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MIES EI PAKENE VASTUUTA
Miesten ja naisten keskeisimmät elämänvastuut ovat perustaltaan muuttumattomia. Ne ovat useimmiten yhteneviä, tietyin
paikoin sukupuolierityisiä ja ennen kaikkea toisiaan tukevia ja täydentäviä. Molempien ensisijainen tehtävä on elämän
vaaliminen. Tämän vaalimisvastuun keskeisimmät sukupuolierityiset muodot ovat
elämän siemenen tuottaminen ja edelleen
toimittaminen (= mies), ja toisaalta kasvualustan perustaminen, siemenen vastaanottaminen ja elämän synnyttäminen (=
nainen). Keskeisimmät yhtenevät vastuualueet ovat omasta ja läheisten hyvinvoinnista huolehtiminen, sekä sen päälle tulevat sosiokulttuurisen ympäristön mukaiset
vastuut, eli osallisuus yhteishyvän tuottamiseen.
Kuulostaako lapselliselta? Ei se haittaa; nämä asiat ovat ja pysyvät, vaikka niitä kuinka huvittaisi mutkistaa. Poikkeuksen muodostavat vain erakkoyhteiskunnat, mutta
ne eivät olekaan kovin pitkäikäisiä ja toimittavat siten tärkeätä säännön vahvistajan tehtävää.
Sosiokulttuuriset mieserityisiksi mielletyt
vastuut ovat suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuneet historian saatossa. Mies on
nähty keskeisesti suojan luojana ulkopuolisia uhkia vastaan ja leivän tuojana. Se tehtävä on mahdollistunut sillä, että naiset
ovat kantaneet vastuun kodista. Ja se taas
on mahdollistunut sillä, että miehet ovat
kohdanneet ulkopuoliset uhat ja tuoneet
leipää. Ja se taas… niin, yhteisvastuullistahan elämämme on aina ollut.
SYKSY 2014

Sukupuoleen perustuviksi mielletyiltä vastuiltaan nyky-yhteiskunta poikkeaa selvästi aiemmista. Esimerkiksi kollektiivisesti
mieserityisiksi nimettyjä sosiokulttuurisia
vastuita ei juuri enää ole; naiset ja miehet
toimivat käytännössä kaikkialla yhteisvastuullisina. Näin on sekä perhe että työelämässä. Suomalaiset miehet ja naiset kantavatkin esimerkillisellä tavalla ja tasavertaisesti vastuunsa sosiokulttuurisesta yhteishyvästä.
Ai juu, kyllä, yksi selkeä sosiokulttuurisen
vastuun sukupuolierityinen ero on olemassa. Miehet kantavat päävastuun maanpuolustuksesta. Se on ymmärrettävää. Suurin
osa miehistä ja naisista nimittäin kokee,
että on asianmukaista miesten huolehtia
elämän suojelun karmeimmasta tehtävästä
eli elämän tuhoamisesta pakon edessä.
Naisen erityislaatu kun on elämän synnyttäjyys ja tätä erityispiirrettä halutaan luonnostaan vaalia. Samalla koemme yhdessä,
että nainen on niin halutessaan tervetullut
mukaan maanpuolustustehtäviin, ollen
niissä samalla tavalla pätevä kuin mieskin,
mutta että miesten tehtävä on kantaa tästä
päävastuu.
Aina on parannettavaa. Nykyaikaisen miehen uusi erityisvastuualue on kantaa vastuu mieheydestä. Sukupuolierityiset hyvinvointitilastot kertovat, että miehistä huolehtimisessa on haasteita. Miesten tulee
kantaa vastuunsa omasta hyvinvoinnistaan. Kaikkein eniten meidän tulee kohdentaa katsetta sosiaalisiin tekijöihin. Niissä piilee merkittäviä resursseja myös
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ISÄNÄ TYÖELÄMÄSSÄ –RYHMÄ
psyykkisen ja fyysisen omavastuun kantamiseen. Miehen tulee auttaa miestä mäessä, eli vertaistukea. Miehen tulee kertoa
miltä tuntuu; miltä tuntuu kun voi hyvin ja
miltä kun voi pahoin. Mies tietää, milloin
hän on toiminut itseä tai muita kohtaan
väärin; hänen on kannettava vastuunsa tämän kierteen katkaisemiseksi. Miehen on
oltava riittävän hyvinvoivana läsnä, koska
miestä tarvitaan ja ilman häntä ei voi olla.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

Isänä Työelämässä –ryhmä
Miessakit ry käynnistää 21.1.2015 kymmenen kertaa kokoontuvan Isänä Työelämässä
-ryhmän.
Ryhmään osallistuminen antaa välineitä
isyyden ja työelämän yhteensovittamiseen
sekä tukee hyvinvoinnin kasvua. Keskustelun kautta osallistujat saavat miesten ja isien elämään liittyviä uusia näkökulmia ja
ajatuksia sekä tietoa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Lisäksi tavoitteena on parantaa isän ja äidin välistä vuoropuhelua sekä vahvistaa
isien roolia osana perheen jokapäiväistä
arkea.
Aika ja paikka
Ryhmä kokoontuu klo 18.00–20.00 Miessakit ry:n tiloissa (Annankatu 16 B 28).
Kokoontumispäivät ovat 21.1, 4.2, 25.2,
4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5. ja 27.5.
Hinta
Ryhmään osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautuminen
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään kahdeksan osallistujaa.
Ilmoittautua voit osoitteessa miessakit.fi/
fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/
ilmoittautuminen. Viimeinen ilmoittautumisajankohta on 9.1.2015.
Lisätiedot
Ville Ojanen
041 535 8461, ville.ojanen@greycells.fi
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ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS | LAHTI
Hinta
200,00€ / 150,00€ (Miessakit ry:n jäsenet). Sisältää kahvit.

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta
isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti
lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän
suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.
Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/
tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen
ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä
teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin.
Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä
käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät - Hämeessä.
Koulutuksesta saatavat hyödyt
Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä
keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus
lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin
odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.
Aika ja paikka
10.-11.10.2014. Miessakit ry, Lahti,
Vapaudenkatu 15 C 56, Lahti.
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Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Timo Tikka, 050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi
Ilmo Saneri, 050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi
Ohjelma
Perjantai 10.10.2014
10.00 Tutustuminen, Esittely, päivien tavoitteet
10.30 Isäerityisosaaminen, isyyden historia
12.00 Lounastauko
13.00 Oma lapsuuteni perhe - Kotoa saadut isyyden ja äitiyden mallit / Pienryhmätyöskentely
14.00 Kahvi
14.30 Kokemukset ennen lapsen syntymää
15.30 Päivän arviointia / Etätehtävän anto
seuraavaa päivää varten
16.00 Päivä päättyy
Lauantai 11.10.2014
9.00 Edellisen päivän tehtävä / Kokemukset lapsen syntymän jälkeen
12.00 Lounastauko
13.00 Hollolan mallin taustat ja kokemukset
14.00 Yhteenveto päivistä / Palautekeskustelu
15.00 Päivä päättyy
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PUHUMINEN AUTTAA EROKRIISISSÄ!
Tunnetko eronneen miehen?
”Omista kokemuksista keskusteleminen henkilön kanssa, jolla on ollut vastaavanlaisia
ongelmia, auttoi minut pahimman yli”.
(EETU-asiakaspalautteesta)

Tehtäväänsä koulutetut EETUt ovat aivan
tavallisia miehiä, jotka itsekin ovat kokeneet eron. EETUlle voi puhua avoimesti ja
luottamuksellisesti. He kuuntelevat ja varmasti ymmärtävät.
Toimi näin: Pyydä eronneen miehen ottamaan yhteyttä: erosta.elossa@miessakit.fi
tai p. 044 751 1341. Voit myös kysyä häneltä lupaa meidän yhteydenottoomme.
Erotyöntekijämme juttelee hänen kanssaan ja valitsee hänelle sopivimman tukihenkilön. EETU-verkostoon saa yhteyden
myös Miessakit ry:n nettisivujen yhteydenottolomakkeella:
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/
erosta_elossa/erosta_elossa_yhteydenottolomake

Eroon liittyvät kipeät tunteet ja ajatukset
saattavat haitata elämää ja ne voivat saada
eristäytymään läheisistä, työkavereista ja
ystävistä. Eronnut mies voi tarvita ulkopuolista apua ja tukea – puhuminen EETUn
kanssa auttaa.

Lisätiedot
Kari Vilkko, erotyöntekijä, EETUtoiminnan ohjaaja, Miessakit ry
044 751 1341
kari.vilkko@miessakit.fi
www.miessakit.fi

Miessakit ry:n Erosta Elossa -palvelun EETUja toimii jo seuraavilla paikkakunnilla:
Tampere, Helsinki, Lahti, Turku, Jyväskylä,
Oulu, Joensuu, Tuusula, Hämeenlinna, Kouvola ja Lappeenranta.
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EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE (EETU) | TAMPERE
Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön
asioissa.

voi olla itselle erittäin myönteinen kokemus.
Kenelle
Omasta eroprosessistaan tasapainotilan
saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyöstä.
Koulutusryhmän koko on enintään 8. Koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen
valintaa.
Hinta
Koulutus on osallistujille ilmainen.

Koulutus sisältää kaksi 6 tunnin jaksoa,
jotka pidetään kahtena lauantaina kahden
viikon välein. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelminä ovat luennot,
tilanneharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset
tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Aika ja paikka
La 15.11.2014 klo 10.30 -16.30 ja
la 29.11.2014 klo 10.30 -16.30.
Miessakit ry, Puutarhakatu 16 B, Tampere.

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuksen järjestää Kari Vilkko,
erotyöntekijä. Koulutukseen hakeneet
haastatellaan ennen valintaa. Koulutus on
ilmainen.

Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 20.10.2014. Haastattelut sopimuksen
mukaan.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiudet toimia ero-miehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä
paremmin paitsi tuettavan myös omia tunteitaan. Tukihenkilöllä on takanaan oma
eroprosessi. Toisen eromiehen auttaminen
Sivu 7
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MIES TAVATTAVISSA | TAMPERE • FUTSAL | HELSINKI
MIES TAVATTAVISSA | TAMPERE
Miessakit ry kokoaa miehiä vuorovaikutusryhmiin, joissa keskustellaan mieheydestä ja
miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia
muiden kanssa. Tarkoituksena on tukea
miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista
kasvua.

FUTSALIA VIIKIN MONITOIMITALOLLA
Liikkukaa - Sports for All ry / Ei rasismille
-hanke järjestää yhteistyössä Miessakit
ry:n Vieraasta veljeksi -toiminnan kanssa
futsalin pelaamista Viikin monitoimitalolla
yli 25-vuotiaille kantasuomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille miehille.

Aika
2014 syyskausi, tapaamiset 2 kertaa kuussa klo 16.30-18.30, maanantait:

ma 25.8. klo 16.30–18.30

ma 8.9. klo 16.30–18.30

ma 22.9. klo 16.30–18.30

ma 13.10. klo 16.30–18.30

ma 27.10. klo 16.30–18.30

ma 10.11. klo 16.30–18.30

ma 24.11. klo 16.30–18.30

ma 8.12. klo 16.30–18.30

ma 22.12. klo 16.30–18.30

Maksuton osallistuminen!

Paikka
Tampereen Seudun Vertaiskeskus,
Mustanlahdenkatu 19, Tampere.

Aika
Keskiviikkoisin klo 18.00 - 19.30 alkaen
10.9.
Paikka
Maakaari 3, Helsinki.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
(suositellaan)
Petri Öhman
044 7716 7797
ohman@liikkukaa.org

Lisätiedot
miestavattavissa@gmail.com

SYKSY 2014
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KUVASAKKI | HELSINKI
Liity kuvasakkiin ja löydä sisäinen cartierbressonisi!
Opit aluksi digikuvauksen perustekniikkaa
ja kuvankäsittelyä. Ennen kaikkea opit lukemaan valokuvia, katsomaan maailmaa
uusin silmin ja reagoimaan näkemääsi kameralla. Visuaalisen yhdessäolon lisäksi
kuvaamme ja kirjoitamme yhteiskuntaan
ja miehenä olemiseen liittyviä projekteja
julkaistaviksi.
Ryhmän ohjaamisesta vastaavat taiteen
moniottelija Heikki Mäntymaa ja valokuvaaja Antti Ahonen.
Ryhmän tavoite
Ryhmässä käydään läpi paljon tärkeitä asioita kuvaamisesta ja kuvankäsittelystä.










Jatkossa osaat liikuttaa kuvaa pilvissä
ja tarjota kuviasi näkyville monilla
webin alustoilla.
Vaikutamme kuviemme visuaalisuuteen keskustelemalla ja kokeilemalla
erilaisia ratkaisumalleja.
Luemme yhdessä kuvia auki ja katsomme kriittisesti, mitä media antaa
nähtäväksi.
Luomme oman yksityisen sivustomme ja jatkamme siellä kuvaamista ja
kuvista keskustelua.
Pyrimme tekemään näyttelyn tai
muun julkaisun valitsemastamme
teemasta.

SYKSY 2014

Ryhmä
Kuvasakki on 5-9 miehen kokoinen. Ryhmässä tarvitset:

digitaalikameran (puhelin ei riitä)kameran merkillä tai laadulla ei ole
merkitystä

tietokoneen, jossa on jokin kuvankäsittelyohjelma ja internetyhteys.
Ryhmän jäseniltä edellytetään halua sitoutua ja valmiutta tehdä paljon töitä annettujen ja yhdessä sovittavien tehtävien muodossa.
Syksyn 2014 fokus ryhmällä on Miesten
Viikolle 3.-9.11. koottavassa valokuvanäyttelyssä.
Uudet tulijat ryhmään ovat tervetulleita
näyttelyviikon jälkeisestä ajasta lähtien.
Mukaan toimintaan voi kuitenkin ilmoittautua jo nyt!
Paikka
Miessakit ry:n koulutussali, Annankatu 16
B 28, Helsinki.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Jukka Lampinen
044 751 1336
jukka.lampinen@miessakit.fi
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SÄBÄSAKIT SYKSY 2014
Kuva Papunetin kuvapankki / Elina Vanninen

Miessakit ry:n Säbäsakki –ryhmä tarjoaa
mahdollisuuden pelata harrastusmielessä
sählyä. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Tarvitset mukaan vain omat sisäliikuntavarusteet ja sählymailan.
Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka

ovat yli 40-vuotiaita, mutta nuoremmatkin ovat tervetulleita pelaamaan,

eivät välttämättä liiku suositusten
mukaan,

haluavat parantaa kuntoaan, ja

kaipaavat pelikavereita.

Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu mukaan Säbäsakkeihin osoitteessa miessakit.fi/fi/toimintamuodot/
miessakkiopisto/sabasakki
Lisätiedot
Tomi Timperi
050 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi
Tervetuloa mukaan!

Aika ja paikka
Helsingin ryhmä kokoontuu sunnuntaisin
21.9.2014 - 4.1.2015 klo 18.30-19.30 Arena Centerissä:
Arena Center Hakaniemi
Sörnäisten rantatie 6, Helsinki.
Tampereen ryhmä kokoontuu sunnuntaisin 5.10.2014 - 4.1.2015 klo 18-19 Tampere Areenassa:
Tampere Areena
Jäähallinraitti 3, Tampere.
Lahden ryhmää kasataan vielä. Kaikissa
ryhmissä on vielä tilaa.
Hinta
Miessakit ry kustantaa pääosan maksuista.
Omakustannusosuus 40 € (kattaa koko
syyskauden).
SYKSY 2014
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ISIEN VIERAASTA VELJEKSI -RYHMÄ
Kenelle
Kouluikäisten lasten isät pääkaupunkiseudulta taustasta riippumatta.
Ryhmän kieli
Ryhmässä käytetään lähtökohtaisesti suomea, mutta muita kieliä, kuten englantia
tai ruotsia voi käyttää apukielinä tarvittaessa. Tulkkausta ei järjestetä.
Sisältö ja tavoite

Jakaa kokemuksia ja käsitellä isien
näkökulmasta kouluissa tapahtuvaa
kiusaamista, syrjintää ja väkivaltaa
sekä rasismin ja muiden motiivien
roolia siinä.

Tutustua eri muotoihin, joissa syrjintä, rasismi tai muu kiusaaminen koulussa tapahtuvat.

Tutustua tarjolla oleviin palveluihin
ja miettiä yhdessä vanhemmille mahdollisia tapoja reagoida erilaisiin kiusaamisen tai väkivallan muotoihin.

Keskustella konkreettisista mahdollisuuksista puuttua ja vaikuttaa koulurauhan parantumiseen.
Toiminnan muoto
Ryhmään otetaan maksimissaan 8 isää, jotka lastensa koulunkäynnin yhteydessä
ovat joutuneet tekemisiin rasistisen tai
muuten syrjivän väkivallan tai kiusaamisen kanssa.

Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja ideoita,
opitaan tunnistamaan ongelmia ja etsimään ratkaisuja sekä tutustutaan palveluverkostoon.
Aika ja paikka
Kuutena tiistaina 14.10. alkaen klo 17-19
Miessakit ry:n tiloissa (Annankatu 16 B 28,
Helsinki). Kokoontumispäivämäärät ovat
14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11. ja 18.11.
Ohjaaja
Ryhmän ohjaajana toimii sosiaali- ja terveysalan asiantuntija ja terapeutti Sean Nugent.
Järjestäjät
Suomen Punaisen Ristin ja Liikkukaa Sports for All ry:n Ei rasismille -hanke yhdessä Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi toiminnan kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Petri Öhman
044 7716 7797
ohman@liikkukaa.org
Ryhmään ilmoittautumiset ovat käynnissä.
Ilmoittaumiset 7.10. mennessä.

Toisesta kokoontumisesta 21.10. alkaen
ryhmä toimii suljettuna eli siihen ei oteta
uusia osallistujia.
Sivu 12
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VIERAASTA VELJEKSI -OPPIMISRYHMÄT
Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta
tarjoaa monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä miehille. Ryhmät on tarkoitettu sekä syntysuomalaisille että maahanmuuttajataustaisille miehille. Ryhmiin on
vapaa pääsy – ilmoita kuitenkin etukäteen,
että olet tulossa mukaan!
Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka haluavat oppia suomen kieltä ja harjoitella sitä
käytännössä syntysuomalaisten kanssa haluavat vierailla eri kohteissa, esimerkiksi
museossa tai harrastuspaikoissa haluavat
tutustua eri kulttuureihin ja ihmisiin haluavat auttaa toisia suomen kielessä ja yhteiskuntataidoissa
Ryhmä sopii parhaiten luku- ja kirjoitustaitoisille. Suositeltava suomen kielen vähimmäistaitotaso on A1.2 tai muutama suomen kielen kurssi.

Espoon miesryhmä
Aika ja paikka
Perjantaisin 5.9. - 12.12.2014 kello 16-18.
Sellon kirjasto, Ilmari-huone,
Leppävaarankatu 9, Espoo.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Hannu Sivonen, 0400 876 546
hannu.s@pp.htv.fi
Ibrahim Hassan, 044 306 6758
gablax@yahoo.com
Vantaan miesryhmä
Aika ja paikka
Tiistaisin 9.9.-16.12.2014 kello 15-17.

Tervetuloa mukaan!
Helsingin perjantairyhmä
Aika ja paikka
Perjantaisin 5.9. - 19.12.2014 kello 17-19.

Silkinportti, Tikkurilantie 44F, Vantaa
(2.kerros).

Miessakit ry:n toimisto, Annankatu 16 B 28
(2.kerros), Helsinki.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Heikki Kerkkänen, Väestöliitto
040 664 7220
heikki.kerkkanen@vaestoliitto.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Heikki Kerkkänen, 050 574 3127
heikki.kerkkanen@miessakit.fi

Andrey Mustonen, Monimaa ry
044 544 5499
mustonen.andrey@suomi24.fi

Ahmed Diiriye, 044 344 7527
a.diiriye61@yahoo.com

Järjestäjät
Väestöliitto, Monimaa ry
ja Vantaan kaupunki.
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS

VALMENTAVA JOHTAJUUS SOSIAALI- JA TERVEYSALOILLA

Seuraavan koulutuksen ajankohta ja
paikka
1.12.2014 klo 10–16 ja 2.12.2014 klo 9–
15.30 Miessakit ry:n koulutussali,
Annankatu 16 B 28.
Koulutuksen keskeiset sisällöt
1. Valmentavan johtamisen perusteet
2. Johtajuus asiantuntijayhteisössä
3. Ihmis- ja johtajuuskäsitys valmentavan johtamisen tukena
4. Onnistuneen johtamisen menestystekijät ja haasteet

Sosiaali- ja terveysalojen johtamiseen liittyvät osaamistarpeet ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Yhteiskunnan, yhteistyötahojen ja asiakkaiden sosiaali- ja
terveydenhuoltoon kohdistamat odotukset
sekä organisaatioissa tapahtuvat muutokset edellyttävät uudenlaista johtamista ja
johtamiskulttuurin luomista.
Valmentava johtajuus sosiaali- ja terveysaloilla koulutus antaa lisää osaamisvalmiuksia sosiaali- ja terveysalojen asiantuntija- ja kehittämistehtävien johtamiselle
sekä työntekijöiden ammatillisen osaamisen ja itseohjautuvuuden tukemiselle.
Miessakit ry:llä on vuodesta 1995 lähtien
kokemusta erilaisten asiantuntijatehtävien
ja -projektien kehittämisestä, tuottamisesta ja johtamisesta.
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Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi sekä kehittämispäällikkö Peter Peitsalo.
Hinta
Koulutuksen kokonaishinta on 300,00€
(alv. 0 %) sisältäen aamu ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautuminen
Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu
täältä.
Lisätiedot
Peter Peitsalo, 044 751 1331
peter.peitsalo@miessakit.fi
www.miessakit.fi

JÄSENTIEDOTE
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JÄSENTIEDOTE

X MIESTEN VIIKKO 3.-9.11.2014

Maahan muuttaneiden miesten kanssa tehtävää työtä tarvitaan! 10. Miesten Viikko 3.–9.11.2014
Kymmenes vuosittainen Miesten Viikko
toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.
Monien maahan muuttaneiden miesten
totunnaiset tulonhankkijan, asiainhoitajan ja perheen johtajan roolit joutuvat
koetukselle uuteen yhteiskuntaan muutettaessa. Kielitaito, vähäinen yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän tuntemus, työttömyyden uhka sekä yleisen
hyväksymisen haasteet tuovat omat lisävaikeutensa.
Kun osuvaa apua ja tukea löydy, monen
ongelmat purkautuvat identiteettikriiseinä ja turhautumisena. Maahan muuttaneilla miehillä, kuten kaikilla miehillä,
on tarve tulla kohdatuksi ja kuulluksi –
liittyä.
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Haaste!
Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, että
yhteiskuntamme toimijat haastetaan mukaan huomioimaan Miesten Viikko tavalla
tai toisella toiminnassaan. Mikäli haluatte
maininnan omasta tarjonnastanne Miesten
Viikon ohjelmaan, käykää täyttämässä tapahtumailmoituslomake sivuilla miestenviikko.fi tai lähettäkää tietoa asiasta osoitteeseen miestenviikko@miessakit.fi.
Ohessa on kolme poimintaa ohjelmasta,
joka alati päivittyvänä löytyy kokonaisuudessaan miestenviikko.fi –sivustolta.
Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä
muuttuvassa yhteiskunnassamme!

JÄSENTIEDOTE

X MIESTEN VIIKKO 3.-9.11.2014
ISÄMIES –SEMINAARI
Seminaari on suunnattu erityisesti niille,
jotka kohtaavat työssään isiä ja miehiä. Tavoitteena on kehittää olemassa olevaa isäja miestyötä sekä ideoida uusia työtapoja.
Aika ja paikka
Keskiviikkona 5.11. klo 12.15–16.00.
Karelia Ammattikorkeakoulun auditorio,
Tikkarinne 9, A-talo.
Ohjelma

12.15 Mikä on isämies ja mitä hänelle
kuuluu. Topi Linjama, projektisuunnittelija, Pelastakaa Lapset.

12.35 Katsaus käytännön isätyöhön.
Timo Tikka, isätyöntekijä, Isyyden
Tueksi -hanke, Miessakit.

12.55 Isyyteen sitoutuminen ja isän
vastuu. Petteri Eerola, tutkija, Jyväskylän yliopisto.

13.30 Kuinka voisin huomioida isämiehet paremmin työssäni? Yleisökeskustelua.

14.00–14.30 Kahvitauko

14.30 Isän merkitys lapsen kehitykselle. Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian dosentti, Pelastakaa Lapset.

15.55 Seminaarin päätös

MIES ASIAKKAANA - SUKUPUOLISENSITIIVISYYS SOTE-ALALLA
Psykoanalyytikko ja perheterapeutti
Hannu Säävälä
Ohjelma
Maanantai 3.11.2014 klo 13.00-14.30.
Tilaisuuden jälkeen kahvitauko.
Tilaisuus jatkuu klo 15.00 keskustelulla:
Otetaanko sukupuolisensitiivisyys huomioon sosiaali- ja terveysalalla? Jääkö mies
paitsioon?
Tule keskustelemaan!
Keskustelun vetää Ilmo Saneri, Isyyden tueksi-hankkeen isätyöntekijä.
Paikka
Oulun Ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja Terveysalan yksikkö
Professorintien kampus
Kiviharjuntie 8, Oulu
Järjestäjät
Oulun ensi- ja turvakoti ry, Isyyden Tueksi
-hanke ja Oulun Ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Topi Linjama, 050 4481095
topi.linjama@pelastakaalapset.fi
Ilmoittautuminen 3.11. mennessä osoitteessa www.eventilla.com/isaseminaari.
SYKSY 2014
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X MIESTEN VIIKKO 3.-9.11.2014
MIESTENPÄIVÄ | SASTAMALA
MIES! Lähde mukaan 50+-vuotiaille suunnattuun miestenpäivään! Miehen vuosihuolto -päivä on tarkoitettu kaikille mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille miehille.
Päivän ohjelmaan kuuluu virkistäytymistä,
rentoa toimintaa sekä ajankohtaista tietoa
mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja
edistämisestä.
50 ilmoittautunutta mahtuu mukaan!
Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Ohjelma
Klo 10:00 Päivän starttaus: Mitä on mielen
hyvinvointi ja mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiimme?
Klo 10:15 Musiikki, korva ja kuulo
(Muusikko, erityisasiantuntija Kauko Saari)
Klo 10:45 Miehen elämän kriisit ja niistä
selviytyminen (Psykoterapeutti Seppo
Laakso)
Klo 11:30 Tankkaus: Keittolounas

Aika ja paikka
Keskiviikkona 5.11.2014 klo 10-15.
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi,
Marttilankatu 12, Sastamala.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Antti Yrtti
040 7257 132
antti.yrtti@elakeliitto.fi

Klo 12:15 Bussikyyditys Kotajärven Autoja traktorimuseoon
Klo 12:30 Opastettu kierros Auto- ja traktorimuseossa
Klo 13:30 Bussikyyditys takaisin Pukstaaviin
Klo 13:45 Liikenneturvallisuus (SisäSuomen Poliisi)
Klo 14:30 Pullakahvit
Järjestäjä
Eläkeliitto ry (TunneMieli- ja TunneMusiikki -hankkeet).
Yhteistyössä
Sastamalan kaupunki, Sisä-Suomen Poliisi,
Kuuloliitto ry ja Miessakit ry.

SYKSY 2014
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI

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

Toimisto
Jami Snäkä, toimistosihteeri
09 612 6620
044 751 1337
jami.snaka(at)miessakit.fi
miessakit(at)miessakit.fi
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
Jami Snäkä, toimistosihteeri
09 612 6620
miessakit(at)miessakit.fi

SYKSY 2014

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, Vieraasta Veljeksi yhdysmies
heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi
Kimmo Saastamoinen, Vieraasta Veljeksi yhdysmies
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
Hallitus ja valtuusto
Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto
Alueelliset yhdysmiehet
Ks. tämän lehden takakansi

Sivu 19

MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.

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

Pääkaupunkiseutu
Jarmo Holttinen
040 555 3509
jarmo.holttinen@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
andracon.rr@gmail.com

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
Olavi Katto
050 311 4129
olavi.katto@tunmky.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

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

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