URHO
UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE
MIESSAKIT RY

- JÄSENTIEDOTE - 4/2010

MIESSAKIT RY

JÄSENTIEDOTE 4/2010

Tässä numerossa:
Ilmestymisaikataulu
Onko vuoroasuminen lapselle hyväksi vai haitaksi?

3

5/2010 Marraskuu
aineistopäivä 3.10.2010

RAY menee nettiin, jossa pelaajat jo ovat

4

6/2010 Joulukuu
aineistopäivä 12.12.2010

Järjestöt kaipaavat enemmän miehiä
vapaaehtoisiksi

8

Keskiaukeaman yhdysmiehet

10

Uusi työntekijä Miessakkeihin - Jarmo Holttinen

14

Tue Miessakit ry:n toimintaa

15

1/2011 Helmikuu
aineistopäivä 1.2.2011
2/2011 Huhtikuu
aineistopäivä 1.4.2011
3/2011 Kesäkuu
aineistopäivä 1.6.2011
4/2011 Syyskuu
aineistopäivä 1.9.2011

URHO - UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE
Päätoimittaja
Tomi Timperi
tomi.timperi@miessakit.fi
Ulkoasu ja taitto
Heikki Nevala
Kansikuva: Jukka Lampinen
Toimituksen yhteystiedot
URHO / Miessakit ry
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki
puh. 09 6126 620
sähköposti toimitus@miessakit.fi

Sivu 2

JÄSENTIEDOTE

ONKO VUOROASUMINEN LAPSELLE HYVÄKSI VAI HAITAKSI?
Teksti: Jouni Linnankoski

Vanhempien ero tarkoittaa lapselle aina
sen parhaan vaihtoehdon loppumista, yhdestä ainoasta kodista luopumista ja siirtymistä sellaiseen asumiskäytäntöön, jossa
lapsi kulkee kahden kodin väliä. Perinteisessä erokäytännössä lapsi jää asumaan
lähivanhemman luokse ja vierailee etävanhemman luona. Silloin lapsi viettää parhaimmillaankin vain noin 20-30 % ajasta
etävanhemman kanssa, joka useimmiten
on isä. Tämä tarkoittaa valitettavan usein
sitä, ettei isä pääse jakamaan ja ottamaan
osaa lapsensa arkeen. Perinteisessä asumisratkaisussa lapsi menettää vanhempien
eron myötä oikeutensa saada pitää molemmat hänen kasvulleen niin elintärkeät mallit ja ihmiset riittävästi lähellään.
Vuoroasumista vastaan löytyy erilaisia perusteluja. Hanna-Riikka Linnavuoren kolme vuotta sitten julkaistussa väitöskirjassa
haastateltiin vuoroviikoin kahden kodin
mallissa eläviä lapsia ja nuoria. Lapset totesivat varjopuoliksi ajoittaisen tavaroiden
hukassa olon ja kodista toiseen siirtymisen
raskauden. Linnavuoren väitöskirjaa varten haastattelemat lapset olivat kuitenkin
sitä mieltä, että vuoroasumisessa on enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Liisa Keltikangas-Järvinen painotti puolestaan (YLE
aamu-tv 26.8.), ettei alle kolmevuotiaan kehitykselle ole hyväksi asua kahdessa eri kodissa. Perusteluksi hän sanoi sen, että lapsen tasapainoinen kehitys vaatii pysyvyyttä.
Tänä päivänä myös isät haluavat äitien tavoin eron jälkeen olla ja elää lastensa kanssa mahdollisimman paljon. Moni isä on
myös käytännössä hoitanut ja kasvattanut
lapsiaan ennen eroa siinä missä äitikin.
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Kaikilla lähivanhemmiksi ryhtyvillä äideillä
ei puolestaan ole riittävästi aikaa tai voimavaroja lapsilleen. Lapset viedään usein
hoitoon vieraalle ihmiselle tai isovanhemmille, vaikka isällä olisi aikaa ja halua hoitaa lapsiaan. Valitettavan usein lapsi joutuu
maksamaan omalla olemassaolollaan vanhempien eron jälkeistä katkeruutta. Lisääntyvät ja vaikeammaksi muuttuneet
huoltoriidat kertovat siitä, miten helposti
lapsesta tulee vanhempien ongelmien välikappale.
Lapsen menetys kummalle tahansa vanhemmalle on yksi elämän haavoittavimmista ja kipeimmistä tapahtumista. Lapsi
käy siis myös aseesta, jolla ex-puoliso voi
todella satuttaa ja kostaa niin halutessaan.
Vuoroasumisen yleistyminen ja sen hyväksyttävyys saattaa ajan myötä vähentää vanhempien välistä kilpailuasetelmaa lähi- ja
etävanhemman rooleista ja lasten kanssa
vietettävästä ajasta. Näin myös yhteishuoltajuus sanan varsinaisessa merkityksessä
toteutuu paremmin.
Ehkä voisimme hyväksyä sen, että eron jälkeen ei ole enää sitä kaikkein optimaalisinta oikeaa ja hyvää ratkaisua lapselle. On
vain sopivampia, toimivampia ja sitten vähemmän sopivia ratkaisuja. Mikä kullekin
lapselle ja hänen vanhemmilleen on se paras, koostuu monista tekijöistä. Se, että
vanhemmat pysähtyvät asiaa vakavasti lapsen kannalta puntaroimaan ja hakevat hänelle lapsen mielipidettä kuunnellen sopivimman asumisratkaisun, on tärkeintä ja
kannustettavaa. Silloin lapsi saa mahdollisesti kokea, että hänen psyykkinen kotinsa
on jossakin määrin edelleen vanhempien
välinen hyvä suhde. ■
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INTENSIIVIVIIKONLOPPU ERORYHMÄN JO KÄYNNEILLE

Miessakit ry järjestää kaikille eroryhmissä olleille miehille mahdollisuuden jatkotyöskentelyyn. Työskentely tapahtuu viikonlopun mittaisessa "työpajassa". Paikaksi on varattu
luonnonläheinen kurssipaikka Tampereen seudulta. Kurssille otetaan 10 miestä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aika ja paikka
26.-28.11.2010 Kivirannan kokous- ja juhlakeskus,
Kivirannantie 5, 33960 Pirkkala.
Saapuminen
Saapuminen mahdollista klo 15.00 alkaen.
Saapumisohjeet: http://www.kiviranta.eu/yhteys.php
Ilmoittautuminen
Sitovat kirjalliset ilmoittautumiset sähköpostitse 12.11. mennessä osoitteeseen
jouni.linnankoski@miessakit.fi
Osallistumismaksu
100€, sisältää majoituksen ja ruokailut
OHJELMA
Perjantai
15.00 - 18.00 Saapuminen Kivirantaan
17.00 - 18.00 Päivällinen
18.00 - 21.00 Työpajan aloitus
Lauantai
8.00 - 9.00 Aamupala
9.00 - 12.30 Yhteistä työskentelyä
12.30 - 13.30 Lounas
13.30 - 19.00 Yhteistä työskentelyä
19.00 Päivällinen
21.00 Sauna ja vapaata illanviettoa
Sunnuntai
8.00 - 9.00 Aamupala
9.00 - 12.30 Yhteistä työskentelyä
12.30 - 13.30 Lounas
13.30 - 15.00 Loppukeskustelu
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RAY MENEE NETTIIN, JOSSA PELAAJAT JO OVAT
Teksti: RAY Perfecto
Kuvat: RAY

RAY laajentaa pelitarjontansa nettiin tulevana syksynä. Tavoitteena on saada asiakkaiksi ainakin osa jo verkossa pelaavista
suomalaisista ja kääntää ulkomaille virtaavat pelirahat takaisin Suomeen. RAY odottaa nettipelien tuottavan ensimmäisenä
vuonna 20 - 25 miljoonaa euroa – saman
verran kuin järjestöjen avustuspotti viime
vuonna pieneni.
RAY:n pelaajakunta on supistunut 2000luvulla, sillä nykyinen pelitarjonta ei enää
houkuttele uutta pelaajasukupolvea, joka
on kokeilunhaluisempaa ja kärsimättömämpää kuin edeltäjänsä. Samaan aikaan
suomalaiset käyttävät arviolta noin 130
miljoonaa euroa vuodessa ulkomaisten pelitarjoajien peleihin.

Myös talouden taantuma ja yleinen kuluttajien varovaisuus ovat heijastuneet RAY:n
tuottoihin, samoin uuden tupakkalain vaikutukset ravintoloissa. Ensi vuonna tuottoa
haastavat myös pelaamisen ikärajan nousu
18 vuoteen sekä arpajaisveron korotus 10
prosenttiin.

Turvatakseen järjestöjen rahoituksen
RAY:n on mentävä sinne, missä pelaajat
jo ovat ja käännettävä internetpelien
kulutus takaisin kotimaahan.
- Sinikka Mönkäre.

Suomalaiset pelaavat netissä joka tapauksessa. On tärkeää, että myös näitä pelejä
tarjotaan vastuullisesti, valvotusti ja niiden
tuotto saadaan ohjattua suomalaisten hyvinvointiin, toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre sanoo.
Mönkäreen mukaan Suomessa suhtaudutaan nettipelaamiseen aiempaa suopeammin. Tieto nettipeleistä ja pelaaminen ovat
yleistyneet, ja erityisesti kasino- ja automaattipelien pelaaminen kasvaa voimakkaasti.
Riskit kuriin pelirajoilla
Pelaamisesta seuranneet ongelmat läheltä
näkeville sosiaali- ja terveysjärjestöille nettipelien avaaminen ei ole helppo pala purtavaksi. Kynnys tutustua nettipeleihin ja
hyväksyä ne voi olla korkea, koska pelejä
pidetään hektisinä ja aggressiivisina.
RAY haluaa rakentaa sivustostaan monine
pelaamisen hallinnassa auttavine työkalui-
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neen koko pelialan vastuullisimman. Pelimaailmaan vaaditaan rekisteröityminen,
jonka yhteydessä pelaajan henkilöllisyys
vahvistetaan väestörekisterikeskuksesta ja
vaadittu 18 vuoden ikä tarkistetaan. Luotolla pelaaminen ei RAY:n pelipalvelussa
onnistu; vaan palveluun siirretään rahat
verkkopankin kautta omalta pankkitililtä.
Ennen palveluun pääsyä pelaaja luo itselleen pelitilin ja pelaamiselle asetetaan rajat.
– Periaatteemme on, että pelaamisesta annetaan realistinen kuva. Haluamme ehkäis-

Suomalaiset pelaavat netissä joka tapauksessa. On tärkeää, että myös näitä pelejä tarjotaan vastuullisesti,
valvotusti ja niiden tuotto saadaan ohjattua suomalaisten hyvinvointiin, RAY:n toimitusjohtaja
Sinikka Mönkäre sanoo. Mönkäreen mukaan Suomessa suhtaudutaan nettipelaamiseen aiempaa suopeammin. Tieto nettipeleistä ja pelaaminen ovat yleistyneet, ja erityisesti kasino- ja automaattipelien pelaaminen
kasvaa voimakkaasti.

Sivu 6

JÄSENTIEDOTE

tä liian suuret riskinotot, Mönkäre toteaa.
Pelaaja näkee palvelussa koko pelihistoriansa, joten oman pelaamisen tarkkailu ja
arviointi on vaivatonta. Palvelussa pelaajille tarjotaan myös mahdollisuus pelitavan
analysointiin, joka auttaa pelaaja ymmärtämään omaa pelikäyttäytymistään ja havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa.
Maltilliset ja monipuoliset pelit
Mediasta saa helposti kuvan, että RAY avaa
vain nettipokerin. Suomalaisten pelaajien
suosima korttipeli tulee toki osaksi pelivalikoimaa, mutta tarjolla ovat myös tutut automaattipelit, kuten JokeriPokeri.
Monipuoliselle pelisivustolle tulee erihintaisia pelejä, ja kokeilemaan pääsee jo sentillä. Korkeimmatkin panokset ovat kohtuullisia.
– Me haastamme muut tarjoajat suomalaiseen pelitapaan sopivalla ja monipuolisella
valikoimalla sekä suomalaisella kuluttajansuojalla. Jatkossa voimme yhdistää pelaamista netissä ja vaikkapa pelisaleissamme,
ja näin tarjota ainutlaatuisella tavalla suomalaisille kattavan RAY-pelimaailman,
Mönkäre sanoo. ■
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Kolme syytä suosia suomalaista!
Kohtuus kaikessa: pelaamisessa on
rajat, joita ei voi ylittää. Luotolla
pelaaminen ei ole mahdollista.
Luotettavissa käsissä:
rekisteröityessäsi RAY:n asiakkaaksi
pelitiedot pysyvät pelaajan omina ja
suomalaiset viranomaiset valvovat
pelaamista.
Klikkaa kansanterveydelle:
kaikki pelaamisen tuotot käytetään
suomalaisten terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseksi.
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JÄRJESTÖT KAIPAAVAT ENEMMÄN MIEHIÄ VAPAAEHTOISIKSI
RAY tiedote 5.7.2010

Vapaaehtoistoimintaa uhkaa Suomessa aktiivitoimijoiden vähäisyys ja ikääntyminen.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt haluaisivat erityisesti lisää miehiä ja nuoria aikuisia vapaaehtoisiksi. Tämä käy ilmi RAY:n tutkimuksesta, jossa kartoitettiin vapaaehtoistoiminnan tilaa Suomessa.
Suomalaisista reilu kolmannes osallistuu
aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Moni
hakeutuu järjestötyöhön, jotta voisi auttaa
muita ihmisiä, tarjota vertaistukea tai löytää elämän taitekohdissa, esimerkiksi eläkkeelle jäädessään, arkeen uutta sisältöä.
Miehiä ja naisia motivoivat kuitenkin hieman eri asiat.
- Miehiä kiinnostaa vapaaehtoistyössä erityisesti toiminta ja sosiaalisuus. Heille pitäisi tarjota mahdollisuus tehdä jotakin
käytännössä, kun taas naisia motivoi jo
pelkkä auttaminen sinänsä, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi kertoo.
Suomessa esimerkiksi vapaaehtoisvoimin
pyörivä meripelastustoiminta houkuttelee
mukaan myös runsaasti miehiä.
Sekä miehet että naiset hakevat vapaaehtoistyöstä sosiaalisia kontakteja, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä. Järjestöt kaipaavat
tällä hetkellä lisää vapaaehtoisia erityisesti
vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä vertais- ja
tukihenkilötoimintaan. Miehillä olisi työsarkaa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien parissa.
Järjestöjen muita huolenaiheita ovat vapaaehtoistoiminnan resurssipula, erityisesti
kuntien taloudellisen tuen vähäisyys, sekä
Sivu 8

INFO
- Noin joka kolmas suomalainen (37
%) osallistuu johonkin vapaaehtoistoimintaan.
- Vapaaehtoistyöksi määritellään toiminta, joka tapahtuu maksutta ja,
omasta tahdosta, kohdistuu perhe- ja
ystäväpiirin ulkopuolelle ja on jonkin
tahon organisoimaa.
- RAY:n projektiavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta vapaaehtois- ja vertaistoimintaan saa tänä
vuonna 169 avustuskohdetta yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. RAY:n
yleisavustusta perustoimintaansa saa
204 järjestöä yhteensä 64 miljoonaa
euroa.
TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSESTA
Tutkimus kohdistui RAY:n toimintatai projektiavustuksia vuonna 2009
saaneisiin järjestöihin (n=825). Aineisto kerättiin kolmella kyselyllä alkuvuodesta 2010.
Anne Birgitta Pessi ja Tomi Oravasaari 2010. ”Kansalaisjärjestötoiminnan
ytimessä. Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta”. Avustustoiminnan raportteja 23. RAY.
Julkaisu verkossa: http://www.ray.fi/
avustustoiminta/aineistopankki/
Muut julkaisut. Painetun version voi
tilata os. avustus@ray.fi.
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toisaalta julkisen sektorin epärealistiset
odotukset vapaaehtoistyölle.
Toisaalta yksi tämän päivän positiivisista ja
kasvavista vapaaehtoistyön trendeistä on
yhteisöllisyys ja vertaistuki netissä. Toimintaan mukaan lähteneet aktiivit ovat
myös hyvin sitoutuneita ja panostavat vapaaehtoistyöhön keskimäärin 1-20 tuntia
kuukaudessa. ■

OSALLISTU TUTKIMUKSEEN
Olemme kaksi sosionomi (AMK)
-opiskelijaa Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulusta ja teemme tutkimusta
parisuhdeväkivaltaa kohdanneista miehistä.
Tutkimuksemme tavoitteena on koota
hyväksihavaittuja auttamismenetelmiä muille samaa kokeneille miehille ja
heidän kanssaan työskenteleville henkilöille. Pyrimme myös tuomaan näkyväksi tätä vaiettua ongelmaa.
Kerro oma tarinasi, mikä auttoi selviytymään parisuhdeväkivallasta juuri Sinun kohdallasi? Tarinasi voit kertoa vapaamuotoisesti sekä nimettömänä. Kertomasi kokemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Lähetä oma tarinasi sähköpostilla
osoitteeseen
tutkimus2@suomi24.fi
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 10.10.2010. Myös mahdolliset
kommentit ja kysymykset voit lähettää
em. sähköpostiosoitteeseen.
Valmis tutkimuksemme on nähtävissä
Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun Tietopalvelu Origossa, sekä sähköisessä muodossa Ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa keväällä 2011.
Arvostamme suuresti osallistumistanne
tutkimukseemme, kiitos siitä!
Ystävällisin terveisin Tanja ja Noora
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET

Keskiaukeaman yhdysmiehet –juttusarjassa tällä kertaa
vuorossa ovat Jarmo Lius Vantaalta ja Seppo Laakso
Sastamalasta.

No mitä äijä!
Mikä äijä? Entä jätkä? Olen mieluiten
seilori.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Miessakit vastaa odotuksiin, joista mieskentällä keskustallaan. Yhdistys on vakavasti otettava yhteiskunnallinen toimija.
Millaisena näet yhdysmiehen roolin
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit
ry:n toimintaa?
No just. Tämä kysymys hieman särkee sydäntä. Olen vasta muuttanut Espoosta Vantaalle, joudun tulevaisuudessa luopumaan
Espoon yhdysmiehen asemastani. Vantaa
on varattu hyvälle yhdysmiehelle. Rooli on
hieman hukassa.
Yhdysmiehet ovat nimensä mukaisesti
Miessakkien selkärangan välilevy. Jos meitä alkaa pakottaa, kipu tuntuu koko kehossa.
Pullo, pallo vai pyssy?
Kaikki ja ei-mitään.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Lottovoittoako siihen tarvitaankin? Vai tarvitaanko paremminkin leveitä hartioita?
Minulla on sen verran leveät hartiat, että
jäin ensimmäisen kerran kiinni miehenä
naiseen jo äitini synnytyskanavassa.

Jarmo Lius, 49, Vantaa, pitkän linjan miesaktiivi,
jutustelija, pohtija.

Minkä kirjan luit viimeksi?
Novaliksen Fragmentteja.
Oletko facebookissa?
Joskus olen, yleensä en. Kuvani kyllä on 24
tuntia per vuorokausi.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Saaren, meren ja neidon merestä nousevan
polven.
Mikä on parasta mieheydessä?
Se, ettei tarvitse olla miehinen. Mutta saa
olla, jos siltä kuitenkin tuntuu.

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Purjehdin merillä. Syksyisin sienestän. Harrastan myös erityisesti miesaktiivisuutta.
Sivu 10
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No mitä äijä!
Mitä itte, vastataan synnyinpitäjässäni
Alastarolla.

Millaisena näet yhdysmiehen roolin
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit
ry:n toimintaa?
Tarpeellisena, joskin tunnen piston sydämessäni, koska itse tiedän hoitaneeni tätä
tehtävää laiskasti. Pääkaupunkiseudun lisäksi muun Suomen miesten tulee päästä
myös osalliseksi miehen elämää rikastuttavista toimista, kuten Miessakeista ja miesten keskinäisestä vertaistuesta.
Pullo, pallo vai pyssy?
Polkupyörä.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Uskon niin, mutta vaikea olla toistakaan
mieltä, koska en ole syntynyt missään
muualla.
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Parhaita harrastuksia ovat ne, missä saa
olla yksin: kirjoittaminen, joskin se ajoittain lähentelee työtä. Pyöräily on toinen
suuri rakkauteni (vaimon jälkeen). Joutenoloa ei voita mikään! Joukkuelajifanit
älkööt vaivautuko kyselemään riveihinsä.
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Markku Mattila

Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Siksi, että Miessakkien pilottiryhmässä mukana oleminen 1990-luvulla oli kiistatta
yksi parhaita asioita, mitä minulle oli siihen mennessä miehenä tapahtunut. Jäin
heti "koukkuun" hyvään asiaan.

Seppo Laakso, 54 v, olen kirjoilla Nurmijärvellä,
mutta asun enemmän Satakunnassa Laviassa ja teen
työtäni lähinnä Sastamalassa, entisessä
Vammalassa. Voisiko paikkakunnan kertominen
olla yksinkertaisempaa!

Minkä kirjan luit viimeksi?
Osmo Soininvaaran Fillarilla Nizzaan.
Oletko facebookissa?
En. Niin löysää aikaa minulla ei ole.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Kirjoitusvälineet ja polkupyörän. Lisäksi
korvatulpat siltä varalta, ettei siellä ole tarpeeksi hiljaista.
Mikä on parasta mieheydessä?
Lajitoveruus sukulaissielujen kanssa.
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UUSI TYÖNTEKIJÄ MIESSAKKEIHIN
Jarmo Holttinen, 53, aloitti kesäkuussa
oppisopimustyöntekijänä
tavoitteenaan
nuorisoja
vapaa-ajan
ohjaajan ammattitutkinto.
Ennen Miessakkeihin tuloaan hän on toiminut vuodesta 1981 erilaisissa tietotekniikkaalan myynti- ja markkinointitehtävissä
sekä freelance-kääntäjänä, -kirjoittajana
ja -konsulttina. Koulutukseltaan Jarmo
on filosofian maisteri (englantilainen
filologia) ja tradenomi (tietojenkäsittelyn koulutusohjelma). Hän on myös
suorittanut
markkinoinnin
MKTtutkinnon. Hänen toimenkuvaansa tulevat kuulumaan muun muassa osallistuminen miesryhmätoiminnan ja viestinnän kehittämiseen.
Jarmo on vakaumuksellinen vertaisryhmäläinen niin jäsenenä kuin vetäjänäkin. Hän on kouluttautunut Kataja ry:n
parisuhdekurssien ohjaajaksi ja hyötynyt usein vertaistuesta eri elämänkäänteissään. Jarmo on syntyjään helsinkiläinen ja palannut kotikaupunkiinsa kehyskunnissa vietettyjen vuosien jälkeen.
Harrastuksinaan hänellä ovat mieskuorolaulu, näytteleminen, kuntoliikunta,
puutarhanhoito ja kirjallisuus laidasta
laitaan. Kolme upeaa aikuista lasta aiemmasta liitosta ja nykyinen hieno parisuhde ovat Jarmon elämän suola ja sokeri. ■
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MIESTEN VIIKKO 8.-14.11.2010
Järjestyksessään kuudes vuosittainen
Miesten Viikko toteutetaan jälleen
isänpäivään päättyvällä
viikolla marraskuussa.
Perinteeseen kuuluu, että yhteiskuntamme toimijat haastetaan mukaan
huomioimaan Miesten Viikko tavalla tai
toisella toiminnassaan. Mikäli haluatte
maininnan omasta tarjonnastanne
Miesten Viikon ohjelmaan,
käykää täyttämässä
tapahtumailmoituslomake sivuilla
www.miestenviikko.fi
tai lähettäkää tietoa asiasta
osoitteeseen
miestenviikko@miessakit.fi.
Ohjelmassa mm.
Miehet ja tasa-arvopolitiikka
–seminaari
10.11.2010, Säätytalo
Tampereen Miespäivät:
Isän oikeudet mahdollisuus isyyteen
12.-13.11.2010,
Tampereen työväenopisto
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TUE MIESSAKIT RY:N TOIMINTAA, LAHJOITA!

Miessakit ry tarvitsee tukea voidakseen ylläpitää valtakunnallista sosiaalisen tuen
verkostoa. Tämän vapaaehtoistoiminnan avulla ennaltaehkäisemme poikien ja miesten
elämää koettelevien haasteiden syntymistä, ja toisaalta tuemme heitä niistä selviämisessä. Tukijoina voivat toimia sekä yksityiset henkilöt että yritykset ja yhteisöt! Poikien ja
miesten hyvinvointi on tärkeätä meille kaikille!

KERTALUONTEISET LAHJOITUKSET

KUUKAUSITTAISET TUKIMAKSUT

Tilisiirto

Tilisiirto

Voit tehdä lahjoituksesi haluamallasi summalla tilisiirrolla tilillemme
Nordea 218618-15976.
Merkitse viestiosaan 1) Lahjoitus Miessakit
ry:n toiminnan tueksi, ja 2) nimesi.

Ilmoittaudu kuukausittaiseksi tukijaksi
oheisella lomakkeella. Tukijana saat kotiisi
kuusi kertaa vuodessa URHO-lehtemme
sekä halutessasi myös sähköisen tiedottamisemme kautta saatavan tiedon toiminnastamme. Tulosta, täytä lomake ja postita
se meille. Tilisiirron kautta tapahtuva kuukausittainen tuki perustuu omaehtoiseen
maksamiseen. Mikäli päätät lopettaa kuukausilahjoituksesi, riittää, kun ilmoitat siitä
toimistoomme.

Merkkipäivälahjoitus
Pyydä lahjojen ja kukkalähetysten sijaan
lahjoitus poikien ja miesten hyvinvoinnin
tukemistyöhön. Viettäessäsi merkkipäivää
voit pyytää lahjarahat ohjattavaksi Miessakit ry:n työn tueksi. Pyydä juhlavieraitasi
merkitsemään lahjoituksen viestikenttään
seuraavat
tiedot:
1)
Merkkipäivä
(esimerkiksi Herra/Rouva Nieminen 70 v.
ja 2) lahjoittajan nimi. Halutessasi luomme
merkkipäivällesi erillisen Merkkipäiväsivun Miessakit ry:n nettisivuille ja juhlan
päätteeksi toimitamme sinulle listan onnittelijoista. Ota yhteyttä toimistoomme asian
järjestämiseksi!
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KATSO LASTA - EHKÄISET VÄKIVALTAA
- SEMINAARI

Aika: ke 3.11.2010 klo 12.30-16.00
Paikka: Kasarmikatu 28, 00130 Helsinki (Föreningens Brage)
Hinta: 35€ / 30€ (jäsenet)
Lisätietoja: www.maria-akatemia.fi
OHJELMA
12.30-13.00 Tervetuloa - kirjan julkistaminen ja johdanto sen sisältöön
Maria Akatemia julkaisee kirjan Tietoisuuden tie alkurakkauteen - väkivalta on
ehkäistävissä, jonka on kirjoittanut Britt-Marie Perheentupa, psykoterapeutti, Prima
Mater. Tilaisuuden avaa Sirpa Lautjärvi,, Maria Akatemian hallituksen puheenjohtaja.
13.00-14.30 Tietoisuuden tie alkurakkauteen - väkivalta on ehkäistävissä.
Luento tuoreeseen kirjaan liittyen. Britt-Marie Perheentupa.
14.30-15.00 Tauko
Kahvitauko ja mahdollisuus ostaa kirja seminaarihintaan.
15.00-16.00 Miten uskallamme tarttua väkivaltaan
Paneeli päivän aiheeseen liittyen.

Tervetuloa!
Maria Akatemia ry

Yhteistyössä
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KUTSU KIRJAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Sosiaalityöntekijä Timo Kitunen on kirjoittanut esikoisteoksensa Elämä on raadollista.
Kirja tuli painosta 19.8. Kirjan kustantaja on
tamperelainen Mediapinta. Nyt on kirjan julkistamisen aika.
Julkistamistilaisuus
16.9 klo 17-19
Miessakit ry:n koulutussali
Annankatu 16 B 28 , Helsinki
Kirjaa on saatavana tilaisuudessa hintaan 20
euroa kappale kirjailijan signeerauksella
varustettuna.
Kahvitarjoilu!

Pertti Tapper suree neuvottomana avovaimon mukaan lähteneitä
lapsiaan. Lasten olinpaikka pysyy
tuntemattomana. Viranomaiset
salailevat perheeseen liittyviä tietoja. Tapper perää oikeuksiaan ja
saa huomata muuttuneensa lainsuojattomaksi isäksi. Entisellä
työkaverilla on havainto lasten
olinpaikasta.
Päivystävän sosiaalityön yksiköllä on tietoa Tapperin lasten olosuhteista. Lopulta Tapper saa
vihiä asioista ja saa voimia ryhtyä taisteluun kasvottomia viranomaisasenteita vastaan.
Päivystävän sosiaalityön yksikön
ihmissuhteet ja työolot ovat
kimurantteja. Kosto, vallantavoittelu ja juonittelu ovat arkea.
Kuningattaren lempinimen saanut Mirja hamuaa valtaa. Mirjan
yhden yön seksisuhde muuttuu
painajaiseksi. Salaperäinen tummahipiäinen nuorukainen järjestää yllätyksiä.
Yksikön päällikkönä toimivan Armas Metsolan johtamismenetelmät vaihtelevat veitikkamaisuudesta tosikkomaisuuteen.
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TAPAHTUMIA

MIEHEYDEN FILOSOFIA
Tampereen työväenopistossa
16.9.2010-18.11.2010.
Mitä on mies ja mitä miehen pitäisi olla?
Ideat mieheydestä ja mieheyden
ihanteesta ovat muuttuneet vuosituhansien kuluessa - ja myös kehittyneet eri
suuntiin eri kulttuureissa.
Kurssilla tarkastellaan eri aikakausien,
kulttuurien ja ajattelijoiden käsityksiä
mieheydestä sekä niiden taustalla olevia
maailmankatsomuksia. Kurssi koostuu
luennoista ja niiden pohjalta käytävistä
keskusteluista.
Ei edellytä aiempia filosofian opintoja.

PATIKKASAKIN SYKSYN
KÄVELYRETKET
Patikkasakki kokoontuu jälleen Nuuksion
maisemissa lauantaisin
18.9. ja 16.10. klo 9.30 alkaen.
Timo Kitunen toimii
kävelyretkien ohjaajana.
Varusteeksi kannattaa laittaa vettä hylkivät kengät, sadetakki sateen varalta ja
muutoinkin maastoon sopiva ulkoiluasu.
Kävelyretki kestää noin 4-6 tuntia.
Reppuun kannattaa varata myös tarpeeksi
matkaevästä oman maun mukaan.

Aika ja paikka
Sampola, 306, torstaisin 17.30-19.00
16.9.2010-18.11.2010

Kimppakyytimahdollisuus 3-4 henkilölle
retken ohjaajan mukana.

Luennoitsija
Risto Maula

Ilmoittautumiset
Miessakit ry:n toimistoon
puh. 044-751 1337
tai miessakit@miessakit.fi

Kurssimaksu
31 € (20 oppituntia)
Ilmoittautuminen
www.tampere.fi/top
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO
Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan
tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen
toiminnasta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.
Espoo
Jarmo Lius
0400 817 692
jarmo.lius@miessakit.fi

Lahti / Päijät-Häme
050 511 3361
miessakit.lahti@miessakit.fi

Tampere
Pekka Huttunen
0500 794 794
pekka.e.huttunen@miessakit.fi

Hartola
Markku Palm
0400 49 2222
markku.palm@miessakit.fi

Mäntsälä
Risto Nuutinen
0400 174 414
risto.nuutinen@miessakit.fi

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pekka.anttila@miessakit.fi

Helsinki
Miessakit ry
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi

Orimattila
Timo Pesonen
040 579 7978
timo.pesonen@miessakit.fi

Tuusula
Visa Kuusikallio
040-358 2262
visa.kuusikallio@
ensijaturvakotien liitto.fi

Joensuu
Onni Voutilainen
050 365 6138
onni.voutilainen@miessakit.fi

Porvoo
Veli-Pekka Mälkiäinen
050 555 0556
velipekka.malkiainen@miessakit.fi

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
patrik.martonen@miessakit.fi

Jyväskylä
Mika Kanervo

Riihimäki
Markku Alhorinne
050 339 8059
markku.alhorinne@miessakit.fi

Vantaa
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@
miessakit.fi

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Rovaniemi
Jouni Syväjärvi
040 731 9356
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
reirami@suomi24.fi

Kerava
Esko Porola
040 527 4517
esko.porola@miessakit.fi

Sastamala
Seppo Laakso
050 511 7725
seppo.laakso@miessakit.fi

Kuopio / Itä-Suomi
Maunu Katajala
040 702 4081
maunu.katajala@kys.fi

Somero
Voitto Vieraankivi
045 267 9009
voitto.vieraankivi@miessakit.fi

050 375 6333
mika.kanervo@
valmentajasi.fi
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