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JÄSENTIEDOTE

OLIHAN VIIKKO!
Miesten Viikko 2009 on takana päin ja täytyy
heti ykskantaan todeta, että ainakin medianäkyvyyden kannalta tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Tapahtumajärjestäjiä ympäri valtakuntaa oli jälleen kerran ilahduttavassa määrin enemmän kuin edellisvuonna, ja
yleisesti ottaen näyttääkin siltä, että Miesten
Viikko on saamassa vakiintunutta statusta yhteiskunnassamme.
Omalta osaltani teemaviikko sujui lähinnä
mediahaastattelujen merkeissä, vaan ennätinpä osallistua muutamaan tapahtumaankin.
Miessakit ry:n koulutussaliin ja käytävägalleriaan pystytetty taidenäyttely Olen mies kirvoitti kestohymyn suupieliin nerokkaiden aforismiensa myötä. Näyttelyn oli tuottanut Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön Karjalohjan
Työ– ja toimintakeskus. Toivottavasti yhä uusilla ryhmillä on mahdollisuus jatkossa tutustua kyseiseen kokonaisuuteen.
Keravan Mieskioskilla piipahdin suoraan Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston
kokouksesta, josta syystä johduinkin tenttaamaan kioskin kantakollien näkemyksiä mm.
siitä, onko nykyinen asevelvollisuusjärjestelmämme vastoin heidän käsitystään tasaarvosta. Minun annettiin myös ymmärtää olevani välillisten esimiesteni tentattavana, ovathan he keravalaisäänioikeutettuina vaikuttamassa kaupungin vastuuhenkilöiden valintaan, ja Keravan kaupunginjohtajahan on
Miessakit ry:n puheenjohtaja, siis lähin esimieheni. Terveisiä kioskiköörille - kiitos antoisasta keskustelusta!
Viikon edetessä matka jatkui Hämeenlinnan
kautta Tampereelle. Hämeenlinnassa tehtiin
tärkeä avaus hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi, kun ensimmäinen valtakunnallinen
miesammattiauttajien yhteinen seminaari sai
päivänvalon. Omalta osaltani ennätin poimia
vain maistiaiset päivän annista - juttu semi6/2009

naarista löytyy toisaalta tästä lehdestä - koska
Tampereen Miespäivien avauksessa tuli olla
jo klo 12.
Miespäivien käynnistyminen aiheutti ennakkoon perinteisen kaltaista kuplintaa, kun päivien Miehen voimat –yleisteema ymmärrettiin väkivallasta ”väärin arvoin” ammentavaksi. Oi tapoja, oi aikoja. Tavoitteena oli kuitenkin ylläpitää puhetta ja ajatustenvaihtoa voimavaroista, joilla mies selviytyy elämästä.
Toisaalla tässä lehdessä on juttu, jossa referoidaan päivien alustuksia.
Sana voimaantuminen nousi esille tuon tuostakin miespäivien edetessä. Mielestäni yleisön
joukossa huokui positiivinen voimaantumisen
henki. Luulenpa sen johtuneen siitä, että kuten päivien perinteeseen kuuluu, näkemyksiä
tuotiin sekä alustusten että yleisökommenttien
myötä monesta erilaisesta näkökulmasta. Päivät onnistuivat luomaan ilmapiirin, jossa erilaisuudet saivat olla läsnä. Kukin osallistuja
pystyi toisaalta samaistumaan moneen mielipiteensä esille tuojaan (eli sai kokemuksen,
ettei ole ajatustensa ja haasteidensa kanssa
yksin), ja että hyvinkin erilaisista lähtökohdista elämää katsovat voivat rakentavasti keskustella samassa tilassa ilman poteroitumistarvetta. Upeata, että me miehetkin olemme
luomassa uudenlaista alustaa erilaisuuksien
yhteistyölle!
Hyvää Joulua, arvoisat miessakkilaiset!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

Sivu 3

MIESSAKIT RY – MIEHIÄ TUKEVAN
HYVINVOINTITYÖN EDELLÄKÄVIJÄ
Missio
Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden
vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Visio
Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi
vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

M

iessakit ry:n toiminnan lähtökohtaisena
tarkoituksena on miesten hyvinvoinnin
tukeminen. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
ilmentyvät sukupuolten osalta niiden ominaislaadusta käsin. Sukupuolisia hyvinvointiperusteita muokkaavat myös sosiokulttuuriset
tekijät, eli vallalla olevat käsitykset mieheydestä ja naiseudesta. Kun määritellään miesten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, analysoidaan eri osa-alueiden mieserityiset piirteet.
Miesten hyvinvoinnin vahvistajana sosiaalinen peilaus toisten miesten kanssa on merkittävän arvokasta. Yhtä lailla arvokasta on, jos
oleellisimmat yhteiskunnalliset tukirakenteet
omaavat tietoutta mieserityisistä kokemistavoista. Tällaisen ammatillisen osaamisen juurena toimii miesten toistensa tuella esiin tuoma ymmärrys miehistä.
Miesten keskinäinen tukiverkosto
– arjen voimavara
Miessakit ry rakentaa valtakunnallista miesten keskinäisen sosiaalisen tuen verkostoa.
Tämän vapaaehtoisuuteen pohjautuvan toiminnan avulla miehet löytävät matalakynnyksistä, luontaiselta tuntuvaa ja luottamuksellisSivu 4

ta vertaistukea arjen erilaisten haasteiden kohtaamiseksi.
Mieserityinen osaaminen ammatillisena
laatutekijänä
Miessakit ry kehittää ja toteuttaa miehille ja
miesten kanssa työskenteleville kohdennettuja
palveluja. Oleellisena perustana tarjotuille
palveluille on ymmärrys siitä, mitä kunkin
palvelutoiminnan osalta on kyettävä huomioimaan, jotta se tukisi miesten hyvinvoinnin
lisääntymistä miehille ominaisimmista lähtökohdista.
Terävä näkijä – aikuinen rakentaja
Tulevaisuuden yhteiskunnassa miehet ja naiset kokevat itsensä arvokkaiksi ja uskaltavat
voida hyvin sisäisistä tarpeistaan käsin. Miessakit ry tuo miesten tarpeet laajempaan tietoisuuteen, ylläpitää kuuntelevaa ja erilaisia näkökulmia kunnioittavaa keskustelukulttuuria,
ja tuottaa yhteiskuntakehitystä ennakoivaa
miesnäkökulmaista tietoutta. ■
Tekstiin on koottu Miessakit ry:n Toimintastrategian 2010–2015
sisältämät missio ja visio –määritelmät, sekä yleiskuvaus yhdistyksen toiminnan tavoitteista.

JÄSENTIEDOTE

ROLF PAQVALIN JATKAA
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA

M

iessakit ry:n valtuusto kokoontui sääntömääräisen syyskokoukseensa Helsingissä 14.11.2009. Kokouksessa todettiin yhdistyksen Toimintastrategia 2010–2015, ja
varsinaisina päätösasioina vahvistettiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma, talousarvio ja
jäsenmaksujen suuruudet, sekä valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallitus 2010
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Keravan
kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin. Uusina jäseniä erovuoroisten tilalle valittiin Jyrki Mustonen (OTK, MBA, lakiasiain johtaja), Olli Saramäki (FM, työnohjaaja, kouluttaja) ja Mohsen Zakeri (FM, kouluttaja). Muina jäseninä
jatkavat Kari Kopra, Heikki Malin, Olli Manninen, Risto Salovaara ja Pekka Virtanen.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään Helsingissä 26.1.2010.
Toimintasuunnitelmasta
Miessakit ry:n organisaatiolohkoille nimetään
kullekin vuosittainen päätavoite, joiden lisäksi kunkin lohkon eri toimintaosioilla on omat
erikseen nimetyt tavoitteensa. Hallinnon osalta oleellisinta on keskittyä vahvistettujen resurssien pohjalta yksikön toiminnan jäntevöittämiseen (ks. lisätietoja sivulla 7). Kansalaistoiminnassa keskitytään erityisesti vapaaehtoistoiminnan rakenteiden vahvistamiseen ja
yhdysmiestoiminnan syventämiseen. Miestyön Osaamiskeskuksen taloudellinen ja sisällöllinen kehittyminen on koko vuoden huolellisen seurannan alla edellisvuoden tapaan ja
Maahanmuuttajatoimintaa syvennetään rahoituksen toteutuessa jatkoprojektin myötä . Vaikuttamistoiminnan osalta saatetaan valmiiksi
6/2009

käynnissä oleva prosessi yhdistyksen lausuntokäytäntöjen laatimiseksi. Seuraavassa on
esiteltynä muutaman toimintaosion tarkempia
suunnitelmia.
Perheväkivaltatoiminta
Lyömätön Linja -toiminnan vuoden 2010 tärkein tavoite vakiintuneen peruspalvelun ylläpitämisen lisäksi on jatkaa vuonna 2008 aloitettua yhteistyötä lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä Uudellamaalla. Vuonna 2008 ja 2009
Lyömätön Linja vastasi Hyvinkään Kriisikeskuksen toteuttamaan Suojattu Lapsuus projektiin liittyvän väkivallan tekijöille suunnatun palvelun käynnistämisestä ja vastaanottotyöstä. Yhteistyöhön kuului asiakastyön lisäksi konsultointia kriisikeskuksen sisällä ja
työmuodon esittelyä yhteistyötahoille. Projektiin osallistumisen myötä on käynyt ilmi, että
palvelulle on kysyntää myös useissa muissa
kunnissa Uudellamaalla.
Erokriisitoiminta
Erosta Elossa -toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää miehille suunnattuja eropalveluja sekä huomioida ne erityispiirteet, joita
miehet erotilanteessa kohtaavat. Toimintavuonna alkaa yhdistyksen uusi strategiakausi,
jonka aikana kehitetään uusia toimintamuotoja kuten sovittelu- ja tukihenkilötoimintaa.
Sovittelutoiminnalla luodaan erotilanteessa
eläville pariskunnille mahdollisuus löytää
kiistatilanteessa, koskien esimerkiksi lasten
huolto- ja tapaamissopimusta, molempia osapuolia tyydyttävä ja lasten kannalta paras ratkaisu. Tämä vahvistaa miesten isyyttä ja toisaalta vähentää miesten huoltajuusneuvotteluissa kokemaa epätasa-arvoa. Samalla monissa tapauksissa voidaan välttää riitojen viemistä oikeusistuimiin ja niiden pitkittymistä,
joka ei koskaan ole lasten edun mukaista. Tukihenkilötoiminnassa tukihenkilö on itse eron
Sivu 5

läpikäynyt mies, joka tarjoaa vertaistukea erovaiheessa tai erokriisissä olevalle toiselle miehelle. Tukihenkilöä tarvitaan myös lasten
huolto- ja tapaamisneuvotteluihin, jotta myös
isän ääni ja tahto tulisivat näissä usein naisvaltaisissa istunnoissa riittävästi huomioiduksi.
Maahanmuuttajatoiminta
Vieraasta Veljeksi -projektin ensimmäisessä
vaiheessa 2007–2009 luotiin maahanmuuttaja
- ja kantamiehiä yhteen saattava toimintamalli, joka koostuu neljästä toiminta-alueesta:
tukihenkilötoiminnasta, oppimisryhmistä,
harrastetoiminnasta ja vaikuttamistyöstä. Tulevalla projektikaudella 2010–2013 toimintamalli konkretisoidaan palvelumuodoksi, jonka yhteistyöketjua ja sisältöjä vahvistetaan.
Tukihen-kilötoimintaa lisätään ja yhteistyötä
kaupunkien kanssa vahvistetaan, jotta vaikeassa asemassa olevat maahanmuuttajamiehet
olisivat vapaaehtoisten autettavissa entistä
laaja-alaisemmin. Oppimisryhmissä vahvistetaan oppilaitos- ja järjestöyhteistyötä, jotta
osallistujien määrää voidaan kasvattaa sekä
sisältöjen laatua kehittää vastaamaan tehokkaammin maahanmuuttaja- ja kantaväestömiesten käytännöllisiä tarpeita. Harrastetoiminnan järjestö- ja seurayhteistyötä vahvistetaan vapaaehtoisrakenteen juurruttamiseksi ja
levittämiseksi . Vaikuttamistyössä keskitytään
aiempaa selvemmin julkaisu- ja seminaaritoiminnan ohella myös verkkotyöhön, jonka tarkoituksena on lisätä valtakunnallisesti helposti lähestyttävää tietoa maahanmuuttajuuden ja
kulttuurienvälisen kohtaamisen mieserityisistä kysymyksistä.
Isätoiminta
Vuonna 2008 käynnistetyn nelivuotisen RAY
-rahoitteisen Isyyden tueksi -projektin tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen käytännön
malli isyyden tukemiseksi nykyyhteiskunnassa. Mallissa huomioidaan inhimilliset, sukupuolispesifit, ammatilliset, sekä
työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät
isäerityishaasteet. Olennaisinta on vuonna
Sivu 6

2010 ryhtyä kohdennetusti jatkopilotoimaan
loppuvuonna 2009 valmistunutta ensimmäistä
versiota projektin lopputulemaksi aiotusta
Isyyden tueksi -toimintamallista. Kukin toimintamallin osa-alue otetaan erillistarkasteluun ja niille asetetaan osatavoitteet pilotoinnin läpiviemiseksi siten, että viimeistä projektivuotta ja silloin laadittavaa kirjallista toimintamalliversiota varten on olemassa riittävästi referenssitietoa.
Vapaaehtoisuuteen perustuvan miestukihenkilötoiminnan kehittäminen
Otsikon mukaisesti nimetty uusi hanke käynnistyy 1.3.2010 mikäli RAY-rahoitus toteutuu. Miesten tarvitsema tuki liittyy useimmiten hyvin arkipäiväisiin asioihin, jolloin lyhytkin kontakti toisen miehen kanssa voi auttaa avaamaan solmukohtia. Tietyt kriisitilanteet edellyttävät vapaaehtoiselta tukihenkilöltä kykyä harkita oikeanlaisen tuen muotoa.
Vapaaehtoistoiminnalle laa-ditaan projektin
myötä organisointimalli, eettiset toimintaperusteet, yleinen perehdytyskoulutus-malli, syventävä jatkokoulutusmalli ja työnohjausmalli. Kehitetyt tukirakenteet ja toiminta pilotoidaan 1) huoltajuuskiistoihin liittyvän miestukihenkilötoiminnan ja 2) miesten tukipuhelinpalvelun myötä. Projektin päättyessä toiminta
juurrutetaan osaksi yhdistyksen yleistoimintaa.
Lopuksi
Yhdistykselle on laadittu vuonna 2009 Toimintastrategia 2010-2015. Toimintastrategian
tarkoituksena on vision pohjalta terävöittää
Miessakit ry:n roolia ja toimintaa. Strategian
valmistelu on tapahtunut vuoden 2009 aikana
hallituksen kokouksissa vaiheittain seurattuna
prosessina. Toimintastrategian toteuttamisen
tueksi on laaditaan erilliset toimintaa ohjaavat
kohdennetut strategiat. Nämä ovat Henkilöstöstrategia, Kumppanuusstrategia, Viestintästrategia ja Seurantastrategia – kohdennetut
strategiat laaditaan erillisprojektina keväällä
2010 aktiivihallinnon vahvistumisen myötä. ■
JÄSENTIEDOTE

HALLINTOYKSIKÖN TOIMINTA JÄNTEVÖITYY

Miessakit ry:n hallintoyksikön tehtävänä on laatia lyhyen- ja pitkäntähtäimen kehittämis- ja toimintasuunnitelmia; seurata toiminnan sisällöllistä ja taloudellista kehittymistä; vahvistaa yhdistyksen tunnettavuuden lisäämistä ja verkostoitumista muiden alalla toimivien keskuudessa; sekä
tukea ja ohjata henkilöstöä toiminnan rakentamisessa ja toteuttamisessa.
Tammikuun 2010 alusta alkaen yksikössä työskentelee neljä kokoaikaista työntekijää. Yksikön
toiminnasta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Tomi Timperi, hallintopäällikön tehtäviä hoitaa Antti Alén, kehittämispäällikkönä toimii Peter Peitsalo ja toimistosihteerinä jatkaa Heikki
Nevala. Oheisesta kuvasta selviävät kunkin toiminnalliset päävastuualueet.

Toiminnanjohtaja

 Kokonaistoimintavastuu
 Taloushallinto
 Vaikuttamistoiminta

Kehittämispäällikkö

 Miestyön kehittäminen
 Arviointi ja seuranta
 Koulutustoiminta

Henkilöstöpäällikkö

 Henkilöstöhallinto
 Markkinointi ja viestintä
 Asiakkuudet ja kumppanuudet
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Toimistosihteeri

 Hallinnon assistentti, yleiset



toimistosihteerin tehtävät
Miesryhmä- ja kansalaistoiminnan koordinointi
Toimitilaisännöinti
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MIEHET HYVINVOINTIPALVELUIDEN
AMMATTILAISINA -SEMINAARI
Teksti: Peter Peitsalo
Valokuvat: Teuvo Mikkonen

Hämeenlinnassa 6.11.2009 järjestettiin laatuaan ensimmäinen valtakunnallinen Miehet
hyvinvointipalveluiden ammattilaisina
-seminaari, johon osallistui yli viisikymmentä
miesammattiauttajaa ympäri Suomea. Seminaariin liittyi myös Internetin kautta toteutettu
kysely, jossa selvitettiin miesten kokemuksia
hyvinvointipalveluiden ammattilaisuuteen
liittyen. Näkökulma kyselyssä oli tarkoituksellisesti sukupuolisensitiivinen, mistä johtuen saaduissa vastauksissa sukupuoli/mieheys
tulee myös selkeästi esille. Tässä tekstissä
käydään lyhyesti läpi keskeisiä tuloksia, joita
vastauksista nousi esille. Vastausten pienestä
lukumäärästä johtuen tulokset eivät sinällään
ole yleistettävissä, mutta tarjoavat kuitenkin
uudenlaista tietoa miesten kokemuksista hyvinvointialojen ammattilaisuudesta.
Mieheys ammatillisen roolin osana?
Miesten ammatillisen roolin kuvauksessa
mielenkiintoista oli se, että mikäli miesten
osuus työyhteisöstä oli alle 35 %, mieheys
ilmentyi myös ammatillisen roolin kuvauksessa. Eniten miehet kuvasivat sukupuolen
ilmentymistä heille osoitettujen, ehkä osin
perinteisten miesten töiden kautta. ”… olen
joissakin asioissa se, jolta pyydetään apua:
lähinnä tämä koskee perinteisiä miehisiä puuhasteluja (esimerkiksi remonttihommat ja fyysisesti raskas parityöskentely)” Se, koettiinko
perinteisten miesten töiden delegoituminen
hyväksi tai huonoksi asiaksi, ei vastauksista
tullut esiin.
Mikäli miesten osuus työyhteisöstä ylitti
35 %, ei ammatillisen roolin kuvauksessa puhuttu lainkaan miehisyydestä tai sukupuolisidonnaisista työtehtävistä. Tällöin vastauksissa korostettiin ennen kaikkea kirjattua perustehtävää ja sen toteutuksen mahdollisuutta.
Sivu 8

Peter Peitsalo toivotti seminaarin osallistujat tervetulleiksi.

“Koen ammatillisen roolini rakentuvan ensisijaisesti koulutukselleni ja osaamiselleni.”
Sukupuoli ammatillisena laatutekijänä
Keskeisimmät hyödyt, joita mieheyteen liittyy
konkretisoituvat saatujen vastausten mukaan
asiakastyössä ja miesnäkökulman tuottamisessa. “Olen huomannut lisäarvoa tulevan
vanhempien kanssa työskennellessä varsinkin
isän ja lasten suhteita työstettäessä. Silloin
tällöin on asiakkaina isä-perheitä ja olen joskus huomannut työstöjen olevan isälle helJÄSENTIEDOTE

Yli viisikymmentä miesammattiauttajaa eri puolilta Suomea kokoontui seminaariin.

pompia kun työntekijä on mies. Toki lapset ja
nuoretkin saavat miehen hoivatyöstä mallia.
Joskus on lapsia, joiden miesmalli on väkivaltainen tai muuten pelottava. Koen voivani antaa mallin toisenkinlaisesta miehestä.”
Edellinen vastaus kuvastaa hyvin niitä sukupuoleen sidottuja myönteisiä mahdollisuuksia, joita hyvinvointialoilla työskentelevillä
miehillä on mahdollista hyödyntää. Eräs vastaajista nosti esiin myös naisten kanssa tehtävän aikuissosiaalityön ja mieheyden hyödyntämisen asiakassuhteessa. “Myös syvästi syrjäytyneet naiset voivat nähdä, että on olemassa myös " kunnollisia miehiä”, jotka eivät
käytä heitä hyväkseen.”
Miesammattilaisten haasteita
Haasteellisimmiksi ilmiöiksi nostettiin miehen asema työyhteisössä sekä miesten tunnistamat heihin kohdistuvat moninaiset odotukset. Molempiin näihin vaikuttaa vahvasti
6/2009

miesten ainokaisuus, jolloin monet toimintatavat ovat saattaneet yhteisöjen historiassa
muotoutua sellaisiksi, joihin sisään pääsemisen osa miehistä kokee haasteellisiksi.
“Haasteena on päästä sisälle organisaatioon,
missä on pitkät perinteet toimia naisvaltaisena työyhteisönä. Haasteena on päästä sisään
ajatteluun ja toimintatapaan, mikä on muotoutunut organisaation tradition, mutta myös
sukupuolen perusteella. Miehenä olen myös
sekoittamassa työyhteisön naiserityistä dynamiikkaa.”
Ainokaiset joutuvat Rosabeth Moss Kanterin mukaan kohtaamaan laajan skaalan
omaan viiteryhmäänsä sijoitettuja stereotyyppisiä toiveita ja odotuksia. Vastaava ilmiö
näyttäisi toteutuvan erityisesti niiden miesten
kohdalla, jotka ovat yhteisöissään ainoita
miehiä. ”ehkä stereotyyppinen ja jäsentymätön toive "miehen mallista" sekä asiakkaiden
että osan työtovereista puolelta luo (torjunta)
paineita kun itse haluaisi toimia vain omana
Sivu 9

Yläkuvassa Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Jukka
Lindberg.

itsenään” “Välillä tuntuu, että joutuu edustamaan koko sukupuolta eikä vain itseään.”

Alakuvassa Talentia ry:n Hannu Seppänen.

Jatkoa seuraa
Saadut tulokset osoittavat selkeästi jatkotutkimuksen tarpeen. Erityisen kiinnostavaksi nousee miesten kokemusten ja ammatillisten tarpeiden ja kehittämistoiveiden tarkastelu Kanterin ainokaisanalyysin valossa, sillä kokonaisuudessaan miesten prosentuaalinen lukumäärä hyvinvointialoilla jää selkeästi ”ainokaisrajan” eli 15 %:n alle. Miesten kokemuksia
tutkimalla on mahdollista saada tietoa niin
miesammattiauttajuudesta, miesten kokemasta työviihtyvyydestä että myös niistä mahdollisista haasteista, jotka kasvattavat miesten
kynnystä hakeutua hyvinvointialoille töihin.
Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan
Miessakit ry:n nettisivuilta kohdasta:
Miestyön Osaamiskeskus/Aineistopankki. ■
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VALTUUSTON VALINTA KAUDELLE 2010-2011

Miessakit ry:n päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten valitsemista valtuutetuista koostuva valtuusto. Valtuusto valitaan joka toisen
vuoden tammikuussa järjestettävällä jäsenäänestyksellä.
Valtuustoon valitaan vähintään kymmenen ja
enintään neljäkymmentä jäsentä. Valtuusto
kokoontuu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
kaksi kertaa vuodessa. Keväällä valitaan valtuuston puheenjohtajat alkaneelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen. Syksyllä
vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.

Miessakit ry
KUTSU JÄSENISTÖLLE
YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Aika
26.1.2010 klo 16
Paikka
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki
Aihe
Valtuuston valinta kaudelle 2010–2011
Ilmoittautumiset
22.1.2010 mennessä toimistoon
puh. (09) 6126 620, miessakit@miessakit.fi

Miessakit ry:n valtuusto kaudelle 2010-2011
valitaan seuraavasti:
1. Ehdokasasettelu 16.12.2009-26.1.2010
Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä ennakkoehdotuksia valtuustoon valittavista henkilöistä
koko ehdokasasetteluajan. Ehdokkailta tulee
olla suostumus tehtävään. Ehdotukset
(ehdokkaan nimi ja yhteystiedot) ilmoitetaan
toiminnanjohtaja Tomi Timperille. Ehdokkaista pidetään yllä reaaliaikaista listaa yhdistyksemme internet-sivuston Jäsenet-osiossa.
2. Valtuuston valinta yhdistyksen kokouksessa 26.1.2010
Kokouksessa yhdistyksen jäsenet esittävät
ehdotuksensa valtuuston jäseniksi kaudelle
2010-2011. Valtuuston valinta suoritetaan
enemmistövaalina, jossa äänivaltaisia ovat
kaikki paikalla olevat yhdistyksen jäsenet.
TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!

6/2009
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TEATTERIESITYS MIESTEN EROKOKEMUKSISTA
Teksti: Jarkko Suhonen, esityksen ohjaaja

"Isän pitää taikoa hillot kotiin, olla tukena ja
turvana, korjata ja huoltaa, huolehtia aikatauluista ja rauhoitella kaiken kiireen keskellä, keventää arjen pyöritystä, pitää luurangot
kaapissa ja hörhöt kurissa ja olla hauska nallekarhu." -Eronnut mies.

EROMIEHET ESITTÄÄ:
NOIN SEITSEMÄN EROA

Noin seitsemän eroa -esityksessä Tukkateatterin lavalle astuu seitsemän raavasta miestä
kertomaan oman erotarinansa ja ottamaan
kantaa siihen, mitä epäkohtia yhteiskunnassa
on eronneen miehen kannalta. Näytelmä on
kipeänhauska keskustelunavaus isän näkökulmasta eroon.

3.2.2010 klo 18.00
8.2.2010 klo 18.00
10.2.2010 klo 18.00
12.2.2010 klo 18.00
13.2.2010 klo 15.00

Lavalla olevat miehet ovat osallistuneet Miessakit ry:n järjestämään eronneiden miesten
tukiryhmään, jossa he ovat käsitelleet omia
erokokemuksiaan. Esitys onkin syntynyt ryhmälähtöisesti, toisin sanoen ryhmä on itse
tuottanut harjoituksissa lavalle päätyneen materiaalin. Olemme pohtineet prosessin aikana
muun muassa toimintaohjeita eronneelle miehelle, mitä erossa menetti ja mitä hyvää ero
toi.
Tehdessämme miehen elämän kymmentä käskyä päädyimme siihen, että yksi kymmenen
käskyn lista ei riitä. Niitä tarvitaan ainakin
miehen elämän lisäksi perheenisälle, aviomiehelle, työmiehelle ja kaverille - kaikille omansa. Velvollisuuksia miehellä riittää. Mutta miten on oikeuksien laita?
Kun tapasin ryhmän ensi kertaa vuosi sitten,
minuun teki heti vaikutuksen näiden miesten
kyky puhua tilanteestaan ja tunteistaan sekä
ennen kaikkea hurja sanomisen palo. Ryhmä
heitti pallon minulle ja ilmoitti haluavansa
tehdä teatteria.
Vain muutama porukasta oli aiemmin tehnyt
teatteria. Se ei ole tahtia haitannut. Kaikki
6/2009

Tukkateatteri
Tammelan puistokatu 29
Tampere

Liput 5/7euroa
Lippuvaraukset: 050 404 5866
Esitysten jälkeen yleisöllä on mahdollisuus
osallistua avoimeen keskustelutilaisuuteen
näytelmän herättämistä ajatuksista.
ryhmän jäsenet ovat omaksuneet teatteriesityksen tekemisen hämmästyttävän nopeasti.
Kaikki ovat antaneet mennä ja heittäytyneet
ennakkoluulottomasti teatterin vakavan leikin
maailmaan. Näiden miesten rohkeus käsitellä
kipeitä asioita ja esittää ne vielä yleisölle on
kunnioitusta herättävää.
Kulunut vuosi on ollut antoisa, haastava ja
tapahtumarikas. Harjoituksissa asioita on puitu ryhmä- ja prosessilähtöisin työtavoin.
Olemme puhuneet, tehneet kirjoitusharjoituksia sekä soveltavan teatterin harjoitteita. Sanalla sanoen olemme työstäneet omakohtaista
materiaalia ja etsineet sitä tasoa, jolla omakohtainen muuttuu jaettavaksi, tarinat esitykseksi.
Toivon esityksen toimivan puheenvuorona
tasa-arvosta. Eronneiden miesten näkökulmasta. ■

Sivu 13

MIEHEN VOIMAT AIHEENA TAMPEREELLA
Teksti: Hannu T. Sepponen
Kuvat: Jukka Lampinen

enemmän uskoa kristillisiin ja vaihtoehtoisiin
oppeihin.

T

Miespapeilla työorientaatiossa tärkeimpänä
on sananjulistus, toisena sielunhoito, seuraavana auttaminen ja evankeliointi. Naispapeilla
ykkösenä on sielunhoito, toisena auttaminen
yleensä, kolmantena heikomman puolustaminen ja tasa-arvo.

ampereen 13. Miespäivillä pohdittiin
miehen voimavaroja. Näkökulmaksi olivat valikoituneet ennen kaikkea henkiset voimat, joilla onkin uutta tarvetta talouskriisin
aikana.
Suomalaisen miehen henkisyys
Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskuksesta
vertaili miesten ja naisten uskonnollista henkisyyttä. Vanhastaan tiedetään, että naisista
selvästi useampi ilmoittautuu uskovaiseksi
kuin miehistä. Uskonnollisesti konservatiiveissa miehiä sen sijaan on enemmän. Päivittäin rukoilevia miehistä on joka kymmenes,
naisista joka viides.
Miesten ja naisten uskon sisällössä suurimmat
erot ilmenevät kysyttäessä uskoa esimerkiksi
taivaaseen, ihmeisiin, enkeleihin ja persoonalliseen jumalaan. Naisilla esiintyy myös rinnan
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Aiemmin on uskottu sukupuolten erojen voivan johtua naisten vähemmästä koulutuksesta.
Erot ovat kuitenkin säilyneet nykyaikanakin,
kun on saatu koulutusta ja ollaan työelämässä
laajasti.
Niemelä kertoi, että syitä eroavuuteen on haettu sukupuolesta itsestään, jota on testattu
myös vertaamalla ”feminiinisten” naisten ja
miesten ja ”maskuliinisten” miesten ja naisten
eroja; edelliset osoittautuvat uskonnollisemmiksi. Homoseksuellit miehet ovat heteroita
uskonnollisempia, mutta lesbot puolestaan
heteronaisia vähemmän uskovia.

JÄSENTIEDOTE

Ilkka Hjerppe (perjantain isäntä), Mika Lehtonen,
Kati Niemelä ja Eero Ojanen

Mitä on henki?
Filosofi Eero Ojanen pohti mitä kaikkea
”henki” on. Toisin kuin indoeurooppalaisissa
kielissä suomessa sana ilmentää sekä hengissä
oloa että sielun kaltaista olemisen tapaa. Henki on ollut suomalaisille kova juttu, niin myös
hengityksen merkityksessä, siis jotakin hyvin
aineellista. Myös luonnossa on nähty henkeä,
joka usein ilmenee liikkeessä, muutoksessa.
Henki ilmentää uuden luomista.

voimme voimaantua, henki ei ole toissijaista
vaan suorastaan konkreettinen voima ihmisissä.
Käsitteen avulla voidaan viitata ”saman hengen lapsiin” ja hengenheimolaisiin, mutta
myös eri hengessä toimiviin, jopa vastakkaisiin ihmisryhmiin. Henkeen viittaaminen voi
olla myös vallankäyttöä. Jonkun henki saa
virrata, toisen vaiennetaan.
Perhe voimavarana

Henki on mukana yhteisössä. Puhutaan työpaikan hengestä, ajan hengestä, ilmapiiristä;
ollaan hengessä mukana, välillä henki päällä,
mutta jotkut asiat ovat ihan henkimaailman
juttua.
Ojanen arveli, ettei hengen mukanaolo noinkin monessa yhteydessä voi olla pelkkä sattuma. Jollakin tavalla kyse on yhteyden ilmentämisestä. Mutta henki ei samastu yhteisyyteen, vaan osaltaan auttaa välittämään esimerkiksi yksilön ja yhteisön välistä vastakohtaisuutta tai eroavuutta. Henki ei palaudu kumpaankaan, mutta yhteytenä se tuntuu antavan
energiaa, voimaa, joka ei tyydy olemaan paikoillaan, vaan virtaa ja liikkuu. Hengen kautta
6/2009

Väestöliiton psykoterapeutti Mika Lehtonen
kertoi liiton Poikien palvelupuhelimen kautta
ilmenevistä nuorten poikien ongelmista. Pojilla on paljon kysymyksiä, monella nähtävästi
ei isää kunnolla läsnä vaikeuksissa ja ongelmissa. Esille tulevat seksuaalisuuteen ja kehoon liittyvät huolet, koulukiusaaminen, päihteet, peliriippuvuus.
Enemmistö pojista ei ole saanut kotona lainkaan seksuaalikasvatusta. Palvelevassa puhelimessa suoranaisten seksiin liittyvien kysymysten ohella neuvontaa annetaan seksuaaliterveyden näkökulmasta. Korostetaan myös
pojan itsemääräämisoikeutta, omatahtista sekSivu 15

Kirsi Kinnarinen, Antti Eskola, Kaarina Hazard,
Arto Jokinen ja Hannu T. Sepponen (lauantain isäntä)

suaalisuuteen totuttautumista, omia päätöksiä
myös siitä, kenen kanssa ja missä…

estää, on toimittava riittävän itsepuolustuksen
hengessä.

Toinen suuri kysymysten aihe ovat aggressioon liittyvät ongelmat. On tarpeen tähdentää
tuntemusten ja tekojen eroa. Suuttumuksen
tunnetta ei pidä tukahduttaa, toinen asia on
kuinka asia ilmaistaan. Aggressio on tunne,
mutta väkivalta on teko, ja siinä kulkee raja.
Asiahan olisi noin sanottuna helppo, mutta
kyseessä ovatkin suuret tunteet; uho, kateus,
raivo, pelko, pettymys, kostonhimo, toivottomuus, voitontahto. Kaikkien tunteiden tuuletus on vaativaa.

Miesten välinen ystävyys

Aggressiollahan on sinänsä elämää säilyttävä
ja puolustava tehtävänsä. Jokaisella on oikeus
itsetuntoon, rajoihin, on opittava sosiaalisia
taitoja ja myös taito sanoa ei. Aggression
avulla pidän puoleni, sanon mielipiteeni, taistelen oikean asian puolesta ja myös puolustaudun.
Mutta aggressiota purettaessa ei saa tapahtua
peruuttamattomia, ei saa kostaa vaikka saa
Sivu 16

Tutkija Kirsi Kinnarinen kertoi havainnoistaan seuraamastaan moottoripyöräkerhosta.
Hän tuuletti käsityksiä miesten ja naisten kategorisista eroista sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suhteissa. Joissakin käsityksissä on
pelkistetty, että naiset toimisivat enemmän
”kasvokkain” ja miehet ”rinnakkain” yhteisöissä, ja edellinen on arvotettu korkeammalle. Tutkimusten valossa tuollainen jako ei
näytä pitävän paikkaansa.
Myös Kinnarinen havaitsi saman tutkiessaan
moottoripyöräkerhon toimintaa ja sosiaalisia
suhteita. Vaikka toiminta pyörii koneiden
ympärillä ja neuvoja annetaan ja saadaan, oli
monilla kerhon jäsenillä oli myös tarvetta
keskustella muustakin koneista. Osalla esiintyi ”isyyspuhetta”, osa saattoi vetäytyä huoliin liittyvistä keskusteluista.

JÄSENTIEDOTE

leisiä. Haastatteluissa naiset puhuvat äidistään
tai muista naisista, mutta harvoin mainitaan
isää.
Iltapäivälehden kannessa oli kuitenkin miehiä: kansanedustaja etuili rokotusjonossa;
Harkimo itki. Miehiä esitetään usein rikollisena, väkivaltaisena, ongelmana, lapsiin sekaantujana. Ilkka Kanerva, saippuaoopperahenkilö
voi esiintyä ylpeänä tyttäristään.
Hazard havaitsi Avun mieshaastattelujen rauhaa hierovan näkökulman. Seurassa oli asiajuttuja miehistä ja naisista. Seiskassa mies voi
esiintyä kohteena, tirkisteltynä, ei-vallakkaana.
Kinnarinen kertoi 90-luvun alun kreikkalaistutkimuksesta, jossa seurattiin kevyttä kahvilatilannetta, joka näytti kortinpeluulta ja kahvittelulta. Tarkemmin katsottaessa ilmeni tärkeitä vertaissuhteita ja syviä ystävyyssuhteita.
Tutkija arveli, että miesten välisiä sosiaalisia
suhteita on arvotettu negatiivisesti, kun on
pitäydytty pintatasolle. Myös on tuijotettu liikaa menestyvien miesten elämään.
Suomessa on valmistunut viitisen vuotta sitten Jarna Soilevuo-Gronnerodin väitös, joka
selvitti rockbändin ”sointuvaa yhdessäoloa”.
Kävi ilmi, että sosiaalinen normi ei edellyttänyt tunnustuksellisuutta vaan hyvää henkeä.
Tutkija kysyi, onko ajallemme ollut ominaista
suoranainen ”intiimiyden terrori”, joka on väheksynyt muuta sosiaalista olemista.
Sukupuoli mediassa
Kaarina Hazard kertoi puheenvuorossaan havainneensa, kuinka naistenlehdissä kannessa
on aina nainen. Lehdissä esiintyvät miehet
ovat urheilijoita, näyttelijöitä, viihdyttäjiä,
joskus asiantuntijoita vinkkipalstalla. Muoti ja
ruoka ovat lehdissä naisten aluetta. Isänpäivälahjaideatkin vaikuttavat olevan naisten mie6/2009

Tiede –lehdessä katsotaan ulospäin maailmaan, esillä on sukupuoleton miesihminen.
Tarkastelujakson Suomen Kuvalehdessä ei
ollut yhtään juttua naisista, he esiintyivät vain
mainoksissa. Menestyjät olivat miehiä, ongelmat miesten, kolumnit miesten tekemiä.
Hazardin yhteenvedossa naistenlehdissä painopisteenä on ”itse ja ruoka”, oleminen ja tarjoaminen. Miesten lehdissä maailma otetaan
haltuun.
Mieluummin ihminen kuin mies
Antti Eskola kertoi 1960-luvulla käynnistyneestä roolikeskustelusta, jota Suomessa
vauhditti 1965 perustettu Yhdistys 9. Tuona
aikana otettiin kantaa perinteisiin sukupuolten
rooleihin ja työnjakoon. Eskola kirjoitti asiasta tuolloin Väestöntutkimuksen vuosikirjassa.
Erityisesti Amerikassa oli vielä voimissaan
sukupuolten luonnollisia eroja korostava kanta. Äidit olivat tunnejohtajia, isät tehtäväjohtajia.
Tyttöjen koulunkäynti, ehkäisypillereiden
mahdollistama perhesuunnittelu, lastenhoitopalvelujen ja naisten työssäolon tarve sävyttiSivu 17

vät roolikeskustelua. Tuolloin tuntui itsestään
selvältä, että puolustetaan erilaiseksi julistettujen roolien lähentämistä.

Lisäksi Tampereen Miespäivillä koettiin ja
kuultiin seuraavaa:

Eskola polemisoi nykyiseen keskusteluun sisältyvää uutta biologismia, joka jälleen korostaa sukupuolten erilaisuutta. Saatetaan pitää
puhetta sukupuolten erilaisista tai miehen vajavaisista aivoista. Tätä on arvostellut mm.
Hannu Lauerma.

Miehen viisi vuodenaikaa –esitys

Heikki Mäntymaa, performanssitaiteilija
(kuva alla)

Eskolaa harmitta, että sukupuolten erilaisuuden korostamisessa ihmisen ja ihmisyyden
erityisluonne jää taka-alalle. Sukupuolittunut
puhe vaikuttaa koiras-naaras –puheen muodolta.

Miehen voimat –paneelikeskustelu

Petri Karisma, puheenjohtaja, Tampereen
vapaa-ajattelijat

Mikko Lehtonen, mediakulttuurin professori, Tampereen yliopisto

Juha Pihkala, emerituspiispa

Kauko Tuovinen, työttömyyseläkeläinen

Matti Saari, Tampereen työväenopiston
rehtori (paneelikeskustelun juontaja)

Miesten ja naisten välillä voi toki eri kysymyksissä olla suuriakin keskiarvoeroja, mutta
keskiarvojen lisäksi olisi syytä huomata myös
hajonnan vaikutus. Tilastotiede on vaarassa
muuttua sosiobiologiseksi pohdiskeluksi. ■
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Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
miesjaoston tervehdys

Arto Jokinen, jaoston sihteeri
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KIINNOSTAISIKO SINUA TULLA
ESIINTYJÄKSI NÄYTTÄMÖTEOKSEEN?
Koreografi Eeva Muilu on valmistamassa uutta näyttämöteosta keväällä 2010. Hän etsii teokseensa n. 30 eri-ikäistä ja eritaustaista ihmistä. Esiintyjiltä ei vaadita aiempaa kokemusta tanssimisesta tai esiintymisestä, ainoastaan omaa kiinnostusta ja osallistumisen halua sekä yhteistyökykyä ja sitoutumista projektiin.
Näyttämöteoksessa käsitellään yhdessä olemiseen, yhteenkuuluvuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä kysymyksiä. Teos tulee pohjautumaan perusliikkumiseen, yksinkertaisiin kehollisiin tapahtumiin ja yhdessä toimimiseen. Prosessissa keskitytään keholliseen läsnäoloon ja ympäristön, itsemme ja toisemme aistimiseen ja havainnointiin. Osallistujilla on mahdollisuus syventyä
omaan liikkumiseen, kohdata uusia ihmisiä ja toimia monenkirjavassa ryhmässä.
Jonoissa ja rivissä kulkeminen. Haarautuminen. Irtaantuminen. Eksyminen. Lintuparvien lailla
liikkuminen. Maahan laskeutuminen. Yhdessä lepääminen. Kädestä pitäminen. Koskettaminen.
Miten syntyy liikkuva tila. Rytminen tila. Hiljainen tila. Purkautuva tila. Lentävä tila. Pyörivä
tila. Mitä on järjestyminen? Mitä on epäjärjestys?

Teosta valmistetaan tammikuusta toukokuun
loppuun. Harjoitukset alkavat kahdessa ryhmässä. Aamuryhmä harjoittelee tiistaisin ja
torstaisin klo 10-12, iltaryhmä tiistaisin ja
torstaisin klo 17-19. Lisäksi molemmat ryhmät harjoittelevat toisinaan yhdessä viikonloppuisin. Harjoittelu tapahtuu Zodiak - Uuden tanssin keskuksen tiloissa Kaapelitehtaalla, Ruoholahdessa. Esitykset ovat 20.30.5.2010, Pannuhallissa Kaapelitehtaalla.
Teos on osa Zodiakin kevään 2010 ohjelmistoa.
Tanssija-koreografi Eeva Muilu (s.1980) on
tanssitaiteen maisteri. Hän on toiminut Zodiak - Uuden tanssin keskuksen housekoreografina 2007-2009. Vuodesta 2008 Muilu on
vetänyt tanssityöpajoja ei-ammattilaisille ja
ohjannut mm. teoksen Jossain on jotain, jonka esiintyjistä suurin osa oli senioreita.

Ilmoittautuessasi mainitse seuraavat tiedot:
Nimi
Ikä
Yhteystiedot

ILMOITTAUTUMISET 15.1.2009
mennessä Zodiakin yleisötyövastaavalle:
jenni.sainio@zodiak.fi

Kysymykset ja lisätietoa: Zodiakin yleisötyövastaava Jenni Sainio 044 0944948.
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Eeva Muilu haastattelee ilmoittautuneet
viikolla 2 ja 3.
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KERAVAN MIESKIOSKI HOUKUTTELI
MIESTEN VIIKOLLA
Teksti ja kuva: Esko Porola

MiesKioskia pidettiin marraskuun alkuun
osuneella Miesten Viikolla Keravan kaupunginkirjaston sisääntuloaulassa neljänä iltapäivänä kello 15-18. Kioski houkutteli 101 ihmistä käymään 140 kertaa kahvikupposella ja
kaakulla. Osa miehistä kävi siis useampana
päivänä. Noin tusina muodosti ns. kantapöydän eli nämä äijät kokoontuivat säännöllisesti,
lähes päivittäin, tunniksi pariksi keskustelemaan pöydän ympärille. Paikalla kävi myös
Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi - hän ja Keravan kollit kävivät keskustelua
muun muassa tasa-arvotyön maailmoissa.

Suurin osa tuosta sadasta kävijästä oli kirjaston asiakkaita, jotka kirjastovisiitin yhteydessä piipahtivat kioskilla saamassa henkilökohtaisen rautaisannoksen miestietoutta. Tässä
henkilökohtaisessa kohtaamisessa onkin yksi
MiesKioskin eli matalankynnyksen kohtaamispaikan voimapisteistä. Muualla näitä äijiä
tuskin tapaisimme.■

Oikealla Tomi Timperi kertomassa mieskioskilaisille Miessakit ry:n toiminnasta.
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LASTEN KANSSA LOMALLE

Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein, etusijalla on ensikertaa lomaa hakevat. Peräkkäisinä vuosina
lomatukea ei voida myöntää.
Lomien hakuaika päättyy 8.1.2010 klo 15.00
mennessä.
RAY:n tuella järjestettävät
HIIHTOLOMAVIIKOT
perheille ovat haettavana:

KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY
Ratamestarinkatu 11, 8.krs 00520 HELSINKI

22.-27.2.2010
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
22.-27.2.2010
Siuntion Hyvinvointikeskus, Siuntio
1.-6.03.2010
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
1.-6.03.2010
Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
8.-13.3.2010
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
8.-13.3.2010
Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti
Omavastuu on yht. 115 €/aikuinen/5 vrk.
Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.
RENTOUTUSVIIKKO työttömille
15-20.2.2010
Kansanlääkintäkeskus/terveyshotelli, Kaustinen. Omavastuu on yht. 110 € /aikuinen.
Hakemuskaavakkeita saa toimistostamme
puh. 09-760 410 tai sähköpostilla:
toimisto@kotienpuolesta.fi.

Seuraatko jotakin
sanoma- tai
aikakauslehteä
säännöllisesti?
Leikkaa ihmeessä
miesaiheisia kirjoituksia talteen ja
toimita niitä tallennettavaksi yhdistyksemme arkistoon!
Miessakit ry

Hakemuksen voi tulostaa kotisivuiltamme:
www.kotienpuolesta.fi.

6/2009
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TAPAHTUMIA JA KYSELYJÄ

Miessakit ry:n
PATIKKASAKKI
-toiminta käynnistyy jälleen.
Ohjatut kävelyretket
luonnonhelmassa toteutetaan
kevättalvesta 2010 alkaen.
Valtuustomme jäsen
Timo Kitunen on ilmaissut
halukkuutensa vetää
Patikkasakki-kävelyretkiä Nuuksion
kansallispuiston alueella.
Tarkempia tietoja saatte helmikuun
URHOssa, mutta halukkaat voivat
jo nyt ilmoittautua asiasta kiinnostuneiden listalle osoitteen
miessakit@miessakit.fi kautta.

KYSELY
EROSTA ELOSSA
-PALVELUN
ASIAKKAILLE
Erosta Elossa -palvelua on kehitetty
RAY:n tuella vuodesta 2005 lähtien tavoitteena tarjota miehille tukea ja opastusta erilaisten ero-ongelmien käsittelyyn ja niistä selviämiseen. Keskeisimmät toimintamuodot ovat olleet yksilötapaamiset erotyöntekijän kanssa sekä
ympäri Suomea toteutettavat eroryhmät.
Aiemmin kerätyn asiakaspalautteen syventämiseksi ja Erosta Elossa -palvelun
toiminnan kehittämiseksi Miessakit ry
toteuttaa kyselyn miehille, jotka ovat
joko osallistuneet Erosta Elossa
-eroryhmiin tai jotka ovat tavanneet
erotyöntekijää joko yksin tai yhdessä
kumppaninsa kanssa.
Osallistu kyselyyn Miessakit ry:n
nettisivuilla osoitteessa:
www.miessakit.fi/fi/erosta_elossa
Vastaaminen tapahtuu nimettömästi,
eikä vastaajan henkilötiedot (nimi, sähköposti tms.) välity vastaanottajalle
(Miessakit ry).
Lisätietoja kyselystä:
Peter Peitsalo 044 751 1331.
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JÄSENTIEDOTE

KIRJALLISUUTTA

Nyt miehet pääsevät ääneen:
omista kokemuksistaan kertovat
Timo Haanpää, David Rawlings
sekä yli 30 Simpukka-yhdistyksen
kyselyyn vastannutta miestä.
Vihkonen sisältää myös julkisuuden
henkilöiden ajatuksia ja faktoja
hedelmällisyydestä.
Opasta myy Simpukka-yhdistys
hintaan 4 euroa.
www.simpukka-yhdistys.fi

6/2009

TILAUKSET WWW.MIESSAKIT.FI

Tahaton lapsettomuus koskettaa
sekä naista että miestä, mutta
tähän saakka miehen näkökulma on
jäänyt esittämättä.

MIESSAKIT RY:N JULKAISUJA

MIES JA LAPSETTOMUUS
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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@nameprint.fi
Helsinki
Risto Björkman
040 868 4185
risto.bjorkman@welho.com
Helsinki
Aaro Huhta
040 506 2171
aaro.huhta@helsinkilainen.com
Joensuu
Onni Voutilainen
050 365 6138
onni.voutilainen@jns.fi
Jyväskylä
Mika Kanervo

050 375 6333
mika.kanervo@valkoinentalofinland.fi
Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Mäntsälä
Timo Naapuri
040 743 3262
timo.naapuri@evl.fi
Nurmijärvi
Seppo Laakso
050 511 7725
seppo.laakso@pp.inet.fi
Rovaniemi
Jouni Syväjärvi
040 731 9356
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi
Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@luukku.com
Tampere
Pekka Huttunen
0500 794 794
miestavattavissa@gmail.com
Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@suomi24.fi

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

Tuusula
Visa Kuusikallio
050 330 4435
visa.kuusikallio@etu.inet.fi

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon@kooviis.fi

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
pate.martonen@gmail.com

Kuopio / Itä-Suomi
Maunu Katajala
040 702 4081
maunu.katajala@kuh.fi
Lahti / Päijät-Häme
050 511 3361
miessakit.lahti@miessakit.fi

Vantaa
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@gmail.com
Vihti
Markku Kedrin
09 222 5313 / 040 545 7091
markku.kedrin@silppuri.iki.fi

