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KOHTI UUTTA VUOTTA
Miessakit ry:n valtuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseensa marraskuun lopussa. Kokouksessa vahvistettiin
vuotta 2011 koskeva toimintasuunnitelma,
joka oli rakennettu viime vuonna laadittuun yhdistyksen Toimintastrategiaan
2010–2015 perustuen.
Miessakit ry:n toiminta jaetaan kolmeen
päätoimintalohkoon, jotka ovat kansalais-,
palvelu- ja vaikuttamistoiminta. Vuonna
2011 merkittävimmät järjestötason tavoitteet ovat Miesjärjestöjen Keskusliitto hankkeen ytimessä toimiminen ja kehittäminen (vaikuttamistoimintalohko), Miestyön Foorumi IV:n järjestäminen yhteistyössä Ensi- ja turvakotien Miesten Keskuksen kanssa (palvelutoimintalohko) ja
miesryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan elävöittäminen (kansalaistoimintalohko).
Toimintamme perusta on toimintasuunnitelmassa määritelty selkeästi. Yhdistyksemme toiminnan lähtökohtaisena tarkoituksena on edelleen miesten hyvinvoinnin
tukeminen. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ilmentyvät sukupuolten osalta niiden
ominaislaadusta käsin, ja lisäksi sukupuolisia hyvinvointiperusteita muokkaavat sosiokulttuuriset tekijät, eli vallalla olevat käsitykset mieheydestä ja naiseudesta. Kun
määritellään miesten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, analysoidaan eri osaalueiden 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.
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Valtuuston kokouksessa valittiin myös hallitus vuodelle 2011 (ks. kokoonpano Miessakkien nettisivuilta) ja jäsenmaksut sovittiin pidettävän samantasoisena kuin tänäkin vuonna. Eniten keskustelua herätti koko toimintavuoden ajan valmisteltu Miesjärjestöjen Keskusliitto -hanke. Miessakit
ry on toiminut hanketta koordinoivana tahona, ja keskustelua perustettavan yhteistyöelimen muodosta ja tarkoituksesta on
käyty miesjärjestöjen puheenjohtajien, ja
toisaalta Miessakit ry:n hallituksen ja valtuuston kesken. Liiton tavoiteltuna tarkoituksena on edistää sosiaalisen hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liiton perustamiskokous on suunniteltu pidettävän
tammikuussa 2011 – tästä enemmän helmikuun URHOssa.
***
Lämmin kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, ja Hyvää Joulua! Ensi vuonna Miessakit
ry toimii hyvin aktiivisena kaikilla toimintasektoreillaan, ja ennen kaikkea tulemme
satsaamaan teitä jäseniä eittämättä innostavaan, vahvasti monipuolistuvaan kansalaistoimintaan!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
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MITEN USKALLAMME TARTTUA VÄKIVALTAAN?
Teksti Peter Peitsalo / Kuva Inke Rosilo

Britt-Marie Perheentuvan kirjoittama kirja
”Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta on ehkäistävissä” on erittäin tärkeä väkivaltatyöhön ja väkivallan luonteeseen liittyvä puheenvuoro, joka nostaa esiin sekä väkivallan syvemmän ymmärtämisen että väkivallan tekijöille kohdennetun hoidollisen
työskentelyn merkityksen.
Tiedostamisen tiellä on kuitenkin kaksi erityistä haastetta ylitettävänä, jotka vaikuttavat merkittävästi väkivaltaongelman kohtaamiseen erityisesti väkivallan tekijöiden
auttamisen näkökulmasta. Ensimmäinen
näistä on väkivallan kohtaamisen vaikeus,
johon näkemykseni mukaan ensisijaisesti
liittyy ihmisten rajallinen kyky sietää väkivallan itsessä herättämiä tunteita. Toinen
haaste on tiedostaa, ettei väkivaltaa poisteta vain auttamalla uhreja ja luomalla väkivallantekijöille ulkopuolelta – yhteisöistä ja
kulttuurista – kumpuavia rajoja, vaan tarjoamalla nykyistä enemmän palveluita
myös väkivallan tekijöille¹.
Väkivallan kohtaamisen yleinen vaikeus
Väkivalta ja tähän kytkeytyvä tuhoavuus
ovat vaikeita kohdata niin yksilöllisesti
kuin yhteisöllisestikin, koska ne synnyttävät suurimmassa osassa ihmisiä syviä pelon, inhon ja myös vihan tunteita. Nämä
tunteet luovat pakottavaa tarvetta erottautua, työntää pois niiden aiheuttaja². Tätä
poistyöntämistä voidaan monilta osin pitää
yhdenmukaisena Julia Kristevan luoman
abjektio-käsitteen kanssa. Abjektiolla Kristeva tarkoittaa jotakin niin kuvottavaa ja
uhkaavaa asiaa, joka on joko kuvainnollisesti tai käytännöllisesti pakko työntää
pois itsen luota; jotain, josta on voitava
erottautua³.
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Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter
Peitsalo puhui oheisen tekstinsä pohjalta Maria
Akatemian Katso lasta - ehkäiset väkivaltaa –
seminaarin paneelikeskustelussa 3.11.2010.

Väkivallasta ja väkivaltaisuudesta erottautuminen tapahtuu usein sijoittamalla se itsen ja oman yhteisön ulkopuolelle, jolloin
sen tarkastelu ja kohtaaminen samalla
mahdollistuu. Kuitenkin väkivallan sijoittaminen tiettyyn kontekstiin, kuten sotaan,
pahuuteen, tiettyyn ihmisryhmään tai aikakauteen, irrottaa väkivallan omista juuristaan tavalla, jolloin mahdollisuus syvempään ymmärrykseen väkivallan perustasta
ja sen luonteesta katoaa. Tällä hetkellä yhteiskunnassamme väkivalta liitetään sukupuolinäkökulmasta tarkasteltaessa ensisijaisesti miehiin ja miehiseksi ominaisuudeksi⁴. Lisäksi pääasiallisena väkivallan kuvauksen mallina on toiminut miehen ensisijaisesti väkivaltainen käyttäytyminen⁵.
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KIRJATILAUKSET www.maria-akatemia.fi

Väkivallan ja maskuliinisuuden erottaminen edistää kasvua ja hyvinvointia
Yhteiskunnassamme käytävässä väkivaltakeskustelussa pääpaino on ollut sekä miesten tekemässä että maskuliinisuuteen kytkeytyvässä väkivallassa, josta viimeaikoina
on ollut myös kansainvälistä uutisointia⁶.
Väkivallan kovin yksipuolinen sijoittaminen sekä käytöksenä että sukupuolisidonnaisena ominaisuutena miehiin heikentää
laajasti sekä hyvinvoinnin että ihmisenä
kasvamisen mahdollisuuksia. Olemukseltaan väkivaltaiseksi delegoituva kollektiivinen mieskuva – sekä tähän sisältyvä häpeä
– muodostuvat haasteiksi niin tasapainoisen miehisen identiteetin rakentamiselle
kuin miehenä olemiseenkin. Naisten kohdalla väkivalta maskuliinisuuteen yksipuolisesti sijoitettuna tekee sekä naisten väkivaltaongelmista että niiden käsittelystä
vaikeasti lähestyttävän tabun. Lisäksi miestapaiseksi ongelmaksi nimeäminen johtaa
naisten kohdalla väkivaltaisen käytöksen
syiden etsimisen osin väärille lähteille, mikä heikentää naisille tarjottujen palveluiden mahdollisuutta pureutua ongelmien
ytimeen. Lapsiin liittyen, aikuisten hoitamattomat väkivaltaongelmat vaikuttavat
luonnollisesti kielteisesti lasten hyvinvointiin ja heidän mahdollisuuksiin saada itselleen riittävän turvallinen kasvuympäristö.
Väkivaltatyön merkitys hyvinvoinnin
edistämisessä
Sekä miesten, naisten että lasten kuin myös
tekijöiden ja uhrien näkökulmasta hoidollisella väkivaltatyöllä on suuri merkitys laaja
-alaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Työskentely väkivaltaongelmasta kärsivän miehen tai naisen kanssa heijastuu väistämättä
myönteisesti asiakkaan lähiyhteisöön,
kumppaniin ja lapsiin. Hoidollisuudelle pe6/2010

rustuvan väkivalta-auttamisen toteutuksessa on kuitenkin erityisen tärkeätä kyetä
vastaamaan alussa väkivallan kohtaamiseen liittyviin haasteisiin ja pyrittävä lisäämään ymmärrystä väkivallan sukupuolierityisestä dynamiikasta⁷. Kuten Perheentupa
onkin usein todennut, sukupuolierityisyyden tiedostaminen on ammatillinen laatutekijä. Tämä koskettaa myös väkivaltatyötä;
suunnittelun käynnistämisestä toteutukseen saakka. Esimerkiksi Miessakit ry on
toteuttanut miehille kohdennettua psykoterapeuttiselle työorientaatiolle pohjautuvaa Lyömätön Linja -toimintaa vuodesta
1997 lähtien ja saadut tulokset ovat erittäin hyviä niin väkivaltaongelmien ehkäisyssä kuin hoidossakin. Vaikka tieteellisesti mitattuja tuloksia työn vaikutuksista asiakkaina olleiden miesten lähiverkostoihin
ei ole, on kuitenkin perusteltua olettaa väkivaltaongelman lieventymisen ja/tai päättymisen vaikuttavan myönteisesti miehen
ohella myös hänen läheisiin ihmissuhteisiin; puolisoon ja lapsiin. Tällä on merkitystä paitsi asianosaisille itselleen, myös tuleville sukupolville. ■
1. Elonheimo H. & Flinck A. 2010, 11-12. / 2. Varjonen 2002, 42. / 3. Kristeva J.
1993, 15. / 4. Nyqvist L. 2010, 142. / 5. Perheentupa B-M. 2010, 35. / 6. Espanjassa tapahtuneesta macho-väkivallasta voi lukea: www.thinkspain.com/newsspain/14567/four-macho-violence-victims-slain-on-spains-bloodiest-day ja
www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2010/10/1212121. /
7. Jolkkonen 2002, 23; Perheentupa 2010, 14-15; Varjonen 2002, 44-45.
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SUOMALAISET PELAAVAT KANSANTERVEYDELLE
Teksti Henna Norberg
Kuva RAY

RAY on sosiaali- ja terveysjärjestöjen päärahoittaja Suomessa. Avustukset ohjataan yhä
vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan
kuten vapaaehtois- ja vertaistyöhön, osallistumismahdollisuuksien edistämiseen sekä
vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. ”Järjestöjen kannattaa taistella sen puolesta, että
RAY säilyy itsenäisenä ja peleillä kerätyt varat ohjataan jatkossakin tämän alan järjestöille”, RAY:n toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre painottaa.
Suomessa rahapelejä ovat jo vuosikymmenet tarjonneet kolme peliyhteisöä, RAY,
Veikkaus ja Fintoto, kukin omilla tuotealueillaan. RAY:n ansiosta Suomeen on syntynyt runsaasti terveyttä ja hyvinvointia
edistävää toimintaa ja hyviä käytäntöjä.
Näistä esimerkkinä ovat Mannerheimin
lastensuojeluliiton perhekahvilat, vanhusten ystävätoiminta ja lasten ja nuorten nettiturvallisuutta edistävät hankkeet.
Sinikka Mönkäre kannustaa järjestöjä puolustamaan toimivaa RAY-rahoitusmallia
ihan itsekkäistä syistä. Tiivis suhde järjestöjen ja RAY:n välillä on osa ainutlaatuista
järjestelmää.
”Järjestöt tuovat edustamiltaan aloilta päätöksentekoon tietoa ja osaamista. Käytännön työn tekijöinä ne tuntevat suomalaisten arjen ja tietävät, missä tuen tarve on
suurin. Me taas huolehdimme avustusjärjestelmän ajanmukaisuudesta sekä prosessin tasapuolisuudesta ja läpinäkyvyydestä”,
Mönkäre sanoo.
Toimitusjohtajan mukaan muulla tavalla
järjestetty pelitoiminta uhkaisi nykyistä
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rahoituspohjaa, jossa sosiaali- ja terveysjärjestöt saavat noin puolet kaikista rahapelaamisen voittovaroista. Tämän vuoksi
lakiuudistus, joka takaa lakisääteiset yksinoikeuden nykytoimijoille, on saatava läpi
viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Tuolloin nykyluvat umpeutuvat.
Jaetut markkinat tukevat kehitystyötä
Monipuolisella ja laadukkaalla kolmen yhtiön pelitarjonnalla on pyritty tavoittamaan laaja asiakaskunta, jotta pelaaminen
ei keskittyisi samoille henkilöille. Kattavuudella ehkäistään myös laittomien pelien
tarjontaa.
Viime aikoina puhuttanut nettipokeri on
hyvä esimerkki kattavan pelitarjonnan tarpeellisuudesta. Koska kotimaista vaihtoehtoa nettipokeriin ei ole ollut, tarpeen ovat
täyttäneet ulkomaiset peliyhtiöt. Tilanne
muuttuu, kun RAY avaa nettipelinsä kuluvan syksyn aikana.

Suomalaisista yli 70 % tukee
tuoreiden mielipidemittausten
mukaan RAY:n yksinoikeutta.

”Kun jokainen yhtiö keskittyy kehittämään
oman tuotealueensa pelejä, palveluja ja jakelua asiakaskeskeisesti, pysyy kotimainen
tarjonta kattavana ja kilpailukykyisenä.
Tämä pitää meidät virkeinä, tehokkaina ja
innostaa kehitystyöhön”, Mönkäre uskoo.
Suomalaisten pelimarkkinoiden jakoa selkiytetään entisestään uudessa arpajaislaissa, jonka toinen vaihe tähtää yksinoikeuksien kirjaamiseen lakiin. Lailla Suomessa
JÄSENTIEDOTE

luovuttaisiin määräaikaisesta lupamenettelystä rahapelien harjoittamisessa.
Avustuspotti on järjestöjen yhteinen
voitto
RAY haluaa turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen aloittamalla nettipelit,
tehostamalla nykyistä jakelumallia ja kehittämällä kokonaisvaltaisesti asiakkaiden pelikokemusta. Avustuksina jaettava osuus
tuotosta kasvaa lähivuosina kuitenkin korkeintaan maltillisesti.
”Avustuspotin kehitykseen vaikuttavat pelitoiminnan vastuullisuusvaatimukset sekä
pelaajien odotukset uudentyyppisistä peleistä – ne vaativat meiltä investointeja. Lisäksi pelaamisen ikärajan nosto 18 vuoteen ja arpajaisveron korotus leikkaavat
pottia”, Mönkäre sanoo.
Toisaalta tätä nykyä kolmanneksen voittopotista lohkaiseva sotiemme veteraanien
hoitoon ja kuntoutukseen osoitettava
osuus sekä julkisiin menoihin varattu summa pienenevät lähivuosina merkittävästi.
Siten järjestöjen osuus avustuspotista on
lähivuosina kasvamassa, vaikka RAY:n
voittovarat eivät kokonaisuudessaan kasvaisi.
”Se miten raha järjestelmän sisällä jaetaan,
on oma kysymyksensä. Asiaa tulee katsoa
laajemmasta näkökulmasta kuin vain oman
järjestön avustuksista käsin. Varmistetaan
ensin yhdessä hyvän kokonaisuuden säilyminen”. ■

Suomalaiset peliyhtiöt
RAY: raha-automaatit ja kasinopelit; tunnetuimmat Pajatso, Hedelmäpelit, Pokeri ja Ruletti .
Veikkaus: raha-arpajais- ja vedonlyöntipelit; tunnetuimmat Lotto,
Keno, Vakioveikkaus ja Ässä-arpa.
Fintoto: Toto eli raviveikkaukset*;
tunnetuimmat Voittaja, Kaksari ja
Troikka.
*lakimuutos siirtää V5- ja V75ravipelit Veikkaukselta Fintotolle.
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET
Keskiaukeaman yhdysmiehet –juttusarjassa tällä kertaa
vuorossa ovat Markku Palm Hartolasta ja Raimo Reinikainen Ylä-Savosta.

sa. Entisenä maanviljelijänä tuon Miessakkeihin esille maanviljelijän tuntemuksia
elämästä.
Pullo, pallo vai pyssy?
Lentopallo ja reikäpallo. Ei pyssyä. Pullo
joskus.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Maanviljelijän ammatissa koin olevani
usein aika uhanalainen. Suomessa luetaan
direktiivejä liian tarkkaan. Muuten meillä
puhtaat maat ja vedet joiden avulla voi
tuottaa ruokaa.
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Liikkumalla omasta kunnosta huolen pitäminen kiinnostaa. Metsän hoito ja lavatanssit ovat nyt ykköslajit.

Markku Palm

No mitä äijä!
No mitäs tässä, ei ihmeempiä.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Sain paljon apua omassa erotilanteessani
Miessakeilta ja eroryhmän jälkeen jatkoimme kokoontumisia. Ilmo Saneri (Miessakit
ry:n isätyöntekijä) sitten teki ehdotuksen
että voisinko ryhtyä yhdysmieheksi. Osallistuminen yleensä kiinnostaa ja tällainen
vapaaehtoistyö.
Millaisena näet yhdysmiehen roolin
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit
ry:n toimintaa?
Haaveena saada paikkakunnalle nuorten
isien keskusteluryhmä. Tuon esille isän parempaa huomioimista lasten kasvatuksesSivu 8

Minkä kirjan luit viimeksi?
Sofi Oksasen Puhdistus. Kirja toi esille naapurikansasta minulle uusia järkyttäviä asioita.
Oletko facebookissa?
Olen. Lähinnä sukulaisten yhteydenpitoa.
Ja nyt myös politiikan takia.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Eukokkeeni, ongen ja tulitikut.
Mikä on parasta mieheydessä?
Pappana oleminen, pojan tyttären hymy.
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Raimo Reinikainen

No mitä äijä!
No mitäs tässä - andragoomikko, elämän
ihmettelijä ja korpien koluaja.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Koen toiminnan merkitykselliseksi oman
elämänprosessin selkeyttämisen kannalta
sekä voidakseni jakaa kokemuksia toisten
miesten kanssa.
Millaisena näet yhdysmiehen roolin
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit
ry:n toimintaa?
Tarvetta on miesten keskinäisille, erilaisille
toimintamuodoille kuin vain Leijonat ja
hirviporukat. Miessakit on kantava voima
ja taustatuki paikallis- ja aluetoiminnalle.
Pullo, pallo vai pyssy?
Ei koskaan ole ollut pyssy, aikaisemmin
jossakin määrin pullo, mutta nyttemmin
pallo eri muodoissaan!
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Lotosta en niin perusta, mutta ylipäätään
on ollut onni ja sattuma saada syntyä ja
elää miehenä Suomessa...
6/2010

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Harrastan näyttelemistä, lausuntaa, laulua
ja riimittelyä ym. kirjoittamista, alkuperäiskulttuureihin perehtymistä ja dokumentointia, liikuntaa luonnossa eri muodoissaan - metsän raivuu sekä pelto- ja lumityöt mukaan lukien, kuntosalia ja palloilupelejä. Uusimpana harrastuksenani on tähtiin tuijottelu kaukoputkella. Mutta työni ja
elämänkokemuksieni perusteella miessakkityön rinnalla/limittyneenä merkittävä
vapaaehtoistyöni on omaishoitotyö ja sen
kehittäminen!
Minkä kirjan luit viimeksi?
Nalle Puh ja elämisen taito sekä Donner ja
Wikström: Elämme, siis kuolemme. Keskustelukirjeitä.
Oletko facebookissa?
En, enkä ole kokenut sitä itselleni tarpeelliseksi - Ei olisi aikaakaan muun touhun ja
tarvittavan "vapaan ajan" lomassa.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Paljon paperia ja kyniä, kitaran ja kaukoputken.
Mikä on parasta mieheydessä?
Kuulua johonkin, samaistua vertaisiin ja
nauttia naiseuden vastakohdasta ja haasteista: Olen eronnut, uudessa parisuhteessa elävä mies, kahden ihanan aikuisen tyttären isä, yhden tyttölapsen isoisä, kolmen
lapsenlapsen sekä perulaisen kummipojan
lasten "vara-ukki" ynnä tyttökissojen Mörri
ja Pörri sekä Vire-hevosen huoltaja - siinäpä haasteita ja iloa kyllin!
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AVIOERONI TUNTOJA JA KÄYTÄNNÖN VAIKUTUKSIA

Vuosi 2009 ja eräs toukokuun perjantaiaamu. Vaimoni oli juuri lähdössä töihin, kun
hän kääntyi puoleeni ja sanoi täysin yllättävästi: ”En halua asua enää saman katon alla
kanssasi”. Saman tien hän lähti työpaikalleen, joten en hämmästykseltäni saanut oikein sanottua mitään. Työstä palattuaan
illansuussa yritin sitten kysellä, että mistä
on oikein kysymys, mutta mitään selvää selitystä en saanut ja päätin antaa asian olla.
En tuossa vaiheessa ollut mitenkään erityisen huolissani – laskin että tuon kaltainen
purkaus voi johtua monesta ohimenevästä
pahasta olosta.
Nyt jälkikäteen huomaan kuinka väärässä
olin. Heti sunnuntaina aamupäivällä vaimoni kasasi työvaatteensa reppuun ja tyhjensi jääkaapin hedelmistä ja salaateista.
Kysyin ”mitä nyt tapahtuu”, ja vastaus oli
tylyn oloinen ”menen Porvooseen käsityömessuille”.
Yritin
tarkentaa,
että
”tarvitsetko mukaan kaiken tuon mitä olet
pakannut reppuun”, mutta tähän en enää
saanut vastausta. Puolen päivän jälkeen
vaimoni sitten lähti sanomatta sanaakaan
ja jotenkin arvasin mitä tuleman pitää. Saman päivän iltana sain sitten tekstiviestin,
jossa vaimoni ilmoitti olevansa toistaiseksi
turvakodissa. Tästä alkoi sitten varsinaisesti minun pitkähkö kiirastuleni ja vaikeuksien aika.
Olimme olleet yhdessä lähes 30 vuotta ja
jälkikasvuakin oli siunaantunut kaksi tytärtä ja yksi poika. Lapset ovat jo nyt aikuisia
ja muuttaneet pois kotoa. Vanhimmalla tyttärellä on kaksi tytärtä, joten olemme myös
isovanhempia. Asuimme omakotitalossa ja
normaalit asuntovelat oli maksettu jo joitakin aikoja sitten. Itse olin jäänyt työelämästä ns. eläkeputkeen 39 IT-vuoden jälkeen.
Olin päättänyt, että kotiin jäädessäni yritän
Sivu 10

ottaa haltuun kaikki ns. perheenemännän
toimet ja näin ollen auttaisin vaimoani kun
hän vielä on muutaman vuoden päässä
eläkkeestä.
Ulkoiset seikat olivat siis käsittääkseni
kunnossa, mutta täytyy myös sanoa, että
työelämästä poistuminen pitkän rupeaman
jälkeen on jonkinmoinen kriisi ja siihenkin
pitää puuttua erilaisin toimenpitein. Olin jo
joitakin aikoja huomannut, ettei avioliittomme enää ollut niin onnellinen olotila
kuin olisi suotavaa, mutta ehkä tyypilliseen
miehiseen tapaan sivuutin asian osaltani
sen suurempia ajattelematta. Tämä olikin
näin jälkikäteen ajatellen selkeä virhe. Olisi
pitänyt omalta osaltani puuttua asioiden
kulkuun jo ensimmäisten oireiden ilmaannuttua taivaanrantaan. Muistan kylläkin
ihmetelleeni omaa käytöstäni joissakin tilanteissa ja hallitsemattomuutta sanoissa ja
ajatuksissa. Siis yksinkertaisesti ihmettelin
miksi minulla on usein paha olo. Nyt jälkikäteen on helppo yhdistellä kyseisiä seikkoja ja huomata, että myös mies kokee
avioliiton tummat pilvet ahdistavina.
JÄSENTIEDOTE

Kun vaimoni lähti kotoa, en silloin vielä uskonut, että lähtö olisi lopullinen. Oli selvää,
että mielentilani oli erittäin sekava, ajatukset pyörivät mielessäni. Jotenkin sain kimmokkeen ottaa yhteyttä Kohtauspaikka Vatupassiin, joka on miehille tarkoitettu kriisipalvelu. Sain ajan varattua nopealla aikataululla ensimmäiseen terapiaistuntoon.
Tästä kehkeytyi puolitoista vuotta kestänyt
ajanjakso, joka suoraan sanoen veti minut
takaisin elämään.

hitellyt ajatukset toisen osapuolen tekosista. Voi vain arvata, että monesti asioissa ei
ollut todellista perää. Se on kummallinen
asia kuinka omassa päässä voi kehitellä
kaikenoloisia ajatuksia vaikka todellisuudessa tietää kuinka asia on. Nämä ihmeelliset ajatuskuviot koskivat yleensä normaalia päivittäistä elämää, eli juuri sitä, mikä
oli kummankin silmien edessä. Ei vain tullut kummallakaan mieleen keskustella päivän kulusta.

Muutaman päivän vaimoni lähdön jälkeen
elämässäni oli ns. tiukka paikka kun sain
päähäni, että kaikki paha johtuu minusta ja
sen selvittäminen on helppo tehtävä. Eräänä iltana ajatukseni olivat kristallin kirkkaat ratkaisun osalta, eli takkaan tuli, ilmastointi kiinni ja sopivasti uunin pelti
kiinni, niin häkä tekisi tehtävänsä ja minun
maallinen vaellukseni tulisi tiensä päähän.
Olin jo tehnyt kaikki valmistelut, kirjeet
lapsille jne., mutta jotenkin tuli pakottava
tarve vielä soittaa jollekin. Soitin Askolan
Seurakunnan toimistoon ja puhelimeen
vastasi itse kirkkoherra, vaikka kello oli jo
selvästi kallistunut illan puolelle. Puhuimme tunnin verran, enkä tänä päivänä muista mitä tuli sanottua - saati sitten mitä kirkkoherra sanoi minulle. Totuus on kuitenkin
se, että hän pelasti sillä hetkellä henkeni ja
siitä alkoi pitkä, tuskallinenkin toipuminen
lasteni, ystävieni ja kriisipalvelun avulla.

Järkyttäviä kohtia eroprosessissa on myös,
kun käräjäoikeudelta tulee toisen osapuolen avioerohakemus itselle tiedoksi. Kaikki
ns. viralliset tapahtumat tuntuvat niin lopulliselta ja itsesyytösten ryöppy nousee
väkisin pintaan. Harmittaa valtavasti, kun
mahdollisuudet lipuvat ulottumattomiin, ja
vaikka tahtoa asioiden selvittämiseen olisi
kuinka, niin tilanne karkaa käsistä, eteenpäin jatkaminen on erittäin raskasta. Ja
eteen tulevat asiakirjat ovat välillä melkoisen tylyä luettavaa. On vain pakko ymmärtää, että lakimiesten ja viranomaisten asioiden käsittely on pelkistettyä faktaa ilman
minkäänlaisia tunnesiteitä.

Terapiaistunnoissa kävimme tosiasioita
läpi ja opin ymmärtämään mistä oli todellisuudessa kysymys. Aluksi oli erittäin vaikeaa ymmärtää, että parisuhde on aina
”kahden kauppa” ja itsesyytökset tässä
suhteessa olivatkin energian tuhlausta.
Avioliittomme suurimmaksi ongelmaksi oli
koitunut puhumattomuus. Tästä ongelmasta oli seurauksena ihan omassa päässä ke6/2010
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Itselleni oli myös raskasta se, että vaimoni
lopetti kaiken kanssakäymisen ja asioiden
hoito tapahtui täysin asianajajien välityksellä. Koomista sinällään on, että lopputulos olisi ollut aivan sama ilman asianajajia siis ilman melkoisen rahamäärän menetystä. Tämä kanssakäymisen puute on syventynyt jatkossa, eli emme vielä 1,5 vuoden
jälkeenkään ole onnistuneet saamaan puhevälejä kuntoon. Itse olen muutaman kerran tarjoutunut keskustelemaan niistä asioista, joista emme voi sanoutua irti; olemmehan elämämme loppuun asti lastemme
vanhempia ja isovanhempia lastemme lapsille. Nämä asiat käsittääkseni sitovat meidät siltä osin yhteen, vaikka muuten tiemme ovat jo eronneet. On jotakuinkin selvää,
että lapsillemme tulee elämän varrella tapahtumia ja asioita, joissa vanhempien
neuvot ja mahdolliset muut avut ovat tarpeen. Tämä edellyttää kuitenkin, että molemmat vanhemmat osallistuvat yhteistoimin asioihin.
Aika tekee tehtävänsä, tämä tosiasia kannattaa muistaa, eli pikku hiljaa elämän laatu alkaa parantua, mutta siihen on toki
monta vaikuttajaa. Ystävät - siis todelliset
ystävät, jotka eivät ole sinua hyljänneet ovat erittäin tärkeässä roolissa, samoin tietenkin lapset ja mahdollinen terapia. Kaikesta huolimatta huomasin sen tosiseikan,
että itse on tehtävä se lopullinen "työ" kohti avioeron jälkeistä elämää.
Näin 1,5 vuoden jälkeenkään en ole vielä
täysin hyväksynyt tilannetta. Lähinnä harmittaa, että kädet sidottiin niin, ettei voinut
itse vaikuttaa eroon mitenkään. Oli vain
allekirjoitettava papereita hyväksymisen
merkiksi. On selvää, että jatkossakin tulee
vielä tilanteita jolloin suru, katumus, viha
ym. saa vallan, mutta nämä tilanteet harvenevat päivä päivältä. Itseäni on myös auttaSivu 12

nut se, että olen pyrkinyt mukaan vapaaehtoistyöhön. Kouluvaarina toimiminen ja
Miessakit ry:n toimintaan mukaan lähteminen ovat olleet terapiaa omalle mielelle.
Yksin asuminen on myös ajoittain ihan mukavaa, saa aikatauluttaa toimiaan ihan mielensä mukaan.
Olen kuitenkin aina ollut perheihminen ja
niin sanottu yhden naisen mies, joten kyllä
tässä on runsaasti uutta opeteltavaa. Tärkeää on tällä hetkellä pitää itsestään hyvää
huolta, sillä se automaattisesti vaikuttaa
ympäristöön, eli lapsiin ja lastenlapsiin
myönteisesti. Vaarina olo on nyt ykkösasia,
ja se onkin parasta terapiaa, kun omat lastenlapset täysin vilpittömästi jakavat rakkauttaan ja kiintymystään hieman elämän
kolhimaan vaariin. Olen oppinut 1,5 vuoden aikana itsestäni ja ihmissuhteista
enemmän kuin koko aikaisemman elämäni
aikana. Tähän positiiviseen ajatukseen on
hyvä lopettaa ja jatkaa elämää kaikesta
huolimatta avoimin silmin ja mielin.
Pertti
JÄSENTIEDOTE

MIESTEN HILJAISUUDEN
RETRIITTI
Hiljaisuuden retriitissä on tilaa ja
aikaa kuulostella oman elämänsä
sydänääniä, missä mennään, mitä
minulle syvimmältään kuuluu ja
mitä elämässäni kaipaan.
Aika
15.-17.3.2011
Paikka
Saaren retriittikoti,
Kullaantie 229, Lavia
Aihe
”Raavaan miehen rukous”
Hinta
95,(täysihoito omin liinavaattein;
Miessakit ry:n jäsenille 15 % alennus)

Euroopan kriminaalipolitiikan
instituutin tuore tutkimus
YLI PUOLET SUOMALAISISTA
MIEHISTÄ KOKENUT
VÄKIVALTAA
Vuonna 2009 tehdyn haastattelututkimukseen mukaan 55 prosenttia miehistä on 15 vuotta täytettyään kokenut tuntemattoman,
tutun, nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa tai uhkailua.
Miehistä 16 prosenttia oli kokenut väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan, ja 22 prosenttia
entisen kumppanin tekemää väkivaltaa tai uhkailua. Naiset kokivat
nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa yhtä usein kuin miehet,
mutta entisen kumppanin tekemää väkivaltaa kaksi kertaa useammin kuin miehet.

Ohjaaja
Seppo Laakso
050-3788055
seppo.laakso@pp.inet.fi

Lisätietoja
Markku Heiskanen, 010 366 5283
Elina Ruuskanen, 010 366 5386

Järjestäjä
Silent Wings Oy
www.silentwings.fi

Verkkojulkaisu
Tuhansien iskujen maa. Miesten
kokema väkivalta Suomessa.
HEUNIn tutkimusraportteja No.
66, osoitteessa www.heuni.fi.

6/2010
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NAISEN VÄKIVALTA - AIKAMME KIPEÄ KYSYMYS
DEMETER-KOULUTUSOHJELMA 2011

Maailmanlaajuisesti on tunnettua, että
opettamalla ja auttamalla naisia, autetaan
lasten ja koko perheen hyvinvointia.
Maria Akatemian Demeter-toiminta aloitettiin RAY:n rahoittamana vuonna 2003. Asiakastyöskentelymme sisältää auttavan puhelinpalvelun, yksilö- ja ryhmätapaamiset.
Koulutuksessa jaamme Demeter-toiminnastamme luomaamme teoriaa ja saamaamme
kokemustietoa ihmissuhdetyön ammattilaisille.
Tavoite
- antaa lisäymmärrystä ja valmiuksia kohdata naisen henkinen ja fyysinen väkivalta
- antaa työvälineitä ja menetelmiä naisen
väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon
Tarkoitettu
Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyössä
oleville naisille ja miehille, jotka haluavat
syventyä naisen väkivallan olemuksen ymmärtämiseen ja kohtaamiseen, ja joiden tulee työssään tunnistaa naisen väkivallan
piirteitä ja kohdata niitä
Rakenne ja teemat
7 seminaaripäivää, 7 koulutusryhmäkertaa.
Teemat: www.maria-akatemia.fi
Aika
Koulutus alkaa 7.4.2011.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.3.2011.
Hinta
1.200,Paikka
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki
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Demeter-työn vastaava kouluttaja
Britt-Marie Perheentupa, Maria Akatemian
perustaja ja Prima Mater, psykoterapeutti,
johtajuus- ja työyhteisökouluttaja, kirjailija
Demeter-työn kouluttajat
Marjukka Hakkola, seniorikouluttaja, työnohjaaja, työyhteisökouluttaja
Tanja Harju, MASU-projektin koordinaattori, työnohjaaja
Marjo-Riitta Karhunen, kouluttaja
Maria Lindroos, Demeter-työn koordinaattori, psykologi, työnohjaaja
Annikka Poussu-Pyykkönen, kriisi- ja traumapsykoterapeutti
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Maria Lindroos
Demeter-työn koordinaattori
045 326 9499
maria.lindroos@maria-akatemia.fi
Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja rajoitetusti.
JÄSENTIEDOTE
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Kokous päätti muun muassa kevään Yhdysmiestapaamisen ajankohdan.
Tapaaminen järjestetään Nastolan Kalliojärven luonnonkauniissa maisemissa
27.-28.5.2011. Lisätietoja helmikuun Urhossa.

Miessakit ry:n yhdysmiesten Yhdysmiestyöryhmä työssään Annankadun
neuvottelutiloissa 10.12.2010. Vasemmalta alkaen Pekka Huttunen, Ilmo Saneri,
Jarmo Holttinen, Onni Voutilainen ja Sami Koikkalainen.

SEURAAVA YHDYSMIESTAPAAMINEN TOUKOKUUSSA 2011

Merkk
kalen aa
teriin
!
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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

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

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

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

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

Helsinki
Miessakit ry
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi

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

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

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

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

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

Jyväskylä
Mika Kanervo

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

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

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

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

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

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

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

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

050 375 6333
mika.kanervo@
valmentajasi.fi
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