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HERRASMIESSAKIT RY
Älun perin herrasmiehet ja -naiset muodostivat herrasvaen, johon kuuluminen nakyi yhteiskunta-asemassa ja pukeutumisessa. Nykypaivana herrasmieheys nahdaan ihmisen sisaisena ominaisuutena, jolta pohjalta han kanssakay ja vaikuttaa.
Herrasmies on kohtelias, toiset huomioiva
ja korrekti. Herrasmies on myos jamakka,
kertoo nakemyksistaan ja osaamisestaan,
ja osallistuu nain yhteishyvan rakentamiseen. Herrasmies on ihminen; hankin voi
hermostua ja suuttua. On nykyajan herrasmieheytta olla avoin suuttumuksensa
kanssa. Sen sisalle patoaminen on vakivaltaa itsea kohtaan. Vaan herrasmies palaa
suuttumukseensa tyynnyttyaan. Han jalkihoitaa tilanteen tarpeellisissa maarin.
Herrasmies avaa oven naiselle, vaikka se
tasa-arvopoliittisesti saattaa valilla jotakuta kismittaakin [...herrasmies voi välillä naljailla ärsykkeilleen, mutta muistaa aina, ettei ärsyke kupli pahuudesta ]. Ja mika olennaisinta, herrasmies ei kavele pain punaista – joku lapsihan voi nahda.
Nykypaivan herrasmies arvostaa ja sisaistaa vanhoja hyvaksi koettuja tapoja ja rakenteita, mutta ei vieroksu uutta aikaa.
Äjan uusiin tuuliin han suhtautuu kiinnostuneesti, viisaalla varauksella. Hyvaa tekeva ja siksi hyvaksi koettu uusi omaksutaan
repertuaariin.
***
VÄLIPÄLÄ: Oiva esimerkki nykypaivan
herrasmieheydesta etsiytyi tielleni oikeusministerion asettaman, lapsenhuoltolain
uudistamiseen liittyvan seurantatyoryh-

man tyoskentelyssa. Prosessin vastuumies
ja puheenjohtaja toimi alusta alkaen eri nakemyksia arvostaen, huomioiden ja kuunnellen. Kasittelyssa oli osin hyvin vaikeita
ihmisyyden ja vanhemmuuden ydinkysymyksia, joista mukana ollut laaja joukko eri
tahojen edustajia olivat julkisuudessa olleet
kovinkin erimielisia. Prosessin aikana johtajan esimerkin kautta tuntui kuitenkin loytyvan riittavaa tilaa kaikille ja se myos nakyy lopputuloksessa. Yhteiskunnallisissa
prosesseissa onkin tarkea loytaa ratkaisuja,
joiden pohjalta voimme menna yhdessa
eteenpain. Toisin sanoen; herrasmiesorganisaatio ei jattaydy paitsioon ja keskity kritisoimaan, jos kaikkia sen asettamia tavoitteita ei tismalleen saavutettu.
***
Herrasmieheys voi siis olla yksilon intuitiivinen ja myos alati kehittyva arvo, mutta
myos organisaation tai yhteiskunnan arvo.
Herrasmies on myos noyra. Tyotoverini
nosti taannoin esille Margaret Thatcherin
asiaa oivasti kuvaavan toteamuksen: ”If you
have to tell people you are a lady, you
aren't.” Herrasmieheys onkin arvo, jota
kohti pyrkia tiedostaen oman inhmillisyytensa; koskaan et ole valmis tai taydellinen.
Kykenet kuitenkin paljoon hyvaan itseasi ja
muita kohtaan vaalimalla herrasmieheytta;
se on yhteishyvan peruskallio.
Mina naen yhdistyksemme yhden keskeisista tehtavista olevan herrasmieheyden
vaalimisen. Pyrimme olemaan sielultamme
Herrasmiessakit ry, eiko vain!
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja
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HENKISEN VÄKIVALLAN ORAVANPYÖRÄ
Teksti Jussi Pekkola, hanketyontekija, Vakivaltaa Kokeneet Miehet

Ihmisen alistaminen ei vaadi fyysista voimaa. Henkinen nujertaminen tapahtuu ilmein, elein, sanoin ja naiden valiin upotettujen uhkauksien voimalla. Älistaminen ja
manipulaatio toteutuvat tehokkaimmin hyvilla puhelahjoilla, pelisilmalla, kyvylla
tunnistaa toisen ihmisen heikkoudet ja
vaaristyneella ajatuksella toisten ihmisten
merkityksesta omassa elamassa. Henkista
vakivaltaa kayttava nakee ihmiset omien
tunteiden ja tarpeiden jatkajiksi, paikkaajiksi. Valineiksi oman onnellisuuden saavuttamiseksi. Kun se ei toteudu, saa vakivallan kohde karsia. Onnellisuuteni puute
on sinun syytasi!
Helsingin Sanomien artikkeli kuritusvakivallasta (HS 24.9.) kaivoi esiin vakivallan
juuret, jotka usein loytyvat vakivallan kokijoiden ja tekijoiden lapsuudesta. Meidan
jokaisen lapsena saama huolenpito, tuki ja
turva luovat pohjan tavalle, jolla aikuisina
kohtelemme laheisiamme. Elaman alkumetreilla meille kasvatuksen kautta syotetty viallinen informaatio siita, miten laheisia tulisi kohdella kantaa pitkalle aikuisuuteen, aina hautaan saakka. Ellemme itse
tee asialle jotain.
Mikali lapsena saatu kasvatus on perustunut alistamiselle, pelolla ohjaamiselle ja
lasta on kaytetty kasvattajan tarpeiden
tyydyttamiseen, on lapsi hyvaksytty vain
ehdollisesti. Lapsen odottamaa rakkautta
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ja aikuisen kaytettavissa oloa ei ole tapahtunut riittavasti, vaan hanen itkiessa ja
kiukutellessa kasvattaja onkin ollut vihainen. Lapsi on joutunut kokemaan saman
hylkaamisen, jonka kasvattaja itsekin on
kokenut omassa lapsuudessaan. Toimimattomalla tunteiden saatelylla ja ihmissuhdetaidoilla varustettu kasvattaja on paatynyt
alistamaan tai rankaisemaan lasta. Kun
lapsen tarpeita huomioidaan vain osittain,
vaaristyy lapsen kasitys vuorovaikutuksesta. Lapsi lannistuu, vetaytyy, ei uskalla liikkua tai liikauttaa mitaan mielessaan. Haavoittunut vuorovaikutusmalli voi siirtya
nuoruuden ja aikuisian ihmissuhteisiin,
ellei korjaavia kokemuksia ja apua ole tarjolla.
Kun ihminen nahdaan kokonaisena persoonana, hanen erityispiirteensa, tarpeensa ja yksilolliset ominaisuutensa huomioiden, on meilla enemman liikkumatilaa. Tata liikkumatilaa tarvitaan kaikenlaisten
tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen. Turvallisessa ilmapiirissa mahdollistuu uudenlainen ymmarrys oman elamanhistorian vaikutuksesta tamanhetkisiin
tunnekokemuksiin. Naiden oivallusten jalkeen emotionaalisesti haastavissa elamantilanteissa on enemman liikkumatilaa ja
vaihtoehtoisia tapoja toimia. Turvallinen,
joustavilla rajoilla varustettu kiintymyssuhde luo edellytykset tahan. Se antaa pohjan toimiville ihmissuhdetaidoille aikuisena. Samalla se vie pohjaa pois ihmisen alisJÄSENTIEDOTE

tamiselta omien tarpeiden, tunnetilojen ja
mielitekojen toteuttamisen valikappaleena. Rakastava ja turvallinen kasvatus vahentaa henkista vakivaltaa, kouluvakivaltaa, tyopaikkavakivaltaa ja parisuhdevakivaltaa.
Hapea oman kayttaytymisen nayttaytymisesta alistuvana tai alistavana estaa henkisesta vakivallasta puhumisen ja avun saamisen. Se jattaa tyhjaksi. Hapea estaa meita saamasta sita, mita oikeasti tarvitsisimme oppiaksemme toimimaan toisin - pitamaan puolemme tai olemaan kayttamatta
vakivaltaa. Vakivaltaisessa suhteessa taytteeksi tulee vakivalta. Riittavan pitka aika
tallaista oravanpyoraa vie ihmiselta kyvyn
nahda omia vaikutusmahdollisuuksiaan.
Nakokentta supistuu nuppineulanpaan kokoiseksi. Jaljelle jaa ainoastaan vakivaltaa
kayttava ihminen ja itse vakivalta. Syita tai
mahdollisuuksia elaman kulun muuttamiseen ei nahda.

suhdeongelmista ja vakivaltaisesta kayttaytymisesta karsivia jaa vaille kuuntelijaa.
He eivat kohtaa tarjolla olevaa apua.
Suuri osa vakivaltaan johtavista tilanteista
on seurausta kriiseista, pettymyksista, valheista, vaarin ymmarryksista, vasymyksesta ja naiden esiin nostamista alkukantaisista selviytymiskeinoista. Nama purkautuvat
usein henkisena vakivaltana. Vakivaltaa
Kokeneet Miehet -hankkeen tekeman raportin ja asiakastyon perusteella tama on
se vakivallan muoto, joka jattaa usein syvimmat jaljet. Samalla sita on vaikeinta havaita ja todentaa. Vakivallan kokijat ja tekijat tulee nahda entista moniulotteisemmin.
Vakivallassa ei tulisi keskittya vain uhreihin ja syyllisiin. Mikali haluamme vahentaa
vakivaltaa meidan tulisi keskittya avuntarvitsijoihin. █

Seinien sisapuolelle jaava vakivalta voi
muuttua lumipalloefektiksi. Se voi nayttaytya sadismina, vaikka todellisuudessa ihminen ei voisi missaan muualla kuin salassa toisten katseilta kayttaytya nain. Toisin
kuin monesti aiheen parissa kaytavissa
keskusteluissa tuodaan esiin, vain pieni
osa henkisesta vakivallasta on psykopaattisten narsistien toteuttamaa. Mikali keskustelu vakivallasta pidattaytyy tassa suppeassa katsantokannassa, jaa suuri osa vakivallasta pimentoon. Suuri joukko ihmisSivu 5

UUDET MIESSAKKILAISET ESITTÄYTYVÄT

Henri Hyttinen, Hankekoordinaattori,
Masi-hanke
Olen 33-vuotias isa, asun Tampereella 9
kuukautisen tyttareni ja vaimoni kanssa.
Olen kotoisin Iitista Kymenlaaksosta. Vuosien saatossa olen asunut myos Lahdessa
(”lahes”). Lukion ja armeijan jalkeen tyoskentelin rakennuksen ja teollisuuden parissa eri tehtavissa apumiehesta tyonjohtajaksi. Rakennus- ja tehdasvuosien saatossa
lopulta kuitenkin keksin sen oman mielenkiinnon kohteeni, kun alkoi vaajaamattomasti nayttaa silta, etta jalkapalloammattilaisuus/rocktahteys ovat taitojeni ulottumattomissa, ainakin toistaiseksi. Hoitoalalle hakeutuessani olen ollut vakuuttunut
ensihoitajaksi hakeutumisen mielekkyydesta, mutta matkalla mieleni muuttui ja
suuntauduin mielenterveys- ja paihdehoitotyohon. Noihin aikoihin myos tapasin nykyisen vaimoni ja muutin Lahesta Tampereelle. Harrastan kitaran soittoa niin aktiivisesti kuin se nykyisessa elamantilanteessani on mahdollista. Joskus saatan myos
loytaa itseni lahiseutujen luontoreiteilta tai
Lapin vaellusmaisemista.
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Ennen Miessakkeja tyoskentelin Tampereen kaupungilla Ensiohjaus Ensiossa mielenterveys- ja paihdeasiakkaiden kanssa.
Tyoni oli paivystyksellista asiakas- ja verkostotyota julkisen alan ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa. Olen tyoskennellyt vuodesta 2010 lahtien Tampereella
TÄYS:ssa akuuttipsykiatrian turvaosastolla, Ä-klinikkasaation Tampereen kuntoutumiskeskuksessa seka Äutismisaation Ätalan ryhmakodilla. Äjanjaksolle on ollut
ominaista laitosmuotoisten palveluiden
purkaminen, painopisteen siirtyminen
avohoitoon ja nain ollen uusien toimintatapojen kehittaminen. Miessakkien toiminnasta olin aiemman tyoni kautta tutustunut Erosta Elossa ja Lyomaton Linjan toimintamuotoihin. Äloitin Masi-hankkeen
koordinaattorina 25.9.2017. Masihankkeen tarkoituksena on tukea isien toi-
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mintakykya tilanteissa, joissa heilla itsellaan tai muilla perheenjasenilla on masennusoireita. Masi-hankkeessa yhdistyvat
aiempi tyokokemukseni seka paivittain
karttuva kokemukseni isana olemisesta.
Koen isyyden tukemisen tarkeana osana
perheille suunnattuja palveluita ja talla saralla mielestani jarjestotoimijan rooli julkista palvelua taydentavana tekijana on
oleellinen, silla vaikka perhe ja lapset nykyaan otetaankin hyvin puheeksi, isyys
teemana jaa usein paitsioon. █
Hankkeessa toisena toimijana aloittaa myös
pitkäaikainen Isyyden Tueksi –
työntekijämme Ilmo Saneri.

Ismo Pitkänen, toimistosihteeri
Olen 28-vuotias alun perin Oulunsalosta
kotoisin oleva ja Oulun kautta Helsinkiin
opintojen perassa muuttanut valtiotieteiden maisteri. Paaaineenani paneuduin sosiaalipsykologiaan ja siina sivussa opintosuoritusotetta tuli taytettya nipulla muita
sosiaali- ja yhteiskuntatieteita antropologiasta sukupuolentutkimukseen.

Valmistumiseni jalkeen olen tyoskennellyt
kansalaisjarjestokentalla seniorityon puolella ja Kelalla toimeentulotuen ratkaisutyossa. Yliopiston akateemisemmasta ja
teoreettisemmasta viitekehyksesta on ollut
hyvin kiinnostavaa siirtya maanlaheisempaan kaytannon tason tyohon ja sen toteuttamisen tapoihin. Olen oppinut aiemmista pesteistani paljon ja tata kokemuksen kartoittamista on nyt tuoreena toimistosihteerina tarkoitus jatkaa Miessakkien
puolella. On hyvin palkitsevaa olla omalla
tyopanoksellaan organisoimassa toimintaa
ja pitamassa jarjeston rattaita pyorimassa.
Olen jo pitkaan ollut kiinnostunut sukupuolittuneesta tukitoiminnasta ja etenkin
miehiin liittyvista yhteiskunnallisista ja yksilotason ongelmista joita olen paassyt
seuraamaan median ohella valitettavan
usein myos lahipiirissani. Miessakkien toimistosihteerin pesti tarjoaakin oivan aitiopaikan paasta paneutumaan siihen, kuinka
eri teemojen kanssa kaytannossa tyoskennellaan ja miten tyo vaikuttaa paitsi yksittaisten asiakkaiden elamiin, myos laajemmin kulttuurisella tasolla tietoisuutta miehille uniikeista haasteista lisaten.
Vapaa-aikaani taytan musiikilla, elokuvilla
ja sulkapallokentalla santailemalla. Lisaksi
harrastan poytalaatikkoon kirjoittamista ja
piirtamista. Jokseenkin huuruisena visiona
tarkoituksena olisi joskus koostaa kertyneesta materiaalista maailman (tavalla tai
toisella) mullistava sarjakuva-eepos. Kun
nyt magnum opukseni punainen lanka viela hahmottuisi. Ehka elakkeella viimeistaan sitten. █
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VÄKIVALLAN KOKEMINEN AHDISTAA MIEHIÄ – TIETOISUUTTA
VÄKIVALLASTA TULISI PARANTAA
Teksti Miessakit ry:n tiedote 29.8.2017

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta,
järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä
väkivaltakokemusten seurauksena. Liki
puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka
johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua
kokemusta.
Vaiettu vakivalta – Miesten kokema vakivalta seka mahdollisuus avun hakemiseen
ja saamiseen - kyselyyn netissa vastanneista miehista valtaosa oli kokenut vakivaltaa
entisen elamankumppaninsa taholta. Koettu vakivalta oli luonteeltaan valtaosin seka
henkista etta fyysista. Pelkastaan henkista
vakivaltaa oli kokenut 14 % miehista ja
vain fyysista vakivaltaa 7 % miehista. Henkinen vakivalta oli miehen huonommuuden osoittamista, valineellista vakivaltaa ja
yleista henkista vahingoittamista. Fyysinen
vakivalta oli lyomista, tavaroilla heittamista, raapimista ja potkimista.
Seka vakivaltaa kokeneet miehet etta ammattilaiset olivat kyselyssa yhta mielta siita, etta miehiin kohdistuvaan vakivaltaa
tulisi tehda tunnistettavammaksi. Merkittavaksi kehittamisehdotukseksi nostettiin
viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.
Miessakeissa toteutettiin verkkokysely
miesten vakivaltakokemuksista syksylla
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2016. Kyselyyn vastasi yhteensa 235 yksityishenkiloa, sosiaali- ja terveysalalla tyoskentelevaa tai muuta alan ammattilaista.
Vaiettu vakivalta -raportti lisaa oleellisesti
tietoa miesten kokeman vakivallan seurauksista.
Vakivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa
tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmatoimintaa vakivaltaa
kadulla tai kotona kokeneille miehille. Äpu
on luottamuksellista ja maksutonta. Lisaksi
hankkeessa kerataan tietoa miesten kokemasta vakivallasta. Hanke toimii vuosina
2016-2018 STEÄ:n rahoituksella.
Lisätietoja
Tommi Sarlin
hankekoordinaattori
kognitiivinen lyhytterapeutti
044 751 1344
tommi.sarlin@miessakit.fi
Jussi Pekkola
hanketyontekija
psykiatrinen sairaanhoitaja
044 751 1345
jussi.pekkola@miessakit.fi
Vaiettu väkivalta –raportti
Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja
saamiseen -raportin (kansi ohessa) voit
kayda lukemassa pdf-muodossa Miessakkien nettisivuilta. Voit myos tilata raportin
painetun version postimaksua vastaan
osoitteesta miessakit@miessakit.fi - tai tulla noutamaan sen Ännankadun toimistoltamme (aina on kiva nahda!).
JÄSENTIEDOTE
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KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ MIESSAKEISSA
Teksti Äkseli Rouvari, 29.8.2017

Miessakeissa toimistosihteerinä huhtikuun
alusta lähtien toiminut Akseli Rouvari on
aloittamassa opiskelut ja työskentelee nykyisessä tehtävässään enää elokuun loppuun asti. Hän kertoo tässä blogikirjoituksessa kokemuksistaan, ja henkilökohtaisesta
kasvustaan työsuhteen aikana.
"Äivan naina paivina tulee tayteen viisi
kuukautta siita, kun aloitin tyoskentelyn
Miessakkeissa, toimistosihteerina. Mieleni
on herkka kaymaan lapi muistoja taman
kuluneen ajan varrelta nyt, kun olen kaantamassa uutta sivua elamassani ja aloittamassa opiskelut aiheesta, josta olen haaveillut jo pitkaan. Vaikka olenkin siis todella innoissani tasta uudesta askeleesta, on
oloni myos haikea. Opiskelupaikan tuomien ilouutisten myota tyosuhteeni jai aiottua lyhemmaksi, mutta silti se kasvu,
jonka olen kokenut naiden kuukausien aikana, tuntuu valtavalta nain taaksepain
katsottaessa.
Vaikka sanottavaa riittaisi paljon, lienee
paikallaan tiivistaa kokemani kolmeen
ydinpointtiin, joiden kautta voin luonnehtia tata tyosuhdetta ja kaikkea mita se on
minulle tarjonnut.
Ensimmaisena nousee mieleen se, etta
vaikka viitta kuukautta ei voi tyoelamassa
pitaa pitkana aikana, minulle se on tarkoittanut pisinta ja saannollisinta tyosuhdetta
tahan mennessa. Äiemmista patka- ja kesatoista poiketen voin todeta oppineeni kantamaan vastuuta aivan uudella tavalla itsenaisessa ja saannollisessa tyossa.
Sivu 10

Toinen pointtini liittyy niin ikaan edella
mainitsemaani vastuun kantamiseen: koen
ehka hienoimmaksi asiaksi tyotehtavissani
sen laajan vastuun, minka olen monissa
asioissa saanut. Olen ollut mukana ideoimassa, ja itsekin kehitellyt, monia asioita
organisaatiossamme. Koen taman luottamuksen osoituksen valmistaneen minua
loistavasti tyoelamaan, ja oikeastaan myos
tavoitteelliseen yliopisto-opiskeluun. Monet saavuttamani taidot ovat sellaisia, jotka tulevat olemaan minulle tarkeita tulevaisuudessa. Voin todeta taman tyon olevan tahanastisista tyosuhteistani selvasti
lahimpana sita, mita tulen tulevaisuudessa
tekemaan – eli jotain yhteiskunnallisella
alalla.
Viimeisena asiana haluan nostaa esiin
Miessakkien organisaation ja sen tyontekiJÄSENTIEDOTE

jat ylipaataan. Olen saanut
mahdollisuuden kasvaa tehtaviini sisaan tyosuhteeni
aikana ja organisaatio esimiehista lahtien on osoittanut minulle luottamuksensa
ja tukensa heti alusta alkaen.
Esimiehet ja muut tyontekijat ottivat minut todella hyvin vastaan vertaisenaan, enka muista kertaakaan hetkea, jolloin olisi tarvinnut
eparoida avun tai lisatietojen
kysymista, tai muuten vaan
juttelemaan menemista.
Miessakkien organisaation
tiimihenki on todella hyva ja
uskon oppineeni jotain kaikilta sen tyontekijoilta, heidan persoonistaan ja kaikkien
omasta tavasta tehda toita sitoutuneesti.
Nain tarkeiden asioiden parissa tyoskenteleminen synnyttaa vahvaa motivaatiota,
mika myos nakyy jokaisesta paallepain.
Kaiken kaikkiaan voin siis todeta olevani
kiitollinen naista kuluneista viidesta kuukaudesta. Ne pitivat sisallaan enemman
kuin olisin ikina voinut uskoa etukateen, ja
nyt koen olevani valmiimpi ottamaan seuraavan askeleen elamassani kuin koskaan
aiemmin. Olen varma myos siita, etta Miessakit tulee pysymaan tavalla tai toiselle
myos jatkossa mukana elamassani – ja ennen kaikkea sydamessani." █

HELSINKI MISSIO TARJOAA
UUTTA APUA
YKSINÄISILLE AIKUISILLE
Jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä ajoittain tai jatkuvasti. HelsinkiMissio aloittaa lokakuussa Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n
rahoituksella (2017-2019) yksinäisyyden
vastaisen auttamisohjelman täysiikäisille pääkaupunkiseudun asukkaille.
Pari kuukautta kestävä maksuton Näkemys-ohjelma pureutuu ihmisen käsityksiin
itsestä ja muista. Se tukee yksinäisiä löytämään itse ratkaisuja yksinäisyyden lievittämiseen itsenäisen työskentelyn ja
keskustelutapaamisten avulla.
Mukaan ohjelmaan voi hakea: https://
www.helsinkimissio.fi/nakemys/tulemukaan
Viestiä ja linkkiämme saa jakaa!
Lisätietoa:
projektikoordinaattori Jenny Julkunen,
puh. 044 7031 447,
jenny.julkunen@helsinkimissio.fi
projektikoordinaattori Maria Rakkolainen,
puh. 044 0546 224,
maria.rakkolainen@helsinkimissio.fi
https://www.helsinkimissio.fi/nakemys
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MIESTEN VIIKKO

NUORISSA ON TULEVAISUUS; ENTÄ NUORTEN MIESTEN TULEVAISUUS?
Kolmastoista vuosittainen Miesten Viikko
toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä
viikolla marraskuussa.
Tyo? Opiskelupaikka? Parisuhde? Kaverit?
Perhe? Hyvinvoinnin kysymykset ovat moninaiset. Vaikka valtaosa nuorista miehista
voi vahintaankin kohtuullisen hyvin, liian
moni kohtaa merkittavia haasteita yhteiskuntaan kiinnittymisessa. Yksi keskeisimmista syrjaytymiselle altistavista tekijoista
on tyo- tai opiskelupaikan puuttuminen.
Esitammekin kysymyksen, mita nuoret
miehet tarvitsevat, jotta he kykenevat valitsemaan itselleen hyvan tulevaisuuden?
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 miestenviikko.fi tai lahettakaa tietoa asiasta osoitteeseen miestenviikko@miessakit.fi.
Ohjelma on katsottavissa elo-syyskuussa
tapahtumakalenterissa Miesten Viikon sivustolla.
Tervetuloa mukaan tukemaan miehia
muuttuvassa yhteiskunnassamme!

MIESSAKIT RY:N SYKSYN NETTILUENNOT
Miten tukea nuoria miehiä opiskelu-/
työpaikan saamisessa -nettiluento 26.10.
Miessakit / Auta Miestä Mäessä -hanke
Sukupuolitietoisella uravalmennuksella
voidaan lisätä nuorten miesten uravalintaan ja työnsaantiin liittyviä valmiuksia.
Näihin voidaan vaikuttaa myös mentoroinnin avulla. Mentorisuhteen aikana
nuori saa mahdollisuuden pohtia omaa
tilannettaan ja kuulla pidempään työelämässä olleen miehen uraan ja opiskeluihin liittyviä kokemuksia.
Luennoitsijana Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo
Isyyden Tueksi -nettiluento 9.11.
Luennon aiheena isän vanhemmuus
(tarkentuu myöhemmin)
Luennoitsijana Miessakit ry:n isätyöntekijät Ilmo Saneri ja Timo Tikka,
Molemmat luennot ovat nähtävissä Väestöliiton ylläpitämällä Perheaikaa.fi sivustolla. Sivustolta löytyvät myös Miessakkien aiemmin järjestämät luennot.
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MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS, 26.-27.10.2017, HELSINKI
Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta
myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti
lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän
suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Isatyo -koulutuksessa keskitytaan isien/
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.

Ännankatu16 B 28, 00120 Helsinki

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.
Paikka

Hinta
Koulutuksen hinta 200 €, Miessakit ry jasenille 150 €. Sisaltaa kahvit.
Ilmottautumiset
Timo Tikka, Ilmo Saneri
Isatyontekijat, tyonohjaajat, kouluttajat
Isyyden Tueksi

Äleksanterinkatu 30, 15140 Lahti
GSM 050 511 3360 tai 050 511 3361
timo.tikka@miessakit.fi
ilmo.saneri@miessakit.fi

ISÄLUURI
ARKISIN KLO 9-12
044 751 1332
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ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS
OHJELMA
Torstai 26.10.2017
10.00 Tutustuminen, Esittely, paivien
tavoitteet
10.30 Isaerityisosaaminen, isyyden historia

12.00 Lounastauko
13.00 Oma lapsuuteni perhe - Kotoa
saadut isyyden ja aitiyden mallit
Pienryhmatyoskentely
14.00 Kahvi
14.30 Kokemukset ennen lapsen syntymaa
15.30 Paivan arviointia

Etatehtavan anto seuraavaa paivaa varten
16.00 Paiva paattyy
Perjantai 27.10.2017
9.00 Edellisen paivan tehtava
Kokemukset lapsen syntyman jalkeen
12.00 Lounastauko
13.00 Hollolan mallin taustat ja kokemukset
14.00 Yhteenveto paivista
Palautekeskustelu

MINNE MIEHEN MATKA –SEMINAARI
7.11.2017
Teksti Mies minne matka –verkkosivusto

Selvitysten mukaan suomalaiset pojat
ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt
ja koettu hyvinvointi on lisääntynyt. Miksi
kuitenkin nuoret miehet ovat yliedustettuina työkyvyttömissä, kun samalla
kaksi kolmasosaa TE-palvelujen asiakkaista on naisia? Mitä pojasta-mieheksikasvuprosessissa tapahtuu?
Diakonia-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun järjestämässä Minne miehen matka seminaarissa tarkastellaan nuorten miesten elämänhallintaa ja urapolkuja niin
haasteiden kuin uusien ideoiden kautta.
Tapahtuman juontaa toimittaja, MTV3:n
uutisankkuri Keijo Leppänen. Tilaisuuden
järjestävät ESR-rahoitteiset Matti – miesten matkat työhön- ja Auta miestä mäessä -hankkeet.
Aika ja paikka: 7.11.2017 klo 9-15,
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki. Tila auditorio 332.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://miesminnematka.com/osallistu/
seminaarit/

15.00 Paiva paattyy
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE
Tukihenkilökoulutus eromiehille
(EETU) Tampere

kiloa. Koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen valintaa.

Miehet jaavat erotilanteessa usein aivan
yksin. Itse eron kokenut, tehtavaansa koulutettu vertaistukihenkilo tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo kaytannon
asioissa. Tarvittaessa tukihenkilo voi olla
mukana vanhemmuuteen liittyvissa sopimusneuvotteluissa.

Aika ja paikka
Lauantai 18.11.2017 klo 10.30 - 16.30 ja
lauantai 2.12.2017 klo 10.30 - 16.30.
Kumppanuustalo Ärtteli, Salhojankatu
42, Tampere

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.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jalkeen henkilolla on perusvalmiudet toimia ero-miehen vertaistukijana. Han ymmartaa ja osaa kasitella entista
paremmin paitsi tuettavan myos omia tunteitaan (tukihenkilolla on takanaan oma
eroprosessi). Toisen eromiehen auttaminen voi olla itselle erittain myonteinen kokemus.
Kenelle
Omasta eroprosessistaan tasapainotilan
saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyosta.
Koulutusryhman koko on enintaan 8 henSivu 16

Hinta
Koulutus on osallistujille ilmainen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Kari Vilkko, erotyovastaava
044 751 1341
kari.vilkko@miessakit.fi
Ilmoittautuminen viimeistaan 3.11.2017.
Haastattelut sopimuksen mukaan.
EETU-CHAT JATKUU SYKSYLLÄ

Maanantaisin 21-23 tukinetin sivuilla
järjestettävä EETU-chat –toiminta jatkuu syksyllä myöhemmin tarkentuvin
aikatauluin.
EETU-chat on Erosta Elossa –
vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen,
ylläpitämä liveryhmä, jossa miesten
on mahdollista vaihtaa anonyymisti
ajatuksia erotilanteestaan sellaisen
henkilön kanssa, joka varmasti ymmärtää.
Chattia odotellessa Tukinetin avoin
24/7 Erosta Elossa –keskusteluryhmä
on hyvä väylä saada vertaistukea. Löydät sen osoitteesta www.tukinet.net.

JÄSENTIEDOTE

TAMPEREEN SEUDUN VERTAISVERKKO PALKITTIIN ETIIKAN EDISTÄMISESTÄ
Teksti TÄYS-verkkosivusto / URHOn toimitus

Tampereen Seudun vertaisverkko ry on saanut tämänvuotisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin etiikan edistämispalkinnon. Palkinto on 5 000 euroa. Etiikan edistämisrahastosta palkitaan vuosittain toimijoita, joiden
voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esille tuomista Pirkanmaalla.
Tampereen Seudun vertaisverkko ry tarjoaa vertaistukea vaikeassa elamantilanteessa sairauden tai muun syyn takia olevalle
ihmiselle. Yhdistys toimii vertaiskeskuksessa, jossa kokoontuu 14 erilaista jarjestoa tai ryhmittymaa. Vertaiskeskuksen toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen.
– Vertaisverkko tekee arvokasta ja eettisesti korkeasti arvostettua vapaaehtoistyota erityisesti sellaisten ryhmien parissa,
joiden on vaikea muualta loytaa pitkajanteista ja elaytyvaa apua. Eettisesti merkittavan tuen yksi piirre on kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Se tuo sisaisen ymmarryksen ja siita avautuvat sanat ja teot,
totesi hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Pihkala.
Vuosittain jaettavasta palkinnosta paattaa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus Pirkanmaan hoitoeettisen neuvottelukunnan
esityksen perusteella. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli tana vuonna yhteensa 12
ja palkinnon saajaksi ehdotettiin 10 eri
henkiloa tai yhteisoa. Palkinto luovutettiin
yhdistykselle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa 29.5.2017.
KESÄ 2017

Miessakit ry:n osalta vertaisverkoston kautta toteutettavaa ryhmätoimintaa on jo pitkään ohjannut Tampereen yhdysmiehemme
Pekka Huttunen. Suurkiitos Pekalle koko
organisaation puolesta!

KOULUTUSPÄIVÄ: NAISEN JA MIEHEN
VÄKIVALTA 8.11.2017
Maria Akatemia ry ja Miessakit ry järjestävät yhteistyössä koulutuksen Miesten
Viikolla Helsingissä. Kouluttajina toimivat
em. yhdistysten lähisuhdeväkivaltatyön
ammattilaiset.
Väkivalta on yhteiskunnallinen haaste.
Sen varhainen tunnistaminen ja siihen
puuttuminen on ihmissuhdealojen ammattilaisten vastuu ja velvollisuus. Lähisuhdeväkivalta-ongelma n käsittely Suomessa on perinteisesti painottunut mies-,
nais-, tekijä-, kokijanäkökulmaiseen työskentelyyn. Haluamme tuoda uusia näkökulmia ja keskustelua aiheeseen yhteisen
koulutuspäivän merkeissä. Mikä on miehen ja naisen väkivallassa omaa ja erityistä, mikä samaa, mikä erilaista?
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.maria-akatemia.fi/koulutuspaivanaisen-ja-miehen-vakivalta-helsinki
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jaseneksi voi liittya jokainen
taysi-ikainen mies, joka haluaa edistaa yhdistyksen tavoitteita.
Henkilojasenmaksu on 20 € (alennukseen
oikeutetuilta 10 €). Henkilojasenmaksun
voivat halutessaan suorittaa alennettuun
hintaan opiskelijat, elakelaiset, tyottomat
ja alaikaisten lasten huoltajat.
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

Kannatusjasenmaksu on tarkoitettu henkiloille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta
ilman varsi-naiseen jasenyyteen liittyvia
oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusjasenille
toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama
informaatio (jasentiedote ym.) kuin varsinaisille jasenille. Kannatusjasenmaksu on
20 euroa henkilojasenilta, ja 100 euroa yrityksilta/yhteisoilta.

Yhdistyksen jaseneksi liittyminen tapahtuu helpoiten tayttamalla jasenkaavake internetsivuillamme. Voit myos liittya suoraan ottamalla yhteytta Miesakkien toimistoon. Jasenmaksukaavake toimitetaan sinulle ensimmaisen URHO-lehden liitteena. Jasenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisatietoja loytyy yhdistyksen saannoista.
Yhdistyksellamme on kaytossa kolme jasenyysluokkaa: henkilojasenyys, yhteisojasenyys ja kannatusjasenyys. Yhdistyksen jasenet hyvaksyy hallitus.

Yhteisojasenet hyvaksytaan samalla menettelylla ja samoilla toimintalinjoihin liittyvilla perusteilla kuin henkilojasenet. Yhteisojasenyys vahvistaa avointa yhteistyokumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja
palvelut kuin henkilojasenyys.
Yhteisojasenmaksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
maarasta (ks. tarkemmin nettisivuilta).
Kannatusjäsenyys

Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki
www.,miessakit.fi
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi
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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
040 669 5004
jouni.juden(at)outlook.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

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
patrik.martonen@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
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