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OLÉ KILTTI 

Kiltti, kunnollinen, reipas. Na ma  hyveet ovat ta-
vanneet ohjata kasvuamme ja kasvatustamme 
vastuullisiksi aikuisiksi. La nsimaissa on jo jon-
kin aikaa kyseenalaistettu ta ta  pohtimalla esi-
merkiksi kiltteysvaatimuksen vaikutusta tytto -
jen hyvinvointiin. Äsiaa on pohdittu muun muas-
sa psykologisesta na ko kulmasta, ei-va kivaltai-
sen puheviestinna n na ko kulmasta ja patriarkaa-
tin harjoittaman sorron na ko kulmasta. Ruotsis-
sa asian tiimoilta onkin diskuteerattu niin maan 
perusteellisesti, ja kuten aina, kun rajoja on koe-
teltu riitta va sti, ydinviisaus nostaa lempea n 
mutta lujan katseensa – ta lla  kertaa kunnollisen 
tyto n hahmossa. Hen kirjoitti paljon na kyvyytta  
saaneessa mielipidekirjoituksessaan siita , miten 
hen koki nimenomaan perinteisia  kunnollisuus-
arvoja noudattamalla huolehtineensa siita , etta  
saa hyva n koulutuksen ja tyo paikan.  
 
Na kisin, etta  sielua vaurioittava kiltteys juontaa 
pohjimmiltaan siita , etta  lapsi kokee kiltteyden 
kautta saavuttavansa sen hyva ksynna n vanhem-
piensa silmissa , jota kipea sti kaipaa. Ha n kokee, 
ettei muuten kelpaa. Ja sama kokemus matkaa 
ha nen arjessaan koko ela ma n. En siis koe, etta  
kyse olisi pahan patriarkaatin tahdosta alistaa 
(ja siksi ja ta nkin pohtimatta sen enempa a  ta ssa  
kohdassa kyseista  vastakulttuuri-ilmio ta ), vaan 
kyse on na hda kseni nimenomaan lapsuuden 
perheyhteyden haasteista.  
 
No kun nyt sitten perheytimessa  ollaan, niin mil-
la  tavoin vanhempien tulisi se kelpaavuuden 
osoitus formuloida? Jotkut sanovat, etta  ei saa 
sanoa lasta kiltiksi, kunnolliseksi tai reippaaksi. 
Na in ajattelevat perustelevat asiaa muun muas-
sa siten, etta  on va kivaltaista ma a ritta a  oikein-
toimiminen lapsen ulkopuolelta sanomalla mika  
on kilttia  tai kaunista, ja mika  ei. Etta  lapsen tuli-
si itse saada ma a ritella  na ma . Samaan peruste-
luun pohjaa myo s se, ettei koululaisille kuulem-
ma pita isi antaa stipendeja , koska niiden taustal-
la on vain yksi ajatus siita , mika  on reipasta. Ym-
ma rra n sina nsa  ta llaisen ajattelun hyva n tahdon, 
mutta koen sen ennen kaikkea sellaiseksi aikui-
suuden epa varmuudeksi, joka monissa la nsimai-
sissa yhteiskunnissa vavisuttaa sosiaalisen hy-
vinvointimme perusteita. 
 
Lastemme kaksi ta rkeinta  tarvetta ovat sielun ja 
ruumiin ravinto. Vanhempien tehta va  on huo-

lehtia molempien tasapainoisesta saannista. 
Lautasmallin ta ytta va a n sielunravintoon kuulu-
vat muun muassa rakkaus, hellyys, hoiva, turval-
lisuus, opastus, hyva ksynta  ja rajoittaminen. 
Lapset haluavat, etta  heille kerrotaan yhteiso n 
pelisa a nno ista . Vaikka lapsuuteen kuuluukin 
niiden kyseenalaistaminen, ei se tarkoita, ettei-
va tko  lapset tiedosta niiden tarpeellisuutta. Jos 
teini tuittuilee, ha n tieta a  tuittuilevansa. Ha n 
”vihaa” vanhempiaan, mukamas. Vanhempien on 
siis ta rkea ta  ”ulkopuolelta” kertoa, mitka  ovat 
heida n ela ma narvonsa, jotta lapsella on perusta, 
johon liittya . On hyva , etta  lapsi voi myo s turval-
lisesti kyseenalaistaa asioita, ja muuttaa van-
hempana arvosuuntaansa, jos niikseen kokee. 
 
Na en siis, etta  lasta tulee kehua kiltiksi, kunnol-
liseksi ja reippaaksi silloin, kun vanhempi niin 
ajattelee. Se on keskeista  siina  hyva ssa  kehityk-
sessa , joka johtaa kelpaavuuskokemuksen hy-
va a n vahvistumiseen. Olennainen ta ydennys 
saadaan, kun lasta torutaan ylilyo nneista  (ei 
epa onnistumisista), ja ohjataan rakentavan 
kanssaka ymisen ja yhdessa sovitunlaisen yhteis-
hyva n vahvistamiseen. Ja na issa kin tilanteissa 
tuodaan samalla esille se, ettemme silti na e lasta 
kelpaamattomana tai pahana. Silloin lapsen ei 
tarvitse olla liian kiltti kokeakseen hyva ksynta a  
ja ja tta a kseen sen takia huolehtimatta itsesta a n 
ja itselle ta rkeista  tarpeista. 
 
On hyva  erottaa se, milloin ihminen on kiltti vah-
vuuttaan ja milloin heikkouttaan. Vahvuuttaan 
kiltit ovat na hda kseni yhteiskuntamme ja yhtei-
sen hyvinvointimme pa a rakennusaine. Ra isky-
va t, rohkeat ja kapinoivat tuovat va ria  ja luovat 
suurtekoja, muokkaavat monasti esimerkilla a n 
suuntaa. Mutta jos kaikki tai suurin osa olisi sel-
laisia, emme kykenisi huolehtimaan kollektiivi-
sesta hyva sta . Ta ma  siksi, etta  ra iskyva t persoo-
nat harvemmin sieta va t rinnallaan toista saman-
kaltaista. Suurtekoja luovien yksilo iden onnistu-
misen takana on aina valtava massa kunnollisia.  
Kiltteys tekee hyva a  itselle ja muille. Kaikkein 
tasapainoisimmat ihmiset uskaltavat olla kiltte-

ja . Siis, jos koet pistoksen omassatunnossasi, 

kun ja ta t ostoska rryt palauttamatta, olet poten-

tiaalinen vastuunkantaja, mutta viela  nupulla. 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 
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Kuvat Jyrki Vesa 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TÄNE) 

luovutti Miehen tyo  -palkinnon Miessakeil-

le torstaina 7.5.2015 Helsingissa  Tieteiden 

Talolla. Palkinnon luovuttivat kansanedus-

taja, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja -

sen ja Miesjaoston puheenjohtaja Kari Uo-

tila ja erikoistutkija, tasa-arvoasiain neu-

vottelukunnan ja sen Tapio Bergholm. 

 

Miessakit ry:n palkinto on taitelija Pertti 

Jarlan Miessakeille piirta ma  strippi, jossa 

kuvastuu menneen maailman miesten tu-

hoavan maskuliinisuuden jyrkka  ero Mies-

sakkien miesten keskina ista  tukea ja hy-

vinvointia edista va a n uuteen miehisyy-

teen. Strippi on julkaistiin Helsingin Sano-

missa 7.5. (ja nyt myo s ta ma n lehden kan-

nessa). 

 

 
Miehen tyo  –palkinto jaettiin Tieteiden talolla sa-

mana pa iva na  pidetyn Äikamme pojat -seminaarin 

yhteydessa . Miessakkilaisista psykoterapeutti Mat-

ti Kupila, kehitta mispa a llikko  Peter Peitsalo ja hal-

lintopa a llikko  Äntti Äle n pohdiskelivat seminaarin 

antia.  

MIESSAKIT RY VASTAANOTTI VUODEN 2015 MIEHEN TYÖ –PALKINNON 

Otteita palkinnonjakajan puolesta pu-

huneen Tapio Bergholmin puheesta: 

 

”Minulle tuottaa suura iloa Tasa-arvoasian 

neuvottelukunnan - eli TANE:n puolesta olla 

jakamassa tätä palkintoa Miessakit ry:lle. 

Arvostan läheistä yhteistyötä yhdistyksen 

edustajien kanssa, joka on ollut mahdollista 

varsinkin STM:n asettamassa miestyöryh-

mässä, kun itse olin TANE:n edustaja tuossa 

työryhmässä. 

 

TANE on vuonna 1972 perustettu pysyvä-

luoteinen parlamentaarinen neuvottelukun-

ta, joka toimii käytännössä eduskunnan toi-

mikauden ajan. 

 

TANE on luonteeltaan pysyvä, ja sillä on 

neuvoa antava asema valtionhallinnossa. 

Neuvottelukunta toimii asiantuntijana ja 

uusien esitysten, ideoiden ja lausuntojen an-

tajana sukupuolten tasa-arvoa koskevissa 

asioissa. Se on tasa-arvon toteutumisen seu-

raaja ja edistäjä sekä yksi kolmesta kansal-

lisesta tasa-arvoelimestä. Kaksi muuta ovat 

tasa-arvovaltuutetun toimisto ja tasa-

arvoyksikkö. 

 

TANE on toimintansa alusta saakka kiinnit-

tänyt huomiota myös miehiin. Ensimmäinen 

uudistus, mitä miehille esitettiin, oli isyyslo-

ma, jonka isä olisi voinut viettää lapsen syn-

tymän yhteydessä. Aikansa tunnetuin pila-

piirtäjä Kari Suomalainen luonnehti esitys-

tä pornoksi ja perverssiksi. Näistä ajoista on 

toki tultu eteenpäin, mutta useat naisten 

tasa-arvo-ongelmat ovat yhä ratkaisemat-

ta. Tällä vuosituhannelle miesten ja poikien 
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tasa-arvo-ongelmat ovat tulleet vahvemmin 

esiin ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua.  

 

Miessakit ry:llä on keskeinen ansio näiden 

mieserityisten ongelmien esiintuomisessa ja 

niihin toimivien ratkaisujen etsimisessä, ke-

hittelemisessä, kokeilemisessa ja käytän-

töön soveltamisessa. Miehet ovat yhteiskun-

nallisten tilastojen mukaan äärimmäinen 

sukupuoli. Meitä löytyy yhteiskunnan hui-

pulta ja pohjamudista. Miessakit ovat roh-

keasti ja päättäväisesti tarttuneet mies-

ten elämän kasvun paikkoihin ja vaikei-

siin kipupisteisiin korostaen miesten omia 

voimavaroja ja kykyä selvitä tukeutumal-

la toisiin miehiin.  

 

TANE:ssa todettiin varhain, että tasa-

arvo on molempien sukupuolten yhteinen 

asia. Tätä varten perutettiin vuonna 1988 

Miesjaosto kartoittamaan ja tuomaan 

miehiin ja poikiin liittyviä kysymyksiä su-

Malja Miessakeille! Kuvassa (suurin piirtein eturivissa ) oikealta vasemmalle Kari Uotila (TÄNE:n miesjaos-

ton puheenjohtaja), Erkki Nuutinen (valtuuston ja sen, Miessakit ry), Tapio Bergholm (TÄNE:n ja sen), Tomi 

Timperi (toiminnanjohtaja, Miessakit ry), Jarmo Holttinen (pa a kaupunkiseudun yhdysmies, Miessakit ry), 

Kelle Mo ller (valtuuston ja sen, Miessakit ry), Jyrki Mustonen (hallituksen puheenjohtaja, Miessakit ry), Äntti 

Äle n (hallintopa a llikko , Miessakit ry) ja Pekka Virtanen (valtuuston varapuheenjohtaja, Miessakit ry). Taa-

empana miessakkilaisista kurkistelevat muun muassa Risto Railo, Matti Kupila, Kari Kopra, Sami Koikkalai-

nen ja Rolf Paqvalin. 
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Otteita palkinnonjakajan puolesta pu-

huneen Kari Uotilan puheesta: 

 

”Tänään palkittava Miessakit ry on monella 

tapaa pioneeri suomalaisessa miestyössä ja 

miesaktivismissa. Yhdistys täyttää tänä 

vuonna 20 vuotta, josta haluan erikseen on-

nitella Miessakkeja, mutta yhdistyksen his-

toria menee kauemmaksi 90-luvun alkuun, 

jolloin psykoterapeutti Antti-Veikko Per-

heentupa perusti miesten kasvuryhmiä, jois-

sa miehet toinen toistaan peilinä käyttäen 

hakivat aineksia omaan henkiseen kasvuun-

sa. Idea oli, että sosiaaliseen hyvinvointiin 

liittyvät kysymykset ovat samanlaisia mie-

hille ja naisille, mutta sukupuoleen liittyvis-

tä sosiokulttuurisista ja biologisista tekijöis-

tä johtuen tarvitaan myös sukupuolierityi-

siä yhteisöjä.  

kupuolen ja tasa-arvon näkökulmasta esiin. 

Jaoston tehtävä on myös tuoda tasa-

arvokysymyksiä lähemmäs miesten arkea ja 

innostamaan heitä tasa-arvotyön pariin.  

 

Tänään palkittava Miessakit ry tekee työtä 

niillä tärkeillä alueilla, joilla myös Miesjaos-

to toimii, tosin erilaisin keinoin. Näitä ovat 

esimerkiksi Lyömätön linja väkivallan torju-

miseksi parisuhteessa; isyyden vahvistami-

nen; miesten henkinen kasvu ja viime vuosi-

na yhä näkyvämmäksi nousseet kysymykset 

liittyen miesten selviytymiseen avio- ja 

avoerotilanteista.  

 

Koko TANE:n ja omastakin puolesta haluan 

kiittää ja onnitella Miessakkeja, joka on to-

della ansainnut Miehen työ-palkinnon vuon-

na 2015.” 

Miehen tyo  –palkinto jaettiin Tieteiden talon aulassa. Kuvassa TÄNE:n pa a sihteeri Han-

nele Varsa pita a  ka sissa a n Miessakeille omistettua taidepalkinota ja TÄNE:n miesjaoston 

sihteeri Ärto Jokinen avaa yleiso lle teoksen syvempa a  merkitysta .  
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den 1997 alusta. Työ on edelleen yksi kes-

keinen ja tunnettu osa Miessakkien to-

teuttamaa kriisityötä. 

 

Miessakkien miesryhmätoiminnassa nou-

sivat toistuvasti tietyt teemat esiin. Näitä 

olivat erityisesti vanhemmuuteen ja pari-

suhteeseen liittyvät kysymykset, oman 

merkityksellisyyden löytäminen esimer-

kiksi työelämän paineissa sekä mahdolli-

suudet toimia yhdessä muiden miesten 

kanssa. Näihin Miessakit on vastannut 

aloittamalla mieserityisiä työmuotoja, 

joita ovat erokriisissä miehiä tukeva 

Erosta Elossa, miesten vanhemmuutta 

vahvistava Isyyden Tueksi sekä kotoutu-

mista tukeva Vieraasta Veljeksi -

toiminta. 

 

Kaikkia Miessakkien eri toimintamuotoja 

ohjaavia arvoja ovat sukupuolisensitiivi-

syys, vertaisuus, ammatillisuus ja hyvin-

voinnin edistäminen. Sukupuolisensitiivi-

syys merkitsee sukupuolen biologisten, 

psykologisten ja sosiokulttuuristen teki-

jöiden huomioon ottamista. Vertaisuus 

kumpuaa miesten keskinäisestä toimin-

nasta ja on koko yhdistyksen käyttövoi-

ma. Ammatillisuus on järjestötoimijoiden 

ja työntekijöiden asiantuntijuuden hyö-

dyntämistä ja jatkuvaa vahvistamista. 

Hyvinvoinnin edistäminen on koko toi-

minnan tähtäin, maali ja suunta. 

 

Miessakit ry:tä ei perustettu ajamaan 

miesten tasa-arvo-ongelmien ratkaisua 

tai vastaamaan siihen kutsuun, mitä tasa

-arvotyön kentältä miehiin kohdistui jo 

Ryhmissä mukana olleet miehet kokivat toi-

minnan niin tärkeäksi, että he perustivat 

yhdessä Perheentuvan kanssa Miessakit ry:n 

vuonna 1995. Tavoitteena oli aluksi koota 

valtakunnallinen, miehille tarkoitettujen 

ryhmien verkosto. Järjestön perustamiseen 

vaikutti lisäksi tieto miesten ongelmien, ku-

ten naisiin kohdistuvan väkivallan noususta 

kasvavan huomion kohteeksi.  

 

Miessakkien alkuvuosina järjestettiin lyhyt-

kursseja, joista valmistuneiden avulla mies-

verkosto lähti kasvamaan. Kursseilla käsi-

teltyjä aiheita olivat esimerkiksi: kuuntele-

minen ja kuulluksi tuleminen; tunteet todel-

lisuuden kohtaamisessa; miesten ja naisten 

erilaiset kokemustodellisuudet; elämänkaa-

ri ja ihmisenä kasvaminen; yhteisöt, johta-

juus ja valta; parisuhde ja perhedynamiik-

ka; miehen tunteet, seksuaalisuus ja väki-

valta sekä ryhmän ohjaaminen. Koulutuk-

sen aikana tai sen päätyttyä osallistujat sai-

vat ohjattavakseen oman miesryhmän. 

 

Miessakkien kasvu ei jäänyt miesryhmien 

verkoston rakentamisen varaan, vaan yh-

distys on kehittänyt vuosien varrella miehil-

le räätälöityjä, sukupuolisensitiivisiä toi-

minnan muotoja. Ensimmäinen oli perhe- ja 

parisuhdeväkivaltaan syyllistyneille miehille 

tarkoitettu kriisityö nimeltään Lyömätön 

Linja. Sen sisältöä kehitettiin alkujaan TA-

NE:n väkivaltajaostossa ja miesjaostossa, 

mutta sen toteuttamisen aloitti Naisten Apu 

Espoossa ry vuonna 1993 työntekijänään 

Lasse Reijomaa. Järjestö halusi kuitenkin 

siirtää vastuun toiminnasta kokonaan mie-

hille itselleen ja työ siirtyi Miessakeille vuo-
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FUTSALIA KONTULAN 

TEKONURMELLA 

Liikkukaa - Sports for Äll ry / Ei rasismille 

-hanke ja rjesta a  yhteistyo ssa  Miessakit 

ry:n Vieraasta veljeksi -toiminnan kanssa 

futsalin pelaamista Kontulan tekonurmel-

la yli 25-vuotiaille kantasuomalaisille ja 

maahanmuuttajataustaisille miehille. 

 

Maksuton osallistuminen! 

 

Aika 

Lauantaisin klo 12-13 8.8. asti (paitsi 6.6. 

ja 20.6.). 

 

Paikka 

Kontulan tekonurmi, Tanhuantie 4, Hki 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

(suositellaan) 

Petri O hman 

ohman@liikkukaa.org 

044 716 7797 

90-luvulla. Mutta siihen sen on ensimmäise-

nä ja suurimpana miesjärjestönä haluttu - 

ja toisinaan myös tulkittu - vastaavan. Mies-

sakkien tie on ollut kuitenkin toinen. Sen 

vastaus tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin on 

ollut ennen kaikkea miesten hyvinvoinnin 

edistäminen ja turvaaminen. Tasa-arvo on 

hyvinvointia; tasa-arvo on sukupuolten 

kumppanuutta. Hyvinvoiva mies ja nainen 

kykenevät tasa-arvoiseen suhteeseen. 

 

Miessakit on ollut menestystarina. Tänä 

päivänä tarvitaan yhä enemmän miehiin 

liittyvää sukupuolierityistä tietoa. Miessa-

keille sitä on kertynyt kahdessa vuosikym-

menessä ja uskon, että sitä osataan jatkossa 

myös käyttää.  

 

Malja Miessakeille; malja miehille.” 

mailto:ohman@liikkukaa.org
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

TEATTERISAKKI 

NYT KUN OLET MINUN 

Pasi Lampelan Nyt kun olet minun on tun-

nistettava ja ela ma nmakuinen uutuusdraa-

ma ihmisista  velvollisuuksien ja todellisten 

tarpeiden ristivedossa, oman itsensa  kui-

lun reunalla. 

 

Rooleissa Katariina Kaitue, Esa-Matti Long, 

Sari Puumalainen ja Timo Tuominen. 

Ohjaus: Pasi Lampela. 

 

Aika ja paikka 

Torstaina 5.11. klo 19. Kansallisteatterin 

Willensauna, Bergbominkuja 2, Helsinki. 

 

Hinta 

25 € 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Miessakit ry 

09 6126 620 

miessakit@miessakit.fi 

 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa miessa-

kit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/

teatterisakki. Sitovat ilmoittautumiset 

maanantaihin 21.9. menneessa . 

 

Esityksen yhteyteen pyrita a n ja rjesta ma a n 

keskustelutilaisuus tekijo iden kanssa ja se 

ja rjesteta a n osana Miesten Viikkoa. 

UUSIOPERH(S)E 

Mita  tapahtuu, kun nelja  toisilleen tunte-

matonta ihmista  kohtaa itsensa  ja toisensa 

uusperheiden tukiryhma ssa ? Hetkia  oike-

asta ela ma sta . Rohkeita tunnustuksia inhi-

millisyydesta , perhedynamiikan haasta-

vuudesta, ulkopuolisuudesta, oman ase-

man epa ma a ra isyydesta . Peloista, rakkau-

desta ja vanhemmuudesta. 

 

Rooleissa Titta Jokinen, Paavo Kerosuo, Ki-

ti Kokkonen ja Ella Pyha lto . 

Ohjaus: Outi Ma enpa a . 

 

Aika ja paikka 

Torstaina 8.10. klo 19.  

Äleksanterin teatteri, Älbertinkatu 32, Hki. 

 

Lauantaina 10.10. klo 19.  

Teatteri Rio, Hallituskatu 11, Oulu. 

 

Hinta 

20 € 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Miessakit ry 

09 6126 620 

miessakit@miessakit.fi 

 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa miessa-

kit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/

teatterisakki. Sitovat ilmoittautumiset tiis-

taihin 25.8. menneessa . 

http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/teatterisakki
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI | HELSINKI JA JÄRVENPÄÄ 

JÄRVENPÄÄ 

 

Paikka 

Sahan koulu (Keski-Uudenmaan Yhdistys-

verkosto ry), Puistotie 83, 04430 Ja rven-

pa a . 

 

Aika 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. 

 

Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 

12.8. klo 18 - 19.30 Sahan koululla. 

Elokuun kirja on Äntti Tuurin Ikitie. 

 

Seuraavat tapaamiset ovat keskiviikkoisin 

9.9, 14.10., 11.11. ja 9.12. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Risto Salovaara 

risto.salovaara@miessakit.fi  

040 537 2038 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jat-

kaa syksyllä 2015 Helsingissä ja Järven-

päässä. Mukaan kutsutaan miehiä, jotka ha-

luavat yhdessä tutustua mieskirjallisuuteen, 

joka voidaan käsittää sangen laaja-

alaisesti. Osallistujat voivat ehdottaa käsi-

teltäviä teoksia. 

 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. Ryhma sta  muodostuu ka-

veriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa 

mieheytta a n niin klassikkojen kuin uu-

demmankin kirjallisuuden mieskuvia vas-

ten. 

 

HELSINKI 

Seuraavaksi kerraksi luettava teos 

Syksyn ensimma inen teos, jota ka sitella a n 

1.9., on Louis-Ferdinand Ce linen Niin kau-

as kuin yo ta  riitta a  (Voyage au bout de la 

nuit). Kahdesta suomennoksesta suositel-

laan tuoreempaa Jukka Mannerkorven 

ka a nno sta  vuodelta 2012. Seuraavat teok-

set valitaan taas yhteisesti syksyn edetes-

sa . 

 

Paikka 

Miessakkien tilat, Ännankatu 16 B 28, 

00120 Helsinki. 

 

Aika 

Tiistaina 1.9. klo 18.00 - 19.30. Seuraavat 

tapaamiset 22.9., 13.10., 3.11. ja 24.11. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Petri O hman 

pjohman@netti.fi 

mailto:risto.salovaara@miessakit.fi
mailto:pjohman@netti.fi
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSPIIRI | VIHTI 

Piiriin voi liittyä kuka tahansa miespuolinen 

henkilö, ylä- tai alaikärajaa ei ole eikä laa-

jaa perehtyneisyyttä kirjallisuuteen edelly-

tetä. Ryhmäläisiltä toivotaan aktiivista 

mieltä, hurtin huumorin tajua ja kunnioi-

tusta toisten ryhmäläisten ehkä kuohutta-

viakin mielipiteitä kohtaan. 

 

Joka kerralle valitaan ryhma n ja senten 

kesken luettavaksi ja ruodittavaksi uusi 

kirja, joka voi olla yhta  hyvin kauno- kuin 

tietokirjallisuuttakin. Ensimma isena  ka si-

telta va na  teoksena on Esko Valtaojan 

"Kaiken ka sikirja". Erikseen kesa la ksyna  

on Va ino  Linnan "Tuntematon sotilas " tai 

"Sotaromaani". 

 

Ryhma n veta ja na  toimii kirjastonhoitaja 

Erkki Hipponen. 

 

Aika ja paikka 

Kokoontumisia pideta a n kerran kuussa. 

Syksyn ensimma inen kokoontuminen ja r-

jesteta a n torstaina 10.9.2015 klo 18. Jokai-

nen istunto kesta a  noin tunnin tai vaikka 

pidempa a nkin, jos keskusteltavaa riitta a . 

 

Vihdin pa a kirjasto, 

Äsemantie 30, Nummela. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Erkki Hipponen 

erkki.hipponen@vihti.fi 

044 767 4692 

 

Ryhma a n voi myo s ilmoittautua kirjaston 

tiskilla . 

 

mailto:erkki.hipponen@vihti.fi
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MARIA AKATEMIA | DEMETER-KOULUTUSOHJELMA 

VÄKIVALTA ON EHKÄISTÄVISSÄ -KOULUTUS 2015–2016  

Tarkoitettu 

Sosiaali-, terveys- ja opetusalan 

ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon ja 

ja rjesto kenta n toimijoille, johtajille, tyo n-

ohjaajille ja psykoterapeuteille. 

 

Rakenne 

 7 koulutuspa iva a , jotka sisa lta va t luento-

osuuden ja pienryhma tyo skentelyn. Ryh-

ma tyo skentely on ammatillisesti reflek-

toivaa ja prosessuaalista.  

 

Aika ja paikka 

Koulutuspa iva t ovat 17.9., 15.10., 12.11. ja 

10.12.2015 seka  14.1., 11.2. ja 10.3.2016.  

Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2015 men-

nessa .  

 

Maria Äkatemia, Fredrikinkatu 33 Ä, Hki. 

 

Hinta 

1 200 € / 960 € ja senhinta. Koulutuksen 

voi maksaa kuukausierissa  6 x 200 €.  

Ihmissuhdealan opiskelija, kysy edullista 

opiskelijahintaa! 

 

Peruutusehdot  

Ilmoittautuminen on sitova, ks. maria-

akatemia.fi/sites/default/files/

koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  

Hanna Kommeri, 045 1443 953 

hanna.kommeri@maria-akatemia.fi 

 

Koulutusohjelma lo ytyy osoitteesta maria-

akatemia.fi. Maria Äkatemia pida tta a  oi-

keudet koulutusohjelman muutoksiin.  

Väkivalta on yhteiskunnallinen haaste. Sen 

varhainen tunnistaminen ja siihen puuttu-

minen on ihmissuhdealojen ammattilaisten 

vastuu ja velvollisuus. Maria Akatemian vä-

kivaltaan erikoistuneessa Demeter-työssä 

tuetaan väkivaltaa käyttäviä tai sen käyt-

töä pelkääviä naisia luopumaan väkivaltai-

sesta käyttäytymisestä, sekä koulutetaan 

ammattilaisia, joiden vastuulla on tunnistaa 

psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa asiakkais-

saan ja yhteisöissä.  

 

Koulutus perustuu Demeter- ja MaSu-

tyo ssa  saatuun kokemustietoon ja siita  

luotuun teoriaan va kivallan dynamiikasta 

ja sisa isesta  ka sikirjoituksesta. Se on pro-

sessikoulutus, jonka viitekehys on psyko- 

ja perhedynaaminen seka  sukupuolierityi-

nen. Oppimateriaalina on Britt-Marie Per-

heentuvan kirjoittama ja Marjo-Riitta Kar-

husen toimittama kirja Tietoisuuden tie 

alkurakkauteen – va kivalta on ehka ista vis-

sa  (2010), joka kuuluu koulutuksen hin-

taan. 

 

Tavoite 

Äuttaa ammattilaisia kantamaan vastuuta 

va kivallan ehka isysta  yhteiskunnassa  

 antamalla lisa ymma rrysta  ja valmiuk-

sia tunnistaa ja kohdata psyykkista  ja 

fyysista  va kivaltaa  

 antamalla tyo va lineita  ja menetelmia  

va kivallan ehka isyyn ja hoitoon  

 lisa a ma lla  itsetuntemusta ammatilli-

sena laatutekija na   

 vahvistamalla ja lisa a ma lla  eri sekto-

reiden moniammatillista yhteistyo ta  

valtakunnallisesti 

http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
http://maria-akatemia.fi
http://maria-akatemia.fi
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MARIA AKATEMIA 

ERITYISTASON NAISTIETOISUUSKOULUTUS 2015–2016  

Sukupuolierityisyyden oivaltaminen antaa 

yksilölle ja yhteisölle mahdollisuuden sisäi-

seen vahvistumiseen. Kyse on miehen ja nai-

sen sukupuolten ainutkertaisista ominais-

laaduista. Sukupuolierityisyyden syvä ym-

märtäminen itsessä ja toisissa toimii yksilön 

ja yhteisöjen elämässä voimavarana ja am-

matillisena laatutekijänä. 

 

Maria Äkatemian sukupuolierityisyyden 

ammatillinen ta ydennyskoulutus painottaa 

sukupuolten merkitysta  yhteiskunnan ja 

yhteiso jen toiminnassa. 

 

Koulutuksen teemat 

1. Johdatus sukupuolierityisyyteen: his-

torialliset ja nykyajan sukupuolieri-

tyisyyteen liittyva t ajattelijat; sisa i-

nen ka sikirjoitus ja sukupuolierityi-

syys; sukupolviketju ja perhedyna-

miikka. 

2. Naistietoisuuden eri na ko kulmat—

naislaadun ydin: naisen ja miehen 

laatu ja erityiskysymykset, mahdolli-

suudet ja kipupisteet; naisen eettinen 

vastuu, kumppanuuskulttuurien ja 

sukupolviketjun merkityksen kehitta -

minen. 

3.Sukupuolierityisyys ammatillisena laatu-

tekija na : yhteiskunta, tyo ela ma , nainen ja 

hyvinvointi; naisjohtajuus— johtajuus nai-

sessa. 

 

Kohderyhmä 

Äsiakas- ja ihmissuhdetyo ta  tekeva t seka  

kaikki aiheesta kiinnostuneet naiset, jotka 

etsiva t uusia tyo va lineita  yksilo iden, per-

heiden ja tyo yhteiso jen identiteetin, hyvin-

voinnin ja luovuuden vapautumiselle ja 

voimaantumiselle. Osallistujalta toivotaan 

ymma rrysta  oman sisa isen kasvun ja ehey-

tymisen merkityksesta . 

 

Tavoite 

Koulutuksessa perehdyta a n sukupuolieri-

tyisyyden teemoihin seka  teoreettisella et-

ta  ka yta nno nla heisella  tavalla. Koulutus 

antaa va lineita  sukupuolierityisyyden tar-

kasteluun seka  ammatillisissa etta  henkilo -

kohtaisissa yhteyksissa . 

 

Rakenne ja menetelmät 

Koulutuskokonaisuus on ohjattu prosessi 

sisa lta en luento-osuudet seka  ohjatun 

pienryhma prosessin ja oppimispa iva kir-

jan. 

 

Aika ja paikka 

Seminaaripa iva t ovat seuraavina torstaina 

klo 13:30 - 18:00: 29.10., 19.11. ja 

3.12.2015, 7.1., 28.1. ja 18.2.2016. 
 

Maria Äkatemia, Fredrikinkatu 33 Ä, Hki. 
 

Hinta 

890 € / 820 € ja senille seka  opiskelijoille. 

 

Peruutusehdot  

Ilmoittautuminen on sitova, ks. maria-

akatemia.fi/sites/default/files/

koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  

Maria Äkatemia toimisto@maria-

akatemia.fi, 09 7562 2250. Maria Äkatemia 

pida tta a  oikeudet koulutusohjelman muu-

toksiin. 

http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
http://maria-akatemia.fi/sites/default/files/koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf
mailto:toimisto@maria-akatemia.fi
mailto:toimisto@maria-akatemia.fi
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PRO GRADU | PEKKA SEPPÄNEN 

ARKIPUHEESTA TUNTEIDEN POHTIMISEEN 

nin ja lkeen aineisto analysoitiin kvalitatii-

visen sisa llo nanalyysin avulla ryhmittele-

ma lla  se teemojen mukaisesti. Äineiston 

analysoinnin apuna ka yteta a n puheen ja-

kamista eri tasoihin. Niista  tarkemmin kes-

kityta a n arkipuheeseen ja syva lliseen pu-

heeseen.  

Tutkimuksen la hto kohtana ovat Riitta Jalli-

nojan ja Jaana Maksimaisen tutkimukset 

seka  Eva Illouzin, Elisabeth Beck-

Gernsheimin ja Ulrich Beckin kirjoitukset 

avioliiton ja parisuhteen muuttumisesta 

niin, etta  kommunikaatio on parisuhteen 

keskeinen ja va ltta ma to n osa. Voimak-

kaimmillaan sen ilmaisee Maksimainen 

esitta ma lla , etta  ilman kommunikaatiota ei 

ole parisuhdetta. Ta ma n tutkimuksen la h-

to kohtana on myo s terapiakulttuurin aja-

tus siita , etta  kaikki reflektoivat tunteitaan. 

Änthony Giddensin esittelema a  puhdasta 

suhdetta ka yteta a n mallina terapiakulttuu-

rin parisuhteesta.  

Tutkimusta varten haastatelluille miehille 

parisuhteessa keskusteleminen on ta rkea a . 

Ärkiasioista puhuminen on kaikille help-

poa ja sujuvaa. Helpoiten keskustelu alkaa 

muun tekemisen ohessa. Kolme haastatel-

luista miehista  kaipaa puolison kanssa kes-

kustelemiselta enemma n, kuin mita  siina  

on. Kaikki haastatellut miehet ovat lapsuu-

dessaan sosiaalistuneet sellaiseen kulttuu-

riin, jossa mies ei ilmaise tunteitaan eika  

puhu tunteista puolisolleen. Miesten elin-

aikana ilmapiiri liittyen parisuhteessa kes-

kustelemiseen on muuttunut: keskustelus-

ta on tullut ta rkea  asia ja siita  puhutaan 

paljon. Miehet ovat eri tavoilla oppineet 

Pekka Seppa nen 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiologian laitos 

Pro gradu –tutkielma 

2015 

Otsake 

Arkipuheesta tunteiden pohtimiseen. Aikuis-

ten miesten käsityksiä parisuhteessa kes-

kustelemisesta. 

Abstrakti 

Ta ssa  tutkimuksessa selviteta a n, mita  pari-

suhteessa keskusteleminen on miehille. 

Tutkimuksessa keskityta a n miesten ka si-

tykseen asiasta, koska parisuhteen kom-

munikaatiosta puhutaan tavallisesti erotte-

lematta miesten ja naisten kokemuksia. 

Kysymys miesten ka sityksesta  parisuh-

teessa keskustelemisesta on jaettu kol-

meen osa-alueeseen: miesten taidot ja tar-

peet, puolison kanssa parisuhteessa kes-

kustelemisen merkitys miehille ja muutos 

miehissa  suhteessa keskustelemiseen. Tut-

kimuksen tavoite on selvitta a , mika  pari-

suhteessa puhumisessa on miehille vaike-

aa ja mika  helppoa ja minka lainen parisuh-

teen osa-alue puolison kanssa keskustele-

minen on miehille. Yleisesti ka ytetty termi 

“kommunikaatio” jaetaan pienempiin 

osiin.  

Tutkimusaineisto hankittiin etsima lla  

haastateltaviksi miehia , joilla oli kokemus-

ta puolison kanssa keskustelemisesta pari-

suhteessa ja jotka osasivat sanoittaa koke-

muksiaan ja ajatuksiaan parisuhteessa kes-

kustelemisesta. Kymmenen ta llaista miesta  

haastateltiin. Haastattelumuotona oli 

strukturoitu teemahaastattelu. Litteroin-
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MIESTEN MINDFULNESS –KURSSI  

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän läs-

näolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä läsnä-

olo eli mindfulness on kaiken sen aistimista, 

jota tämä olemassa oleva hetki tarjoaa. Me-

netelmä lisää stressinhallintakykyäsi, vä-

hentää uupumusta ja auttaa sinua kohtaa-

maan tunteita sekä murehtivia ajatuksiasi. 

Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoit-

teita, lisää myönteisyyttä ja omien voimava-

rojen käyttöön ottamista. Tästä on hyötyä 

niin työssä kuin kotonakin. 
 

Mindfulness menetelma  koostuu harjoi-

tuksista, jotka ovat yksinkertaisia ja hel-

posti opittavissa. Kurssilla opimme kes-

kustellen, ja teemme paljon erilaisia har-

joituksia istuen, seisten tai lattialla maa-

ten. Harjoitteiden tekemiseen saat ohjaus-

ta ja tukea kurssin aikana. Kurssi sopii kai-

kille ika a n ja kuntoon katsomatta. 
 

Ohjaajana Tomi Tommola (mindfulness-

ohjaaja, joogaohjaaja, uravalmentaja, 

VTM). 
 

Ryhma  kokoontuu keskiviikkoisin 12.8. – 

2.9. klo 17.30 - 19.30. Tapaamiset 12.8., 

19.8., 26.8. ja 2.9.2015. 
 

Paikka: Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

Hinta: 125 € (Miessakkien ja senet –15%).  
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

Tomi Tommola, 050 540 7654 

tomi.tommola@gmail.com 

 

Ilmoittautumiset 5.8. menneessa . 

keskustelemaan parisuhteessa: osa va hi-

tellen opiskelun ja tyo n kautta, osa kriisin 

ja muutoksen kautta. Kaikki miehet eiva t 

kuitenkaan reflektoi tunteitaan yksin tai 

puolisonsa kanssa. Parisuhteessa keskus-

telemisen merkityksesta  selvisi, etta  arjen 

asioista puhuminen la henta a  miesta  ja 

puolisoa ja nostaa pintaan hyvia  tunteita. 

Syva llinen puhuminen syventa a  miehen ja 

puolison va lista  suhdetta. Syva llinen puhu-

minen on myo s edellytys syva lle parisuh-

teelle. Haastatelluille miehille kommuni-

kaatio on parisuhteessa ta rkea  osa. Osalle 

haastatteluista miehista  se on va ltta ma to n 

osa parisuhdetta. 

Tutkielma luettavissa osoitteessa https://

helda.helsinki.fi/handle/10138/154591.  

SYKSYN 2015 ERORYHMÄT 

Miessakit ry:n eroryhmia  kootaan syksyl-

la  2015 seuraavilla paikkakunnilla: 

 

 Helsinki 

 Ja rvenpa a  

 Lahti 

 Oulu 

 Pori 

 Tampere 

 Turku. 

 

Lisa tietoa ajankohdista ym. lo ytyy netista  

osoitteesta miessakit.fi. 
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Aika ja paikka HELSINKI 

Joka toinen tiistai klo 17.30–19.30 

(alkamisajankohta elo/syyskuu 2015). 

Miessakit ry Helsinki,  

Ännankatu 16 B 28 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset  

Jyrki Seppa la  

jyrki.t.seppala@netti.fi 

044 380 0870 

MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIES TAVATTAVISSA | TAMPERE JA HELSINKI 

Miessakit ry:n Mies Tavattavissa - ryhmän 

tarkoituksena on koota miehiä pienryh-

mään, jossa keskustellaan miehenä olemi-

seen liittyvistä kysymyksistä ja toinen tois-

taan peilinä käyttäen haetaan aineksia 

omaan henkiseen kasvuun.  

 

Perinteisesti ongelmiaan ka tkeva  suoma-

lainen mies lo yta a  ryhma n kautta uutta 

rohkeutta ja itseluottamusta tulla hyva ksy-

tyksi ongelmineen ja epa varmuuksineen 

miehena . Na in myo s tuen ja hoidon hake-

misen kynnys madaltuu, ja apua etsita a n 

ennen kuin mahdollinen kriisi tai sairaus 

on edennyt selva sti vaikeammaksi hoitaa. 

Toisaalta ryhma sta  saa tukea myo s arjen 

pienempiin kysymyksiin ja ongelmiin. Ta -

ma  ennaltaehka isee selvitta ma tto mien asi-

oiden kasaantumista. 

 

Ryhma  on avoin. Ryhma a n voi siis liittya  

milloin vain eika  mukaan tuleminen edel-

lyta  osallistumista koko syyskaudeksi. 

 

Aika ja paikka TAMPERE 

Joka kuukauden toinen ja nelja s maanantai 

10.8.-14.12.2015 klo 16.30–18.30 

Tampereen Seudun Vertaiskeskus,  Mus-

tanlahdenkatu 19, Tampere 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset  

Pekka Huttunen 

pekka.e.huttunen@miessakit.fi 

0500 794 794 

 

 

mailto:pekka.e.huttunen@miessakit.fi
mailto:pekka.e.huttunen@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE (EETU) | OULU 

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yk-

sin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulu-

tettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen 

jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön 

asioissa. 

 

Koulutus sisa lta a  kaksi 6 tunnin jaksoa, 

jotka pideta a n kahtena lauantaina kahden 

viikon va lein. Koulutus ka sitta a  mm. seu-

raavia elementteja : mies ja ero, erotukemi-

nen, tukihenkilo toiminta ja kriisiauttami-

nen. Oppimismenetelmina  ovat luennot, 

tilanneharjoitukset, ryhma tyo t, itsena iset 

tehta va t ja oppimispa iva kirja. 

 

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta 

riippumatta ja koulutuksen ka yneet toimi-

vat tukihenkilo ina  omilla paikkakunnil-

laan. Koulutuksen ja rjesta a  Kari Vilkko, 

erotyo ntekija . Koulutukseen hakeneet 

haastatellaan ennen valintaa. Koulutus on 

ilmainen. 

 

Hyödyt osallistujalle 

Koulutuksen ja lkeen henkilo lla  on perus-

valmiudet toimia eromiehen vertaistukija-

na. Ha n ymma rta a  ja osaa ka sitella  entista  

paremmin paitsi tuettavan myo s omia tun-

teitaan. Tukihenkilo lla  on takanaan oma 

eroprosessi. Toisen eromiehen auttami-

nen voi olla itselle eritta in myo nteinen 

kokemus. 

 

Kenelle 

Omasta eroprosessistaan tasapainotilan 

saavuttanut mies, joka on aidosti kiin-

nostunut vapaaehtoisesta auttamistyo s-

ta . Koulutusryhma n koko on eninta a n 8. 

Koulutukseen hakeneet haastatellaan 

ennen valintaa.  

 

Hinta 

Koulutus on osallistujille ilmainen.  

 

Aika ja paikka  

La 26.9.2015 klo 10.30 -16.30 ja  

la 10.10. 2015 klo 10.30 -16.30 

 

Kumppanuuskeskus 

(kokoustila Pikkuseppa ) 

Isokatu 47 

90100 Oulu 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Kari Vilkko 

erotyo ntekija  

044 751 1341 

kari.vilkko@miessakit.fi 

 

Ilmoittautuminen viimeista a n pe 

11.9.2015.  Haastattelut sopimuksen mu-

kaan.  
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ISYYSLAKI UUDISTUU VUONNA 2016 

ISYYDEN VOI TUNNUSTAA JO ÄITIYSNEUVOLASSA 

Teksti STM Tiedote 105/2015  

STM, oikeusministerio  ja THL tiedottavat. 
 

Jos avioliiton ulkopuolella syntyva n lapsen 

biologinen isyys on selva , voi isyyden jat-

kossa tunnustaa jo ennen lapsen syntyma a  

a itiysneuvolassa. Na in voi toimia esimer-

kiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asu-

vat avoliitossa. Perheen ei ena a  tarvitse 

ka yda  lastenvalvojan luona lapsen synty-

ma n ja lkeen, kuten nykyisin. Muutos sisa l-

tyy uuteen isyyslakiin, joka tulee voimaan 

1. tammikuuta 2016.  
 

Uuden lain on tarkoitus muun muassa hel-

pottaa isyyden tunnustamismenettelya  ja 

sa a sta a  etenkin isien tyo aikaa. Isyyden 

tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa 

myo s tulevan isa n vanhemmuutta.  
 

Ävioliittoon perustuva ns. isyysolettama 

sa ilyy ka yta nno ssa  ennallaan. Ävioliittoon 

syntyva n lapsen isa ksi todetaan jatkossa-

kin lapsen a idin aviopuoliso.  
 

Uuden lain myo ta  a iti ei voi ena a  vastustaa 

lapsen isa n selvitta mista . Ta lla  pyrita a n 

edista ma a n lapsen oikeutta tieta a  molem-

mat biologiset vanhempansa.  
 

Suurin syy isyyslainsa a da nno n uudistami-

seen ovat perherakenteissa tapahtuneet 

muutokset.  
 

Nykyisin joka kolmas lapsi, eli noin 24 000 

lasta vuodessa, syntyy avoliittoperheeseen. 

Na issa  perheissa  biologinen isyys on 

useimmiten selva  ja avomies yleensa  halu-

aa tunnustaa lapsen isyyden. Ärvioiden 

mukaan 70-80 prosenttia avoliitossa syn-

tyneista  lapsista (noin 16 400-17 800 lasta 

vuodessa) voitaisiin tunnustaa a itiysneu-

volassa. Samalla pari voi tehda  sopimuk-

sen lapsen yhteishuollosta. Tunnustamista 

ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan 

a itiysneuvolasta isyyden selvitta misesta  

huolehtivalle lastenvalvojalle.  
 

Isyyden tunnustaminen a itiysneuvoloissa 

on uusi tehta va , joka muuttaa a itiysneuvo-

loiden ja lastenvalvojien keskina ista  tyo n-

jakoa ja ajanka ytto a . Suurin osa isyyden 

tunnustamiska ynneista  siirtyy lastenvalvo-

jilta a itiysneuvoloihin. Isyyden tunnusta-

misen arvioidaan pidenta va n neuvola-

ka yntia  noin puolella tunnilla, mika  kun-

tien on otettava huomioon neuvoloiden 

henkilo sto mitoituksissa. Pitemma lla  aika-

va lilla  uudesta ka yta nno sta  voi olla kun-

nalle taloudellista hyo tya  myo s siksi, ettei 

isyysna ytetta  ena a  tarvitse ottaa terveys-

keskuksen laboratoriossa la a ka rin valvon-

nassa.  
 

Kunnat ovat saaneet ohjeistusta uuden 

isyyslain toimeenpanon tueksi. Lisa ksi so-

siaali- ja terveysministerio , oikeusministe-

rio  ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja r-

jesta va t neuvoloiden terveydenhoitajille ja 

ka tilo ille seka  sosiaalitoimen lastenvalvo-

jille yhteista  koulutusta ensi syksyna .  
 

Uusi isyyslaki kumoaa vuodesta 1976 voi-

massa olleen isyyslain. 
 

Lisätietoja 

Marjaana Pelkonen, 02951 63331 

etunimi.sukunimi(at)stm.fi 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Toimisto 
Jami Sna ka , toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       jami.snaka(at)miessakit.fi 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Hallinto  
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
       050 588 1687 
       tomi.timperi(at)miessakit.fi 
Äntti Äle n, hallintopa a llikko  
       0500 934 303 
       antti.alen(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehitta mispa a llikko  
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miestyön Osaamiskeskus 
       miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehitta mispa a llikko  
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miessakkiopisto 
Jami Sna ka , toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. ta ma n lehden takakansi 

 
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 
Matti Kupila, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       matti.kupila(at)miessakit.fi 
Jukka Lampinen, va kivaltatyo ntekija  
       044 751 1336 
       jukka.lampinen(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, erotyo vastaava, 
psykoterapeutti  
       044 751 1333 
       jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 
Kari Vilkko, erotyo ntekija  
       044 751 1341 
       kari.vilkko(at)miessakit.fi 
       miessakit.tampere(at)miessakit.fi 
 
Isyyden Tueksi 
       miessakit.lahti(at)miessakit.fi 
Timo Tikka, vastaava isa tyo ntekija  
       050 511 3360  
       timo.tikka(at)miessakit.fi 
Ilmo Saneri, isa tyo ntekija   
       050 511 3361 
       ilmo.saneri(at)miessakit.fi 
 
Vieraasta Veljeksi  
Heikki Kerkka nen, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. yhdistyksen Internet-sivusto 
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Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@miessakit.fi 

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

 

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Lahti 
Jouni Jude n 
044 334 6344 
jouni.juden(at)hotmail.com  

Lahti 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen(at)miessakit.fi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   

 
Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 
 
Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-
dessa  toimistoomme! 


