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PERHEITÄ TUETTAVA KUMPPANUUTEEN 

Maamme hallitus sai taannoin vaikeassa 

tilanteessa puristettua kasaan tärkeän 

konsensuksen lähivuosien yhteiskuntavas-

tuun kantamiseksi. Kuten aina tällaisissa 

prosesseissa, julkitulon yhteydessä käy-

dään monenlaista keskustelua jokaisella 

nykyajan mahdollistamalla foorumilla. Hal-

lituksen kirjaamia suuntaviivoja märehdi-

tään varsinkin taloudellisin ja puoluepoliit-

tisin argumentein. Minua kiinnosti erityi-

sesti kotihoidontuen jakamiseen liittyvä 

keskustelu. Hallitushan esittää, että nyky-

ään perheelle kirjattu tuki korvamerkittäi-

siin jatkossa puoliksi äidille ja isälle.  

Keskeisimmät ääneen lausutut, ehdotettua 

kotihoidontuen jakoa tukevat perusteet 

ovat liittyneet tasa-arvoon nais- ja miesnä-

kökulmasta, sekä talouteen työllistymisnä-

kökulmasta. Vastustus taas on keskittynyt 

kritisoimaan perheiden sisäiseen päätän-

täprosessiin puuttumista liittyen näkyvim-

miltä osin tässäkin merkityksessä talou-

dellisiin haasteisiin. Minua asiassa pohdi-

tuttavat eniten vanhemmuuden hyvinvoin-

ti ja meidän miesten uskallus luottaa isyy-

den tärkeyteen.  

Yleisesti ottaen näen naisten ja miesten 

välistä kunnioittavaa kumppanuuskulttuu-

ria enemmänkin heikentäväksi sen, että 

asiat jaetaan pakottaen tasan sukupuolten 

välillä. Tällainen yksilöperustainen eriyttä-

minen on erityisen kyseenalaista puututta-

essa ulkopuolelta perheiden sisäiseen dy-

namiikkaan. Yhteiskunnassamme huoles-

tuttavimmin lisääntyvän sosiaalisen krii-

sin, avio- ja avoerojen määrän, ennaltaeh-

käisemiseksi on hyvin tärkeätä välttää sel-

laista toimintaa, joka eriyttävällä tavalla 

yksilökeskeistää vanhemmuutta. Kotihoi-

dontuessa tulisi olla kyse perheen (jota 

vanhemmat yhdessä johtavat) lastenhoito-

ratkaisusta, ei äitien tai isien oikeuksista.  

Vanhemmuutta tulee tukea siten, että pa-

riskunnat ratkaisevat asiansa (myös nk. 

oman ajan vaalimisen) kumppaneina. He 

tarvitsevat jatkuvasti onnistumisen koke-

muksia yhteisistä ratkaisuista niin isom-

missa ja kuin pienemmissäkin asioissa. 

Vanhemmuusvastuiden jakamisesta kun-

kin pariskunnan on siis tärkeä päättää it-

selleen sopivalla tavalla, oli sitten kyse ko-

titöistä, omasta ajasta tai taloudesta. Tämä 

lujittaa luottamusta yhteiseen tulevaisuu-

teen.  

Lisäksi, ytimeltään epäolennaisena, mutta 

yhdenlaisen tasa-arvokäsityksen näkökul-

masta todentamistarpeellisena asiana sa-

nottakoon, että emme kai me sellaista tasa-

arvotyötä halua vahvistaa, jossa jotakin 

otetaan pois naisilta antaaksemme sen 

miehille. On tärkeä myös huomata, että ko-

tihoidontuen jakamiskysymys on luonteel-

taan eri asia kuin se, että mahdollistetaan 

isälle tai äidille kohdennetun vanhempain-

vapaan pitämistä.  

Näin mieserityisen hyvinvointityön yti-

mestä käsin on mielenkiintoisen, varmasti 

haastavan, ja joka tapauksessa tärkeän 

keskustelun tarvetta sille, miten me miehi-

nä ja miestyön ammattilaisina suhtaudum-

me kotihoidontuen korvamerkkaamiseen 

isille. Meille on merkittävä ammatillinen 

laatutekijä se, että kykenemme kohtaaman 

miesten tarpeet ja mahdollisen turhautu-
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misen tai suuttumuksen siten, ettemme 

käytä sitä rakentamisen juurena tai kärke-

nä. Vaikka yhteiskuntamme nykyisessä 

muutosvaiheessa välillä saattaa tuntua, 

ettei isyys olisi arvostettua äitiyden lailla, 

rohkenen olla eri mieltä. Kyse on pääosil-

taan vain osaamisen paikoittaisesta ohuu-

desta ja merkittävän yhteiskuntamuutok-

sen väistämättömästä hitaudesta. Emme 

tarvitse meille korvamerkittyä kotihoidon-

tukea isyytemme kannattimiksi – emme 

myöskään tasapäistämistasa-arvoa. Äitiys 

ei ole uhka isyydelle. Äitiyttä tuleekin vaa-

lia, ja isyys on ja on aina ollut samalla 

”jalustalla”, omanlaisena ja yhtä tärkeänä. 

Kysykää keneltä tahansa lapselta, jolla on 

normaali yhteys isäänsä. Ja mikä parasta, 

suurimmalla osalla on.  

Isyyden tukemisen kannalta tärkeintä on-

kin tukea isiä itseään, ja myös sosiaali-, ter-

veys- ja opetusalan ammattilaisia, joiden 

peruskoulutukseen tulee juurruttaa mies-

erityiset opinnot. Yhteiskunnalliset raken-

teet vahvistuvat isyyden tukemisessa väis-

tämättä sitä myötä, kun pidetään yllä tieto-

utta isyyden merkittävistä positiivisista 

vaikutuksista isien itsensä, parisuhteiden 

ja perheiden hyvinvointiin. Tämä kehitys 

tulee vahvistamaan isien kohtaamisosaa-

mista jo neuvolatoiminnasta alkaen. Ja, mi-

tä paremmin me miehet opimme hyödyn-

tämään vertaisuutta – isyydestä puhumista 

miesten kesken –, sitä luontevammaksi ja 

syvemmäksi myös ammatillinen isätoimin-

ta kehittyy.  

Kaiken kaikkiaan peräänkuulutan siis mää-

rätietoista yhteiskunnallista vaikuttamista 

liiallisesta yksilökeskeisyydestä kohti eri-

laisuuksia kunnioittavaa yhteishyvää. Inhi-

milliseltä, mutta myös taloudelliselta näkö-

kannalta katsottuna toivon, että hallituk-

semme tarkistaisi kantaansa kotihoidontu-

en jakamiseen. Kun hyvinvoinnin ydinteki-

jästä, perheiden hyvinvoinnista, huolehdi-

taan, on sillä merkittäviä taloudellisiakin 

vaikutuksia. On nimittäin niin, että kaikes-

sa yhteiskuntamme taloudellisia voimava-

roja merkittävästi syövässä syrjäytymis- ja 

pahoinvointikehityksessä perheolosuhtei-

den vaikeudet ovat olennaisin taustatekijä. 

 

 
Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

 

Monikulttuurinen harrastejalkapalloryh-

mä syntysuomalaisille ja maahanmuutta-

jataustaisille miehille (16-28- vuotiaat) 

 

Maksuton - ilmoittaudu mukaan! Osallistu-

minen ei edellytä mitään ennakkotaitoja!. 

 

La 5.10.-7.12.2013 klo 16-18 (ei 2.11.) 

Mattlidens skola, Mattliden 1, Espoo 

 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

Ali Abdifitik Ahmed 044 291 8861 

Heikki Kerkkänen 044 751 1340 

heikki.kerkkanen@miessakit.fi 

 

Järjestäjä 

Miessakit ry/Vieraasta Veljeksi -projekti 
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KUTSU SEMINAARIIN 

 

Valtavasta tuloksia ja vaikuttavuutta  

 

torstaina 31.10.2013 klo 9-18 

Finlandia-talo, Helsinki 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Su-

kupuolten tasa-arvon edistäminen ja valta-

virtaistaminen (Valtava)-kehittämisohjelman 

järjestämän seminaarin avaa työministeri 

Lauri Ihalainen. Tilaisuudessa esitellään tu-

loksia Valtavasta ja ohjelmaan kuuluvista 

projekteista sekä keskustellaan siitä, minkä-

laisia vaikutuksia on odotettavissa noin nel-

jän vuoden kehitystyön tuloksena. Tilaisuu-

dessa keskustellaan myös laajemmin suku-

puolten tasa-arvon tilanteesta Suomessa.  

 

Sitovat ilmoittautumiset viim. 8.10.2013 

www.tem.fi/valtavaseminaari311013.  

Seminaari on maksuton. 

 

Seminaari on tarkoitettu päättäjille, työ- ja 

koulutusorganisaatioiden edustajille, järjes-

töjen edustajille, kansanedustajille, yrittäjille, 

rahoittajaviranomaisille, hanketoimijoille, 

tasa-arvotoimijoille, Valtava-kehittämisohjel-

man yhteistyökumppaneille ja muille suku-

puolten tasa-arvosta kiinnostuneille.  

 

Lämpimästi tervetuloa seminaariin! 

Hillevi Lönn, Virpi Raitanen ja Mia Teräsaho, 

Valtava-kehittämisohjelma,  

Työ- ja elinkeinoministeriö 

KUTSU LUENNOLLE 

 

Miestyöntekijänä lasten ja nuorten  

kasvua tukemassa 

 

ti 15.10. klo 14-16 

Espoon kulttuurikeskus, Louhisali 

 

Jari Sinkkonen luennoi lasten ja nuorten 

parissa työskenteleville miehille  

(kyllä, tämä on vain miehille) 

 

Monien lasten, varsinkin poikien, tunne-

elämän ongelmissa osatekijänä on usein isän 

ja muiden miesten puuttuminen. Siksi lujien 

ja lämpimien miestyöntekijöiden merkitys 

voi olla käänteentekevä lapsen elämässä. 

Etenkin naisvaltaisilla aloilla miestyöntekijän 

voi olla vaikea hahmottaa omaa rooliaan ja 

merkitystään. Joskus naisten ja miesten lä-

hestymistavat ja kielenkäyttökin ovat erilai-

sia ja voivat johtaa konflikteihin. Miten mies 

löytää oman paikkansa näissä yhteisöissä? 

 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa espoo.fi 

(kirjoita haku-kenttään tilaisuuden nimi). Ti-

laisuus on maksuton. Tilaisuus kuuluu Voi 

hyvin -luentojen sarjaan. 

 

Lisätietoja 

Outi Huida 

viestintäpäällikkö 

sosiaali- ja terveystoimi 

ESPOON KAUPUNKI 

Puh. 09 816 23302, 050 346 9798 
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YHDYSMIESTAPAAMINEN 2013 
6.-9.9. - TORPAN KURSSIKESKUS - SIIVIKKALA 

Miessakit ry:n yhdysmiehistö kokoontui 

syyskuun alussa ties kuinka monenteen val-

takunnalliseen tapaamiseensa. Paikkana oli 

tällä kertaa ihan siinä Tampereen kupeessa, 

Näsijärven rannalla sijaitseva Torpan kurs-

sikeskus. Isäntänä toimi alueen yhdysmie-

hemme Pekka Huttunen (jonka kamera otti 

oheisen ryhmäkuvan). 

Ensin tietysti syötiin. Aterian jälkeen oli 

vuorossa perinteinen kisailu, joka tällä 

kertaa toteutettiin Frisbee-Golfin muodos-

sa. Ja, ties monennenko kerran tämäkin, 

oikea joukkue voitti. Ponnistuksesta toi-

vuttiin kuulemalla alustusta yhdistyksen 

nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmis-

ta. Samalla ennakkovirittäydyttiin seuraa-

van päivän työskentelyn aihepiireihin.  

Illan suussa siirryttiin saunomaan ja suu-

rin osa myös pulikoi virkistävässä järvessä. 

Yksi yhdysmiehistä ei koskaan mennyt 

rantaan päin, mutta nousi yhä uudestaan 

vedestä. Saunamakkaroiden laskeutuessa 

yllettiin jyhkeän kuorolaulun pauloihin ja 

luvattiin esiintyä yhdistyksen 20-vuotis-

juhlallisuuksissa parin vuoden päästä. 

Yöpymän ja aamupalan jälkeen kuultiin 

kooste yhdysmiestoiminnan historiasta, 

toiminnan tavoitelluista muodoista lähitu-

levaisuudessa, ja Miessakkiopiston tarjoa-

mista mahdollisuuksista yhdysmiestoimin-

nan elävöittäjänä. Tämän jälkeen kierret-

tiin pienryhmissä eri aihepiireittäin jae-

tuilla rasteilla antamassa näkemyksiä ku-

hunkin teemaan.  

Lopuksi, ennen lähtökaffeja, koottiin työs-

kentelyn saldosta yhteinen muistio. Sen 

pohjalta toivottiin yhdysmiestoimikunnan 

ja koko verkoston löytävän uusia  eväitä 

organisaatiomme ensimmäisen toiminta-

muodon, miesten vapaaehtoisuuteen pe-

rustuvan matalan kynnyksen tukiverkos-

ton vahvistamiseen. ■ 
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KENELLE MIEHEN TYÖ –PALKINTO MIESAKTIVISMISTA? 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää 

Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Mie-

hen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, 

joka on työllään tai muilla ansioillaan edis-

tänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteu-

tumista erityisesti miehiin tai poikiin liitty-

en, edistänyt miesten ja poikien emansipaa-

tiota sekä purkanut kapeita sukupuoliroo-

leja. Vuoden 2013 Miehen työ –palkinto jae-

taan pitkäaikaisesta miesaktivismista. 

Miesjaosto pyytää ehdotuksia henkilöstä 

tai tahosta, joka on pitkään toiminut esi-

merkiksi miesryhmässä, miesliikkeessä, 

osallistunut miehistä ja pojista käytävään 

sukupuolitietoiseen keskusteluun ja/tai 

aktivismiin, järjestänyt tapahtumia tai se-

minaareja, julkaissut kirjoituksia. 

Ehdotukset pyydetään lähettämään tiistai-

hin 15.10.2013 mennessä osoitteeseen ar-

to.jokinen(at)stm.fi. Ainoastaan perustel-

lut ehdotukset otetaan huomioon. Peruste-

lun ei tarvitse olla pitkä. 

Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muis-

tuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyö-

tyvät sekä miehet että naiset. Palkintoa ja-

ettaessa huomioidaan työn pitkäjäntei-

syys, ja samalla kannustetaan myönteisen 

esimerkin antaneita tahoja jatkamaan työ-

tään.  

Aiemmat palkinnon saajat 

2012 Poikien parissa tehdystä sukupuolisensitiivisestä 

työstä – Kölvi-toiminta, Setlementtinuorten Hämeen 

piiri ry. 

2011 Työstä eronneiden miesten oikeudesta isyyteen 

ja lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaan –Ralf 

Sund, asiantuntija, STTK, Helsinki. 

2010 Suomalaisia miehiä käsittelevien erityisen ansiok-

kaiden dokumenttielokuvien ohjaaminen – Joonas 

Berghäll  ja Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koi-

so-Kanttila (Miehen kuva) ja Mika Ronkainen (Freetime 

Machos). 

2009  Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteinen tekemi-

nen, edistäminen ja opetus¬ ¬– Jeff Hearn, professori, 

Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki. 

2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö – Mikko Lampikos-

ki, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto. 

2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-

arvotyö – Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, 

Oulun seudun Setlementti. 

2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kas-

vatustyö alakouluikäisten opetuksessa – Aaro Heikki-

nen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani. 

2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostami-

seksi – Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväs-

kylän yliopisto. 

2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan 

väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin – Reko 

Lundán, kirjailija. 

2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostami-

nen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja suku-

puolisuuden alueella – Jussi Nissinen, SETA:n pääsihtee-

ri. 

2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistä-

minen – Arto Jokinen, miestutkija. 

2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän mie-

hen mallin vahvistaminen – Ilkka ja Ville Turkka, Jääsy-

dämet -joukkueen valmentajat. 

2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan 

tukeminen – Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Kei-

nänen sekä CCC Software Professionals Oy. 

1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai 

teko – viisi eri palkittua: Lyömätön linja, Jussi-projekti, 

Mobile – tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä. 

Lisätietoja Arto Jokinen, suunnittelija, ta-

sa-arvoasiain neuvottelukunta, ar-

to.jokinen(at)stm.fi, 050 346 9534 
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ISÄN LÄSNÄOLOSTA LAPSELLE 

Teksti Peter Peitsalo 

Ernest Hemingway on antanut kuolematto-

man ohjeen isyyteen: To be a successful fat-

her... there's one absolute rule: when you 

have a kid, don't look at it for the first two 

years (ollakseen hyvä isä… on vain yksi eh-

doton sääntö: saadessasi lapsen, älä pelkäs-

tään katso sitä kaksi ensimmäistä vuotta).  

Sinänsä hieman hassun kuuloinen lause 

pitää sisällään useita totuuksia, joista lap-

sen kannalta yksi merkittävimmistä on 

isän ja lapsen välinen kahdenvälisen suh-

teen luominen. Äidin ja lapsen välisestä 

symbioosista ja dyadista (kiinteästä suh-

teesta) puhutaan niin paljon, että yksi lap-

sen suhteista jää aivan selkeästi vähem-

mälle huomiolle. Nimittäin lapsen ja tämän 

isän keskinäinen suhde.  

Muun muassa Amnell (1996) on kirjoitta-

nut lapsen ja isän välisestä dyadisesta suh-

teesta ja tämän merkityksestä lapsen kehi-

tykselle. Tämän kahdenvälisen suhteen 

luominen helpottuu huomattavasti, mikäli 

isä on riittävästi läsnä lapsen elämässä heti 

tämän ensi metreiltä alkaen. Läsnä ensi 

metreiltä tarkoittaa ihan yksinkertaisesti 

ajan antamista isänä olemiseen eli siihen, 

että viettää aikaa lapsen kanssa; leikkii ja 

hoivaa vaikka sohva, sählymatsi tai nukku-

minen houkuttelisikin hieman enemmän. 

Vaikka lapsuus ei määrääkään koko lop-

puelämäämme, kiistaton sen merkitys kui-

tenkin on. Kiistatonta on myös se, että isi-

en merkitys lasten hyvinvoinnille on suuri. 

Winnicott loi taannoin termin: riittävän 

hyvä äitiys. Mitä on riittävän hyvä isyys? 

Onko se pelkästään sitä, että isä antaa äi-

dille tilaa ja mahdollisuuden olla lapsen 

kanssa itse turvatessa perheen taloudelli-

sen tilan? Vai onko se myös riittävän läsnä-

olon tarjoamista lapselle? Jos Hemingwayn 

sanoihin on uskomista, jälkimmäinen lie-

nee lähempänä totuutta. ■ 

Kirjoitus julkaistu alun perin Lahden ammattikorkeakou-

lun ESR-rahoitteisen Isänä Työelämässä -hankkeen net-

tisivuilla osoitteessa blogit.lamk.fi/isana-tyoelamassa. 
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MIESTEN KOHTAAMISEN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖSSÄ 

Teksti Sanna Mäki  

Miesten asiakaskokemusten tarkastelu sosi-

aalityön kontekstissa on ollut tutkimukselli-

sesti suhteellisen vähäisen mielenkiinnon 

kohteena huolimatta siitä, että miehiä koh-

dataan säännöllisesti sosiaalityön asiakkai-

na sekä kunnallisessa sosiaalityössä että 

järjestöjen piirissä. Joissakin palvelusekto-

rin paikoissa miehet näyttäytyvät myös 

asiakasenemmistössä, näin on esimerkiksi 

toimeentulotuen asiakkuudessa sekä päih-

detyössä (Toimeentulotuki 2010;Muuri 

2007, 235).  

Miesten parissa tehtävän sosiaalityön eri-

tyiskysymykset ovat klassisesti liittyneet 

ennalta ehkäisevään väkivaltatyöhön, van-

keinhoitotyöhön, päihdetyöhön sekä isyy-

den tukemiseen liittyvään työhön. Mies- ja 

naiserityisen sosiaalityöhön liittyen on 

nostettu esiin sukupuolisensitiivisyyden 

käsite, jolla työn käytännössä on viitattu 

sellaiseen asiakastyön asetelmaan, jossa 

sekä työntekijä että asiakas ovat samaa su-

kupuolta (Esim. Laine 2005). Saman suku-

puolisuuden kautta asiakastyöhön saadaan 

luotua syvempää ymmärrystä sekä kontak-

tia työntekijän ja asiakkaan välille joka pe-

rustuu jaettuun sukupuoliseen kokemuk-

seen. Näen kuitenkin sukupuolisensitiivi-

syyden liittyvän myös laajemmin palvelu-

järjestelmässä toimivan työntekijän ky-

kyyn hallita sukupuolen teoreettista tietoa 

sekä hänen mahdollisuuksiin käyttää tätä 

tietoa työssään.  

Tämä artikkeli perustuu pro gradu-

tutkielmaani, jossa tutkin miesten kohtaa-

misen ja kuulluksi tulemisen kokemuksia 

sosiaalityön asiakkuudessa. Tutkimusai-

neistoni keräsin lehdissä julkaistujen kir-

joituspyyntöjen myötä. Kirjoituspyynnössä 

toivoin kirjoituksia miehiltä, jotka olivat 

joskus asioineet sosiaalityöntekijän luona. 

Erityisenä toiveena oli, että kirjoittajat 

pohtisivat kohtaamistilanteeseen liittynyt-

tä vuorovaikutusta. Kirjoituspyyntöjen 

myötä vastaanotin kuusi kirjoitusta joita 

aloin käsittelemään tutkimuskysymysteni 

kautta. Ensimmäinen tutkimuskysymykse-

ni liittyi miesten konkreettisten kokemus-

ten tarkasteluun, halusin tietää millaisia 

asiakaskokemuksia miehillä sosiaalityön 

käytännöstä oli. Toinen tutkimuskysymyk-

seni kumpusi kiinnostuksesta sukupuolen 

teoriaan, halusin tarkastella miesten kerto-

muksia siitä näkökulmasta, miten niiden 

sisällöissä ja muodoissa käsiteltiin tai tuo-

tiin esille sukupuolista ulottuvuutta. Tutki-

musaineistoni analyysimenetelmänä hyö-

dynsin laadullisen tutkimuksen piiristä 

tuttua narratiivista lähestymistapaa, joka 

voidaan ymmärtää laajaksi perheeksi eri-

laisia tutkimusmenetelmällisiä valintoja 

joita yhdistää tarinallisuus. Narratiivinen 

ymmärrys tiedon luonteesta on liitoksissa 

konstruktivismiin,jossa ihmisen tieto ja 

identiteetti rakentuvat kertomusten kautta 

ja kerrostuvat aiempien kokemusten va-

raan. Sen sijaan että puhuttaisiin yhdestä 

totuudesta, on maailmassa läsnä useita yh-

täaikaisia todellisuuksia, jotka syntyvät ja 

kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutukses-

sa. Tieto on useiden erilaisten kertomus-

ten kokonaisuus, joiden alkulähde on kult-

tuurillinen tarinavaranto. (Heikkinen 

2001, 187–188.) Tutkimukseni analyysini 
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muodostui kaksitasoiseksi, sillä hyödynsin 

narratiivista lähestymistapaa tarkastellen 

sekä miesten kirjoitusten kerronnan muo-

toja että kertomusten sisältöjä.  

Tutkimukseni tuloksista selviää, että mies-

ten kerronnan tyylit vaihtelevat kokonais-

kerronnaltaan toisistaan paljon, mutta 

myös yhteneväisyyttä löytyi. Miesten ker-

tomuksista kirjoittajat toivat esiin muiden 

kertomuksessa esiintyvien henkilöiden toi-

mintaa, mutta oman toiminnan tarkastelu 

jäi vähemmälle. Kokonaiskertomuksina 

kirjoitusten tyylit vaihtelivat muistelutyyp-

pisestä kertomuksesta lyhyisiin rapor-

tinomaisiin tyyleihin.  Nämä kerronnan ta-

vat linkittyvät myös miesten kertomusten 

sisältöihin ja avaavat myös ymmärrystä 

siihen miten sosiaalityön asiakkuus on ko-

ettu. Teemallisesti miesten kertomuksista 

keskiössä olivat miesten konkreettiset 

kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen koke-

mukset sosiaalityön asiakkuudessa. Kerto-

musten perusteella kokemukset eivät ol-

leet positiivisia vaan asiakaskokemuksista 

välittyi tuntemukset työntekijän asiakkaa-

seen kohdentuneesta välinpitämättömyy-

destä, syyttelystä ja arvostelusta sekä epä-

uskosta ja mitätöinnistä. Myös sukupuo-

liulottuvuus oli läsnä aineistossa, jonka 

teema-alueet jaottelin isyyden, sukupuolten 

väliseen suhteeseen sekä toiminnallisuu-

teen. Kaikki kirjoittajat olivat isiä, mutta 
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tätä teemaa tuotiin kirjoituksissa vaihtele-

vasti esille. Isyyteen liittyvät kysymykset 

linkittyivät lasten kasvatuksen haasteisiin 

sekä toisaalta isien ja äitien väliseen suh-

teen ja oikeuksien pohtimiseen. Toiminta 

liittyi miesten toiminnan tapoihin sosiaali-

viranomaisten kohtaamisen jälkeen. Huo-

no kohtaaminen johti osan kirjoittajien 

kohdalla toimintaan esimerkiksi kansalais-

vaikuttamisen keinoin, toisaalta osaa kir-

joittajista kohtaamien ei aktivoinut toimin-

taan.  

Tämän tutkimuksen valossa miesten koke-

mukset sosiaalityön kohtaamisista eivät 

olleet positiivisia. Kokemukset saivat laa-

juutta myös tunneulottuvuudeltaan, joka 

kertoo siitä, että kohtaamisissa risteilee 

voimakkaita tunteita laidasta laitaan. Tut-

kimuksessa nousee esiin sosiaalityön risti-

riitainen luonne, sillä kysymyksessä on työ 

jossa työntekijän roolissa vaihtelevat kont-

rollin ja tuen elementit. Kohtaamisissa asi-

akkaan ja työntekijän välinen vuorovaiku-

tus määrittää miten kohtaaminen koetaan. 

Asiakkaat myös kiinnittävät huomiota 

työntekijän ilmeisiin ja eleisiin joka tuli 

esille myös oman tutkimukseni aineistos-

sa. Asiakkaan sensitiivinen kohtaaminen 

merkitsee, että työssä pyritään luomaan 

luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen 

heti alusta saakka. Luottamuksen kautta 

on mahdollista tuoda esille ja neuvotella 

vastakohtaisista näkemyksistä. Sukupuo-

lisensitiivinen kohtaaminen miesten kans-

sa tehtävässä sosiaalityössä voisi merkitä 

ennen kaikkea maskuliinisuuden teorian 

hallintaa ja tämän teoreettisen tiedon saat-

tamista käytännön työhön. Tämä ei tarkoi-

ta, että miehiä ja heidän elämäkokemuksi-

aan tarkasteltaisiin vain heidän sukupuo-

lensa kautta, sillä ihmiset on kohdattava 

ennen kaikkea yksilöinä. Käsitys maskulii-

nisuuden kulttuurillisesta rakentumisesta 

voi kuitenkin auttaa ymmärtämään mie-

heksi kasvamisen prosessia ja miesten ta-

poja merkityksellistää kokemuksiaan. ■ 

GRADU INTERNETISSÄ 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201305201141 
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EROVIHA VAHINGOITTAA LAPSEN TERVEYTTÄ 
SEMINAARI HUOLTOKIISTAN LAUKAISEMISESTA 

OHJELMA 

9.00 Tilaisuuden avaus  

Puheenjohtaja Bodil Rosengren, Yhden 

Vanhemman Perheiden Liitto ry 

9.20  Vanhempien huoltokiista ja lapsen 

terveys (Luennoitsija varmentamaton) 

10.00  Lapsen edun toteuttaminen käräjä-

oikeuden huoltokiistan sovittelupäätök-

sessä. OTT Maija Auvinen 

10.45 TAUKO 

11.00  Kansainvälisen lapsikaappauksen 

laukaiseminen 

Toiminnanjohtaja, VTM Tarja Räisänen,  

Kaapatut Lapset ry 

11.30-12.30  LOUNAS (omakustanteinen) 

12.45 Lasten kokemuksia huoltokiistasta 

PsL Kristiina Väyrynen 

13.15  Lapsen vuoroasuminen 

(Luennoitsija varmentamaton) 

14.00  KAHVI 

15.00 Miten voimme auttaa paremmin per-

heitä? Hyvien käytänteiden vaihtamista 

ryhmissä 

Innoittajana ja puheenvuorojen jakajana 

puheenjohtaja Bodil Rosengren, YVPL 

17.00  Loppu 

Noin 5 % erovanhemmista pyytää käräjäoi-

keudelta ratkaisua lapsen huoltoa, asumista 

tai tapaamisia koskevassa asiassa.  Kiistoja 

on noin 2000 vuosittain.  Näistä noin 500 on 

pitkittyneitä, vuosikausia kestäviä ns. huol-

tokiistakierteitä.  Näistä perheistä peräti 40 

%:lla  on samanaikaisesti myös lastensuoje-

lun asiakkuus. Perheet tarvitsevat erityistä 

apua, jota he eivät ole saaneet useinkaan 

riittävästi, vaikka kymmenet ammattilaiset 

ovat yrittäneet sitä antaa.  Seminaarissa 

käsitellään lapsen huoltokiistaa psyykkise-

nä ja juridisena prosessina vanhempien ja 

lasten näkökulmasta.  Tavoitteena on ym-

märtää eroperheiden tarpeita ja löytää oi-

keat tukikeinot. 

Aika ja paikka 

5.11.2013 klo 9-17 

Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki 

Kohderyhmä 

Sosiaalityöntekijät ja sosiaalitoimen am-

mattilaiset, jotka haluavat ymmärtää huol-

tokiistaa käyvien eroperheiden tarpeita ja 

käyttäytymistä.  

Koulutus toteutetaan OK-opintokeskuksen 

tuella ja kyse on ammatillisesta lisäkoulu-

tuksesta. 

Ilmoittautuminen 

1.11. 2013 mennessä 

Johanna Ikävalko 040 186 3420 tai 

johanna.ikavalko@yvpl.fi 

Tilaisuus on maksuton.  
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PERHEOIKEUDELLISEN YKSIKÖN AVAJAISET  
JÄRVENPÄÄ 23.8.2013 

myös huomaamaan ja myöntämään, että 

asiakkaitteni välittämä kuva lastenvalvojis-

ta ja muista sosiaalityöntekijöistä oli ajan 

myötä tehnyt pienen pesän myös minun 

mieleeni. Ymmärsin toki, että käsitykseni oli 

työni yksiulotteisuuden vuoksi täytynyt osit-

tain vääristyä. 

Erotyötä tekevänä olin tullut toisaalta huo-

maamaan, että kiistely ja riitely lapsista ja 

vanhemman omista oikeuksista ei ole ke-

nenkään etu, mutta herkästi lapsia vahin-

goittavaa. Erossa vanhemman maailma ja 

mieli järkkyy ja herättää hänessä turvatto-

muutta. Jos vanhempi joutuu vielä pelkää-

mään vanhemmuutensa kaventumisesta tai 

lastensa menettämistä, nostattaa se voi-

makkaita pelkoja ja muita emootioita esiin. 

Tässä tilanteessa ihmisen ajattelusta tulee 

herkästi mustavalkoista ja jäykkää.  Se puo-

lestaan on saanut minut vakuuttumaan, et-

tä sovittelu riidan rauhoittajana ja konflik-

tin purkumenetelmänä, voi monesti olla ai-

noa tie molempia osapuolia tyydyttävään 

ratkaisuun ja lasten edun turvaamiseen. 

Ajatus Perheoikeudellisesta yksiköstä, jossa 

saman katon alta saisi monipuolista erotu-

kea ja että Miessakit miestyötä tekevänä 

järjestönä voisi olla lähempänä sosiaalitoi-

mea ja lastenvalvojia, tuntui houkutteleval-

ta mahdollisuudelta. ( Olemme vuoden päi-

vät tehneet Tampereella samansuuntaista 

yhteistyötä Tampereen Perheoikeudellisen 

yksikön kanssa. ) Näin myös itselleni mah-

dollisuutena oppia yhdessä lastenvalvojien 

ja muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa sel-

laista eroauttamista, jossa äidit ja isät tule-

vat tasapuolisesti kohdelluiksi ja kuulluiksi 

Teksti Jouni Linnankoski (puheenvuoro avajaisissa) 

Kuva Raili Tähtinen 

”Perheoikeudellisen yksikön päällikkö Miia 

Kokko-Pekkola pyysi minua sanomaan 

muutaman sanan siitä, miksi Miessakit ry 

on mukana Perheoikeudellisessa yksikössä 

ja mitä me täällä teemme. 

Tarina kulkee niin, että minä satuin Mies-

sakkien erotyöntekijänä olemaan mukana 

Fasper -perhesovitteluhankkeen ohjausryh-

mässä ja myöhemmin myös sovittelukokei-

lujen Kuumakuntien tiimissä yhtenä tuleva-

na sovittelijana. Kun hanke eteni ja Järven-

pää, Tuusula ja Kerava päättivät perustaa 

yhteisen Perheoikeudellisen yksikön, heräsi 

minulla yhdessä Kuumakuntien kokoukses-

sa ajatus poikkihallinnollisesta yhteistyön 

mahdollisuudesta. Mitä mahdollisuuksia ja 

täydentävyyttä voisikaan tarjota se, että 

Perheoikeudellisessa yksikössä, johon muu-

tenkin jo suunniteltiin monipuolista eroaut-

tamista, olisi mukana miestyöhön perehty-

nyt erotyöntekijä?! 

Työssäni Miessakeissa olen törmännyt sii-

hen, että miehillä on sekä huonoja koke-

muksia että vääriä ennakkoluuloja koskien 

lastenvalvojien tasapuolisuutta. Monet mie-

het ovat kokeneet lastenvalvojan naisena 

(ja mahdollisesti myös itse äitinä) kuulevan 

ja ymmärtävän helpommin erotilanteessa 

olevaa äitiä kuin isää, ja kun mies ei aina 

tahdo pärjätä myöskään verbaalisesti nai-

selle, niin hän menee neuvottelutilanteessa 

lukkoon tai hermostuu.  Sama kritiikki koh-

distuu miehiltä toki myös tuomareiden oi-

keudessa tekemiin päätöksiin, missä tuoma-

ri voi yhtä hyvin olla mies. Olin joutunut 
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ja jossa lasten oikeudet molempiin vanhem-

piin onnistuttaisiin mahdollisimman hyvin 

turvaamaan. Järvenpään silloinen per-

hesosiaalityön päällikkö Marja-Liisa Rosen-

holm sekä Fasper -hankkeen tutkijat että 

Miessakkien hallitus puolsivat lämpimästi 

ajatusta kokeilusta. 

Mitä palveluja Miessakit sitten tarjoaa yksi-

kössä?  Palvelu kulkee Erosta Elossa -

nimellä. Tarjoamme neuvontaa ja tukea pu-

helimitse neljänä päivänä viikossa, vaikka 

olenkin Järvenpäässä vain yhtenä päivänä, 

maanantaisin. Neuvontaa ja tukea voi saada 

myös sähköpostitse sekä yksilötapaamisissa 

erotyöntekijän kanssa. Miessakkityön ohella 

erotyöntekijä toimii täällä sovittelijana.  Yk-

sikön ulkopuolella Miessakit järjestää Jär-

venpäässä ammatillisesti ohjattuja eroryh-

miä miehille. 

Tämä kokeilu käynnistyi huhtikuussa ja ke-

sälomiin asti puhelimeni oli hiljainen eikä 

tapaamisiin tullut miehiä. Lomien jälkeen 

tilanne on muuttunut huomattavasti. Tois-

sapäivänä minuun otti puhelimitse yhteyttä 

neljä kuumakuntien miestä.  Kolme tulevaa 

maanantaita on täyteen buukattu asiakas-

tapaamisia ja sovitteluja. 

Miehiä on ohjannut yksilötapaamisiin erityi-

sesti sosiaaliohjaajamme Outi Uuskoski, joka 

käsitykseni mukaan on ollut jo vähän helise-

mässä runsaiden yhteydenottojen kanssa. 

Yhtenä johtoajatuksena Outin ja minun vas-

taanotoilla ja puhelinneuvonnassa on tukea 

vanhempia heidän erimielisyyksien ja riito-

jen käsittelyssä ja siten valmistaa erotilan-

teessa olevia äitejä ja isiä lastenvalvojata-

paamisiin. Aika ja kokemukset tulevat näyt-

tämään, miten miesasiakkaat ja sen kautta 

myös heidän ex-puolisot ja lapset tulevat 

hyötymään poikkihallinnollisesta yhteistyös-

tämme. Tällä hetkellä yhteistyö vaikuttaa 

lupaavalta ja olemme innostuneita sen tar-

joamista mahdol-

lisuuksista.  

Meillä Miessakeis-

sa on sellainen 

iskulause, että 

kun mies voi eros-

sa hyvin, koko 

perhe voi hyvin! 

Miestä kannattaa 

tukea.” ■ 
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MIES, KULTTUURI, MIESKULTTUURI  
IX MIESTEN VIIKKO 4.-10.11.2013 

Yhdeksäs vuosittainen Miesten Viikko 

toteutetaan jälleen isänpäivään päätty-

vällä viikolla marraskuussa.  

Tämän vuoden teeman Mies, Kulttuuri, 

Mieskulttuuri mukaisesti pohditaan 

mm. minkälaista kuvaa kulttuuri tuot-

taa miehestä, minkälaisissa rooleissa 

mies näyttäytyy kulttuurituotteissa, 

minkälainen kulttuuri miehiä kiinnos-

taa ja mitä on mieskulttuuri? 

Haaste! 

Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, 

että yhteiskuntamme toimijat haaste-

taan mukaan huomioimaan Miesten 

Viikko tavalla tai toisella toiminnas-

saan. Mikäli haluatte maininnan omasta 

tarjonnastanne Miesten Viikon ohjel-

maan, käykää täyttämässä tapahtumail-

moituslomake sivuilla miestenviikko.fi 

tai lähettäkää tietoa asiasta osoittee-

seen miestenviikko@miessakit.fi. 

Ohessa on kaksi poimintaa ohjelmasta, 

joka alati päivittyvänä löytyy kokonai-

suudessaan miestenviikko.fi –

sivustolta. 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme! 

TOTEUTUUKO NUORISON 

YHTEISKUNTATAKUU 

Tampereen 16. Miespäivät 

Perjantaina 8.11. klo 12-16 

Sampola, Sammonkatu 2, Tampere 

 Marja Kerttula, Martinus-palvelut: Sosi-

aalisen yrityksen mahdollisuudet nuor-

ten työllistämiseen 

 Riku Immonen, Pirkanmaan TE-

keskuksen päällikkö: Nuorisotakuu vi-

ranomaisen näkökulmasta 

 Tapio Bergholm, SAK:n tasa-

arvovastaava: Poikien ja nuorten mies-

ten koulutusvaje ja terveydenhuollon 

vaje 

Perjantaina 8.11. klo 19 (iltaohjelma) 

Telakka, Tullikamarin aukio 3, Tampere 

 Nuorisotyöttömyys ja yhteiskuntatakuu 

- poliittiset nuorisojärjestöt väittelyssä 

 Janne Laurila ja Tuhlaajapojat soittaa ja 

tanssittaa 

Lauantaina 9.11. klo 13-15 

Sampola, Sammonkatu 2, Tampere 

 Kirjallisuuden mieskuvat Tuntematto-

masta sotilaasta lähtien: 

 Matti Mäkelä, kirjailija, kirjallisuusar-

vostelija 

 Timo Hännikäinen, esseisti 

Tilaisuus on ilmainen eikä edellytä ilmoit-

tautumista. 

 

http://www.miestenviikko.fi/
http://www.miestenviikko.fi
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MIES, KULTTUURI, MIESKULTTUURI  
IX MIESTEN VIIKKO 4.-10.11.2013 

OHJELMA 

12.00 Tervetuliaissanat - Tomi Timperi, 

toiminnanjohtaja, Miessakit ry   

12.15 Vieraasta Veljeksi -projekti ja mies-

ten kotoutuminen: missä onnistuimme, mi-

tä haasteita kohtasimme, mitä opimme 

 Päivi Sundell, terveydenhuollon konsultti, Hel-

singin kaupunki, maahanmuuttoyksikkö 

 Seija Salminen, opinnäytetyöntekijän puheen-

vuoro 

 Jyri Uotila, harjoittelijan ja ulkoisen arvioijan 

puheenvuoro 

 Heikki Kerkkänen ja Kimmo Saastamoinen: Vie-

raasta Veljeksi – kirjan esittely 

 

13.15 Kahvitauko 

13.45 Vieraasta Veljeksi – projekti käytän-

nössä: kokemuspuheenvuorot 

 ryhmänohjaajan puheenvuoro 

 tukihenkilön puheenvuoro 

 oppimisryhmäläisen puheenvuoro 

 

14.30 Isäkuvat monikulttuurisissa lasten-

suojelun kohtaamisissa  - Merja Anis, YTT 

15.30 Kulttuuri- ja musiikkiohjelmaa 

16.00 Seminaari päättyy 

Ilmoittautuminen 25.10. mennessä 

Heikki Kerkkänen 

heikki.kerkkanen@miessakit.fi 

044 751 1340 

Kimmo Saastamoinen 

kimmo.saastamoinen@miessakit.fi 

044 751 1332 

Tilaisuus on maksuton. 

KAKSISUUNTAISTA KOTOUTUMISTA 

MIEHILLE 

Vieraasta Veljeksi -loppuseminaari 

Keskiviikkona 6.11. klo 12-16 

Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki 

Miten Vieraasta Veljeksi -projekti on onnis-

tunut? Saatiinko miehiä mukaan? Millaista 

oli syntysuomalaisten miesten ja maahan 

muuttaneiden miesten tukihenkilötoimin-

nassa, oppimisryhmissä ja harrastustoimin-

nassa? Miten miestenvälinen yhteistoiminta 

jatkuu projektin jälkeen? 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektin 

tavoitteena on maahanmuuttajataustais-

ten miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen vah-

vistaminen miesten keskuudessa.  Näitä 

tavoitteita Vieraasta Veljeksi edistää nel-

jällä hanketoiminnolla: tukihenkilötoimin-

nalla, oppimisryhmillä, harrastustoimin-

nalla sekä vaikuttamis- ja koulutustoimin-

nalla. 

Tilaisuudessa julkistetaan myös uusi kirja, 

jossa kerrotaan projektin kokemuksista, 

maahan muuttaneiden miesten elämänti-

lanteista sekä siitä, mitä maahan muutta-

neista miehistä tiedetään etnisiä suhteita 

ja kansainvälistä liikkuvuutta koskevassa 

tutkimuksessa. 
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MIESTOIMINTA JA IKÄPOLVIEN VÄLINEN VUOROVAIKTUS 
KESKUSTELUTILAISUUS 14.11.2013 KLO 15-17.30 

KATSE GOES TEATTERI! 

Maria Akatemia myy lippuja Q-teatterin 

näytelmään Hämeenlinna torstain 

31.10.2013 klo 19 näytökseen.  

Näytelmä kertoo helsinkiläisestä ylpeydestä 

ja ennakkoluuloista, erään perheen valheis-

ta ja unelmista. Lindroosin sotkuista. Lisä-

tietoja: www.q-teatteri.fi/hameenlinna/. 

Lipun hinta on 27 euroa / kpl. Osa lippu-

tuotoista menee KATSE-kampanjan kautta 

ehkäisevän väkivaltatyön hyväksi.  

Lisätietoja KATSE-kampanjasta saat netistä 

osoitteesta www.maria-akatemia.fi/katse. 

Varaa lippusi heti tai viimeistään 11.10. Ma-

ria Akatemian toimistosta sähköpostilla  

toimisto@maria-akatemia.fi tai  

puhelimitse 09 7562 2250. Toimi näin: 

1) Ilmoita varauksen yhteydessä nimesi, yh-

teystietosi ja lippujen lukumäärä. Saat vara-

uksen tehtyäsi vielä tarkat vahvistusohjeet! 

2) Varaus vahvistetaan maksamalla liput 

Maria Akatemian tilille viimeistään 14.10.  

3) Lunasta lippusi Q-teatterilta näytöspäivä-

nä ennen esityksen alkua (viimeistään 30 

minuuttia ennen!). Voit myös tilata ne pos-

titse kotiin 3 euron lisämaksusta. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!  

Välkommen med oss på teater! 

Miessakit ja Elämänkulku ja ikäpolvet –

hanke järjestävät yhteisen keskustelutilai-

suuden torstaina marraskuun 14. päivänä 

klo 15-17.30 teemalla Miestoiminta ja ikä-

polvien välinen vuorovaikutus.  

Keskustelutilaisuudessa alustaa tutkija Ar-

to Tiihonen. Hänen aiheensa on ”miesak-

tiivien käsityksiä ikäpolvien vuorovaiku-

tuksesta ja kehittämisestä”. Paikalla on 

myös ryhmäkeskusteluun osallistuneita eri

-ikäisiä miehiä. Tavoitteena on etsiä yhdes-

sä vastausta kysymykseen minkälaista ikä-

polvitoimintaa miehet ja Miessakit voisivat 

tulevaisuudessa järjestää?   

Tilaisuuteen kutsutaan ikäpolvia yhdistä-

västä toiminnasta kiinnostuneet eri-ikäiset 

miehet ja naiset. Jos haluat osallistua kes-

kusteluun, toiminnan ideointiin ja kehittä-

miseen, niin tule mukaan. Ehkä löydät itse-

si myös ikäpolvitoimijana?    

Elämänkulku ja ikäpolvet –hanke on järjes-

tänyt eri-ikäisiä yhdistävän Neljän polven 

treffit -kampanjan vuonna 2012 ja semi-

naarisarjan syksyllä 2013. Hankkeessa jul-

kaistaan syksyn 2013 aikana ikäpolvitoi-

minnan opas, tutkimusantologia ja run-

saasti muuta materiaalia mm. 

www.ikapolvet.fi -sivulla. Ikäpolvien välis-

tä yhteistoimintaa tutkittiin mm. kyselyn, 

ryhmäkeskustelujen ja ikäpäiväkirjojen 

avulla. Miessakkien toimijoita osallistui 

ryhmäkeskusteluun ja kyselyyn. Ryhmä-

keskustelusta tuotetaan myös erillisra-

portti Miessakkien käyttöön.  

http://www.q-teatteri.fi/hameenlinna/
http://www.ikapolvet.fi
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Hallinto  
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
       050 588 1687 
       tomi.timperi(at)miessakit.fi 
Antti Alén, hallintopäällikkö 
       0500 934 303 
       antti.alen(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miestyön Osaamiskeskus 
       miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miessakkiopisto 
toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. tämän lehden takakansi 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto 
 
 

 
 
Lyömätön Linja 
       09 6126 6212 
       044 751 1334 
       lyomaton.linja(at)miessakit.fi 
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti 
       044 751 1335 
       pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi 
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä 
       044 751 1336 
       jukka.lampinen(at)miessakit.fi 
Panu Varjonen, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       panu.varjonen(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä 
       044 751 1333 
       jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 
Kari Vilkko, erotyöntekijä 
       044 751 1341 
       kari.vilkko(at)miessakit.fi 
       miessakit.tampere(at)miessakit.fi 
 
Vieraasta Veljeksi  
Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä 
       044 751 1340 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä 
       044 751 1332 
       kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi 
 
Isyyden Tueksi 
       miessakit.lahti(at)miessakit.fi 
Timo Tikka, vastaava isätyöntekijä 
       050 511 3360  
       timo.tikka(at)miessakit.fi 
Ilmo Saneri, isätyöntekijä  
       050 511 3361 
       ilmo.saneri(at)miessakit.fi 
 
 

 

KATSO, KOHTAA, KASVATA 

6.11.2013 klo 9-16 Maria Akatemiassa (Fredrikinkatu 33 A, Hki) 

Ihminen tarvitsee yhteyttä ja vuorovaikutusta. Kaiken vuorovaikutuksen 

laatu niin varhaissuhteissa kuin myöhemmin elämässä, vaikuttaa suo-

raan inhimilliseen hyvinvointiin. Seminaarissa pohditaan, miten ammat-

tilaisina ja vanhempina tuemme hyvinvointia ja ehkäisemme sisäisen pahoinvoinnin monenlaista oireilua, 

kuten masentuneisuutta, syrjäytymistä ja väkivaltaa. Tavoitteena on tuottaa yhdessä uutta tietoisuutta 

vaikutusmahdollisuuksistamme yhteiskuntamme hyvinvointiin. Kannetaan vastuuta yhdessä ja erikseen! 

KATSE-seminaari kutsuu sosiaali-, terveys- ja opetusalojen ammattilaisia, järjestöjen ja kirkon toimijoita 

sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita pohtimaan ammattilaisvuorovaikutuksen ja vanhemmuuden eetti-

syyttä ja vastuunottoa. 

OHJELMA 

Klo 8.30 - 9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

Klo 9.00 - 9.10  KATSE-seminaarin avaus 

Klo 9.10 - 11.00  Monikulttuurinen yhteys voimavarana ja haasteena 

   - MaSu-projekti (2010-2013) - Kokemuksia ja visioita 

   Kirsi Haavela, MaSu-projektikoordinaattori 

   - Paneelikeskustelu: mukana mm. Miika Peltonen (Lyömätön Linja Espoossa  

   ry), Nasima Razmyar, kuntapoliitikko 

Klo 11.00 - 12.00  Lounastauko (omakustanteinen) 

Klo 12.00 - 13.00  Katso lasta – ehkäiset väkivaltaa 

   Maria Lindroos, kehittämisvastaava, Maria Akatemia 

Klo 13.00 - 13.45  Tasa-arvosta ihmisarvoon – yhteiskunnan hyvinvointi on yhteinen asia 

   Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry 

Klo 13.45 - 14.15  Kahvitauko 

Klo 14.15 - 15.00  Erilaisina yhdessä – vanhemmuus yhteisenä voimavarana 

   Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto 

Klo 15.00 - 15.45  Keskustelua ja vuorovaikutusta päivän aiheista 

Klo 15.45 - 16.00  Päivän koonti  

 

SEMINAARI ON MAKSUTON. ILMOITTAUTUMISET 30.10.2013 MENNESSÄ MARIA AKATEMIAN TOIMIS-

TOON: toimisto@maria-akatemia.fi / 09 7562 2250 



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 

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

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

 

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

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

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

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

Lahti / Orimattila 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen@miessakit.fi 

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

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

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

Turku 
Pekka Anttila 
041 533 5741 
pekka.anttila@miessakit.fi 

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

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

Kouvola 
Kari Vakkilainen 
0400 556 388 
kari.vakkilainen@miessakit.fi 

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

Rovaniemi 
Jouni Syväjärvi 
040 731 9356 
jouni.syvajarvi@rovaniemi.fi 

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

   


