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ETSI HYVÄ JA HYÖDYNNÄ SE
Eduskunnassa käydään paraikaa keskustelua maanpuolustuksemme tulevaisuudesta. Asiaan liittyen Valtioneuvosto antoi viime joulukuussa selonteon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012. Kyseisessä selvityksessä viitataan myös vuonna
2010 Puolustusministeriön laatimaan laajaan selvitykseen Suomalainen asevelvollisuus. Selvitykset sisältävät seikkaperäistä
tietoa erilaisista vaihtoehdoista suhteessa
maamme puolustuksen järjestämiseen
huomioiden myös sukupuolivaikutukset.
Selvitykset päätyvät tukemaan perustaltaan nykyjärjestelmän mukaisen rakenteen ylläpitämistä ottaen samalla esille
monia kehittämistarpeita ja -haasteita.
Selvityksissä linjataan, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkein tehtävä yleisen maanpuolustuksen ohella on
väestön hyvinvoinnin edistäminen. Siksi
onkin olennaista pohtia, millä tavalla sosiaali-, terveys- ja opetussektorin toimijat
voivat tuoda osaamistaan tämän yhteisvastuurakenteen tueksi. Ja myös, miten edellä
mainitun hyvinvointisektorin toimijat voisivat hyödyntää puolustusvoimain olemassaoloa omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Meille mieserityisille toimijoille tämä on tärkeä vaalimisen paikka. Esimerkiksi juuri nyt, kun nuorten miesten kasvava syrjäytyminen on niin vahvasti tapetilla,
on mielekästä tehdä yhteistyötä organisaation kanssa, joka saa koulutettavakseen
lähes koko miespuolisen ikäluokan sen ollessa noin 20-vuotias. Samaa yhteistyötä
on tärkeä tehdä myös Siviilipalveluskeskuksen kanssa.
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Asevelvollisuus kokoaa miessukupuolen
viimeisen kerran ennen varsinaista aikuisikää. Miesten keskinäinen vertaistoiminta sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistajana on osoittanut vahvuutensa, ja mieserityisten hyvinvointikysymysten syvempi
ymmärrys saavutetaan juuri tämän vertaisuuden kautta. Kun siis puhutaan esimerkiksi nuoria miehiä koskettavasta syrjäytymiskehityksestä, on tärkeä pohtia, miksi se
koskettaa nimenomaan miehiä, mitä mieserityisiä piirteitä asian taustoilta löytyy, ja
miten tukitoimet kannattaa rakentaa. Vastaavaa työtä tulee toki tehdä jo perheneuvoloista alkaen läpi koulumaailman. Asepalveluksen yhteydessä asianmukaisen
ammattiosaamisen myötä syrjäytymiskehitystä voidaan yhä vähentää. Samalla voidaan vahvistaa tietoisuutta niistä hyvinvoinnin peruspilareista, joiden avulla tulevaisuuden haasteet on helpompi kohdata.
Ehkäpä kaikkein tärkein asepalveluksen
miesten hyvinvointia vahvistava vaikutus
on sillä yhteisyydellä, jota hyvin toteutettu
asepalvelus vahvistaa. Miehet tarvitsevat
kokemusta kollektiivisen hyvän vahvuuksista voidakseen tuottaa koossa pitäviä ja
rakentavia aineksia nykyiseen huolestuttavasti pirstaloituneeseen, yksilökeskeisyyteen harhautuneeseen yhteiskuntaamme.
Kun kerran sekä puolustusvoimain, että
mieserityisen hyvinvointityön näkökulmasta tavoitteet ovat yhtenevät, on tämä
mahdollisuus syytä hyödyntää.
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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TASA-ARVOPOLITIIKKAA EI TEHDÄ ILMAN SUKUPUOLENTUTKIMUSTA
Teksti TANEn tiedote 11.2.2013

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
on huolissaan Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen tilanteesta. Åbo Akademissa
sekä tutkijatohtorin että tutkijakoulutettavan työsuhteet on jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että professorin on yksinään huolehdittava maisteriasetuksen mukaisesta opetuksesta, tohtorikoulutuksesta
sekä ruotsinkielisestä tasa-arvokoulutuksesta.
Åbo Akademi ei ole ainoa yliopisto, jossa
sukupuolentutkimuksen tilanne on epävarma. Jyväskylän yliopistossa henkilöstön
vähyys ja professorin puuttuminen ovat
merkinneet esimerkiksi sitä, että yliopisto
ei ole enää pystynyt osallistumaan Naistutkimuspäivien ja Naistutkimuslehden vetovastuisiin ja oppiaineen kehittämistyö on
vaikeaa.
Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilmalla
on suuri merkitys pienen oppiaineen yhteistyön koordinoinnissa. Vielä vuonna
2009 verkostolla oli oma yliopistonlehtori
ja kokoaikainen suunnittelija. Tällä hetkellä verkostolla on ainoastaan yksi osaaikainen suunnittelija.
TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander ja
varapuheenjohtaja Tarja Filatov keskustelivat sukupuolentutkimuksen tilanteesta
opetusministeri Jukka Gustafssonin sekä
ylijohtaja Anita Lehikoisen kanssa 11. helmikuuta.

Sivu 4

- Tasa-arvoalain mukaan kaikkien virkamiesten on edistettävä tasa-arvoa, ja sukupuolentutkimuksen tuottama tieto on edellytys menestyksellisen tasa-arvopolitiikan
toteuttamiselle. Esimerkiksi miesten kohtaamista tasa-arvo-ongelmista tiedämme
tuskin mitään, koska tutkimusta ei ole.
Koulutuspolitiikassa on varmistettava, että
yliopistot huolehtivat sukupuolentutkimuksen jatkuvuudesta ja resursseita, Relander totesi.
TANE kiittää hallituksen tasa-arvoohjelman kirjausta, jonka mukaan opetusja kulttuuriministeriö kartoittaa sukupuolentutkimuksen tilanteen valtakunnallisesti ja seuraa tilanteen kehittymistä säännöllisesti. ■
Lisätietoja
pääsihteeri Hannele Varsa
etunimi.sukunimi@stm.fi
050 545 3435

MIESSAKIT RY:N
NETTISIVUT
UUDISTUIVAT
KOE JA IHASTU
WWW.MIESSAKIT.FI
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MIESSAKIT RY KOULUTTAA

TUKEA MIESSAKIT RY:N LYÖMÄTÖN LINJA –TOIMINNALLE
TV-Nelosella käynnistyy maaliskuussa Fort Boyard –ohjelman
uusi tuotantokausi. Tällä kertaa
joukkueet kilpailevat valitsemansa hyväntekeväisyyskohteen tueksi. Joukkue Hölöttäjät valitsi
kohteekseen Miessakit ry:n Lyömätön Linja –toiminnan. Kaikki
joukolla ohjelmaa seuraamaan ja
meidän joukkuetta peukuttamaan!
Kansainvälinen V-Day-hyväntekeväisyystapahtuma järjestettiin
14.2. KokoTeatterissa. 10% tuotosta osoitetaan V-day organisaation osoittamalle yhteiselle kansainväliselle taholle ja 90% järjestäjän, eli KokoTeatterin valitsemalle taholle. Vuonna 2013 KokoTeatterin kohde on Miessakit
ry:n Lyömätön Linja -toiminta.
Lämmin kiitos tuesta molemmille
edellä mainituille tahoille koko
organisaatiomme puolesta!
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Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia,
seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja
ovat muun muassa miestyö, miesten asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroauttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä miesten vertaisryhmätoiminta.
Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota
konkreettisia keinoja miesten kanssa työskentelyyn, myös lisätä osallistujien tietämystä miehistä, heidän hyvinvointialojen
asiakkuuksiin liittyvistä teemoista sekä
miestyön integroinnin mahdollisuuksista
eri organisaatioiden perustehtäviin. Koulutusten pohjalla on vankka käytännönlähtöinen kokemus miesten kanssa työskentelystä.
Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa
Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa. Seuraavilta sivuilta löytyy tietoa tulevista koulutuksistamme aihepiireittäin jaoteltuna. Lisätietoja koulutuksista niistä vastaavilta henkilöiltä sekä osoitteessa miessakit.fi.
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MIESSAKIT RY KOULUTTAA
VIVE-TUKIHENKILÖT

VIVE-RYHMÄNOHJAAJAT
Vieraasta Veljeksi- ryhmänohjaajakoulutus
antaa valmiudet monikulttuurisen miesryhmän ohjaamiseen. Koulutus antaa myös
edellytykset toimia erikielisissä ympäristöissä: kouluissa, työpaikoilla ja harrastustoimintojen parissa. Koulutus kestää yhteensä 16 tuntia ja se on osallistujille ilmainen.
9.4.2013 klo 16-20
Vieraasta Veljeksi – miesryhmänohjaajan
vastuut, tehtävät ja kokemukset
10.4.2013 klo 16-20
Maahanmuuton vaiheet ja roolimuutosprosessit sekä perhekäsitykset eri kulttuuriympäristöissä
23.4.2013 klo 16-20
Selkokielinen kommunikaatio
24.4.2013 klo 16-20
Ryhmädynamiikka, -prosessi ja -roolit

Vieraasta Veljeksi -tukihenkilötoiminnassa
syntysuomalaiset ja Suomeen kotoutuneet
miehet toimivat maahanmuuttajamiesten
tukihenkilöinä. Toiminnalla tuetaan maahan muuttaneiden miesten kotoutumista,
kielitaidon kehittymistä ja sosiaalisen verkoston rakentumista uudessa yhteiskunnassa.
Etsimme kaiken ikäisiä tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneita miehiä, joiden elämäntilanne mahdollistaa tukisuhteen ylläpitämisen. Tukihenkilökoulutukseen osallistuminen ja tukihenkilönä toimiminen
eivät vaadi aiempaa kokemusta tai koulutustaustaa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koulutuksen päätyttyä solmitaan
tukisuhde, jonka sisällön tukipari suunnittelee itse. Tekeminen voi sisältää esimerkiksi urheilua, paikallisiin kulttuurikohteisiin tutustumista ja suomen kielen harjoittelua.
Koulutus on osallistujille maksuton ja sisältää neljä koulutuskertaa.
Helsinki Miessakit, ry, Annankatu 16 B 28
Torstaisin 21.3.-11.4. klo 16-20

Paikka Miessakit ry:n koulutussali, Annankatu 16 B 28, Helsinki

Espoo ALMAn monikulttuurinen toimintakeskus, Läkkisepänkuja 3 A, 3. kerros
Tiistaisin 26.3.-16.4. klo 16-20

Ilmoittautumiset 15.3. mennessä
Heikki Kerkkänen, 044 751 1340
heikki.kerkkanen@miessakit.fi

Ilmoittautumiset 17.3. mennessä
Kimmo Saastamoinen, 044 751 1332,
kimmo.saastamoinen@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY KOULUTTAA
ERORYHMÄOHJAAJA

EETU-TUKIHENKILÖTOIMINTA
EETU-tukihenkilötoiminnassa eron itse kokeneet, koulutetut, vapaaehtoiset Erosta
Elossa -vertaistukihenkilöt (EETUt) kulkevat erokriisissään kamppailevan miehen
vierellä. EETU:t kuuntelevat, vastaavat, ymmärtävät ja kannustavat - ovat läsnä tuettavilleen. Tarkoituksena on kohentaa eromiehen jaksamista, itsetuntoa ja valmentaa
tärkeiden perheoikeudellisten neuvotteluiden lähestyessä. EETU-tukihenkilötoimintaa laajennetaan parhaillaan eri puolille
maata ja toiminta uudella alueella käynnistyy koulutusten myötä.
Kevään EETU-koulutukset
Oulu 23.3. ja 6.4. klo 10-17
Kumppanuuskeskus

Miessakit ry on järjestänyt miesten eroryhmiä Suomessa vuodesta 2007 alkaen.
Eroryhmä on osoittautunut erotilanteessa
olevalle miehelle erittäin toimivaksi ja pidetyksi tukimuodoksi. Ryhmiä kokoontuu
tällä hetkellä 13 paikkakunnalla ympäri
maata. Toimintaa on tarkoitus edelleen
laajentaa ja samanaikaisesti vahvistaa jo
mukana olevien paikkakuntien ohjaajaresursseja.
Eroryhmäohjaajakoulutus antaa valmiuden toimia eroryhmäohjaajana ja toteuttaa
Miessakkien eroryhmämallia. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, yhteensä 12
tuntia ja 4 tuntia ennakkotehtäviä.
Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: eroryhmän rakenne ja teemat, miesten kokeman eron erityispiirteet, ero kriisinä, ohjaajan roolit ja tehtävät.
Oppimismenetelminä ovat luennot, ryhmätyöt ja itsenäiset tehtävät.
Kevään koulutukset
Helsinki 6.-7.4. klo 10-17 ja 9-16

Joensuu 20.4. ja 11.5.
Kotikartano

Tampere 19.4. 10-16

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Kari Vilkko, erotyontekijä
kari.vilkko@miessakit.fi
044 751 1341

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä
jouni.linnankoski@miessakit.fi,
044 751 1333

HELMIKUU 2013
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MIESSAKIT RY KOULUTTAA
aikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko
isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja
isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu
Päijät-Hämeessä.

ISÄTYÖNOHJAAJA
Miessakit ry:n Isyyden Tueksi -hankkeen
tarkoituksena on saattaa nykyaikainen
isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi.
Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa
toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään
ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.
Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta
isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän
suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.
Isätyön ohjaaja -koulutuksessa keskitytään
isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen
kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiSivu 8

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä
keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus
lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin
odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Koulutus on ilmainen.

Kevään 2013 koulutukset
18.–19.1.2013 | Joensuu (täynnä)
18.–19.4.2013 | Oulu
26.–27.4.2013 | Tampere
13.–14.9.2013 | Turku

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Timo Tikka
vastaava isätyöntekijä
050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi
Ilmo Saneri
isätyöntekijä
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi
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MIESSAKKIOPISTO

KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KURSSEJA

Miessakkiopistossa yhdistyvät hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalisuus.
Tällä sivulla on esiteltynä kaksi poimintaa opiston kevätkauden monimuotoisesta tarjonnasta. Muista kursseista ja
tapahtumista löytyy tietoa uudistuneilta nettisivuiltamme osoitteesta
www.miessakit.fi.

MIESTEN RETRIITTI
Aihe
”Saatte vähän levähtää"
Aika
19.-21.4.2013 (pe-su)
Paikka
Saaren retriittikoti
Kullaantie 229, Lavia
Hinta
110,- (sisältää täysihoidon omin liinavaattein), josta Miessakit ry:n jäsenet saavat 15 % alennuksen.
Ohjaaja/tiedustelut/
Ilmoittautumiset
Seppo Laakso
050 378 8055
seppo.laakso@miessakit.fi

HELMIKUU 2013

KAUPUNKIPATIKKA
Aika
7.3.2013 klo 18-20
Paikka
Helsinki (kokoontumiset Miessakit ry, Annankatu 16)
Miessakit järjestää torstaina 7.3.2013 kaikille miehille avoimen kaupunkisuunnistuskokemuksen.
Tutustumme 2-3 henkilön joukkueissa Helsingin nähtävyyksiin uusin silmin ja saamme samalla reipasta liikuntaa mukavassa
seurassa. Suunnistukseen liittyy pieni tietovisa.
Suunnistuksen jälkeen rupatellaan Miessakkien tiloissa kahvittelun ja naposteltavan merkeissä.
Mukaan kannattaa varata kävelyyn sopivat
varusteet ja perinteisen myönteinen miesasenne!
Ilmoittautumiset
Viimeistään maanantaina 4.3. sähköpostitse ositteeseen miessakit@miessakit.fi
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ERORYHMÄT KEVÄT 2013
Eroryhmät ovat osa Miessakit ry:n Erosta
Elossa -toimintaa. Näissä kasvuryhmässä
voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä
kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten
kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä.






Ryhmässä voi myös saada kokemuksen,
että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen
ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki
ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.



Vuosien 2007–2009 aikana eroryhmiin
osallistuneista miehistä 124 oli sitä mieltä,
että eroryhmä oli hyvä tapa käsitellä omaa
eroa / eroprosessia (Lähde: Erosta Elossa
– miesten eroryhmät 2010, 14).
Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen
kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon liittyvä aihekokonaisuus.
Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Aiemmin ryhmiin osallistuneiden tavoitteita
ovat olleet muun muassa:

tosiasioiden kohtaaminen ja niiden
hyväksyminen

erotilanteesta kumpuavien tunteiden
tunnistaminen

itsestään välittäminen
Sivu 10



lapsistaan välittäminen
oikeuksiensa tiedostaminen
eroon johtaneiden syiden analysointi
omaa hyvinvointia edistävien toimintatapojen löytäminen
irtipäästäminen ex-kumppanista ja
uudelleen suuntautuminen (sikäli
kun erosta on jo pidempi aika)
riittävän tukiverkoston luominen

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron
jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai
toisella itseään.

ERORYHMÄT KEVÄT 2013
Ilmoittautumiset eroryhmäohjaajalle
Hyvinkää
18.2.-29.4.2013 (Huom! Ei 1.4.)
Maanantaisin klo 18-20
Hyvinkään kriisikeskus (Hymise)
Donnerinkatu 5
ERORYHMÄOHJAAJA
Jussi Andelin
040-1993523, andelin.jussi@gmail.com
Joensuu
5.2.-16.4.2013, Tiistaisin klo 17.30-19.30
Joensuun Perheentalo
Rantakatu 15
ERORYHMÄOHJAAJAT
Onni Voutilainen ja Juhani Ala-Könni
050-3656138, onskiv@suomi24.fi

JÄSENTIEDOTE

ERORYHMÄT KEVÄT 2013
Järvenpää
26.2. - 7.5.2013, Tiistaisin klo 18-20
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto
Puistotie 83
ERORYHMÄOHJAAJA
Risto Salovaara
040 537 2038, risto.salovaara@miessakit.fi

Seinäjoki
14.2.-2.5.2013, Torstaisin klo 18.30-20.30
Seinäjoen seurakunnan seurakuntakoti
Väinölänkatu 4
ERORYHMÄOHJAAJA
Jarmo Hakola
040 562 1888, jarmo.hakola@gmail.com

Lahti
4.2.-2.4.2013, Maanantaisin 17.30-19.30
Miessakit ry – Lahti
Vesijärvenkatu 20 B 23
ERORYHMÄOHJAAJA
Ilmo Saneri
050 511 3361, ilmo.saneri@miessakit.fi

Tampere
18.2.-29.4.2013, Maanantaisin klo 18-20
Miessakit ry – Tampere
Puutarhakatu 16 B, 6. krs
ERORYHMÄOHJAAJA
Simo Ollila
045 676 6873

Pääkaupunkiseutu I
13.2.-24.4.2013, Keskiviikkoisin klo 18-20
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28
ERORYHMÄOHJAAJA
Julle Tuuliainen
050 360 6416, eiudella@hotmail.com

Turku
20.2.-24.4.2013, Keskiviikkoisin klo 18-20
T-talo, Tsempin tilat
Vanha Hämeentie 29
Karjakujan puolelta sisään
ERORYHMÄOHJAAJA
Pekka Anttila
041-533 5741, pekka.anttila@miessakit.fi

Pääkaupunkiseutu II
4.3.-13.5.2013, Maanantaisin klo 18-20
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28
ERORYHMÄOHJAAJA
Jyrki Mustonen
040-720 4598, jyrki.mustonen@welho.com
Pori
19.2.-7.5.2013 (Huom! Ei 2.4.)
Tiistaisin klo 17-19
Otavankatu 5
ERORYHMÄOHJAAJAT
Tuomo Vanhatalo ja Juha Alho
044 455 8307
tuomo.vanhatalo@winnova.fi
HELMIKUU 2013

Vaasa
11.2.-15.4.2013, Maanantaisin klo 18-20
Työväenopisto, Opistokatu 1
ERORYHMÄOHJAAJA
Tapio Oikarinen
050 330 4372, tapio.oikarinen@netikka.fi
Jyväskylä
Ilmoitetaan myöhemmin kevään aikana
nettisivuillamme.
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STM ASETTI TYÖRYHMÄN POHTIMAAN MIESKYSYMYKSIÄ
Teksti Asettamispäätös STM082:00/2012
Hallinto- ja suunnitteluosasto 20.12.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2012 tekemällään päätöksellä mieskysymyksiä tasa-arvo-politiikassa pohtivan
työryhmän. Ryhmän toimikausi on
31.12.2012-15.10.2014.
Vuosina 2009-2010 on mieskenttä uudistunut radikaalisti. Lyhyessä ajassa perustettiin kaksi uutta miesyhdistystä, yksi
puolueen miestyöryhmä, Miesjärjestöjen
keskusliitto sekä mieskansanedustajien
verkosto. Vaikka aihe on ollut Suomessa jo
pitkään tasa-arvopolitiikan agendalla erityisesti tasa-arvoasian neuvottelukunnan
työssä, aihe nousi entistä enemmän poliittiseen keskusteluun, kun valtioneuvoston
selontekoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta käsiteltiin. Vuonna 2010 Sosiaali- ja terveysministeriö osallistui yhdessä
Tasa-arvoasian neuvottelukunnan ja miesjärjestöjen kanssa ”Miehet ja tasaarvopolitiikka” –seminaarin järjestämiseen. Seminaarissa tuli selkeästi ilmi, että
uusi miesliike haastaa virallisen tasaarvopolitiikan ja hakee aiempaa suurempaa tilaa. Samalla tuli esiin, että on epäselvää, mitkä ovat sellaisia miehiin ja poikiin
liittyviä kysymyksiä, joita tulee ja kannattaa ajaa erityisesti tasa-arvopolitiikan alueella.
Tavoite
Työryhmän tavoitteena on identifioida ja
täsmentää jo havaittuja miehiä koskevia
tasa-arvokysymyksiä. Työryhmän tavoitSivu 12

teena on myös lisätä ministeriöiden toimien sukupuolisensitiivisyyttä.
Tehtävä
Työryhmän tulee pohtia mieskysymyksiä
tasa-arvo politiikassa. Työryhmän tehtävänä on pohtia, mitkä ovat sellaisia miehiin ja
poikiin liittyviä kysymyksiä, joita tulee ja
kannattaa ajaa erityisesti tasa-arvopolitiikan alueella. Työryhmän tehtävän on mm.
järjestää teemakeskusteluja, joiden avulla
identifioidaan uusia ja täsmennetään jo havaittuja miehiä koskevia tasa-arvokysymyksiä, vauhdittaa tasa-arvo-ohjelman
miehiin liittyviä toimia sekä kehittää vuorovaikutusta ministeriöiden virkamiesten
ja välillä. Työryhmän työn tuloksena järjestetään miehet ja tasa-arvo– seminaari syksyllä 2014. ■
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY TIEDOTTAA

Miessakit ry
HALLITUS 2013

Miessakit ry
VALTUUSTO 2012-2013

Puheenjohtaja
Jyrki Mustonen (OTK, MBA)

Puheenjohtaja
Paqvalin, Rolf (Helsinki)

Varapuheenjohtaja
Sami Koikkalainen (yrittäjä)

Varapuheenjohtaja
Virtanen, Pekka (Espoo)

Jäsenet
Martti Hellström (rehtori)
Kari Kopra (päihdehuollon asiantuntija)
Soini Köppä (yrittäjä)
Matti Rossi (oppimisjohtaja)

Jäsenet
Björkman, Risto (Helsinki)
Forsström, Markku (Helsinki)
Kitunen, Timo (Helsinki)
Koiso-Kanttila Heikki (Helsinki)
Kuisma, Risto (Pornainen)
Kuusisto, Tapio (Pomarkku)
Lehtonen, Miika (Turku)
Leppänen, Jorma (Hyvinkää)
Mikkonen, Teuvo (Helsinki)
Nokela, Matti (Helsinki)
Nuutinen, Erkki (Espoo)
Olander, Marko (Espoo)
Reinikainen, Raimo (Lapinlahti)
Sariola, Heikki (Helsinki)
Voutilainen, Onni (Joensuu)

Miessakit ry
RAY-AVUSTUKSET 2013
Yleisavustus
200.000 €
Lyömätön Linja
180.000 €
Erosta Elossa
153.000 €
Isyyden Tueksi
110.000 €
Vieraasta Veljeksi
120.000 €
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Miessakit ry
JOHTORYHMÄ
Tomi Timperi (toiminnanjohtaja)
Antti Alén (hallintopäällikkö)
Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö)
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Maria Akatemia järjestää

Miestyön VI foorumi
ISÄN HYMY

YKSIN JA YHDESSÄ KENELLE OLEN VASTUUSSA
Prima Mater symposium

Aika
Paikka

Aika
Paikka
Hinta

25.4.2013 klo 9-16
Balder-Sali, Helsinki
60€/70€

Elämme vahvaa maailman muutoksien
aikaa, joka kutsuu esiin uudenlaista
vastuunkantoa yksilö- ja yhteisötasoilla. Meillä jokaisella on oma vaikuttamisen käsikirjoituksemme sekä mahdollisuus sisäiseen kasvuun. Tarvitsemme
erilaisia näkökulmia herättämään toivoa yksilöissä, perheissä, yhteisöissä ja
koko yhteiskunnassa.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan,
miten yksin ja yhdessä voidaan toimia
ihmisyyden kestävän kehityksen puolesta ja rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia. Ajatuksiaan antavat muun muassa Pirjo-Riitta Antvuori, Raisa Cacciatore, Aulikki Kananoja, Sirkka-Liisa
Kivelä, Olavi Louheranta, Britt-Marie
Perheentupa, Tapani Pietilä sekä Asko
Sarkola.
Tilaisuudessa avataan myös Maria
Akatemian väkivallan ehkäisytyöhön
liittyvä Katse-kampanja.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.maria-akatemia.fi
Sivu 14

22.-23.5.2013
Turun kristillinen opisto

Miestyön foorumi on koulutus- ja
verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja
perheiden auttamiseksi. Tänä vuonna
puhutaan siitä, mikä on isän ja toimivan isyyden merkitys lapsen turvalliselle kasvulle ja kuinka sitä voidaan
tukea ja vahvistaa?
Alustava ohjelman mukaan luennoitsijoina toimivat kätilö Katariina Bildjuschkin, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, VTT, sosiaalityön professori
(ma.) Leo Nyqvist. Alustavia työpajojen aiheita ovat mm Varusmiesten
kanssa tehty isyystyö, Haasteet isien
kohtaamisessa, Isäksi kasvaminen
ensikodissa, Poissaoleva isä poikien
näkökulmasta, Erovanhemmuus isyyden näkökulmasta ja Neuvolan perhetyö.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.miestyonfoorumi.fi
Järjestäjät: Ensi- ja turvakotien liiton
Miestyön kehittämiskeskuksen yhteistyökumppaneina ovat MLL- isähanke, Turun- ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun ensi- ja turvakotiyhdistys
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI

Lyömätön Linja
09 6126 6212
044 751 1334
lyomaton.linja(at)miessakit.fi
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti
044 751 1335
pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä
044 751 1336
jukka.lampinen(at)miessakit.fi
Panu Varjonen, psykoterapeutti
044 751 1330
panu.varjonen(at)miessakit.fi

Toimisto
Valter Söderman, toimistosihteeri
09 6126 620
044 751 1337
valter.soderman(at)miessakit.fi
miessakit(at)miessakit.fi
Hallinto
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja
050 588 1687
tomi.timperi(at)miessakit.fi
Antti Alén, hallintopäällikkö
0500 934 303
antti.alen(at)miessakit.fi
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
Miestyön Osaamiskeskus
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
Miessakkiopisto
Jarmo Holttinen, miestyöntekijä
044 751 1338
jarmo.holttinen(at)miessakit.fi
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Erosta Elossa
09 6126 6216
erosta.elossa(at)miessakit.fi
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä
044 751 1333
jouni.linnankoski(at)miessakit.fi
Kari Vilkko, erotyöntekijä
044 751 1341
kari.vilkko(at)miessakit.fi
miessakit.tampere(at)miessakit.fi
Vieraasta Veljeksi
Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä
044 751 1340
heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä
044 751 1332
kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi
Isyyden Tueksi
miessakit.lahti(at)miessakit.fi
Timo Tikka, vastaava isätyöntekijä
050 511 3360
timo.tikka(at)miessakit.fi
Ilmo Saneri, isätyöntekijä
050 511 3361
ilmo.saneri(at)miessakit.fi
Alueelliset yhdysmiehet
Ks. tämän lehden takakansi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.

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

Pääkaupunkiseutu
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@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

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

Lahti / 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

Kouvola
Kari Vakkilainen
0400 556 388
kari.vakkilainen@miessakit.fi

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

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

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

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

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

Rovaniemi
Pekka Hakala
050 500 2119
pekka.hakala@miessakit.fi
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