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JÄSENTIEDOTE

YHTEISVASTUU ISYYDESTÄ
Miehet ja naiset ovat hyvia ja arvokkaita.
Yhdessa he luovat ja yllapitavat isyydesta
ja aitiydesta koostuvaa kumppanuusvanhemmuutta. Miehilla ja naisilla on vanhemmuudessa seka yhteinen etta erityinen tehtava.
Yhteiskuntamme sosiaalinen perusta on
tasapainoisimmillaan silloin, kun kumppanuus, isyys ja aitiys voivat riittavan hyvin.
Vanhempien hyvinvointi vaikuttaa kaikkein merkittavimmin lasten hyvinvointiin
ja niihin tekijoihin, jotka vahvistavat lasten
kasvua itsestaan huolehtiviksi aikuisiksi ja
uuden tulevaisuuden rakentajiksi. Kun siis
yhteiskunnassa huolehditaan tasapainoisesta ja turvallisesta elamasta, on varmistettava, etta kumppanuus, isyys ja aitiys
tulevat vaalituiksi niin arjessa kuin kriiseissa.

Isyys luo hyvinvointia
Isyys on lapi historian ollut yksi keskeisimmista miehen elamaa maarittelevista rooleista. Nyky-yhteiskunnassa isyyden toteuttamismahdollisuudet ovat moninaisemmat kuin aiemmin, joskin ydinidea
pohjaa samaan. Isyys on ylpeytta, iloa, vastuunkantoa seka turvan ja esikuvan antamista. Isat maarittelevat elamansa tarkeimmiksi asioiksi ensimmaisena isyyden,
parisuhteen ja perheen. Tyo, kaverit ja harrastukset ovat samoin olennaisia. Kaikesta
edellisesta summautuu heille hyva elama.
Isyys on merkittava ja erityinen osa lasten
hyvinvointia. Isasuhteen ohuus tai puuttuminen tulee toistuvasti esille yhtena tyypillisimmista tekijoista poikien ja tyttojen on-

gelmien taustalla. Ennen kaikkea se nakyy
haasteina selviytya vaikeista tai kriisiytyneista tilanteista, turvattomuuden tunteena
seka alentuneena itsetuntona. Lisaksi poikien kohdalla sukupuoleen liittyvan samaistumiskohteen puute luo monille irrallisuuden ja kuulumattomuuden kierretta,
joskus jopa katkeruutta mieheytta kohtaan.
Onkin tarkeata huomioida, etta lapset voivat keskimaarin parhaiten silloin, kun vanhemmat toimivat toisiaan kunnioittavina
kumppaneina, ja kun lapsilla on riittavan
hyva suhde seka isaan etta aitiin. Naista tekijoista huolehtiminen on merkittavinta
mita voimme lapsillemme antaa.
Ero on yleisin isyyden kriisi
Isyyden yleisin kriisi kohdentuu erotilanteisiin. Isan hyvinvointia voi horjuttaa oma
jaksaminen eron keskella ja erityisesti huoli suhteen sailymisesta lapsiin. Onneksi nykyaan seka eroavat pariskunnat etta viranomaistahot pitavat perusarvona lasten hyvan suhteen sailymista vanhempiin. Suurin
osa pariskunnista paaseekin keskenaan sopuun lapseen huoltoon liittyvista asioista.
Ja niistakin tapauksista, joissa sopuun ei
itsenaisesti paasta, 90 prosenttia saadaan
ratkaistua kunnallisten perheneuvoloiden
avustuksella ja lastenvalvojien vahvistamilla sopimuksilla. Sosiaalitoimien kyvyssa tukea isien ja aitien vanhemmuutta on silti
yha varsinkin alueellisia eroja. Oletettavaa
kuitenkin on, etta hyva kehitys jatkuu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myota. Sen yhtena tavoitteenahan on hyviksi
todettujen toimintamallien yhtenaistaminen koko maahan.

→
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On myos niin, etta monet miehet kokevat
yha epavarmuutta, pelkoa ja joskus jopa
vaarinkohtelua tilanteissa, joissa lasten
huoltajuudesta paatetaan. Eron jalkeen lahivanhemmista 80 prosenttia on aiteja, eika taman suhteen ole tapahtunut muutosta
viime vuosina. Joskus tama koetaan niin,
etta isan vanhemmuus on toissijaista.
Vaikkei lahivanhemmuuden maarittaminen olekaan vanhemmuutta arvottavaa, ei
tata mielen hyvinvointiin merkittavasti
vaikuttavaa kokemusta sovi ohittaa. Se
saattaa nimittain olla laukaiseva tekija sille, etta vastakkainasettelu ja riitely saavat
vakaviakin piirteita. Joka tapauksessa luottamus ja kyky sopimiseen madaltuvat.
Ongelma lahivanhemmuudesta ja asumisesta pyritaan usein ratkaisemaan tasapaistamalla eron jalkeinen vanhemmuus.
Kauaskantoisempaa ja tervehdyttavampaa
olisi tukea molempia vanhempia luottamaan oman vanhemmuuden tarkeyteen ja
ainutlaatuisuuteen. Eroavia on tuettava
ymmartamaan, ettei erotilanteiden myota
horjuva hyvinvointi korjaannu tasapaistamisella, vaan vanhemmuuden jatkumisen
turvaamisella. Äitiys ei voi korvata isyytta
eika painvastoin. Seka itselle etta lapsille

on tarkeinta se, mita vanhemmuudellaan
tekee. Samalla on myos merkitsevaa, miten
viranomaistahot huomioivat kussakin tapauksessa eron taloudelliset ja rakenteelliset vaikutukset siten, etta varmistetaan seka isyyden etta aitiyden tasapainoinen jatkuminen.
Isäerityinen osaaminen ammatillisena
laatutekijänä
Isyyden tukemisessa on kaksi kokonaisuutta, joihin on hyva keskittaa huomiota.
Toinen liittyy isien itsensa tukemiseen, toinen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivien peruskoulutukseen. Isia tuetaan
parhaiten huomioimalla heidan vanhemmuutensa niin arjessa kuin kriiseissa. Tama huomioiminen on arvostamista, eli
kuulemista, kysymista ja ohjaamista, seka
sukupuoleen liittyvien sosiokulttuuristen
ja biologisten merkitysten ymmartamista,
eli isaerityista osaamista. Liittamalla
isaerityisen osaamisen opinnot sosiaali-,
terveys- ja kasvatusalojen perusopetukseen, huolehdimme juurtuvasti meille kaikille tarkean isyyden hyvinvoinnista nyt ja
tulevaisuudessa.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
Kirjoitus on julkaistu alun perin STTK:n pamfletissa
”Miehen tasa-arvo” (8.6.2017). Julkaisussa asiantuntijat
nostavat esiin syita ja ratkaisuja miesten tasa-arvoongelmiin. Esille nousee poikien ja miesten rooli koulussa, tyoelamassa, armeijassa ja perheessa. Julkaisu on
luettavissa osoitteessa https://www.sttk.fi/files/
miehen-tasa-arvo/.
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UUSI TOIMISTOSIHTEERI ESITTÄYTYY
Teksti Äkseli Rouvari Kuva Peter Peitsalo

Olen Akseli Rouvari, 20-vuotias helsinkiläisnuori ja aloitin Miessakeissa työskentelyn
toimistosihteerin työtehtävissä nyt huhtikuun alussa. Roolini Miessakeissa on olla
aika lailla ’’jokapaikanhöylä’’ organisaatiomme sisällä. Käytännössä työtehtäviäni
ovat esimerkiksi hallinnon avustus, internetsivujen ja some-kanavien ylläpito sekä
sisällöntuottaminen, tilojenhallinta ja erilaiset edustustehtävät niin fyysisen- ja puhelinpäivystyksen kuin myös tapahtumiin
osallistumisen muodossa.
Taustaltani olen ylioppilas Helsingin Medialukiosta joulukuulta 2015. Valmistumiseni jalkeen suoritin varusmiespalveluksen Kaartin Soittokunnassa vuoden 2016
aikana. Soittokunnassa toimin laulajana
varusmiesbandissa, jonka kanssa keikkailimme useita kertoja viikossa erilaisissa
tilaisuuksissa muodollisista juhlista illanviettoihin ja paivakodeista tietyille festareille asti. Kaartissa toimimme myos avustavissa toimistotehtavissa arkipalveluksessamme, joten tehtavani siella olivat talta
osin vastaavia Miessakkien tyotehtavieni
kanssa. Muuta tyokokemusta minulle on
karttunut elamani aikana muun muassa

postista, paivakodista, kaupasta ja keikkaluontoisesta karaokeisannan tyosta, jossa
toimin edelleen.
Vapaa-ajalla sydantani lahella on pienesta
pitaen ollut musiikki. Paainstrumentiltani
olen laulaja, mutta soitan myos pianoa ja
kitaraa (tietyin varauksin). Sen lisaksi harrastan etenkin kirjojen lukemista ja urheilua, enimmakseen penkkimuotoisesti. Sen
verran nationalistiakin minusta loytyy, etta seuraan etenkin niita lajeja aktiivisesti
missa suomalaisilla on menestysmahdollisuuksia, eli esimerkiksi jaakiekkoa seka
hiihto- ja yleisurheilua. Poikkeuksena
saantoon on jalkapallo, jota seuraan kaikesta huolimatta. :)
Tulevaisuudessa olen kiinnostunut opiskelemaan valtiotieteita ja tavoitteenani on
luoda uraa yhteiskunnan saralla, tassa
mielessa Miessakit voi toimia mita mainioimpana ponnahduslautana sinne suuntaan. Odotankin Miessakeissa tyoskentelyn
kehittavan omia tyoelamataitojani ja toivon myos jattavani organisaatioon omanlaiseni kadenjaljen: motivaatiota ja ideoita
minulta ainakin loytyy taman suhteen!
Kaiken kaikkiaan olen onnellinen saatuani
mahdollisuuden tyoskennella Miessakkien
kaltaisessa organisaatiossa – on hienoa
tyoskennella jarjestossa, mika tekee niin
merkityksellista tyota
ja minka vaikutukset
voi nahda niin yhteiskunnasta kuin asiakkaidemme helpottuneilta kasvoilta. █
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ISIEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ SAA VAHVISTUSTA
Teksti Peter Peitsalo

STEA on julkaissut Suomi 100 -avustusehdotuksen, jossa esitetään rahoitusta Miessakit
ry:n Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki
-hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on tukea isien toimintakykyä ja hyvinvointia perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on masennusta tai masennustyyppistä oireilua. Hanke tulee kuulumaan
osaksi STEA:n Toimintakyky kuntoon avustusohjelmaa. Hanke ajoittuu vuosille
2017-2020.
Masennus on yksi yleisimmista mielenterveyden hairioista ja yhteiskunta tarjoaa
kattavasti erilaisia tukimuotoja sen hoitoon. Miesten ja erityisesti isien kohdalla
masennus saattaa kuitenkin olla hankalasti
havaittavissa; lisaksi avun piiriin hakeutuminen on monelle miehelle yha edelleen
vaikeaa. Masennusoireisten Perheiden
Isien Tuki -hanke pyrkiikin nostamaan tietoisuuteen tekijoita, jotka osaltaan vaikuttavat esimerkiksi isien masennuksen syntyyn, seka madaltamaan miesten kynnysta
hakea itselleen tukea tilanteen niin edellyttaessa. Tassa kohtaa myos yhteistyo muiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen
tarkeaa. Hankkeessa tullaankin tekemaan
laajasti yhteistyota niin kuntasektorin, yhdistysten kuin muidenkin asiantuntijoiden
kanssa.

miset seka ohjatut vertaisryhmat. Hankkeen aikana tullaan myos kouluttamaan
vapaaehtoisia tukimiehia, jotka vastaavat
alustavien suunnitelmien mukaan verkkopohjaisesta tukitoiminnasta.
Kun erotyossa vapaaehtoisiamme kutsutaan Eeroiksi ja Eetuiksi, niin olisivatko nama sitten Maseja?

Hanke tulee olennaisesti vahvistamaan
Miessakit ry:n pitkaan jatkunutta isatyota
ja tuomaan uudenlaista nakokulmaa isien
auttamiseksi. Yhteistyota tullaan tekemaan
paitsi yhteistyokumppaniemme, myos nykyisten eri toimintamuotojen valilla. Isatyon, erotyon ja miksei myos vakivaltatyon
kysymykset tulevat todennakoisesti monella tapaa nakymaan myos tassa hankkeessa. Tiedon keruussa arvioinnin ja seurannan toteutus on keskeista. Sen avulla
voidaan kerata kokemusperaista tietoa
niin tyomme tuloksellisuudesta kuin miesten moninaisista masennusproblematiikkaan liittyvista kysymyksista.
Hanke kaynnistyy pian kesalomien jalkeen, joten seuraa Miessakkien tiedotusta
pysyaksesi kuulolla uutisista. █

Hankkeeseen palkataan kaksi tyontekijaa,
jotka tyoskentelevat Paijat-Hameessa, Pirkanmaalla ja Helsingissa. Keskeisimmat
tukimuodot miehille ovat puhelin- ja sahkopostineuvonta, henkilokohtaiset tapaaSivu 6
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HAEMME HANKEKOORDINAATTORIA
Masentuneiden Isien Tuki –hankkeen työntekijärekry on käynnissä. Haemme Tampereen toimipisteeseemme määräaikaiseen
työsuhteeseen hankekoordinaattoria.
Keskeisiin tyotehtaviin sisaltyy asiakastyota, vertaisryhmatoiminnan suunnittelua ja toteutusta seka hankkeeseen liittyvaa kehittamistyota, raportointia, kouluttamista seka verkosto- ja vaikuttamistyota
eri sidosryhmissa. Lisaksi tehtaviin kuuluu markkinointia ja viestintaa seka hankkeen hallinnointiin liittyvia tehtavia.
Soveltuva korkeakoulu- tai opistotason
tutkinto, aiempi kokemus hyvinvointi- ja
mielenterveystyosta, kouluttajakokemus
seka hyva suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito katsotaan eduksi.
Miessakit ry:n toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikki toimihenkilomme ovat miehia.
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 8.8.2017 mennessa
sahkopostitse.
Lisätiedot ja hakemukset
Äntti Älen
hallinto- ja viestintapaallikko
antti.alen@miessakit.fi
0500 934 303
21.-22.6., 28.-29.6. & 7.-8.8.
www.miessakit.fi/fi/rekry

STEA HANKKEIDEN SPARRAAJANA
Kolmas hakukierros toden sanoi!
Myönteisen avustusehdotuksen saanut Masennusoireisten Perheiden
Isien Tuki -hanketta haettiin pari kertaa ennen kuin rahoitusta ehdotettiin. Vaikka kielteisen avustuspäätöksen saaminen onkin ajoittain turhauttavaa, olivat silloisen RAY:n perusteet aina valideja. Saamiemme
palautteiden avulla kehitimme hankesuunnitelmaa enemmän suuntaan,
joka tukee onnistunutta läpivientiä.
Tietoa aihealueesta kerättiin verkkopohjaisella kyselyllä ja erilaisia yhteistyökumppanuuksia solmittiin saatujen ehdotusten mukaisesti. Kaikki tämä oli tarpeellista hyvän hankkeen
aikaansaamiseksi.
Vaikka hankeen tarpeellisuus onkin
havaittu Miessakit ry:n työssä jo pidemmän aikaa, ei pelkkä tarve ole
riittävä peruste hankerahoitukselle.
Tarvitaan myös määrätietoista työtä,
jotta tarpeeseen pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Nyt käsillä oleva hankesuunnitelma
on mielestämme sen verran järeää
tavaraa, että toiveissa on hyvien tulosten saavuttaminen. Kiitos STEA:lle
(ja RAY:lle) sparrauksesta!
Peter Peitsalo
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PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ JA JOUSTOJA MIESSAKEISSA
Teksti Äntti Älén (julkaistu alun perin osoitteessa
www.parassyy.com, 7.6.2017)

Lähdimme mukaan Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilottiorganisaatioksi
suurella mielenkiinnolla ja uteliaisuudella.
Itse Perheystävällinen työpaikka -merkin
saaminen ei ollut keskiössä, ensisijaisesti
halusimme oppia uutta ja sparrailla jo olemassa olevia perheystävällisiä käytäntöjämme ja joustojamme. Toimme myös kernaasti ajatuksiamme ja ideoitamme esiin
ohjelman kehittämistyössä. Pilottimatka oli, on ja
on ollut perusteellinen,
mutta avartava.
Olemme miesvaltainen
organisaatio – kaikki toimijamme ovat miehia
niin kuin myos asiakkaammekin. Isyyteen,
vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvat
kysymykset ovat esilla lahes kaikessa tekemassamme tyossa. Edella mainituista seikoista huolimatta tai niista johtuen, meille
Miessakeissa on ollut alusta asti luontevaa
kehittaa perheystavallista tyokulttuuria ja
taten luoda riittavia edellytyksia tyon ja
perhe-elaman yhteensovittamiseen. Tosin
kaytantomme on pyritty rakentamaan siten, etta ne ottavat huomioon myos muun
elaman mahdollisimman inhimillisesti ja
joustavasti.
Tyon imun ollessa kova jarjestotyo vie
mennessaan – taomme rautaa sen ollessa
kuuma ja lammittelemme ahnaasti jo uusia. Kaltaisellemme organisaatiolle, henkilostolle ja tyolle, mita teemme, laveat joustot ovat koko toiminnan elinehto ja myos
Sivu 8

ehdoton kilpailuvaltti rekrytoinneissa. Liukuva tyoaika, etatyo, tyoaika- ja lomapankki ja naihin lisattyna vaikkapa tyomatkaajan hyvaksyminen tyoajaksi taysimaaraisena mahdollistavat sen, etta tyota voidaan
tehda tarkoituksen mukaisesti myos aika,
paikka ja panos huomioiden. Nailla avuin
jarjestyy myos joustavasti tarvittavaa aikaa perheelle tai muulle tarpeelliselle.

Puhtaasti perheystavallisiksi kaytannoiksi
meilla lukeutuu palkallinen isyysvapaa seka lomien kertyminen taysimaaraisina perhevapaa-ajalta. Toki se, etta lauantait eivat
meilla kuluta lomia tai lomien ajankohtia
ei maarata lukeutuvat edellisiin vahintaankin valillisesti. Isien ja isyyden merkityksen ymmartaminen organisaatiossamme
nakyy kannustavana ilmapiirina, mutta
myos mahdollistavina kaytantoina ajan
kayttoon liittyen lapsiin ja perheisiin. Henkilostomme on muun muassa aktiivisesti
mukana lapsiensa neuvolakaynneilla, jaavat kotiin lapsen sairastuessa tai eivat eparoi ottaa puheeksi, jos muun arjen vaatimukset tarvitsisivat tyoajallisia viilauksia.
Tama kaikki vaatii toimiakseen hyvia ja
selkeita rakenteita seka mahdollisuutta,
mutta myos rohkeutta tai halua ottaa puheeksi – niin johdolta ja esimiehilta kuin
henkilostoltakin. Rohkenen vaittaa, etta
Perheystavallinen tyopaikka -ohjelmassa
mukana olo auttoi meita selkiyttamaan koko organisaationa perheystavallista toimintakulttuuriamme seka varmistamaan,
etta siihen liittyvat kaytannot ovat kaikille
mahdollisimman selvat ja ne ovat tarkoitetut kaytettaviksi! █
JÄSENTIEDOTE
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NUORISSA ON TULEVAISUUS; ENTÄ NUORTEN MIESTEN TULEVAISUUS?
Kolmastoista vuosittainen Miesten Viikko
toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä
viikolla marraskuussa.
Tyo? Opiskelupaikka? Parisuhde? Kaverit?
Perhe? Hyvinvoinnin kysymykset ovat moninaiset. Vaikka valtaosa nuorista miehista
voi vahintaankin kohtuullisen hyvin, liian
moni kohtaa merkittavia haasteita yhteiskuntaan kiinnittymisessa. Yksi keskeisimmista syrjaytymiselle altistavista tekijoista
on tyo- tai opiskelupaikan puuttuminen.
Esitammekin kysymyksen, mita nuoret
miehet tarvitsevat, jotta he kykenevat valitsemaan itselleen hyvan tulevaisuuden?
Haaste!
Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, etta
yhteiskuntamme toimijat haastetaan mukaan huomioimaan Miesten Viikko tavalla
tai toisella toiminnassaan. Mikali haluatte
maininnan omasta tarjonnastanne Miesten
Viikon ohjelmaan, kaykaa tayttamassa tapahtumailmoituslomake sivuilla miestenviikko.fi tai lahettakaa tietoa asiasta osoitteeseen miestenviikko@miessakit.fi.
Ohjelma on katsottavissa elo-syyskuussa
tapahtumakalenterissa Miesten Viikon sivustolla.
Tervetuloa mukaan tukemaan miehia
muuttuvassa yhteiskunnassamme!

MIESSAKKIT NYT MYÖS INSTAGRAMISSA
Miessakkien some-laajentuminen jatkuu
nyt Instagramin muodossa. Uudelta igtililtämme löydät tietoja tapahtumista ja
toiminnoistamme aiempaa ajankohtaisemmalla otteella, kuvien muodossa. Toimimme palvelussa käyttäjänimellä
miessakit.
Instagram on vuonna 2010 avattu kuvanjakopalvelu, jonka kautta jaetaan kuva–
sekä videosisältöjä ja reagoidaan toisten
jakamaan sisältöön tykkäämällä tai kommentoimalla. Instagramilla on yhteensä
yli 400 miljoonaa päivittäistä käyttäjää.

ISYYSINFO
Vastikään lanseerattu Isyysinfo –
nettipalvelu tsemppaa suomalaisia isiä!
Maksuttomaan palveluun liittymällä saat
sähköpostiisi isältä isälle –näkökulmasta
kirjoitettuja vinkkejä isyyteen. Isyysinfon
on tuottanut Suomen Isät ry yhteistyökumppaneinaan Miessakit ry ja Suomalainen Markku-liitto ry. Lisätietoja ja liittymisohjeet löydät nettisivulta
www.isyysinfo.fi.
Sivu 9

KASVOT SATAVUOTIAAN SUOMALAISEN MIEHEN TAKANA
Teksti Äkseli Rouvari
Kuvat Äkseli Rouvari ja Johannes Vähäsarja

den isalta itseltaan? Kuka onkaan mies satavuotiaan suomalaisen miehen takana?
Sain uniikin mahdollisuuden lahtea selvittamaan naita kysymyksia pyytamalla taiteilija Johannes Vahasarjan haastatteluun.
Loydan rennosti pukeutuneen ja asennoituneen Vahasarjan kiinnittelemassa kayntikortteja ja hintalappuja taideteostensa
yhteyteen kaytavagalleriassamme. Lyhyiden esittelyiden jalkeen paatamme yhdessa tuumin napata kahvit mukaan ja suunnatta kerrostalon kattoterassille haastattelua varten.

Miessakkien toimitilat ovat heränneet uuteen kukoistukseen - kesän vanavedessä. Siltä ainakin tuntuu kävellessä tilojemme käytävän läpi. Aiemmin useita vaihtuvia näyttelyitä käsittänyt ’’Käytävägalleria’’ konsepti on elänyt hiljaiseloa pitkän aikaa,
mutta nyt Helsingin Annankadun toimitiloissamme voi tuntea raikkaan uutuuden
tuulahduksen, Johannes Vähäsarjan näyttely ’’Satavuotias suomalainen mies’’ on asettunut tänne. Runollisesti ajatellen, niin
ikään satavuotiaan Suomen kunniaksi.
Seitseman miehisiin teemoihin pureutuvaa
teosta ovat sarjakuvamaisuudessaan ja figuuria kuvastavassa ilmaisussaan voimakkaita. Vahasarjan teokset, kuten taide aina
parhaimmillaan, herattavat lukuisia ajatuksia. Mutta millaisia mietteita loytyy niiSivu 10

’’Taallahan on tosi kaunista’’, toteaa Vahasarja ihaillessaan takapihaamme ymparoivaa 1920-luvulla rakennettujen talojen
miljoota kirkkaassa auringonpaisteessa.
Taiteilija loytaa ympariltaan kauneutta,
jonka ymparistoonsa tottuneet silmat jattavat herkasti huomiotta.
Kahden polun kulkija
Vahitellen keskustelu siirtyy suomalaisesta
arkkitehtuurista ja Helsingista taiteilijaan
itseensa ja hanen henkilohistoriaansa.
Muonion Katkasuvannon kylassa varttunut
nuorukainen muutti Helsinkiin Kallion ilmaistutaidon lukion perassa, jonka jalkeen
armeija Upinniemen laivastossa vei miehen mennessaan. Sen jalkeen Vahasarja on
kouluttautunut niin lahi- kuin ensihoitajaksi ja tyoskennellyt muun muassa vanhainkodissa ja tapaturma-asemalla. Mies
on siis ollut paljossa mukana. ’’Äi niin, kylla
ma sillon armeijan jalkeen kerran hain
myos kuvataideakatemiaan’’, Vahasarja
muistelee.
JÄSENTIEDOTE

Han kertoo kiinnostuksen piirtamiseen olleen hanelle ominaista jo aivan lapsesta
lahtien, mutta varsinaisesti kipinan maalaamiseen ja taiteeseen sytytti kuvataideopettaja lukion ensimmaisella luokalla.
Taitelijan urasta haaveilleen nuorukaisen
intohimon liekki on pysynyt kylla hengissa
koko ajan, mutta jossakin vaiheessa haaveet vaihtuivat realismiin ja kokoaikatyohon. ’’Joo sitte se haave ja taide vaan jotenkin unohtui, paasin opiskelemaan ensihoitajaksi ÄMK-linjalle ja valmistumisen jalkeen oon ollut nyt 11 vuotta Toolon tapaturma-asemalla toissa. Vuonna 2010 kaivoin taas piirustusvalineet esille ja loysin
uuden vaylan tuoda omaa taidetta esille,
sosiaalisen median kautta.” Vahasarja onkin myohemmalla ialla paassyt toteuttamaan pitkaaikaista unelmaansa: vuoden
2010 jalkeen hanella on ollut 13 eri taidenayttelya, joista kaynnissa talla hetkella on
Miessakkien toimitilojen lisaksi toinen
Kotkan Haukkavuoren nakotornissa.
Vahasarja vaikuttaa siis kulkeneen ikaan
kuin kahta rinnakkaista polkua elamassaan, tasapainoilua tyon ja taiteen valilla.
”Taide on hyvaa vastapainoa ensihoitajan
tyolle, se tarjoaa todella mahtavan vaylan
kasitella asioita ja kylla se varmaan myos
nakyy mun kuvissa.”

Inspiraatiota historiasta
Historiaan ja sotaan liittyvia aiheita mielellaan kuvaava Vahasarja kertoo kerailevansa vapaa-ajalla vanhoja valokuvia, joiden
tarinoita han sitten rekonstruoi kuvissaan.
’’Vanhat valokuvat on unohtuneita, kukaan

TÄSTÄ ON KYSE:
Satavuotias suomalainen mies
(29.5.2017-31.8.2017)


Johannes Vähäsarjan (s. 1976) miehisiä teemoja kuvaava näyttely
Miessakit ry:n käytävägalleriassa



Näyttely käsittää yhteensä 7 teosta,
jotka ovat usein piirtämällä tai maalaamalla luonnosteltuja ja digitaalisesti käsiteltyjä uniikkeja vedoksia



Vähäsarja, Muoniossa kasvanut sairaanhoitaja, löytää inspiraationsa
ihmishahmoista, tarinoista kasvojen
takana



Taiteilijan tyyli on sarjakuvamainen
ja sen juuret löytyvät hänen intohimostaan sarjakuvataidetta kohtaan,
suurimpina esikuvinaan italialaiset
piirtäjät Hugo Pratt ja Ivo Milazzo

ei tieda keita ne ihmiset on. Mielenkiintoisia on etenkin ne tarinat siina taustalla, takana olevat kuvatekstit on joskus aika liikuttavia.” Teoksissaan Vahasarjan voi siis
nahda herattavan vanhan eloon, antavan
uuden elaman palalle historiaa.

Historian kasittelyn kautta voidaan tarkastella myos miehisia teemoja kuvaavaa Satavuotias suomalainen mies -nayttelya.
’’Joo mua kiinnostaa paljon historian kuvaaminen ja miesaiheissa erityisesti sodanjalkeinen trauma, postraumaattinen
stressireaktio. Kuvaan paljon naita teemoSivu 11

ja, esimerkiksi kasvokuvilla vanhoista valokuvista. Ja jotkut kuvat tietenkin tulee
ihan puhtaasti mielikuvituksesta ilman mitaan mallia.” Vahasarja kertoo esimerkiksi
nayttelyssa esiintyvan alastoman miehen
mallin tulleen vanhoista luonnoksistaan
alastonmallikurssilta vuosien takaa. Eli erityisesti miesteemat nayttavat olevan lahella Vahasarjan taiteellista intohimoa? ’’Joo
mutta kylla ma tykkaan kuvata myos kauniita naisia’’, Vahasarja naurahtaa.
Itse teoksen tekijan roolissa ollessaan Vahasarjan mielesta on mielenkiintoista
kuulla, milla tavalla muut analysoivat hanen teoksiaan: ”Ei mulla taidetta tehdessa
ole siina aina mitaan syvallisempaa ajatusta, enka halua ruveta selittamaan hirveasti
taidettani, silla katsoja itse muodostaa aina
oman kasityksensa teoksesta. Ihmiset saattavat nahda kuvissa ihan eri asioita mita
oon itse ensin ajatellut.’’ Vahasarja yhtyy
mielellaan ajatukseen siita, etta nimenomaan taiteen kykya herattaa ajatuksia
voidaan perustellusti pitaa yhtena sen suurimmista voimavaroista.
Miehisyys, isyys ja elämän tasapaino
Vahasarjan kokemus tulkita ja kuvata miehiin liittyvia teemoja on laaja. Vakisinkin
heraa kysymys siita, mita taiteilija itse ajattelee miehisyydesta ja miehen roolista.
’’Ma naan tarkeana sen, etta miehet pystyy
nykyaan avautumaan paremmin, me osataan puhua enemman ja tuoda kipeitakin
asioita esiin.’’ Vahasarja kuvaa jarjestojen,
kuten Miessakkien roolia tassa keskeiseksi: ’’Te teette kylla tosi tarkeata tyota.’’
Sivu 12

Tarkeimmiksi miesroolimalleikseen Vahasarja mainitsee isansa ja isoisansa, eli papan. Itse 13-vuotiaan pojan isana han toivoo voivansa toimia yhta hyvana roolimallina, kuin mita hanella itsellaan on ollut.
”Isyys on mulle maailman tarkein asia. On
hienoa nahda ja kokea onnistuneensa siina. Voin olla ylpea miten reipas ja upea
poika mulla on.’’ Tarkeimpina asioina isana toimimisessa Vahasarja mainitsee yhdessa tekemisen ja harrastamisen, seka
etenkin kuuntelemisen ja lasnaolon.
Sairaanhoitaja-taiteilija-isan elamassa tapahtuu siis paljon: on kolmivuorotyota,
maalausta nayttelyineen ja perhe. Miten
tasapainottelu naiden valilla onnistuu, voiko kaikelle loytya aikaa? ”Joo mulla on loytynyt kylla aikaa. Se on oikeastaan kolmivuorotyon hyvia puolia. Mulle se on istunut hyvin, vaikka kylla se sekoittaa rytmia.
JÄSENTIEDOTE

Saatan sitten ilta- tai yomyohaan piirrella
ja maalailla”, naurahtaa Vahasarja. Vaikka
kiireisella miehella onkin paljon meneillaan, on tarkeinta ollut loytaa omaan elamaan sopiva tasapaino, se mahdollistaa
onnistumisen kokemuksen syntymisen.
Suhde taiteeseen ja oma tyyli
Elaman tasapainon loytyminen on myos
mahdollistanut Vahasarjalle taiteen tekemisen entista suuremmalla painolla. Teoksiin tutustuessa ei voi valttya huomaamasta sita, kuinka selvasti hanelle on kehittynyt oma uniikki tyyli ja tematiikka. Vahasarja itse on tallaisista kommenteista otettu, mutta ei tietoisesti ole kehittanyt itselleen mitaan tyylia, se on kehittynyt eri vaikutteista elaman ajalta. Suurimmiksi esikuvikseen han mainitsee kaksi italialaista
sarjakuvataiteilijaa: Hugo Prattin ja Ivo Milazzon. ’’Lapsena ahmin paljon sarjakuvia,
sielta saattaa oman tyylin takaa loytya nuo
esikuvat. Äjattelen kuvani yleensa sarjakuvien kautta osaksi yhta kokonaista tarinaa.
Tassakin nayttelyssa ajattelen, etta kuvat
esittavat kokonaisen tarinan saman miehen elamasta.’’
Miten laheinen suhde taiteilijalla sitten
muodostuukaan omiin teoksiinsa? Teokset
kuitenkin myydaan usein pois nayttelyiden
yhteydessa. ”Joo pakko myontaa, etta joskus niista luopuminen vahan kirpaisee, joihinkin teoksiin vaan kiintyy. Mulla on yksi
teos jota en ikina pystyisi myyda, saat kysya mika se on mutta ma en kerro”, naurahtaa Vahasarja. Toisaalta hanta lammittaa kuitenkin enemman ajatus siita, etta

joku pitaa hanen teoksestaan tarpeeksi
paljon halutakseen sen kotiinsa asti katseltavaksi. Nain ilo moninkertaistuu ja taide
alkaa tavallaan elaa omaa elamaansa.
Tulevaisuus?
Vahasarja tunnustaa haaveilevansa oman
sarjakuvan tekemisesta tulevaisuudessa,
kunhan vain sopiva kasikirjoittaja loytyisi.
’’Se projekti olis kiva tehda jonkun kanssa
yhdessa. Pitais loytya vaan kirjoittaja kenen kanssa potkaista se kayntiin.’’ Haaveena on myos kokopaivainen taiteilijuus.
’’Onhan se viela hyvin kaukainen ajatus,
mutta on kannustavaa miten on koko ajan
saanut tehda enemman nayttelyita ja paassyt tuomaan omaa taidetta esille.’’ Tukevasti jalat maassa pitava taiteilija toteaakin
olevansa kiitollinen siita, etta ylipaataan
saa tuoda teoksiaan esille, esimerkiksi
Miessakkien tiloihin nyt.
Lokkien kirkuessa kesaauringon paahteessa huomaamme ajan kuluneen niin joutuisasti, etta Vahasarjalla alkaa olla jo kiire
iltavuoroon. Lopuksi pyydan hanta vastaamaan viela yhteen kysymykseen: minka
sina koet elaman tarkoitukseksi? Vahasarja naurahtaa: ”Hurja kysymys... Et sen vaikeampaa keksinyt!’’ Hetken pohdinnan jalkeen vastaus tulee kuitenkin Vahasarjan
luonteelle tyypillisesti noyrana, mutta syvallisella ajatuksella: ’’Se etta voisi kokea
tyytyvaisyytta, ei tarvitsisi olla myohemmin katkera. Etta nakisin saaneeni poikani
kasvatettua ja etta voisi vanhana katsella
elettya elamaa taaksepain ja olla tyytyvainen siihen.’’ █
Sivu 13
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TERVEENÄ YKSIN
Teksti Heikki Parviainen (teksti on julkaistu alun
perin 3.6. HS:n ’’Miehen terveys’’ -liitteen paakirjoituksena)

”Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin” lausahti
V.A. Koskenniemi aikoinaan.
Tätä ajattelutapaa olen itse,
monen muun suomalaisen
miehen tavoin, soveltanut enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi omassa elämässäni. Mutta näin ei tarvitse olla.
Itse, yksin, aikaan saadut suoritteet, vaikkapa tyossa tai halkoja hakatessa, tuottavat usein erityisen suuria onnistumisen
kokemuksia. Lahtokohtaisesti ihminen on
kuitenkin sosiaalinen olento, joka kaipaa
jonkinlaista yhteisoa – vuorovaikutusta,
hyvaksyntaa, arvostusta, tukea, apua tai
pelkastaan muiden lasnaoloa. Tyot tehdaan jotakin varten ja halkojen hakkaaminen on mielekkaampaa, jos joku muukin
saa nauttia niiden palaessa syntyvasta lammosta.

lisaa laskennallista elinajanodotetta, minka
on arvioitu johtuvan seka vahaisesta sosiaalisesta elamasta etta sosiaalisten kontaktien vaikutuksesta elintapoihin. Paasi mies
illalla oluelle tai ei, niin puolisoiden ruokailutottumukset vaikuttavat joka tapauksessa toisiinsa.
Tavallaan paradoksaalisesti yhteisossa toimiminen vahvistaa ihmisen kokemusta yksin olemisesta - omaa yksilollista identiteettia ja integriteettia. Muiden kanssa toimiessamme tunnistamme paremmin omat
vahvuutemme ja mahdollisuutemme toimia osana yhteisoja. Voi myos tulla vastaan tilanne, jossa huomaamme, etta meilla
ei ole riittavasti mahdollisuuksia suhteessa
muihin yhteison jaseniin. Talloin etsimme
usein muita mahdollisuuksia. Esimerkiksi
jaakiekkouran tyssatessa voi paneutua
opiskeluun tai oman kotimaan muuttuessa
vaaralliseksi lahtea muualle parempaa elamaa etsimaan.

Kriisitilanteissa yksin olemisen kokemus
on erityisen akuutti. Silloin ei yleensa kannata jaada yksin. Toiselle puhuminen ei
valttamatta muuta konkreettisia olosuhteita, mutta useimmiten se helpottaa oloa.
Myos konkreettista apua voi hakea. Omalla
kohdallani luovuin yksin olemisen ajatuksesta viimeistaan viisaudenhampaiden
poiston yhteydessa. Ei huvittanut alkaa niita itse irti repia.

On myos niita, jotka eivat koe mahdolliseksi olla osa mitaan yhteisoa, tai joille se ei
ole edes mahdollista. Tyottomana voi jaada
tyoyhteison ulkopuolelle ja puistoporukkaankin voivat suhteet katketa. Naissa tilanteissa puhutaan yksinaisyydesta. Suomessa esimerkiksi vapaaehtoistyota tekevat ihmiset, jarjestot, kirkko ja jossain
maarin myos viranomaiset pyrkivat estamaan tilanteita, joissa ihminen jaa yksin
yksinaiseksi.

Sairauksien hoidon ja muut terveydenhuollon toimet pois lukien asioiden tekeminen yksin vaikuttaa terveyteen myos
epasuorasti. Varsinkin miehilla parisuhde

Sosiaali- ja terveystieteissa seka jarjestopuolella kaytetaan yhteison osana toimimisesta ja siihen kuulumisesta kasitetta osal-
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lisuus. Kristillisessa ymparistossa kasvaneessa mielessani tama assosioituu aina
siunaukseen, jossa puhutaan ”pyhan hengen osallisuudesta”. Ässosiaatio ei ole yksinomaan myonteinen, mista syysta vierastan kasitteen kayttoa. Sen sisalto, johonkin
kuuluminen ja jossain mukana oleminen,
on kuitenkin mielekasta.
Sisalto voi yleisestikin olla muotoa tarkeampaa. Osallistumalla osallisuuteen vaikkapa jarjestojen organisoiman vapaaehtoistoiminnan kautta voi saada hyvia kokemuksia yhteisoista. Samalla voi tuottaa
naita kokemuksia myos muille ja parantaa
paitsi omaa, myos muiden terveytta. Ja
koskenniemelainen voi olla myos muiden
seurassa. █

MIESSAKIT MAAILMA KYLÄSSÄ FESTIVAALEILLA

Miessakit ja sen Vieraasta Veljeksi –hanke
olivat edustamassa toukokuun viimeisenä
viikonloppuna, 27.-28.5. Helsingin Kaisaniemenpuiston alueella järjestetyillä Maailma
Kylässä -festivaaleilla. Ständimme sijaitsi
Open Finland –teltassa rautatientorin kupeessa, josta myös oheinen kuva on otettu.

Sään ollessa suotuisa festivaaleilla oli arviolta
yli 77 000 kävijää. Miessakkien eri työntekijät päivystivät yhdessä noin 17 tuntia, joiden
aikana saimme noin 200 keskustelukontaktia
tai esitteitä hakenutta vierailijaa.
ISÄLUURI
ARKISIN KLO 9-16
044 751 1332

Olimme festivaaleilla levittämässä tietoisuutta Miessakeista, sekä etsimässä potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.
Onnistuimme näissä tavoitteissa hyvin. Mahdollisten yhteistyökuvioiden lisäksi saimme
alustavasti sovittua esimerkiksi uudesta taidenäyttelystä Annankadun käytävägalleriaamme syksylle.
Festivaaleille osallistuminen oli siis osaltamme positiivinen ja hedelmällinen kokemus!
Akseli Rouvari
Sivu 15
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PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISEMISESTÄ KANSALLINEN SUUNNITELMA
Teksti Kooste NÄPEn kutsusta ja Miessakit ry:n vastauksesta (Tomi Timperi)

Valtioneuvoston asettama Naisiin kohdistuvan vakivallan ja perhevakivallan torjunnan toimikunta (NÄPE) aloitti toimintansa
taman vuoden alussa. Poikkihallinnollinen
NÄPE toimii naisiin kohdistuvan vakivallan ja perhevakivallan ehkaisemisesta ja
torjumisesta tehdyssa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa (SopS 53/2015, ns.
Istanbulin sopimus) tarkoitettuna yhteensovittamiselimena Suomessa. NÄPEn tavoitteena on naisiin kohdistuvan vakivallan ja perhevakivallan ehkaisemista ja torjuntaa koskevien toimenpiteiden yhteensovittaminen ja tata kautta vakivallan vahentaminen.
NÄPEn keskeinen tehtava on laatia Istanbulin sopimusta koskeva kansallinen toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessa, ja se laaditaan kerrallaan neljaksi vuodeksi. NÄPE
kutsui alalla toimivat jarjestot kuultaviksi
yhteiseen tyopajaan Helsingissa 13.6.2017.
Tyopajaa ennakoi jarjestoille suunnattu
kysely, johon Miessakit ry vastasi seuraavan koosteen mukaisesti.
Mitkä ovat järjestönne näkökulmasta tärkeimmät seuraavan neljän vuoden aikana
toteutettavat toimeenpanosuunnitelmaan
sisällytettävät toimenpiteet, jotka tehostavat Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa?
Henkilokohtaisen tuen palvelut; perhevakivallan tekijoita ja kokijoita tulee auttaa
Sivu 16

selviamaan kokemuksesta kohti vakivallatonta tulevaisuutta. Tekijoiden auttamisessa keskeisinta on autettavan oman tilanteen ja henkilohistorian huomioiva tyoskentely irti vakivaltaisesta kayttaytymisesta. Ongelman haastavuudesta ja traumatisoivuudesta johtuen tyoskentelylle tulee
olla riittavat ammatilliset ja ajalliset resurssit. Samoin perhevakivallan kokijat
tarvitsevat riittavan vankkaa ammatillista
tukea, jotta vakivallasta ja sen hyvinvointia
ja toimintakykya heikentavista seurauksista on mahdollista selvita.
Tukipalvelujen moninaisuus; avun hakeminen ja saaminen edellyttavat riittavan monimuotoiset tukipalvelut. Perhevakivallan
kierteen katkaiseminen on seka tekijan etta kokijan nakokulmasta monitahoinen
prosessi, johon vaikuttavat muun muassa
oma henkilohistoria ja sukupuoli. Siksi
avuntarvitsijat vertaavat saatavilla olevia
palveluja, ja hakeutuvat sellaisen piiriin,
joka tuntuu omasta nakokulmasta rohkaisevimmalta. Samalla myos erilaiset palveluiden sisalloista tiedottamisen tavat vaikuttavat eri lailla eri ihmisiin. Palveluja
kannatta esimerkiksi suunnata suoraan
miehille; he hakeutuvat helpommin juuri
heille kohdennettuihin palveluihin. Ja toisaalta, esimerkiksi valtakunnallisen auttavan puhelimen palvelut kannattaa laajentaa koskemaan myos tekijan avunhakemista. Tukipalvelujen tarjonnan riittavasta
monimuotoisuudesta tulee siis pitaa huolta. Muuten vaarana on, etta iso osa tuen
tarvitsijoista jattaytyy avun ulkopuolelle.
Ävun tarjoajina tulee siten jatkossakin olla
JÄSENTIEDOTE

nykyisten kunnallisten palveluiden ohella
taustoiltaan ja perustehtaviltaan erilaisia
jarjestoja.
Ämmattilaisten perus- ja taydennyskoulutus. Perhevakivaltailmiosta seka tekijoiden
etta kokijoiden nakokulmasta tiedetaan
jatkuvasti yha enemman. Perhevakivaltaa
on joskus jopa ihmissuhdetyota tekevien
ammattilaisten vaikea tunnistaa ja tarjota
siihen apua. Varsinkin parisuhteessa tapahtuva henkinen tai seksuaalinen vakivalta saattaa jaada tunnistamatta. On siis
olennaista, etta alalla toimivien perus- ja
taydennyskoulutuksesta huolehditaan siten, etta osaamisperustaa vahvistetaan.
Keskeista on vakivaltailmion yhteiskunnallisten vaikutusten tiedostaminen, tuen tarvitsijoiden kohtaamisosaamisen syventaminen seka sukupuolisensitiivisen tyootteen vahvistaminen. Vakivaltaongelman
eri puolien tuominen laajempaan tietoisuuteen on tarkeaa ja erilaisten ammatillisten tahojen asiakaslahtoista yhteistyota
ja tiedonvalitysta tulee edelleen kehittaa.
Miten ehdotetut toimenpiteet tulisi mielestänne priorisoida ja miten perustelisitte valintaanne?
Toimenpide-ehdotuksemme (3 kpl) on kuvattu edellisessa kohdassa tarkeysjarjestyksessa. Kokemuksemme mukaan keskeisin tapa kohdata ja vahentaa perhevakivaltaongelmaa maassamme on tekijoiden ja
kokijoiden auttaminen. Tama edellyttaa
erilaisille kohderyhmille raataloityja yksilollisia tukipalveluja ja ammatillista osaamista.

Millaiseksi arvioitte esitettyjen toimenpiteiden vaatiman rahoituksen ja olisiko toimenpide toteutettavissa, jos erillisrahoitusta ei
olisi saatavilla tai sillä olisi katettavissa
vain osa toimenpiteen tarvitsemasta rahoituksesta?
Olennaisinta on, etta perhevakivallan kaikille osapuolille on koko maan kattavasti
tarjolla riittavaa ammatillista tukea ongelmaan. Äpua tarjotaan talla hetkella seka
kunta- etta jarjestosektorin toimesta kohtalaisesti, mutta valtakunnallisella tasolla
hyvin epatasaisesti. Nykyinen rahoitus tulee vahintaan sailyttaa, jolloin olemassa
olevien lyhytkestoisiin henkilokohtaisiin
tapaamisiin perustuvien ja sahkoisille
alustoille rakennettujen tukipalvelujen
saatavuus turvataan. Jotta tarjonnan kattavuus koko maahan varmistetaan, tarvitaan
lisarahoitusta seka tekijoille etta kokijoille
suunnattuun tyohon. Kaytannon tyo ja sen
vaikuttavuutta arvioivat tutkimukset osoittavat myos, etta monissa tapauksissa seka
tekija etta kokija tarvitsevat nykytarjontaa
pitkakestoisempaa tukea selvitakseen
traumastaan. Myos tallaisten palvelujen
toteuttaminen kattavasti edellyttaa lisarahoitusta. Lisaksi on huolehdittava siita, etta alan toimijoilla on mahdollisuus riittavaan perus- ja taydennyskoulutukseen seka tyonohjaukseen. █
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VERTAISRYHMÄ | ESITTEET
Vertaistukiryhmä Väkivaltaa Kokeneille Miehille alkaa 21.9.
Helsinki
Ryhmaan voi hakeutua tai ohjata miehia,
jotka ovat kokeneet vakivaltaa ensisijaisesti kadulla, toissa tai julkisella paikalla.
Ryhmassa kaydaan lapi vakivaltakokemuksia luottamuksellisesti ja tasavertaisesti.
Toisten kokemusten kuuleminen ja omien
tuntemusten jakaminen auttavat jasentamaan omaa tilannetta. Ryhmasta voi loytaa
uusia nakemyksia ja toimintatapoja.

Päivystyspuhelin
ma-pe klo 9-12
044 751 1340

Sähköposti
vakivaltaa.kokeneet.miehet@miessakit.fi

Vertaistuki auttaa vaikeiden kokemusten
ymmartamisessa, hyvaksymisessa ja elaman eteenpain suuntaamisessa.
Aika ja paikka
Miessakit ry
Ännankatu 16 B 28
Helsinki
Ensimmainen tapaamiskerta on 21.9.2017
kello 17-18.30. Tapaamiskertoja on yhteensa kymmenen.
Ryhma on luottamuksellinen ja maksuton.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Tommi Sarlin
hankekoordinaattori
tommi.sarlin@miessakit.fi
044 751 1340
Seuraava vertaisryhmä lähisuhdeväkivaltaa
kokeneille miehille alkaa alkuvuodesta
2018.
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Lyömättömän Linjan uudet esitteet ovat
saapuneet. Niitä voi tilata itselleen tai
sidosryhmilleen jakoon sähköpostitse
osoitteesta miessakit@miessakit.fi.
Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto
miehille. Asiakkaaksi voivat hakeutua
kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa
seurustelukumppaniaan, puolisoaan,
lastaan tai muuta läheistään kohtaan
käyttäneet miehet, sekä myös miehet,
jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa
tai haluavat arvioida omaa ja perheensä
avun tarvetta.
Ajanvarauspuhelin
09 6126 6212
Sähköposti
lyomaton.linja@miessakit.fi

JÄSENTIEDOTE

MIHIN SUUNTAAN NYKYPÄIVÄN VÄKIVALTATYÖSSÄ TULISI MENNÄ?
Teksti Äntti Älén

Päivi Repo kirjoitti 27.4. julkaistussa artikkelissa (HS) äärimmäisen tärkeästä hyvinvointikysymyksestä; perheväkivallasta. Perheissä tapahtuva väkivalta ilmentää yleensä syvempiä ongelmia, joiden käsittelyssä
yksittäisten ihmisten tai sen hetkisen yhteiskunnallisen tuen keinot ovat joskus riittämättömät. Lisäksi perheväkivalta jättää pitkäkestoisia psyykkisiä jälkiä jokaiseen perheenjäseneen.
Jotta perhevakivaltaa pystytaan ehkaisemaan ja vakivallan kierre katkaisemaan,
tulee palvelujarjestelman kyeta vastaamaan moniin eri tarpeisiin. Kuten Repo
kirjoituksessaan totesi, eri ihmisiin kohdistuva vakivalta on luonteeltaan erilaista.
Vakivallan kayton taustalla olevat syyt
ovat kirjavat ja lahes poikkeuksetta ne liittyvat tavalla tai toisella tunne-elaman saatelyn vaikeuksiin. Vakivallan kokeminen
puolestaan aiheuttaa seka fyysisia etta
psyykkisia traumoja, yksilollista on minkalaisia seurauksia vakivalta jattaa. Naista
johtuen vakivallan ehkaisy- ja katkaisutyossa tarvitaan laaja-alaista osaamista ja
tyomuotoja, jotka kohdentuvat niin vakivallan kokijoihin kuin tekijoihinkin.

yleisemmin on. Lisaksi eri toimijoiden arviointi yksittaistapauksen perusteella antaa myos valitettavan vaaristyneen kuvan
vakivaltakysymysten kanssa tyoskentelevien ammattilaisten keinoista kohdata ja
auttaa vakivaltaa kokevia ja kayttavia ihmisia.
Ärtikkelia on kiittaminen siita, etta se nostaa esille perheissa tapahtuvan vakivallan
ja vakivaltatyon tarpeen. Tyypillisesti vakivalta perheissa on kuitenkin esimerkkitapausta huomattavasti arkisempaa; vanhempien keskinaista henkista mitatointia
ja alistamista tai fyysista rajojen ja koskemattomuuden rikkomista lyomalla, liikkumisen estamisella tai ”kasiksi kaymalla”.
On myos ongelmallista tarkastella perhevakivaltaa vain asetelmasta, jossa aiti/
nainen on uhri ja isa/mies tekija. Talloin
palataan niin vakivaltakeskustelussa kuin
vakivaltatyossa takaisin aikaan, jossa miesten ja naisten roolit nahdaan stereotyyppisesti ja kategorisesti toisistaan erilaisina.
Tama ei liene tarkoituksenmukainen suunta, johon nykypaivan vakivaltatyossa tulisi
menna. █

Kirjoituksessa ihmetyttaa tapa, jolla perhesurma nostettiin esimerkiksi perhevakivallasta. Samalla kun tapaus on aarimmaisen
surullinen ja valitettava, edustaa se myos
erittain harvinaista ja aarimmaista vakivallan muotoa. Äarimmaisyyden nostaminen
esimerkiksi siita, mita vakivalta on, saattaa
pahimmillaan tehda nakymattomaksi sen
vakivallan, jota perheissa huomattavasti
Sivu 19

MIESSAKIT JA RAUHANTURVAAJALIITTO YHTEISTYÖHÖN
Teksti Timo Ryhänen, vertaistukikoordinaattori,
Suomen Rauhanturvaajaliitto (palvellut kahdessa rauhanturvaoperaatiossa)

nelle vaikeuksia ja tama uskalletaan jo nykyaan myontaakin: kokemusasiantuntijuudelle ja vertaistuelle on tilaus.
Monella on kokemus omasta vaikenevasta
isasta tai isoisasta, ikaan kuin arvoituksellisesta simpukasta, joka harvoin avautui.
Vaimo, lapset ja jopa seuraava sukupolvi
sai kokea pahaa oloa ja sanatonta ahdistuksen varjoa elefanttina olohuoneessa.
Sanottavaa ja kysyttavaa olisi ehka ollut
paljonkin, mutta jostain syysta kommunikointi ei onnistunut kovin hyvin. Itsellanikin naita kokemuksia on.

Rauhanturvatehtävissä on palvellut vuoden
1956 jälkeen noin 45 000 suomalaista. Kymmenissä tuhansissa lasketaan kokemusten
määrä. Operaatioon voi kuulua pitkästyminen, jäytävä ikävä kotiväkeä, tulitaistelut,
maamiinat, tienvarsipommit tai kranaatit.
Koko ajan pitää olla valmiina, mutta ihan
tarkkaan ei tiedä milloinkaan, mihin. No,
vaikka siihen, että kihlatun sormus tulee
kirjekuoressa ilman sen kummempia selityksiä. Olen nähnyt. Kova paikka kenelle tahansa.
Rauhanturvaaja on palveluksensa jalkeen
veteraani, olipa han alle kolmekymppinen
tai kypsemman ian kaivara, mies tai nainen. Uuden ajan veteraaneihin ei osata aina oikein suhtautua, silla ulkomailta palattua usein nakyvia vammoja ei ole eika nakymattomiakaan. Itse asiassa valtaosa palaa kotiin hyvissa voimissa, hyvilla mielin,
vahvempana ja kokeneempana ja hyva
niin. Silti arkeen palaaminen tuottaa moSivu 20

Puhuttava purkautuu aina jotenkin. Mies ei
ole kylma; tunteet tulevat pintaan tavalla
tai toisella, jopa vuosikymmenien paasta.
Rauhanturvaajaveteraaneissa nayttaisi tapahtuneen jotain todella myonteista. Yha
useampi uuden ajan veteraani purkaa asioitaan operaatiossa usein saunan lauteilla
tai sahlykentan laidalla ja operaation jalkeen saman kokemuksen omaavien kanssa. Laheisten valmiudesta vertaistukeen en
ole ihan niin varma, siina on ehkapa enemmankin parantamisen varaa. Äsennemuutos antaa luvan miehille olla jotain muuta
kuin tappiin asti kadet puuskassa mokottavia molleja ja ”kovia jatkia”. Sukupolvien
puhumattomuuden perinnetta ei tarvitse
jatkaa. Selvin pain voi lahtea lenkille, saunaan, matsiin, jakaa ajatuksiaan, jos silta
tuntuu. Suomalainen mies puhuu kylla aivan takuuvarmasti, kun kohdalle tulee oikeanlainen kanssakulkija, vertainen.
Reilut 20v sitten Miessakit ry:n katsottiin
olevan tarpeen, koska miesten avun tarvetJÄSENTIEDOTE

ta ei riittavasti noteerattu yhteiskunnassa.
Yhdistys alkoi jarjestaa ruohonjuuritasolla
miehille tukitoimintaa. Samoilla havinoilla
havahduttiin Rauhanturvaajaliitossa kehittamaan vertaistukea rauhanturvaajille ja
heidan laheisilleen. Molemmissa jarjestoissa on keratty arvokasta kokemusta ja taitoa.
Nyt tata tietotaitoa halutaan yhdessa jalkauttaa yha tavoitteellisemmin, silla valtaosa rauhanturvaajista on miehia. Monella
miehella todelliset ystavat saattavat olla
vahissa ja yksinaisyys on yksi miesten suurimpia ongelmia rauhanturvaajaveteraaneillakin.
Miessakit ry:lla on kokemusta miesten auttamisesta elaman taitekohdissa, kriisitilanteissa ja arjen rikastamisessa. Rauhanturvaajaliitossa tiedamme, mita baretin alla
kuhisee ja miten kotijoukot kipuilevat. Yhteistyota jarjestojemme kesken tarvitaan,
etta voimme yhdessa auttaa enemman, paremmin ja tavoittavammin rauhanturvaajia ja heidan laheisiaan. Vertaistuki on
avainsana. Vertaistuki perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Samanlaisessa
elamantilanteessa on oltu, koettu, eletty,
kipuiltu ja selvitty. Vertaistukitoimintaa
ohjaavia periaatteita ovat kunnioittaminen, tasa-arvo, luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, palkattomuus ja luotettavuus.
Odotan toiveikkaana ja innolla yhteistyota
Miessakit ry:n ja Rauhanturvaajaliiton
kanssa. █
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

KOULUTUKSET | KESKUSTELURYHMÄT | CHAT
Tukihenkilökoulutus eromiehille
(EETU) Tampere

kiloa. Koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen valintaa.

Miehet jaavat erotilanteessa usein aivan
yksin. Itse eron kokenut, tehtavaansa koulutettu vertaistukihenkilo tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo kaytannon
asioissa. Tarvittaessa tukihenkilo voi olla
mukana vanhemmuuteen liittyvissa sopimusneuvotteluissa.

Aika ja paikka
Lauantai 18.11.2017 klo 10.30 - 16.30 ja
lauantai 2.12.2017 klo 10.30 - 16.30.
Kumppanuustalo Ärtteli, Salhojankatu
42, Tampere

Koulutus sisaltaa kaksi 6 tunnin jaksoa,
jotka pidetaan kahtena lauantaina kahden
viikon valein. Koulutus kasittaa mm. seuraavia elementteja: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilotoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelmina ovat luennot,
tilanneharjoitukset, ryhmatyot, itsenaiset
tehtavat ja oppimispaivakirja.
Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta ja koulutuksen kayneet toimivat tukihenkiloina omilla paikkakunnillaan.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jalkeen henkilolla on perusvalmiudet toimia ero-miehen vertaistukijana. Han ymmartaa ja osaa kasitella entista
paremmin paitsi tuettavan myos omia tunteitaan (tukihenkilolla on takanaan oma
eroprosessi). Toisen eromiehen auttaminen voi olla itselle erittain myonteinen kokemus.
Kenelle
Omasta eroprosessistaan tasapainotilan
saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyosta.
Koulutusryhman koko on enintaan 8 henSivu 22

Hinta
Koulutus on osallistujille ilmainen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Kari Vilkko, erotyovastaava
044 751 1341
kari.vilkko@miessakit.fi
Ilmoittautuminen viimeistaan 3.11.2017.
Haastattelut sopimuksen mukaan.
EETU-CHAT TAUOLLA KESÄN AJAN

Maanantaisin 21-23 tukinetin sivuilla
järjestettävä EETU-chat on tauolla kesän ajan. Toiminta jatkuu syksyllä. Tarkemmista tiedoista ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
EETU-chat on Erosta Elossa –
vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen,
ylläpitämä liveryhmä, jossa miesten
on mahdollista vaihtaa anonyymisti
ajatuksia erotilanteestaan sellaisen
henkilön kanssa, joka varmasti ymmärtää.
Chatin ollessa tauolla Tukinetin avoin
24/7 Erosta Elossa –keskusteluryhmä
on hyvä väylä saada vertaistukea. Löydät sen osoitteesta www.tukinet.net.
JÄSENTIEDOTE

Erosta Elossa eroryhmät syksy 2017
Syksyn 2017 eroryhmat kokoontuvat
seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki,
Tampere, Turku, Lahti, Oulu, Hyvinkaa,
Jarvenpaa, Joensuu, Jyvaskyla ja Kajaani.
Tarkemmat tiedot tulevat kesakuun aikana Miessakit ry:n kotisivuille. Ryhmat alkavat syys-lokakuun aikana.
Erosta Elossa eroryhmäohjaaja koulutus
Miessakit ry on jarjestanyt miesten eroryhmia Suomessa vuodesta 2007 alkaen. Eroryhma on osoittautunut olevan avun ja tuen muotona erotilanteessa olevalle miehelle erittain toimiva ja pidetty kaytanto. Ryhmia kokoontuu talla hetkella noin 10 paikkakunnalla ympari maata. Tarkoitus on
vahvistaa ohjaajaresursseja.
Eroryhmakoulutus antaa valmiuden toimia
eroryhmaohjaajana ja toteuttaa Miessakkien eroryhmamallia.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jalkeen osallistujalla on tuntemus Miessakit ry:n eroryhmamallista ja
ryhman sisalloista ja han voi toimia eroryhmien ohjaajana.

Kenelle
Kaikille vertaiseroryhman ohjaamisesta kiinnostuneille sosiaalija terveysalalla
tyoskenteleville
miehille, jotka haluavat ryhtya ohjaamaan eroryhmia tai taydentaa miesosaamistaan omassa tyossaan.
Toteutus
Koulutus sisaltaa kaksi lahiopetuspaivaa ja
ennakkotehtavia. Koulutus kasittaa mm.
seuraavia elementteja: eroryhman rakenne
ja teemat, miesten kokeman eron erityispiirteet, ero kriisina, ohjaajan roolit ja tehtavat. Oppimismenetelmina ovat luennot,
ryhmatyot ja itsenaiset tehtavat.

Aika ja paikka
Lauantaina 14.10.2017 ja 28.10.2017 klo
10.30-16.30
Miessakit ry, Salhojankatu 42
Kumppanuustalo Ärtteli
Tampere
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Kari Vilkko, erotyovastaava
044 751 1341
kari.vilkko@miessakit.fi

Tomi Liias, erotyontekija
044 751 1333
tomi.liias@miessakit.fi
Ilmoittautumiset ryhmaan viimeistaan
29.9.2017.

KESÄ 2017
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS

MENTORIKOULUTUS
Auta Miestä Mäessä -hanke järjestää työelämässä mukana oleville miehille tarkoitetun
mentorikoulutuksen. Koulutuksessa syvennytään keskusteluiden kautta mentoritoiminnan käytänteiden ohella työhön, oppimiseen ja ammatti-identiteettiin liittyviin
teemoihin. Nämä syventävät osallistujien
näkemyksiä ammatillista kehittymisestä sekä omasta ammatillisesta roolista.

Osallistujat saavat valmiudet toimia mentoreina nuorten miesten uraan ja opiskeluun liittyvissa kysymyksissa. Kaytannon
mentoritoimintaa osallistujat paasevat tekemaan hankkeen toteuttamien 18-29vuotaille miehille kohdennettujen valmennusryhmien yhteydessa. Mentorit jakavat
tyoelamasta saamiaan kokemuksia nuorille miehille, jotka pohtivat uraan ja opiskeluun liittyvia valintoja. Erityisina painopisteina ovat oman alan ammatilliset kaytanteet seka miehena oleminen naisvaltaisella
alalla.
Aika ja sisältö
1. tapaaminen 28.9. 17.00-20.00:
Mentoritoiminnan perusteet
2. tapaaminen12.10. 17.00-20.00:
Mentorointi oman ammatillisen polun loytamisen tukena
3. tapaaminen 26.10. 17.00-20.00:
Mina mentorina – rooli ja tehtavat
4. tapaaminen 2.11. 17.00-20.00:
Mentoroinnin kaytannon kysymyksia

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu tyoelamassa mukana oleville miehille, jotka ovat halukkaita
toimimaan mentoreina nuorille 18-29vuotiaille miehille.
Kouluttaja
Peter Peitsalo; kehittämis– ja koulutuspäällikkö, työnohjaaja (STOry, master CSLE,
master-TSC)
Paikka
Miessakit ry
Ännankatu 16 B 28, Helsinki
Hinta
Koulutukseen on maksuton.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sahkoisesti
Miessakit ry:n verkkosivujen kautta. Koulutukseen otetaan enintaan 15 henkiloa.
Mentoritoiminta käytännössä
Mentorointi on osa Mies minne matka valmennusta. Prosessin kesto on noin 10
viikkoa. Mentori ja aktori -parit sovitetaan
yhteen nuorten valmennusryhman osallistujien ollessa selvilla. Keskinaisesta yhteydenpidosta mentorit ja nuoret sopivat
erikseen omien aikataulujensa mukaan.
Lisätietoja
Peter Peitsalo
kehittamis– ja koulutuspaallikko
044 751 1331
peter.peitsalo@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

SYKSYN KURSSEJA - OSAAN MAHTUU, OSA TÄYNNÄ

TIEDOKSI MIESSAKKIOPISTON SYKSYN KURSSEISTA
Syksyn Säbäsakit Helsingissä ja Tampereella jatkuvat sunnuntaisin. Ryhmät ovat
tällä hetkellä käytännössä täynnä, mutta voit kysellä peruutuspaikkoja ohjaajilta
(ks. www.miessakit.fi).
Helsingin ja Järvenpään kirjallisuussakit jatkuvat taas syksyllä. Ilmoittautumiset ja
uutisoinnit löydät nettisivuiltamme.
Syksyn Äijä– ja jäbäjoogaryhmiin ilmoittautuminen käynnistyy lähiaikoina ajankohtien varmistuessa. Pysy kuulolla asiasta seuraamalla nettisivujamme ja/tai some-kanaviamme.
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jaseneksi voi liittya jokainen
taysi-ikainen mies, joka haluaa edistaa yhdistyksen tavoitteita.
Henkilojasenmaksu on 20 € (alennukseen
oikeutetuilta 10 €). Henkilojasenmaksun
voivat halutessaan suorittaa alennettuun
hintaan opiskelijat, elakelaiset, tyottomat
ja alaikaisten lasten huoltajat.
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!

Yhteisöjäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Kannatusjasenmaksu on tarkoitettu henkiloille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta
ilman varsi-naiseen jasenyyteen liittyvia
oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusjasenille
toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama
informaatio (jasentiedote ym.) kuin varsinaisille jasenille. Kannatusjasenmaksu on
20 euroa henkilojasenilta, ja 100 euroa yrityksilta/yhteisoilta.

Yhdistyksen jaseneksi liittyminen tapahtuu helpoiten tayttamalla jasenkaavake internetsivuillamme. Voit myos liittya suoraan ottamalla yhteytta Miesakkien toimistoon. Jasenmaksukaavake toimitetaan sinulle ensimmaisen URHO-lehden liitteena. Jasenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisatietoja loytyy yhdistyksen saannoista.
Yhdistyksellamme on kaytossa kolme jasenyysluokkaa: henkilojasenyys, yhteisojasenyys ja kannatusjasenyys. Yhdistyksen jasenet hyvaksyy hallitus.

Yhteisojasenet hyvaksytaan samalla menettelylla ja samoilla toimintalinjoihin liittyvilla perusteilla kuin henkilojasenet. Yhteisojasenyys vahvistaa avointa yhteistyokumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja
palvelut kuin henkilojasenyys.
Yhteisojasenmaksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
maarasta (ks. tarkemmin nettisivuilta).
Kannatusjäsenyys

Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki
www.,miessakit.fi
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry yllapitaa valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessa tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.
Jos olet halukas ryhtymaan yhdysmieheksi, olethan yhteydessa toimistoomme!

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 Juden
040 669 5004
jouni.juden(at)outlook.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
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