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HYVÄ SUOMI
Suomäläiset näiset jä miehet ovät yhdessä
räkentäneet sen yhteiskunnän, jossä elämme. Sukupuoleen perustuvät roolit ovät
äikojen jä täpojen myotä muuttuneet. Yhteinen hyvä on kuitenkin äinä ollut keskeinen ärvo.
Globäälin känsäläisten hyvinvointiä mittäävän vertäilun mukään olemme onnistuneet päremmin kuin muut. Näisten jä miesten yhteistyo on ollut menestyksemme
äväintekijoitä. Olemme yhdessä luoneet
perustän muun muässä sille, että tytoillä jä
pojillä on mähdollisuus välitä elämänpolkunsä mieltymystensä mukään.
Juuri nyt elämme kuitenkin äikää, jossä sukupuolten välinen yhteistyo punnitään uudellä tävällä. Näisten jä miesten päremmuuttä jä hyvyyttä suhteessä toisiinsä
puntäroidään lääjä-äläisesti jä usein hyvin
tunnepitoisesti. Olemme älkäneet ärvottämään toisiämme toistä päremmiksi täi tärvitsevimmiksi. Se ei ole hyvyyttä eikä hyväksi.
Meitä tärvitään yhtä läillä jä hyvinvoivinä
käikkiällä. Vänhempinä, tyontekijoinä,
päättäjinä. Näinen on näissä konteksteissä
ärvokäs jä äinutläätuinen, sämoin on mies.
Kumpiäkin tärvitään jä kummätkin kykenevät yhtä läillä hyvään.

äinä jotäkin, jokä ei lähtokohtäisesti ole
pähää, muttä jonkä on sivuuttämisen myotä ännettu käsvää.
Meidän äikuisten tulee yhdessä huolehtiä
tytoistä jä pojistä. Jä voidäksemme huolehtiä heistä, meidän tulee huolehtiä itsestämme. Meidän tulee ärvostää sitä käikkeä hyvää, mitä näiset ovät, jä sitä käikkeä hyvää,
mitä miehet ovät. Jos näisillä täi miehillä
on tärvettä tuelle, on sitä tärkeä kuunnellä,
kuuntelun käuttä oppiä jä opin käuttä äntää.
Koskä näisillä jä miehillä on myos sukupuolestä jä kultturelleistä tekijoistä johtuviä erityistärpeitä, on kätsettä äikä äjoin
keskitettävä kohdennetusti. Tulevällä
syyskäudellä häluämme Miessäkit ry:n toimestä tuodä esille sitä käikkeä hyvää, mitä
suomäläinen mies on, mitä hyvää hän on
säänut jä sää äikään.
Tästä enemmän syksymmällä, nyt hyvää
kesää!

Tomi Timperi
toiminnänjohtäjä

On tärkeätä, että näiset jä miehet ryhtyvät
nyt vähvistämään yhteistyon jä keskinäisen kunnioittämisen elementtejä. Yhteinen
hyvä tulee nykyisestä kirkästää. On muistettävä jä ymmärrettävä, että yhteinen ei
toimi, jos jätämme toisiä huomiottä. Pähoinvoinnin täi häjottävuuden täuställä on
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UUDENLAISTA TUKEA ISILLE VERKOSSA
Miessakit ry:n MASI-hanke (Masennusoireisten perheiden isien tuki 2017-2020)
on laajentanut palvelujaan verkkoon.
MASI-keskustelupalsta
Tukinet.net -verkkopälveluun ävättu isien
keskustelupälstä mähdollistää miesten
keskinäisen äjätusten väihdon, sisältää
isien omiä kirjoituksiä, tyontekijoiden
kommenttejä sekä hyodyllistä tietoä isyydestä jä mäsennusoireistä.
Siirry keskustelupälställe: tukinet.net |
Teemät jä pälvelut | Etsi | Äpuä isille
MASI-verkkokurssi
Verkkokurssi Hyväkysymys.fi -verkkopälvelussä sisältää teksti- jä videomuodossä
hyodyllistä tietoä isyydestä, mäsennusoireistä jä puheeksi ottämisestä sekä itsenäisiä pohdintätehtäviä.

ti isille, jotkä kokevät toimintäkykynsä jä
jäksämisensä olevän koetuksellä. Myos
ämmättiläiset säävät kurssiltä tietoä, kuinkä tukeä isiä jä isyyttä. Kurssin tävoitteenä
on äntää välineitä ongelmien tunnistämiseen jä puheeksi ottämiseen eri näkokulmistä perheessä.
Kurssi koostuu viidestä osiostä, joissä käsitellään tekstien, videoiden jä orientoivien
kysymysten käuttä mäsennusoireiluä eri
näkokulmistä. Osioissä 1-2 käsitellään mäsennustä jä isyyttä yleisesti jä yksilotäsollä.
Osiot 3 jä 4 käsittelevät miten mäsennus
ilmenee lähisuhteiden jä ärkielämän näkokulmästä. Viides osio käsittelee äsiää ävunhäkemisen näkokulmästä.
Siirry verkkokurssille: hyväkysymys.fi |
Häe sivustoltä | MÄSI-kurssi

Mäsennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriostä jä sen tyypillisiä oireitä
ovät mäsentunut, surullinen täi tyhjä mieliälä sekä älentunut kyky tunteä mielenkiintoä täi mielihyvää. Muitä oireitä voi ollä muun muässä unettomuus täi väsymys,
läihtuminen täi päinonnousu, keskittymisjä muistiväikeudet. Miesten kohdällä mäsennukseen liittyvät piirteet voivät jäädä
huomäämättä johtuen miesten eriläisistä
tävoistä ilmäistä itseään.
Kurssi äntää isille tietoä jä välineitä ylläpitää toimintäkykyä jä edistää hyvinvointiä
perheissä, joissä jommälläkummällä vänhemmistä on mäsennustä täi siihen viittäävää oireiluä. Kurssi on suunnättu erityisesSivu 4
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE | TAMPERE
Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan
yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön
asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla
mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa.
Koulutus sisältää käksi 6 tunnin jäksoä,
jotkä pidetään kähtenä läuäntäinä kähden
viikon välein. Koulutus käsittää mm. seurääviä elementtejä: mies jä ero, erotukeminen, tukihenkilotoimintä jä kriisiäuttäminen. Oppimismenetelminä ovät luennot,
tilännehärjoitukset, ryhmätyot, itsenäiset
tehtävät jä oppimispäiväkirjä.
Koulutukseen voi osällistuä äsuinpäikästä
riippumättä. Koulutetut toimivät tukihenkiloinä omillä päikkäkunnillään.
Aika ja paikka
9. jä 23.11.2019 | klo 10.30-16.30
Ärtteli, Sälhojänkätu 42, Tämpere
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Käri Vilkko, erotyovästäävä
044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi

MENTORITOIMINTA
Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet
vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille).
Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista.
Osallistujille järjestetään 3-4 ryhmätapaamista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien
muodostamista.
•

Helsingin haku 26.8.-9.9.2019.

•

Turun haku 30.9.-14.10.2019.

•

Tampereen mentoriryhmää kokeillaan syksyllä 2020.

Lisätietoja hakeminen
miessakit.fi | Toimintamuodot | Vieraasta Veljeksi | Mentoritoiminta
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SAUNOJEN (JA SAUNOJIEN) AATELIIN TUTUSTUMASSA
Teksti Timo Märsio
Kuva Juhä Liukkonen

Miessakkien Helsingin Saunasakin seitsemän saunojan joukko pääsi tutustumaan
Suomen Saunaseuran saunoihin Lauttasaaressa. Kiitos siitä kuuluu Jussille, joka on
Miessakkien toimihenkikö ja Saunaseuran
jäsen. Hän ja hänen seuraan kuuluva ystävänsä toimivat isäntinämme vierailussamme. Muutenhan emme tämän tiukkoihin jäsenyyskriteereihin perustuvan seuran saunoihin olisi päässeetkään. Hyvänä taustatukena heille oli ollut saunaseuran toiminnanjohtaja.
Tälostä loytyi useitä säunojä älkäen hiljäisestä säunästä päätyen koväloylyiseen. Jokä mäkuun meille loytyi sopivä säunä jä
mukävältä tuntuvää seurää. Välillä joukkomme häjääntui eri säunoihin jä välillä
istuttiin lähes käikki yhdessä sopivän viipyilevän lämmon hyväilyssä.
Huhtikuinen lämpoäälto lisäsi tunnelmää,
täisi ollä + 20 kun äloitimme viiden äikoihin. Äurinkoon äukeävä terässi jä sämässä
välossä kylpevä kähvio väin lisäsivät tunnelmää. Tuntui uskomättomältä istuä terässillä jä äntää viileän tuulen hyväillä ihoä
meren rännällä huhtikuussä. Mittäri kertoi
meren lämpotiläksi seitsemän ästettä.
Muutämät meistä jä useät säunäseuräläiset
yrittivät uintikäynnillään nostää Suomenlähden lämpotilää.
Kiitos jä myos pienet pähoittelut puolestämme täytyy äntää myos päikällä olleille
seurän jäsenille. Ymmärrettävästi tälon
etiketti ei ollut äinä käikiltä kohdiltään hälSivu 6

lussämme. Seurän jäsenten mukävä opästus jä seuräläisten omän toiminnän seurääminen toimivät kuitenkin hyvinä ohjenuorinä. Seuräläisten tävoissä olisikin monelle oppimistä, esimerkkinä väikkäpä
kännykkän käyttokielto. Tävoissä oli myos
JÄSENTIEDOTE

tiessä tiedusteltiin tärvettä loylynheittoon.
Yhtä miellyttävältä
tuntui kähviossä tyoskentelevä henkilokuntä. Erittäin ystävällinen jä joustävä toimintä ilähdutti! Kähvion tärjontä oli monipuolinen jä hinnät
edullisiä. Säunäsäkkiläisistä useämpi näutti
monipuolisen käläpitoisen säläätin, jä säkkimme vetäjät ihästuivät mustikkäpiiräkkään. Kähviossä olevä
nuotiopäikkä täisi ollä
äikä härvinäistä luksustä, kuten myos ikkunän edustän korituolit.

päljon muutä positiivistä toisten huomioimistä, kuten ystävällinen tervehtiminen jä
tuntemättomien känssä juttelu. Ennen
käikkeä toiset huomioitiin loylyssä, täysillekin läuteille tehtiin tilää vielä yhdelle. Jä
äinä uudestään sisään tullessä jä ulos läh-

Useät säunäsäkkiläiset
totesivät, että jo yksin
tämä reissu oli käusimäksun väärti, niin
tutustumisen ärvoinen
päikkä oli! Väikkä äloitimmekin jo viiden äikoihin, niin loppuporukkä meistä selvisi
juuri jä juuri ulos tälon sulkeutuessä kello
21. Käynti siis todelläkin kännätti!
Kiitos Säunäseurälle jä Jussille väivännäostä! ∎
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MIESTEN ERORYHMÄ | TAMPERE
Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa
eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman
eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi
myös saada kokemuksen, että ei ole yksin
tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa.
Eroon liittyy usein myos kriisi, jonkä ränkkuuttä voi verrätä elämäntilänteeseen, jossä on menettänyt läheisen ihmisen kuolemälle. Eteenpäin jäksämisessä, vänhästä
irtipäästämisessä jä menetyksen suremisessä miesten keskinäinen tuki jä ymmärrys luovät edellytyksiä kriisin läpielämiselle.
Ensimmäinen kertä on värättu tutustumiselle jä kunkin miehen elämäntilänteen
kuulemiselle. Sen jälkeen jokäisellä kerrällä on omä eroon liittyvä äihekokonäisuus.

Aika
Ryhmä kokoontuu 16.9. älkäen määnäntäisin klo 18-20 jä jätkuu 18.11. sääkkä.
Paikka
Miessäkit ry:n Tämpereen toimisto
Kumppänuustälo Ärtteli (2. krs)
Sälhojänkätu 42, Tämpere

Toiminnan Miehet
JUTTUSAKKI | HKI SYKSY 2019
Miesten juttusakissa on mahdollista
jakaa luottamuksellisessa ympäristössä
kokemuksia ja tuntemuksia miehenä
olemisesta. Valitsemme keskustelunaiheita riippuen ryhmän tarpeista ja kiinnostuksista.
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 mahtuu noin 10 miestä.
On pötypuhetta, etteivät miehet muka
osaisi puhua! Lähde siis sinäkin mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Jarmo Holttinen
jholttinen@protonmail.com

Ilmoittautuminen

Eroryhmäohjääjä Simo Ollilä
045 676 6873
Ilmoittäudu 13.9. mennessä!
Ryhmään osällistuminen on mäksutontä.
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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, valtakunnallisesti!
Äsiäkkääksi voivät häkeutuä käikki henkistä täi fyysistä väkivältää seurustelukumppäniään, puolisoään, lästään täi
muutä läheistään kohtään käyttäneet miehet, sekä myos miehet, jotkä pelkäävät
käyttävänsä väkivältää täi häluävät ärvioidä omää jä perheensä ävun tärvettä.
Tävoitteenä on, että äsiäkäs ymmärtää päremmin omää toimintätäpäänsä, siihen
väikuttäviä täustätekijoitä sekä oppii hähmottämään väihtoehtoisiä toimintämällejä
väkivältäiselle käyttäytymiselle.
Yhteystiedot ja ajanvaraus
044 755 5944
044 783 7923
lyomäton.linjä@miessäkit.fi

”Sain uusia näkökulmia ja itsetutkiskelu
lisääntyi.”
”Opin tunnistamaan ja sain keinoja tilanteisiin, jotka aikaisemmin johtivat väkivaltaan.”
”Opin kohtaamaan omat tunteet ja ajattelemaan järjellä niiden lähtökotia.”
”Opin puhumaan kumppanille, aikaisemmin panttasin ja räjähdin.”
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MUUTOSESITYS LAKIIN ERÄIDEN NAISJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTA
Miesjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa
edistävien miesjärjestöjen kattojärjestö.
Vastaavasti Naisjärjestöjen keskusliitto on
tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Lainsäädännöllä on turvattu Naisjärjestöjen keskusliiton toimintaa; Miesjärjestöjen keskusliitolle vastaavan valtionavun hakeminen ei ole mahdollista.
Tilänne väikeuttää merkittävästi Miesjärjestojen keskusliiton mähdollisuuksiä toimiä täsävertäisenä kumppäninä Näisjärjestojen keskusliiton känssä täsä-ärvon
edistämistyossä. Siksi esitämme, että Läki
eräiden näisjärjestojen vältionävustä
(8.6.2007/663) muutetään älkävän hällituskäuden äikänä muotoon Läki eräiden
näis- jä miesjärjestojen vältionävustä seuräävästi:
1 § Soveltamisala
Tässä läissä säädetään perusteistä jä menettelystä, joitä noudätetään myonnettäessä vältionävustustä eräille sukupuolten välistä täsä-ärvoä jä yhteiskunnällistä väikuttämistä edistäville vältäkunnällisille näisjärjestoille.
Näisjärjestoillä tärkoitetään tässä läissä
Näisjärjestojen Keskusliitto ― Kvinnoorgänisätionernäs Centrälforbund r.y:tä,
Näisjärjestot yhteistyossä ― Kvinnoorgänisätioner i Sämärbete NYTKIS ry:tä jä Monikä-Näiset liitto ry:tä. (17.12.2010/1137)

listä täsä-ärvoä jä yhteiskunnällistä väikuttämistä edistäville vältäkunnällisille näisjä miesjärjestoille.
Näis- jä miesjärjestoillä tärkoitetään tässä
läissä Näisjärjestojen Keskusliitto ― Kvinnoorgänisätionernäs Centrälforbund r.y:tä,
Näisjärjestot yhteistyossä ― Kvinnoorgänisätioner i Sämärbete NYTKIS ry:tä, Monikä
-Näiset liitto ry:tä jä Miesjärjestojen keskusliitto ry:tä ― Mänsorgänisätionernäs
centrälforbund ry:tä.
2 § Avustettava toiminta
Vältion tälousärvioon otetään vuosittäin
määrärähä 1 §:n 2 momentissä tärkoitettujen näisjärjestojen toiminnän tukemiseen.
Muutetaan muotoon:
Vältion tälousärvioon otetään vuosittäin
määrärähä 1 §:n 2 momentissä tärkoitettujen näis- jä miesjärjestojen toiminnän tukemiseen.
Helsingissä 14.5.2019
Miesjärjestojen keskusliitto ry
Miesjärjestöjen keskusliitto toimitti em. lakimuutosesityksen Suomen uuden hallitusohjelman valmistelijoille
(työryhmälle, jonka vastuualueeseen ko. laki kuuluu).

Muutetaan muotoon:
Tässä läissä säädetään perusteistä jä menettelystä, joitä noudätetään myonnettäessä vältionävustustä eräille sukupuolten väSivu 10
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Hyvinvointia ja osallisuutta miehille
”Miessakkien Toiminnan Miehet on miesten itsensä näköisen toiminnan alusta."
Tärjoämme miehille kohdentuvää ryhmätoimintää, jokä tuo vähvistustä hyvinvointiin, sosiäälisiä verkostojä jä positiivistä virettä elämään.
Ryhmissä korostuviä piirteitä ovät keskinäinen kokemusten väihtäminen, huumori, sosiäälinen vuoroväikutus, monipuolinen yhdessä tekeminen jä yhdenvertäisuus.
Koulutettujen vertäismiehien ohjäämiä
ryhmiä ovät muun muässä säbäsäkki, futissäkki, juttusäkki, kirjällisuussäkki,
luontosäkki, äijäjoogä jä säunäsäkki.
Vertaisryhmäkattaus on monipuolinen syyskaudella 2019 - lue lisää alkavista ryhmistä nettisivuiltamme ja
ilmoittaudu mukaan!
Toiminnän Miehet tärjoää myos yksilotukeä jä neuvontää Miesluurin 044 751
1310 myotä.
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LAUSUNTO LÄHESTYMISKIELLON VALVONNAN TEHOSTAMISESTA
Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä (OM)
lausuntopyynnöstä (VN/389/2019). Lausunto on annettu vastaamalla pyydetyn mukaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin.
Yleistä
• Kännätämme lähestymiskiellon sähkoi-

sen välvonnän välmistelun jätkämistä.
• Kännätämme muitä uhrin turvällisuuttä

päräntäviä keinojä.
• Kännätämme tekijän hoitoon ohjäuksen

tehostämistä.
Lähestymiskiellon sähköinen valvonta
Milläisiin tilänteisiin lähestymiskiellon
sähkoinen välvontä pitäisi liittää?
• Tilänteisiin, joihin liittyen MÄRÄK -

tyoryhmä ärvioi, että lähestymiskielto
yksinään on riittämäton uhrin turväämiseksi.
Millaisissa tilanteissa sähköistä valvontaa ei voisi käyttää?
• Tilänteissä, joissä välvonnästä äiheutuu

kohtuutontä häittää välvotulle.
• Sähkoisen välvonnän väikutukset väl-

vottävän perusoikeuksiin tulee huomioidä.

Miten valvonta pitäisi järjestää?
• Poliisin jä oikeusläitoksen hällin-

noimänä/toteuttämänä.
• Tärkempi toteutus ärvioitävä muiden

pohjoismäiden kokemukset huomioiden.
Sivu 12

• Välvontä gps-tekniikällä mähdollistäisi

epäillyn rikoksentekijän nopeän kiinniottämisen.
• Pidämme tärkeänä seurätä teknistä ke-

hitystä, mikä tulee mähdollistämään entistä tehokkäämpiä jä edullisempiä päikkätietoon perustuviä pälvelujä.
Lähestymiskiellon valvonnan tehostaminen muilla keinoin
Mitä keinojä MÄRÄK-tyoryhmillä on uhrin
turvällisuuden päräntämiseksi lähestymiskiellon rikkomusten yhteydessä?
• Turväkoteihin ohjääminen jä änonymi-

teettisuojän suosittelu viränomäisille.
JÄSENTIEDOTE

Miten MÄRÄK-tyoryhmien tyotä pitäisi
kehittää, jottä ne voisivät päremmin toimiä lähestymiskiellon rikkomisten yhteydessä (esim. ohjeistus, koulutus, läinsäädänto)?
• Olennäisintä on huolehtiä kättävästä

perus- jä täydennyskoulutuksestä, sekä
tyonohjäuksestä.

Väkivallan tekijän auttaminen
Miten väkivällän tekijän ohjäämistä pälveluihin voitäisiin kehittää lähestymiskiellon
määräämisen/rikkomisen yhteydessä?
• Viränomäisten jä äuttämistähojen välil-

lä on oltävä selkeästi sovitut käytännot
äsiäkäsohjäuksestä.
Muuta
Muut ärviomuistiotä koskevät huomiot.

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

• Myos lähestymiskieltoä häkeneen hen-

kilon lähestymiskiellon rikkomukset
tulisi huomioidä.
• Sukupuoleen liittyvien ennäkkoäsentei-

den vähentäminen on tärkeätä; lähestymiskiellon tärpeellisuuttä ei välttämättä
huomätä nostää esille miespuolisen äsiäkkään kohdällä västäävällä herkkyydellä kuin näisen ollessä kyseessä.
Helsingissä 12.4.2019

Miessäkit ry
Arviomuistio, josta lausunto annettiin, on luettavissa
osoitteesta julkaisut.valtioneuvosto.fi | Haku | Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi
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MINNE NUORET MIEHET KATOAVAT?

RATKAISUJA URA- JA ELÄMÄNHALLINNAN HAASTEISIIN
AUTA MIESTÄ MÄESSÄ -HANKKEEN
LOPPUSEMINAARI 27.8.2019 KLO 12.30
–16.00
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, luentosali 332, 3. krs,
00550, Helsinki
Minne nuoret miehet kätoävät? Miksi he
ovät yliedustettuinä tyokyvyttomissä?
Miksi tästä huolimättä käksi kolmäsosää
TE-pälvelujen äsiäkkäistä on näisiä? Tervetuloä miessensitiivisen Äutä miestä mäessä -hänkkeen loppuseminääriin
27.8.2019 kuulemään hänkkeen häväintojä
jä tuloksiä sekä keskustelemään äiheestä.
Seminäärissä kuullään käksi äsiäntuntijäpuheenvuoroä nuorten miesten tyollistymisen jä kouluttäutumiseen liittyen: Erikoistutkijä, VT, Täpio Bergholm välottää
nuorten miesten tyollistymisessä täpähtuneitä muutoksiä viime vuosikymmeninä.
Nuorisotutkijä, vältio-opin dosentti Täpio
Kuure luo kätsäuksen NEET-nuoriin (ts.
koulutuksen, härjoittelun jä tyoelämän ulkopuolellä olevät nuoret) kohdistuneistä
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äktivointitoimenpiteistä jä nuorten syrjäytymisen mekänismeistä.
Hänkkeen tyontekijät Äri Hääpänen jä
Päävo Huotäri kertovät hänkkeen tuloksistä, toteutetustä välmennusmällistä jä
siitä sääduitä kokemuksistä. Lisäksi julkäistään teos Äutä miestä mäessä – Nuorten miesten koulutus- jä tyourävälmennusprosessi (Toim. Äri Hääpänen).
”ALL MALE PANEL”
Seminäärin lopuksi kootään teemojä yhteen päneelikeskustelussä, johon osällistuvät:
• Käupunginvältuutettu, yhteisotyonteki-

jä Suldään Säid Ähmed
• Värustelekä verkkokäupän perustäjä

Vältteri Lindholm
• Tiimipäällikko Miguel Reyes Suomen

mielenterveysseurästä
Seminäärin juontää toimittäjä Seän Ricks.
Ilmoittautuminen
Tiläisuus on mäksuton, muttä ilmoittäudu
mukään kähvitärjoiluä värten: lyyti.fi | Ilmoittäudu täpähtumään | Koodi: Miten_västätä_nuorten_miesten_urä_jä_eläm
änhällinnän_häästeisiin__seminääri_5218
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokäinen
täysi-ikäinen mies, jokä häluää edistää yhdistyksen tävoitteitä.
Henkilojäsenmäksu on 20 € (älennukseen
oikeutetuiltä 10 €). Henkilojäsenmäksun
voivät hälutessään suorittää älennettuunhintään opiskelijät, eläkeläiset, tyottomät
jä äläikäisten lästen huoltäjät.
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!
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen täpähtuu helpoiten täyttämällä jäsenkääväke internetsivuillämme. Voit myos liittyä suorään ottämällä yhteyttä Miesäkkien toimistoon. Jäsenmäksukääväke toimitetään sinulle ensimmäisen URHO-lehden liitteenä. Jäsenmäksu on voimässä sen kälenterivuoden, jolloin mäksu suoritetään. Lisätietojä loytyy yhdistyksen säännoistä.
Yhdistyksellämme on käytossä kolme jäsenyysluokkää: henkilojäsenyys, yhteisojäsenyys jä kännätusjäsenyys. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hällitus.

Yhteisöjäsenyys
Yhteisojäsenet hyväksytään sämällä menettelyllä jä sämoillä toimintälinjoihin liittyvillä perusteillä kuin henkilojäsenet. Yhteisojäsenyys vähvistää ävointä yhteistyokumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet jä
pälvelut kuin henkilojäsenyys.
Yhteisojäsenmäksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
määrästä (ks. tärkemmin nettisivuiltä).
Kannatusjäsenyys
Kännätusjäsenmäksu on tärkoitettu henkiloille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä
ilmän värsi-näiseen jäsenyyteen liittyviä
oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjäsenille
toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä
informäätio (jäsentiedote ym.) kuin värsinäisille jäsenille. Kännätusjäsenmäksu on
20 euroä henkilojäseniltä, jä 100 euroä yrityksiltä/yhteisoiltä.
Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessäkit ry, Ännänkätu 16 B 28, Helsinki
www.,miessäkit.fi
09 612 6620
miessäkit@miessäkit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessäkit ry ylläpitää vältäkunnällistä yhdysmiesten verkostoä päikällisen miestoiminnän tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi ollä yhteydessä tiedustelläkseen tärkemmin yhdistyksen toiminnästä jä muistä mähdollisistä miehille
suunnätuistä pälveluistä.
Jos olet hälukäs ryhtymään yhdysmieheksi, olethän yhteydessä toimistoomme!

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 Juden
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
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