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Hyvät lukijat, 

 

Uskalletaan olla aikuisia. Ei vaadita lapsiamme 

kantamaan sellaista vastuuta, joka vie heiltä lap-

sen perusoikeuden, lapsuuden.  

Meidän on tärkeätä välttää sokeutumista olennai-

simmalta lasten oikeuksia ja etuja turvatessa. Jos 

lapsilta kysytään, he haluavat eniten, että heidän 

lähiaikuisensa voivat hyvin. Lapset tietävät, että 

aikuiset ovat heille kaikkein tärkein asia maailmas-

sa. Lähtökohtaisesti he eivät tarvitse mitään muu-

ta kuin riittävän hyvin voivat vanhemmat. Hyvin-

vointityön keihäänkärki tulisikin kohdistaa van-

hemmuuden ja aikuisuuden tukemiseen. Tuleva 

sukupolvi saa pelimarkkansa heiltä. 

Aikuisuutta tuetaan parhaiten ottamalla yhteisvas-

tuullisesti takaisin kannettavaksi aikuisen velvolli-

suudet rajanvetoon. Uskalletaan kestää lasten ja 

rajattoman aikuisuuden vastustus - tämä kestämi-

nen on aikuisuuden ydin. 

Kysykää miehiltä, miten miehet voivat. Ja kysykää 

naisilta, miten naiset voivat. Miehet ja naiset, 

muistakaa, että te olette hyviä, ettekä te ole kol-

lektiivisesti syyllisiä mihinkään.  

Siis, arvostetaan miehiä ja naisia, joiden kump-

panuus on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Per-

heessä tuo kumppanuus on kaksinapainen ydinvoi-

ma. Yhteisössä tuo kumppanuus on kollektii-

viaikuisuutta. Joten uudestaan; uskalletaan olla 

aikuisia. 

Ja uskotaan yhteisöllisyyteen, vaikka sitä joskus 

kyllästymiseen asti suitsutetaan. Yksilöoikeuksien 

ensisijaisuus on osoittautunut hyvin hajottavaksi - 

ihminen voi parhaiten tasapainoisessa yhteisössä. 

Yhteisöllisyys on sosiaalisten verkostojen vaalimis-

ta. 

Niin, ja kaiken edellisen voi kiteyttää yhteen to-

teamukseen: Onneksi tuli Munamies! 

 

Tomi Timperi 

päätoimittaja 

extraURHO 

 

  

  

  

4 
Miesnäkökulma yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyyteen ja avun hakemi-

10 
Väkivaltatyö - sosiaalinen 

innovaatio  

16 
Miesten eroryhmä - toimiva  

käytäntö miehille 

20 
Uusi neuvola-asetus - Uusi mah-

dollisuus isille, vai onko sitten-

24 
Miten tullaan vieraasta  

veljeksi? 

30 
Miestyön Osaamiskeskuksen 

alkavia koulutuksia 

  

  

  

  

 



extraURHO nro 1/2011 4  

 



extraURHO nro 1/2011  5 

 

Miesnäkökulma yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyyteen ja 

avun hakemiseen 
Teksti Peter Peitsalo Kuvat Heikki Mäntymaa 
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allekirjoittamaan ihan arkisten havain-

tojen perusteella. 

Kulttuurisen mieskuvan tietynlainen 

normatiivisuus ja mustavalkoisuus 

yhdistettynä kehitykselliseen proses-

siin, jossa miehet tyypillisesti irtautu-

vat totaalisemmin symbioottisesta 

äitisuhteesta ja liittyvät isään tavalla, 

joka poikkeaa paitsi tyttöjen liittymis-

tavasta myös suhteesta äitiin, jättää 

prosessina erilaisen yksilöllisyyttä ja 

erillisyyttä koskevan jäljen miehen 

psyykeeseen. Pojan totaalisempi eriy-

tyminen saattaa edellyttää myös van-

kempia psyykkisiä rakenteita ja minän 

puolustuskeinoja, kuin mitä tytöt vas-

taavasti tarvitsevat, mikä aikuisiällä 

voi ilmentyä miesten enemmän erilli-

syyttä, itsenäisyyttä ja pärjäämistä 

korostavassa orientaatiossa suhteessa 

toisiin. Tämänkaltainen orientaatio 

tuottaa erityisiä kysymyksiä paitsi 

läheisten emotionaalisen tason kave-

risuhteiden luomiseen, myös avun 

tarpeen tunnustamiseen ja itselle 

avun hakemiseen liittyen. 

Robert Putnam on kirjassaan Bowling 

alone – The collapse and revival of 

American community kuvannut mies-

ten sosiaalisen pääoman perustuvan 

naisia enemmän muodollisille ihmis-

suhteille, jolloin vuorovaikutuksen 

taustalla on tyypillisesti jokin syy, ku-

ten yhteinen työpaikka, harrastus tai 

isyys. Liittyminen yhteisöön ja sitä 

kautta toisiin ihmisiin tapahtuu mies-

ten kohdalla enemmän kontekstiin 

sidottujen normien ja rooliodotusten 

mukaisesti, eikä niinkään spontaanisti 

vailla ”virallista tarkoitusta”, mikä 

puolestaan mahdollistaisi paremmin 

vuorovaikutuksen laajentumisen myös 

kyseisen kontekstin ulkopuolelle ja 

siten uusien kaverisuhteiden syntymi-

psykososiaalisiin kysymyksiin. Laiturin 

nostoon, katon paikkaukseen tai latti-

an laittoon mies voi pyytää apua, mut-

ta parisuhteen vaikeuksiin, oman mie-

lenterveyden ongelmiin tai liialliseen 

päihteiden käyttöön avun pyytäminen 

on jo huomattavasti vaikeampaa. 

Myös pelkkä puhuminen näistä tuntuu 

monelle miehelle olevan korkean kyn-

nyksen takana. Pelko siitä, mitä avau-

tuminen saa aikaan, on hyvin todelli-

nen. Epävarmuus, häpeän pelko, tot-

tumus miesten puhumattomuudesta 

saavat monet miehet mieluummin 

vaikenemaan. 

Länsimaisen mieheyden kirjoon mah-

tuu hyvin suuria kulttuurisia, etnisiä ja 

sosioekonomisia eroja, joten toiseksi 

pienimmäksi yhteiseksi nimittäjäksi 

muodostuu mieheys (pienin luonnolli-

sestikin on ihmisyys). Ottaessamme 

mieheyden tarkastelun kohteeksi, 

huomaamme melko helposti, kuinka 

kulttuureista riippumatta maskuliini-

set rooliodotukset ovat tietyiltä osin 

melko samansuuntaisia. Yhteistä näille 

miehenä olemisen tapaa 

kuvaaville odotuksille on 

niiden normatiivinen ja mel-

ko mustavalkoinen luonne. 

Mieheyttä kuvataan tyypilli-

sesti sen kautta, mitä se on 

ja mitä se ei ole tai mitä sen 

tulisi olla ja mitä taas ei. 

Mieheys kulttuurisena odotuksena 

sietää myös melko huonosti ristiriitai-

sia toisaalta mies voi myös olla -

tyyppisiä viestejä, mikä on varmasti 

vaikuttanut osaltaan siihen, että mie-

heydestä on monella tapaa tullut suo-

raviivaisempaa kuin naiseudesta. Tä-

män monet ehkä ovat myös valmiita 

E räs ihmisen elämän keskei-

simmistä kysymyksistä, jo-

hon olemme läpi elämän suhteessa, 

liittyy erillisyyden ja yhteyden ristirii-

dan ratkaisemiseen. Samalla kun toi-

vomme olevamme itsenäisiä, vapaita 

ja oman elämämme herroja, joudum-

me kohtaamaan hyvin arkaaisen tar-

peen; toisiin ihmisiin liittymisen välttä-

mättömyyden. Kuinka siis voimme 

elää tasapainoista ja hyvää yhteisöllis-

tä elämää säilyttäen samalla riittävän 

erillisyyden ja minuuden säilymisen 

kokemuksen? Miesnäkökulmasta kat-

sottuna kysymyksen voisi esittää näin: 

kuinka voimme olla yksilöllisenä mie-

henä miesten joukossa, tehdä eri ti-

lanteissa tarpeenmukaisia päätöksiä 

sekä kulkea omaa tietämme ajautu-

matta kuitenkaan liian etäälle toisista 

ja ympäröivästä kulttuurista? 

Aloittaessani työt Miessakeissa vuon-

na 2006, syvennyin miesaiheiseen 

kirjallisuuteen, josta mieleeni jäi kum-

mittelemaan lause, jonka mukaan 

miehille mieheyden säilyttämisen 

tarve on huomattavasti suurempi kuin 

naiseuden naisille. Tähän lauseeseen 

olen usein palannut pohtiessani mies-

ten avun hakemiseen liittyvää proble-

matiikkaa. Tutkimusten mukaan länsi-

maisille miehille on melko yhteistä 

avun hakemisen vaikeus tilanteissa, 

joissa avun tarve liittyy ensisijaisesti 

”Kulttuureista riippumatta 

maskuliiniset rooliodotukset 

ovat tietyiltä osin melko sa-

mansuuntaisia.” 
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sen. Useissa eri yhteyksissä käymäni 

keskustelut eri-ikäisten miesten kans-

sa vahvistavat Putnamin kirjoituksen 

käytännönläheisyyden, vaikkakin siinä, 

miten miehet tämän kokivat, oli luon-

nollisesti melko paljon vaihtelua. Kui-

tenkin monet miehistä sanoivat aina-

kin ajoittain kaipaavansa miespuolista 

kaveria, jonka kanssa keskustella elä-

män ”suurista kysymyksistä”. 

Näyttää siltä, että miesten kykyyn 

liittyä emotionaalisella tasolla toisiin 

vaikuttaa ainakin kaksi tekijää, kult-

tuurinen mieskuva ja miehen eriyty-

mis- ja yksilöitymisprosessi. Molem-

mat näistä luovat tiettyjä haasteita, 

joihin miehet ovat kollektiivisesti suh-

teessa, vaikkakin kasvatuksesta, kas-

vuympäristöstä, sosioekonomisesta 

asemasta johtuvia yksilöllisiä eroja on 

toki olemassa. Liittymisen haasteet 

näkyvät myös avun hakemisessa, jossa 

asiakkaan yhdeksi ”tehtäväksi” muo-

dostuu oman rajallisuuden ja riittä-

mättömyyden tunnustaminen toiselle. 

Tämän tunnustaminen saattaa miehel-

le olla piirun verran vaikeampaa kuin 

mitä se on naisille, mistä johtuen mie-

het myös tarvitsevat tähän enemmän 

MIESTYÖN 
OSAAMISKESKUS 

Miestyön Osaamiskeskus on 
kehittämis- ja koulutustoi-
mintaan erikoistunut yksikkö, 
joka tutkii ja kehittää miesten 
kanssa tehtävää työtä ja vah-
vistaa eri toimijoiden osaa-
mista tällä alalla. Toiminta 
perustuu miestyön ja mieseri-
tyisyyden tutkimukseen ja 
tästä saadun ymmärryksen 
välittämiseen järjestämällä 
koulutuksia, seminaareja ja 
luentoja. Eri alojen asiantun-
tijat ja ammattilaiset tarkas-
televat yhteistoiminnallisissa 
prosesseissa olemassa olevaa 
tietoa ja tuottavat käytännön 
työssä sovellettavaa osaamis-
ta. 

Koulutustarjonta kohdentuu 
sekä hyvinvointialojen am-
mattilaisille että yksityishen-
kilöille. Keskeisiä teemoja 
ovat muun muassa miestyö, 
miesten asiakkuus hyvinvoin-
tipalveluissa sekä (vertais)
ryhmätyöskentely miestyön 
toteutuksessa. Koulutusten 
tarkoituksena on paitsi tarjo-
ta konkreettisia keinoja mies-
ten kanssa työskentelyyn, 
myös lisätä osallistujien tietä-
mystä miehistä, heidän hyvin-
vointialojen asiakkuuksiin 
liittyvistä teemoista sekä 
miestyön integroinnin mah-
dollisuuksista eri organisaati-
oiden perustehtäviin. 
 
 
Miestyön Osaamiskeskus /  
Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 
Puh. 09 612 66 218 
www.miessakit.fi 

”Miesten kykyyn liittyä emotio-

naalisella tasolla toisiin vaikut-

taa ainakin kaksi tekijää, kult-

tuurinen mieskuva ja miehen 

eriytymis- ja yksilöitymispro-

sessi.” 

tukea. Miesten hyvinvoinnin edistämi-

sessä olisikin tärkeätä sekä keskittyä 

kasvatuksellisin keinoin poikien keski-

näisen välittämisen mahdollistavien 

kaverisuhteiden tukemiseen että pyr-

kiä huomioimaan hyvinvointipalvelui-

den rakentamisessa miesten avun 

hakemiseen liittyvät haasteet. Molem-

piin vastaaminen edellyttää paitsi 

kiinnostusta perehtyä sukupuolierityi-

syyteen että palveluiden sukupuo-

lisensitiiviseen kehittämiseen. ■ 

Kirjoittaja työskentelee Miessakit ry:ssä kehittä-

mispäällikkönä ja vastaa yhdistyksen Miestyön 

Osaamiskeskuksen toiminnasta. 
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jen alle, eli jonkun on ryhdyttävä työ-

hön, kuten Reijomaa teki.  Kun ajassa 

mennään eteenpäin, tullaan vaihee-

seen, jota voi kutsua innovaation ny-

kytilanteeksi; kysyntä palvelulle ylittää 

tarjonnan.  Tätä vaihetta Miessakit 

ry:n Lyömätön Linja –toiminta elää 

nyt.  Innovaatio ei kuitenkaan ole 

pysähtynyt.  Sen jatkosta voi esittää 

arveluja jo toteutuneita vaiheita tar-

kastelemalla. Alussa asiakkuudet syn-

tyivät hitaasti - nykyisin kaikki palvelua 

hakevat eivät pääse sen piiriin.  

Alkuvaiheen ja nykytilan voi ymmärtää 

samasta lähtökohdasta, väkivallan 

erityisluonteesta johtu-

vaksi.  Väkivaltaisuus 

on ”kielletty” vaikeus, 

se on rikos, josta kerto-

miseen voi liittyä voi-

makasta syyllisyyden-

tunnetta ja häpeää.  

Niissä mielikuvissa, 

joiden varassa avun 

tarvitsija lähtee apua 

hakemaan, hän kantaa pelkoa hylätyk-

si tulemisesta. Tällaiset mielikuvat 

ovat kuin sisäänrakennettuja väkival-

taisuuden ongelmaan.  Se, että voi 

lähestyä palvelua, joka on juuri kyseis-

tä vaikeutta varten olemassa, madal-

taa avun hakemisen kynnystä.   

Kun tietoisuus palvelun saatavuudesta 

on lisääntynyt, myös kysyntä on kas-

tekijäin auttamisesta oli kyllä ollut 

olemassa, mutta paljon rajatummin 

kuin mistä Reijomaa puhui ja kirjai-

mellisesti eristettynä saarekkeena, 

jota kutsuttiin nimellä vankeinhoito.  

Reijomaan ajatuksesta sai alkunsa 

Lyömätön Linja, palvelu väkivallasta 

eroon haluaville miehille.  Myöhem-

min sen kaltaiset työmuodot ovat 

levinneet useille toimijoille ja eri puo-

lille maata.    

Sosiaalisen innovaation mallina työ-

muodon kehityskaaressa voi erottaa 

eri vaiheita. Ensimmäinen vaihe on 

koko toiminnan lähtökohta, ajatus, 

että väkivaltaisuudesta voi päästä 

eroon.  Tähän liittyy kuitenkin edelly-

tys; ajatuksen on saatava maata jalko-

K un teknologiateollisuudes-

sa syntyy uusi idea vaikka-

pa kännyköiden sovelluksissa, tuon 

uutuuden merkitys tulee nopeasti 

ymmärretyksi ja jaetuksi ympäri maail-

man. Teknologisten merkitysten ver-

kostoissa keksinnöt sulatetaan nope-

asti, jolloin niistä tulee innovaatioita.  

Innovaatio leviää muodossa tai toises-

sa lyhyen ajan sisällä useimpiin alalla 

kilpaileviin yhtiöihin.  Kun sosiaali- ja 

terveydenhoitoalalla keksitään uutta, 

aikaa tarvitaan enemmän uuden aja-

tuksen yhteiskunnalliseen vastaanot-

tamiseen ja sulatteluun.   

Kun pastori Lasse Reijomaa vuonna 

1993 kirjoitti Länsiväylä -lehteen nä-

kemyksestään, jonka mukaan väkival-

taan syyllistyneille miehille tulisi tarjo-

ta apua, sai alkunsa yksi sosiaalinen 

innovaatio.  Ajatus ja tietoa väkivallan-

Väkivaltatyö - sosiaalinen 

innovaatio  
Teksti Panu Varjonen Kuva Heikki Mäntymaa 

”Kun pastori Lasse Reijomaa kirjoit-

ti näkemyksestään, jonka mukaan 

väkivaltaan syyllistyneille miehille 

tulisi tarjota apua, sai alkunsa yksi 

sosiaalinen innovaatio. ” 
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ta. Kun vaikeus on olemassa, se uskal-

letaan nähdä hoidettavana vaikeutena 

– se on oikeasti olemassa. Tällöin ih-

misen, joka on toiminut väkivaltaises-

ti, on myös helpompi, paitsi tunnistaa, 

myös tunnustaa vaikeutensa itselleen 

– tämä on avun saamisen tärkein edel-

lytys.    

Sosiaalisen innovaation jatkumisesta 

väkivaltatyön alueella voi esittää arve-

luja ja toiveita.  Suotuisassa visiossa 

vaikeuden normalisoitumiskehitys 

jatkuu.  Jos väkivaltaisuus aletaan 

masennuksen tapaan nähdä normali-

soituneena oireena, joka kertoo sisäi-

sistä vaikeuksista, tulisi vastaus siihen 

myös löytymään yhteiskunnan 

”normaaleista” sosiaali- ja terveyden-

hoidon rakenteista.  Tämä vaihe ei 

ehkä ole vielä alkanut, mutta sen alka-

miseen voi alkaa suhtautua jo optimis-

tisesti. ■ 

Kirjoittaja työskentelee Miessakit ry:n Lyömätön 

Linja -yksikössä. 

vanut.  Tämä ei kuitenkaan ole ainoa 

selittävä tekijä kysynnän kasvulle.  

Muutosprosessia on tapahtunut myös 

yhteisöllisissä mielikuvissa. Yhteyden-

ottojen luonteesta voi lukea tämän 

muutosprosessin.  Nykypäivän soitta-

jat ovat ulospäin suuntautuneita 

oman asiansa esiin tuomisessa, toisin 

kuin ne, jotka ottivat yhteyttä ensim-

mäisinä vuosina, jolloin yhteyden-

otoista kuvastui epävarmuus väkival-

lan esille ottamisesta.  Oletamme, että 

väkivaltavaikeuden esille ottamisessa 

on tapahtunut ”normalisoitumista”.  

Luottamus siihen, että vaikeuteen saa 

hakea apua, on kasvanut.  Sukupolvet 

vaihtuvat ja pioneerit, joita eivät ol-

leet vain ensimmäiset alan ammattilai-

set, vaan myös ensimmäiset asiakkaat, 

ovat tasoittaneet tietä uudelle suku-

polvelle tulla asiakkaaksi väkivaltai-

suuden ongelman kanssa.   

Kun ongelma on pystytty määrittele-

mään ja tunnistamaan inhimillisenä ja 

terveydellisenä vaikeutena, sen ole-

massaolo tulee vähin erin hyväksytyksi 

yhtenä inhimillisenä vaikeutena.  Ma-

sennuksen kanssa on käynyt näin.  

Masennus on kahdessa vuosikymme-

nessä kaksinkertaistunut sairauspois-

saolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden 

syynä. On todennäköisempää, että 

masennuksen tunnistaminen ja sen 

hyväksyminen vaikeutena on lisäänty-

nyt, pikemmin kuin, että masennus 

itsessään olisi tuossa ajassa niin hui-

masti lisääntynyt. Kehityksen myötä 

masennuksesta kärsivät ovat siis aiem-

paa helpommin päässeet avun piiriin. 

Väkivaltaisuudelle voisi toivoa tapah-

tuvan samankaltaista normalisoitumis-

LYÖMÄTÖN LINJA 

Lyömätön Linja tarjoaa apua 
väkivaltaa läheisiään kohtaan 
käyttäneille miehille. Asiak-
kaaksi voi tulla varaamalla 
puhelimitse ajan yksilötapaa-
miseen. 

Työntekijöillä on yksilötyös-
kentelyyn soveltuva erityista-
son psykoterapiakoulutus. 
Tapaamisrytmi on yksi tapaa-
minen viikossa ja tapaamis-
ajat sijoittuvat klo 9 ja 16 vä-
lille. Yksi tapaaminen kestää 
45-60 minuuttia. Prosessin 
pituus vaihtelee muutamasta 
tapaamiskerrasta säännölli-
seen yli vuodenkin jatkuvaan 
työskentelyyn 
 
Yksilötyöskentelyssä tavoit-
teena on auttaa asiakasta luo-
pumaan väkivallan käytöstä.. 
Psykoterapeuttisen työsken-
telyn avulla voidaan löytää 
väkivallan käytön kannalta 
olennaisia yhteyksiä tunne-
elämän ja toiminnan välillä, 
”mustat hetket” tai 
”naksahdukset” voivat työs-
kentelyn avulla tulla tietoises-
ti kohdattaviksi tunteiksi, 
mielikuviksi, ajatuksiksi ja 
hallituksi toiminnaksi. Työs-
kentely perustuu asiakkaan 
omaan haluun työskennellä 
eroon väkivaltaisuudesta. 
 
 
Lyömätön Linja /  
Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 
Puh. 09 612 66 212 
www.miessakit.fi 

”Pioneereja eivät olleet 

vain ensimmäiset alan am-

mattilaiset, vaan myös en-

simmäiset asiakkaat.” 
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Kun ryhmään hakeutuvilta kysytään 

alkuhaastattelussa syytä eroryhmään 

tulemiselle, lähes kaikki vastaavat 

haluavansa kuulla vertaiskokemuksia. 

Harva sanoo tulevansa sen vuoksi, 

että tarvitsee tukea itselleen ja haluaa 

puhua erosta johtuvista vaikeuksis-

taan. Tämän voi tulkita monella taval-

la. Miehellä on lupa olla haavoittunut, 

kun hän on yksi joukossa ja hänellä on 

kohtalotovereita. Suomalainen mies 

on oppinut hiljaa jakamaan yhteisen 

kärsimyksen ja menetykset. Toisaalta 

yhteisen menetyksen äärellä on voitu 

myös avautua ja puhua kipeistäkin 

asioista, kunhan tyyli on ollut riittävän 

ronskia. Silloin, kun yhteiskunnassa ei 

ole meneillään vakavaa yhteisesti 

koettavaa kriisiä, miesten toisillensa 

avautuminen ja empatian osoittami-

nen puhumalla on harvinaisempaa.  

Mies ei valita, mies kestää hiljaa ham-

masta purren on edelleen monelle 

tuttu, sisäistetty toimintamalli. Muu-

sen hakea itselleen ammatillista psy-

kososiaalista apua. Monelle ainoaksi 

avuksi jää lääkäriltä saatu uni- tai ma-

sennuslääkeresepti. 

Erosta Elossa 

Miesten tukeminen erotilanteessa 

käynnistyi Miessakeissa vuonna 2005 

Erosta Elossa -projektina.   Vuonna 

2006 kehitettiin muiden toimintamuo-

tojen rinnalle Miesten eroryhmä -

malli. Tämä sopi ja täydensi Miessakit 

ry:n koko olemassaolon lähtökohta-

ajatusta tarjota miehille vertaisryhmiä 

uudenlaisen miesten keskinäisen vuo-

rovaikutuskulttuurin harjoittelulle. 

Vuodesta 2006 syksystä alkaen ryhmiä 

on laajenevasti pidetty eri puolilla 

maatamme. Viime vuonna ryhmiin 

osallistui yhdellätoista paikkakunnalla 

yli sata miestä. Ryhmät ovat ammatil-

lisesti ohjattuja.   

E ro tosiasiana, omalle kohdal-

le osuvana kriisinä, on sen 

kokevalle kylmää kyytiä. Siitä selviämi-

nen ei olekaan enää itsestään selvää. 

Näyttää siltä, että miesten valmius 

kohdata ero on keskimäärin heikompi 

kuin naisten, mikä osittain selittyy 

turvaverkon puuttumisella. Miehillä ei 

ole sellaisia ystäviä eikä aina sukulai-

sia, joille uskoutua ja puhua erostaan. 

Eron läpi elämisen vaikeus johtuu 

myös siitä, että harva mies on oppinut 

jakamaan henkilökohtaisia ongelmia 

toisen miehen kanssa. Usein lähin 

ystävä on ollut oma vaimo. Miehelle 

toinen mies on kaveri, jonka kanssa 

keskustellaan asioista, jotka eivät tule 

iholle. Todennäköisesti vasta pieni osa 

miehistä ylittää erotilanteessa kynnyk-

Miesten eroryhmä -  

toimiva käytäntö miehille 

Suomessa erotaan tiuhaan tahtiin. 90-luvulla ja 

sen jälkeen solmituista avioliitoista joka toinen 

päättyy eroon. Purkautuneiden avoliittojen määrä 

on vielä suurempi. Eroaminen näyttäisi olevan 

suorastaan trendikästä ja suhtaudumme siihen 

kuin mihin tahansa jokapäiväiseen ilmiöön.  

Teksti Jouni Linnankoski 

Kuvat Heikki Mäntymaa 
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pitkään, jos ero päättyy dramaattiseen 

kädenvääntöön lapsista. Ei kuulluksi 

tulemisen ja tasavertaisena vanhem-

pana kohdelluksi tulemisen kokemuk-

set katkeroittavat miestä. Juuri kukaan 

ei tunnu kuulevan eikä puolustavan 

miestä ja isää. Tuntuu siltä, että äiti 

saa edelleen tahtonsa läpi, jos ei muu-

ten, niin viemällä lasten huoltoa ja 

tapaamista koskevan riidan oikeuteen. 

Ryhmässä miehelle on tärkeää saada 

tuntea, että hänen kokemuksensa 

otetaan vakavasti ilman vähättelyä. 

Tällöin ryhmä toimii miehelle sylinä ja 

turvaverkkona, joka ottaa vastaan, 

valmius oman elämän reaktio- ja vuo-

rovaikutusmallien syvemmälle tarkas-

telulle. 

Isyys ja ero 

Toiset miehet eivät ryhmään tulles-

saan puhu mitään parisuhteensa lop-

pumiseen liittyvistä tunteista kuten 

surusta ja yksinäisyydestä. Sen sijaan 

mies puhuu ohentuneesta isyydestä ja 

huolestaan lastensa pärjäämisestä. 

Monelle miehelle isyyden raju ohentu-

minen tarkoittaa elämän merkityksen 

katoamista näköpiiristä. Eron suremi-

nen ex-vaimosta voi miehellä viivästyä 

tos edelliseen on toki näkyvissä nuor-

ten miesten valmiudessa puhua han-

kalista tunteista ja ajatuksista toisten 

miesten kanssa. 

Eroryhmään osallistuminen on miehel-

le uusi ja avartava kokemus 

Ammatillisesti ohjattu teemaryhmä 

kokoontuu 10 kertaa, kerran viikossa, 

kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmäkoko on 

5-8 miestä. Käynnistyttyään ryhmään 

ei oteta uusia jäseniä. Säännöt ovat 

yhdessä sovitut ja jokainen tapaamis-

kerta noudattaa samaa rakennetta. 

Erityispiirteenä on se, että ryhmässä 

on vain saman sukupuolen edustajia, 

jolloin sukupuolten välinen jännite jää 

pois ja tilalle tulee miehille ominaiset 

tavat kommunikoida keskenään. Avoi-

muus, vertaisuus kahdella tasolla 

(erotilanne ja kaikki ovat miehiä), 

henkilökohtaisuus, suora puhe, kunni-

oitus ja ryhmässä syntyvä luottamus 

ovat eroryhmän keskeisiä kantavia 

voimia. 

Edellä luetellut tekijät luovat ilmapiirin 

ja henkisen tilan, jossa mies rohkais-

tuu toisen ryhmän jäsenen esimerkin 

kannustamana puhumaan myös hen-

kilökohtaisella tasolla. Uutta ja palkit-

sevaa on puhumisen ja avautumisen 

kautta tuleva kokemus nähdyksi ja 

hyväksytyksi tulemisesta. Kun tosi 

miehen identiteettiin liitetty pärjäämi-

sen eetos on uskallettu ripustaa nau-

lakkoon, mies huomaa, ettei hänen 

tarvitse päteä toisten miesten edessä. 

Se vapauttaa ja tekee tilaa omalle 

kasvulle. Eroahdistus, mielen kaootti-

suus ja yksinäisyyden kokemus pie-

nenevät. Oma kadoksissa oleva miehi-

syys saa korjaavan kokemuksen. 

Ryhmään osallistuvat miehet ovat 

ohjaajan näkökulmasta usein yllättä-

vän valmiita ja halukkaita tarkastele-

maan omaa toimintaansa. Suuren 

menetyksen äärellä herää tarve ja 
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ten miesten ja ohjaajan kanssa matkaa 

taitetaan kasvavan luottamuksen hen-

gessä avoimin mielin; tällöin herkät-

kään tunteet ja kyyneleet eivät jää 

piiloon. 

Kymmenen viikkoa yhdessä kuljettu 

matka päätetään rituaaliin, jossa ex-

vaimo hyvästellään symbolisesti. Elä-

män on jatkuttava, mieluummin tosi-

asiat hyväksyen kuin niitä vastaan 

asettuen ja kapinoiden. 

Valtakunnallinen toiminta 

Ryhmistä on kerätty palautetta vuo-

desta 2007 alkaen. Kyselyyn vastan-

neista 94 % on sitä mieltä, että ryhmä 

oli miehelle hyvä tapa käsitellä eroa.  

Tällä hetkellä ryhmiä pidetään Helsin-

gissä, Lahdessa, Joensuussa, Tampe-

reella, Sastamalassa, Jyväskylässä, 

Oulussa, Porissa, Vaasassa ja Turussa. 

Ryhmiä käynnistetään kaksi kertaa 

vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ryhmi-

en paikkakunnat ja ajankohdat löyty-

vät osoitteesta www.miessakit.fi. Ryh-

mä on osallistujille ilmainen ja toimin-

taa tukee Raha-automaattiyhdistys.   

Kirjoittaja työskentelee Miessakit ry:n Erosta 

Elossa -yksikössä. 

kun hän on pudonnut korkealta ja 

putouksen suunta on oman mielen 

syvä kuilu. Sen kanssa, mihin ei voida 

enää vaikuttaa, opetellaan ryhmässä 

elämään - se mihin voidaan, siinä 

miestä kannustetaan pitämään puoli-

aan. 

Eron hyväksyminen ja oma kasvu 

Ryhmissä esiintyy ohjaajien mukaan 

vähän ex-vaimojen parjaamista. Mies-

tä kannustetaan ennemminkin mietti-

mään omaa suhtautumistaan. Kun 

suurin pettymys on purettu, tulee tilaa 

tunnistaa mitä puolia arvostaa ex-

vaimossaan. 

Eroryhmässä kukin tutkii ja keskittyy 

niihin vaikeuksiin, mitä itsellä on eros-

saan kohdattavana ja voitettavana. 

Yksi tavallinen syy ryhmään tulemisel-

le on vaikeus irrottautua ex-puolisos-

ta. Varsinkin jos ero on tullut miehelle 

yllätyksenä, on puolison menetys ja 

eron lopullisuus vaikea hyväksyä tai 

edes ymmärtää. Eroaiheisten teemo-

jen käsittelyn rinnalla miehet peilaavat 

omia kokemuksiaan, kannustavat 

toisiaan, antavat omiin kokemuksiinsa 

pohjautuvia neuvoja ja saavat vertais-

tukea. Ryhmän loppuvaiheessa keski-

tytään tulevaisuuteen ja eron jälkeisen 

elämän rakentamiseen. Yhdessä tois-

”Eroryhmässä kukin tutkii 

ja keskittyy niihin vaikeuk-

siin, mitä itsellä on eros-

saan kohdattavana ja voi-

tettavana.” 

EROSTA ELOSSA 

Erosta Elossa -toiminnan tar-
koituksena on tukea miehiä 
ero-ongelmien käsittelyssä ja 
niistä selviämisessä. Erosta 
Elossa tarjoaa henkilökoh-
taista keskusteluapua, neu-
vontaa ja vertaistukea pa-
risuhteen uhatessa päättyä, 
varsinaisessa eroprosessissa 
ja ajassa eron jälkeen. Toi-
minta täydentää julkisia pal-
veluja ottamalla huomioon 
miesten erityistarpeet eroti-
lanteissa, tukemalla miesten 
vanhemmuutta ja lasten oike-
utta molempiin vanhempiinsa 
myös eron jälkeen. 

Erosta Elossa -toiminta ja-
kaantuu miesten henkilökoh-
taiseen tukemiseen ja neu-
vontaan, eroryhmätoimin-
taan, sekä koulutus– jakehit-
tämistoimintaan. Puhelinneu-
vontaa annetaan arkisin kaksi 
tuntia päivässä, sähköpostei-
hin pyritään vastaamaan vii-
meistään seuraavana päivänä. 
Yksilötapaamisille on varattu 
aikaa kolmena päivänä vii-
kossa (á 45min.) ja tapaami-
sia kunkin miehen kanssa on 
keskimäärin 5-10 kertaa. Pa-
ritapaamisia järjestetään sil-
loin kun mies sitä toivoo ja se 
on perusteltua ongelmien sel-
viämisen kannalta. Eroryh-
mätoiminta on valtakunnal-
lista ja ryhmiä ohjaavat kou-
lutetut eroryhmäohjaajat.  

 
Erosta Elossa / Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki (keväällä 
2011 myös Tampere) 
Puh. 09 612 66 216 
www.miessakit.fi 
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Uusi neuvola-asetus 

Uusi mahdollisuus isille, 

vai onko sittenkään? 
Teksti Ilmo Saneri 

Kuvat Heikki Mäntymaa 
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→ 

Uuden neuvola-asetuksen perusajatuksena on 

kohdentaa neuvolatoiminta laajoine 

terveystarkastuksineen koskemaan koko 

perhettä. Lähtökohtana on oltava koko perhe, 

sanoo asetus. Ensimmäistä lastaan odottaville se 

siis tarkoittaa äitiä ja isää. Laaja terveystarkastus 

tulisi pääsääntöisesti tehdä kotikäyntinä ja 

kuntien velvollisuus on järjestää palvelut 

asetuksen mukaisiksi. Asetuksen mukainen 

toiminta mahdollistaisi työntekijän 

paneutumisen perhetilanteeseen entistä 

vahvemmin.  ”Mitä teille kuuluu?” -kysymykset 

raikuvat tulevaisuudessa joka niemen nokassa ja 

lahdelmassa ympäri Suomen. Vihdoinkin isät 

huomioidaan tasavertaisena vanhempana! 
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mukaan. Jos ensimmäisellä kerralla 

molemmat ovat mukana, on suurem-

mat mahdollisuudet luoda mielek-

käämpi malli keskustelulle ja tapaami-

sille.  

Kun haastattelutilanteessa ovat muka-

na molemmat vanhemmat, aukeaa 

työntekijälle mahdollisuus peilata 

kaikkea esiin tulevaa pariskunnalle 

yhteisesti. Esimerkiksi jos isä kertoo 

väsymyksestään, voi työntekijä kysyä 

äidiltä ”Mitä sinä ajattelet asiasta?”, ja 

niin edelleen. Etuna tässä on se, että 

ajattelutyön tekee pariskunta yhdessä 

- parisuhteen tukemisen avaimet ovat 

heti paremmin käsillä. Vastaavasti jos 

kyseisen keskustelun käyvät äiti ja 

työntekijä kahdestaan, on mahdollis-

ta, että he luovat mallin, miten isän 

väsymisestä puhutaan ja miettivät 

vain keskenään miten asian suhteen 

toimitaan. Tuntuisiko sinusta mukaval-

ta, jos sinun väsymystä pohtisivat 

aivan muut kuin sinä?   

Valitettavasti on erittäin yleistä, että 

keskustelut neuvoloissa käydään edel-

leen vain äidin ja työntekijän kanssa. 

Vaikka on painotettu molempien mu-

kanaolon tärkeyttä, on isien mukana 

olo alkuhaastatteluissa edelleen liian 

vähäistä. Jos tarkastellaan vuorovaiku-

kohteeksi otetaankin isien käynnit 

neuvolassa perhevalmennuksen jäl-

keen, ovat he  mukana hyvin pienellä 

prosentilla. Määrittelin isätyön proses-

siksi, missä isä työntekijän kanssa voi 

keskustella omasta näkökulmastaan 

vanhempana olemiseen liittyviin kysy-

myksiin. Kokemukseni perusteella 

tämän keskustelun määrä on suhtees-

sa huomattavasti pienempi kuin vas-

taava keskustelu äidin ja työntekijän 

kanssa. Isältä kysytään edelleen har-

voin ”Miten olet voinut?”. Jos määräl-

lisesti isät käyttävät vähemmän aikaa 

työntekijän kanssa ja siihen lisätään 

laadullinen ohuus isän näkökulmasta, 

tullaan aika lohduttomaan lopputulok-

seen. Isät eivät saa määrällisesti tai 

myöskään laadullisesti tarpeeksi tukea 

isäksi kasvamiseensa. 

Toinen näkökulma on varhaisen vuo-

rovaikutuksen luominen työntekijän ja 

vanhempien välillä. Työnohjaajana 

olen havainnut monenlaisia ilmiöitä. 

Jos ensimmäiseen haastatteluun tulee 

vain äiti, koko vuorovaikutuskenttä 

alkaa muodostua vahvasti vain äidin ja 

työntekijän välille. Dialogissa keske-

nään he alkavat luoda käytäntöjä ja 

sääntöjä, joista isä on auttamattomas-

ti ulkona. Vaikka isä tulisi mukaan 

toisella kerralla, on käytetty kieli ja 

kulttuuri usein jo hänelle vierasta. 

Ilman tämän tiedostamista työntekijä 

jatkaa siitä mihin edellisellä kerralla 

jäätiin. Voi olla mahdollista, että kol-

mannella kerralla isä ei halua lähteä 

V alitettavasti herään päivä-

uniltani takaisin karuun 

maailmaan. Asetus kaikkine hienoine 

ajatuksineen on kyllä totta ja ajatus 

kohdentaa toiminta koskemaan koko 

perhettä on siinä edelleen vahvana 

ohjenuorana. Kuitenkin haluan syven-

tyä todellisuuteen ja jakaa sen pie-

nempiin osiin, jotta voitte itse päätel-

lä, onko edessä uusi mahdollisuus 

isille – vai jotakin muuta. 

Neuvolassa isien tuleminen mukaan 

neuvolan arkeen on ollut kiitettävän 

vilkasta. Jos tarkastellaan 17 vuoden 

takaista tilannetta, jolloin tulin myös 

itse ensimmäistä kertaa isäksi, on 

muutos aikamoinen. Kyllä me isät 

silloin vierailevia tähtiä neuvolassa 

olimme. Nyt kun neuvolassa seuraa ja 

kuuntelee isäksi tulevaa, ei voi olla 

kuin iloinen hänen aktiivisuudestaan. 

Isät ovat todistaneet kiinnostuksensa 

olla mukana perheen alkutaipaleella 

osallistuvana vanhempana.  

Miten neuvolajärjestelmä on osannut 

kohdata tämän muutoksen? Mittariksi 

voisi ottaa neuvolan isätyön. Tässä 

yhteydessä isätyöllä tarkoitan sitä 

työtä, jossa isä yhdessä työntekijän 

kanssa pohtii isäksi kasvamista ja mitä 

se juuri hänelle yksilönä merkitsee.  

Tätä prosessia tukemaan on luotu 

erilaisia toimintamuotoja, esimerkiksi 

perhevalmennuksen yhteydessä to-

teutettavia isäryhmiä. Isäryhmiä Suo-

messa on minimaalisen vähän suh-

teutettuna neuvoloiden määrään; 

isäryhmät voisivat kuitenkin olla isä-

työn ”eliittiä”.  

Tilastollinen tosiasia on, että ainoas-

taan perhevalmennukseen isät osallis-

tuvat suurella prosentilla yhdessä 

tulevan äidin kanssa. Jos tarkastelun 

”Isäryhmiä Suomessa on mini-

maalisen vähän suhteutettuna 

neuvoloiden määrään; isäryh-

mät voisivat kuitenkin olla isä-

työn ’eliittiä’. ” 
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kääntyneen. Suunnanmuutos neuvo-

lan arjessa koko perheen huomioimi-

seksi on aivan valtavan iso haaste.  

Aivan vastaavanlaisesti kuin isien on 

oletettu kasvavan ilman mitään ohja-

usta vastuuntuntoiseksi isäksi, myös 

tämä neuvola-asetus olettaa neuvola-

työn muuttuvan koko perhettä huo-

mioivaksi ilman mitään suurempaa 

koulutusta ja ohjausta. Työntekijän 

olisi vain itse kehitettävä taito kohdata 

tasavertaisesti ne isätkin. Kaipaisin 

syvempää pohdiskelua ja myös mei-

dän isien näkemyksiä siitä, miten se 

mahdollistuisi. On jo myös olemassa 

tietoa miesten tarpeista ja toiveista, 

vaan onko niitä kuultu tässä projektis-

sa tarpeeksi? 

Olen nyt jakanut muutamia ajatuksia 

aiheesta - kukin voi itse pohtia missä 

asian suhteen mennään. On kuitenkin 

tärkeää käydä yhteiskunnallista kes-

kustelua asiasta ja toivonkin tämän 

artikkelin ruokkivan keskustelua ja 

ennen kaikkea antaa eväitä siihen. 

Perheitten hyvinvointi on nyt ja tule-

vaisuudessa entistä suurempi haaste 

kaikille yhteiskunnan sektoreille. Us-

koisin perheen alkutaipaleen tukemi-

sen olevan kaikkein tuloksellisin tapa 

tukea perheitä. ■ 

Kirjoittaja työskentelee Miessakit ry:n Isyyden 

tueksi –hankkeessa. 

tuksen alun tärkeyttä, ei mielestäni 

alkutapaamista voisi tehdä, jos mo-

lemmat vanhemmat eivät ole paikalla. 

Sen virheen korjaaminen on kovin 

työlästä ja joskus jopa kallista. 

Suomessa on tarjolla laadukasta Var-

haisen Vuorovaikutuksen -koulutusta 

(VAVU-koulutus). Siinä työntekijöitä 

koulutetaan kohtaamaan perheitä ja 

autetaan huomioimaan vanhemman 

ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Li-

säksi koulutukseen liittyy pitkäjäntei-

nen työnohjaus. Koska neuvola-asetus 

määrittelee ottamaan lähtökohdaksi 

koko perheen, on VAVU-

koulutuksenkin kehityttävä kohtaa-

maan paremmin molempien vanhem-

pien tarpeet. Itse yhden koulutuksen 

sivusta seuranneena voin todeta, että 

koulutuksen mahdollisuudet vastata 

asetuksen haasteisiin ovat lähtökoh-

taisesti loistavat. Yhden asian on kui-

tenkin muututtava ja se on juuri edellä 

peräänkuuluttamani varhaisen vuoro-

vaikutuksen mahdollistaminen tasa-

vertaisesti myös isille. Äidin ja lapsen 

vuorovaikutuksen tukemiseen tarkoi-

tettuja ryhmiä on jo mukavasti. Missä 

ovat isän ja lapsen vastaavat ryhmät? 

Ei asetuksella tee mitään, jos alkuvai-

heessa ei luoda vastaavia toimintoja 

molemmille vanhemmille.  

Lopuksi haluaisin mennä vielä ruohon-

juuritasolle eli neuvolan työntekijän 

arkeen. Olen ylpeä Suomalaisesta 

neuvolasta ja vielä ylpeämpi olen siitä 

saamastani kohtelusta, josta olen 

saanut nauttia toimiessani isätyön 

kehittäjänä ja toimijana suomalaisessa 

neuvolakentässä. Tarve kehittää työtä 

tasavertaiseksi niin äidin kuin isänkin 

näkökulmasta on kiistaton. Olen saa-

nut kuitenkin huomata kuinka hitaasti 

iso laiva kääntyy. Halua on, mutta 

ominaisuuksia ja välineitä kääntymi-

seen ei ole tarpeeksi. Kuitenkin ase-

tuksessa aivan kuin oletetaan laivan jo 

ISYYDEN TUEKSI 

Vuonna 2008 käynnistetyn 
nelivuotisen RAY-rahoitteisen 
Isyyden Tueksi -projektin tar-
koituksena on rakentaa laaja-
alainen käytännön malli isyy-
den tukemiseksi nyky-yhteis-
kunnassa. Mallissa huomioi-
daan inhimilliset, sukupuolis-
pesifit, ammatilliset, sekä 
työn ja perheen yhteensovit-
tamiseen liittyvät isäerityis-
haasteet.  

Miehet tarvitsevat tukea 
oman isyyden vahvistamisek-
si erityisesti ensimmäisen 
lapsen kohdalla jo ras-
kausajasta alkaen, mutta mal-
li rakentuu koko isyyden elin-
kaari huomioiden.  

Isien kanssa toimivat yhteis-
kunnalliset tahot (myös työn-
antajat) taas tarvitsevat isä-
erityistä ammattiosaamista 
voidakseen kohdata ja tukea 
nykyaikaista isyyttä. 

Projektin päätavoitteeksi ase-
tettu, eri osa-alueidensa osal-
ta pilotoitu Isyyden Tueksi - 
toimintamalli jakaantuu kol-
meen kokonaisuuteen, jotka 
ovat Vertaisuus, Koulutus ja 
Verkostot.  

 
Isyyden Tueksi / Miessakit ry 
Vesijärvenkatu 20 B 23 
15140 Lahti 
Puh. 050 511 3360/3361 
www.miessakit.fi 
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sisätiloja, joissa kuljin. Voin sanoa, 

että olen aidosti kiitollinen siitä, mil-

laista palvelua ja kohtelua olen saa-

nut. On tuntunut, että minut on otettu 

hyvin vastaan. 

Suomi voi olla monelle monimutkai-

nen yhteiskunta. Varmasti yksi asia, 

mikä omalla kohdalla toi enemmän 

iloa kuin väärinymmärryksiä, oli se, 

että osaan hyvin englannin kieltä. 

Poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja viran-

omaisten kanssa asioiminen tapahtui 

ilman suurempia ongelmia, kun pys-

tyin itse kysymään ja selvittämään 

asioita. Vaimoni oli myös ehtinyt asua 

Suomessa kolme vuotta, osasi suomea 

vähän ja pystyi auttamaan minua mo-

nissa asioissa. 

Motivaatio suomen kielen opiskeluun 

löytyy omista haaveista 

Luontainen halu auttaa ja kehittää 

Somaliaa on ehkä yksi asia, mikä in-

nosti minua alusta asti suomen kielen 

Sekä ruoka-alan liiketoiminta, paluu-

orientaatiotyö että kehitysyhteistyö 

olivat motivoivaa toimintaa. Tunsin, 

että pystyin auttamaan ihmisiä heidän 

elämässään. Iloa syntyy paljon kun 

näkee jonkun ihmisen terveyden ja 

elämänhalun vahvistuvan.  

En tarkalleen muista, milloin halu 

tehdä konkreettista auttamistyötä 

alkoi. Elintarvikkeiden maahantuonti-

kin on Afrikassa hyvin paljon sitä. Se 

on Afrikassa hyvin erilaista kuin elin-

tarvikeala Suomessa. Vuosien varrella 

olen tottunut tekemään ihmisten ja 

ryhmien kanssa työtä, jolla on selkeä 

päämäärä. 

Suomeen tulo 

Tulin Suomeen lokakuun lopussa 

2007. Kylmyys tietenkin yllätti minut, 

ja talvi alkoi lähes heti. Olin myös 

hämmästynyt siitä, miten kehittyneel-

tä ja organisoituneelta kaikki näytti. 

Katsoin autoteitä, rakennuksia ja myös 

Elämä ennen Suomea 

Työskentelin Somaliassa maahantuon-

tialalla vuodesta 1990. Toin erilaisia 

elintarvikkeita Dijboutista Somaliaan. 

Somalian valtion romahtamisen jäl-

keen kaupanteko vaikeutui toden 

teolla. Asuin jonkin aikaa Etiopiassa ja 

Djiboutissa, jonka jälkeen muutin rau-

hanomaisempaan Somalimaahan, 

Somalian pohjoisosaan. 

Myöhemmin työskentelin Somali-

maassa kehitysyhteistyöntekijänä 7 

vuoden ajan. Olin toiminnanjohtajana 

järjestössä, joka teki yhteistyötä ruot-

salainen kansalaisjärjestö Göteborg-

sInitiativetin kanssa. Järjestimme 

Ruotsista Somalimaahan palaaville 

ihmisille paluuorientaatiopalveluja. Se 

on eräänlaista kotouttamistyötä niille, 

jotka ovat palanneet vapaaehtoisesti 

Somalimaahan.  

Lisäksi tehtävänämme oli tiedottaa 

HIV:stä. Kerroimme miten HIV leviää, 

mutta olennaista oli myös syrjimättö-

myys HIV – positiivisia henkilöitä koh-

taan.  Järjestömme myös auttoi sai-

raalassa, jonne GöteborgsInitiativet 

toi tarvikkeita.  

Miten tullaan  

vieraasta veljeksi? 
Teksti (haastattelujen pohjalta) ja kuva Ahmedista Heikki Kerkkänen  

Muut kuvat Heikki Mäntymaa 

Ahmed Diiriye ja Toomas Takala ovat olleet 

aktiivisia henkilöitä Vieraasta Veljeksi -

projektiin liittyvissä ryhmissä. Millaiset asiat 

innostavat miehiä osallistumaan, ja millaisia 

kysymyksiä he ovat kohdanneet ryhmissä toi-

miessaan? Millaisella taustalla varustettu 

mies kokee toiminnan todennäköisimmin mie-

lekkääksi?  

Ahmed Diiriye: entinen elintarvikkeiden 

maahantuoja ja kehitysyhteistyötekijä 

haaveilee järjestötyöstä ja poliitikon urasta 
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mottaa sitä sanaa, vaikka opiskelen 

yliopistossa tällä hetkellä. Voi kuvitel-

la, miten vaikea tuollainen abstrakti 

termi on kouluja käymättömälle. Se 

pitäisi tuoda konkreettisemmin ihmis-

ten arjen tasolle.  

On sanomattakin selvää, että uskonto 

on somalialaisille erittäin tärkeä asia. 

Näin ollen pitäisi selittää kunnolla, 

mitä uskonnonvapaus Suomessa tar-

koittaa. Jotkut luulevat maahan tulles-

saan, että heidät halutaan käännyttää 

kristinuskoon ja että Eurooppa on 

kokonaan kristillinen maanosa. Monia 

saattaa helpottaa tieto, että ketään ei 

käännytetä kristinuskoon, sianlihaa ei 

ole pakko syödä ja että muslimit ovat 

voineet vapaasti harjoittaa uskoaan 

Suomessakin jo kevyesti yli 100 vuot-

ta. 

sa on ajatus, että sosiaalialalla kertyvä 

kokemus olisi asia, jota voisin myös 

viedä Somaliaan. 

Somalialaisten asemasta Suomessa 

puhutaan paljon 

Olen keskustellut paljon somalialais-

ten ystävieni kanssa somalialaisten 

asemasta Suomessa. Suurin osa ihmi-

sistä on täysin erilaisessa elämäntilan-

teessa kuin minä. Monet puhuvat 

somalialaisväestön syrjäytymisestä. En 

osaa täysin hahmottaa, mistä syrjäyty-

minen johtuu. Olen kuitenkin omien 

kokemusteni perusteella sitä mieltä, 

että myös somalialaisyhteisön on kan-

nettava entistä suurempi vastuu jäse-

nistään. 

Monilla somalialaisilla saattaa olla 

aivan väärä käsitys siitä, mitä 

”integroituminen” tai ”kotoutuminen” 

tarkoittaa. Minunkin on vaikea hah-

sekä äskettäin myös valtio-opin opis-

keluun avoimessa yliopistossa. Voin 

sanoa, että Somaliassa on paljon heik-

kotasoisia poliitikkoja. Minulla on 

kaukainen haave, että voisin toimia 

joskus poliitikkona Somaliassa. Jotta 

voisin tuoda maan politiikkaan jotain 

lisäarvoa ja uusia näkökulmia, minun 

on kuitenkin pakko oppia käytännös-

sä, kuinka suomalainen hyvinvointival-

tio toimii. Voisin työskennellä myös 

kansainvälisten järjestöjen ja YK:n 

alaisten kehitysjärjestöjen kanssa. 

Tämä on kuitenkin vain kaukainen 

haave. Tällä hetkellä työskentelen 

henkilökohtaisena avustajana. Autan 

vammaista miestä koulussa, kaupassa 

ja kirjastossa. Myös sosiaalityöntekijän 

työ kiinnostaa. Olennaista on se, että 

pystyn hahmottamaan toiminnan 

pitkän aikavälin hyödyllisyyden sekä 

Suomelle että Somalialle. Takataskus-
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Perheroolit ovat liikkeessä 

Ehkä enemmän ihmiset ovat kuitenkin 

huolissaan siitä, kuinka paljon heidän 

pitää omaksua ja hyväksyä länsimaisia 

tapoja, muun muassa alkoholinkäyt-

töä ja paljastavaa pukeutumistyyliä, 

omissa perheissään ja lapsillaan.  

Monet vanhemmat pelkäävät, että 

lapset unohtavat kokonaan Somalian 

ja perinteet: kulttuurin, kielen ja us-

konnon. Tällä hetkellä tapahtuu sitä, 

että Suomen somalilapsia lähetetään 

Suomesta muun muassa arabimaihin 

ja Somalian rauhallisiin osiin omaksu-

maan perinteensä uudelleen. On vai-

kea sanoa saavutetaanko tällä haluttu-

ja tavoitteita. On silti tiedettävä, että 

tätä tapahtuu. 

Aikuisten osalta perinteisesti miehen 

ja naisen välillä on Somaliassa selkeä 

roolijako. Nainen on ollut vastuussa 

perheestä, mies toimeentulon hankki-

misesta. Uudessa yhteiskunnassa per-

heroolit sekoittuvat pakostikin. Jo 

sosiaaliturvajärjestelmä ja lainsäädän-

tö vaikuttavat perheen toimeentuloon 

siten, että selkeä roolijako katoaa. 

Tämä korostuu, jos perheessä on työt-

tömyyttä. Voi sanoa, että perinteisesti 

miehellä on Somaliassa iso rooli, mut-

ta Suomessa tullaan paljon alaspäin. 

Suomessa asuvien somalien keskuu-

dessa tapahtuu paljon avioeroja. Ero-

jen takana voi olla monia syitä, mutta 

varmasti osasyynä on se, että arjen 

organisoinnissa ja tehtävien jakami-

sessa on jatkuvaa tasapainonhakua 

sen suhteen, mitä kukin perheenjäsen 

saa tehdä ja mihin toista saa käskeä. 

Kun rutiinit täytyy rakentaa käytän-

nössä kokonaan uudestaan, voi stressi 

ja masennus tulla mukaan. 

Millaisia asioita suomalaisten järjestö-

jen pitäisi ottaa huomioon, jos he 

haluavat vahvistaa toimintaansa so-

malialaisten kanssa? 

Haluan sanoa, että itse olen ollut hy-

vin tyytyväinen niihin palveluihin, 

joiden asiakkaana olen itse ollut. Jär-

jestöt ovat tietenkin eri asia, kun ko-

kemusta on vaihtelevammin kuin kun-

nilla. Tärkeää on varmasti tiedostaa, 

että Somaliassa ei ole ollut toimivaa 

hallintoa yli 20 vuoteen. Se tarkoittaa, 

että myös Somalian koulutusjärjestel-

mä on romahtanut. Vaikka Hargeisan 

yliopisto Somalimaassa on yksi Afrikan 

parhaimmista, voi Etelä-Somalian 

epävakaa tilanne heijastua ihmisissä 

monin tavoin. 

On tärkeää tietää, mitä kukin yksilö 

osaa, ja mikä on kunkin perheen tilan-

ne. Ne ikäpolvet, jotka ovat ehtineet 

käydä koulut loppuun ennen vuotta 

1991, saattavat olla hyvinkin kielitai-

toisia. Myöhemmissä tulijasukupolvis-

sa voi olla enemmän luku- ja kirjoitus-

taidottomuutta. Joillekin voi olla vai-

kea hahmottaa aikataulua, ajan kulkua 

ja kalenteria. On ihmisiä, jotka eivät 

ole nähneet kalenteria koskaan. 

Somalialaiset haluavat usein mennä 

rukoilemaan. Tähän ei tarvitse välttä-

mättä moskeijaa, kunhan vain on huo-

netilaa. On hyvä tietää rukousajat, 

koska ne joka tapauksessa vaikuttavat 

useiden ihmisten toimintaan. Osoit-

teessa www.rabita.fi löytyy rukousai-

kataulu Suomen osalta. 

Ystävät ja verkostot ovat tärkeitä 

Vietän paljon aikaa yhteisiin keskuste-

luihin tuttavieni kanssa. Keskustelisin 

mielelläni runsaasti myös suomalais-

ten kanssa, mutta vielä on aika vähän 

suomalaisia tuttuja. Olen yhteydessä 

Somaliassa asuviin sukulaisiini melkein 

joka päivä ja ainakin joka viikko. Lähe-

tän myös heille rahaa säännöllisesti. 

Suuri osa somalialaisista on Suomessa 

jatkuvasti kiinnostunut siitä, mitä So-

maliassa tapahtuu. Heidän tulisi ym-

märtää kielen opiskelemisen tärkeys. 

Opiskelemalla he voivat mielekkäällä 

tavalla auttaa itseään, Somaliaa ja 

myös tehdä hyvää työtä Suomessa. ■ 

Kirjoituksen on laatinut Miessakit ry:n Vieraasta 

Veljeksi –hankkeen työntekijä, joka laati tekstin 

haastattelun pohjalta. 

 

 

 

Toomas Takala: läsnäolo ja kasvokkai-

suus on maahanmuuttajatyön perus-

lähtökohta 

 

Mitä kautta syntysuomalainen mies 

innostuu maahanmuuttajatyöstä? 

 

En muista milloin alun perin innostuin 

maahanmuuttajatyöstä. Lukioaikana 

olin jo kiinnostunut muista uskonnois-

ta ja valitsin kursseja sen mukaan. 

Haaveilin työstä ulkomailla. Kiinnostus 

on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. 

Innostuneisuus syntyi osalta sattu-

mankin kautta. Ammattikorkeakoulus-

sa opiskellessani päädyin harjoitteluun 

ryhmä- ja perheryhmäkotiin, jossa oli 

yksin Suomeen tulleita alaikäisiä, jotka 

odottivat perheen yhdistämistä. Se 

työ oli hyvin mielekästä ja opettavais-

ta. Kahden kuukauden harjoittelu 

innosti tekemään myös opinnäyte-

työn, jossa toteutimme ystäväni kans-

sa maahanmuuttaja- ja suomalais-

nuorten yhteisen ryhmän. 

Ala-asteen ensimmäisellä luokalla 

kaverinani oli pakolaisena suomeen 

tullut poika, mutten tiedä, onko se 

vaikuttanut valintoihini. Erilaisista 

ihmisistä ja erilaisista ajattelutavoista 

kyllä olin kiinnostunut jo lapsena.  

Tuolloin kiinnostus liittyi erityisesti 

tiettyihin kuviin, väreihin ja makuihin, 

jotka vaikuttivat mielenkiintoisilta.  

Millaiset asiat motivoivat ja mitkä taas 

lisäävät kuormitusta? 

Maahanmuuttajatyössä motivoi se, 

että näkee usein elämänmyönteisiä 

ihmisiä. Usein tuntuu, ettei tarvitse 

tietää kovin paljoa saadakseen aikaan 

konkreettista hyvää ihmisille. Ihmiset 

kysyvät paljon ja avoimesti Suomesta. 

He kysyvät sellaisista asioista mitkä 

syntysuomalaisille ovat muodostuneet 

rutiineiksi ja asioiksi, joita ei reflektoi-

da. Keskusteluissa tulee pakosti itsekin 

opittua Suomea uudelleen ja mietit-

tyä, miksi jokin käytäntö organisoi-

daan tietyllä tavalla. Kun toimii maa-

hanmuuttajien kanssa, saa uusia näkö-

kulmia omaan itseen.  
→ 
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Maahanmuuttajatyössä henkilökohtai-

nen kutsu ja tutuksi tuleminen on 

ryhmistä ja tapahtumista tiedottami-

sen suhteen hyvin tärkeää. Perinteiset 

lehti-ilmoitukset tai mainokset ilmoi-

tustaululla eivät tavoita ihmisiä toivo-

tulla tavalla. 

Verkostoituminen muiden alueella 

maahanmuuttajatyötä tekevien taho-

jen kanssa on tärkeää. Näin voidaan 

kehittää yhdessä monipuolista toimin-

taa maahanmuuttajille. Nuorten ryh-

miä ohjatessani oli tärkeää luoda kon-

takti vanhempiin. Heille on tehtävä 

näkyväksi se, mitä nuorten kanssa 

tehdään ja näin pystytään olemaan 

paremmin koko perheen tukena. 

Kun itse olen työssä kirkolla, koen 

tärkeäksi kertoa myös omasta uskon-

nosta avoimesti ja siitä mikä on oman 

työn tarkoitus. Ihmiset saattavat luulla 

kirkon työntekijöitä käännyttäjiksi, ja 

tästä ennakkoluulosta eroon pääsemi-

nen on erityisen tärkeää, kun tehdään 

työtä nuorten kanssa. Toisaalta mo-

nelle maahanmuuttajalle uskonnosta 

puhuminen on suomalaisia luonte-

vampaa. 

Nuorten kanssa toimiessa havaitsi 

hyvin nopeasti kuinka eri tavoilla eri 

perheiden lapset ajattelivat. Keskuste-

lu ei voinut kovin pitkään edetä tyylil-

lä, jossa kysytään ”miten te afganista-

nilaiset ajattelette” tai ”miten me 

suomalaiset ajattelemme” asioista. 

Kaikessa toiminnassa ihmiset ovat 

yksilöllisiä ja perhekohtaiset erot ja 

tarpeet ovat suuria. Myös tämä to-

siseikka tulee ottaa huomioon kun 

suunnitellaan toimintaa maahanmuut-

tajataustaisten ihmisten kanssa. ■ 

 

Toisaalta joskus maahanmuuttajatyös-

sä kohtaa niin isoja ja rankkoja asioita, 

joihin ei olemassa vastauksia. Tällöin 

on ihan hyvä antaa lupa itselleen, ettei 

tarvitse olla valmista vastausta. Kaik-

kiin kysymyksiin moni ei edes odota 

vastausta, olennaisempaa on läsnäolo 

ja yhteinen kokemusten jakaminen. 

Työssä on usein oltava valmis jousta-

maan aikatauluista ja myös kohtaa-

maan tunteita ja ajatuksia, joita ei 

muutoin yleensä kohtaa.  

Monet tasa-arvoon ja lasten oikeuksiin 

liittyvät kysymykset ovat sellaisia, 

joissa omia käsityksiään joutuu pohti-

maan uudestaan. Tällaisia kysymyksiä 

ovat esimerkiksi moniavioisuus ja 

lasten autoritäärinen kasvatus verrat-

tuna suomalaiseen vapaaseen kasva-

tukseen. Luonnostaan haluaa, että 

toinen ihminen muuttuisi enemmän 

samalla tavalla ajattelevaksi kuin itse. 

Tarkoituksena on kuitenkin rakentaa 

siltaa ihmisten välille, ja siksi mietittä-

vä tarkkaan miten omat mielipiteet 

ilmaisee ja opittava näkemään se, 

mistä taustasta toinen asioita katsoo. 

Toisaalta on tärkeää antaa itselle va-

paus olla mitä on. Yleensä ihmisiä 

kiinnostavat erilaiset mielipiteet. On 

helpompi olla läsnä ihmisten kanssa ja 

tehdä työtään, jos asennoituu rehelli-

sesti sellaisena mitä kokee olevansa. 

Verkostoitumisen tärkeys 

Työn organisointi on tietysti haasteel-

lista. On vaikeaa löytää ne ihmiset, 

joita osallistaa toimintaan. Verkosto-

jen luominen ja kontaktien rakentami-

nen ottaa oman aikansa. Suomalaise-

na kuvittelee usein tietävänsä mitä 

erilaisia tarpeita maahanmuuttajilla 

voisi olla, mutta vasta kanssaolon 

myötä hahmottuu todellinen tilanne 

sen suhteen, mitä henkilö tarvitsee. 

VIERAASTA VELJEKSI  

Vieraasta Veljeksi –hanke tu-
kee maahanmuuttajien ko-
toutumista luomalla uusia 
kanssakäymisen ja yhteistoi-
minnan muotoja maahan-
muuttajamiesten ja syntysuo-
malaismiesten välille; samalla 
se kotouttaa kantaväestöä 
muuttuneeseen yhteiskun-
taamme. Tätä kaksisuuntaista 
kotoutumista toteutetaan tu-
kihenkilötoiminnan, oppimis-
ryhmien, harrastustoiminnan 
ja vaikutustyön avulla.  

Tukihenkilötoiminnan perus-
ajatuksena on vahvistaa yksi-
näisten ja vaikeassa asemassa 
olevien maahanmuuttajamies
ten sosiaalisia kontakteja 
sekä itseluottamusta kantavä-
estön kanssa toimimiseen. 

Oppimisryhmissä maahan-
muuttajamiehet oppivat suo-
men arkista keskustelukieltä 
sekä yhteiskunnallista yleis-
tietoa pidempään maassa ol-
leen omakielisen ohjaajan 
sekä kantaväestöön kuuluvan 
ohjaajan muodostaman työ-
parin avulla.  

Harrastustoimintaa tarjoaa 
helpon ensikohtaamis- ja 
”jäänmurtamisväylän” sellai-
sen toiminnan parissa, jonka 
eritaustaiset miehet kokevat 
yleensä luonnolliseksi. 

Vaikutustyöllä lisätään valta-
kunnallista tietämystä maa-
hanmuuttajuuden ja kulttuu-
rienvälisen kohtaamisen 
mieserityisistä kysymyksistä. 

Vieraasta Veljeksi /  
Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 
Puh. 050 511 3360/3361 
www.miessakit.fi 
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Mies Asiakkaana 
Mieslähtöisen hyvinvointi-

osaamisen koulutus  
Helsinki: Käynnistyy 30.8.2011 
Tampere: Käynnistyy 5.9.2011 

 

Miestyö I 
Helsinki 1.–2.11.2011 

 

Miehet hyvinvointipalveluiden 
ammattilaisina -seminaari 

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuo-
risotyön miesammattiauttajille 

Lahti 7.11.2011 
 

Työnohjauspalvelut 
Miestyön Osaamiskeskus on tar-

jonnut työnohjausta vuodesta 
2008 lähtien. Asiakkaina ovat ol-

leet niin sosiaali-, terveys- opetus- 
kuin nuorisotyön mies- ja nais-

työntekijät. Työnohjausta voidaan 
hyödyntää muun muassa työyhtei-
söjen ja johtajuuden kehittämiseen 

sekä työhyvinvoinnin ja työssä 
jaksamisen tukemiseen. Lisäksi 

olemme toteuttaneet myös konsul-
tatiivista työnohjausta, jossa pai-

notetaan normaalista työnohjauk-
sesta poiketen enemmän koulutuk-

sellisia elementtejä. 
 

Lisätietoja 
www.miessakit.fi 

 
Miessakit ry:llä on vuodesta 1995 
saakka kokemusta miesten kanssa 
työskentelystä. Viimeisen kahden 
vuoden aikana Miessakit ry:n pe-
rustama Miestyön Osaamiskeskus 
on toteuttanut useita erilaista kou-

lutus- ja seminaaripäiviä, joihin 
osallistui yhteensä yli tuhat henki-
löä. keskimääräinen arvosana eri 

koulutuksista asteikolla 1-5 on 
ollut 4,2, mikä kertoo osallistujien 

olevan erittäin tyytyväisiä niin 
koulutusten sisältöön kuin niiden 

toteutukseenkin. 

Miestyön Osaamiskeskuksen  

alkavia koulutuksia 2011 

 

http://www.miessakit.fi
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