
URHO  
uusia väyliä miehille  

Miessakit ry -  jäsentiedote -  Kesä 2019  



Sivu 2 

MIESSAKIT RY 

JÄSENTIEDOTE KESÄ 2019 

J Ä S ENT I EDOTE  

URHO  - uusia väyliä miehille 

 

Päätoimittaja 

Tomi Timperi 

Toimituksen yhteystiedot 

URHO / Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki 

+358 9 6126 620 

urho@miessakit.fi 

www.miessakit.fi 

ILMESTYMISAIKATAULU 

Syksy 2019 

aineistopäivä 15.9.2019 

Joulu 2019 

aineistopäivä 30.11.2019 

Kevät 2020 

aineistopäivä 28.2.2020 

Kesä 2020 

Aineistopäivä 31.5.2020 

TÄSSÄ NUMEROSSA 

Hyvä  Suomi 3 

Uudenläistä tukeä isille verkossä 4 

Tukihenkilo koulutus eromiehille 5 

Säunojen (jä säunojien) ääteliin tutustumässä 6 

Lyo mä to n Linjä –pälvelu tävoitettävissä nyt 
vältäkunnällisesti 

9 

Muutosesitys läkiin erä iden näisjä rjesto jen 
vältionävustä 

10 

Läusunto lä hestymiskiellon välvonnän 
tehostämisestä 

12 

Mies, minne mätkä? -seminääri 14 

  

mailto:miessakit@miessakit.fi
http://www.miessakit.fi


Sivu 3 

HYVÄ SUOMI 

Suomäläiset näiset jä miehet ovät yhdessä  

räkentäneet sen yhteiskunnän, jossä elä m-

me. Sukupuoleen perustuvät roolit ovät 

äikojen jä täpojen myo tä  muuttuneet. Yh-

teinen hyvä  on kuitenkin äinä ollut keskei-

nen ärvo. 

Globäälin känsäläisten hyvinvointiä mit-

täävän vertäilun mukään olemme onnistu-

neet päremmin kuin muut. Näisten jä mies-

ten yhteistyo  on ollut menestyksemme 

äväintekijo itä . Olemme yhdessä  luoneet 

perustän muun muässä sille, että  tyto illä  jä 

pojillä on mähdollisuus välitä elä mä npol-

kunsä mieltymystensä  mukään.  

Juuri nyt elä mme kuitenkin äikää, jossä su-

kupuolten vä linen yhteistyo  punnitään uu-

dellä tävällä. Näisten jä miesten pärem-

muuttä jä hyvyyttä  suhteessä toisiinsä 

puntäroidään lääjä-äläisesti jä usein hyvin 

tunnepitoisesti. Olemme älkäneet ärvottä-

mään toisiämme toistä päremmiksi täi tär-

vitsevimmiksi. Se ei ole hyvyyttä  eikä  hy-

vä ksi. 

Meitä  tärvitään yhtä  läillä jä hyvinvoivinä 

käikkiällä. Vänhempinä, tyo ntekijo inä , 

pä ä ttä jinä . Näinen on nä issä  konteksteissä 

ärvokäs jä äinutläätuinen, sämoin on mies. 

Kumpiäkin tärvitään jä kummätkin kyke-

nevä t yhtä  läillä hyvä ä n. 

On tä rkeä tä , että  näiset jä miehet ryhtyvä t 

nyt vähvistämään yhteistyo n jä keskinä i-

sen kunnioittämisen elementtejä . Yhteinen 

hyvä  tulee nykyisestä  kirkästää.  On muis-

tettävä jä ymmä rrettä vä , että  yhteinen ei 

toimi, jos jä tä mme toisiä huomiottä. Pä-

hoinvoinnin täi häjottävuuden täuställä on 

äinä jotäkin, jokä ei lä hto kohtäisesti ole 

pähää, muttä jonkä on sivuuttämisen myo -

tä  ännettu käsvää. 

Meidä n äikuisten tulee yhdessä  huolehtiä 

tyto istä  jä pojistä. Jä voidäksemme huoleh-

tiä heistä , meidä n tulee huolehtiä itsestä m-

me. Meidä n tulee ärvostää sitä  käikkeä hy-

vä ä , mitä  näiset ovät, jä sitä  käikkeä hyvä ä , 

mitä  miehet ovät. Jos näisillä täi miehillä  

on tärvettä tuelle, on sitä  tä rkeä  kuunnellä, 

kuuntelun käuttä oppiä jä opin käuttä än-

tää.  

Koskä näisillä jä miehillä  on myo s suku-

puolestä jä kultturelleistä tekijo istä  johtu-

viä erityistärpeitä, on kätsettä äikä äjoin 

keskitettä vä  kohdennetusti. Tulevällä 

syyskäudellä häluämme Miessäkit ry:n toi-

mestä tuodä esille sitä  käikkeä hyvä ä , mitä  

suomäläinen mies on, mitä  hyvä ä  hä n on 

säänut jä sää äikään. 

Tä stä  enemmä n syksymmä llä , nyt hyvä ä  

kesä ä ! 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnänjohtäjä 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 4 

 

MIESSAKIT RY | MASI-HANKE 

UUDENLAISTA TUKEA ISILLE VERKOSSA 

 Miessakit ry:n MASI-hanke (Masennus-

oireisten perheiden isien tuki 2017-2020) 

on laajentanut palvelujaan verkkoon. 

MASI-keskustelupalsta 

Tukinet.net -verkkopälveluun ävättu isien 

keskustelupälstä mähdollistää miesten 

keskinä isen äjätusten väihdon, sisä ltä ä  

isien omiä kirjoituksiä, tyo ntekijo iden 

kommenttejä sekä  hyo dyllistä  tietoä isyy-

destä  jä mäsennusoireistä.  

Siirry keskustelupälställe: tukinet.net | 

Teemät jä pälvelut | Etsi | Äpuä isille 

 

MASI-verkkokurssi 

Verkkokurssi Hyvä kysymys.fi -verkkopäl-

velussä sisä ltä ä  teksti- jä videomuodossä 

hyo dyllistä  tietoä isyydestä , mäsennusoi-

reistä jä puheeksi ottämisestä sekä  itsenä i-

siä  pohdintätehtä viä . 

Mäsennus on yksi yleisimmistä  mielenter-

veyden hä irio stä  jä sen tyypillisiä  oireitä 

ovät mäsentunut, surullinen täi tyhjä  mie-

liälä sekä  älentunut kyky tunteä mielen-

kiintoä täi mielihyvä ä . Muitä oireitä voi ol-

lä muun muässä unettomuus täi vä symys, 

läihtuminen täi päinonnousu, keskittymis- 

jä muistiväikeudet. Miesten kohdällä mä-

sennukseen liittyvä t piirteet voivät jä ä dä  

huomäämättä johtuen miesten eriläisistä 

tävoistä ilmäistä itseä ä n.  

Kurssi äntää isille tietoä jä vä lineitä  yllä pi-

tä ä  toimintäkykyä  jä edistä ä  hyvinvointiä 

perheissä , joissä jommälläkummällä vän-

hemmistä on mäsennustä täi siihen viittää-

vää oireiluä. Kurssi on suunnättu erityises-

ti isille, jotkä kokevät toimintäkykynsä  jä 

jäksämisensä olevän koetuksellä. Myo s 

ämmättiläiset säävät kurssiltä tietoä, kuin-

kä tukeä isiä  jä isyyttä . Kurssin tävoitteenä 

on äntää vä lineitä  ongelmien tunnistämi-

seen jä puheeksi ottämiseen eri nä ko kul-

mistä perheessä .   

Kurssi koostuu viidestä  osiostä, joissä kä si-

tellä ä n tekstien, videoiden jä orientoivien 

kysymysten käuttä mäsennusoireiluä eri 

nä ko kulmistä. Osioissä 1-2 kä sitellä ä n mä-

sennustä jä isyyttä  yleisesti jä yksilo täsollä. 

Osiot 3 jä 4 kä sittelevä t miten mäsennus 

ilmenee lä hisuhteiden jä ärkielä mä n nä ko -

kulmästä. Viides osio kä sittelee äsiää ävun-

häkemisen nä ko kulmästä.  

Siirry verkkokurssille: hyväkysymys.fi | 

Häe sivustoltä | MÄSI-kurssi 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE | TAMPERE 

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan 

yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä kou-

lutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen 

jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön 

asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla 

mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopi-

musneuvotteluissa. 

Koulutus sisä ltä ä  käksi 6 tunnin jäksoä, 

jotkä pidetä ä n kähtenä läuäntäinä kähden 

viikon vä lein. Koulutus kä sittä ä  mm. seu-

rääviä elementtejä : mies jä ero, erotuke-

minen, tukihenkilo toimintä jä kriisiäuttä-

minen. Oppimismenetelminä  ovät luennot, 

tilännehärjoitukset, ryhmä tyo t, itsenä iset 

tehtä vä t jä oppimispä ivä kirjä. 

Koulutukseen voi osällistuä äsuinpäikästä 

riippumättä. Koulutetut toimivät tukihen-

kilo inä  omillä päikkäkunnillään. 

Aika ja paikka 

9. jä 23.11.2019 | klo 10.30-16.30 

Ärtteli, Sälhojänkätu 42, Tämpere 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 

Käri Vilkko, erotyo västäävä 

044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi 

 

 

MENTORITOIMINTA 

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet 

vapaaehtoiset miehet toimivat mento-

reina työelämään suuntaaville maahan-

muuttajamiehille (aktoreille).  

Mentori ja maahanmuuttaja muodosta-

vat puoli vuotta kestävän prosessin ajak-

si työparin, jonka tavoitteena on edes-

auttaa aktorin työllistymistä ja kotoutu-

mista.  

Osallistujille järjestetään 3-4 ryhmäta-

paamista. Toimintaan osallistuvilta toi-

votaan vähintään keskiasteen koulutus-

ta, mikä edesauttaa sopivien työparien 

muodostamista. 

• Helsingin haku 26.8.-9.9.2019. 

• Turun haku 30.9.-14.10.2019. 

• Tampereen mentoriryhmää kokeil-

laan syksyllä 2020. 

Lisätietoja hakeminen 

miessakit.fi | Toimintamuodot | Vie-

raasta Veljeksi | Mentoritoiminta 
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Teksti Timo Märsio 

Kuva Juhä Liukkonen 

Miessakkien Helsingin Saunasakin seitse-

män saunojan joukko pääsi tutustumaan 

Suomen Saunaseuran saunoihin Lauttasaa-

ressa. Kiitos siitä kuuluu Jussille, joka on 

Miessakkien toimihenkikö ja Saunaseuran 

jäsen. Hän ja hänen seuraan kuuluva ystä-

vänsä toimivat isäntinämme vierailussam-

me. Muutenhan emme tämän tiukkoihin jä-

senyyskriteereihin perustuvan seuran sau-

noihin olisi päässeetkään. Hyvänä taustatu-

kena heille oli ollut saunaseuran toiminnan-

johtaja. 

Tälostä lo ytyi useitä säunojä älkäen hiljäi-

sestä säunästä pä ä tyen kovälo ylyiseen. Jo-

kä mäkuun meille lo ytyi sopivä säunä jä 

mukävältä tuntuvää seurää. Vä lillä  jouk-

komme häjääntui eri säunoihin jä vä lillä  

istuttiin lä hes käikki yhdessä  sopivän vii-

pyilevä n lä mmo n hyvä ilyssä . 

Huhtikuinen lä mpo äälto lisä si tunnelmää, 

täisi ollä + 20 kun äloitimme viiden äikoi-

hin. Äurinkoon äukeävä terässi jä sämässä 

välossä kylpevä  kähvio väin lisä sivä t tun-

nelmää. Tuntui uskomättomältä istuä te-

rässillä jä äntää viileä n tuulen hyvä illä  ihoä 

meren rännällä huhtikuussä. Mittäri kertoi 

meren lä mpo tiläksi seitsemä n ästettä. 

Muutämät meistä  jä useät säunäseuräläiset 

yrittivä t uintikä ynnillä ä n nostää Suomen-

lähden lä mpo tilää. 

Kiitos jä myo s pienet pähoittelut puoles-

tämme tä ytyy äntää myo s päikällä olleille 

seurän jä senille. Ymmä rrettä vä sti tälon 

etiketti ei ollut äinä käikiltä kohdiltään häl-

lussämme. Seurän jä senten mukävä opäs-

tus jä seuräläisten omän toiminnän seu-

rääminen toimivät kuitenkin hyvinä  ohje-

nuorinä. Seuräläisten tävoissä olisikin mo-

nelle oppimistä, esimerkkinä  väikkäpä 

kä nnykkä n kä ytto kielto. Tävoissä oli myo s 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

SAUNOJEN (JA SAUNOJIEN) AATELIIN TUTUSTUMASSA 
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päljon muutä positiivistä toisten huomioi-

mistä, kuten ystä vä llinen tervehtiminen jä 

tuntemättomien känssä juttelu. Ennen 

käikkeä toiset huomioitiin lo ylyssä , tä ysil-

lekin läuteille tehtiin tilää vielä  yhdelle. Jä 

äinä uudestään sisä ä n tullessä jä ulos lä h-

tiessä  tiedusteltiin tär-

vettä lo ylynheittoon. 

Yhtä  miellyttä vä ltä  

tuntui kähviossä tyo s-

kentelevä  henkilo kun-

tä. Erittä in ystä vä lli-

nen jä joustävä toi-

mintä ilähdutti! Kähvi-

on tärjontä oli moni-

puolinen jä hinnät 

edullisiä. Säunäsäkki-

läisistä useämpi näutti 

monipuolisen käläpi-

toisen säläätin, jä säk-

kimme vetä jä t ihästui-

vät mustikkäpiiräk-

kään. Kähviossä olevä 

nuotiopäikkä täisi ollä 

äikä härvinäistä luk-

sustä, kuten myo s ik-

kunän edustän kori-

tuolit. 

Useät säunäsäkkiläiset 

totesivät, että  jo yksin 

tä mä  reissu oli käusi-

mäksun vä ä rti, niin 

tutustumisen ärvoinen 

päikkä oli! Väikkä äloi-

timmekin jo viiden äi-

koihin, niin loppupo-

rukkä meistä  selvisi 

juuri jä juuri ulos tälon sulkeutuessä kello 

21. Kä ynti siis todelläkin kännätti! 

Kiitos Säunäseurälle jä Jussille väivännä o s-

tä ! ∎ 
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Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa 

eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Tois-

ten miesten vastaavien ja ehkä myös erilais-

ten kokemusten kuuleminen auttaa oman 

eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi 

myös saada kokemuksen, että ei ole yksin 

tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa.  

Eroon liittyy usein myo s kriisi, jonkä ränk-

kuuttä voi verrätä elä mä ntilänteeseen, jos-

sä on menettä nyt lä heisen ihmisen kuole-

mälle. Eteenpä in jäksämisessä, vänhästä 

irtipä ä stä misessä  jä menetyksen suremi-

sessä miesten keskinä inen tuki jä ymmä r-

rys luovät edellytyksiä  kriisin lä pielä misel-

le. 

Ensimmä inen kertä on värättu tutustumi-

selle jä kunkin miehen elä mä ntilänteen 

kuulemiselle. Sen jä lkeen jokäisellä kerräl-

lä on omä eroon liittyvä  äihekokonäisuus. 

Aika 

Ryhmä  kokoontuu 16.9. älkäen määnäntäi-

sin klo 18-20 jä jätkuu 18.11. sääkkä. 

Paikka 

Miessäkit ry:n Tämpereen toimisto 

Kumppänuustälo Ärtteli (2. krs) 

Sälhojänkätu 42, Tämpere 

Ilmoittautuminen 

Eroryhmä ohjääjä Simo Ollilä 

045 676 6873 

Ilmoittäudu 13.9. mennessä ! 

Ryhmä ä n osällistuminen on mäksutontä. 

 

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

MIESTEN ERORYHMÄ | TAMPERE 

Toiminnan Miehet 

JUTTUSAKKI | HKI SYKSY 2019 

Miesten juttusakissa on mahdollista 

jakaa luottamuksellisessa ympäristössä 

kokemuksia ja tuntemuksia miehenä 

olemisesta. Valitsemme keskustelunai-

heita riippuen ryhmän tarpeista ja kiin-

nostuksista. 

Aika 

Joka toinen tiistai 6.10. 2019 alkaen 

klo 18.30-20.00 

Paikka 

Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, Helsinki 

Ryhmä on maksuton ja mukaan mah-

tuu noin 10 miestä.  

On pötypuhetta, etteivät miehet muka 

osaisi puhua! Lähde siis sinäkin mu-

kaan! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Jarmo Holttinen 

jholttinen@protonmail.com 

LISÄTIETOA SYYSKAUDELLA MUILLA 

PAIKKAKUNNILLA ALKAVISTA ERO-

RYHMISTÄ NETTISIVUILTAMME! 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

LYÖMÄTÖN LINJA -PALVELU TAVOITETTAVISSA NYT VALTAKUNNALLISESTI 

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa 

läheisiään kohtaan käyttäneille miehille 

nyt myös videovälitteisesti, valtakunnalli-

sesti! 

Äsiäkkääksi voivät häkeutuä käikki hen-

kistä  täi fyysistä  vä kivältää seurustelu-

kumppäniään, puolisoään, lästään täi 

muutä lä heistä ä n kohtään kä yttä neet mie-

het, sekä  myo s miehet, jotkä pelkä ä vä t 

kä yttä vä nsä  vä kivältää täi häluävät ärvioi-

dä omää jä perheensä  ävun tärvettä. 

Tävoitteenä on, että  äsiäkäs ymmä rtä ä  pä-

remmin omää toimintätäpäänsä, siihen 

väikuttäviä täustätekijo itä  sekä  oppii häh-

mottämään väihtoehtoisiä toimintämällejä 

vä kivältäiselle kä yttä ytymiselle. 

Yhteystiedot ja ajanvaraus 

044 755 5944 

044 783 7923 

lyomäton.linjä@miessäkit.fi 

 

”Sain uusia näkökulmia ja itsetutkiskelu 

lisääntyi.” 

”Opin tunnistamaan ja sain keinoja tilantei-

siin, jotka aikaisemmin johtivat väkival-

taan.” 

”Opin kohtaamaan omat tunteet ja ajatte-

lemaan järjellä niiden lähtökotia.” 

”Opin puhumaan kumppanille, aikaisem-

min panttasin ja räjähdin.” 
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Miesjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa 

edistävien miesjärjestöjen kattojärjestö. 

Vastaavasti Naisjärjestöjen keskusliitto on 

tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen katto-

järjestö. Lainsäädännöllä on turvattu Nais-

järjestöjen keskusliiton toimintaa; Miesjär-

jestöjen keskusliitolle vastaavan valtion-

avun hakeminen ei ole mahdollista.  

Tilänne väikeuttää merkittä vä sti Miesjä r-

jesto jen keskusliiton mähdollisuuksiä toi-

miä täsävertäisenä kumppäninä Näisjä r-

jesto jen keskusliiton känssä täsä-ärvon 

edistä mistyo ssä . Siksi esitä mme, että  Läki 

erä iden näisjä rjesto jen vältionävustä 

(8.6.2007/663) muutetään älkävän hälli-

tuskäuden äikänä muotoon Läki erä iden 

näis- jä miesjä rjesto jen vältionävustä seu-

räävästi: 

1 § Soveltamisala 

Tä ssä  läissä sä ä detä ä n perusteistä jä me-

nettelystä , joitä noudätetään myo nnettä es-

sä  vältionävustustä erä ille sukupuolten vä -

listä  täsä-ärvoä jä yhteiskunnällistä väikut-

tämistä edistä ville vältäkunnällisille näis-

jä rjesto ille.  

Näisjä rjesto illä  tärkoitetään tä ssä  läissä 

Näisjä rjesto jen Keskusliitto ― Kvinnoor-

gänisätionernäs Centrälfo rbund r.y:tä , 

Näisjä rjesto t yhteistyo ssä  ― Kvinnoorgäni-

sätioner i Sämärbete NYTKIS ry:tä  jä Moni-

kä-Näiset liitto ry:tä . (17.12.2010/1137) 

Muutetaan muotoon: 

Tä ssä  läissä sä ä detä ä n perusteistä jä me-

nettelystä , joitä noudätetään myo nnettä es-

sä  vältionävustustä erä ille sukupuolten vä -

listä  täsä-ärvoä jä yhteiskunnällistä väikut-

tämistä edistä ville vältäkunnällisille näis- 

jä miesjä rjesto ille.  

Näis- jä miesjä rjesto illä  tärkoitetään tä ssä  

läissä Näisjä rjesto jen Keskusliitto ― Kvin-

noorgänisätionernäs Centrälfo rbund r.y:tä , 

Näisjä rjesto t yhteistyo ssä  ― Kvinnoorgäni-

sätioner i Sämärbete NYTKIS ry:tä , Monikä

-Näiset liitto ry:tä  jä Miesjä rjesto jen kes-

kusliitto ry:tä  ― Mänsorgänisätionernäs 

centrälfo rbund ry:tä . 

2 § Avustettava toiminta 

Vältion tälousärvioon otetään vuosittäin 

mä ä rä rähä 1 §:n 2 momentissä tärkoitettu-

jen näisjä rjesto jen toiminnän tukemiseen. 

Muutetaan muotoon: 

Vältion tälousärvioon otetään vuosittäin 

mä ä rä rähä 1 §:n 2 momentissä tärkoitettu-

jen näis- jä miesjä rjesto jen toiminnän tu-

kemiseen. 

Helsingissä 14.5.2019 

Miesjä rjesto jen keskusliitto ry 

Miesjärjestöjen keskusliitto toimitti em. lakimuutosesi-

tyksen Suomen uuden hallitusohjelman valmistelijoille 

(työryhmälle, jonka vastuualueeseen ko. laki kuuluu). 

MIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO RY 

MUUTOSESITYS LAKIIN ERÄIDEN NAISJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTA  
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Hyvinvointia ja osallisuutta miehille 

”Miessakkien Toiminnan Miehet on mies-

ten itsensä näköisen toiminnan alusta." 

Tärjoämme miehille kohdentuvää ryh-

mä toimintää, jokä tuo vähvistustä hyvin-

vointiin, sosiäälisiä verkostojä jä positii-

vistä virettä  elä mä ä n.  

Ryhmissä  korostuviä piirteitä  ovät keski-

nä inen kokemusten väihtäminen, huu-

mori, sosiäälinen vuoroväikutus, moni-

puolinen yhdessä  tekeminen jä yhden-

vertäisuus.  

Koulutettujen vertäismiehien ohjäämiä 

ryhmiä  ovät muun muässä sä bä säkki, fu-

tissäkki, juttusäkki, kirjällisuussäkki, 

luontosäkki, ä ijä joogä jä säunäsäkki.  

Vertaisryhmäkattaus on monipuoli-

nen syyskaudella 2019 -  lue lisää al-

kavista ryhmistä nettisivuiltamme ja 

ilmoittaudu mukaan! 

Toiminnän Miehet tärjoää myo s yksilo -

tukeä jä neuvontää Miesluurin 044 751 

1310 myo tä . 
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Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä (OM) 

lausuntopyynnöstä (VN/389/2019). Lau-

sunto on annettu vastaamalla pyydetyn mu-

kaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa esi-

tettyihin kysymyksiin. 

Yleistä 

• Kännätämme lä hestymiskiellon sä hko i-

sen välvonnän välmistelun jätkämistä. 

• Kännätämme muitä uhrin turvällisuuttä 

päräntäviä keinojä.  

• Kännätämme tekijä n hoitoon ohjäuksen 

tehostämistä. 

Lähestymiskiellon sähköinen valvonta 

Milläisiin tilänteisiin lä hestymiskiellon 

sä hko inen välvontä pitä isi liittä ä ? 

• Tilänteisiin, joihin liittyen MÄRÄK -

tyo ryhmä  ärvioi, että  lä hestymiskielto 

yksinä ä n on riittä mä to n uhrin turvää-

miseksi. 

Millaisissa tilanteissa sähköistä valvon-

taa ei voisi käyttää? 

• Tilänteissä, joissä välvonnästä äiheutuu 

kohtuutontä häittää välvotulle.  

• Sä hko isen välvonnän väikutukset väl-

vottävän perusoikeuksiin tulee huomioi-

dä. 

Miten valvonta pitäisi järjestää? 

• Poliisin jä oikeusläitoksen hällin-

noimänä/toteuttämänä.  

• Tärkempi toteutus ärvioitävä muiden 

pohjoismäiden kokemukset huomioi-

den.  

• Välvontä gps-tekniikällä mähdollistäisi 

epä illyn rikoksentekijä n nopeän kiin-

niottämisen.  

• Pidä mme tä rkeä nä  seurätä teknistä  ke-

hitystä , mikä  tulee mähdollistämään en-

tistä  tehokkäämpiä jä edullisempiä päik-

kätietoon perustuviä pälvelujä. 

Lähestymiskiellon valvonnan tehosta-

minen muilla keinoin  

Mitä  keinojä MÄRÄK-tyo ryhmillä  on uhrin 

turvällisuuden päräntämiseksi lä hestymis-

kiellon rikkomusten yhteydessä ? 

• Turväkoteihin ohjääminen jä änonymi-

teettisuojän suosittelu viränomäisille. 

MIESSAKIT RY 

LAUSUNTO LÄHESTYMISKIELLON VALVONNAN TEHOSTAMISESTA 
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Miten MÄRÄK-tyo ryhmien tyo tä  pitä isi 

kehittä ä , jottä ne voisivät päremmin toi-

miä lä hestymiskiellon rikkomisten yhtey-

dessä  (esim. ohjeistus, koulutus, läinsä ä -

dä nto )? 

• Olennäisintä on huolehtiä kättävästä 

perus- jä tä ydennyskoulutuksestä, sekä  

tyo nohjäuksestä. 

Väkivallan tekijän auttaminen  

Miten vä kivällän tekijä n ohjäämistä pälve-

luihin voitäisiin kehittä ä  lä hestymiskiellon 

mä ä rä ä misen/rikkomisen yhteydessä ? 

• Viränomäisten jä äuttämistähojen vä lil-

lä  on oltävä selkeä sti sovitut kä ytä nno t 

äsiäkäsohjäuksestä. 

Muuta 

Muut ärviomuistiotä koskevät huomiot. 

• Myo s lä hestymiskieltoä häkeneen hen-

kilo n lä hestymiskiellon rikkomukset 

tulisi huomioidä. 

• Sukupuoleen liittyvien ennäkkoäsentei-

den vä hentä minen on tä rkeä tä ; lä hesty-

miskiellon tärpeellisuuttä ei vä lttä mä ttä  

huomätä nostää esille miespuolisen äsi-

äkkään kohdällä västäävällä herkkyy-

dellä  kuin näisen ollessä kyseessä . 

Helsingissä 12.4.2019 

Miessäkit ry 

Arviomuistio, josta lausunto annettiin, on luettavissa 

osoitteesta julkaisut.valtioneuvosto.fi |  Haku | Ar-

viomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi 

Miessakit ry 

TULEVIA KOKOUKSIA  

JA TAPAHTUMIA 

Johtoryhmän kokous 

21.8. klo 9 | Helsinki 

Hallituksen kokous 

17.9. klo 17 | Helsinki 

Miesten Viikko 

4.-10.11. | Valtakunnallinen 

Miesten Viikon pääseminaari 

8.11. klo 8.30 | Helsinki 

Valtuuston syyskokous 

23.11. klo 10 | Helsinki 
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MINNE NUORET MIEHET KATOAVAT? 

RATKAISUJA URA- JA ELÄMÄNHALLIN-

NAN HAASTEISIIN 

AUTA MIESTÄ MÄESSÄ -HANKKEEN 

LOPPUSEMINAARI 27.8.2019 KLO 12.30

–16.00 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Ky-

läsaarenkuja 2, luentosali 332, 3. krs, 

00550, Helsinki 

Minne nuoret miehet kätoävät? Miksi he 

ovät yliedustettuinä tyo kyvytto missä ? 

Miksi tä stä  huolimättä käksi kolmäsosää 

TE-pälvelujen äsiäkkäistä on näisiä? Ter-

vetuloä miessensitiivisen Äutä miestä  mä -

essä  -hänkkeen loppuseminääriin 

27.8.2019 kuulemään hänkkeen häväintojä 

jä tuloksiä sekä  keskustelemään äiheestä. 

Seminäärissä kuullään käksi äsiäntuntijä-

puheenvuoroä nuorten miesten tyo llisty-

misen jä kouluttäutumiseen liittyen: Eri-

koistutkijä, VT, Täpio Bergholm välottää 

nuorten miesten tyo llistymisessä  täpähtu-

neitä muutoksiä viime vuosikymmeninä . 

Nuorisotutkijä, vältio-opin dosentti Täpio 

Kuure luo kätsäuksen NEET-nuoriin (ts. 

koulutuksen, härjoittelun jä tyo elä mä n ul-

kopuolellä olevät nuoret) kohdistuneistä 

äktivointitoimenpiteistä  jä nuorten syrjä y-

tymisen mekänismeistä. 

Hänkkeen tyo ntekijä t Äri Hääpänen jä 

Päävo Huotäri kertovät hänkkeen tulok-

sistä, toteutetustä välmennusmällistä jä 

siitä  sääduitä kokemuksistä. Lisä ksi jul-

käistään teos Äutä miestä  mä essä  – Nuor-

ten miesten koulutus- jä tyo urä-

välmennusprosessi (Toim. Äri Hääpänen). 

”ALL MALE PANEL” 

Seminäärin lopuksi kootään teemojä yh-

teen päneelikeskustelussä, johon osällistu-

vät: 

• Käupunginvältuutettu, yhteiso tyo nteki-

jä  Suldään Säid Ähmed 

• Värustelekä verkkokäupän perustäjä 

Vältteri Lindholm 

• Tiimipä ä llikko  Miguel Reyes Suomen 

mielenterveysseurästä 

Seminäärin juontää toimittäjä Seän Ricks. 

Ilmoittautuminen 

Tiläisuus on mäksuton, muttä ilmoittäudu 

mukään kähvitärjoiluä värten: lyyti.fi | Il-

moittäudu täpähtumään | Koodi: Mi-

ten_västätä_nuorten_miesten_urä_jä_eläm

änhällinnän_häästeisiin__seminääri_5218 
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Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa 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! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen jä seneksi liittyminen täpäh-

tuu helpoiten tä yttä mä llä  jä senkääväke in-

ternetsivuillämme. Voit myo s liittyä  suo-

rään ottämällä yhteyttä  Miesäkkien toimis-

toon. Jä senmäksukääväke toimitetään si-

nulle ensimmä isen URHO-lehden liittee-

nä .  Jä senmäksu on voimässä sen kälenteri-

vuoden, jolloin mäksu suoritetään. Lisä tie-

tojä lo ytyy yhdistyksen sä ä nno istä . 

Yhdistyksellä mme on kä yto ssä  kolme jä se-

nyysluokkää: henkilo jä senyys, yhteiso jä se-

nyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen jä -

senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi voi liittyä  jokäinen 

tä ysi-ikä inen mies, jokä häluää edistä ä  yh-

distyksen tävoitteitä.  

Henkilo jä senmäksu on 20 € (älennukseen 

oikeutetuiltä 10 €). Henkilo jä senmäksun 

voivät hälutessään suorittää älennettuun-

hintään opiskelijät, elä kelä iset, tyo tto mä t 

jä äläikä isten lästen huoltäjät. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso jä senet hyvä ksytä ä n sämällä me-

nettelyllä  jä sämoillä toimintälinjoihin liit-

tyvillä  perusteillä kuin henkilo jä senet. Yh-

teiso jä senyys vähvistää ävointä yhteistyo -

kumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet jä 

pälvelut kuin henkilo jä senyys. 

Yhteiso jä senmäksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

mä ä rä stä  (ks. tärkemmin nettisivuiltä).  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu on tärkoitettu henki-

lo ille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjä senille 

toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä 

informäätio (jä sentiedote ym.) kuin värsi-

näisille jä senille. Kännätusjä senmäksu on 

20 euroä henkilo jä seniltä , jä 100 euroä yri-

tyksiltä /yhteiso iltä . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessäkit ry, Ännänkätu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessäkit.fi  

09 612 6620 

miessäkit@miessäkit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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Hartola 
Märkku Pälm 
0400 49 2222 
märkku.pälm@phnet.fi 

Joensuu 
Onni Voutiläinen 
050 365 6138 
onskiv@suomi24.fi 

Loviisa 
Esko Porolä 
040 527 4517 
eskoporolä(ät)gmäil.com  

Järvenpää 
Petre Pomell 
040 033 9489 
petrepomell(ät)hotmäil.com  

Kainuu 
Räimo Reinikäinen 
0400 881 166 
ändräcon.rr@gmäil.com 

Tampere 
Pekkä Huttunen 
0500 794794 
pekkä.e.huttunen(ät)miessäkit.fi 

Lahti 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden@outlook.com 

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

Pääkaupunkiseutu 
Järmo Holttinen 
040 555 3509 
järmo.holttinen@miessäkit.fi 

Rovaniemi 
Pekkä Häkälä 
050 500 2119 
elhäkälä@gmäil.com 

Sastamala 
Seppo Lääkso 
050 511 7725 
seppo.lääkso@miessäkit.fi 

Somero 
Voitto Vieräänkivi 
045 267 9009 
voitto.vieräänkivi@miessäkit.fi 

Hämeenlinna 
Täpio Oikärinen 
044 356 7934  
täpio.oikärinen@änikons.fi 

Turku 
Olävi Kätto 
050 311 4129  
olävi.kätto@tunmky.fi 

Kuopio 
Pentti Nokelä 
040 581 1627 
penä.nokelä@gmäil.com  

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@gmäil.com 

 Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessech@gmäil.com  
 

 

Miessäkit ry yllä pitä ä  vältäkunnällistä yhdysmiesten ver-

kostoä päikällisen miestoiminnän tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi ollä yhteydessä  tiedustelläkseen tärkemmin yh-

distyksen toiminnästä jä muistä mähdollisistä miehille 

suunnätuistä pälveluistä. 

 

Jos olet hälukäs ryhtymä ä n yhdysmieheksi, olethän yhtey-

dessä  toimistoomme! 


