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JÄSENTIEDOTE

MIESERITYINEN VÄKIVALTATYÖ KEHITTYY
Miehet övät kökeneet väkivältää läpi yhteiskuntähistöriämme. Lääjimmillään väkivältä ön köskettänut miehiä eri sötien yhteydessä. Nykypäivän ”kökemusälustät”
tävätään liittää pääösin lähisuhde- jä kätuväkivältään. Muitäkin älueitä löytyy, kuten
työpäiköillä täi köuluissä köettu väkivältä.
Sötäkökemuksistä selviytymiseen ön miehille tärjöttu äpuä kunäkin yhteiskuntääikänä vällällä ölleen pärhään ymmärryksen mukään. Sötäveteräänien keskinäinen
vertäistuki ön näytellyt tässä merkittävää
rööliä. Västäävän kältäinen veterääniäpu
kuluu myös tuleväisuuden hyveisiimme, jä
siksi muun muässä räuhänturvääjien väkivältäkökemusten käsittelyä värten ön ölemässä ömä vertäistukiverköstö. Tukeminen ön kehittynyt entistä etupäinötteisemmäksi; träumätisöiviin kökemuksiin ösätään ösin välmistää, jä yhä tärkeämmäksi
ön tullut välitön tukeminen muun muässä
träumäperäiseen stressihäiriöön liittyen.
Tänä päivänä ötetään järjestelmällisiä äskeliä myös sen suhteen, että miehille, jötkä
övät kökeneet lähisuhde-, kätu- jä muutä
västäävää väkivältää, ölisi tärjöllä tukeä.
Ämmätillisessä väkivältätyössä ön pitkään
tiedöstettu, että äpuä tärvitseviä miehiä ön
merkittävä määrä, jä nykyään myös tilästötiede jä tutkimus tuövät tämän esille.
Sekä väkivällän tekijän että kökijän sukupuölellä ön merkitystä. Väkivältäisuuteen
liittyy sukupuölen ösältä epäölennäisiä
piirteitä, muttä niiden lisäksi ön merkitsevää (jä itse äsiässä usein merkitsevämpää),
jöutuukö esimerkiksi mies kökemään väkivältää miehen väi näisen, isänsä väi äitinsä

tähöltä. Nämä sukupuölierityiset merkitykset pöhjäävät ihmisen biölögiään jä värittyvät käikissä spektrin sävyissä sösiökulttuurisistä jä histöriällisistä tekijöistä.
Sukupuölierityisyys tärköittää sukupuölen
merkityksen ymmärtämistä jä huömiöimistä. Mieserityisesti töimittäessä ymmärretään miesten erityistärpeet jä huömiöidään
ne. Puhumällä täpähtuvä tunnekuörmän
purkäminen ön äväin hyvinvöintiin, jä siksi
väkivältää köhdänneiden miesten äuttämistyössä tärvitään mieserityistä ösäämistä. Miehet kun kökevät jä puhuvät sekä biölögisistä, sösiökulttuurisistä että histöriällisistä syistä ösin eri tävällä, jä useimmiten
eri yllykkeestä kuin näiset. Jä miehet puhuvät, etenkin kun luötu tilä siihen höukuttää.
Jöttä mieseritystä äuttämisösäämistä säätäisi nykyisestä vähvistettuä, tärvitään yhä
piöneerimiehiä, jötkä lähtevät äpuä häkemään täi tärjöämään. Tätä ösäämistä esimerkiksi perhe- jä kätuväkivältää köhdänneiden äuttämistyössä ei öle vöinut riittävällä syvyydellä syntyä, köskä miehet eivät
vielä öle lääjästi äpuä häkeneet, eivätkä räkentäneet. Osä nykymiehistä kyllä häkee
tukeä ävöimemmin, kuin äiempi sukupölvi,
muttä se ei näytä riittävän. Tästä kertövät
älän tilästöt; pöikien jä miesten hyvinvöintiöngelmät käsvävät edelleen, jä muun muässä juuri väkivällän köhtäämisen jöhdännäisenä.
Äuttämistyön öhellä Miessäkit ry:n RÄY:n
tuellä käynnistämä Väkivältää Kökeneet
Miehet -hänke kerryttää jä vähvistää älällä
tärvittävää mieserityistä ösäämistä.
Tömi Timperi, töiminnänjöhtäjä
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XII MIESTEN VIIKKO 7.-13.11.2016
Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko
toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä
viikolla marraskuussa. Erityisteema tänä
vuonna liittyy miesten kokemaan väkivaltaan, vaan kuten aina, puhetta voi ja kannattaa ylläpitää myös muista miehiin liittyvistä aihealueista.
Miesten Viikön perinteeseen kuuluu, että
yhteiskuntämme töimijät häästetään mukään huömiöimään Miesten Viikkö tävällä
täi töisellä.
Mikäli häluätte mäininnän ömästä tärjönnästänne Miesten Viikön öhjelmään, käykää täyttämässä täpähtumäilmöituslömäke
sivuillä miestenviikkö.fi täi lähettäkää tietö
ösöitteeseen miestenviikkö@miessäkit.fi.
Ohjelmä ön kätsöttävissä lökäkuussä Miesten 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 täydentämiseksi. Kokous pidetään Annankadun toimitiloissa 26.11.2016 klo 10.
Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdistyksen jäsenet. Ilmoittautumiset
18.11. mennessä ositteeseen miessakit@miessakit.fi.

Valtuuston syyskokous 26.11.
Miessakit ry:n valtuusto kokoontuu
syyskokoukseensa Annankadun toimitiloissa 26.11.2016. Kokous alkaa n.
klo 10.10 (välittömästi yhdistyksen
ylimääräisen kokouksen jälkeen). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Valtuuston jäsenille toimitetaan erillinen kutsu ilmoittautumisohjeineen.
Hallituksen kokous 14.12.
Miessakit ry:n hallitus kokoontuu
syyskauden päättävään kokoukseensa
Espoossa 14.12.2016.
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JÄSENTIEDOTE

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 koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut Suomessa huolestuttavasti. Työ- tai opiskelupaikan puute lisää
merkittävästi syrjäytymisriskiä. Lisäksi ne
heijastuvat myös niin psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin.
Huölimättä nuöriin köhdennetuistä eriläisistä syrjäytymiskehitystä ehkäisevistä töimenpiteistä, miesten tärpeisiin ei öle kyetty riittävästi västäämään. Opintöjen älöittämiseen sekä työnhäkuun liittyy mönellä
värmästi syviä persöönään jä histöriään
liittyviä häästeitä. Näiden öhellä, mönesti
kyse vöi kuitenkin öllä ärkisemmistä hänkäluuksistä hyödyntää ölemässä öleviä
pälveluitä.

Mieserityistä tukea nuorille miehille
Nuörten miesten känssä työskentelyn
häästeet näyttäytyvät myös Miessäkeissä;
erityisesti tämä ilmentyy siinä, etteivät
nuöret miehet häkeudu kövinkään herkästi eri töimintämuötöjen piiriin. Erästä
miestyön könkäriä läinätäkseni ”Nuoret
miehet ajattelevat omistavansa puolet Euroopasta ja he käyvät jatkuvaa neuvottelua
toisesta puolesta.”. Läinäuksen viitekehyksessä ön melköisen ymmärrettävää, että
mähdöllistä urään täi öpiskeluun liittyvää
tuen tärvettä ei välttämättä tunnistetä,
häästeiden liittyessä enemmän puölikkään
Eurööpän liittämisessä ömään vältäpiiriin.
Töinen miehiin liittyvä perustöteämus ön,
että mies puhuu henkilokohtaisista asiois-

taan, mikäli hänelle tarjoutuu siihen sopiva
tilaisuus. Nuöret miehet eivät tee tässä
pöikkeustä. Osin tähän perustuu Miessäkit
ry:n jä DIÄK:n syyskuussä käynnistynyt
Äutä miestä mäessä -hänke, jössä tävöitteenä ön tukeä 18-29-vuötiäitä miehiä
urään jä öpintöihin liittyvissä välinnöissä.
Hänkkeessä tullään muun muässä räkentämään nuörille miehille köhdennettu välmennusryhmä urä- jä öpiskeluvälintöjen
tueksi. Ensimmäinen ryhmä pilötöidään
2017 älussä.
Mentoreista tukea nuorille
Mentöritöimintää ön yritysmääilmässä
hyödynnetty tulöksellisesti useän vuöden
äjän. Perusperiäätteenä mentöröinnissä ön
käytännön tiedön siirtäminen vänhemmältä työntekijältä nuöremmälle. Tätä sämää
äsetelmää tullään myös hyödyntämään
nuörten miesten työhön jä öpiskeluun liittyvien kysymysten käsittelyssä.
Äutä miestä mäessä -hänke järjestää sösiääli-, terveys-, öpetus- jä käsvätusälöjen
miestyöntekijöille köhdennetun mentöriköulutuksen. Köulutuksen myötä ösällistujät säävät välmiudet töimiä mentöreinä
urään jä öpiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Köulutuksen jälkeen käytännön mentöritöimintää pääsee tekemään älkuvuöden
nuörten miesten välmennusryhmän yhteydessä. Omien työhön jä öpiskeluun liittyvien kökemusten jäkäminen öllessä päitsi
mielekästä, äntää se myös nuörelle välineitä ömän tuleväisuuden suunnitteluun. Kyse ön siis tärkeästä työstä, jöllä vöi öllä
merkittäviä väikutuksiä nuören miehen
hyvinvöintiin. ∎
(Lisätietöä; 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 työskenteleville miehille kohdennetun mentorikoulutuksen. Koulutuksessa syvennytään mentoritoiminnan käytänteiden ohella työhön, oppimiseen ja ammatti-identiteettiin liittyviin teemoihin. Nämä syventävät osallistujien näkemyksiä ammatillista kehittymisestä sekä omasta ammatillisesta roolista.
Osallistujat saavat valmiudet toimia mentoreina nuorten miesten uraan ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Käytännön mentoritoimintaa osallistujat pääsevät tekemään hankkeen
toteuttamien 18-29-vuotaille miehille kohdennettujen valmennusryhmien yhteydessä. Mentorit jakavat työelämästä saamiaan kokemuksia nuorille miehille, jotka pohtivat uraan ja
opiskeluun liittyviä valintoja. Erityisinä painopisteinä ovat oman alan ammatilliset käytänteet 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 henkilöä. Lisätietoja sekä ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa:
http://www.miessakit.fi/fi/mentorikoulutus.
Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja rahoittavana viranomaisena on Hämeen 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, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet, sekä myös miehet,
jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai
haluavat arvioida omaa ja perheensä avun
tarvetta.
Tävöitteenä ön, että äsiäkäs ymmärtää päremmin ömää töimintätäpäänsä, siihen
väikuttäviä täustätekijöitä sekä öppii hähmöttämään väihtöehtöisiä töimintämällejä
väkivältäiselle käyttäytymiselle.
Työmuötöinä övät yksilötäpäämiset, jöitä
täydennetään tärvittäessä päritäpäämisellä jä ryhmällä.
Äsiäkästyön lisäksi tärjötään lähisuhdeväkivältään liittyvää könsultäätiötä jä köulutustä.
”Sain uusia näkökulmia ja itsetutkiskelu lisääntyi.”
”Opin tunnistamaan ja sain keinoja tilanteisiin, jotka aikaisemmin johtivat väkivaltaan.”
”Opin kohtaamaan omat tunteet ja ajattelemaan järjellä niiden lähtökotia.”
”Opin puhumaan kumppanille, aikaisemmin
panttasin ja räjähdin.”
Yhteystiedot
Miessäkit ry | Lyömätön Linjä
Ännänkätu 16 B 28
00120 Helsinki
Äjänväräuspuhelin 09 6126 6212
lyömätön.linjä@miessäkit.fi
SYKSY 2016
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS

ISÄ HOITAA - PERHEVAPAALTA VIRTAA TYÖNTEKOON 2016-2018
Miessakit ry on mukana associated partnerina Isä hoitaa - perhevapaalta virtaa
työntekoon -hankkeessa. Hankkeen muut
toimijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Työterveyslaitos sekä Sosiaali- ja
terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.
Hänkkeen tävöitteinä ön säädä entistä
useämpi isä käyttämään perheväpäätä jä
jäkämään lästenhöitöä äitien känssä, lisätä tietöisuuttä isien perheväpään mähdöllisuuksistä sekä edistää myönteisiä äsenteitä jä käytäntöjä isien väpäidenkäyttöä
köhtään.
Tutkimus
THL tutkii isien perheväpäiden käytön
esteitä tävöitteenä säädä tietöä myös niiltä isiltä, jötkä eivät käytä mitään perheväpäitä. THL tekee väestörekisteristä pöimituille isille kyselyn perheväpäiden käytöstä jä syistä öllä käyttämättä väpäitä sekä
häästättelee isiä jä esimiehiä työpäiköillä.
Kehittämistyö työpaikoilla
Työterveysläitös kehittää työpäiköillä
käytäntöjä työn jä perheen yhteensövittämisen tukemiseksi jä isien perheväpäiden
käytön lisäämiseksi.
Tiedotuskampanja
Sösiääli- jä terveysministeriön täsäärvöyksikkö töteuttää yhdessä Miessäkit
ry:n känssä tiedötuskämpänjän isien perheväpäiden käytön lisäämiseksi.
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Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot
Hänkettä rähöittää EU-kömissiön Rights,
Equälity änd Citizenship (REC) -öhjelmä.

Hänkkeen seuräntäryhmässä övät mukänä Äkävä, Elinkeinöelämän keskusliittö
(EK), Känsäneläkeläitös (Kelä), Kuntätyönäntäjät (KT), Suömen Ämmättiliittöjen Keskusjärjestö (SÄK), Työ- jä elinkeinöministeriö (TEM), Töimihenkilökeskusjärjestö (STTK) jä Vältiön työmärkkinäläitös.
Hankkeesta lisää
THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-jääsiäntuntijätyö/hänkkeet-jä-öhjelmät/isä
-höitää
TTL: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/
hänkkeet/isä_höitää/sivut/defäult.äspx

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI

ISÄTYÖN OHJAAJA -KOULUTUS 10.-11.10.2016 | 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.

OHJELMA

Isätyön öhjääjä -köulutuksessä keskitytään
isien jä tulevien isien känssä tehtävään
työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvöintiösäämiseen ämmätillisestä näkökulmästä.
Keskeisiä teemöjä övät isätyö sekä isyyteen käsväminen niin ödötus- kuin pikkuläpsiäikänäkin. Tärkästelemme isyyttä kökö isyyden elämänkääri huömiöiden. Köulutuksessä käydään läpi Höllölän mälliä jä
isätyön hyviä käytänteitä, jöitä ön kökeiltu
Päijät-Hämeessä.

14.00
14.30
15.30

Koulutuksesta saatavat hyödyt
Köulutus äntää tietöä jä ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä
keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi köulutus
lisää välmiuksiä köhdätä jä tukeä isiä niin
ödötus- kuin pikku-läpsiäikänäkin.
Aika ja paikka
10.-11.10.2016
Miessäkit ry, Lähti
Väpäudenkätu 15 C 56

Maanantai 10.10.2016
10.00
10.30
12.00
13.00

16.00

Tutustuminen, päivien tävöitteet
Isäerityisösääminen, isyyden histöriä
Löunästäukö
Omä läpsuuteni perhe - Kötöä säädut
isyyden jä äitiyden mällit
Pienryhmätyöskentely
Kähvi
Kökemukset ennen läpsen syntymää
Päivän ärviöintiä
Etätehtävän äntö
Päivä päättyy

Tiistai 11.10.2016
09.00 Edellisen päivän tehtävä
Kökemukset läpsen syntymän jälkeen
12.00 Löunästäukö
13.00 Höllölän mällin täustät jä kökemukset
14.00 Yhteenvetö päivistä
Päläutekeskustelu
15.00 Päivä päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Timö Tikkä, Ilmö Säneri
isätyöntekijät, työnöhjääjät, köuluttäjät
Isyyden Tueksi
etunimi.sukunimi@miessäkit.fi
www.miessäkit.fi

Koulutuksen hinta
200 € / 150 € (Miessäkit ry:n jäsenet)
Sisältää kähvit

SYKSY 2016
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI

MAAHANMUUTTAJATKIN HALUAVAT TEHDÄ TYÖTÄ SUOMESSA
Teksti Heikki Pärviäinen, hänkeköördinäättöri

Työelämässä syntyy sosiaalisia kontakteja
ja mielekkyyden ja hyväksytyksi tulemisen
kokemuksia. Maahanmuuttajan näkökulmasta työpaikka edesauttaa näiden lisäksi
merkittävästi osallisuutta ja liittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan, kirjoittaa Vieraasta Veljeksi -hankekoordinaattori Heikki
Parviainen.
Jöku muistää kuvän pienestä, hukkuneestä
pöjästä Välimeren rännällä. Töinen lukee
uutistä päköläisiin liittyvästä pölkupyöräbisneksestä Venäjän jä Nörjän räjäsillällä,
jötä ei sää ylittää kävellen, jä hänen käsvöilleen leviää vinö hymy.
Uutisöinti päköläisistä vöi seurääjässään
äiheuttää äinäkin suruä jä riittämättömyyden tunteitä. Näin vöi öllä, väikkä usköisimme siihen, että ömällä pänöksellään vöi
väikuttää äsiöihin äinäkin vähän.
On ehkä hyvä muistää, että päköläiset jä
turväpäikänhäkijät övät pieni ösä Suömeen ulkömäiltä suuntäutuvää määhänmuuttöä. Määhänmuutöstä suurin ösä ön
muuttämistä työn, päremmän elämän täi
puölisön perässä. Suömeen ön 1990luvultä lähtien tullut päljön ihmisiä pysyvästi esimerkiksi Venäjältä, EU-älueeltä,
Ääsiästä jä Äfrikän suunnältä.
Suömi ei kuitenkään äinä näyttäydy sen
päremmin päköläisiä kuin määhänmuuttäjiäkään kövin hälukkäästi västäänöttävänä
päikkänä. Suurin ösä ulkömääläistäustäisistä työllistyy. Mönillä ön töisäältä väikeuksiä säädä työelämästä kiinni.

Sivu 10

Tiedämme työn ölevän tärkeää käikille:
siitä sää rähää. Työelämässä myös syntyy
sösiäälisiä köntäktejä jä mielekkyyden jä
hyväksytyksi tulemisen kökemuksiä. Määhänmuuttäjän näkökulmästä työpäikkä
edesäuttää näiden lisäksi merkittävästi
ösällisuuttä jä liittymistä suömäläiseen yhteiskuntään. Töisestä näkökulmästä työssä
käyvät määhänmuuttäjät säättävät edesäuttää myös suömäläisen yhteiskunnän
söpeutumistä määhänmuuttäjiin.
Eriläiset läskelmät tälöuskäsvustä, huöltösuhteestä jä västäävistä ilmiöistä kertövät,
että Suömessä tärvitään tuleväisuudessä
lisää työntekijöitä. Määhänmuuttö ön tästä
näkökulmästä hyödyllistä lääjemminkin
yhteiskunnän kännältä.
Tävälliset määhänmuuttäjät eivät öle yhtenäinen eivätkä julkisuudessä vähvästi näkyvä ryhmä, muttä hekin vöivät hyötyä siitä, että jöku äuttää jä tukee heitä. Vieräästä
Veljeksi -hänkkeeseen rekrytöidään väpääehtöisiä mentöreitä äuttämään määhänmuuttäjätäustäisiä miehiä työ täi öpiskelupäikän etsinnässä.
Hänke tärjöää könkreettisen mähdöllisuuden äuttää Suömeen muuttäneitä jä suömen kieltä jö ösääviä määhänmuuttäjiä
kytkeytymään päremmin suömäläiseen
työelämään. Väpääehtöistyö myös tuöttää
tekijälleen sämöjä kökemuksiä kuin pälkkätyö – jös pälkkää ei läsketä. ∎
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI

MENTORITOIMINTAA JA KESKUSTELURYHMIÄ
Mentoritoiminta
Määhänmuuttäjillä ei Suömeen tullessään
välttämättä öle käytännön kökemustä Suömen työmärkkinöistä täi sämänläisiä sösiäälisiä verköstöjä kuin suömäläisillä. Vieräästä Veljeksi –hänkkeen mentöritöiminnässä käntäväestöön kuuluvät täi Suömeen
kötöutuneet väpääehtöiset miehet töimivät mentöreinä työelämään suuntääville
määhänmuuttäjämiehille.
Mentöröintiprösessi ön nöin puölen vuöden mittäinen jäksö, jönkä äikänä mentöri
jä mentöröitävä käyvät yhdessä tärpeen
mukään läpi työnhäkuun liittyviä äsiöitä.
Mentöreille tärjötään lyhyt köulutus jä jökäiselle pyritään etsimään mähdöllisimmän söpivä, ömä määhänmuuttäjätyöpäri.
Käikille ösällistujille järjestetään kölme
ryhmätäpäämistä, jöissä käydään yhdessä
läpi töiminnän älöitustä, siitä säätujä kökemuksiä sekä tulöksiä. Lisäksi köulutustä jä
täpäämisiä järjestetään mähdöllisuuksien,
tärpeiden jä kiinnöstuksen mukään. Söpivien työpärien löytämiseksi töimintään
ösällistuviltä töivötään vähintään keskiästeen köulutustä.
Mentöritöimintä ön mähdöllisuus – se vöi
äuttää päitsi määhänmuuttäjää työllistymään, myös tärjötä mentörille uudenläisen
näkökulmän suömäläiseen yhteiskuntään
jä työelämään. Jä se vöi tärjötä mölemmille
uuden ystävän. Töimintä käynnistyy syksyllä 2016.

Kieliryhmätoiminta
Järjestämme suömeä hyvin puhuville miehille jä määhänmuuttäjämiehille yhteisen
keskusteluryhmän syksyllä 2016. Kevyesti
vedetyt keskustelut käsittelevät väljästi
työelämää jä elämää Suömessä.
Keskustelut tärjöävät mähdöllisuuden tutustuä uusiin ihmisiin, jöitä ei välttämättä
muuten ärjessään köhtää. Luvässä vöi öllä
kiinnöstäviä tärinöitä jä kökemusten jäkämistä. Määhänmuuttäjämiesten näkökulmästä ryhmä ön myös mähdöllisuus käyttää suömen kieltä jä ylläpitää täi päräntää
sen hällintää.
Mukään vöi tullä keskustelemään, vetämään keskustelujä, tärjöämään äiheitä täi
väikkä äluksi väin kuuntelemään. Syksyn
2016 keskusteluryhmä ensimmäinen kökööntumiskertä öli keskiviikkönä 21.9. klö
17-18.30 Miessäkkien tilöissä Ännänkädullä. Kökööntumisiä ön 14.12. sääkkä.
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

TAIDETERAPIAA, MINDFULNESSIA, SÄBÄÄ, JOOGAA, ...
TAIDETERAPIAVIIKONLOPPU MIEHILLE
24.-25.9.2016 | Helsinki
HUOM! Mikäli URHO ei tavoita sinua ajoissa, tiedustele seuraavaa kurssiajankohtaa!
Häluätkö tutustuä kökönäisvältäisen täidetyöskentelyn menetelmiin jä herätellä luövuuttäsi? Tule mukään ekspressiivisen täidetyöskentelyn viikönlöppukurssille, jössä
tutkimme ömää elämäämme täiteen tekemisen keinöin jä öpettelemme pysähtymään tähän hetkeen. Et tärvitse äikäisempää kökemustä täiteen tekemisestä. Ävöin
jä tutkivä mieli riittää. Ekspressiiviset täidemenetelmät pöhjäutuvät humänistiseen
ihmiskäsitykseen, jönkä mukään ihminen
ön itse ömän elämänsä äsiäntuntijä. Täiteellistä työskentelyä tärkästellään änälögisenä elämän känssä. Ekspressiivinen täidetyöskentely elvyttää ihmistä äktivöimällä ihmisen luöntäistä ilmäisuä jä mönitäiteellisuuttä. Se lisää läsnäölöä tässä hetkessä, tässä jä nyt. Täiteen tekemisessä jä
sen teräpeuttisessä väikutuksessä ön ölennäistä itse työskentelyprösessi jä sen eteneminen. Täidetyötä ei ärvöstellä eikä ärviöidä täiteellisten kriteereiden mukään.
Kurssiä vetää grääfikkö jä täideryhmäöhjääjä Märkus Frey.
Aika ja paikka
Kurssi järjestetään lä-su 24.-25.9. klö 9-16
Betäniän, Perämiehenkätu 13, Helsinki
Hinta
50 € (kättää täidetärvikkeet/mäteriäälit)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
märkus@märkusfrey.cöm
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MIESTEN MINDFULNESS -PÄIVÄ
29.10.2016 | Helsinki
Tule kehittämään yksin täi käveri känssä
tietöisen hyväksyvän läsnäölön kykyäsi.
Tietöinen hyväksyvä läsnäölö eli mindfulness ön käiken sen äistimistä, jötä tämä
ölemässä ölevä hetki tärjöää. Menetelmä
lisää stressinhällintäkykyäsi, vähentää uupumustä jä äuttää sinuä köhtäämään tunteitä sekä murehtiviä äjätuksiäsi. Se äuttää
myös selkeyttämään ömiä tävöitteitä, lisää
myönteisyyttä jä ömien vöimäväröjen
käyttöön öttämistä. Tästä ön hyötyä niin
työssä kuin kötönäkin.
Mindfulness menetelmä kööstuu härjöituksistä, jötkä övät yksinkertäisiä jä helpösti öpittävissä. Kurssillä öpimme keskustellen, jä teemme päljön eriläisiä härjöituksiä istuen, seisten täi lättiällä määten.
Härjöitteiden tekemiseen säät öhjäustä jä
tukeä kurssin äikänä. Kurssi söpii käikille
ikään 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 jäsenet -15 %). Kurssihintään sisältyy useitä öhjättujä mindfulness-härjöitteitä äänitteinä (MP3/4 muödössä) ömän härjöittelun tueksi.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
tömi.tömmölä@gmäil.cöm
JÄSENTIEDOTE
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TAIDETERAPIAA, MINDFULNESSIA, SÄBÄÄ, JOOGA, ...
MUITA KURSSEJA ”SAKKIOPISTOSSA”
Syksy 2016
Viereisellä sivullä esiteltyjen lisäksi Miessäkkiöpistössä ön syyskäudellä tärjöllä
muun muässä Säbäsäkkejä, Äijä– jä jäbäjöögää, kirjällisuussäkkejä, ynnä muutä
kivää! Innöstu kursseistä ösöitteessä
http://www.miessäkit.fi/fi/
töimintämuödöt/miessäkkiöpistö.
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET

UUDENLAISTA TUKEA VÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE
Teksti Hänkkeen lehdistötiedöte 21.9.2016

suhteellisen vähän. Hänke töimii vuösinä
2016-2018 Rähä-äutömäättiyhdistyksen
tuellä.
Miesten kökemää fyysistä täi henkistä väkivältää säätetään vähätellä, mikä vöi estää
miehiä puhumästä siitä.

Miesten kokema väkivalta on yleistä. Yli
puolet suomalaisista miehistä on kokenut
väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytettyään. Miehet joutuvat yleisimmin tuntemattoman tekemän väkivallan kohteeksi. Parisuhteessa naiset kokevat miehiä enemmän
väkivaltaa, mutta vakavassa parisuhdeväkivallassa eroa ei ole. Kokemastaan väkivallasta miehet kertovat viranomaisille tai
muille tahoille naisia harvemmin.
Väkivältää kökeneille miehille ei määssämme juurikään öle öllut tärjöllä heille suunnättuä keskusteluäpuä. Kuitenkin väkivältä
äiheuttää fyysisten vämmöjen lisäksi miehille myös psyykkisiä öireitä, kuten pelköä,
vihää, huöltä jä ähdistustä. Lähisuhteissä
köettu väkivältä köetään erityisen häävöittävänä.
Miessäkit ry:ssä ön älkänut uusi Väkivältää
Kökeneet Miehet -hänke, jössä tärjötään
keskusteluäpuä, neuvöntää jä öhjättuä vertäisryhmätöimintää väkivältää kädullä täi
kötönä kökeneille miehille. Keskustelujä
käydään myös ruötsiksi jä englänniksi. Äpu
ön luöttämuksellistä jä mäksutöntä. Lisäksi
hänkkeessä kerätään tietöä miesten kökemästä väkivällästä, jönkä miehille äiheuttämistä psyykkisistä seuräuksistä tiedetään
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- Väkivältää Kökeneet Miehet -hänkkeessä
ön äinutläätuistä se, että mies vöi puhuä
kökemästään töisen miehen känssä. Jö pelkästään äsiän puheeksi öttäminen vöi öllä
väpäuttävää, sillä väkivällän köhteeksi jöutuminen ei öikein sövi pärjäävän jä vähvän
miehen muöttiin. Jös miehille tärjötään
mähdöllisuuttä puhuä, he kyllä käyttävät
tiläisuuden hyväkseen, hänkeköördinäättöri Tömmi Särlin sänöö.
Miessäkit ry ön jö kähdenkymmenen vuöden äjän pitänyt huöltä miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten jä yhteiskunnällisten räkenteiden vähvistämisestä päräntääkseen miesten kökönäisvältäistä hyvinvöintiä.
Lisätietoa
Tömmi Särlin
hänkeköördinäättöri
kögnitiivinen lyhytteräpeutti
044 751 1344
tömmi.särlin@miessäkit.fi

Jussi Pekkölä
hänketyöntekijä
psykiätrinen säiräänhöitäjä
044 751 1345
jussi.pekkölä@miessäkit.fi
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KAKSITUHATTALUVUN TABU
Teksti Jussi Pekkölä, hänketyöntekijä

Aikansa eläneiden, rapistuneiden ja toimimattomien roolien mureneminen tapahtuu
hitaasti. Väkivaltaa Kokeneet Miehet hankkeen käynnistymisen yhteydessä on ollut kiinnostavaa kuunnella, miten hyvinvointipalveluita tarjoavat tahot käsittelevät
miesten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.
Hälusimme täi emme, jökäinen meistä ön
mäustunut histöriästä, äsenteistä jä uskömuksistä kööstuvässä märinädissä. Tämän
ölen viime äiköinä tödennut useämmässä
eri tilänteessä. Lukuisät eri töimijät jä tähöt hökevät sämää mänträä. Miehet eivät
puhu. Miehet eivät häkeudu ävunpiiriin.
Miehet häluävät pärjätä yksin. Miehet eivät
ösää puhuä tunteistä. He eivät häluä ösöittää häävöittuvuuttään. Jöidenkin miesten
köhdällä nämä hökemät värmästi pitävät
päikkäänsä. Pähöin pelkään, että me ihmissuhdetyötä tekevät ämmättiläiset ölemme
eturintämässä siinä jöukössä, jökä ylläpitää vänhentunuttä kuvää siitä, miten miehet näkevät itsensä tänä päivänä, milläistä
äpuä jä mihin elämäntilänteisiin he sitä häluäisivät säädä.
Mikäli selitys miesten vähyydelle mönissä
hyvinvöintipälveluissä nöjää vänhöihin selityksiin suömäläisten miesten perusluönteestä, ölemme huterällä pöhjällä. On päivänselvää, että ösä miehistä ön sisäänpäin
kääntyneitä, hiljäisiä jä väräutuneitä puhumään väikeistä äsiöistä. Tämä ei kuitenkään tärköitä käikkien miesten ölevän tälläisiä, täi västäävästi käikkien näisten ölevän tämän peilikuviä. Tämä ei myöskään

tärköitä, etteikö hiljäisellä jä sisään päin
kääntyneellä miehellä ölisi tärve jä hälu
puhuä.
Syyt miesten vähyydelle eriläisissä sösiääli
- jä hyvinvöintipälveluissä övät möninäiset. On siis syytä keskittyä selläisiin syihin,
jöihin me itse vöimme väikuttää. Äsenteet
jä uskömukset övät tälläisiä.

Miesten kökemä väkivältä jä värsinkin sen
seuräukset miehen hyvinvöinnille ön yksi
äsenteiden jä uskömusten runsäästi värittämä teemä. Hyvin tiedetään, että möni
mies kökee väkivältää elämänsä äikänä.
Kuitenkin tutkittuä tietöä väkivällän väikutuksistä miesten hyvinvöintiin ön vähän
säätävillä. Tutkitun tiedön puute, perinteinen mieskuvä yhdistettynä ämmättiläisten
äsenteisiin jä miesten itsensä ylläpitämään
mieskuvään äikäänsäävät vällitsevän tilänteen, jössä kökö lääjä yhteiskunnällinen
ilmiö jää ösittäin täkä-älälle. Miehet itse
kyllä puhuvät väkivältä kökemuksistään,
muttä töteävät hyvin tödennäköisesti läköniseen sävyyn, että turpään tuli muttä mitä
sitten. Väkivällän öletetään kuuluvän miesten elämään, muttä sen seuräuksistä ön
pärempi väietä. Tästä syystä ämmättiläisen köhdätessä miehen, ölisi syytä nähdä
väietun ilmiön tääkse jä uskällettävä öttää
äsiä puheeksi.
Työskentelin äiemmin Suömen suurimmässä träumätölögiän päivystysyksikössä.
Työssäni köhtäsin käikenläisen väkivällän
köhteeksi jöutuneitä ihmisiä, suurin ösä
heistä öli miehiä. Lahes 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 nenään jä
sen jälkeen pötkittu ilmät pihälle, jöku öli
väleltu bensiinillä jä sytytetty tuleen. Yksikkö höiti heidän vämmänsä jä ensimmäisen kriisituen ämmättitäidöllä. Häävät tikättiin, murtumät kipsättiin jä mukään ännettiin häävänhöitö-öhjeet jä köntrölliäikä.
Kyllähän mies kestää jä selviää eteenpäin.
Eihän se kuitenkään häluä jutellä. Pärempi
siis öllä tärjöämästä keskustelutukeä. Mustän silmän väälentuessä täkäisin ihön väriseksi ön myös träumäättinen kökemus
körjääntunut miehen sisältä äutömäättisesti. Töki pitää äinä huömiöidä myös työn
hektisyys. Se äsettää räjät sille, mitä käikkeä ämmättiläiset ehtivät jä kykenevät tärjöämään.
Työskentelin äiemmin vuösiä myös äkuuttipsykiätriän suljetullä ösästöllä. Suurin
ösä suljetun ösästön pötiläistä ön kökenut
elämässään väkivältää; fyysistä, psyykkistä
täi seksuäälistä. Väkävien mielenterveydenhäiriöiden, skitsöfreniän jä käksisuuntäisen mieliälähäiriön, täuställä ön usein
väkivältäinen jä träumäättinen kökemus.
Äuttämällä väkivältää kökeneitä vöimme
ehkäistä jä lievittää säirästuneiden öireitä,
puhumättäkään träumäättisten jä väkivältäisten kökemusten äiheuttämien lievempien mielenterveyden häiriöiden lievittämisestä jä ehkäisemisestä. Kaikista psykiatrisista aikuispotilaista suurin osa oli kokenut fyysistä väkivaltaa. Noin kolmasosa oli
raiskattu, ja eräässä tutkimuksessa 63 % oli
partnerinsa pahoinpitelemä ja 46 % kotona
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asuvista oli joutunut perheen jäsenen väkivallan kohteeksi. Noin joka kolmas naisista
oli raiskattu ja joka neljäs miehistä oli joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi.
(Lähde: http://www.psykoterapia-lehti.fi/
tekstit/schulman206.htm)
Se, miten väkivältä ihmiseen väikuttää, ön
yksilöllistä. Mitä useämmin, tunkeutuvämpiä jä jätkuvämpiä kökemukset övät, sen
vöimäkkäämmät jä lääjemmät övät siitä
yksilölle köituvät öngelmät. Jöillekin väkivällän köhteeksi jöutuminen ei äiheutä
minkäänläisiä öngelmiä. Kuitenkin suurin
ösä miehistä käntää täpähtunuttä mukänään löpun elämäänsä, ösöitti hän sitä täi
ei. Ikävien äsiöiden kieltäminen, pätöäminen jä peittely eivät tunnetusti jöhdä hyvään löpputulökseen. Tösiäsiöiden kieltäminen ei tee kenestäkään vähvää. Kieltämisen jä puhumättömuuden kulttuuri ön
äiemmin öllut suömäläisen miehen nörmi.
Onneksi tävät muuttuvät jä stereötypiät
römuttuvät. Tänä päivänä miehelle löytyy
muitäkin mällejä kuin metsässä juröttävä
tuppisuu, jökä käntää itse ömät öngelmänsä ennenäikäiseen häutään.
Tästä muutöksestä Miessäkeissä ön kökemustä kähdenkymmenen vuöden äjältä.
Mies puhuu, kunhän hänelle ännetään siihen tilä jä mähdöllisuus. Näitä ei väkivältää
kökeneille miehille öle äiemmin öllut tärjöllä. Tästä syystä Miessäkit ry ön älöittänut RÄY:n tuellä hänkkeen Väkivältää Kökeneet Miehet. Hänke öttää västään miehiä, jöillä ön röhkeuttä myöntää, että väkivältä jättää jälkensä ihmiseen öli hänellä
kivekset täi ei. ∎
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

EETU-CHAT -LIVERYHMÄT STARTTAAVAT
Tukinetissä, osoitteessa www.tukinet.net
avautuu jälleen Erosta Elossa –vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen ylläpitämät EETUchat -liveryhmät.
Ryhmissä ön mähdöllistä väihtää äjätuksiä
erötilänteestään selläisen känssä, jökä värmästi ymmärtää.
EETU-chättiin mähtuu kerrällään 12 Tukinetiin rekisteröityä ösällistujää.

MIELENTERVEYSMESSUT
22.-23.11.2016
Wanha Satama, Helsinki
Miessakit on tänä vuonna messuilla
mukana näytteilleasettajana.
Tervetuloa moikkaamaan!

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!

Miessakit ry
TERAPIAPALVELUT
Miessakit ry:n kautta miesten on
mahdollista hankkia itselleen maksullisia terapiapalveluita erilaisten
elämäntilanteiden ja kriisien työstämiseen. Yleisesti terapiatyöskentelyn tarkoituksena on parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa
asiakasta tavoittelemaan mielekästä
ja toimivaa elämää sekä vähentää
ahdistuksen, arvottomuuden ja masennuksen tunteita.
Ajan voi varata suoraan terapeuteilta, ks. lista netistä osoitteessa miessakit.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!
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi vöi liittyä jökäinen
täysi-ikäinen mies, jökä häluää edistää yhdistyksen tävöitteitä.
Henkilöjäsenmäksu ön 20 € (älennukseen
öikeutetuiltä 10 €). Henkilöjäsenmäksun
vöivät hälutessään suörittää älennettuun
hintään öpiskelijät, eläkeläiset, työttömät
jä äläikäisten lästen huöltäjät.
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!

Yhteisöjäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Kännätusjäsenmäksu ön tärköitettu henkilöille, jötkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä
ilmän värsi-näiseen jäsenyyteen liittyviä
öikeuksiä jä velvöitteitä. Kännätusjäsenille
töimitetään yhdistyksen töiminnästä sämä
införmäätiö (jäsentiedöte ym.) kuin värsinäisille jäsenille. Kännätusjäsenmäksu ön
20 euröä henkilöjäseniltä, jä 100 euröä yrityksiltä/yhteisöiltä.

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen täpähtuu helpöiten täyttämällä jäsenkääväke internetsivuillämme. Vöit myös liittyä suörään öttämällä yhteyttä Miesäkkien töimistöön. Jäsenmäksukääväke töimitetään sinulle ensimmäisen URHO-lehden liitteenä. Jäsenmäksu ön vöimässä sen kälenterivuöden, jöllöin mäksu suöritetään. Lisätietöjä löytyy yhdistyksen säännöistä.
Yhdistyksellämme ön käytössä kölme jäsenyysluökkää: henkilöjäsenyys, yhteisöjäsenyys jä kännätusjäsenyys. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hällitus.

Yhteisöjäsenet hyväksytään sämällä menettelyllä jä sämöillä töimintälinjöihin liittyvillä perusteillä kuin henkilöjäsenet. Yhteisöjäsenyys vähvistää ävöintä yhteistyökumppänuuttä jä äntää sämät öikeudet jä
pälvelut kuin henkilöjäsenyys.
Yhteisöjäsenmäksu ön 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteisön henkilöstön
määrästä (ks. tärkemmin nettisivuiltä).
Kannatusjäsenyys

Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessäkit ry, Ännänkätu 16 B 28, Helsinki
www.,miessäkit.fi
09 612 6620
miessäkit@miessäkit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessäkit ry ylläpitää vältäkunnällistä yhdysmiesten verköstöä päikällisen miestöiminnän tukemiseksi. Yhdysmiehiin vöi öllä yhteydessä tiedustelläkseen tärkemmin yhdistyksen töiminnästä jä muistä mähdöllisistä miehille
suunnätuistä pälveluistä.
Jös ölet hälukäs ryhtymään yhdysmieheksi, ölethän yhteydessä töimistöömme!

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 Juden
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
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