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LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖN KEHITTYMINEN - PONNAHDUSLAUTA 

IHMISYYDEN UUDELLE TULEMISELLE 

Yhteiskunnassamme on viriämässä uuden-

laista, nykyajan kaipaamaa ymmärrystä 

ihmisyydestä. Aikuisuuteen nojaava johta-

juus esimerkiksi hyvinvointityön kehittä-

misessä on yhä arvostetumpaa. Siten myös 

lähisuhdeväkivaltaa, sen syntyhistoriaa ja 

tuloksellista ongelmanhoitoa on tarvitta-

valla syvyydellä opittu käsittämään. Nyky-

ään tiedetään jo laaja-alaisesti sekin, ettei 

sukupuoli ohjaa väkivaltaiseksi, ja että on-

gelman kehittymiseen ja ilmenemiseen liit-

tyy merkityksellisiä yleisinhimillisiä ja su-

kupuolierityisiä piirteitä – kuten ihmisyy-

teen ylipäätään. Ymmärryksen kasvun vai-

kutus on huomattava; lähisuhdeväkivalta-

ongelmaa osataan kohdata ja hoitaa. Nyt 

tarvitaankin tähän perustuvaa laaja-alaista 

ammatillista perus-, täydennys- ja jatko-

koulutusta. 

 

Kehityksen taustalla on ollut lukuisia hyviä 

kampanjoita, joiden myötä aiheesta on 

käyty yhä laajempaa ja avoimempaa, mo-

net tabut rikkovaa keskustelua. Suurin 

mullistus koettiin, kun ammatillista työtä 

oli tehty sen verran pitkäjänteisesti, että 

voitiin osoittaa väkivaltaisen ihmisen kär-

sivän syvästi omista teoistaan ja haluavan 

muutosta. Tämä johti siihen, että väkival-

lattomuuteen pakottamisen tilalle tuli 

oman väkivaltaisuuden tutkiminen ja sitä 

kautta vahvuuden löytäminen rakenta-

vampaan kanssakäymiseen.  

 

Arvostankin kovasti niitä organisatorisia ja 

työmuotopoliittisia itsetutkiskeluja, jotka 

ovat johtaneet rohkeuteen uudistua. On iso 

kasvun paikka kyetä asettamaan omat am-

bitiot tarkastelun alle pääkohderyhmän 

hyvinvoinnin varmistamiseksi. Samalla ar-

vostan kovasti myös niitä tahoja, jotka us-

kaltavat astua esiin osaamisensa kanssa 

tietäen, että tähän hyvin arkaan aihekent-

tään liittyvän ammatillisen tiedon vastaan-

ottaminen on monasti vielä vaikeata.  

 

Mitä voimme tästä oppia? Elämme juuri 

nyt ehkä syvintä, monilta osin ikävintä vai-

hetta eräänlaisessa loukatuksi tulleiden 

vallankumouksessa. Sinänsä hyvän ja tär-

keän puhumisen kulttuurin vahvistumi-

nen, sekä mediasidonnainen yhteiskunta-

rakentaminen mahdollistavat kuitenkin 

samalla julkisen revanssin hakemista kai-

kessa. Tämä ilmiö hidasti pitkään lähisuh-

deväkivaltaongelman asianmukaista koh-

taamista. Ja juuri nyt se näkyy koulumaail-

massa, erokriiseissä, yksilön oikeuksissa, 

työyhteisöissä, ja niin edelleen. Tarvitaan-

kin lisää rohkeutta julkiseen aikuisuuden 

puolustamiseen, sillä usein käy niin, että 

ihminen joutuu ojasta allikkoon tällaisessa 

pyrkimyksessä.  

 

Peräänkuulutan siis yhä syvempää kult-

tuurimuutosta, jossa kaikkien kaipaama 

johtajuus ja aikuisuus luodaan uudestaan 

nyky-yhteiskunnan tarvitsemaan muo-

toon. Sielullisesti liiaksi haavoittuneiden ja 

siksi tahtomattaan keskeneräisen arvoste-

lukyvyn omaavien ei tule kuitenkaan antaa 

yksin johtaa tätä kulttuurimuutosta. Ennen 

kaikkea se tulee tehdä – uhri- ja tekijäko-

kemuksista ammentaen – ihmisyyden pe-

rustaa ymmärtävien naisten ja miesten yh-

teistyönä. Sellaisten, jotka hakevat tär-
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keimmät voimavaransa itsestään ympäris-

töään syyttämättä. Sellaisten, jotka kyke-

nevät vuorollaan seisomaan aikuisina ki-

puilevien kanssaihmistensä tukena, ja vuo-

rollaan ottamaan tukea vastaan. Kukaan 

meistä ei yksin ole tällainen superihminen, 

mutta yhdessä me voimme sellaiseen pe-

rustaa. 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

ISÄNÄ TYÖELÄMÄSSÄ –nettiluento  

VÄESTÖLIITON PERHAIKAA.FI 28.8.2014 

 

Luennossa tarkastellaan isän näkökul-

masta työn ja perheen yhteensovitta-

mista ja tähän liittyviä hyvinvointiteki-

jöitä. Keskeisiä aiheita esityksessä ovat 

osallistuvan isän merkitys hyvinvoin-

nin rakentumisessa, ajankäyttö ja mie-

lekkään arjen rakentaminen vanhem-

muus ja työ huomioiden. 

 

Luento järjestetään 28.8. klo 13–13.30 

osoitteessa www.perheaikaa.fi/

nettiluennot/sivu:1/. Luennoitsijana 

toimii Miessakit ry:n kehittämispääl-

likkö Peter Peitsalo. 

 

Nettiluento on valtakunnallinen ja 

maksuton tapa saada luotettavaa tie-

toa ja kysyä asiantuntijoilta anonyy-

misti. Luennolle voit liittyä nimimer-

killä tai rekisteröityneenä käyttäjänä. 

 

Aikaisempia Miessakit ry:n työntekijöi-

den pitämiä luentoja sivustolla: 

 

Mies, ero ja käytännön asiat 3.4.2014 | 

Kari Vilkko 

www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi

-perheessa/luento:1637/ 

 

Mies ja ero - eroahdistuksesta eteen-

päin 8.11.2013 | Jouni Linnankoski 

www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi

-perheessa/luento:1319/ 

 

KIITOS, PANU! 

 

Vuodesta 2001 yhdistyksemme Lyö-

mätön Linja –yksikössä työskennellyt 

Panu Varjonen siirtyi kesäkuussa yksi-

tyiseksi ammatinharjoittajaksi. Panu 

teki Miessakeissa menestyksekkään 

uran ollen mukana väkivaltatyömme 

kehittämisessä, ja ennen kaikkea aut-

taen merkittävää määrää miehiä väki-

valtaongelman kohtaamisessa ja väki-

vallattoman vuorovaikutustaidon löy-

tämisessä.  

 

Toivotamme Panulle kaikkea hyvää 

myös jatkossa – ammatillinen yhteis-

työmme jatkuu varmasti tulevaisuu-

dessa! 

 

Yhteisistä vuosista kiittäen, 

 

Miessakit ry 
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MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI | JÄRVENPÄÄ 

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jat-

kaa kokoontumistaan syksyllä 2014 Järven-

päässä. 

 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu ka-

veriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa 

mieheyttään niin klassikkojen kuin uu-

demmankin kirjallisuuden mieskuvia vas-

ten. 

 

Järvenpään kirjallisuussakin elokuun kirja 

on Kjell Westön Missä kuljimme kerran (v. 

2006). Kotiläksynä on Jermu Laineen Hei-

jastuksia olemisen ongelmasta -juttu 

(Parnasso 1/2014), joka vertailee Westön 

kirjaa Linnan Täällä Pohjantähden alla -

sarjaan. 

 

Paikka 

Sahan koulu, Puistotie 83, Järvenpää 

 

Aika 

Lukupiiri kokoontuu n. kerran kuukaudes-

sa. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 

keskiviikkona 13.8. klo 18.00 Sahan kou-

lulla. Seuraavat tapaamiset ovat keskiviik-

koisin 24.9., 29.10. ja 26.11. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Risto Salovaara 

risto.salovaara@miessakit.fi 

040 5372038 

 

TERVETULOA MUKAAN! 

3.-9.11.2014 

 

Kymmenes vuosittainen Miesten Viikko 

toteutetaan jälleen isänpäivään päätty-

vällä viikolla marraskuussa. 

 

Haaste! 

Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, 

että yhteiskuntamme toimijat haaste-

taan mukaan huomioimaan Miesten 

Viikko tavalla tai toisella toiminnas-

saan. Mikäli haluatte maininnan omas-

ta tarjonnastanne Miesten Viikon oh-

jelmaan, käykää täyttämässä tapahtu-

mailmoituslomake sivuilla 

www.miestenviikko.fi tai lähettäkää 

tietoa asiasta osoitteeseen  

miestenviikko@miessakit.fi. 

 

Ohjelma on katsottavissa elo-

syyskuussa tapahtumakalenterista 

Miesten Viikon sivustolla. 

 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme! 
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MIESSAKKIOPISTO 

PATIKKARETKI SIPOONKORVESSA 7.6.2014 

Teksti ja kuvat Terho Nikulainen 

Retkeläisten kokoonkutsuja oli Miessakki-

en Patikkasakkia vetävä Jarmo Holttinen. 

Ilmoittautuneista muutama jäi viime het-

killä pois, mutta neljä hyvin motivoitunutta 

patikoijaa lähti matkaan Helsingistä kimp-

pakyydillä klo 9 aikoihin. 

 

Retken aloituskohta oli pieni pysäköinti-

paikka Kalkkiuunintie 20:ssä Vantaalla, 

josta pääsimme jo ennen suunniteltua läh-

töaikaa Kalkkiruukin luontopolulle. Polku 

on merkitty ruskeaksi petsatulla viitalla ja 

vihreä-valkoisin nauhatunnuksin, joita on 

harvakseltaan kiedottuina silmän korkeut-

ta vähän ylemmäksi ohuiden puiden ympä-

ri. Viitta ei näy pysäköintipaikalle, joten 

täytyy tietää, mihin suuntaan lähteä. Jarmo 

oli kiertänyt reitin aiemmin ja tuntee sen. 

 

Luontopolku on pituudeltaan n. 4,5 km, 

mutta suuret korkeuserot ja alkukesän sa-

teiden vuoksi joissakin kohdin vähän lie-

juiset polut toivat liikkumiseen sopivaa 

fyysistä haastavuutta. Lyhyehköstä mat-

kasta huolimatta patikkaretki tarjosi näin 

riittävästi liikunnallista toimintaa luon-

toelämysten ohella. 

 

Patikkasakin motivoitunut miesjoukko luontopolulla Sipoonkorvessa 
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Erikoinen kalliomuodostelma luontopolun varrella 

 

Alkumatkasta sivuutimme laavun, jonka 

edessä on luvallinen tulisija. Laavussa oli 

yöpynyt pariskunta, jonka koira ilmoitti 

lähestymisemme terhakalla haukunnal-

laan. Aikomus oli lenkin kierrettyämme 

istahtaa siellä ja tehdä tuli makkaran pais-

toa varten, mutta sade muutti suunnitel-

man ja päätimme pitää toisen evästauon 

ilman makkaranpaistoa yrittämättä laavul-

le uudelleen. Aamu oli poutainen, joten 

emme olleet kaikki varustautuneet sadeva-

rustein. (Ainakaan itse en ollut.) 

Pidimme evästauon ajassa mitaten vähän 

ennen puoliväliä. Koko retken kestoksi oli 

arvioitu neljä tuntia taukoineen. Juttelim-

me kaikesta mahdollisesta syödessämme 

eväsleipiä ja nauttiessamme termoksista 

kuumaa juotavaa.  

 

Huomautin punkkisyynin välttämättömyy-

destä jälkeenpäin ja tarkkaavaisuudesta 

patikoidessa, sillä perheessäni on ikävä ko-

kemus punkinpuremasta. Se opetti kirjai-

mellisesti kantapään kautta punkkien vaa-

rallisuuden: nopeasti saadusta antibiootti-

kuurista huolimatta vaimoni akillesjänne 

tulehtui niin pahoin, että katkesi töissä. 

Seuraus oli puolen vuoden sairausloma… 

Joten tarkatkaapa – myös kaikkialla muu-

alla, ettei pieni verenhimoinen veijari/peto 

pääse huomaamatta iholle!  

 

Älkää kuitenkaan antako punkkien pelon 

vähentää retkeilyharrastustanne - luon-

nossa liikkuminen on niin virkistävää, ettei 

sille löydy vertaa.  ■ 

Näkymä reitin korkeimmalta kohdalta kallion lael-

ta 16,2-kertaisella elektronisella zoomilla 
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LAUREA - TIKKURILA 

MIESTYÖN KOULUTUSILTAPÄIVÄT SYKSYLLÄ 2014 

Laurea ammattikorkeakoulun Miestyön 

koulutusiltapäivät ovat hoito- ja sosiaali-

työn eri alueilla työskenteleville ammattilai-

sille sekä alojen opiskelijoille tarkoitettuja 

koulutuksia. Koulutus toteutetaan yhteis-

työssä Miessakit ry:n kanssa.  

 

Laurea Tikkurilassa järjestettävät koulu-

tukset järjestetään marras-joulukuussa 

2014. Esittelemme seuraavassa koulutusil-

tapäivien tarkemmat ajankohdat, teemat ja 

kuvaukset sisällöistä. Tekstin lopusta löy-

tyvät koulutuspaikkaesittely, hinnat ja il-

moittautumisohjeet 

 

 

Miesten kohtaaminen hyvinvointipalvelui-

den asiakkaina 

Aika: ma 17.11.2014 klo 13.00 – 16.30 

 

Kouluttaja: Peter Peitsalo; Miessakit ry:n 

kehittämispäällikkö, työnohjaaja (STOry), 

Johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE) 

 

Kuvaus sisällöstä: Esityksessä perehdytään 

miesten näkökulmasta hyvinvointipalve-

luiden asiakkuuden keskeisiin kysymyk-

siin. Tarkastelemme miestyön ja miestutki-

muksen näkökulmista maskuliinisuutta ja 

miehen rooleja sekä sitä, kuinka nämä vai-

kuttavat miesten avun hakemiseen. Lopuk-

si syvennymme miestyön käytänteisiin, 

joilla on mahdollista tukea miesten ja hei-

dän lähiverkostojen hyvinvointia. Sitova 

ilmoittautuminen e-lomakkeen kautta vii-

meistään 17.10.2014 mennessä.  

 

 

Isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi 

Aika: ma 24.11.2014 klo 13.00 – 16.30 

 

Kouluttajat: Miessakit ry:n Isyyden Tueksi 

-yksikön työntekijät 

 

Kuvaus sisällöstä: Isän ja lapsen välisen 

suhteen merkityksellisyys on tunnettua 

lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin 

tämä suhde tuottaa merkittävää hyvin-

vointia. Isien mukanaolo heti lapsen synty-

mässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän 

ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myöntei-

sesti myös vanhempien keskinäiseen suh-

teeseen. Koulutuksessa tarkastellaan isän 

ja lapsen välinen vuorovaikutuksen tuke-

mista sekä isyyden tukemista vertaisryh-

missä, isyysvalmennuksissa ja perheval-

mennuksen osana. Lisäksi tarkastelun koh-

teena on isyys sosiaali- ja terveyshuollon 

palvelujärjestelmässä. Sitova ilmoittautu-

minen e-lomakkeen kautta viimeistään 

17.10.2014 mennessä. 

 

Miesten eroauttaminen 

Aika: ma 1.12.2014 klo 13.00 – 16.30 

 

Kouluttajat: Miessakit ry:n Erosta Elossa -

yksikön työntekijät 

 

Kuvaus sisällöstä: Osiossa tarkastellaan 

miehille suunnattujen eroauttamismuoto-

jen toimivuutta ja hyötyjä miesten koke-

muksiin peilaten sekä luodaan katsaus 

eroamisen historiaan miehen näkökulmas-

ta. Osiossa perehdytään myös miehen ta-

poihin kohdata ja selvitä erotilanteesta ja 

siihen, minkälainen tuki ja apu auttavat 
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parhaiten miestä selviämään. Sitova il-

moittautuminen e-lomakkeen kautta vii-

meistään 17.10.2014 mennessä. 

 

Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö 

Aika: ma 8.12.2014 klo 13.00 – 16:30 

 

Kouluttajat: Miessakit ry:n Lyömätön Linja 

-yksikön työntekijät 

 

Kuvaus sisällöstä: Esityksen aikana keski-

tytään väkivaltatyöhön tilastojen kautta 

miesten kanssa tehtävän väkivaltatyön tu-

loksiin sekä auttamiseen liittyviin keskei-

siin kysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan mi-

ten väkivalta ilmentyy läheisissä suhteissa 

ja minkälaisia tekijöitä väkivaltailmiöön 

miestyön näkökulmasta liittyy. Sitova il-

moittautuminen e-lomakkeen kautta vii-

meistään 17.10.2014 mennessä. 

 

Koulutuspaikka 

Laurea Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Van-

taa. Laurea Tikkurila sijaitsee Tikkurilan 

keskustassa, juna-aseman läheisyydessä. 

Tikkurilan aseman läheisyydessä tehdään 

rakennustöitä, joten autoparkkimahdolli-

suudet ovat heikot. Jos tulet junalla, pääset 

koulutukseemme kävelemällä pohjoiseen 

päin olevaa käytävää ja koulutuksemme 

sijaitsee läntisellä puolella rataa. Koulutus-

ta varten varattu luokka B301 sijaitsee 3. 

kerros, B-siipi, hissistä tai portaikosta oi-

kealla olevalla käytävällä. 

 

Hinta ja ilmoittautuminen 

Yhden koulutusiltapäivän hinta on 120,00 

euroa (sisältäen alv 24%). Voit valita Sinua 

kiinnostavan koulutusiltapäivän ja ilmoit-

tautua iltapäivään e-lomakkeen kautta 

17.10.2014 mennessä osoitteessa:  

https://elomake3.laurea.fi/

lomakkeet/9182/lomake.html. 

 

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutuk-

sen tekee sähköpostitse 21 vuorokautta 

ennen koulutusiltapäivää, voidaan maksua 

alentaa 50%. Ilmoittautuneille toimitetaan 

lasku ilmoitettuun osoitteeseen. Peruutuk-

sen voi tehdä sähköpostitse:  

info.tikkurila@laurea.fi. 
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EROSTA ELOSSA – SYKSYN KOULUTUKSET JA RYHMÄT 

 

KESKITETYT EETU-KOULUTUKSET JÄLLEEN 

HELSINGISSÄ JA TAMPEREELLA 

 

Erosta Elossa –Vertaistukihenkilöverkos-

toon, eli EETU-toimintaan on koulutettu jo 

yli kolmekymmentä vapaaehtoista, jotka 

toimivat 11 kaupunkiseudulla.  Kevään 

2014 aikana uusia EETUja valmistui yh-

deksän. Verkosto laajentuu ja täydentyy 

edelleen syksyn 2014 aikana. Miessakit 

järjestää jälleen ns. keskitetyt EETU-

koulutukset sekä Helsingissä että Tampe-

reella. Koulutuksiin voi osallistua asuinpai-

kasta riippumatta ja koulutuksen käyneet 

tukevat eromiehiä omilla paikkakunnil-

laan. 

 

Helsingin koulutus 

 la 27.9. klo 10.30 -16.30 Miessakit ry, 

Annankatu 16 B, Helsinki 

 la 11.10. klo 10.30 -16.30 Perhetalo 

Betania, Perämiehenkatu 13, Helsinki. 

 

Tampereen koulutus 

 la 15.11. klo 10.30 -16.30 Miessakit 

ry, Puutarhakatu 16 B, Tampere 

 La 29.11. klo 10.30—16.30 Miessakit 

ry, Puutarhakatu 16 B, Tampere . 

 

EETUt tukevat, kuuntelevat ja kulkevat 

eromiehen rinnalla pahimman yli. Palaute 

toiminnasta on ollut rohkaisevaa: eromies 

on kokenut saaneensa elintärkeän tuen ja 

EETU-tukihenkilö on nähnyt työnsä tulok-

set nopeasti, mikä on ollut erittäin palkit-

sevaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROSTA ELOSSA –ERORYHMÄT  

SYKSY 2014 

 

Miessakit ry:n eroryhmiä kootaan syksyllä 

2014 seuraavilla paikkakunnilla:  

 

 Kajaani 

 Turku 

 Tampere 

 Lahti 

 Helsinki 

 Hyvinkää 

 Pori 

 Järvenpää 

 Jyväskylä 

 Hämeenlinna 

 Lappeenranta (vahvistamaton) 

 

Lisätietoja ajankohdista ym. löytyy netistä 

osoitteesta www.miessakit.fi. 



K E S Ä  2 0 1 4  Sivu 11 

HAEMME LYÖMÄTÖNTÄ OSAAJAA 

Lyömätön Linja on Miessakit ry:n lähisuhde- 

ja perheväkivaltaan erikoistunut toiminta-

muoto miehille. Työskentelyssä pyritään sel-

vittämään mistä väkivaltaisuudessa on ollut 

kysymys ja miten se olisi ehkäistävissä tule-

vaisuudessa. Työmuotoina ovat yksilötapaa-

miset, paritapaamiset ja ryhmät. Toimintaa 

rahoittaa RAY. 

 

Haemme Helsingin toimipisteeseemme 

VÄKIVALTATYÖNTEKIJÄÄ kokoaikaiseen 

työsuhteeseen. 

 

Työntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asia-

kastyö ja toimintamuodon kehittäminen 

sekä kouluttaminen ja vaikuttaminen eri 

sidosryhmissä.  

 

Psykoterapiakoulutus ja aiempi kokemus 

väkivaltatyöstä luetaan eduksi. 

 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluette-

loineen toimitetaan 10.8.2014 mennessä 

osoitteeseen antti.alen@miessakit.fi. 

 

Lisätiedot 

hallintopäällikkö Antti Alén 

antti.alen@miessakit.fi 

0500 934 303 (16.–27.6.) 

 

vast. psykoterapeutti Pekka Jolkkonen 

pekka.jolkkonen@miessakit.fi 

044 751 1335 (16.7.–8.8.) 

 

www.miessakit.fi/fi/rekry 

LYÖMÄTÖN LINJA NYT  

FACEBOOKISSA 

 
Miessakit ry:n Lyömätön Linja on 

avannut lähisuhdeväkivalta-aiheisiin 

keskittyvän Facebook-sivun.  

 

Käy tykkäämässä "Lyömätön Linja - 

Miessakit ry" -Facebook-sivusta ja py-

sy ajan tasalla alan kuulumisista! 

 

Sivulla tullaan nostaman esiin mm. 

hoidollista painotusta lähisuhdeväki-

valtavaikeuksia kohdattaessa, sekä 

reflektoidaan alan kehitystä niin Suo-

messa, kuin muuallakin. 

 

facebook.com/

lyomatonlinja.miessakit 
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KUUMA -VERTAISNEUVOJA − OLETKO SE SINÄ? 

KUUMA –vertaisneuvoja − oletko se sinä? 

Keski-Uudellamaalla eli KUUMA-alueella 

koulutetaan syys-joulukuussa vertaisia toi-

mimaan neuvonantajina ja tulkkeina ihmi-

sille, jotka tarvitsevat apua virallisissa pal-

veluissa, esimerkiksi sosiaalivirastossa tai 

KELAssa. Vertaisneuvoja auttaa ihmisiä by-

rokratian viidakoissa ja huolehtii siitä, että 

viranomaiset ymmärtävät heidän tilanteen-

sa sekä tarpeensa. Toisaalta vertaisneuvoja 

huolehtii siitä, että viranomaisten viestit ja 

tieto välittyvät oikein näille ihmisille. 

 

Koulutus on osallistujille maksutonta, li-

säksi yhdistysten edustajina koulutukseen 

osallistuvat voivat hakea yhdistykseltään 

tukea osallistumisesta aiheutuviin kuluihin 

(esim. matkat). Ainoa edellytys koulutuk-

seen ja itse toimintaan osallistumiselle on 

riittävä toipuminen ja kuntoutuminen. 

Koulutukseen osallistuminen lisää myös 

jokaisen omia valmiuksia toimia erilaisissa 

virastoissa ja esimerkiksi nettiin perustu-

vissa palveluissa. Koulutus toteutuu torstai

-iltapäivisin 11.9-18.12.2014 klo 13-15.00 

Järvenpäässä, Keski-Uudenmaan yhdistys-

verkoston tiloissa. 

 

Vertaisneuvoja -toiminta perustuu vapaa-

ehtoisuuteen, avoimuuteen ja vertaistu-

keen. Sen takana on helsinkiläisen Stop 

Huumeille ry:n kehittämä Fattaluuta-malli. 

KUUMA-alueella vertaisneuvojakoulutusta 

ja -toimintaa toteutetaan Keski-Uuden-

maan yhdistysverkosto ry:n, A-kiltojen lii-

ton, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n sekä 

Kuntoutussäätiön toimesta. Myös kuntien 

sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaan-

hoito, työ- ja elinkeinotoimistot tai vaikka-

pa KELA voivat pyytää vertaisneuvojia 

avuksi haastavaan asiakastyöhön. 

 

Jos kiinnostuit koulutuksesta, saat lisätie-

toa tulemalla tiedotustilaisuuteen torstai-

na 14.8. Keski-Uudenmaan yhdistysver-

koston tiloihin Puistotie 83:een Järven-

päässä (Sahan vanha puukoulu, n. 500 m 

rautatieasemalta). Voit myös kysellä lisää 

koulutuksesta ja vertaisneuvonnasta Kun-

toutussäätiöstä Outi Hietalalta 

(outi.hietala@kuntoutussaatio.fi, 044 

7813106).  

 

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä 

oheisessa laatikossa olevat tiedot  torstai-

hin 4.9. mennessä joko sähköpostitse (ks. 

osoite edellä) tai postitse osoitteeseen: Ou-

ti Hietala, Kuntoutussäätiö, PL 39, 00411 

Helsinki. Koulutukseen valituille ilmoite-

taan asiasta maanantain 8.9. aikana. 

ILMOITTAUDU SEURAAVIN TIEDOIN: 

 Nimi 

 Osoite 

 Puhelin 

 Sähköposti (jos on) 

 Oletko jonkin yhdistyksen tai yh-

teisön (vertaisryhmät) jäsen? 

Minkä yhdistyksen/yhteisön? 

 Miksi haluat osallistua vertais-

neuvoja-koulutukseen? 
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MIESSAKKIOPISTO 

MINDFULNESS –KURSSI MIEHILLE 

KUTSU HAASTATTELUUN 

Nuorisotutkimusverkoston koordinoi-

massa GENESO-tutkimushankkeessa 

tutkitaan, millaisia sukupolvien välisiä 

suhteita syntyy monikulttuurisissa 

ympäristöissä, sekä miten niitä tulki-

taan ja ratkotaan.  

 

Etsimme haastatteluihin lasten ja 

nuorten (n. 12–25 vuotta) vanhempia, 

keskustelemaan vanhemmuuden, las-

tenkasvatuksen, perhesuhteiden, su-

kupuolen ja seksuaalisuuden teemois-

ta. Olemme kiinnostuneita myös mah-

dollisten rasismin ja syrjinnän koke-

musten vaikutuksista lastenkasvatuk-

seen ja perhesuhteisiin. 

 

Haastatteluihin toivotaan vanhempia 

erilaisista taustoista: kantasuomalai-

set, maahan muuttaneet, etnisiä vä-

hemmistöjä edustavat, kaksikulttuuri-

sissa liitoissa elävät ja adoptioperhei-

den vanhemmat ovat kaikki yhtälailla 

tervetulleita. 

 

Haastattelut voidaan tehdä yksilö- tai 

parihaastatteluina, tai ryhmähaastatte-

lun muodossa, osallistujien toivomuk-

sista riippuen. Kaikki haastattelut to-

teutetaan täysin luottamuksellisesti ja 

osallistujien arvoja ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Haastattelut voidaan 

tehdä suomen tai englannin kielellä. 

  

Marja Peltola, 020 755 2667 

Veronika Honkasalo, 020 755 2659 

etunimi.sukunimi@nuorisotutkimus.fi 

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän 

läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä 

läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen ais-

timista, jota tämä olemassa oleva hetki tar-

joaa. Menetelmä lisää stressinhallintaky-

kyäsi, vähentää uupumusta ja auttaa sinua 

kohtaamaan tunteita sekä murehtivia aja-

tuksiasi. Se auttaa myös selkeyttämään 

omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja 

omien voimavarojen käyttöön ottamista. 

Tästä on hyötyä niin työssä kuin kotona-

kin. 
 

Mindfulness menetelmä koostuu harjoi-

tuksista, jotka ovat yksinkertaisia ja hel-

posti opittavissa. Kurssilla teemme paljon 

erilaisia harjoituksia lattialla maaten, istu-

en tai seisten. Kurssi sisältää 12 tuntia 

mindfulness ohjausta ja omakohtaista har-

joittamista 4-6 päivänä viikossa. Harjoittei-

den tekemiseen saat ohjausta ja tukea 

kurssin aikana. Kurssi sopii kaikille ikään 

ja kuntoon katsomatta. 
 

Ohjaajana Tomi Tommola (mindfulness-

ohjaaja, joogaohjaaja, VTM) 
 

Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko 

klo 17.00-20.00. Tapaamiset 22.10., 5.11., 

19.11. ja 3.12.2014 
 

Paikka: Annankatu 16 B 28, Helsinki. 
 

Hinta 230 e. Miessakkien jäsenet saavat 15 

% alennuksen.  
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

Tomi Tommola, tomi.tommola@gmail.com 

tai 050-5407654. 

www.miessakit.fi 
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MIESRYHMÄNOHJAAJA I -KOULUTUS 

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten 

ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy eri-

tyisesti miesryhmiin ja niiden erityispiir-

teisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmä-

toiminnan kautta osallistujat miestyöhön 

ja miesten avun hakemiseen liittyviin ky-

symyksiin. 

  

Kenelle 

Hyvinvointipalveluiden ammattilaisille se-

kä miehille, jotka ovat kiinnostuneita oh-

jaamaan Miessakit ry:n miesryhmiä. 

 

Kesto 

4 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työs-

kentelyä. 

 

Menetelmät 

Koulutus pitää sisällään luentoja, pari- ja 

ryhmäkeskusteluja sekä käytännön harjoi-

tuksia. 

 

Seuraavan koulutuksen ajankohta 

Seuraavan koulutuksen lähipäivät ovat 20.

-21.10. ja 3.-4.11.2014. Ensimmäiset lähi-

päivät ovat 10.00-17.00 ja jälkimmäiset 

9.00-15.30 

 

Paikka 

Miessakit ry koulutussali, Annankatu 16 B 

28, Helsinki. 

 

Hinta 

300 € (alv. 0 %). Hinta sisältää koulutus-

materiaalin lisäksi aamu- ja iltapäiväkah-

vit. 

 

Kouluttaja 

Peter Peitsalo; Miessakit ry:n kehittämis-

päällikkö, työnohjaaja (STOry), johdon 

työnohjaaja ja coach (master CSLE) 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Ilmoittautumiset viimeistään 3.9. mennes-

sä. Koulutuksessa rajoitettu osallistuja-

määrä. 

 

Ilmoittaudu sähköpostitse tai postitse alla 

oleviin osoitteisiin: 

Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus 

Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki 

09 612 66 218 

miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 

 

Peruutusehdot löytyvät osoitteesta 

miessakit.fi/fi/toimintamuodot/

miestyon_osaamiskeskus/koulutukset/

peruutusehdot. 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Toimisto 
Jami Snäkä, toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       044 751 1337 
       jami.snaka(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 
Jami Snäkä, toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(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 
 
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, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       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 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto 
 
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 

K E S Ä  2 0 1 4  Sivu 16 
 

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

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 

 

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

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

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

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

Lahti 
Jouni Judén 
044 334 6344 
jouni.juden@hotmail.com  

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 
Olavi Katto 
050 311 4129  
olavi.katto@tunmky.fi 

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Riihimäki 
Markku Alhorinne 
050 339 8059 
markku.alhorinne@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 

 

   


