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Miessakit ry:n erotyo yksiko n nimi on Eros-

ta Elossa. Toimintaa toteutettiin ensin 

RÄYn kehitta mishankerahalla vuosina 

2005-2008 ja vuodesta 2009 alkaen pa a -

simme toimimaan RÄYn toiminta-

avustuksella. Rahapeliyhtio iden yhdistymi-

sen myo ta  toiminnan rahoitus tulee nyky-

a a n Veikkausvaroista. Ilman Veikkaus-

tuotoilla toteutettavaa hyvinvointityo ta  

suomalaisten ihmisten pahoinvointi olisi 

merkitta va sti nykyista  laajempaa. 

Erosta Elossa -toimintaa ka ynnistetta essa  

silloin vuonna 2005 ryhdyimme kehitta -

ma a n mallia, jolla kokonaisvaltaisesti tuet-

taisi miehia  erotilanteessa. Keskeinen ym-

ma rryksemme oli, etta  miehet tarvitsevat 

apua kahdessa olennaisessa asiakokonai-

suudessa; 1) lasten huoltajuuteen ja asu-

miseen, seka  talousasioihin liittyvissa  ky-

symyksissa , seka  2) sosiaalisessa ja psyyk-

kisessa  selvia misessa  erotilanteesta.  

Miessakit ry:n erotoiminnan luonteesta 

ja arvoista 

Useissa erotapauksissa, erityisesti kovin 

riitaisissa erotilanteissa, pelkka  huolta-

juuskysymysten selvitta minen ei riita  sii-

hen, etta  mies pa a see eteenpa in erotilan-

teen negatiivisista vaikutuksista.  

On vaarana, etta  vaikka esimerkiksi huol-

tajuusasiat saadaan selvitettya , ja a  vaka-

van riitelyn ja ljilta  era a nlainen ka sittele-

ma to n revanssimentaliteetti pa a lle. Ta ma  

helposti esta a  asian taakse ja tta misen ja 

mies saattaa katkeroitua. 

Miessakit ry:n erotoiminnassa onkin var-

sin olennaista huolehtia siita , etta  tuemme 

miesta  riitta va n vaikuttavasti seka  huolta-

juusasioiden ja rjesta misessa  etta  psyykki-

sen hyvinvointiperustan rakentamisessa. 

Ta ma  on osoittautunut olennaiseksi teki-

ja ksi siina , etta  tuloksemme ovat niin hy-

via . Miehet itse ovat varsin tyytyva isia  pal-

veluumme, ja olemme onnistuneet mini-

moimaan sen, etta  ja tta isimme ja lkeemme 

katkeroitumisvaaraisia miehia . 

Yhdistyksen erotyöhön liittyvä koulu-

tus– ja vaikuttamistoiminta 

Miehen itsensa  kattavan auttamisen lisa ksi 

toimimme koulutus- ja vaikuttamistyo m-

me kautta siten, etta  erotyo ta  tekeva t tahot 

ja asiaan liittyva t pa a tta ja rakenteet ottavat 

asianmukaisesti huomioon miehet ja hei-

da n erityishaasteensa erossa.  

Teemme mm. monimuotoista yhteistyo ta  

kunta- ja ja rjesto sektorien toimijoiden 

kanssa sen eteen, etta  miehia  tyo ssa a n 

kohtaavilla olisi yha  syvempa a  ymma rrys-

ta  miesten erityistarpeista ja osaamista 

heida n kohtaamiseksi ja auttamiseksi.  

Olemme myo s mukana kehitta ma ssa  asi-

aan liittyva a  lainsa a da nto a  niin, etta  naiset 

ja miehet tulevat yhdenvertaisesti huomi-

oitua erotilanteissa. Me haluamme hyva a  

seka  naisille etta  miehille. 

Erokentän luonteesta ja haasteista ja 

Miessakit ry:n suhteesta niihin 

Miehet hakevat erohaasteisiinsa yha  use-

ammin ja helpommin apua. Ta ma  on hyva  

kehitys.  

Sen sijaan haastava kehitys on se, etta  mo-

net tulehtuneet erokriisit saavat yha  vaka-

MIESSAKIT EROKENTÄLLÄ 
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vampia muotoja sen myo ta , kun eroavat 

osapuolet ”osaavat yha  paremmin taistel-

la” lasten huoltajuudesta. Tietoisuus oi-

keuksista on lisa nnyt hyvinkin tulehtunei-

ta vastakkainasetteluja eroavien va lille.  

Molemmat osapuolet saattavat pyrkia  tois-

tensa mustamaalaamiseen, ja vaikutta-

maan lapsiin niin, etta  na ma  asettuvat jom-

mankumman puolelle toista vastaan. Tai 

oikeastaan niin, etta  lapset eiva t oikein tie-

da , miten pita isi milloinkin toimia, kun 

useimmiten he haluavat olla molempien 

puolella. 

Miessakit ry:n keskeinen viesti na issa  asi-

oissa on, etta  syyllisten etsimisen ei tule 

olla missa a n vaiheessa eroauttamisen kei-

novalikoimassa. On varsin valitettavaa, jos 

eroavalle annetaan sellaista tukea, jossa 

kehotetaan taistelemaan toista osapuolta 

vastaan muun muassa etsima lla  vikoja toi-

sesta vanhemmasta.  

Erotyo n ytimessa  tulee olla vahva ymma r-

rys ja eetos siita , etta  molemmat vanhem-

mat ovat ta rkeita  ja korvaamattomia lap-

silleen. La hto kohta tulee siis olla, etta  huo-

lehditaan siita , etta  lapset sa ilytta va t riitta -

va n hyva n kontaktin molempiin vanhem-

piinsa.  

Miehet kokevat edelleen melko paljon alta-

vastaajuutta erotilanteissa. Ta sta  syysta  

onkin yhteiskunnallisten rakenteiden teh-

ta va  vaikuttaa siten, etta  ta ma  kuva hiljal-

leen ha lvenee. Muuten miehet – epa tietoi-

sina tulevasta ja pela tessa a n eta ytyva nsa  

lapsista – saattavat turvautua vastakkain-

asetteluun ja vastapuolesta syiden etsimi-

seen. Tai, kuten osa miehista  tekee, luopua 

vanhemmuudestaan. Ja monet miehet ovat 

katkeroituneet niin, etta  ovat ja rjesta yty-

neet epa rakentavan eroauttamisen barri-

kadeille. 

Miessakit ry tekee to ita  sen puolesta, etta  

miehet alkavat yha  vahvemmin luottaa 

oman vanhemmuutensa ta rkeyteen, ja sii-

hen, etta  yhteiskunnalliset rakenteet tuke-

vat heida n vanhemmuuttaan.  

Laki- ja asetukset ovat Suomessa hyva lla  

tolalla, ja la hto kohtaisesti seka  a itien etta  

isien vanhemmuutta tuetaan yhdenvertai-

sesti. Äsiat ovat ta ssa  suhteessa menneet 

jatkuvasti parempaan suuntaan. Nyt mei-

da n tulee saada miehet luottamaan ta ha n 

kehitykseen. Ta ma  edellytta a  jatkuvaa 

vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja 

myo s ta ydennyskoulutusta, joka helpottaa 

esimerkiksi lastenvalvojien tyo ta  miesten 

kohtaamisessa. Ja meida n tulee huolehtia 

myo s siita , etta  sovittuja rakenteita nouda-

tetaan. 

Erokriisien ratkaisun ytimessä on ym-

märrys, osaaminen ja hyvyys 

Miessakit ry:n erotyo  perustuu niin kutsut-

tuun mieserityiseen osaamiseen. Tieda m-

me, mita  miehet tarvitsevat ja osaamme 

auttaa heita  erokriisista  kohti tasapainois-

ta, rakentavaa, aikuista ja hyvinvoivaa tu-

levaisuutta.  

Tieda mme myo s, etta  yhteiskunnalliset 

eroauttajarakenteet – esimerkiksi lasten-

valvojat – haluavat hyva a  eron kaikille osa-

puolille, siis myo s miehille. Tarkemmin sa-
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nottuna, Miessakit ry:n eetoksena tyo n 

taustalla on ymma rrys siita , etta  organi-

saatioiden lisa ksi naiset ja miehet ylipa a -

ta a n ovat hyvia , ja he haluavat la hto kohtai-

sesti toisilleen hyva a .  

Erotilanne on useimmiten vakavastikin 

turbulentti tilanne, jossa miehet ja naiset 

kohtaavat toisensa vastapuolina. He saat-

tavat toimia hyvin rikkovasti toisiaan koh-

taan. Mutta ta ma  toiminta ei johdu la hto -

kohtaisesta pahuudesta tai halusta vahin-

goittaa toista. Ta ma  johtuu va liaikaisesta 

tilasta, jossa oma pelko ja ha pea  saatetaan 

kanavoida toisen kannettavaksi, ja jossa 

muutenkin ollaan ajauduttu tilanteeseen, 

jossa yhteiselo ei toimi, ja jossa ollaan vi-

haisia ja katkeria toisille.  

Eroauttajien tehta va  ei ole ammentaa ta sta  

negaatiosta, vaan ihmisia  on autettava sel-

via ma a n erosta rakentavasti vaikeista tun-

teista huolimatta. Naisten ja miesten vas-

takkainasettelua ei tule korostaa tai lisa ta . 

Huoltajuuskysymykset ratkaistava ta-

pauskohtaisesti 

Kukin ero on inhimillisista  syista  erilainen, 

ja vaikuttavia tekijo ita  on paljon. Siksi ei 

tarvitse olla olemassa vain yhta  standardi-

ratkaisua eroasioiden hoitamisessa. Kaikki 

hyva t huoltajuus- ja asumisja rjestelyt on 

syyta  ka yda  eroavien kanssa la pi ja etsia  

heille parhaiten sopiva. Lainsa a da nno n ja 

ka yta nno n pita a  sitten olla linjassa valitun 

tavan kanssa. Esimerkiksi talousasioista 

sovittaessa on huomioitava valittu lasten 

asumismuoto.  

 

Yksika a n huoltajuusmalli ei itsessa a n tee 

autuaaksi, mutta kaikille eroaville on lo y-

detta vissa  se sopivin, heida n eroonsa liit-

tyvien kaikkien osapuolten hyvinvointia 

mahdollisimman hyvin tukeva ratkaisu. 

Lopuksi 

Erokriisi ja sen kerrannaisvaikutukset ovat 

vakava sosiaalinen ongelma maassamme. 

Erityisen merkitta via  haasteita syntyy ero-

jen sattuessa nk. pikkulapsivaiheessa, ja 

valitettavasti juuri ta ma  vaihe on yksi tyy-

pillisimmista  hetkista  erota. Varhaislap-

suudessa sattunut, huonosti hoidettu ero 

on yksi keskeisimmista  syista  ihmisen hy-

vinvointiongelmiin nuoren ja aikuisena.  

Parasta olisi, jos erot saataisi va henema a n 

merkitta va sti nykyisesta . Realiteetin olles-

sa kuitenkin, etta  eroja on paljon, meida n 

on huolehdittava siita , etta  kaikki eron 

osapuolet selvia va t siita  mahdollisimman 

terveina  ja hyvinvoivina. Meida n aikuisten, 

seka  yksilo iden, organisaatioiden etta  

pa a tta jien, on ta rkea  huolehtia siita , etta  

eroavat aikuiset ja heida n lapsensa voivat 

luottaa turvalliseen tulevaisuuteen erosta 

huolimatta. 

Me ela mme maassa, jossa ta llaiset asiat 

saadaan huolehdittua kuntoon. Ei siis ha -

ta a , jatketaan nykyista  hyva a  tieta , ja hyva  

tulee! 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Miessakit ry 

Puhe Miehen eron erityishaasteet -seminaarissa 

8.11.2019 | Folhälsan | Helsinki 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 6 

Teksti Timo Marsio 

Kuva Juha Liukkonen 

Helsingin Saunasakki kävi saunomassa täl-

lää kertaa Yrjönkadun uimahallissa. 

Vuonna 1928 ka ytto o n vihityn Yrjo nkadun 

uimahallin tunnetuin ka ytta ja  oli marsalk-

ka Mannerheim. Ha n ka vi hallissa joka kes-

kiviikko. Me, eli Helsingin Saunasakki, 

myo ha styimme muutamalla kymmenella  

vuodella, ja pa iva kin oli va a ra , eli tiistai. 

Mannerheimiin tutustuimme kuitenkin ta-

vallaan; olimme saaneet ka ytto o mme Man-

nerheim sviitin, upean paneloidun huo-

neen, jonka seina a  Marskin kuva somisti. 

Sinne yhdeksa n miehen ryhma mme sopi ja 

po yta tilakaan ei loppunut tarjoiluilta kes-

ken. 

Tilaisuuttamme voisi parhaiten kuvata kii-

toksilla. Ensimma iset niista  menee hallin 

tiimiesimiehelle Marialle. Paikan varaami-

nen ja yksityiskohdista sopiminen vaati 

aika monta sa hko postia ja muutaman soi-

ton, mutta la hinna  varaajan eli ta ma n plo-

gin kirjoittajan huonon ymma rryksen 

vuoksi. Maria lupasi ka ytto o mme kokous-

huoneen alkupalaveriamme varten. 

Seuraavat kiitokset saa hallin henkilo kun-

ta. Joukkomme saapuminen oli kaikkien 

tiedossa. Ysta va llinen vastaanotto alkoi jo 

kassalla. Henkilo kunnan suhtautuminen 

oli koko ajan mutkattoman ysta va llista , 

kaikessa oltiin valmiita opastamaan ja aut-

tamaan. Jopa viime hetkella  ennen sulke-

mista la hdettiin hukkaajan kanssa hake-

maan kadonnutta kaulaliinaa. 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

MANNERHEIM JA ME YRJÖNKADUN UIMAHALLISSA 

Kolmannen kiitoksen, ilman sijaja rjestysta , 

saavat Cafe Yrjo n henkilo kunta ja tarjoilut. 

Oli la hes marsalkkamaista palvelua saada 

sviittiin juomia ja syo ta va a . Juomapuolen 

suosikiksi tuli Vakka Suomen Panimon sa-

vuolut, maistamisen arvoinen muillekin. 

Meilta  ka ytiin sopivin va liajoin kysyma ssa , 

mita  tarvitsemme. Naispuolisen tarjoilu-

henkilo kunnan ka yto s niin sviitissa  kuin 

saunan muissakin tiloissa oli aina korrek-

tia. Meilta  miehilta  kun tahtoi va lilla  unoh-

tua intiimisuojaus kokonaan alastomuu-

teen perustuvassa uimahallin tiloissa. Iloi-

sen ysta va llinen palvelu ulottui loppulas-

kuun saakka, jossa niin tarjoilija kuin mies-

sakkilaiset selvisiva t ilman ylima a ra isia  

tappioita. 

Ka yntikertamme aluksi olimme saaneet 

hallin kokoustilan ka ytto o mme. Ta lla  ker-

taa keskityimme loppusyksyn tapaamis-

kertojen paikkojen pa a tta miseen. Pienen 

sa a do n ja puhelinsoittojen ja lkeen nekin 

saatiin paikalleen. Tulokset ovat na hta vis-

sa  Helsingin Saunasakin sivuilla. 

Tulevan keva a n pa iva tkin saatiin pa a tettya  

ja hahmoteltua ka yntipaikkoja. Kun on 

mahdotonta lo yta a  uusia kohtuuhintaisia 

saunoja, niin eritta in yksimielisesti sovim-

me, missa  keva a lla  ka yda a n uudestaan. 

Selvitelta va a  ja aikataulun tarkentamista 

viela  on, mutta onhan keva tkauden aloitus-

kertaankin viela  aikaa. 

Hallin tilat ovat suorastaan upeat ja klas-

sista kylpyla a  muistuttava uimahalli mah-

tava kokemus. Onneksemme saimme sau-

noa toisen kerroksen monipuolisissa tilois-



Sivu 7 

sa. Olikohan siihenkin 

ysta va llisella  hallin 

henkilo kunnalla 

osuutensa? Kerrok-

sessa on kolme sau-

naa: puula mmittei-

nen, infrapuna ja ho y-

rysauna. Perinteista  

saunakulttuuria har-

rastavina keskityim-

me puula mmittei-

seen. Kukaan ei tain-

nut muissa edes ka y-

da . Olikohan saunan 

la mmitys ollut aavis-

tuksen va ha ista , vai 

koko pa iva n ka ytto  

suurta - joka tapauk-

sessa lo ylyt olivat 

miedohkot. Erityisesti 

piippuhyllyn pe-

ra nurkkaan joutunut 

hakeutui muualle 

la mpo o n. Kauhalla 

lo ylyn heitta ja  sai ten-

niskyyna rpa a n tai ai-

nakin hien vain heit-

ta misesta . Kun heitta -

ja  alkoi ka ytta a  noin 

nelja nnesa mpa rillista  

kerralla, saatiin pitka a n viipyileva  la mpo . 

Kaiken kaikkiaan kuitenkin Yrjo nkadun 

uimahallin sauna sai joukon uusia ysta -

via .  Jopa muutamasta aiemminkin ka y-

neesta , tosin joskus vuosikymmenia  sitten. 

Ka ynti osoittautui Miesten Viikon ar-

voiseksi jo miehiin ja alastomuuteen pe-

rustuvan kulttuurinsa vuoksi. Hyva lla  mie-

lella  poistuimme, monen ehtiessa  kotiin 

katsomaan elokuvaa Miehia  ja poikia ja si-

ta  seurannutta keskustelua. Keta a n ei edes 

pida tetty va litto ma sti kuten ka vi Risto Ry-

tille. Ha net pida tettiin kun ha n poistui hal-

lista sotasyyllisyysoikeudenka ynnin ta-

kia.∎ 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 8 

 Isänpäivänä 2019 julkaistiin isätyön huo-

neentaulu (ks. viereinen sivu), joka muistut-

taa isiä kohtaavia ammattilaisia huomioi-

maan isät ja heidän hyvinvointinsa. Huo-

neentaulu on viesti ammattilaisilta ammat-

tilaisille. 

Isa n na ko inen -hanke kokosi syksyiseen 

kehitta misiltapa iva a n Jyva la n setlement-

tiin joukon vanhemmuuden ja isa tyo n am-

mattilaisia Jyva sseudulta. Kuntatoimijoista 

mukana olivat neuvoloiden ja nuorisopal-

velujen edustajat. Lisa ksi kuultiin seura-

kunnan perheneuvonnan, lastenpsykiatri-

an, pa ihdetyo n asiantuntijoiden seka  setle-

mentin na kemyksia  isien kohtaamisen ja 

isa tyo n kehitta misen tarpeista. Mukaan 

kutsuttu isa  toi esiin arjen kokemuksia ti-

lanteista, joissa mm. avioero ja tyo tto myys 

ma a ritta va t isa na  olemista. 

Keskustelua ka ytiin mm. seuraavista tee-

moista: 

• Miten isia , isyytta  ja isa na  olemista voi-

daan tukea erilaisissa palveluissa? 

• Miten otamme isa t yksilo llisemmin huo-

mioon ja kohdennamme omia tyo tapo-

jamme paremmin miehille ja isille sovel-

tuviksi ja heida t tavoittaviksi? 

• Osallistuvatko isa t palveluihin riitta va lla  

tavalla? 

• Mita  isien osallistumiselta voidaan odot-

taa, miten se nykyisin toteutuu? 

Keskustelua oli kuuntelemassa vuoden yk-

sinyritta ja na  palkittu livekuvittaja, nyky-

ajan Kylli-ta ti Linda Saukko-Rauta. Ha n 

koosti tilaisuuden annista erityisesti vuo-

rovaikutukseen ja isien kohtaamiseen kes-

kittyva n ”huoneentaulun”. Siina  rohkais-

taan osallistuvaan ja omanna ko iseen isa na  

olemiseen ja sen tukemiseen. 

Kehitta misiltapa iva  pa a tti Jyva sseudun 

osalta verkostotapaamisten sarjan. Isa n 

na ko inen -hanke on ja rjesta nyt tapaamisia 

alueen toimijoille isa teeman eri na ko kul-

mista hankkeen toiminta-aikana keva a sta  

2018 alkaen. Verkostotapaamisia on toteu-

tettu myo s muilla hankepaikkakunnilla 

Helsingissa , Kuopiossa ja Oulussa. 

Isa tyo n huoneentauluja toimitetaan hank-

keen aikana kohdatuille tahoille joulukuus-

sa 2019. Voit halutessasi tilata niita  organi-

saatiosi ka ytto o n. Huoneentaulun tarjoaa 

Isa n na ko inen, joka on Miessakit ry:n ja 

Setlementtiliiton ESR-rahoitteinen yhteis-

hanke. 

Lisätiedot ja tilaukset   

Ismo Pitka nen  

projektisuunnittelija 

Miessakit ry 

044 751 1347  

ismo.pitkanen@miessakit.fi  

SETLEMENTTILIITTO + MIESSAKIT RY | ISÄN NÄKÖINEN 

ISÄTYÖN HUONEENTAULU JULKAISTU! 

HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI 

14.1.2020 JYVÄSKYLÄSSÄ 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

https://www.miessakit.fi/2019/12/11/

isan-nakoinen-hankkeen-

paatosseminaari/ 
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Teksti Joonas Kekkonen, kehitta mis- ja koulutuspa a l-

likko  (lyhennelma , teksti kokonaisuudessaan netissa ) 

Hyvällä isällä on aikaa lapsilleen. Hyvä isä 

on turvallinen ja rehellinen. Hän tekee yh-

teistyötä puolisonsa kanssa. Suojelee per-

hettään, panostaa lasten arkeen, ja ottaa 

myös itselleen aikaa. 

Miessakit ja rjesti Hyva  isa  -kyselyn, johon 

vastasi 161 miesta , 109 naista ja 8 henki-

lo a , jotka eiva t ma a ritelleet itsea a n miehik-

si tai naisiksi. Vastaajista valtaosa oli 30-49

-vuotiaita, lapsiperhearkea ela via  ihmisia . 

Kyselyssa  he vastasivat asteikolla 0-100 

erilaisiin hyva a  isyytta  koskeviin va ittei-

siin. Lisa ksi he kertoivat avoimissa vas-

tauksissa vuolaasti ajatuksistaan. 

Vastauksissa korostui hyva , arvattava mie-

huus, eika  sukupuolten va lilla  ollut vas-

tauksissa suuria eroja. Miesten vastauksis-

sa korostuivat lapsen kanssa neuvolassa ja 

hammasla a ka rissa  ka yminen (7,2 naisia 

korkeampi arvio), perhevapaiden pita mi-

sen merkitys (6,7 korkeampi arvio) seka  

taloudellisen turvan tuominen (5,6 korke-

ampi arvio). 

Miesten vastaukset ovat linjassa aiempien 

miesten ajanka ytto a  koskevien tutkimus-

ten kanssa. Miesten kasvatusvastuun otto 

ja ajanka ytto  lasten kanssa ovat olleet vah-

vistumassa ajanka ytto tutkimuksissa pit-

ka a n. Na ma  muutokset suomalaisessa ar-

jessa na kyva t luonnollisesti myo s miesten 

arvonannossa osana hyva a  isyytta . 

Naisten vastauksissa korostuivat hyva n 

isa n kyky ela a  kuin opettaa (6,0 miehia  

korkeampi arvio) ja kyky myo nta a  vir-

heensa  (4,7 korkeampi arvio). Na ma  ovat 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat keskei-

sesti kykyyn olla niin hyva  isa  kuin toista 

huomioiva puolisokin. 

Sanallisissa vastauksissa vastaajat kertoi-

vat ka yta nno n isyyden ja ihanteiden koh-

taamisesta. Ta rkeina  na htiin oikeasti lap-

sille ja puolisolle paikalla oleminen, luotet-

tavuus ja lapsen luonteen mukaisesti ta -

ma n kanssa oleminen. Isyys kuvattiin mu-

kana kulkemisena, jossa mies itsekin 

muuttuu. Kuten era s vastaaja muotoili: ”Ei 

ole olemassa yhta  tapaa olla. Ta rkeinta  on 

lo yta a  rohkeus olla itsensa  kaltainen isa  – 

kasvamista se on lasten rinnalla, omaa 

isyytta  kohti.” 

Kaikkien vastaajien keskuudessa va him-

ma lle arvostuksella ja iva t isa n kurinpito ja 

taloudellisen turvan tuominen. Va hiten 

na ita  ominaisuuksia arvostivat nuoret vas-

taajat. Isyys ei ena a  ma a rity pelkka na  ra-

han tuomisena perheeseen ja lasten kuris-

sa pita misena , vaan yha  vahvemmin lasten 

kasvattamisena ja osallisuutena heida n 

ela ma a nsa . Ta llainen osallistuva isyys on 

aiempaa monipuolisempaa ja toivon mu-

kaan rikkaampaa, mutta myo s laittaa osan 

nykyisista  tilanteeseen, jossa he joutuvat 

miettima a n isyytta a n vailla suoria esiku-

via. Kuten era s vastaaja toteaa: ”Nykyajan 

isyys tuntuu olevan toisenlaista kuin en-

nen ja voi olla vaikeaa ottaa mallia omasta 

isa sta a n tai isovanhemmista. Jokaisen olisi 

syyta  miettia  vanhemmuuttaan ja isyyt-

ta a n omalla kohdallaan.” ∎ 

MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

MILLAINEN ON HYVÄ ISÄ? 
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JUTTUSAKKI | HELSINKI 

Miesten juttusakissa on mahdollista jakaa 

luottamuksellisessa ympa risto ssa  koke-

muksia ja tuntemuksia miehena  olemises-

ta. Valitsemme keskustelunaiheita riippu-

en ryhma n tarpeista ja kiinnostuksista. 

Ryhma  on maksuton ja mukaan mahtuu 

noin 10 miesta . On po typuhetta, etteiva t 

miehet muka osaisi puhua! La hde siis sina -

kin mukaan! 

Aika 

Joka toinen keskiviikko 15.1.2020 alkaen 

klo 18-20. Yht. 10 kertaa 20.05.2020 asti 

Paikka 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Jarmo Holttinen  

jholttinen@protonmail.com 

 

KIRJALLISUUSSAKKI | HELSINKI 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. Ryhma sta  muodostuu ka-

veriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa 

mieheytta a n niin klassikkojen kuin uu-

demmankin kirjallisuuden mieskuvia vas-

ten. 

Aika ja paikka 

14.1., 4.2., 25.2., 17.3., 7.4. ja 28.4. 

Ko 18-19.30, Miessakeissa Ännankadulla 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Petri O hman | pjohman@gmail.com 

KÖSSISAKKI | ESPOO 

Ko ssisakki pelaa squashia keskiviikkoisin 

Targa Ärenalla Ymmerstassa, Espoossa 

(Korshagava gen 2 02750, Ristihaantie 2, 

02750 Espoo). 

Uusi kausi alkaa 8.1.2020! 

Ilmoittautuminen on sitova aina puolen 

vuoden kaudeksi kerrallaan (syys/ keva t). 

Kera a mme aina kauden aluksi kentta vuok-

ran kattavan, noin 180€ (per osallistuja) 

maksun. 

Ryhma  sopii parhaiten jo hieman koke-

neemmille pelaajille. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Jari Kovalainen | 0503878613 | jkova-

lai@yahoo.co.uk 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

ILMOITTAUDU MUKAAN ALKAVIIN SAKKEIHIN! 



Sivu 13 

 

  SÄBÄSAKIT 

Sa ba sakki on tarkoitettu miehille, jotka 

ovat yli 30-vuotiaita, eiva t tapaa liikkua 

suositusten mukaan, haluavat parantaa 

kuntoaan, ja kaipaavat pelikavereita. 

Pelaamme harrastus/kuntoilumielessa  – 

aiempaa kokemusta ei tarvita . Mukaan 

tarvitset sisa liikuntavarusteet ja sa hlymai-

lan. 

Helsinki| Sunnuntaisin 

12.1.-31.5.2020 klo 18.30-19.30 

Ärena Center Hakaniemi 

Hinta: 80 € (sis. kaikki pelikerrat)

Ilmoittaudu: tomi.timperi@miessakit.fi 

Helsinki | Keskiviikkoisin 

15.1.-27.5.2020 klo 20-21 

Ärena Center Hakaniemi 

Hinta: 80 € (sis. kaikki pelikerrat) 

Ilmoittaudu: tomi.timperi@miessakit.fi 

Helsinki | Torstaisin 

2.1.-28.5.2020 klo 21-22 

Ja tka saaren koulun liikuntasali 

Hinta osallistujien ma a ra n mukaan, ilmoi-

tetaan myo hemmin. 

Lisa tiedot: juha.liukkonen@miessakit.fi 

Espoo | Maanantaisin 

20.1.-25.5.2020 klo 18.30-19.30 

Esport Ärena, Tapiolan urheilupuisto 

Hinta: 80 € (sis. kaikki pelikerrat)

Ilmoittaudu: tomi.timperi@miessakit.fi 

Tampere | Turku | Oulu 

Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme. 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

ILMOITTAUDU MUKAAN ALKAVIIN SAKKEIHIN! 

Yllä olevan sarjakuvan on piirtänyt Miessakeissa sisäl-

löntuotantoa ja toimistotehtäviä tekevä Max Hovi. 

Sarjakuvan tarina sai alkunsa yhdistyksen väkivalta-

työntekijän kertoman tilanteen pohjalta , eli miten 

hänen asiakkaansa oli kuvannut kokemaansa. 
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 RETKI 2020 -SAKKI 

Pyo ra retki, lapinvaellus, melontaretki, 

isa +lapsi retki, Onko haaveiden retki viela  

tekema tta ? 

La hdemme 2020 vuoden alussa uudella 

porukalla suunnittelemaan ja ideoimaan 

yhteista  retkea . Tule kertomaan meille mil-

laisesta retkesta  sina  olet haaveillut. 

Suunnitellaan yhdessa  retki osallistujien 

na ko iseksi, kaikki osallistuu retken suun-

nitteluun ja valmisteluun. Teemme yhdes-

sa  matka- ja reittisuunnitelmat, valmistau-

dumme retkea  varten, listaamme tarvitta-

vat varusteet, teemme viikonlopun harjoi-

tusretkilla  jossa voimme yhdessa  palautel-

la ruostuneita retkeily taitoja, harjoitella 

suunnistamista tulentekoa ja ruuan lait-

toa.  

Retki toteutetaan omakustanne periaat-

teella  osallistujien tason ja kukkaron mu-

kaan, eika  haittaa vaikka edellisesta  ret-

kesta si olisi aikaa, rohkeasti mukaan. Ryh-

ma n tapaamiset on Tammikuusta 2020 al-

kaen miessakkien tiloissa Helsingissa  Än-

nankadulla. 

Aika ja paikka 

Ensimma iset tapaamiset 18.1 ja 15.2 

klo 10-12 | Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

teijo.kontio@me.com 

044 9839195 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

ILMOITTAUDU MUKAAN ALKAVIIN SAKKEIHIN! 
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OLUTSAKKI | JÄRVENPÄÄ 

Tervetuloa keskustelemaan oluesta ja 

maistelemaan sen ihmeellista  maailmaa!  

Olutsakin tarkoitus on tutustua erilaisiin 

oluttyyppeihin, istahtaa hetki alas ja kes-

kustella maltaisista mestariteoksista ren-

nossa miesporukassa. 

Syva osaamista tai Keski-Euroopan olut-

kellarien ha myisia  kierroksia ei tarvitse 

olla kokemuksena rinkan pohjalla. Kiin-

nostus aiheeseen ja halu olla sosiaalisessa 

kanssaka ymisessa  riitta a . Heiteta a n krava-

tit pois, maistellaan oluita, tutustutaan ja 

vaihdetaan kuulumisia. 

Voimme myo s tehda  vierailuja la hialueen 

pienpanimoihin (Tuusula, Ma ntsa la  yms.), 

kutsua asiantuntijoita paikalle (Keravan 

olutseura, Eikan Pub yms.) ja jonkun ker-

ran kokata suolaista yhdessa  oluen seu-

raksi.  

Kalenteri sovitaan yhdessa  ryhma n kiin-

nostuksen mukaan.  

Sitoutuminen kaudeksi kerrallaan. Ei mak-

sua mutta jokainen tuo mielella a n aihee-

seen liittyva n oluen mukanaan ja niita  sit-

ten maistellaan yhdessa . Olutsakki sopii 

myo s autolla tuleville miehille, eli maiste-

lun ja keskustelun merkeissa  tavataan. 

Aika 

15.1. klo 18-19.30 (aloituskerta, suunnitel-

laan ohjelmaa  yhdessa ) | Muut kerrat 

19.2., 11.3., 11.3., 15.4., 13.5. aina klo 18-

19.30. Tarkempi ohjelma tarkentuu myo -

hemmin. 

Paikka 

Vanha sahan koulu 

Puistotie 83, Ja rvenpa a   

Lisätiedot ja mukaan lähdön ilmaukset 

Petre Pomell 

petre.pomell@miessakit.fi | 0407271905 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

ILMOITTAUDU MUKAAN ALKAVIIN SAKKEIHIN! 
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MIESSAKIT RY | MASI-HANKE 

ISÄN KOKEMA LAPSEN SYNTYMÄN JÄLKEINEN MASENNUS 

siaalisista suhteista ja heikensi isyyden 

tunteen muodostumista. Isilla  oli erilaisia 

selviytymiskeinoja, kuten isyyden onni ja 

alkoholi. Isa t olivat hakeneet apua terapi-

asta, vertaistukiryhmista  ja isa tyo ta  teke-

vista  ja rjesto ista . Isa t eiva t kokeneet neu-

volaa luontevaksi paikaksi hakea apua. 

Ävun hakemisen esteita  olivat esimerkiksi 

ruuhkautuneet mielenterveyspalvelut ja 

isa n masennuksen tunnistamattomuus.  

Isa t kaipasivat vertaistukea seka  isyyteen 

etta  masennuksesta selviytymiseen. Isa t 

halusivat olla la sna  olevia vanhempia, mut-

ta kokivat sen myo s haastavaksi. Tutki-

mustietoa isien masennuksesta tarvitaan 

lisa a , jotta ilmio  tunnistettaisiin ja palvelu-

ja rjestelma a  voitaisiin kehitta a  tukemaan 

isia  paremmin. Neuvolassa tulisi huomioi-

da paremmin isien jaksaminen. Myo s mui-

den lapsiperheiden kanssa tyo skentelevien 

ammattilaisten tietoisuutta tulisi lisa ta . 

Matalan kynnyksen mieserityisia  palvelui-

ta tulisi lisa ta . ∎ 

Tutkielman koko nimi: ”Jos ois vaikka joku kelle jutella” : 

isän kokema lapsen syntymän jälkeinen masennus. 

Lue tutkielma kokonaisuudessaan netissä: 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019103136203 

Teksti Reeta Filppa, Pro gradu -tutkielma, Sosiaalityo , 

2019, Lapin yliopisto (tiivistelma ) 

Lapsen syntyma  tuo ela ma a n iloa ja merki-

tysta , mutta myo s huolta ja stressia . Yleen-

sa  onnen tunteet voittavat, mutta toisilla 

stressitekija t kasaantuvat ja seurauksena 

voi olla masennus. Masennus on yleisin 

mielenterveyden ha irio  vanhemmaksi tu-

lon yhteydessa . Ä idin synnytyksen ja lkei-

nen masennus on tunnistettu ja tutkittu il-

mio . Isa n masennus oireilee eri tavalla kuin 

a idin, minka  vuoksi se ja a  usein tunnista-

matta - jopa isilta  itselta a n. Tutkimusten 

mukaan noin 10 % isista  kokee masennus-

oireita lapsen syntyma n ja lkeen. Isa n ma-

sennuksella on paljon kielteisia  vaikutuksia 

muun muassa lapsen kehitykseen.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvitta a  isien 

kokemuksia lapsen syntyma n ja lkeisesta  

masennuksesta. Tutkimusta la hestyttiin 

sukupuolen- ja kriittisen miestutkimuksen 

na ko kulmasta fenomenologisella tutkimus-

otteella. Tutkimus toteutettiin laadullisena 

tutkimuksena. Äineisto kera ttiin haastatte-

lemalla viitta  isa a  puolistrukturoidulla tee-

mahaastattelulla. Äineiston analyysimene-

telma na  ka ytettiin teemoittelua. Tutkitta-

vilta ei vaadittu masennusdiagnoosia. Tut-

kimus toteutettiin yhteistyo ssa  MÄSI -

hankkeen kanssa.  

Isa t kertoivat masennuksen taustatekijo is-

ta , joita olivat muun muassa va symys, tuki-

verkoston puute, ela ma nmuutoksen ai-

heuttamat haasteet, parisuhteessa koetut 

ongelmat seka  puolison synnytyksen ja l-

keinen masennus. Masennus aiheutti isille 

psykosomaattisia oireita, veta ytymista  so-
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Teksti: Belinda Heinonen | Wilhelmiina Linjama, Opin-

na ytetyo , 2019, Sairaanhoitaja, Tampereen ÄMK, 

(tiivistelma ) 

Opinna ytetyo n tarkoituksena oli kuvata, 

miten masennuksen parissa ela va t isa t ko-

kivat MÄSI-hankkeesta saamansa tuen. 

Tyo n tehta va na  oli kertoa, millaisia koke-

muksia masennusoireiden parissa ela villa  

isilla  oli saamastaan tuesta MÄSI-

hankkeessa. Tavoitteena oli lisa ta  ymma r-

rysta  kolmannella sektorilla tarjottavan 

tuen merkityksesta  masennuksen parissa 

ela ville isille. Tyo n tilaaja oli Miessakit ry.  

Opinna ytetyo n tutkimusmenetelma na  oli 

laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tut-

ki-mus. Ta lla  menetelma lla  oli mahdollista 

ymma rta a  isien kokemuksia. Tyo n aineis-

ton keruumenetelma na  ka ytettiin teema-

haastattelua. Tyo ssa  haastateltiin viitta  

isa a  ennakkoon valittujen kysymysten pe-

rusteella. Änalyysimenetelma  oli induktii-

vinen sisa llo nanalyysi.  

Opinna ytetyo ssa  korostui isien kokemus 

voida puhua vapaasti, kertoa mielenpa a lla  

oleva ja olla oma itsensa . Tuloksista ilmeni 

yksilo tyo skentelyn alkupera isen tarpeen 

laajentuneen monilla isilla . Haastattelut 

osoittivat, etta  isa t tulivat kuulluiksi ja tun-

ne todellisesta va litta misesta  seka  auttami-

senhalusta va littyi. Haastatteluissa isa t 

kertoivat kokeneensa saaneensa apua no-

peastikin, jos tilanne perheessa  oli kriisiy-

tynyt. Yksilo tyo skentelyn ja lkeen isa t koki-

vat perheensa  voivan paremmin.  

Opinna ytetyo  antoi viitteita  siita , etta  isa t 

kokevat yksilo tyo skentelyn tarpeellisena, 

hedelma llisena  ja hyo dyllisena . Tulosten 

perusteella kehitta misehdotuksia isilla  ei 

ollut. Mielenkiintoista olisi tieta a , miten 

yksilo tapaamiset rohkaisivat ja kannusti-

vat isia  toimimaan perheen arjessa ja mi-

ten ta ma  vaikuttaa isa n ja lapsen varhai-

seen vuorovaikutukseen. Samoin olisi ta r-

kea a  tieta a , mita  konkreettisia ohjeita he 

ovat saaneet lapsen-hoitoon ja kuinka se 

vaikuttaisi parisuhteen kasvuun. Oleellista 

olisi myo s tutkia, minka laista palautetta 

isa  on saanut kumppanilta na iden yksilo -

ka yntien ja lkeen ja voisiko isa  ottaa kump-

panin mukaan yksilo tyo skentelyyn. ∎ 

Lue opinnäytetyö kokonaisuudessaan netissä: 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120324133 

 

MIESSAKIT RY | MASI-HANKE 

ISIEN KOKEMUKSIA TUESTA MASI-HANKKEESSA 
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VUODEN ISÄT 2019 PALKITTIIN 

 

Jukka Lagerblom, Petri Jaakola ja Hermanni Hyytiälä 

Teksti STM:n tiedote 8.11.2019 

Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä 

vuonna kolmelle isälle. Sosiaali- ja terveys-

ministeri Aino-Kaisa Pekonen luovutti pal-

kinnon Hermanni Hyytiälälle, Petri Jaako-

lalle ja Jukka Lagerblomille. 

Ta na  vuonna palkittujen valintaan vaikut-

taneena teemana on tyo - ja perhe-ela ma n 

yhteensovittaminen. Palkitut isa t ovat pita -

neet perhevapaita tai muulla tavoin osoit-

taneet keinoja yhdista a  tyo  ja perhe-ela ma . 

Palkitsemiskriteereissa  nostettiin esille 

myo s turvallinen isyys vaikeissa ela ma nti-

lanteissa. 

Palokkalainen Hermanni Hyytia la  on yh-

dista nyt yksinhuoltajuuden ja tyo ela ma n 

muun muassa tekema lla  eta to ita  ja pita -

ma lla  sapattivapaita. Ha n on kyennyt tur-

vaamaan perheensa  tulevaisuuden ja anta-

maan lapsilleen turvallisen kasvuympa ris-

to n perhetta  kohdanneissa kriiseissa . Hyy-

tia la  on aktiivisesti etsinyt apua ja ratkai-

suja yksinhuoltajanperheen arjen pyo ritta -

miseen ja ottanut vastaan tarjottua apua. 

Ha n on ollut mukana kehitta ma ssa  lapsiys-

ta va llisempia  ja parempia palveluita muun 

muassa opetus- ja kulttuuriministerio n pe-

ruskoulufoorumissa. 

Vantaalla asuva Petri Jaakola on pystynyt 

antamaan lapsilleen turvallisen lapsuuden 

vaikeissa olosuhteissa. Ha n on rakentanut 

turvallisen isa n mallin ilman oman isa n 

mallia. Jaakola on konkreettisesti ollut tu-

kemassa muita vastaavassa tilanteessa ole-

via miehia  Suomen Uusperheiden Liiton 

kokemusasiantuntijana ja vertaistukioh-

jaajana. Jaakola tyo skentelee opettajana 

ammattikoulussa ja on opetustyo nsa  ohel-

la ollut tukena ja turvallisen aikuisen mal-

lina myo s monille perheen ulkopuolisille 

nuorille, kun he ovat tarvinneet aikuista 

keskustelukumppania. 

Helsinkila inen Jukka Lagerblom toimii 

Miessakit ry:n vapaaehtoisena, ja on siella  

toiminut esimerkkina  niin sanotusta taval-

lisesta isa sta , joka on la sna  lastensa arjes-

sa. Lagerblomin tarina isyydesta  on hel-

posti samaistuttava: ha n myo nta a  avoi-

mesti myo s virheensa  ja puutteensa. Ha n 

tukee esimerkilla a n miesten isyytta  ja hy-

vinvointia. Lagerblom on myo s ka ytta nyt 

perhevapaita. 

Palkitsemistilaisuudessa pita ma ssa a n pu-

heessaan sosiaali- ja terveysministeri pe-

ra a nkuulutti isien perhevapaiden tukemis-

ta ja lasten oikeutta turvalliseen aikuiseen: 

”Perheysta va llisyyden lisa a minen on yksi 

ta ma n hallituksen ta rkeista  pa a ma a rista  ja 

isa n perhevapaiden tukeminen na hda a n 
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Jukka Lagerblom vanhempiensa ja lastensa kanssa 

investointina tulevaisuuteen lapsen, per-

heen ja koko yhteiskunnan na ko kulmasta.” 

”Lapsi- ja perheysta va llisyys merkitsee 

myo s panostuksia lapsiperheiden palvelui-

hin ja perheiden hyvinvointiin. Jokainen 

perhe ja perhemuoto on yhta  arvokas. Jo-

kaisella lapsella on oikeus turvalliseen ai-

kuiseen ja myo s erityinen oikeus suoje-

luun.” 

”Sosiaali- ja terveysministerio  haluaa nos-

taa isa n roolia esiin perhepolitiikassa ja 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vuoden 

Isa  -palkinnolla halutaan kiinnitta a  huo-

miota isa n merkitykseen ja rooliin van-

hempana ja perheenja senena . Palkinnolla 

haluamme vaikuttaa yleiseen ajatteluta-

paan niin, etta  se muuttuisi isa myo ntei-

semma ksi ja tukisi isien nykyista  aktiivi-

sempaa ja laajempaa osallistumista per-

heen ja lasten arkeen,” totesi ministeri Pe-

konen. 

Vuoden Isä -palkinto 

Vuoden Isa  -palkinto jaetaan henkilo lle, 

joka on lisa nnyt omalla esimerkilla a n ja 

toiminnallaan isyyden merkityksen tunnis-

tamista ja lisa nnyt na in sen arvostusta. 

Palkinnon tavoitteena on vahvistaa isyytta , 

tukea tyo n ja perheen yhteensovittamista, 

edista a  lapsen etua seka  miesten ja naisten 

tasa-arvoa. Ensimma inen Vuoden Isa  -

palkinto myo nnettiin vuonna 2006. 

Vuoden Isa  -palkinnon jakamisen valmiste-

lu on tehty Va esto liiton johdolla. ∎ 
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Teksti  Jussi Pekkola, va kivaltatyo ntekija  

Ihmisella  on sisa syntyinen tarve lo yta a  se-

lityksia  epa miellytta va a  oloa aiheuttaville 

tapahtumille. Na in voi ka yda  esimerkiksi 

ollessamme tekemisissa  va kivallan kanssa. 

Syntyy tarve lo yta a  ja rjellinen selitys ta-

pahtumalle, johon edes va kivallan tekija  tai 

kokija ei aina lo yda  vastausta. 

Usein ihmisilla  hera a  kiusaus jakaa ihmiset 

syyllisiin ja uhreihin ja osoittaa hyva  ja pa-

ha. Jaottelu ei kuitenkaan poista yhta a n 

ongelmaa. Se ei auta va kivallan kokijoita, 

sen enempa a  kuin tekijo ita ka a n muutta-

maan ka yto sta a n. Myo ska a n useimpien ta-

pahtumien, ihmisten tai heida n tekojensa 

kohdalla ei ole mahdollista osoittaa vain 

hyva a  tai pahaa, vaikka ihmiset subjektiivi-

sesti kokevat asiat sellaisina. 

Miehet kokevat eniten va kivaltaa julkisella 

paikalla tuntemattoman tekija n toimesta. 

Toisin sanoen turpaan tulee todenna ko i-

simmin satunnaisessa kohtaamisessa, 

kummankin osapuolen ollessa humalassa. 

Oikeusja rjestelma  hoitaa syyllisen etsimi-

sen ja rankaisemisen, mutta auttajan na ko -

kulmasta syyllisen ja uhrin osoitteleminen 

ei hyo dyta . 

Suuri osa katuva kivaltaa kokeneista mie-

hista  syyllista a  itsea a n tapahtuneesta. Hei-

da n syyllisyytensa  kumpuaa vallinneesta 

humalatilasta ja omasta toiminnasta: ”Olisi 

pita nyt olla hiljaa ja astua sivuun”. ”Mita s 

menin kommentoimaan taksijonossa eteen 

kiilaavan toimintaa”. ”Itseha n menin va liin 

muiden riitaan”. Toisin sanoen: mita s la k-

sin, mita s join, mita s kommentoin. 

Syyllisyyden kokemusta lisa a  se, etta  ulko-

puoliset pita va t humalassa turpaan saa-

nutta miesta  va hinta a nkin osasyyllisena  

va kivaltatilanteeseen. Seksuaalirikosten 

kohdalla ta ma  olisi uhrin to rkea a  syyllista -

mista . Pukeutuminen, humalatila tai tietys-

sa  paikassa tiettyyn vuorokauden aikaan 

liikkuminen ei tarkoita, etta  mies olisi ker-

ja nnyt ika vyyksia . Toki aina on syyta  tar-

kastella omaa ka ytta ytymista  ja riskiteki-

jo ita . Vaikka osassa katuva kivaltatilanteis-

ta on olemassa kaksi pukaria, osa miehista  

saa nyrkista  ilman omaa osuutta asiaan. 

Ka vin jokin aika sitten tapaamassa pitka a n 

arvokasta tyo ta  tehneita  Helsingin Sovitte-

lutoiminnan tyo ntekijo ita . Sovittelussa ri-

kos- tai riita-asiaa pyrita a n selvitta ma a n 

rakentavalla tavalla. Sovittelussa ihminen 

voi vaikuttaa oman asiansa ratkaisuun ja 

sopia mahdollisten vahinkojen korvaami-

sesta. 

Sovittelun tyo ntekija t vahvistivat na ke-

mysta ni. Julkisella paikalla turpaan saa-

neet miehet pita va t itsea a n syyllisina , vaik-

ka objektiivisesti asiaa tarkasteleva na kisi 

asian toisin. Sovittelussa turhasta syylli-

syydesta  voi kuitenkin vapautua. Pahoinpi-

telija t tuovat toistuvasti esiin sen, etta  syy 

tekoon ei ollut turpaan saaneen ka yto kses-

sa , olemuksessa, saati sanomisissa. 

Syyt va kivaltaisuuteen kumpuavat pahoin-

pitelija n sisa lta . Niita  voivat olla esimerkik-

si koetut va a ryydet, patoutuneet tunteet ja 

na ista  johtuva paha olo. Kun ihmisen kyvyt 

ongelmien ka sittelyyn loppuvat, osa pur-

kaa pahaa oloaan ulkopuolisiin kohdistu-

valla va kivaltaisella ka yto ksella . 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

SYYLLISET JA UHRIT 
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Samoista syista  johtuen ihminen voi altis-

taa itsensa  va kivallalle. Kyvytto ma na  ka sit-

telema a n pahaa oloa, ihminen voi tiedosta-

mattaan hakeutua tilanteisiin, joissa va ki-

vallan uhka on korostunut. Tutkimukset 

ovat antaneet viitteita  esimerkiksi siita , et-

ta  lapsuudessa koettu va kivalta lisa a  riskia  

va kivallan uhriksi joutumisesta aikuisia lla . 

Syita  va kivallalle on olemassa loputon 

ma a ra . Ylipa a ta a n va kivallan ma a rittely 

voi olla haastavaa. Mielesta ni Pekka Jolk-

konen Miessakit ry:n Lyo ma tto ma sta  Lin-

jasta on onnistunut ma a rittelyssa a n erin-

omaisesti: ”Va kivalta on yksisuuntaista 

vaikuttamista toiseen. Va kivaltaa ka ytta nyt 

pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa 

toista vahingoittamalla.” 

Va kivallan ka ytta ja n tavoite voi olla oman 

tunne-ela ma n tasapainottaminen. Ihminen 

purkaa sekavaa vyyhtia a n aggressiivisella 

ka yto ksella . Pyrkimyksena  on pa a sta  

eroon pahasta olosta. Ta llo in puhutaan 

”kuumasta va kivallasta”. Vain osa va kival-

taisista teoista on suunnitelmallisia, ja ta l-

laiseen ”kylma a n va kivaltaan” kykenee ai-

noastaan pieni osa ihmisista . 

Miesten kokemasta katuva kivallasta, sen 

seurauksista ja varsinkin miesten avuntar-

peesta on olemassa niukasti tietoa. Jotta 

voisimme tulevaisuudessa va henta a  mus-

tavalkoista jaottelua ja tarjota va kivallasta 

ka rsiville ihmisille parasta mahdollisim-

man tukea, Miessakit ry on ka ynnista nyt 

selvitystyo n, jolla katuva kivallasta pyri-

ta a n kera a ma a n lisa a  tietoa. Selvityksen 

tulokset julkaistaan kesa lla  2020. ∎ 

Vastaa Miessakkien Katuväkivalta

-kyselyyn! 

Miessakit ry kera a  tietoa katuva kivaltaa 

kokeneiden miesten kokemuksista ja 

va kivallan aiheuttamista seurauksista. 

Miesten osuus va kivallan uhreista on 

sita  korkeampi, mita  vakavammasta va -

kivallasta on kyse. Vuonna 2018 lievien 

pahoinpitelyjen uhreista 52 prosenttia 

oli miehia , to rkeiden pahoinpitelyjen 

kokeneista 76 prosenttia ja henkirikos-

ten yritysten kohteeksi joutuneista 82 

prosenttia oli miehia . Epa illyista  noin 

80 prosenttia oli miehia . 

Miessakeissa halutaan tieta a  lisa a  na i-

den miesten kokemuksista. Vastaa ky-

selyyn lukemalla a lypuhelimesi kame-

ralla oheinen QR-koodi tai netissa  osoit-

teessa https://player.myzef.com/

miessakitry/ajax/?q=103-mkhVwepU 
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ENSIMMÄINEN HYVÄT MIEHET –KAMPANJA PÄÄTTYI 

HYVÄT MIEHET -kampanja toteutetaan 

vuosittain syys-lokakuussa - seuraavan ker-

ran vuonna 2020. 

Vuoden 2019 HYVÄ T MIEHET -kampanja 

toteutettiin ajalla 3.9.-31.10.2019. Kam-

panjan osana saadut kertomukset miesten 

hyvista  teoista jakaantuivat sisa llo ilta a n 

pa a osin kahteen ryhma a n. Naiset la hetti-

va t kertomuksia siita , kuinka hyvia , luotet-

tavia ja ta rkeita  isia /puolisoita miehet 

ovat. Miehet la hettiva t kertomuksia mies-

ten va lisen toveruuden merkityksista . Ja 

olihan joukossa toki muunlaisiakin kerto-

muksia. Seuraavassa yksi poiminta: 

"Näin teidän mainoksen Facebookissa ja he-

ti tuli mieleen oma mieheni ja lasteni isä. 

Hän on tässä meidän 13 avioliittovuoden 

aikana kasvanut sellaisesta puolivallatto-

masta hunsvotista suurperheen isäksi, joka 

kantaa koko meidän perhettä harteillaan. 

Hoitaa työnsä, korjaa taloa ja auton, tuo 

leivän pöytään, tekee ruoat ja osallistuu las-

ten hoitoon siinä missä minäkin. Voin luot-

taa häneen paremmin kuin itseeni. Tiedän 

että mitä ikinä tapahtuukin, hän on ja pysyy 

tuossa vieressä. Hän ei ole mikään runoilija 

tai lirkuttelija, mutta juuri vähän aikaa sit-

ten hän sanoi meidän 6-vuotiaalle tytölle 

jotain, joka sai minut vollottamaan salaa 

viereisessä huoneessa. Tyttö tuli sanomaan 

illalla nukkumaan menon jälkeen, että hän-

tä pelottaa jokin eikä hän siksi saa unta. 

Mieheni vastasi siihen, että "Sulla ei ole mi-

tään hätää, sillä iskä on täällä"." 

Lue lisa a  vuoden 2019 kertomuksia: 

www.hyvatmiehet.fi. 

STEAN EHDOTUS VEIKKAUKSEN 

TUOTTOJEN JAOSTA 2020 JULKAISTU 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-

kus (STEA) julkaisi 5.12. sosiaali- ja ter-

veysministeriölle (STM) antamansa ehdo-

tuksen vuoden 2020 avustuskohteista. 

Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaetta-

vaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimin-

taan yhteensä 380 miljoonaa euroa 2154 

eri kohteeseen. STM tekee päätöksen 

myönnettävistä avustuksista alkuvuodes-

ta 2020. 

Miessakit ry:lle esiteta a n avustuksia yh-

teensa  1.411.500,- euroa, mika  on yhdis-

tyksen toimintahistorian korkein taso. 

Yleisavustus 270.000 € | Lyömätön Linja 

315.000 € | Erosta Elossa 314.000 €  | 

Vieraasta Veljeksi 83.000 € | Väkivaltaa 

Kokeneet Miehet 135.000 € | MASI-

hanke 137.500 €  | Toiminnan Miehet -

hanke 157.000 €   

 Mika li STM vahvistaa ehdotuksen sellai-

senaan, tarkoittaa se, etta  Erosta Elossa 

–toiminta vahvistuu kahdella tyo nteki-

ja lla , Ouluun perustetaan uusi yhdistyk-

sen toimipiste ja hallintoa vahvistetaan 

vakituisella ja rjesto sihteerilla .  

STEÄ (aiemmin RÄY) on alusta alkaen 

ollut keskeisin Miessakit ry:n toiminnan 

tukija. Tuen kasvu vankistaa ja lleen ker-

ran yhdistyksen yhteiskuntavastuuta, 

joka tulee kantaa – miesten ja heida n la -

heistensa  puolesta – pa a tukijaa arvosta-

en ja kiitta en.  
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 Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa edustavan elimen, valtuuston. 

Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn, 

alennuksia järjestämistämme kursseista ja 

koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten ta ytta ma lla  ja senkaavake in-

ternetsivuillamme. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  Miesakkien toimis-

toon. Ja senmaksukaavake toimitetaan si-

nulle ensimma isen URHO-lehden liittee-

na .  Ja senmaksu on voimassa sen kalenteri-

vuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisa tie-

toja lo ytyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a  yh-

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun-

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@phnet.fi 

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onskiv@suomi24.fi 

Loviisa 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola(at)gmail.com  

Järvenpää 
Petre Pomell 
0407271905  
petre.pomell(at)miessakit.fi  

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794794 
pekka.e.huttunen(at)miessakit.fi 

Lahti 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden@outlook.com 

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

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.com 

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

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

Hämeenlinna 
Tapio Oikarinen 
044 356 7934  
tapio.oikarinen@anikons.fi 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmail.com  

Kuopio 
Pentti Nokela 
040 581 1627 
pena.nokela@gmail.com  

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@me.com 

  

 

Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-

kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-

distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 

suunnatuista palveluista. 

 

Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-

dessa  toimistoomme! 


