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JÄSENTIEDOTE

POJAT, POJAT!
Erot poikien ja tyttojen koulumenestyksessa nousevat aika ajoin yha uudelleen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kun uusia
tutkimustuloksia julkaistaan, tutut keskustelijat nostavat esille tutut nakemyksensa.
Hyvinvointivaltion toistuvat debatit ovat
meille turvallista arkea. Ja eipa siina mitaan; toki tastakin aiheesta on tarkea puhua. Loputtoman puheen ohella tarvitaan
myos ennakkoluulottomia paatoksia.

losten perusteella voidaan tarvittaessa
tehda kantavia uudistuksia.

Koulumenestysero-ongelmaratkaisuiksi
tarjotaan useita, toistuvia ja osin toisensa
poissulkevia ideoita. Miesopettajien maaraa tulisi lisata, poikien ja tyttojen biologiset kehityserot tulisi huomioida, ”ei ole mitaan poikia tai tyttoja, vaan ainoastaan yksiloita” -tietoisuus on avain onneen, massaopetuksesta tulisi siirtya ”oppilaat opettavat mita tulisi opettaa ja miten” rakenteeseen, ”nyt akkia ylos pulpetista ja
ulos luokista tekemaan” -malli tulisi valtavirtaistaa, tytto/poikakoulu -jarjestelma
tulisi palauttaa… Ja numeraalisesta arvostelusta, seka vain yhteen totuuteen perustuvasta arvottamisesta tulisi luopua.

Pojilla ja miehilla tuntuu olevan tyttoja ja
naisia enemman pysyvaisluonteisia haasteita alueilla, joilla toimivat aikuiset ja ammattilaiset ovat useimmiten naisia. Siis sosiaali-, terveys ja kasvatusaloilla. Tama on
huolestuttavaa siksi, etta juuri nuo alat
ovat keskeisimpia ihmisen ydinhyvinvoinnin, eli sisaisen hyvinvoinnin kannalta. Tama rakenteellinen vinouma on osin luonnollista, eika se millaan tavoin ole naisten
syyta. Luonnolliseksi asian tekee muun
muassa naisten ja miesten lahtokohdiltaan
erilainen hoivavietti. Siihen perustuvaa
kutsumusta ja sitoutumista tarvitaan, koska yksi tyypillisimmista ratkaisuhoukuttimista, eli raha, ei kyseisilla aloilla ole
(joitakin haasteellisimpia ammatteja lukuun ottamatta) varsinainen vetonaula.
Vaistamatonta kuitenkin on, etta miesten
esille tuoma miespuolinen lasnaolo ja
mieserityinen osaaminen jaavat aloilla
ohueksi. Ja ohenee, jollei sukupuolierityiseen peruskoulutukseen panosteta.

Oli viisainta mika tahansa, yksi yhteiskunnallinen muutos meidan on joka tapauksessa kestettava: kaikki eivat enaa tykkaa
Elviksesta. Äsioita onkin siksi hyva tehda
eri tavoilla ja verrata kokemuksia. On hyva,
etta perusterveydenhuollon toteuttamiseksi kokeillaan erilaisia malleja. Lastensairaalan voi rahoittaa myos aiemmasta
poikkeavalla mallilla. Yhtenaisilla jarjestelmilla on merkittavat etunsa, mutta koulukuntien, kulttuurien ja erilaisiin vareihin
perustuvien kuplien maailmassa sellaisiin
harvemmin on mahdollista paatya. Kaiken
erihaluisuuden keskella onkin olennaisinta
kyeta tekemaan monivalintoja. Eli johtaa
tekemalla rohkeita paatoksia asioiden riittavan maltilliseksi kokeilemiseksi, jotta tu-

On melkoisen hassua jattaa sukupuolen
merkitys huomioimatta, jos kuitenkin puhutaan asiasta, johon liittyy sukupuoleen
perustuvia eroavaisuuksia. Ja josta siis puhutaan juuri siksi, etta sukupoli on asian
nostanut nakyvaksi. Koulumaailmaa on
haastava kehittaa pojillekin osuvammaksi,
jos sukupuolta ei tutkita. Tai mika viela
haasteellisempaa, jos hyva poika on vain
poika, joka edustaa ei-tyypillista poikaa, eli
sellaista, joka ei parjaa poikien kanssa.
Kiusaaminen ja syrjiminen ovat vakavia
asioita, ja sekin ongelmatiikka tulee kohdata asianmukaisesti. Sen kautta ei voi kuitenkaan tehda yleistyksia; tytot ja pojat
ovat ytimeltaan kaikki hyvia ja haluavat
toisilleen hyvaa, joten esimerkiksi poikaSivu 3

tyota ei tule rajoittaa vahemmistotyoksi,
eika ainakaan arvottaa ja ohjata enemmistoa ensisijaisesti vahemmistotyoymmarryksella.
Kun kerran suurin osa koulumaailman rakentajista on naisia, on ymmarrettavaa, etta se jokin osin vaikeasti esiin tuotavissa
oleva kokemistapojen ero sukupuolten valilla jaa monesti huomaamatta huomioimatta. Voidaksemme tuoda esille niita sukupuolierityisen osaamisen alueita, joita
naisten ja miesten toisiaan kunnioittavan
kumppanuuskulttuurin vahvistamiseksi
tarvitaan, on tarkeata pohtia erikseen ja
yhdessa, mika on ihminen, mika mies ja
mika nainen. Mita se oikeasti on, mita pojat
tarvitsevat viihtyakseen ja parjatakseen.
Nykyisessa, aikuisten osalta sukupuolittuneessa koulumaailmarakenteessa tallainen
pysahtyminen tai edes maltillinen pitkaaikaistutkiminen on hektisyyden ja moninakemyksellisyyden takia lahes mahdotonta. Muutamassa koulussa ympari Suomen olisi hyva kokeilla ikaryhmien jakamista poika- ja tyttoluokkiin. Tallaisia kokeiluja on hataisesti yritetty tehda, mutta
jotta kokeilulla olisi merkitysta, rakennetta
tulisi yllapitaa rauhassa pari-kolmekymmenta vuotta. Uskoisin, etta tasta saatava
kokemus olisi arvokasta sellaiselle koulumaailman kehittamiselle, jonka visiona olisi edelleen nykyisenkaltainen sukupuolille
yhteinen peruskoulu, mutta jossa seka tytot etta pojat viihtyvat ja parjaavat. Malttia,
naissa asioissa viisaus ei synny hetken
heurekasta.

neisuus myos aikuiselamassa parjaamisen
saralla. Parjaamisella tarkoitan siis omaa
kokonaistyytyvaisyytta, en yksinomaan
koulutustasoa tai rahaa. Ovatko ne ihmiset,
jotka parjaavat riittavan hyvin koulumaailmassa keskimaarin onnellisempia myos
aikuisina? Luultavasti ovat. Siksi asia on
tarkea.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

JUHLAVUODEN ARTIKKELISARJA
20. juhlavuotensa aikana Miessakit ry
julkaisee jarjestoon ja sen toimintaan
liittyvan kahdenkymmenen artikkelin
sarjan, joka toimii myos myohemmin
julkaistavan Miestyon perusteoksen
runkona.
Ärtikkelit kasittelevat ensisijaisesti kaytannon tyota seka sen toteutusta, tuloksia ja kehittamista, mutta myos jarjeston ideologiaa ja miestyon viitekehysta
kuten hyvinvoinnin tasa-arvoa, mieserityisyytta ja miesten valista vertaisuutta.
Ärtikkelit julkaistaan Miessakit ry:n
verkkosivuilla 19.1.-8.6. seka 17.8.-7.12.
kahden viikon valein.
Ärtikkelit ovat luettavissa osoitteessa
miessakit.fi/fi/miessakit_20-vuotta.

Koulumaailmakokeilujen lisaksi kannattaa
selvittaa, onko naisten ja miesten tyytyvaisyydessa omaan elamaansa eroja. Eli, jatkuuko koulussa parjaamisen sukupuolittu-
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THL | TASA-ARVOTIEDON KESKUS MINNA

TASA-ARVOPÄIVÄT 2015
Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL) järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston
kanssa Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät
Helsingissä 1.–2.10.2015. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

15.00 Kokemusporssi: Missa onnistuimme
ja miten tyota pitaisi jatkaa?

Tasa-arvopaivien teemoina ovat muun muassa hallituskauden tasa-arvopolitiikka,
tasa-arvotyon kehittaminen seka tasaarvohankkeet ja niiden rahoitus. Naista
teemoista tarjotaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, innostavaa keskustelua ja
tyopajoja. Tasa-arvopaivilla luodaan myos
mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja
luoda uusia yhteistyosuhteita.

8.30 Äamukahvi

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki sukupuolten tasa-arvon parissa toimivat viranhaltijat valtionhallinnossa ja kunnissa, tyomarkkinajarjestot ja kansalaisjarjestot, yksityisen sektorin toimijat, tutkijat, opiskelijat, projektityontekijat, konsultit seka
muut tasa-arvoasioiden parissa tyoskentelevat ja niista kiinnostuneet.

13.30 Yhteenveto neuvottelupaivista: mita
sovitaan ja miten tasta eteenpain?

OHJELMA

Aika: Torstai 1.10 – perjantai 2.10.2015

Torstai 1.10.2015: Tasa-arvo tänään
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00 Tilaisuuden avaus

17.00 Paivan paatos
19.00 Illanvietto
Perjantai 2.10.2015: Miten eteenpäin
9.00 Monimutkaista? Tasa-arvotyota Suomessa: Äsiantuntija-alustuksia ja keskustelua tasa-arvotyon edellytyksista ja kehittamistarpeista
11.00 Lounastauko
12.00 Learning cafe -keskustelut: Äamupaivan teemojen tyostaminen eteenpain

14.15 Paatospuheenvuoro: Tasaarvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, STM
14.30 Tilaisuus paattyy

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sali, Mannerheimintie 166, Helsinki

10.20 Mahdollista! Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet: Politiikan, tutkimuksen ja jarjestojen edustajien nakemyksia ja keskustelua tasa-arvopolitiikan tavoitteista ja toimenpiteista.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2015
www.thl.fi -> Sukupuolten tasa-arvo -> Tasa-arvopaivat 2015

12.00 Lounastauko

Reetta Siukola, erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6523
sahkoposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

13.00 Tyoskentelya pienryhmissa: Tasaarvon edistamisen haasteita ja mahdollisuuksia
14.30 Kahvitauko

Yhteystiedot

Tervetuloa mukaan!
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MIESTEN VIIKKO 2.-8.11.2015

MISTÄ ON ISOT POJAT TEHTY?
Joku sanoo, että armeija tekee miehen. Toiset taas väittävät, ettei voi tietää mitä on
olla mies ennen kuin on isä. Mies on voimakas, rehellinen, ei valita, tarjoaa illalliset,
eikä koskaan sano ei - talokin valmistuu
omin voimin. Toisaalta 20 senttiä ja 500 hevosvoimaa ovat jo kovia lukuja miehen mittareissa.
11. Miesten Viikon kunniaksi kysymmekin
mikä tekee miehen, mikä on miehen mitta –
siis mistä on isot pojat tehty?
Käy kertomassa kantasi Miesten Viikon Facebook-sivulla osoitteessa:
www.facebook.com/MiestenViikko
HAASTE!
Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, etta
yhteiskuntamme toimijat haastetaan mukaan huomioimaan Miesten Viikko tavalla
tai toisella toiminnassaan.
Mikali haluatte maininnan omasta tarjonnastanne Miesten Viikon ohjelmaan, kaykaa tayttamassa tapahtumailmoituslomake
sivuilla www.miestenviikko.fi
tai
lahettakaa tietoa asiasta osoitteeseen
miestenviikko@miessakit.fi.
Miesten Viikko toteutetaan isanpaivaan
paattyvalla viikolla 2.-8.11.2015.
Tapahtumakalenteri Miesten Viikon nettisivuilla.
Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä
muuttuvassa yhteiskunnassamme!
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS

MIESRYHMÄTOIMINNAN PERUSTEET
Kouluttaja: Peter Peitsalo k ehittämispäällikkö, työnohjaaja (STOry, Master
CSLE).
Hinta: 200,00 € (Miessakit ry:n jäsenet 150,00 €) sisaltaa aamu- ja iltapaivakahvit.
Ilmoittautuminen: Koulutukseen otetaan rajallinen osallistujamaara. Paikat
taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa.
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa:
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/
miestyon_osaamiskeskus/koulutukset/
ilmoittautuminen
Miessakit ry:n toiminnasta saadut kokemukset osoittavat, että ryhmätoiminta on
erinomainen työmuoto miesten kanssa työskentelyyn. Ryhmätoimintohin osallistuneet
miehet ovat kokeneet ryhmät monella tapaa merkityksellisiksi ja tarpeelliksiksi.

Kaksipaivainen koulutus antaa osallistujille kaytannonlaheiset valmiudet suunnitella
ja toteuttaa itsenaisesti miesryhmia. Koulutuksessa keskitytaan muun muassa vertaisryhmien hyotyihin ja vaikuttavuuteen,
ryhmadynamiikan perusteisiin, ohjaajan
rooliin seka toimivien ryhmien rakenteisiin.
Ajankohta: 6.10. klo 10.00-17.00 ja
7.10.2015 klo 9.00-15.30.

Paikka: Miessakit ry:n koulutussali; Ännankatu 16 B 28, 00120 Helsinki.
Kohderyhmä: Hyvinvointialojen ammattilaiset seka Miessakit ry:n miesryhmatoiminnan toteutuksesta kiinnostuneet
miehet.

SYKSY 2015

Lisätiedot: Koulutuksesta saa lisätietoja sahkopostitse peter.peitsalo(at)
miessakit.fi tai puhelimitse 044 751
1331.

YLE PUHEEN MIESTEN TUNTI JATKUU
Kevatkaudella 2015 lahetettiin YLE
Puheessa Jarmo Laitanevan toimittama Miesten tunti. Ohjelmassa pohdittiin laajasti ja moniaanisesti nykymiehen elamaan; vahvuuksia, heikkouksia, haasteita, tarpeita, haluja,
jne.
2.9.2015 kaynnistyi ohjelman syyskausi. Tulevissa jaksoissa perehdytaan mm. miesten toihin ja ystavyyssuhteisiin.
Uudet ja vanhat jaksot on kuultavissa
nettiteitse YLE Äreenasta.
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

MIESTEN KIRJALLISUUSPIIRI | VIHTI
Piiriin voi liittyä kuka tahansa miespuolinen
henkilö, ylä- tai alaikärajaa ei ole eikä laajaa perehtyneisyyttä kirjallisuuteen edellytetä. Ryhmäläisiltä toivotaan aktiivista
mieltä, hurtin huumorin tajua ja kunnioitusta toisten ryhmäläisten ehkä kuohuttaviakin mielipiteitä kohtaan.
Joka kerralle valitaan ryhman jasenten
kesken luettavaksi ja ruodittavaksi uusi
kirja, joka voi olla yhta hyvin kauno- kuin
tietokirjallisuuttakin. Ensimmaisena kasiteltavana teoksena on Esko Valtaojan
"Kaiken kasikirja". Erikseen kesalaksyna
on Vaino Linnan "Tuntematon sotilas " tai
"Sotaromaani".
Ryhman vetajana toimii kirjastonhoitaja
Erkki Hipponen.

Aika ja paikka
Kokoontumisia pidetaan kerran kuussa.
Syksyn ensimmainen kokoontuminen jarjestetaan torstaina 10.9.2015 klo 18. Jokainen istunto kestaa noin tunnin tai vaikka
pidempaankin, jos keskusteltavaa riittaa.
Vihdin paakirjasto,
Äsemantie 30, Nummela.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Erkki Hipponen
erkki.hipponen@vihti.fi
044 767 4692
Ryhmaan voi myos ilmoittautua kirjaston
tiskilla.
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

TEATTERISAKKI
NYT KUN OLET MINUN
Pasi Lampelan Nyt kun olet minun on tunnistettava ja elamanmakuinen uutuusdraama ihmisista velvollisuuksien ja todellisten
tarpeiden ristivedossa, oman itsensa kuilun reunalla.
Rooleissa Katariina Kaitue, Esa-Matti Long,
Sari Puumalainen ja Timo Tuominen.
Ohjaus: Pasi Lampela.
Aika ja paikka
Torstaina 5.11. klo 19. Kansallisteatterin
Willensauna, Bergbominkuja 2, Helsinki.
Hinta
25 €
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Miessakit ry
09 6126 620
miessakit@miessakit.fi
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/
teatterisakki. Sitovat ilmoittautumiset
maanantaihin 21.9. menneessa.
Esityksen yhteyteen pyritaan jarjestamaan
keskustelutilaisuus tekijoiden kanssa ja se
jarjestetaan osana Miesten Viikkoa.

SYKSY 2015
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

ERORYHMÄOHJAAJA –KOULUTUS
Miessakit ry on järjestänyt miesten eroryhmiä Suomessa vuodesta 2007 alkaen. Eroryhmä on osoittautunut olevan avun ja tuen
muotona erotilanteessa olevalle miehelle
erittäin toimiva ja pidetty käytäntö.
Ryhmiä kokoontuu tällä hetkellä 13 paikkakunnalla ympäri maata. Toimintaa on tarkoitus edelleen laajentaa ja samanaikaisesti
vahvistaa jo mukana olevien paikkakuntien
ohjaajaresursseja. Eroryhmäkoulutus antaa
valmiuden toimia eroryhmäohjaajana ja
toteuttaa Miessakkien eroryhmämallia.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jalkeen osallistujalla on tuntemus Miessakit ry:n eroryhmamallista ja
ryhman sisalloista ja han voi toimia eroryhmien ohjaajana.
Kenelle
Kaikille vertaiseroryhman ohjaamisesta
kiinnostuneille miehille ja ammattilaisille,
jotka haluavat ryhtya ohjaamaan eroryhmia.
Koulutus on tarkoitettu myos taydennyskoulutukseksi ammattilaisille, jotka haluavat syventaa omaa miesnakokulmaista ymmarrystaan eroasioissa.

Aika ja paikka
28.-29.10.2015, keskiviikkona klo 10 -17 ja
torstaina klo 9–15.30
Miessakit ry | Tampere
Kumppanuustalo Ärtteli
Salhojankatu 42, Tampere
Kouluttaja
Vastaava erotyontekija Jouni Linnankoski,
Erosta Elossa/Miessakit ry.
Hinta
Tuleville Erosta Elossa -eroryhmaohjaajille
ilmainen. Muut 300€/osallistuja.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 19.10. mennessa osoitteessa:
http://www.miessakit.fi/fi/
toimintamuodot/erosta_elossa/eeroilmoittautumislomake
Vastaava erotyontekija
Jouni Linnankoski
044 751 1333
jouni.linnankoski@miessakit.fi
Tervetuloa mukaan!

Toteutus
Koulutus sisaltaa kaksi lahiopetuspaivaa,
yhteensa 12 tuntia ja 4 tuntia ennakkotehtavia. Koulutus kasittaa mm. seuraavia elementteja: eroryhman rakenne ja teemat,
miesten kokeman eron erityispiirteet, ero
kriisina, ohjaajan roolit ja tehtavat. Oppimismenetelmina ovat luennot, ryhmatyot
ja itsenaiset tehtavat.
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

LYÖMÄTÖN LINJA –KESKUSTELURYHMÄ
Miessakit ry:n Lyömätön Linja kokoaa keskusteluryhmän perhe- ja lähisuhdeväkivallasta miehille. Keskustelemalla ryhmässä
kukin jäsen voi löytää väkivallattomia ja
turvallisuutta lisääviä toimintatapoja
omassa elämässään. Keskustelu on luottamuksellista.
Ryhma on taydentyva eli yhden jasenen
lopettaessa hanen tilalleen otetaan uusi.
Ryhmaan valitaan 5-7 jasenta. Osallistuminen on maksutonta.
Ryhmän kesto, aika ja paikka
Ryhma alkaa 17.3.2015 ja kokoontuu tiistaisin klo 16.30–18.00 Miessakit ry:n
tiloissa Ännankadulla Helsingissa.
Ryhmaan sitoudutaan vahintaan kahdeksan perakkaisen kerran ajaksi. Ryhman jasenyys voi maksimissaan kestaa 1½ vuotta. Ryhma on kesatauolla 22.6.–16.8.2015.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Matti Kupila
044 751 1330
matti.kupila@miessakit.fi
Ryhmaan valitaan jasenet ohjaajien jarjestaman yksilohaastattelun kautta.
Ohjaajat
Matti Kupila
psykoterapeutti
Miessakit ry ǀ Lyomaton Linja
Pekka Jolkkonen
psykoterapeutti
Miessakit ry ǀ Lyomaton Linja

TERAPIAPALVELUT MIEHILLE
Miessakit ry:n kautta miesten on mahdollista hankkia itselleen maksullisia
terapiapalveluita erilaisten elamantilanteiden ja kriisien tyostamiseen. Yleisesti terapiatyoskentelyn tarkoituksena
on parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa asiakasta tavoittelemaan mielekasta ja toimivaa elamaa seka vahentaa ahdistuksen, arvottomuuden ja masennuksen tunteita.
Äjan voi varata suoraan terapeuteilta
(ks. lista osoitteesta www.miessakit.fi →
Toimintamuodot → Terapiapalvelut).
Tyoskentelyn tavoitteista ja kestosta
seka muista kaytanteisiin liittyvista asioista sovitaan aina yksilollisesti tyontekijan kanssa. Terapiasopimus laaditaan
tarvittaessa.
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MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS | 16.-17.10.2015 LAHTI
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.
Isatyon ohjaaja -koulutuksessa keskitytaan
isien ja tulevien isien kanssa tehtavaan
tyohon seka mieslahtoiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta nakokulmasta.
Keskeisia teemoja ovat isatyo seka isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyytta koko isyyden elamankaari huomioiden. Koulutuksessa kaydaan lapi Hollolan mallia ja
isatyon hyvia kaytanteita, joita on kokeiltu
Paijat-Hameessa.
Koulutuksesta saatavat hyödyt
Koulutus antaa tietoa ja ymmarrysta taman paivan isyydesta seka tahan liittyvista
keskeisista kysymyksista. Lisaksi koulutus
lisaa valmiuksia kohdata ja tukea isia niin
odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.

VÄESTÖLIITON PERHEAIKAA.FI

Aika ja paikka
16.-17.10.2015
Miessakit ry ǀ Lahti
Vapaudenkatu 15 C 56, Lahti
Koulutuksen hinta
200,00€ / 150,00€ (Miessakit ry:n jasenet). Sisaltaa kahvit.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Timo Tikka
isatyontekija, tyonohjaaja
Isyyden Tueksi / Miessakit ry
050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi

Tulevia Miessakit ry:n henkiloston pitamia luentoja:

Vaestoliiton Perheaikaa.fi –sivusto on
24.9. Älkavan isyyden tukeminen
suunnattu kaikille lasta suunnitteleville,
Ilmo Saneri
odottaville ,seka pikkulapsiperheiden vanIsyyden Tueksi ǀ Miessakit ry
hemmille.
29.10. Vakivallasta ja sen hallinnasta lahiSivustolta loytyy muun muassa lukuisia
suhteissa
asiaan liittyvia luentoja, joista osa on toPekka Jolkkonen
teutettu Miessakit ry:n kanssa.
Lyomaton Linja ǀ Miessakit ry
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

MIESTEN MINDFULNESS –KURSSI | HELSINKI
Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen aistimista,
jota tämä olemassa oleva hetki tarjoaa. Menetelmä lisää stressinhallintakykyäsi, vähentää uupumusta ja auttaa sinua kohtaamaan tunteita sekä murehtivia ajatuksiasi.
Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Tästä on hyötyä
niin työssä kuin kotonakin.
Mindfulness menetelma koostuu harjoituksista, jotka ovat yksinkertaisia ja helposti opittavissa. Kurssilla opimme keskustellen, ja teemme paljon erilaisia harjoituksia istuen, seisten tai lattialla maaten.
Harjoitteiden tekemiseen saat ohjausta ja

MIESSAKIT MUKANA EI RASISMILLE! -HANKKEESSA
Ei rasismille! –hanke on laaja valtakunnallinen Rahaautomaattiyhdistyksen tukema
kumppanuushanke.
Hanke yhdistaa eri tahot monipuolistamaan keskustelua rasismista. Ehkaisemme vihapuheen lisaantymista
ja sen juurtumista suomalaisen yhteiskunnan pysyvaksi puhekulttuuriksi.
Monivuotisen hankkeen tavoitteina
ovat rasisminvastainen kasvatus, valistaminen seka kansalais- ja vapaaehtoistoiminta.
Lue lisaa: www.eirasismille.fi

tukea kurssin aikana. Kurssi sopii kaikille
ikaan ja kuntoon katsomatta.
Ohjaajana toimii Tomi Tommola
(mindfulness-ohjaaja, joogaohjaaja, VTM).
Aika
Ryhma kokoontuu keskiviikkoisin 30.928.10. klo 17.30-19.30. Tapaamiset 30.9.,
7.10., 21.10., ja 28.10.2015.

Paikka
Miessakkien tilat, Ännankatu 16 B 28, Helsinki.
Hinta
125 €. Kurssihintaan sisaltyy useita ohjattuja mindfulness-harjoitteita aanitteina
(MP3/4 muodossa) oman harjoittelun tueksi. Miessakkien jasenet saavat 15 %
alennuksen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset 25.9. menneessa.
Tomi Tommola
tomi.tommola@gmail.com
050 540 7654
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AUTA MIESTÄ MÄESSÄ –SEMINAARI 4.11.2015
”OIKEA-AIKAISEN TYÖNTÄMISEN JA JARRUTTAMISEN SALAT”

Seminaarissa käydään läpi miehen hyvinvointiin liittyviä keskeisiä haasteita ja etsitään niihin käytännönläheisiä ratkaisuja.
Seminaarin myötä osallistujat tunnistavat
miehen hyvinvointiin liittyvät tarpeet aiempaa paremmin ja saavat konkreettisia työkaluja miehen kohtaamiseen asiakastilanteessa.

Seminaari on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille ja virkamiehille.
Aika ja paikka
ke 4.11.2015 klo 8.30–16.00
Folkhalsanin auditorio
Topeliuksenkatu 20, Helsinki
Seminaarin puheenjohtajana toimii
Olli Salin, Sosiaali- ja kriisipaivystyksen
paallikko ja Helsingin kaupungin lahisuhdevakivallan ehkaisytyoryhman puheenjohtaja.
Ilmoittautuminen
http://oivakoulutus.hel.fi/
Palvelutunnus: 2015MIESSEMINÄÄRI
Seminaari on maksuton.
Järjestäjät
Miessakit ry, Helsingin kaupungin lahisuhdevakivaltatyoryhma ja Oiva Äkatemia

OHJELMA
klo 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
klo 9.00 Ävauspuheenvuorot
Pentti Arajärvi, professori
Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja,
Helsingin kaupunki
klo 9.30 Olennaisia kysymyksiä miehen
hyvinvoinnissa
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö,
Miessakit ry
klo 9.50 Isien hiljainen vallankumous –
miesnakokulma perhepolitiikkaan
Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto
klo 10.50 Jaloittelutauko
klo 11.00 Isä ja miesnäkökulma auttamistyossa
Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

klo 12.00 Lounas omakustanteisesti
klo 13.00 Miessakit ry:n toimivia miestyon kaytanteita
Lyomaton Linja - Pekka Jolkkonen, vast.
psykoterapeutti
Erosta Elossa - Jouni Linnankoski, vast.
erotyontekija, psykoterapeutti
Isyyden Tueksi - Timo Tikka, vast. isatyontekija
klo 14.00 Kahvitauko

Lisätietoja koulutuksesta
Oiva Äkatemia
Kehittamiskonsultti Timo Ylonen
timo.ylonen@hel.fi / 050 325 7815

klo 14.30 Vertaisuus – miehen tuki miehelle
Ira Virtanen, FT, puheviestinnän yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Ilmoittautumisasiat
Äsiakaskoordinaattori Änna Raisanen
anna.raisanen@hel.fi / 09 310 43555.

klo 15.30 Loppukeskustelu ja seminaarin paatos
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MARIA AKATEMIA

ERITYISTASON NAISTIETOISUUSKOULUTUS 2015–2016
Sukupuolierityisyyden oivaltaminen antaa
yksilölle ja yhteisölle mahdollisuuden sisäiseen vahvistumiseen. Kyse on miehen ja naisen sukupuolten ainutkertaisista ominaislaaduista. Sukupuolierityisyyden syvä ymmärtäminen itsessä ja toisissa toimii yksilön
ja yhteisöjen elämässä voimavarana ja ammatillisena laatutekijänä.

Maria Äkatemian sukupuolierityisyyden
ammatillinen taydennyskoulutus painottaa
sukupuolten merkitysta yhteiskunnan ja
yhteisojen toiminnassa.
Koulutuksen teemat
1. Johdatus sukupuolierityisyyteen: historialliset ja nykyajan sukupuolierityisyyteen liittyvat ajattelijat; sisainen kasikirjoitus ja sukupuolierityisyys; sukupolviketju ja perhedynamiikka.
2. Naistietoisuuden eri nakokulmat—
naislaadun ydin: naisen ja miehen
laatu ja erityiskysymykset, mahdollisuudet ja kipupisteet; naisen eettinen
vastuu, kumppanuuskulttuurien ja
sukupolviketjun merkityksen kehittaminen.
3. Sukupuolierityisyys ammatillisena
laatutekijana: yhteiskunta, tyoelama,
nainen ja hyvinvointi; naisjohtajuus—
johtajuus naisessa.
Kohderyhmä
Äsiakas- ja ihmissuhdetyota tekevat seka
kaikki aiheesta kiinnostuneet naiset, jotka
etsivat uusia tyovalineita yksiloiden, per-

heiden ja tyoyhteisojen identiteetin, hyvinvoinnin ja luovuuden vapautumiselle ja voimaantumiselle. Osallistujalta
toivotaan ymmarrysta oman sisaisen kasvun ja eheytymisen merkityksesta.
Tavoite
Koulutuksessa perehdytaan sukupuolierityisyyden teemoihin seka teoreettisella etta kaytannonlaheisella tavalla. Koulutus
antaa valineita sukupuolierityisyyden tarkasteluun seka ammatillisissa etta henkilokohtaisissa yhteyksissa.
Rakenne ja menetelmät
Koulutuskokonaisuus on ohjattu prosessi
sisaltaen luento-osuudet seka ohjatun
pienryhmaprosessin ja oppimispaivakirjan.

Aika ja paikka
Seminaaripaivat ovat seuraavina torstaina
klo 13:30 - 18:00: 29.10., 19.11. ja
3.12.2015, 7.1., 28.1. ja 18.2.2016.
Maria Äkatemia, Fredrikinkatu 33 Ä, Hki.
Hinta
890 € / 820 € jasenille seka opiskelijoille.
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova, ks. mariaakatemia.fi/sites/default/files/
koulutusten_peruutusehdot_2015.pdf.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Maria Äkatemia toimisto@mariaakatemia.fi, 09 7562 2250.
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MIES TAVATTAVISSA | TAMPERE JA HELSINKI

Miessakit ry:n Mies Tavattavissa - ryhmän
tarkoituksena on koota miehiä pienryhmään, jossa keskustellaan miehenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä ja toinen toistaan peilinä käyttäen haetaan aineksia
omaan henkiseen kasvuun.
Perinteisesti ongelmiaan katkeva suomalainen mies loytaa ryhman kautta uutta
rohkeutta ja itseluottamusta tulla hyvaksytyksi ongelmineen ja epavarmuuksineen
miehena. Nain myos tuen ja hoidon hakemisen kynnys madaltuu, ja apua etsitaan
ennen kuin mahdollinen kriisi tai sairaus
on edennyt selvasti vaikeammaksi hoitaa.
Toisaalta ryhmasta saa tukea myos arjen
pienempiin kysymyksiin ja ongelmiin. Tama ennaltaehkaisee selvittamattomien asioiden kasaantumista.
Ryhma on avoin. Ryhmaan voi siis liittya
milloin vain eika mukaan tuleminen edellyta osallistumista koko syyskaudeksi.
Aika ja paikka TAMPERE
Joka kuukauden toinen ja neljas maanantai
10.8.-14.12.2015 klo 16.30–18.30
Tampereen Seudun Vertaiskeskus, Mustanlahdenkatu 19, Tampere

Aika ja paikka HELSINKI
Joka toinen tiistai klo 17.30–19.30
(alkamisajankohta elo/syyskuu 2015).
Miessakit ry Helsinki,
Ännankatu 16 B 28

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Pekka Huttunen
pekka.e.huttunen@miessakit.fi
0500 794 794

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Jyrki Seppala
jyrki.t.seppala@netti.fi
044 380 0870
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE (EETU) | OULU
teitaan. Tukihenkilolla on takanaan oma
eroprosessi. Toisen eromiehen auttaminen voi olla itselle erittain myonteinen
kokemus.

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön
asioissa.
Koulutus sisaltaa kaksi 6 tunnin jaksoa,
jotka pidetaan kahtena lauantaina kahden
viikon valein. Koulutus kasittaa mm. seuraavia elementteja: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilotoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelmina ovat luennot,
tilanneharjoitukset, ryhmatyot, itsenaiset
tehtavat ja oppimispaivakirja.
Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta ja koulutuksen kayneet toimivat tukihenkiloina omilla paikkakunnillaan. Koulutuksen jarjestaa Kari Vilkko,
erotyontekija. Koulutukseen hakeneet
haastatellaan ennen valintaa. Koulutus on
ilmainen.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jalkeen henkilolla on perusvalmiudet toimia eromiehen vertaistukijana. Han ymmartaa ja osaa kasitella entista
paremmin paitsi tuettavan myos omia tun-

Kenelle
Omasta eroprosessistaan tasapainotilan
saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyosta. Koulutusryhman koko on enintaan 8.
Koulutukseen hakeneet haastatellaan
ennen valintaa.
Hinta
Koulutus on osallistujille ilmainen.
Aika ja paikka
La 26.9.2015 klo 10.30 -16.30 ja
la 10.10. 2015 klo 10.30 -16.30
Kumppanuuskeskus
(kokoustila Pikkuseppa)
Isokatu 47
90100 Oulu
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Kari Vilkko
erotyontekija
044 751 1341
kari.vilkko@miessakit.fi
Ilmoittautuminen viimeistaan pe
11.9.2015. Haastattelut sopimuksen mukaan.
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NYKYMIEHEN MUUTTUNEET ROOLIT
Teksti Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö

Yhteiskunnan muutokset ovat vaikuttaneet
miehiin monin eri tavoin. Nayttaisi silta, etta
muutokset kohdentuvat erityisesti isyyteen ja
sita kautta miesten rooleihin perheissa seka
miesten ja tyoelaman keskinaisiin suhteisiin.
Useassa tapauksessa muutokset ovat myonteisia, vaikkakin ne haastavat miehia ja myos heidan puolisoitaan tarkistamaan osin totuttuja
kaytanteita. Uusien roolien omaksuminen ja
naihin liittyviin odotuksiin vastaaminen on
moni paikoin yhteinen tehtava. Luonnollisesti,
isoin vastuu tassa on miehilla itsellaan, mutta
vaikutuksensa tahan luovat myos naiset seka
poikia ja miehia kohtaavat ammattilaiset.
Vahvistunut isyys
Isyyden muutokset nayttaytyvat pitkalti isyyden hyvinvointivaikutusten tiedostamisena ja
isyyden roolin vahvistumisena. Useat yhteiskunnalliset muutokset ovat olleet tukemassa
tata kehitysta. Osaltaan myos Miessakit ry on
tyoskennellyt pitkajanteisesti sen eteen, etta
isyys tulisi kuulluksi, nahdyksi ja osallistuvaksi. Perhevalmennusten yhteyteen rakennetut
isaryhmat ja -valmennukset seka isille tarjottava henkilokohtainen tuki eri elamantilanteisiin auttaa paitsi selviamaan erilaisista kriiseista, myos vahvistamaan isyytta ja isyyden
kokemusta.
Erotilanteessa osallistuva isyys on seka haaste
etta voimavara. Keskeisimpia haasteita miesten nakokulmasta ovat isan ja lapsen valisen
suhteen muutos seka tahan liittyvat pelot.
Muutokset isan ja lapsen yhteisessa arjessa
edellyttavat aina psyykkista tyostamista ja
isyyden osittaista uudelleen maarittelya. Miehille tarjottu mahdollisuus keskustella tilanteestaan on tarkea hyvinvointia yllapitava tekija, joka helpottaa erosta selviytymista seka
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eron jalkeisen uudenlaisen vanhemmuuden
haltuunottoa. Toisaalta, isan ja lapsen kiintea
suhde helpottaa myos eron jalkeisen arjen rakentamista. Suhde, joka on riittavan vahvalla
pohjalla, kestaa helpommin kriiseja.
Työelämästä kotisohvalle
Tyon merkitys on muuttunut. Äikaisemmin
tyo ja ammatti ovat tarjonneet miehille vahvan
samaistumiskohteen, jolla on ollut suuri merkitys oman identiteetin rakentajana. Tutkimusten mukaan X ja Y -sukupolville tyon merkitys on kuitenkin muuttunut. Vapaa-aikaa arvostetaan aiempaa enemman, ja ehka tyo maarittelee myos miehia ja miehisyytta aiempaa
niukemmin. Tyo perinteisena miehisyyden
mittana on ainakin osalla toimialoista selkeasti murentumassa, mika osaltaan lisaa miesten
mahdollisuuksia toteuttaa ja ilmentaa itseaan
monenlaisin eri tavoin. Miehisten roolien nakokulmasta asian voi todeta siten, etta miehille on auennut lisaa mahdollisuuksia toteuttaa
itseaan niin yksilona kuin miehenakin.
Tarvitsevatko miehet tukea uusien roolien
haltuunottoon?
Oikea vastaus lienee: kylla ja ei. Suurimmalle
osalle miehista muutokset eivat aiheuta suurempia haasteita, joista koituisi isoja ongelmia.
Toki tavis-miehellekin suuremmat elamanmuutokset ovat tyypillisesti kriiseja, mutta lahes aina vahintaankin pysahtymisen paikkoja.
Naissa tilanteissa mahdollisuus keskustella
toisten kanssa on ensiarvoisen tarkeaa. Silla,
keskusteleeko ystavien kanssa vai osallistuuko
esimerkiksi Vertaissakkiin, ei ole suurtakaan
merkitysta. Se, mika itselle toimii, on parempi.
Paaasia on, etta tarpeen niin vaatiessa, keskustelee. ∎
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI

Toimisto
09 612 6620
miessakit(at)miessakit.fi

Hallinto
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja
050 588 1687
tomi.timperi(at)miessakit.fi
Äntti Älen, hallintopaallikko
0500 934 303
antti.alen(at)miessakit.fi
Peter Peitsalo, kehittamispaallikko
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
Miestyön Osaamiskeskus
Peter Peitsalo, kehittamispaallikko
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi
Miessakkiopisto
toimistosihteeri
09 612 6620
miessakit(at)miessakit.fi
Alueelliset yhdysmiehet
Ks. taman 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
Matti Kupila, psykoterapeutti
044 751 1330
matti.kupila(at)miessakit.fi
Erosta Elossa
09 6126 6216
erosta.elossa(at)miessakit.fi
Jouni Linnankoski, erotyovastaava,
psykoterapeutti
044 751 1333
jouni.linnankoski(at)miessakit.fi
Kari Vilkko, erotyontekija
044 751 1341
kari.vilkko(at)miessakit.fi
miessakit.tampere(at)miessakit.fi

Isyyden Tueksi
miessakit.lahti(at)miessakit.fi
Timo Tikka, vastaava isatyontekija
050 511 3360
timo.tikka(at)miessakit.fi
Ilmo Saneri, isatyontekija
050 511 3361
ilmo.saneri(at)miessakit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

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

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

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

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Kainuu
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon.rr@gmail.com

Lahti
Jouni Juden
044 334 6344
jouni.juden(at)hotmail.com

Lahti
Timo Pesonen
040 579 7978
timo.pesonen(at)miessakit.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Turku
Olavi Katto
050 311 4129
olavi.katto@tunmky.fi

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