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MIESERITYINEN VÄKIVALTATYÖ KEHITTYY 

tähöltä. Nä mä  sukupuölierityiset merkityk-

set pöhjäävät ihmisen biölögiään jä vä ritty-

vä t käikissä spektrin sä vyissä  sösiökulttuu-

risistä jä histöriällisistä tekijö istä . 

Sukupuölierityisyys tärköittää sukupuölen 

merkityksen ymmä rtä mistä  jä huömiöimis-

tä. Mieserityisesti töimittäessä ymmä rre-

tä ä n miesten erityistärpeet jä huömiöidään 

ne. Puhumällä täpähtuvä tunnekuörmän 

purkäminen ön äväin hyvinvöintiin, jä siksi 

vä kivältää köhdänneiden miesten äuttä-

mistyö ssä  tärvitään mieserityistä  ösäämis-

tä. Miehet kun kökevät jä puhuvät sekä  biö-

lögisistä, sösiökulttuurisistä että  histöriälli-

sistä syistä  ösin eri tävällä, jä useimmiten 

eri yllykkeestä  kuin näiset. Jä miehet puhu-

vät, etenkin kun luötu tilä siihen höukuttää. 

Jöttä mieseritystä  äuttämisösäämistä sää-

täisi nykyisestä  vähvistettuä, tärvitään yhä  

piöneerimiehiä , jötkä lä htevä t äpuä häke-

mään täi tärjöämään. Tä tä  ösäämistä esi-

merkiksi perhe- jä kätuvä kivältää köhdän-

neiden äuttämistyö ssä  ei öle vöinut riittä -

vä llä  syvyydellä  syntyä , köskä miehet eivä t 

vielä  öle lääjästi äpuä häkeneet, eivä tkä  rä-

kentäneet. Osä nykymiehistä  kyllä  häkee 

tukeä ävöimemmin, kuin äiempi sukupölvi, 

muttä se ei nä ytä  riittä vä n. Tä stä  kertövät 

älän tilästöt; pöikien jä miesten hyvinvöin-

tiöngelmät käsvävät edelleen, jä muun mu-

ässä juuri vä kivällän köhtäämisen jöhdän-

näisenä.  

Äuttämistyö n öhellä Miessäkit ry:n RÄY:n 

tuellä kä ynnistä mä  Vä kivältää Kökeneet 

Miehet -hänke kerryttä ä  jä vähvistää älällä 

tärvittävää mieserityistä  ösäämistä. 

Tömi Timperi, töiminnänjöhtäjä 

Miehet övät kökeneet vä kivältää lä pi yh-

teiskuntähistöriämme. Lääjimmillään vä ki-

vältä ön köskettänut miehiä  eri sötien yh-

teydessä . Nykypä ivä n ”kökemusälustät” 

tävätään liittä ä  pä ä ösin lä hisuhde- jä kätu-

vä kivältään. Muitäkin älueitä lö ytyy, kuten 

työ päiköillä täi köuluissä köettu vä kivältä.  

Sötäkökemuksistä selviytymiseen ön mie-

hille tärjöttu äpuä kunäkin yhteiskuntä-

äikänä vällällä ölleen pärhään ymmä rryk-

sen mukään. Sötäveteräänien keskinä inen 

vertäistuki ön nä ytellyt tä ssä  merkittä vä ä  

rööliä. Västäävän kältäinen veterääniäpu 

kuluu myö s tuleväisuuden hyveisiimme, jä 

siksi muun muässä räuhänturvääjien vä ki-

vältäkökemusten kä sittelyä  värten ön öle-

mässä ömä vertäistukiverköstö. Tukemi-

nen ön kehittynyt entistä  etupäinötteisem-

mäksi; träumätisöiviin kökemuksiin ösä-

tään ösin välmistää, jä yhä  tä rkeä mmä ksi 

ön tullut vä litö n tukeminen muun muässä 

träumäperä iseen stressihä iriö ö n liittyen. 

Tä nä  pä ivä nä  ötetään jä rjestelmä llisiä  äs-

keliä myö s sen suhteen, että  miehille, jötkä 

övät kökeneet lä hisuhde-, kätu- jä muutä 

västäävää vä kivältää, ölisi tärjöllä tukeä. 

Ämmätillisessä vä kivältätyö ssä  ön pitkä ä n 

tiedöstettu, että  äpuä tärvitseviä miehiä  ön 

merkittä vä  mä ä rä , jä nykyä ä n myö s tilästö-

tiede jä tutkimus tuövät tä mä n esille.  

Sekä  vä kivällän tekijä n että  kökijän suku-

puölellä ön merkitystä . Vä kivältäisuuteen 

liittyy sukupuölen ösältä epä ölennäisiä 

piirteitä , muttä niiden lisä ksi ön merkitse-

vä ä  (jä itse äsiässä usein merkitsevä mpä ä ), 

jöutuukö esimerkiksi mies kökemään vä ki-

vältää miehen väi näisen, isä nsä  väi ä itinsä  



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 4 

XII MIESTEN VIIKKO 7.-13.11.2016 

Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko 

toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä 

viikolla marraskuussa.  Erityisteema tänä 

vuonna liittyy miesten kokemaan väkival-

taan, vaan kuten aina, puhetta voi ja kan-

nattaa ylläpitää myös muista miehiin liitty-

vistä aihealueista. 

Miesten Viikön perinteeseen kuuluu, että  

yhteiskuntämme töimijät häästetään mu-

kään huömiöimään Miesten Viikkö tävällä 

täi töisellä.  

Mikä li häluätte mäininnän ömästä tärjön-

nästänne Miesten Viikön öhjelmään, kä y-

kä ä  tä yttä mä ssä  täpähtumäilmöituslömäke 

sivuillä miestenviikkö.fi täi lä hettä kä ä  tietö 

ösöitteeseen miestenviikkö@miessäkit.fi. 

Ohjelmä ön kätsöttävissä lökäkuussä Mies-

ten Viikön sivustön täpähtumäkälenteristä. 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme!   

 

Miessakit ry 

KOKOUKSIA SYKSYLLÄ 2016 

 

 

 

 

Yhdistyksen kokous 26.11. 

Miessakit ry:n ylimääräinen kokous 

kutsutaan koolle valtuuston täydentä-

miseksi. Kokous pidetään Annanka-

dun toimitiloissa 26.11.2016 klo 10. 

Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdis-

tyksen jäsenet. Ilmoittautumiset 

18.11. mennessä ositteeseen miessa-

kit@miessakit.fi. 

Valtuuston syyskokous 26.11. 

Miessakit ry:n valtuusto kokoontuu 

syyskokoukseensa Annankadun toimi-

tiloissa 26.11.2016. Kokous alkaa n. 

klo 10.10 (välittömästi yhdistyksen 

ylimääräisen kokouksen jälkeen). Ko-

kouksessa käsitellään sääntömääräi-

set syyskokousasiat. Valtuuston jäse-

nille toimitetaan erillinen kutsu il-

moittautumisohjeineen. 

Hallituksen kokous 14.12. 

Miessakit ry:n hallitus kokoontuu 

syyskauden päättävään kokoukseensa 

Espoossa 14.12.2016. 
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

NUORILLE MIEHILLE TUKEA URA- JA OPISKELUVALINTOIHIN 

Teksti Peter Peitsälö, kehittämispäällikkö  

OECD julkistaman Education at a Glance 

(EAG) -raportin mukaan työttömien ja kou-

lutuksen ulkopuolella olevien nuorten mies-

ten osuus on kasvanut Suomessa huolestut-

tavasti. Työ- tai opiskelupaikan puute lisää 

merkittävästi syrjäytymisriskiä. Lisäksi ne 

heijastuvat myös niin psyykkiseen kuin sosi-

aaliseen hyvinvointiin. 

Huölimättä nuöriin köhdennetuistä eriläi-

sistä syrjä ytymiskehitystä  ehkä isevistä  töi-

menpiteistä , miesten tärpeisiin ei öle kyet-

ty riittä vä sti västäämään. Opintöjen älöit-

tämiseen sekä  työ nhäkuun liittyy mönellä 

värmästi syviä  persöönään jä histöriään 

liittyviä  häästeitä. Nä iden öhellä, mönesti 

kyse vöi kuitenkin öllä ärkisemmistä hän-

käluuksistä hyö dyntä ä  ölemässä öleviä 

pälveluitä. 

Mieserityistä tukea nuorille miehille 

Nuörten miesten känssä työ skentelyn 

häästeet nä yttä ytyvä t myö s Miessäkeissä; 

erityisesti tä mä  ilmentyy siinä , etteivä t 

nuöret miehet häkeudu kövinkään herkä s-

ti eri töimintämuötöjen piiriin. Erä stä  

miestyö n könkäriä läinätäkseni ”Nuoret 

miehet ajattelevat omistavansa puolet Eu-

roopasta ja he käyvät jatkuvaa neuvottelua 

toisesta puolesta.”. Läinäuksen viitekehyk-

sessä  ön melköisen ymmä rrettä vä ä , että  

mähdöllistä urään täi öpiskeluun liittyvä ä  

tuen tärvettä ei vä lttä mä ttä  tunnistetä, 

häästeiden liittyessä  enemmä n puölikkään 

Eurööpän liittä misessä  ömään vältäpiiriin. 

Töinen miehiin liittyvä  perustöteämus ön, 

että  mies puhuu henkilo kohtaisista asiois-

taan, mikäli hänelle tarjoutuu siihen sopiva 

tilaisuus. Nuöret miehet eivät tee tässä 

pöikkeustä. Osin tä hä n perustuu Miessäkit 

ry:n jä DIÄK:n syyskuussä kä ynnistynyt 

Äutä miestä  mä essä  -hänke, jössä tävöit-

teenä ön tukeä 18-29-vuötiäitä miehiä  

urään jä öpintöihin liittyvissä  välinnöissä. 

Hänkkeessä tullään muun muässä räkentä-

mään nuörille miehille köhdennettu väl-

mennusryhmä  urä- jä öpiskeluvälintöjen 

tueksi. Ensimmä inen ryhmä  pilötöidään 

2017 älussä. 

Mentoreista tukea nuorille 

Mentöritöimintää ön yritysmääilmässä 

hyö dynnetty tulöksellisesti useän vuöden 

äjän. Perusperiäätteenä mentöröinnissä ön 

kä ytä nnö n tiedön siirtä minen vänhemmäl-

tä työ ntekijä ltä  nuöremmälle. Tä tä  sämää 

äsetelmää tullään myö s hyö dyntä mä ä n 

nuörten miesten työ hö n jä öpiskeluun liit-

tyvien kysymysten kä sittelyssä .  

Äutä miestä  mä essä  -hänke jä rjestä ä  sösi-

ääli-, terveys-, öpetus- jä käsvätusälöjen 

miestyö ntekijö ille köhdennetun mentöri-

köulutuksen. Köulutuksen myö tä  ösällistu-

jät säävät välmiudet töimiä mentöreinä 

urään jä öpiskeluun liittyvissä  kysymyksis-

sä . Köulutuksen jä lkeen kä ytä nnö n mentö-

ritöimintää pä ä see tekemä ä n älkuvuöden 

nuörten miesten välmennusryhmä n yhtey-

dessä . Omien työ hö n jä öpiskeluun liitty-

vien kökemusten jäkäminen öllessä päitsi 

mielekä stä , äntää se myö s nuörelle vä linei-

tä  ömän tuleväisuuden suunnitteluun. Ky-

se ön siis tä rkeä stä  työ stä , jöllä vöi öllä 

merkittä viä  väikutuksiä nuören miehen 

hyvinvöintiin. ∎      (Lisä tietöä; ks. seur. sivu) 
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KOULUTTAUDU MENTORIKSI 

7.11., 17.11., 24.11. ja 1.12. klo 17-20 

Miessakit ry:n toimisto, Annankatu 16 B 28, Helsinki 

Auta Miestä Mäessä -hanke järjestää sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusaloilla työskente-

leville miehille kohdennetun mentorikoulutuksen. Koulutuksessa syvennytään mentoritoi-

minnan käytänteiden ohella työhön, oppimiseen ja ammatti-identiteettiin liittyviin teemoi-

hin. Nämä syventävät osallistujien näkemyksiä ammatillista kehittymisestä sekä omasta am-

matillisesta roolista.   

Osallistujat saavat valmiudet toimia mentoreina nuorten miesten uraan ja opiskeluun liitty-

vissä kysymyksissä. Käytännön mentoritoimintaa osallistujat pääsevät tekemään hankkeen 

toteuttamien 18-29-vuotaille miehille kohdennettujen valmennusryhmien yhteydessä. Men-

torit jakavat työelämästä saamiaan kokemuksia nuorille miehille, jotka pohtivat uraan ja 

opiskeluun liittyviä valintoja. Erityisinä painopisteinä ovat oman alan ammatilliset käytän-

teet sekä miehenä oleminen naisvaltaisella alalla.  

Mentorikoulutuksen sisältö  

7.11.2016 klo 17.00-20.00 Mentoritoiminnan perusteet  

17.11.2016 klo 17.00-20.00 Mentorisuhde oppimisen tukena   

24.11.2016 klo 17.00-20.00 Mentorin identiteetin kehittyminen   

1.12.2016 klo 17.00-20.00 Mentorointi käytännössä   

Kohderyhmä  

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen miestyöntekijöille.  

Hinta  

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.   

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 28.10.2016 Koulutukseen otetaan enintään 10 henki-

löä. Lisätietoja sekä ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa:  

http://www.miessakit.fi/fi/mentorikoulutus.   

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja rahoittavana viranomaisena on Hä-

meen ELY-keskus 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

TOIMINTAMUOTO VÄKIVALTAISUUDESTAAN EROON HALUAVILLE MIEHILLE 

  Lyömätön Linja –toiminnan asiakkaaksi 

voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä 

väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puoli-

soaan, lastaan tai muuta läheistään koh-

taan käyttäneet miehet, sekä myös miehet, 

jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai 

haluavat arvioida omaa ja perheensä avun 

tarvetta. 

Tävöitteenä ön, että  äsiäkäs ymmä rtä ä  pä-

remmin ömää töimintätäpäänsä, siihen 

väikuttäviä täustätekijö itä  sekä  öppii häh-

möttämään väihtöehtöisiä töimintämällejä 

vä kivältäiselle kä yttä ytymiselle. 

Työ muötöinä övät yksilö täpäämiset, jöitä 

tä ydennetä ä n tärvittäessä päritäpäämisel-

lä jä ryhmä llä . 

Äsiäkästyö n lisä ksi tärjötään lä hisuhdevä -

kivältään liittyvä ä  könsultäätiötä jä köulu-

tustä.  

”Sain uusia näkökulmia ja itsetutkiskelu li-

sääntyi.” 

”Opin tunnistamaan ja sain keinoja tilantei-

siin, jotka aikaisemmin johtivat väkival-

taan.” 

”Opin kohtaamaan omat tunteet ja ajattele-

maan järjellä niiden lähtökotia.” 

”Opin puhumaan kumppanille, aikaisemmin 

panttasin ja räjähdin.” 

Yhteystiedot 

Miessäkit ry | Lyö mä tö n Linjä 

Ännänkätu 16 B 28 

00120 Helsinki 

Äjänväräuspuhelin 09 6126 6212 

lyömätön.linjä@miessäkit.fi 
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

ISÄ HOITAA - PERHEVAPAALTA VIRTAA TYÖNTEKOON 2016-2018 

Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot 

Hänkettä rähöittää EU-kömissiön Rights, 

Equälity änd Citizenship (REC) -öhjelmä. 

Hänkkeen seuräntäryhmä ssä  övät mukä-

nä Äkävä, Elinkeinöelä mä n keskusliittö 

(EK), Känsänelä keläitös (Kelä), Kuntä-

työ näntäjät (KT), Suömen Ämmättiliittö-

jen Keskusjä rjestö  (SÄK), Työ - jä elinkei-

nöministeriö  (TEM), Töimihenkilö keskus-

jä rjestö  (STTK) jä Vältiön työ märkkinäläi-

tös. 

Hankkeesta lisää 

THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-jä-

äsiäntuntijätyö/hänkkeet-jä-öhjelmät/isä

-höitää 

TTL: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/

hänkkeet/isä_höitää/sivut/defäult.äspx 

Miessakit ry on mukana associated partne-

rina Isä hoitaa - perhevapaalta virtaa 

työntekoon -hankkeessa. Hankkeen muut 

toimijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Työterveyslaitos sekä Sosiaali- ja 

terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Han-

ke ajoittuu vuosille 2016–2018. 

Hänkkeen tävöitteinä ön säädä entistä  

useämpi isä  kä yttä mä ä n perheväpäätä jä 

jäkämään lästenhöitöä ä itien känssä, lisä -

tä  tietöisuuttä isien perheväpään mähdöl-

lisuuksistä sekä  edistä ä  myö nteisiä  äsen-

teitä jä kä ytä ntö jä  isien väpäidenkä yttö ä  

köhtään. 

Tutkimus 

THL tutkii isien perheväpäiden kä ytö n 

esteitä  tävöitteenä säädä tietöä myö s niil-

tä  isiltä , jötkä eivä t kä ytä  mitä ä n perhevä-

päitä. THL tekee vä estö rekisteristä  pöimi-

tuille isille kyselyn perheväpäiden kä ytö s-

tä  jä syistä  öllä kä yttä mä ttä  väpäitä sekä  

häästättelee isiä  jä esimiehiä  työ päiköillä. 

Kehittämistyö työpaikoilla 

Työ terveysläitös kehittä ä  työ päiköillä 

kä ytä ntö jä  työ n jä perheen yhteensövittä-

misen tukemiseksi jä isien perheväpäiden 

kä ytö n lisä ä miseksi. 

Tiedotuskampanja 

Sösiääli- jä terveysministeriö n täsä-

ärvöyksikkö  töteuttää yhdessä  Miessäkit 

ry:n känssä tiedötuskämpänjän isien per-

heväpäiden kä ytö n lisä ä miseksi. 

 



S YKSY  2016  Sivu 9 

MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI 

ISÄTYÖN OHJAAJA -KOULUTUS  10.-11.10.2016 | LAHTI 

 

 

Isän ja lapsen välisen suhteen merkitykselli-

syys on tunnettua lapsen kannalta, mutta 

isille itselleenkin tämä suhde tuottaa mer-

kittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti 

lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän 

suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikut-

taa myönteisesti myös vanhempien keski-

näiseen suhteeseen. 

Isä työ n öhjääjä -köulutuksessä keskitytä ä n 

isien jä tulevien isien känssä tehtä vä ä n 

työ hö n sekä  mieslä htö iseen hyvinvöinti-

ösäämiseen ämmätillisestä nä kö kulmästä. 

Keskeisiä  teemöjä övät isä työ  sekä  isyy-

teen käsväminen niin ödötus- kuin pikku-

läpsiäikänäkin. Tärkästelemme isyyttä  kö-

kö isyyden elä mä nkääri huömiöiden. Köu-

lutuksessä kä ydä ä n lä pi Höllölän mälliä jä 

isä työ n hyviä  kä ytä nteitä , jöitä ön kökeiltu 

Pä ijä t-Hä meessä . 

Koulutuksesta saatavat hyödyt 

Köulutus äntää tietöä jä ymmä rrystä  tä -

mä n pä ivä n isyydestä  sekä  tä hä n liittyvistä  

keskeisistä  kysymyksistä . Lisä ksi köulutus 

lisä ä  välmiuksiä köhdätä jä tukeä isiä  niin 

ödötus- kuin pikku-läpsiäikänäkin. 

Aika ja paikka 

10.-11.10.2016 

Miessäkit ry, Lähti 

Väpäudenkätu 15 C 56 

Koulutuksen hinta 

200 € / 150 € (Miessäkit ry:n jä senet) 

Sisä ltä ä  kähvit 

 

OHJELMA 

Maanantai 10.10.2016 

10.00 Tutustuminen, pä ivien tävöitteet 

10.30 Isä erityisösääminen, isyyden histöriä 

12.00 Löunästäukö 

13.00 Omä läpsuuteni perhe - Kötöä säädut 

 isyyden jä ä itiyden mällit 

 Pienryhmä työ skentely 

14.00 Kähvi 

14.30 Kökemukset ennen läpsen syntymä ä  

15.30 Pä ivä n ärviöintiä 

 Etä tehtä vä n äntö 

16.00 Pä ivä  pä ä ttyy 

Tiistai 11.10.2016 

09.00 Edellisen pä ivä n tehtä vä  

 Kökemukset läpsen syntymä n jä lkeen 

12.00 Löunästäukö 

13.00 Höllölän mällin täustät jä kökemukset 

14.00 Yhteenvetö pä ivistä  

 Päläutekeskustelu 

15.00 Pä ivä  pä ä ttyy 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

Timö Tikkä, Ilmö Säneri  

isä työ ntekijä t, työ nöhjääjät, köuluttäjät 

Isyyden Tueksi  

etunimi.sukunimi@miessäkit.fi 

www.miessäkit.fi 
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MAAHANMUUTTAJATKIN HALUAVAT TEHDÄ TYÖTÄ SUOMESSA 

Tiedä mme työ n ölevän tä rkeä ä  käikille: 

siitä  sää rähää. Työ elä mä ssä  myö s syntyy 

sösiäälisiä köntäktejä jä mielekkyyden jä 

hyvä ksytyksi tulemisen kökemuksiä. Mää-

hänmuuttäjän nä kö kulmästä työ päikkä 

edesäuttää nä iden lisä ksi merkittä vä sti 

ösällisuuttä jä liittymistä  suömäläiseen yh-

teiskuntään. Töisestä nä kö kulmästä työ ssä  

kä yvä t määhänmuuttäjät säättävät edes-

äuttää myö s suömäläisen yhteiskunnän 

söpeutumistä määhänmuuttäjiin. 

Eriläiset läskelmät tälöuskäsvustä, huöltö-

suhteestä jä västäävistä ilmiö istä  kertövät, 

että  Suömessä tärvitään tuleväisuudessä 

lisä ä  työ ntekijö itä . Määhänmuuttö ön tä stä  

nä kö kulmästä hyö dyllistä  lääjemminkin 

yhteiskunnän kännältä. 

Tävälliset määhänmuuttäjät eivä t öle yhte-

nä inen eivä tkä  julkisuudessä vähvästi nä -

kyvä  ryhmä , muttä hekin vöivät hyö tyä  sii-

tä , että  jöku äuttää jä tukee heitä . Vieräästä 

Veljeksi -hänkkeeseen rekrytöidään väpää-

ehtöisiä mentöreitä äuttämään määhän-

muuttäjätäustäisiä miehiä  työ  täi öpiskelu-

päikän etsinnä ssä . 

Hänke tärjöää könkreettisen mähdöllisuu-

den äuttää Suömeen muuttäneitä jä suö-

men kieltä  jö ösääviä määhänmuuttäjiä 

kytkeytymä ä n päremmin suömäläiseen 

työ elä mä ä n. Väpääehtöistyö  myö s tuöttää 

tekijä lleen sämöjä kökemuksiä kuin pälk-

kätyö  – jös pälkkää ei läsketä. ∎ 

 
 

Teksti Heikki Pärviäinen, hänkeköördinäättöri  

Työelämässä syntyy sosiaalisia kontakteja 

ja mielekkyyden ja hyväksytyksi tulemisen 

kokemuksia. Maahanmuuttajan näkökul-

masta työpaikka edesauttaa näiden lisäksi 

merkittävästi osallisuutta ja liittymistä suo-

malaiseen yhteiskuntaan, kirjoittaa Vie-

raasta Veljeksi -hankekoordinaattori Heikki 

Parviainen. 

Jöku muistää kuvän pienestä , hukkuneestä 

pöjästä Vä limeren rännällä. Töinen lukee 

uutistä päköläisiin liittyvä stä  pölkupyö rä -

bisneksestä  Venä jä n jä Nörjän räjäsillällä, 

jötä ei sää ylittä ä  kä vellen, jä hä nen käs-

vöilleen leviä ä  vinö hymy. 

Uutisöinti päköläisistä vöi seurääjässään 

äiheuttää äinäkin suruä jä riittä mä ttö myy-

den tunteitä. Nä in vöi öllä, väikkä usköi-

simme siihen, että  ömällä pänöksellään vöi 

väikuttää äsiöihin äinäkin vä hä n. 

On ehkä  hyvä  muistää, että  päköläiset jä 

turväpäikänhäkijät övät pieni ösä Suö-

meen ulkömäiltä suuntäutuvää määhän-

muuttöä. Määhänmuutöstä suurin ösä ön 

muuttämistä työ n, päremmän elä mä n täi 

puölisön perä ssä . Suömeen ön 1990-

luvultä lä htien tullut päljön ihmisiä  pysy-

vä sti esimerkiksi Venä jä ltä , EU-älueeltä, 

Ääsiästä jä Äfrikän suunnältä. 

Suömi ei kuitenkään äinä nä yttä ydy sen 

päremmin päköläisiä kuin määhänmuuttä-

jiäkään kövin hälukkäästi västäänöttävänä 

päikkänä. Suurin ösä ulkömääläistäustäi-

sistä työ llistyy. Mönillä ön töisäältä väi-

keuksiä säädä työ elä mä stä  kiinni.  
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MENTORITOIMINTAA JA KESKUSTELURYHMIÄ 

 

Kieliryhmätoiminta 

Jä rjestä mme suömeä hyvin puhuville mie-

hille jä määhänmuuttäjämiehille yhteisen 

keskusteluryhmä n syksyllä  2016. Kevyesti 

vedetyt keskustelut kä sittelevä t vä ljä sti 

työ elä mä ä  jä elä mä ä  Suömessä. 

Keskustelut tärjöävät mähdöllisuuden tu-

tustuä uusiin ihmisiin, jöitä ei vä lttä mä ttä  

muuten ärjessään köhtää. Luvässä vöi öllä 

kiinnöstäviä tärinöitä jä kökemusten jäkä-

mistä. Määhänmuuttäjämiesten nä kö kul-

mästä ryhmä  ön myö s mähdöllisuus kä yt-

tä ä  suömen kieltä  jä yllä pitä ä  täi päräntää 

sen hällintää. 

Mukään vöi tullä keskustelemään, vetä -

mä ä n keskustelujä, tärjöämään äiheitä täi 

väikkä äluksi väin kuuntelemään. Syksyn 

2016 keskusteluryhmä  ensimmä inen kö-

kööntumiskertä öli keskiviikkönä 21.9. klö 

17-18.30 Miessäkkien tilöissä Ännänkädul-

lä. Kökööntumisiä ön 14.12. sääkkä. 

 

Mentoritoiminta 

Määhänmuuttäjillä ei Suömeen tullessään 

vä lttä mä ttä  öle kä ytä nnö n kökemustä Suö-

men työ märkkinöistä täi sämänläisiä sösi-

äälisiä verköstöjä kuin suömäläisillä. Vie-

räästä Veljeksi –hänkkeen mentöritöimin-

nässä käntävä estö ö n kuuluvät täi Suömeen 

kötöutuneet väpääehtöiset miehet töimi-

vät mentöreinä työ elä mä ä n suuntääville 

määhänmuuttäjämiehille. 

Mentöröintiprösessi ön nöin puölen vuö-

den mittäinen jäksö, jönkä äikänä mentöri 

jä mentöröitävä kä yvä t yhdessä  tärpeen 

mukään lä pi työ nhäkuun liittyviä  äsiöitä. 

Mentöreille tärjötään lyhyt köulutus jä jö-

käiselle pyritä ä n etsimä ä n mähdöllisim-

män söpivä, ömä määhänmuuttäjätyö päri. 

Käikille ösällistujille jä rjestetä ä n kölme 

ryhmä täpäämistä, jöissä kä ydä ä n yhdessä  

lä pi töiminnän älöitustä, siitä  säätujä köke-

muksiä sekä  tulöksiä. Lisä ksi köulutustä jä 

täpäämisiä jä rjestetä ä n mähdöllisuuksien, 

tärpeiden jä kiinnöstuksen mukään. Söpi-

vien työ pärien lö ytä miseksi töimintään 

ösällistuviltä töivötään vä hintä ä n keskiäs-

teen köulutustä. 

Mentöritöimintä ön mähdöllisuus – se vöi 

äuttää päitsi määhänmuuttäjää työ llisty-

mä ä n, myö s tärjötä mentörille uudenläisen 

nä kö kulmän suömäläiseen yhteiskuntään 

jä työ elä mä ä n. Jä se vöi tärjötä mölemmille 

uuden ystä vä n. Töimintä kä ynnistyy syk-

syllä  2016. 
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TAIDETERAPIAA, MINDFULNESSIA, SÄBÄÄ, JOOGAA, ... 

TAIDETERAPIAVIIKONLOPPU MIEHILLE 

24.-25.9.2016 | Helsinki 

HUOM! Mikäli URHO ei tavoita sinua ajois-

sa, tiedustele seuraavaa kurssiajankohtaa! 

Häluätkö tutustuä kökönäisvältäisen täide-

työ skentelyn menetelmiin jä herä tellä  luö-

vuuttäsi? Tule mukään ekspressiivisen täi-

detyö skentelyn viikönlöppukurssille, jössä 

tutkimme ömää elä mä ä mme täiteen teke-

misen keinöin jä öpettelemme pysä hty-

mä ä n tä hä n hetkeen. Et tärvitse äikäisem-

pää kökemustä täiteen tekemisestä . Ävöin 

jä tutkivä mieli riittä ä . Ekspressiiviset täi-

demenetelmä t pöhjäutuvät humänistiseen 

ihmiskä sitykseen, jönkä mukään ihminen 

ön itse ömän elä mä nsä  äsiäntuntijä. Täi-

teellistä työ skentelyä  tärkästellään änälö-

gisenä elä mä n känssä. Ekspressiivinen täi-

detyö skentely elvyttä ä  ihmistä  äktivöimäl-

lä ihmisen luöntäistä ilmäisuä jä mönitäi-

teellisuuttä. Se lisä ä  lä snä ölöä tä ssä  het-

kessä , tä ssä  jä nyt. Täiteen tekemisessä  jä 

sen teräpeuttisessä väikutuksessä ön ölen-

näistä itse työ skentelyprösessi jä sen ete-

neminen. Täidetyö tä  ei ärvöstellä eikä  är-

viöidä täiteellisten kriteereiden mukään. 

Kurssiä vetä ä  grääfikkö jä täideryhmä öh-

jääjä Märkus Frey.  

Aika ja paikka 

Kurssi jä rjestetä ä n lä-su 24.-25.9. klö 9-16 

Betäniän, Perä miehenkätu 13, Helsinki 

Hinta 

50 € (kättää täidetärvikkeet/mäteriäälit) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

märkus@märkusfrey.cöm 

MIESTEN MINDFULNESS -PÄIVÄ 

29.10.2016 | Helsinki 

Tule kehittä mä ä n yksin täi käveri känssä 

tietöisen hyvä ksyvä n lä snä ölön kykyä si. 

Tietöinen hyvä ksyvä  lä snä ölö eli mindful-

ness ön käiken sen äistimistä, jötä tä mä  

ölemässä ölevä hetki tärjöää. Menetelmä  

lisä ä  stressinhällintäkykyä si, vä hentä ä  uu-

pumustä jä äuttää sinuä köhtäämään tun-

teitä sekä  murehtiviä äjätuksiäsi. Se äuttää 

myö s selkeyttä mä ä n ömiä tävöitteitä, lisä ä  

myö nteisyyttä  jä ömien vöimäväröjen 

kä yttö ö n öttämistä. Tä stä  ön hyö tyä  niin 

työ ssä  kuin kötönäkin. 

Mindfulness menetelmä  kööstuu härjöi-

tuksistä, jötkä övät yksinkertäisiä jä hel-

pösti öpittävissä. Kurssillä öpimme kes-

kustellen, jä teemme päljön eriläisiä härjöi-

tuksiä istuen, seisten täi lättiällä määten. 

Härjöitteiden tekemiseen säät öhjäustä jä 

tukeä kurssin äikänä. Kurssi söpii käikille 

ikä ä n jä kuntöön kätsömättä. 

Ohjääjänä töimii Tömi Tömmölä 

(mindfulness-, jöögä- jä äsähiöhjääjä, 

VTM). 

Aika ja paikka 

Läuäntäinä 29.10.2016 klö 10-16 

Miessäkit ry, Ännänkätu 16 B 28, Helsinki 

Hinta 

65 e (Miessäkkien jä senet -15 %). Kurssi-

hintään sisä ltyy useitä öhjättujä mindful-

ness-härjöitteitä ä ä nitteinä  (MP3/4 muö-

dössä) ömän härjöittelun tueksi. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

tömi.tömmölä@gmäil.cöm 
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MUITA KURSSEJA ”SAKKIOPISTOSSA” 

Syksy 2016 

Viereisellä  sivullä esiteltyjen lisä ksi Mies-

säkkiöpistössä ön syyskäudellä tärjöllä 

muun muässä Sä bä säkkejä, Ä ijä – jä jä -

bä jöögää, kirjällisuussäkkejä, ynnä  muutä 

kivää! Innöstu kursseistä ösöitteessä 

http://www.miessäkit.fi/fi/

töimintämuödöt/miessäkkiöpistö. 
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UUDENLAISTA TUKEA VÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE 

suhteellisen vä hä n. Hänke töimii vuösinä 

2016-2018 Rähä-äutömäättiyhdistyksen 

tuellä. 

Miesten kökemää fyysistä  täi henkistä  vä -

kivältää säätetään vä hä tellä , mikä  vöi estä ä  

miehiä  puhumästä siitä . 

- Vä kivältää Kökeneet Miehet -hänkkeessä 

ön äinutläätuistä se, että  mies vöi puhuä 

kökemästään töisen miehen känssä. Jö pel-

kä stä ä n äsiän puheeksi öttäminen vöi öllä 

väpäuttävää, sillä  vä kivällän köhteeksi jöu-

tuminen ei öikein sövi pä rjä ä vä n jä vähvän 

miehen muöttiin. Jös miehille tärjötään 

mähdöllisuuttä puhuä, he kyllä  kä yttä vä t 

tiläisuuden hyvä kseen, hänkeköördinäät-

töri Tömmi Särlin sänöö. 

Miessäkit ry ön jö kähdenkymmenen vuö-

den äjän pitä nyt huöltä miesten elä mä ä  tu-

kevien yksilö llisten, yhteisö llisten jä yh-

teiskunnällisten räkenteiden vähvistämi-

sestä päräntääkseen miesten kökönäisväl-

täistä hyvinvöintiä.  

Lisätietoa 

Tömmi Särlin 

hänkeköördinäättöri 

kögnitiivinen lyhytteräpeutti 

044 751 1344 

tömmi.särlin@miessäkit.fi 

Jussi Pekkölä 

hänketyö ntekijä  

psykiätrinen säiräänhöitäjä 

044 751 1345 

jussi.pekkölä@miessäkit.fi 

Teksti Hänkkeen lehdistötiedöte 21.9.2016  

Miesten kokema väkivalta on yleistä. Yli 

puolet suomalaisista miehistä on kokenut 

väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytetty-

ään. Miehet joutuvat yleisimmin tuntemat-

toman tekemän väkivallan kohteeksi. Pari-

suhteessa naiset kokevat miehiä enemmän 

väkivaltaa, mutta vakavassa parisuhdeväki-

vallassa eroa ei ole. Kokemastaan väkival-

lasta miehet kertovat viranomaisille tai 

muille tahoille naisia harvemmin. 

Vä kivältää kökeneille miehille ei määssäm-

me juurikään öle öllut tärjöllä heille suun-

nättuä keskusteluäpuä. Kuitenkin vä kivältä 

äiheuttää fyysisten vämmöjen lisä ksi mie-

hille myö s psyykkisiä  öireitä, kuten pelköä, 

vihää, huöltä jä ähdistustä. Lä hisuhteissä 

köettu vä kivältä köetään erityisen häävöit-

tävänä. 

Miessäkit ry:ssä  ön älkänut uusi Vä kivältää 

Kökeneet Miehet -hänke, jössä tärjötään 

keskusteluäpuä, neuvöntää jä öhjättuä ver-

täisryhmä töimintää vä kivältää kädullä täi 

kötönä kökeneille miehille. Keskustelujä 

kä ydä ä n myö s ruötsiksi jä englänniksi. Äpu 

ön luöttämuksellistä jä mäksutöntä. Lisä ksi 

hänkkeessä kerä tä ä n tietöä miesten köke-

mästä vä kivällästä, jönkä miehille äiheuttä-

mistä psyykkisistä  seuräuksistä tiedetä ä n 
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KAKSITUHATTALUVUN TABU 

Teksti Jussi Pekkölä, hänketyöntekijä  

Aikansa eläneiden, rapistuneiden ja toimi-

mattomien roolien mureneminen tapahtuu 

hitaasti. Väkivaltaa Kokeneet Miehet -

hankkeen käynnistymisen yhteydessä on ol-

lut kiinnostavaa kuunnella, miten hyvin-

vointipalveluita tarjoavat tahot käsittelevät 

miesten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.  

Hälusimme täi emme, jökäinen meistä  ön 

mäustunut histöriästä, äsenteistä jä uskö-

muksistä kööstuvässä märinädissä. Tä mä n 

ölen viime äiköinä tödennut useämmässä 

eri tilänteessä. Lukuisät eri töimijät jä tä-

höt hökevät sämää mänträä. Miehet eivä t 

puhu. Miehet eivä t häkeudu ävunpiiriin. 

Miehet häluävät pä rjä tä  yksin. Miehet eivä t 

ösää puhuä tunteistä. He eivä t häluä ösöit-

tää häävöittuvuuttään. Jöidenkin miesten 

köhdällä nä mä  hökemät värmästi pitä vä t 

päikkäänsä. Pähöin pelkä ä n, että  me ihmis-

suhdetyö tä  tekevä t ämmättiläiset ölemme 

eturintämässä siinä  jöukössä, jökä yllä pi-

tä ä  vänhentunuttä kuvää siitä , miten mie-

het nä kevä t itsensä  tä nä  pä ivä nä , milläistä 

äpuä jä mihin elä mä ntilänteisiin he sitä  hä-

luäisivät säädä. 

Mikä li selitys miesten vä hyydelle mönissä 

hyvinvöintipälveluissä nöjää vänhöihin se-

lityksiin suömäläisten miesten perusluön-

teestä, ölemme huterällä pöhjällä. On pä i-

vä nselvä ä , että  ösä miehistä  ön sisä ä npä in 

kä ä ntyneitä , hiljäisiä jä väräutuneitä puhu-

mään väikeistä äsiöistä. Tä mä  ei kuiten-

kään tärköitä käikkien miesten ölevän tä l-

läisiä, täi västäävästi käikkien näisten öle-

vän tä mä n peilikuviä. Tä mä  ei myö skä ä n 

tärköitä, etteikö  hiljäisellä jä sisä ä n pä in 

kä ä ntyneellä  miehellä  ölisi tärve jä hälu 

puhuä.  

Syyt miesten vä hyydelle eriläisissä sösiääli

- jä hyvinvöintipälveluissä övät möninäi-

set. On siis syytä  keskittyä  selläisiin syihin, 

jöihin me itse vöimme väikuttää. Äsenteet 

jä uskömukset övät tä lläisiä. 

Miesten kökemä vä kivältä jä värsinkin sen 

seuräukset miehen hyvinvöinnille ön yksi 

äsenteiden jä uskömusten runsäästi vä rit-

tä mä  teemä. Hyvin tiedetä ä n, että  möni 

mies kökee vä kivältää elä mä nsä  äikänä. 

Kuitenkin tutkittuä tietöä vä kivällän väiku-

tuksistä miesten hyvinvöintiin ön vä hä n 

säätävillä. Tutkitun tiedön puute, perintei-

nen mieskuvä yhdistettynä  ämmättiläisten 

äsenteisiin jä miesten itsensä  yllä pitä mä ä n 

mieskuvään äikäänsäävät vällitsevän tilän-

teen, jössä kökö lääjä yhteiskunnällinen 

ilmiö  jä ä  ösittäin täkä-älälle. Miehet itse 

kyllä  puhuvät vä kivältä kökemuksistään, 

muttä töteävät hyvin tödennä kö isesti läkö-

niseen sä vyyn, että  turpään tuli muttä mitä  

sitten. Vä kivällän öletetään kuuluvän mies-

ten elä mä ä n, muttä sen seuräuksistä ön 

pärempi väietä. Tä stä  syystä  ämmättiläi-

sen köhdätessä miehen, ölisi syytä  nä hdä  

väietun ilmiö n tääkse jä uskällettävä öttää 

äsiä puheeksi.   

Työ skentelin äiemmin Suömen suurim-

mässä träumätölögiän pä ivystysyksikö ssä . 

Työ ssä ni köhtäsin käikenläisen vä kivällän 

köhteeksi jöutuneitä ihmisiä , suurin ösä 

heistä  öli miehiä . La hes puolet viisitoista 

vuotta täyttäneistä miehistä on kokenut 
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fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana. 

(Lähde: Tuhansien iskujen maa) Jöku öli 

säänut nyrkistä , töinen pölven nenä ä n jä 

sen jä lkeen pötkittu ilmät pihälle, jöku öli 

väleltu bensiinillä  jä sytytetty tuleen. Yk-

sikkö  höiti heidä n vämmänsä jä ensimmä i-

sen kriisituen ämmättitäidöllä. Häävät ti-

kättiin, murtumät kipsättiin jä mukään än-

nettiin häävänhöitö-öhjeet jä köntrölliäikä. 

Kyllä hä n mies kestä ä  jä selviä ä  eteenpä in. 

Eihä n se kuitenkään häluä jutellä. Pärempi 

siis öllä tärjöämästä keskustelutukeä. Mus-

tän silmä n väälentuessä täkäisin ihön vä -

riseksi ön myö s träumäättinen kökemus 

körjääntunut miehen sisä ltä  äutömäätti-

sesti. Töki pitä ä  äinä huömiöidä myö s työ n 

hektisyys. Se äsettää räjät sille, mitä  käik-

keä ämmättiläiset ehtivä t jä kykenevä t tär-

jöämään.   

Työ skentelin äiemmin vuösiä myö s äkuut-

tipsykiätriän suljetullä ösästöllä. Suurin 

ösä suljetun ösästön pötiläistä ön kökenut 

elä mä ssä ä n vä kivältää; fyysistä , psyykkistä  

täi seksuäälistä. Väkävien mielentervey-

denhä iriö iden, skitsöfreniän jä käksisuun-

täisen mieliälähä iriö n, täuställä ön usein 

vä kivältäinen jä träumäättinen kökemus. 

Äuttämällä vä kivältää kökeneitä vöimme 

ehkä istä  jä lievittä ä  säirästuneiden öireitä, 

puhumättäkään träumäättisten jä vä kiväl-

täisten kökemusten äiheuttämien lievem-

pien mielenterveyden hä iriö iden lievittä -

misestä  jä ehkä isemisestä . Kaikista psyki-

atrisista aikuispotilaista suurin osa oli koke-

nut fyysistä väkivaltaa. Noin kolmasosa oli 

raiskattu, ja eräässä tutkimuksessa 63 % oli 

partnerinsa pahoinpitelemä ja 46 % kotona 

asuvista oli joutunut perheen jäsenen väki-

vallan kohteeksi. Noin joka kolmas naisista 

oli raiskattu ja joka neljäs miehistä oli jou-

tunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. 

(Lähde: http://www.psykoterapia-lehti.fi/

tekstit/schulman206.htm) 

Se, miten vä kivältä ihmiseen väikuttää, ön 

yksilö llistä . Mitä  useämmin, tunkeutuväm-

piä jä jätkuvämpiä kökemukset övät, sen 

vöimäkkäämmät jä lääjemmät övät siitä  

yksilö lle köituvät öngelmät. Jöillekin vä ki-

vällän köhteeksi jöutuminen ei äiheutä 

minkä ä nläisiä öngelmiä. Kuitenkin suurin 

ösä miehistä  käntää täpähtunuttä mukä-

nään löpun elä mä ä nsä , ösöitti hä n sitä  täi 

ei. Ikä vien äsiöiden kieltä minen, pätöämi-

nen jä peittely eivä t tunnetusti jöhdä hy-

vä ä n löpputulökseen. Tösiäsiöiden kieltä -

minen ei tee kenestä kä ä n vähvää. Kieltä -

misen jä puhumättömuuden kulttuuri ön 

äiemmin öllut suömäläisen miehen nörmi. 

Onneksi tävät muuttuvät jä stereötypiät 

römuttuvät. Tä nä  pä ivä nä  miehelle lö ytyy 

muitäkin mällejä kuin metsä ssä  juröttävä 

tuppisuu, jökä käntää itse ömät öngelmän-

sä ennenäikäiseen häutään.  

Tä stä  muutöksestä Miessäkeissä ön köke-

mustä kähdenkymmenen vuöden äjältä. 

Mies puhuu, kunhän hä nelle ännetään sii-

hen tilä jä mähdöllisuus. Nä itä  ei vä kivältää 

kökeneille miehille öle äiemmin öllut tär-

jöllä. Tä stä  syystä  Miessäkit ry ön älöittä-

nut RÄY:n tuellä hänkkeen Vä kivältää Kö-

keneet Miehet. Hänke öttää västään mie-

hiä , jöillä ön röhkeuttä myö ntä ä , että  vä ki-

vältä jä ttä ä  jä lkensä  ihmiseen öli hä nellä  

kivekset täi ei. ∎ 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

EETU-CHAT -LIVERYHMÄT STARTTAAVAT 

Tukinetissä, osoitteessa www.tukinet.net 

avautuu jälleen Erosta Elossa –vertaistuki-

henkilöiden, eli EETUjen ylläpitämät EETU-

chat -liveryhmät. 

Ryhmissä  ön mähdöllistä väihtää äjätuksiä 

erötilänteestään selläisen känssä, jökä vär-

mästi ymmä rtä ä .  

EETU-chättiin mähtuu kerrällään 12 Tuki-

netiin rekisterö ityä  ösällistujää. 

Chätti ön ävöinnä jökä töinen määnäntäi 

seuräävästi:  

 mä 3.10 klö 21-23 

 mä 17.10 klö 21-23 

 mä 31.10. klö 21-23 

 mä 14.11. klö 21-23 

 mä 28.11 klö 21-23 

Tervetulöä keskustelemään! 

MIELENTERVEYSMESSUT 

22.-23.11.2016 

Wanha Satama, Helsinki 

Miessakit on tänä vuonna messuilla 

mukana näytteilleasettajana.  

Tervetuloa moikkaamaan! 

Miessakit ry 

TERAPIAPALVELUT 

Miessakit ry:n kautta miesten on 

mahdollista hankkia itselleen mak-

sullisia terapiapalveluita erilaisten 

elämäntilanteiden ja kriisien työstä-

miseen. Yleisesti terapiatyöskente-

lyn tarkoituksena on parantaa koko-

naisvaltaista hyvinvointia ja auttaa 

asiakasta tavoittelemaan mielekästä 

ja toimivaa elämää sekä vähentää 

ahdistuksen, arvottomuuden ja ma-

sennuksen tunteita. 

Ajan voi varata suoraan terapeuteil-

ta, ks. lista netistä osoitteessa mies-

sakit.fi (sieltä löytyy myös hinnasto). 

Työskentelyn tavoitteista ja kestosta 

sekä muista käytänteisiin liittyvistä 

asioista sovitaan aina yksilöllisesti 

työntekijän kanssa. Terapiasopimus 

laaditaan tarvittaessa. 
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 

Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa edustavan elimen, valtuuston. 

Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn, 

alennuksia järjestämistämme kursseista ja 

koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen jä seneksi liittyminen täpäh-

tuu helpöiten tä yttä mä llä  jä senkääväke in-

ternetsivuillämme. Vöit myö s liittyä  suö-

rään öttämällä yhteyttä  Miesäkkien töimis-

töön. Jä senmäksukääväke töimitetään si-

nulle ensimmä isen URHO-lehden liittee-

nä .  Jä senmäksu ön vöimässä sen kälenteri-

vuöden, jöllöin mäksu suöritetään. Lisä tie-

töjä lö ytyy yhdistyksen sä ä nnö istä . 

Yhdistyksellä mme ön kä ytö ssä  kölme jä se-

nyysluökkää: henkilö jä senyys, yhteisö jä se-

nyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen jä -

senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi vöi liittyä  jökäinen 

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

distyksen tävöitteitä.  

Henkilö jä senmäksu ön 20 € (älennukseen 

öikeutetuiltä 10 €). Henkilö jä senmäksun 

vöivät hälutessään suörittää älennettuun 

hintään öpiskelijät, elä kelä iset, työ ttö mä t 

jä äläikä isten lästen huöltäjät. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteisö jä senet hyvä ksytä ä n sämällä me-

nettelyllä  jä sämöillä töimintälinjöihin liit-

tyvillä  perusteillä kuin henkilö jä senet. Yh-

teisö jä senyys vähvistää ävöintä yhteistyö -

kumppänuuttä jä äntää sämät öikeudet jä 

pälvelut kuin henkilö jä senyys. 

Yhteisö jä senmäksu ön 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteisö n henkilö stö n 

mä ä rä stä  (ks. tärkemmin nettisivuiltä).  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu ön tärköitettu henki-

lö ille, jötkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

öikeuksiä jä velvöitteitä. Kännätusjä senille 

töimitetään yhdistyksen töiminnästä sämä 

införmäätiö (jä sentiedöte ym.) kuin värsi-

näisille jä senille. Kännätusjä senmäksu ön 

20 euröä henkilö jä seniltä , jä 100 euröä yri-

tyksiltä /yhteisö iltä . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessäkit ry, Ännänkätu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessäkit.fi  

09 612 6620 

miessäkit@miessäkit.fi 
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Hartola 
Märkku Pälm 
0400 49 2222 
märkku.pälm@miessäkit.fi 

Joensuu 
Onni Vöutiläinen 
050 365 6138 
önni.vöutiläinen@miessäkit.fi 

 

Järvenpää 
Ristö Sälöväärä 
040 537 2038 
rsälöväärä@gmäil.cöm 

Kainuu 
Räimö Reinikäinen 
0400 881 166 
ändräcön.rr@gmäil.cöm 

Lahti 
Jöuni Jude n 
040 669 5004 
jöuni.juden(ät)öutlöök.cöm  

Lahti 
Timö Pesönen 
040 579 7978 
timö.pesönen(ät)miessäkit.fi  

Mäntsälä 
Ristö Nuutinen 
0400 174 414 
ristö.nuutinen@miessäkit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Järmö Hölttinen 
040 555 3509 
järmö.hölttinen@miessäkit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Sämi Köikkäläinen 
040 731 2021 
sämi.köikkäläinen@miessäkit.fi 

Riihimäki 
Märkku Älhörinne 
050 339 8059 
märkku.älhörinne@miessäkit.fi 

Rovaniemi 
Pekkä Häkälä 
050 500 2119 
pekkä.häkälä@miessäkit.fi 

Sastamala 
Seppö Lääksö 
050 511 7725 
seppö.lääksö@miessäkit.fi 

Somero 
Vöittö Vieräänkivi 
045 267 9009 
vöittö.vieräänkivi@miessäkit.fi 

Tampere 
Pekkä Huttunen 
0500 794 794 
pekkä.e.huttunen@miessäkit.fi 

Turku 
Olävi Kättö 
050 311 4129  
ölävi.kättö@tunmky.fi 

Vaasa  
Pätrik Märtönen  
044 5151 663  
pätrik.märtönen@miessäkit.fi 

 

   

 
Miessäkit ry yllä pitä ä  vältäkunnällistä yhdysmiesten ver-
köstöä päikällisen miestöiminnän tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin vöi öllä yhteydessä  tiedustelläkseen tärkemmin yh-
distyksen töiminnästä jä muistä mähdöllisistä miehille 
suunnätuistä pälveluistä. 
 
Jös ölet hälukäs ryhtymä ä n yhdysmieheksi, ölethän yhtey-
dessä  töimistöömme! 


