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SUVAITSE MYÖS SAMANLAISUUTTA 

Varhaiskasvatussektorille tuotetaan parai-

kaa koulutuksia, ohjeistuksia ja toiminta-

malleja, joiden tavoitteena on rikkoa van-

hanaikaisiksi miellettyjä normeja ja edis-

tää nykyajattelun mukaista tasa-arvoa. Esi-

merkiksi päiväkotien henkilökunnan osaa-

misen vahvistamisen kautta tavoitellaan 

lastenkin vapautumista ikiaikaisista kah-

leista. Sukupuolinormeista. Ja ennen kaik-

kea heteronormatiivisuudesta. 

 

Näiden koulutusten taustarakentamista 

ohjaa sukupuolisensitiiviseksi nimetty työ-

ote, jonka perustoissa huomioidaan sosio-

kulttuuriset ja historialliset tekijät. Ja aina-

kin soveltuvin osin myös psykologiset teki-

jät. Mutta, kaikkia edellisiä taustoittavat 

biologiset tekijät ohitetaan useimmiten ko-

konaan. Esimerkiksi ymmärrys aikuisten 

naisten ja miesten läsnäolojen erityislaa-

tuisuudesta on tärkeä osa sukupuolisensi-

tiivisen työotteen ammattitaitoperusteita. 

Tämän ymmärryksen olennainen element-

ti on juuri biologinen tekijä, jota on siksi 

hyvä opiskella. 

 

Biologia ei tokikaan selitä yksin sitä mitä 

ihminen on. Sosiokulttuuriset, historialli-

set ja psykologiset elementit ovat myös 

olennaisia. Biologinen elementti on kuiten-

kin lähtötekijä ihmiselle olennaisessa sa-

maistumisessa ja eriytymisessä. Tämä tu-

lee näkyväksi erityisesti silloin kun yhtei-

söstä puuttuu nainen tai mies; tytöillä ja 

pojilla on kaipuu ja tarve molempiin sosio-

kulttuurisista tekijöistä huolimatta. 

 

 

Pojille on tärkeätä saada välillä toimia poi-

kien kesken. Ja tytöille tyttöjen kesken. Tä-

mä on vaikea kasvun paikka silloin, jos yk-

silö ei koe kuuluvansa ko. ryhmään, ja en-

nen kaikkea, jos yksilöä kiusataan tämän 

takia. Tässä on aikuisohjaamisen olennai-

nen kohta; pääryhmää ei tule muokata syr-

jään jääneen yksilön kaltaiseksi, vaan sitä 

tulee toistuvasti ojentaa ylilyönneistä. 

 

Mutta, pääryhmän tulee myös saada olla 

sitä mitä se haluaa olla. Vaikka pääryhmä 

keihäänkärjeltään vaikuttaa olevan jotakin 

tiettyä, ovat ryhmäläiset silti yksilöitä. 

Ryhmään kuuluminen on hyvä ja voimaan-

nuttava asia. Ryhmähyvinvointi on rinnas-

tettavissa yhteisöhyvinvointiin. Ja edelleen 

yhteiskuntahyvinvointiin. Majoriteettikon-

sensus on rauhan ja turvallisuuden tyyssi-

ja. Majoriteetin hyvinvoinnista huolehtimi-

seen kuuluu se, että majoriteetin johtajat, 

yliaikuiset, osaavat huolehtia siitä, ettei 

erilaisuutta sorreta. Tilanne on riittävän 

hyvä silloin kun yhteisössä saa olla sekä sa-

manlainen, että erilainen. Jos vain erilai-

suus on hyve, yhteisö hajoaa. Ihminen on 

laumaeläjä.  

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Kirjoitus julkaistu 22.4.2013 Miessakit ry:n nettisivuilta 

löytyvässä uudessa Blogi-osiossa.  
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Teksti Peter Peitsalo 

 

Isänä työelämässä -hanke oli mukana 13.–

14.3.2013 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 

Helsingissä. Kaksipäiväisen tapahtuman ai-

kana kohtasimme useita sosiaalisektorin 

ammattilaisia, joiden kanssa keskustelimme 

isyydestä, isien kohtaamisesta sekä näihin 

liittyvästä Isänä lapselle -koulutuksesta. Jäl-

leen kerran oli hyvä itsekin huomata, että 

koulutuksemme lähtökohtana ei varsinai-

sesti ole mikään tietty ongelma, vaan näkö-

kulma liittyy ensisijaisesti ”ihan tavallisten” 

miesten ja isien arkeen ja sen tukemiseen. 

Tämä näkökulma on usein jäänyt melko vä-

häiselle huomiolle täydennyskoulutuksia 

järjestettäessä.  

Asiantuntijapäivien keskeisenä teemana 

oli asiakkaille tarjottavat yksilölliset ja laa-

dukkaat palvelut. Hyvänä kysymyksenä 

päivillä nostettiin esiin muun muassa asia-

kaslähtöisyyden tarkoitus, jota on mahdol-

lista pohtia myös isien ja miesten näkökul-

masta. Kysymys siitä, mitä yksilöllisyys ja 

laatu tarkoittavat miesnäkökulmasta, on jo 

pidempään ollut osa sekä Miessakit ry:ssä 

että Lahden ammattikorkeakoulussa käy-

tävää pohdintaa, joka myös konkretisoituu 

tämän kevään yhteisissä koulutustilai-

suuksissamme.  

 

Omasta näkökulmasta katsottuna asiak-

kaan, tässä tapauksessa miehen yksilölli-

nen ja laadukas kohtaaminen mahdollistuu 

paremmin, mikäli työntekijällä on riittä-

västi tietämystä siitä, miten mies kulloi-

senkin tilanteen ja tähän liittyvän asiak-

kuuden kokee. Riittävä ymmärrys miehen 

kokemusmaailmasta sekä esimerkiksi ar-

keen liittyvistä haasteista, antaa työnteki-

jälle mahdollisuuksia pohtia useammasta 

eri näkökulmasta miehen osallistamista ja 

osallisuuden tukemista. Sekä osallistami-

nen että osallisuuden tukeminen ovat 

kumpainenkin mielestäni yksi keskeinen 

laadun elementti niin sosiaalityössä kuin 

miesten ja heidän lähiyhteisöjensä hyvin-

voinnin edistämisessäkin. ■ 

 
Kirjoitus julkaistu alun perin Lahden ammattikorkeakou-

lun ESR-rahoitteisen Isänä Työelämässä -hankkeen net-

tisivuilla osoitteessa blogit.lamk.fi/isana-tyoelamassa. 

YKSILÖLLISTÄ JA LAADUKASTA KOHTAAMISTA ISILLE  

http://blogit.lamk.fi/isana-tyoelamassa/2013/03/18/peter-peitsalo-yksilollista-ja-laadukasta-kohtaamista-isille/
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ONKO LAPSESI MIESESIKUVAA VAILLA? 

MIESTUKIHENKILÖTOIMINTA KÄYNNISTYMÄSSÄ JÄLLEEN VAASASSA 

WWW.MIESSAKIT.FI 

 

Olethan jo käynyt tutustumassa yh-

distyksemme uudistettuihin net-

tisivuihin! 

  

Siellä voit mm. 

  

 liittyä Miessakit ry:n uutiskirjelis-

talle, 

 lukea uutta Blogi-osiota, 

 nähdä kootusti kaikki uusimmat 

yhdistyksen Facebook-julkaisut ja 

Twiitit, ja 

 ryhtyä maksutta toimintamme tu-

kijaksi Sharewoodin kautta. 

  

Sivut istuvat paremmin mobiililaittee-

si näytölle kun klikkaat Mobiili-linkkiä. 

kähköön kaverisuhteeseen nimetyn lapsen 

kanssa. Ennen toiminnan käynnistämistä 

vapaaehtoiset saavat myös Pienperheyh-

distykseltä jatkokoulutuksen. ■ 

 

Lisätietoja 

www.vaasanturvakoti.fi 

Tapio (Osku) Oikarinen 

avopalveluohjaaja 

puhelin 050 3304372 

Teksti Tapio (Osku) Oikarinen 

 

Vaasan ensi- ja turvakoti on vapaaehtois-

voimin käynnistämässä miestukihenkilötoi-

mintaa. Tukihenkilöt ovat tavallisia ja luo-

tettavia aikuisia miehiä. Heidät on yhdessä 

lastensuojelun kanssa koulutettu turvalli-

siksi vapaaehtoisiksi, joiden tehtävänä on 

paikata miesesimerkkiä vailla olevien lasten 

tarvetta kohdata aikuisia miehiä. Lapsille ei 

toiminnassa varsinaisesti aseteta ikärajaa, 

mutta parhaiten toiminta onnistuu kou-

luikäisten lasten kanssa. Toiminta on ollut 

Vaasassa tauolla lähes kymmenen vuotta. 

Aiemmin se toimi Pikku-Jussi-nimellä. 

 

Vaasassa on tarkoitus aloittaa pienin aske-

lin muutamalla tapahtumalla. Tapahtumis-

ta ensimmäinen oli 11.4. MLL:n Vaasan 

osaston tiloissa. Tähän tutustumistilaisuu-

teen kutsuttiin äitejä lapsineen. Illan aika-

na äideille kerrottiin mitä toiminta on ja 

esiteltiin mukaan lähdössä olevat vapaaeh-

toiset. Lapset ja miehet tutustuivat toisiin-

sa askarrellen, leikkien ja pelaten. Järjestä-

vän yhdistyksen työntekijöistä illassa oli-

vat läsnä mm. projektityöntekijä Annukka 

Nikkari, lapsityön avopalveluohjaaja Heli 

Näreaho ja miestyöntekijä Tapio (Osku) 

Oikarinen. 

 

Seuraava miestukihenkilöiden, lasten ja 

äitien tapaaminen on 6.6. Alkulan tilalla, 

jossa miehet auttavat lapsia huoltamaan 

polkupyöriä. 

 

Varsinainen toiminta käynnistyy vasta 

myöhemmin. Silloin miehet sitoutuvat pit-

http://www.vaasanturvakoti.fi
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MIESSAKIT RY TIEDOTTAA 

MIESSAKIT RY:LTÄ LAUSUNTOJA 2013 

  

Lausunto STMn työryhmän väliraportista 

Toimiva lastensuojelu (2013). Miessakit 

ry:n lausunto pähkinänkuoressa: 

 Vanhemmuuden vaaliminen on tärkein 

perusta toimivassa lastensuojelussa  

 Lastensuojelutyölle on päivitettävä yh-

tenäinen ja yhteisvastuullisuutta vah-

vistava laatujärjestelmä  

 Kriisiytyneiden tilanteiden objektiivisen 

kohtaamisen mahdollistavia rakenteita 

tulee vahvistaa  

 Painotusta on lisättävä ennaltaehkäise-

vään työhön  

 Sukupuolierityinen osaaminen tulee ol-

la osana sosiaalialan peruskoulutusta  

  

Lausunto THL:n Äitiysneuvolaoppaasta 

2013-2020 (2013). Miessakit ry:n lausunto 

pähkinänkuoressa: 

 Oppaassa, kuten äitiysneuvolatyösken-

telyssä ylipäätään, nykyaikainen osallis-

tuva isyys on tärkeätä nostaa näkyväksi.  

 Isätyö on merkittävä osa äitiysneuvola-

työn ammatillista yhteistyöverkostoa, ja 

tietoisuus sen olemassaolosta ja mah-

dollisuuksista kuuluisi oppaaseen.  

 Perheissä mahdollisesti tapahtuvaa vä-

kivaltaa kartoitettaessa olennaista on 

ymmärtää ilmiö kokonaisvaltaisesti, 

josta syystä myös asiaa kartoittavat ky-

selyt tulee tehdä kaikille perheen aikui-

sille.  

 
Lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan nettisivuiltam-

me kohdasta Miessakit ry -> Yhteiskunnallinen vaikut-

taminen -> Lausunnot. 

EROSTA ELOSSA - UUTTA POIKKIHAL-

LINNOLLISTA TOIMINTAA 

 

Järvenpään, Tuusulan ja Keravan yhteises-

sä 2.4.2013 avatussa Perheoikeudellisessa 

yksikössä toimii nyt myös Miessakit ry:n 

erotyöntekijä yhtenä päivänä viikossa. 

 

Järvenpääläiset, tuusulalaiset ja keravalai-

set miehet voivat saada henkilökohtaista 

tukea ja neuvontaa erotyöntekijältämme. 

Tämän ohella hän toimii myös perheasioi-

den sovittelijana. 

 

Aika ja paikka 

Maanantaisin klo 9-15 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen 

Perheoikeudellinen yksikkö 

Polvipolku 5, Järvenpää 

 

Ajanvaraus 

Tiistaista perjantaihin klo 10-12 välillä 

puh. 044 751 1333 tai  

jouni.linnankoski@miessakit.fi 

 

* * * 

 

EETU, EROSTA ELOSSA TUKIHENKILÖ  -

KOULUTUS JOENSUUSSA 11.5. & 25.5. 

 

Ilmainen Miessakit ry:n Erosta Elossa -

tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU). 

Ilmoittautuminen 3.5. mennessä! 

 

Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perus-

valmiudet toimia eromiehen vertaistukija-

na. Lue lisää www.miessakit.fi. 

mailto:jouni.linnankoski@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY TIEDOTTAA 

VIERAASTA VELJEKSI -TUKIHENKILÖ-

KOULUTUKSET TAMPEREELLA  

 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -hank-

keen ja Miesten kansalaistalo Mattilan tu-

kihenkilötoiminta tarjoaa suomalaisille ja 

maahan muuttaneille miehille väylän tu-

tustua toisiinsa. Tukihenkilöinä toimivat 

suomalaiset miehet auttavat maahanmuut-

tajamiehiä suomen kielen oppimisessa ja 

vievät heitä kiinnostavien harrastusten ää-

relle. 

 

Vieraasta Veljeksi ja Mattila järjestävät tä-

nä keväänä koulutuskokonaisuuden, jossa 

koulutetaan syntysuomalaisia ja Suomeen 

hyvin kotoutuneita miehiä maahanmuutta-

jamiesten tukihenkilöiksi. 

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu 

Etsimme kaiken ikäisiä tukihenkilötoimin-

nasta kiinnostuneita miehiä, joiden elä-

mäntilanne mahdollistaa tukisuhteen yllä-

pitämisen. Tukihenkilökoulutukseen osal-

listuminen ja tukihenkilönä toimiminen 

eivät vaadi aiempaa kokemusta tai koulu-

tustaustaa. Toiminta perustuu vapaaehtoi-

suuteen. Koulutuksen päätyttyä solmitaan 

tukisuhde, jonka sisällön tukipari suunnit-

telee itse. Tekeminen voi sisältää esimer-

kiksi urheilua, paikallisiin kulttuurikohtei-

siin tutustumista ja suomen kielen harjoit-

telua. 

 

Koulutuksen sisältö ja saatavat hyödyt 

Neljä koulutuskertaa sisältävän koulutuk-

sen tavoitteena on antaa tietoa maahan-

muuttajamiehen asemasta Suomessa ja 

maahanmuuton vaikutuksesta ihmisen elä-

mänhallintaan. Lisäksi harjoitellaan kult-

tuurien välisen viestinnän perustaitoja se-

kä käsitellään luentomuotoisesti mahdol-

listen äärikokemusten aiheuttamaa trau-

matisoitumista. Koulutuskertojen sisällös-

tä vastaavat maahanmuuttaja- ja mielen-

terveystyön ammattilaiset ja asiantuntijat. 

 

Koulutuskerrat (aina klo 17-21) 

15.5. / 22.5. / 29.5. / 5.6. 2013 

 

Paikka 

Miesten kansalaistalo Mattila 

Laukontori 14 B, Tampere 

 

Hinta 

Koulutus on osallistujille maksuton. 

 

Ilmoittautuminen 12.5. mennessä 

Jukka Tukia, Miesten kansalaistalo Mattila 

050 523 7328 / jukka.tukia@naapuri.fi 

Kimmo Saastamoinen, Miessakit ry 

044 751 1332 / kimmo.saastamoi-

nen@miessakit.fi 

 

* * * 

 

UUNITUORE ISYYDEN TUEKSI -VIDEO 

 

Videolla Miessakit ry:n Isyyden tueksi -

hankkeen työntekijät Timo Tikka ja Ilmo 

Saneri kertovat isätyön tarkoituksesta, ta-

voitteista ja merkityksestä. Video on tuo-

tettu yhteistyössä RAY:n Emma ja Elias -

ohjelman kanssa. Toteutus: Popagenda / 

Vesa Salmi. Katso video: www.miessakit.fi. 
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KUTSU MIESSAKIT RY:N YHDYSMIEHILLE 

YHDYSMIESTAPAAMINEN 24.-25.5.2013 

Arvoisat yhdysmiehet, perinteinen yhdys-

miestapaamisemme lähestyy! Luvassa on 

jälleen loistava tilaisuus vaihtaa kuulumi-

sia, kehittää ja ideoida toimintaa ja nauttia 

hyvästä seurasta, saunasta ja ruuasta! Isän-

tänä toimii Tampereen yhdysmies Pekka 

Huttunen. 

 

 

Paikka 

Torpan kurssikeskus 

Torpantie 29, Siivikkala 

 

Ohjelma 

  

Perjantai 24.5. 

17:00 Ruokailu 

18:30 Yhdessä ulkoilua Torpan maastossa 

- toiminnanjohtajan tilannekatsaus 

19:30 Sauna 

21:30 Makkaranpaistoa / iltapalaa 

  

Lauantai 25.5. 

09:00 Aamupala 

10:00 Puheenvuorot 

- Yhdysmiestyöryhmän puheenvuoro, Sami 

Koikkalainen 

- Yhdysmiestoiminta 2013, Antti Alén 

- Miessakkiopisto, Jarmo Holttinen 

11:15 Työpajat 

- Yhdysmiestyöryhmä - rooli ja odotukset 

- Yhdysmiestoiminnan parhaat käytännöt 

- Miesten Viikko 2013 

12:15 Lounas 

13:00 Työpajojen purku 

13:45 Loppusanat ja -kahvit 

 

 

Kulut 

Kukin kustantaa omat matkakulunsa. 

Miessakit ry kustantaa majoituksen, sau-

nan ja muonituksen.  

 

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavali-

oineen 3.5. mennessä osoitteeseen miessa-

kit@miessakit.fi. 

 

Muuta 

Yöpyminen 4 hengen huoneissa. Mukaan 

saunomistarpeet (uikkarit, pesuvehkeet, 

pyyhe). Petivaatteet sisältyvät majoituk-

seen. Samalta suunnalta tulevat; suosikaa 

kimppakyytejä. Jos tulet julkisella kulki-

mella, valitse aikataulu niin, että olet vii-

meistään klo 16.15 Tampereella. Sovi nou-

to Pekka Huttusen kanssa linja-auto- tai 

rautatieasemalta. 

 

TERVETULOA! 

 

Pekka Huttunen 

yhdysmies / ryhmänvetäjä 

Miessakit ry / Tampere 

pekka.e.huttunen@miessakit.fi 

p. 0500 794 794 
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TASA-ARVOTYÖSSÄ TARVITAAN UUDISTUMISTA 

tarpeita, ja jotta kuva siitä muuttuisi kan-

salaisten keskuudessa positiivisemmaksi 

ja haluttavammaksi. Nämä kaksi päätavoi-

tetta ovat säilyneet ohjenuoranani tähän 

päivään asti. Samalla olen yllätyksekseni 

huomannut, ettei tasa-arvotoimenpiteillä 

välttämättä tavoitellakaan hyvän vahvistu-

mista, vaikka juuri niin pitäisi nähdäkseni 

olla. Mottoni onkin, että ”Naiset ovat hyviä 

ja miehet ovat hyviä, ja he haluavat hyvää 

toisilleen – tästä ytimestä on nykyaikaisen 

tasa-arvotyön lähdettävä!”. 

 

Yhteistyö mies- ja naistoimijoiden kesken 

on kuluneina vuosina tiivistynyt merkittä-

västi. TANE, sen miesjaosto, STM:n tasa-

arvoyksikkö ja tasa-arvoasioista vastaavat 

ministerit ovat tehneet pyyteetöntä työtä 

vahvistaakseen tasa-arvoa mies- ja naisnä-

kökulmasta. Tärkein on kuitenkin jäänyt 

toteutumatta, sillä koen, ettei kokonais-

työn perusydin ole muuttunut juurikaan, 

vaikka aika jossa elämme, ja maa jossa 

asumme, ovat muuttuneet. Joissakin asia-

kirjoissa ja julkilausumissa ehkä hapuil-

laan uutta suuntaa, mutta loppupeleissä 

tasa-arvo-työn ydin on edelleen miesten ja 

naisten välistä vastakkainasettelua, rahan 

ja vallan jakautumisesta taistelua, sekä oi-

keasta ja väärästä tilastotiedosta väittelyä. 

Ja sillä polttoaineella eri ”leireissä” ja TA-

NE:ssa varmastikin mennään vielä pitkään. 

Itse en kuitenkaan sillä polttoaineella pala, 

enkä haluaisi sellaista taakkaa tuleville su-

kupolville jättää. Näkemykseni mukaan ny-

kyisen tasa-arvotyön sisällöllinen perusta 

ei tee varsinkaan pidemmällä aikavälillä 

tarkasteltuna hyvää naisille eikä miehille.  

Teksti Tomi Timperi 

 

Arvoisat yhteistyökumppanit 

tasa-arvotyössä! 

 

Pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen 

pyysin Miessakit ry:n hallitukselta henkilö-

kohtaista mahdollisuutta jäädä pois edus-

tustehtävistä Tasa-arvoasiain neuvottelu-

kunnassa (TANE) ja sen miesjaostossa. 

Olin viime ajat edustanut em. tehtävissä 

Miesjärjestöjen keskusliittoa (MJKL), josta 

syystä asialle saatiin lopullinen vahvistus 

MJKL:n kokouksessa 21.3.2013. MJKL jat-

kaa toki motivoituneena yhteistoimintaa 

TANE:n kanssa ja nimesi tilalleni uudet 

edustajat.  

 

Edustukselliset henkilövaihdokset ovat si-

nänsä normaali asia ja siksi suurimmalle 

osalle edellä kerrottu tieto on varmasti 

riittävä. Olen kuitenkin edustanut miesnä-

kökulmaa monissa tasa-arvopoliittisissa 

rakenteissa niin kauan, ja tutustunut ajan 

myötä merkittävään määrään asian paris-

sa toimivia ihmisiä, että haluan lyhyesti 

kertoa ratkaisuni taustoista näin kollektii-

visesti. 

 

Tulin aikoinaan mukaan tasa-arvopoliitti-

seen työhön Miessakit ry:n toiminnanjoh-

tajan ominaisuudessa. Ajattelin silloin, että 

kaikkein tärkeintä on olla mukana uudista-

massa tasa-arvotyötä siten, että siitä tulisi 

naisten ja miesten yhteinen juttu. Näin 

myös työn tavoitteiden kannalta olennai-

seksi nykyaikaistaa työtä sisällöllisesti, jot-

ta se kohtaisi ihmisten todellista arkea ja 
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Kaiken yhteiskunnallisen työn tulisi siis 

viime kädessä vahvistaa kansalaisten ja 

kansakunnan hyvinvointia. Hyvinvoinnilla 

tasa-arvokontekstissa tarkoitan erityisesti 

sosiaalista hyvinvointia, jonka suhteen tasa

-arvotoimenpiteiden vaikutukset tulisi 

mahdollisimman hyvin ennakoida. Jos hy-

vinvointia ei tasa-arvopolitiikan keinoin 

voi vahvistaa, tasa-arvopolitiikan keinoja 

tulee tarkistaa. 

 

Tasa-arvotyötä Suomessa on uudistettava 

siten, ettei sukupuolten tarvitse enää kil-

pailla keskenään tai pyrkiä saavuttamaan 

kaikessa samaa. Uudistuminen lähtee py-

sähtymisestä, naisten ja miesten erityistar-

peiden kartoittamisesta, syiden ei syyllis-

ten etsimisestä, kaikkien (myös nk. enem-

mistön) näkemisestä hyvinä tarvitsevina 

ihmisinä, ja lopulta yhdessä asettumisesta 

eri tasa-arvotoimenpiteiden taakse yhtei-

sen hyvän vuoksi. Kaikkein tärkeintä nimit-

täin on, ettemme enää siirrä tasa-arvohaa-

vaamme lastemme kannettavaksi. 

 

Keskityn tulevaisuudessa erityisesti Mies-

sakit ry:n toiminnanjohtajuuteen ja toimin 

myös MJKL:n pääsihteerinä (ja edustan liit-

toa STM:n miestyöryhmässä 2013–2014). 

Jatkan edelleen määrätietoista työskente-

lyä sen eteen, että naisilla ja miehillä olisi 

riittävän hyvät mahdollisuudet voida hyvin 

ja toteuttaa itseään Suomessa, ja jotta su-

kupuolten välinen toisiaan kunnioittava 

kumppanuuskulttuuri olisi ydinosa myös 

tasa-arvoamme. Tulen toki tulevaisuudes-

sakin vaihtamaan ajatuksia kanssanne! ■ 

 
Teksti on avoin kirje, joka toimitettiin maaliskuussa lu-

kuisalle joukolle tasa-arvotyön ammattilaisia, erityisesti 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja sen miesjaoston 

jäsenille. Tomi Timperin tilalla tästä keväästä alkaen 

Miesjärjestöjen keskusliittoa Tasa-arvoasiain neuvottelu-

kunnassa edustaa liiton ja Miessakit ry:n valtuuston pu-

heenjohtaja Rolf Paqvalin.  
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SUPERISKÄ VAI PERUSISKÄ 

Teksti Antti Alén 

Isyys tuottaa itsessään hyvinvointia. Paljon-

kin. Mukana tulee kuitenkin kaikenlaisia 

haasteita, joista varmastikaan ei vähäisim-

pänä ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyvät. 

Samanaikaisesti halutaan olla superiskä, 

tienata riittävästi tai lisää, harrastaa sekä 

pitää yllä parisuhdetta ja kaverisuhteita 

niin kuin ennenkin. Kovillehan se ottaa – ky-

se on tietynlaisesta resurssien nollasumma-

pelistä. 

Mistä siis nipistää? Parisuhteesta? Juurikin 

siitä, ja paljon. Helpotukseksi voin sanoa, 

että Ihan itsestään ja luonnollisesti. Iso osa 

entisestä kahdenkeskisestä ajasta muuttuu 

monenkeskiseksi. Tämä on upeaa ja arvo-

kasta yhteistä aikaa, joka parhaimmillaan 

nivoo pariskunnan entistä paremmin toi-

mivaksi koneistoksi. Kuitenkin tulee muis-

taa, että parisuhde vaatii myös vanhempi-

en omaa yhteistä aikaa. 

Mistäpä seuraavaksi saisi vapautettua re-

sursseja? Työpaikaltapa hyvinkin. Isäystä-

vällinen työpaikkahan on lähitulevaisuu-

den uusi musta. Yhä useampi mies pitää 

vähintään miehille suunnatut perhevapaat 

ja osallistuu hoivavastuuseen entistäkin 

enemmän. Isäystävällinen työkulttuuri tu-

kee joustoin ja hyvin käytännöin tätä työn 

ja perhe-elämän yhteensovittamista. 

Harrastuksiin ja kavereihin käytetyistä re-

sursseista, ns. omasta ajasta kannattaa 

puolestaan pitää kiinni. Tämä ei voi olla se 

piirakan pala, josta automaattisesti nip-

saistaan, jotta suoriutuu uusista isällisistä 

haasteista. Paremminkin voisi ajatella, että 

näistä kiinni pitäen – toki joustaen – tuot-

taa itselleen hyvinvointia ja jaksamista. 

Tärkeintä lie kuitenkin on olla itselleen ar-

mollinen ja rehellinen. Olisi varsin miele-

kästä pohtia, mikä on riittävää ja mihin 

omat resurssit riittävät. Siirtyminen supe-

riskästä perusiskäksi vapauttaa jo monella 

tapaa sekä aikaa että muita resursseja. Sa-

ma pätee varmasti myös muihin palasiin 

piirakasta. Ja vielä kun muistaa keskustella 

ja sopia ajankäytöstään ajankäyttökump-

paniensa kanssa, homma alkaa lutviutua, 

aika ja voimat riittävät. Lähes itsestään. ■ 

Kirjoitus julkaistu alun perin blogina RAY:n Emma & Eli-

as –avustusohjelman nettisivulla osoitteessa 

www.emmaelias.fi. 
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SEMINAARI 10.6.2013 

KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA OSALLISUUS 

OHJELMA 

 

12.00 Avaussanat 

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE 

WHO:n puheenvuoro 

Public Health Activism 

- kansalaisten terveysaktiivisuus ja järjes-

töjen rooli siinä, yleiskatsaus aiheeseen 

Social movement and NCD pre vention 

and control 

Kommentti kotimaiselta toimijalta 

Use of social media for community em-

powerment for health 

Kommentti kotimaiselta toimijalta 

Keskustelua 

14.00 Iltapäiväkahvi 

Osallisuuden kokeminen osatekijänä 

terveyden tasa-arvossa 

Paneeli: Tulevaisuuden terveysagentit – 

keitä he ovat, ja missä ja miten he toimi-

vat? 

Moderaattori: Annika Damström, YLE 

Panu Laturi, SOSTE 

Nelli Kuokka, Valo - Valtakunnallinen lii-

kunta- ja urheiluorganisaatio ry 

Sari Välimäki, Jyväskylän kaupunki 

Loppusanat 

Seminaarin puheenjohtaja  

Kristiina Kumpula, SPR 

16.30 Seminaari päättyy 

Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus -

seminaari on maailmanlaajuisen WHO-

konferenssin kansallinen sivutapahtuma, 

jonka toteuttavat yhteistyössä SOSTE ja Ra-

ha-automaattiyhdistys. Seminaarissa kan-

sainväliset ja kotimaiset asiantuntijat kes-

kustelevat kansalaisten vaikuttamismah-

dollisuuksien ja osallisuuden yhteyksistä 

terveyden tasa-arvoon. Tilaisuuteen ovat 

tervetulleita järjestöjen edustajat ja muut 

sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä kansa-

laisvaikuttamisesta ja osallisuudesta kiin-

nostuneet. 

 

Seminaarin tavoitteena on tuoda esille 

osallisuuden ja terveyden tasa-arvon väli-

siä yhteyksiä ja etsiä uusia näkökulmia sii-

hen, miten kansalaisia voidaan aktivoida 

osallistumaan omaan elämäänsä ja etenkin 

terveyteensä vaikuttaviin asioihin. Tavoit-

teena on lisäksi tarkastella järjestöjen roo-

lia ja merkitystä kansalaisten voimaantu-

misessa. 

 

Aika ja paikka 

10.6.2013 klo 12.00-16.30 

Suomen kansallismuseon auditorio 

Mannerheimintie 34, Helsinki 

 

Hinta 

Tilaisuus on maksuton. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

www.soste.fi/tapahtumat/

yhteiskunnalliset-areenat/

kansalaisvaikuttaminen-ja-osallisuus.html 
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MIESFOORUMI 14.5.2013 

MIESTEN ASEMA JA HYVINVOINTI EROKRIISEISSÄ 

Aika 

14.5.2013 klo 17-19.30 

 

Paikka 

Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, Helsinki 

 

Ilmoittautuminen 

9.5.2013 mennessä 

www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi, tai 

toimisto@miesjarjestojenkeskusliitto.fi 

OHJELMA 

 

17.00 Avaus 

Rolf Paqvalin, puheenjohtaja, MJKL 

 

17.05 Miesten sosiaalinen tukeminen 

erokriiseissä 

Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä 

Miessakit ry 

 

17.45 Huoltajuuskysymykset  

- Huomioiko “järjestelmä” kaikkien 

asiaosaisten edun tasapuolisesti? 

- Arvot ja osaaminen käytännön tilan-

teissa 

Timo Kitunen, lastensuojelun sosiaalityön-

tekijä 

  

18.25 Lainsäädännön ja oikeuskäytän-

nön ongelmia 

Pasi Malmi, HTT 

 

19.00 Yleiskeskustelua foorumin tee-

masta 

 

19.30 Tilaisuus päättyy 

Järjestyksessään viidennessä Miesjärjestöjen 

keskusliiton (MJKL) Miesfoorumissa pohdi-

taan erokriisien vaikutuksia miesten hyvin-

vointiin sekä huoltajuuskysymysten käsitte-

lyä lainsäädännössä ja viranomaistoimin-

nassa. 

 

Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnos-

tuneille - osallistuminen edellyttää kuiten-

kin ennakkoilmoittautumista! 

MJKL TIEDOTTAA 

 

16.4.2013 pidetty Miesjärjestöjen 

keskusliiton vuosikokous nimesi 

liiton uudeksi puheenjohtajaksi 

kaudelle 2013-2014 Miessakit ry:n 

puheenjohtaja Rolf Paqvalinin.  

 

Liiton varapuheenjohtajana toimii 

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjoh-

taja Juuso Erno. 

 

Liiton hallituksen muina jäseninä 

toimivat Antti Alén, Jukka Jonni-

nen, Jukka Lampinen ja Pasi Mal-

mi. 

 

Pääsihteerinä jatkaa Tomi Timperi. 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

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 

 
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 
 
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 



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 

MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 
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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 

 

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

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

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

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

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

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

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

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

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

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

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

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

   


