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TERVE MIES TERVEESSÄ RUUMIISSA 

Jo kahdeksannen kerran järjestettävä 

Isänpäivään päättyvä Miesten Viikko 

kutsuu tällä kertaa meitä kaikkia pohti-

maan miesten terveyttä eri näkökulmis-

ta. Ohjelmatarjonta on monipuolista ja 

valtakunnallisesti kattavaa (ks. miesten-

viikko.fi). Terveydellinen kokonaispaket-

ti rakentuu sosiaalisen, psyykkisen ja 

fyysisen elementin yhteisvaikutuksesta, 

jossa korostetusti huomioituu kaikkien 

kolmen sidonnaisuus toisiinsa. Oman 

merkityksellisen lisänsä kokonaisuuteen 

tuottaa sukupuolierityinen elementti, eli 

tässä tapauksessa mitä se tarkoittaa, että 

kyseessä on mies. 

 

Arvoisat miehet, te olette hyviä ja tärkei-

tä, ja ansaitsette kaiken tarvitsemanne 

tuen. Naiset ja miehet tietävät ainakin 

sisimmässään, että sekä naiset että mie-

het ovat yhtä lailla hyviä ja korvaamatto-

mia. Hyvälle ei vain niin helposti itse an-

na, eikä anneta sijaa - se on vähemmän 

kiinnostavaa. Siksipä rohkaisenkin kaik-

kia naisia ja miehiä puhumaan koroste-

tusti hyvää miehistä nyt Miesten Viikol-

la! Miehet, naiset ja lapset tarvitsevat si-

tä. 

 

Terve itsearvostus ohjaa huolehtimaan 

riittävästi fyysisestä terveydestä. Ja, fyy-

sinen hyvinvointi antaa tarvittavaa elik-

siiriä sosiaalisesta ja psyykkisestä ter-

veydestä huolehtimiseen. Ehkä merkittä-

vin mahdollisuus terveydestä huolehti-

misessa on vertaistuki. Kertokaa miehet 

toisillenne kieliasusta välittämättä omin 

sanoin siitä, mitä kuuluu. Hakeutukaa 

toistenne seuraan – yksin ei pidä jäädä 

rypemään itsesäälissä tai epävarmuudes-

sa. Auttakaa miestä mäessä. Me olemme 

tottuneet avautumaan tietyistä asioista 

helpommin naisille, eli äidille. Ja se on 

edelleen arvokasta, tehkää niin. Muutakin 

kuitenkin tarvitaan – katsokaa vaikka hy-

vinvointi- ja syrjäytymistilastoja. Mies se 

siellä porskuttaa negatiivisesti. Opetel-

laan siis yhdessä löytämään se puuttuva 

terveyttä vahvistava elementti miesten 

kesken – vain mies syvimmiltään tietää, 

miltä tuntuu olla mies. 

 

Itsearvostusta vahvistamalla voimme vä-

hentää sitäkin, ettei meidän tarvitse ko-

kea olevamme jotenkin vähemmän hyvä 

sukupuoli. Erityisesti auttamistyössä nä-

kyy vielä merkittävästi eräänlaista suku-

puolellemme kertynyttä häntä koipien 

välissä -mentaliteettia ja itseensä käper-

tymistä. Puhutaan yhdessä siitä, mitä 

olemme, mitä tarvitsemme, tuodaan hyvä 

mies näkyväksi. Ei peitellä vaikeita asioi-

ta. Ongelmat, kriisit ja pahoinvointi ovat 

normaali osa hyvinvointia – se, miten nii-

hin kykenee suhtautumaan, on olennai-

sinta kokonaisterveyden kannalta. 

 

Hyvää Miesten Viikkoa kaikille! 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Miessakit ry 
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EROSTA ELOSSA 

ESITYS MIEHEN TUKEMISEN TÄRKEYDESTÄ 

Teksti Miessakit ry:n Erosta Elossa –toiminnan työnte-

kijöiden Jouni Linnankosken ja Kari Vilkon vuoropuhe-

luesitys Perheen hyvinvointi –seminaarissa 6.10.2012 

(Suomalaisen Naisliiton ja Suomen Naisyhdistyksen 

Minna Canth –seminaari Tampereen Suomalaisella klu-

billa) 

 

 

Esityksen teema: Perhe voi hyvin, jos mies 

saa tukea ja apua kriisiinsä erotilanteessa 

 Mitä kaikkea mies menettää erossa, 

miten hän sen kokee? 

 Miehen kokemukset naisvaltaisesta 

palvelujärjestelmästä 

 Miksi miestä kannattaisi kuunnella? 

Ketkä kaikki siitä hyötyisivät? 

 Erosta Elossa palvelukokonaisuus 

 Markkinointipaketin sisältöjä ja ero-

ryhmätoiminnan tuloksia 

 

ESINÄYTÖS 

MIES 1: Vaimoni lähti ja otti lapset mu-

kaansa. En ole nähnyt heitä neljään viik-

koon. Minulla on heitä kova ikävä! 

MIES 2: Vaimoni ilmoitti, etten tule näke-

mään lapsiani kuin joka toinen viikonlop-

pu. Haluaisin elää lasteni arjessa, mutta 

voinko mitenkään saada enempää tapaa-

misaikaa, jos vaimoni ei siihen suostu? 

MIES 3: Minulla on tosi paha olla, minulla 

ei ole ketään jolle puhua. 

MIES 4: Minua syytetään lapseni kaltoin 

kohtelusta. Tiedän, että olen hyvä isä enkä 

voisi tehdä lapselleni pahaa, mutta kukaan 

ei usko minua.  

 

**** 

 

 

KARI: Miltä nämä lauseet kuulostavat? 

JOUNI: Ne kuulostavat hyvin tutuilta, kuu-

len usein tällaista hätää. Miehet miettivät 

ja ihmettelevät, miten on mahdollista, että 

miehelle ja isälle käy erossa näin? 

 

JOUNI: Sinä Kari työskentelet Tampereel-

la, miltä nämä miesten kokemukset kuu-

lostavat sinusta? 

KARI: Minä kuulen myös tällaista joka päi-

vä, tunnistan sen, että miehet eivät tiedä, 

miten erotilanteessa tulisi toimia eivätkä 

oikeuksistaan.  

JOUNI: Mistä oikeuksista puhut?  

KARI: Niin itse asiassa lapsella on oikeus 

molempiin vanhempiinsa myöskin eroti-

lanteessa. Helposti vain käy niin, että kum-

pikaan vanhempi ei huomaa, että kysymys 

ei ole heidän, vaan lapsen peruuttamatto-

masta oikeudesta.  

 

KARI: Mitä Jouni ajattelet, mikä on mies-

ten suurin uhkakuva erotilanteessa? 

JOUNI: Jos miehellä on lapsia, suurin ja 

yleisin pelko tuntuu liittyvän isyyden ohe-

nemiseen ja lasten menettämiseen. Miehet 

pelkäävät, että he menettävät läheisen 

kontaktin lapsiinsa ja lapset heihin silloin, 

kun tapaamiset jäävät liian harvoiksi. 

KARI: Miksi ihmeessä, eivätkö isät ja äidit 

ole tasavertaisessa asemassa erotilantees-

sa? 

JOUNI: Tilastojen mukaan 80 % lapsista 

päätyy äitien lähihuoltoon ja vain n. 20 % 

isien. Yhteiskunnallinen oletusarvo on, että 

lapset jäävät äidille ja usein äidit itsekin 

niin ajattelevat. Miehet puolestaan tyyty-

vät helposti tähän ennakko-oletukseen ei-
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vätkä tiedosta omia mahdollisuuksiaan. 

Muutosta tämän asian suhteen on kuiten-

kin ilmassa. 

 

JOUNI: Mikä on Kari sinun kokemuksesi, 

mikä on sellaisen miehen suurin hätä, jolla 

ei ole vaimonsa kanssa yhteisiä lapsia ja 

ero tulee?  

KARI: Monesti vaimo on miehen ainoa ih-

minen, jolle hän on oppinut uskoutumaan 

ja puhumaan. Näyttää myös siltä, että 

miesten keinot selvitä ja käsitellä eroa ja 

sen mukana tulevia menetyksiä ovat naisia 

heikommat. 

 

KARI: Mikä sinun käsitys Jouni on, kuinka 

mies tulee erotilanteessa kuulluksi?  

JOUNI: Erotilanteessa mies kohtaa viran-

omaisia, jotka ovat lähes kaikki naisia. Ta-

vallinen soitto mieheltä minulle on sellai-

nen, että hän kertoo olleensa vaimonsa 

kanssa sopimassa lapsia koskevista asiois-

ta, mutta kokemus on se, että ei tullut isä-

nä ja lapsen toisena vanhempana tasapuo-

lisesti kuulluksi. 

 

JOUNI: Miksi mies ei tule kuulluksi eikä 

siten ehkä myöskään omassa vanhemmuu-

dessaan tuetuksi. Mitä Kari sinä ajattelet 

asiasta?  

KARI: Siihen ei voida vaikuttaa, että viran-

omaiset ovat naisia, mutta puhua voi niin, 

että vuorovaikutuksen molemmat osapuo-

let ymmärtävät toisiaan. Naistyöntekijän 
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voi olla helpompi asettua toisen naisen 

asemaan, koska hän voi itsekin olla äiti. 

Miehen näkökulma tulisi kuitenkin ottaa 

aina huomioon näissä asioissa. 

JOUNI: Onko asialle mitään tehtävissä? 

KARI: Miehen tukemiseen erotilanteessa 

auttavia tahoja on vähän. Tämä sama to-

dettiin juuri valmistuneessa Sisäasiainmi-

nisteriön selvityksessä perhe- ja lapsen-

surmien taustoista vuosilta 2003-2012. 

Selvityksen yhteenvedossa todetaan esite-

tyistä suosituksista, joilla voitaisiin ennalta 

ehkäistä perhesurmia seuraavasti: ”Tietoa 

miehille kohdennetusti erosta - mitä pitäisi 

tehdä, mihin olla yhteydessä, miten asiat 

kulkevat ja mistä saisi keskustelutukea nii-

den tunteiden läpikäymiseen, mitä ero 

heissä aiheuttaa”. 

 

KARI: No, miksi miestä sitten kannattaa 

tukea? 

JOUNI: Tiedetään, että miehen riski syrjäy-

tyä erotilanteen ja perheen menetyksen 

seurauksena on suuri. Ja niin kuin tuossa 

jo edellä puhuimme, miehen keinot käsitel-

lä menetyksiä ja yksin jäämistä, voivat olla 

heikot. Joskus keinot yrittää selvitä kovas-

ta ahdistuksesta ja muista hankalista tun-

teista voivat muuttua tuhoisiksi niin mie-

hen itsensä kuin myös läheisten kannalta.   

Miestä kannattaa tukea myös siksi, jos per-

heessä on lapsia. Lasten selviäminen eros-

ta on paljolti riippuvainen molempien van-

hempien hyvinvoinnista ja yhteistyöstä. 

Näin siitä hyötyy koko perhe.  

On myös niitä isiä, jotka vetäytyvät eron 

seurauksena vanhemmuudesta. Kun mies-

tä osataan oikealla tavalla tukea, voidaan 

vetäytyminen onnistua ehkäisemään. 

 

KARI: Eihän tässä ihan tyhjän päällä olla. 

Meillä Miessakeissa on miehille suunnattu 

eropalvelu.  Kertoisitko Jouni meidän Eros-

ta Elossa –palvelustamme? 

JOUNI: Joo, Miessakkien erotyö alkoi 

v.2005 kolmivuotisena projektina. Miessa-

keissa tiedettiin, että moni mies jää eroti-

lanteessa yksin, joko sen vuoksi, että hä-

nellä ei ole riittävää sosiaalista verkostoa 

tai viranomaiset eivät osaa kohdata mie-

hen ja isän tarpeita. Oltiin myös tietoisia 

miehen riskistä syrjäytyä eron seuraukse-

na. Nyt tarvittiin siis sellainen paikka ja ta-

ho erotilanteessa olevalle miehelle, johon 

olisi helppo ottaa yhteyttä, jossa saisi no-

pean avun ja jonka mies voisi kokea omak-

seen.  Tähän sopi hyvin se ajatus, että työn-

tekijöiden tulisi olla miehiä. Monelle mie-

helle näyttää olevan helpompi puhua eros-

taan toiselle miehelle. Siinä vertaisuudella 

näyttäisi olevan tärkeä paikkansa.  

Työ löysi nopeasti oman muotonsa. Valta-

kunnallisesti Elosta Erossa –palvelu alkoi 

tarjota puhelintukea, sähköpostineuvontaa 

ja eroryhmiä. Helsingissä oli myös mahdol-

lista varata henkilökohtainen tapaamisaika 

erotyöntekijältä. Näkyvin ja omalla tavalla 

merkittävin työmuoto on ollut eroryhmät, 

joita on järjestetty eri puolilla maatamme 

ja joita ohjaavat siihen koulutuetut ver-

taisohjaajat. Tällä hetkellä ryhmiä pidetään 

13 eri paikkakunnalla Helsingistä aina Ro-

vaniemelle saakka. Kullakin paikkakunnal-

la ryhmiä tarjotaan kaksi kertaa vuodessa. 
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V. 2009 projekti loppui ja toiminta va-

kinaistettiin RAY:n pysyväluonteiseksi toi-

minnaksi.  

Seuraava iso muutos tapahtui 1 ½ vuotta 

sitten, kun Erosta Elossa palveluun voitiin 

palkata kokopäiväinen uusi työntekijä ja 

samalla avasimme uuden toimipisteen 

Tampereella. Siitä, mitä Tampereella alet-

tiin kehitellä, voisit Kari sinä kertoa lä-

hemmin. 

KARI: EETU-tukihenkilöstä voi olla suuri 

apu, jos erotilanteessa miehellä ei ole lä-

hellä ketään, jolle hän voi puhua tilantees-

taan avoimesti, luottamuksellisesti ja niin, 

että häntä ymmärretään.  EETUt ovat sel-

vinneet omasta erostaan hyvin, heillä on 

aito kiinnostus auttaa ja he ovat saaneet 

tehtäväänsä koulutuksen. Tukihenkilöt 

kuuntelevat, vastaavat, ymmärtävät ja 

kannustavat - ovat läsnä tuettavilleen. Ta-

voitteena on kohentaa eromiehen jaksa-

mista, itsetuntoa ja valmentaa tärkeiden 

neuvotteluiden lähestyessä. 

KARI: Minkälaisia kokemuksia eropalve-

lusta on tähän mennessä saatu?  

JOUNI: Eroryhmätoimintamme sai sosiaa-

lialan korkeakoulutettujen ammattijärjes-

tö Talentian Hyvät Käytännöt –

kunniamaininnan v. 2011. 90 % miehistä, 

jotka ovat käyneet eroryhmän, ovat koke-

neet sen hyvänä. Yksilökäynneillä moni 

mies kokee helpottavana ja turvallisena 

sen, että työntekijä on mies ja että hän ym-

märtää niitä erityiskysymyksiä, mitä mie-

hellä on erotilanteessa.  

 

 

JOUNI: Tuleeko mies tulevaisuudessa pa-

remmin autetuksi erotilanteessa? 

KARI VASTAA: Ainakin keskustelu on 

avattu julkista keskustelua myöten ja ilok-

seni voin todeta, että parempaan suuntaan 

on selvästi menty. Esimerkiksi täällä Tam-

pereella Miessakit tekee tiivistä yhteistyö-

tä mm. Tampereen kaupungin perheoikeu-

dellisten palveluiden kanssa. 

 

JOUNI: Mitä mieltä arvoisa yleisö olette, 

tuleeko mies tulevaisuudessa paremmin 

autetuksi erotilanteessa ja mitä siihen tar-

vitaan? ■ 
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MIESSAKIT GOES MOVEMBER 

Teksti Peter Peitsalo 

 

Tänä vuonna Miessakit ry on aikaisempaa 

tiiviimmin mukana Movemberissa. Osa 

työntekijöistämme kuuluu Miessakkien Mo 

Bro joukkueeseen ja on luvannut kasvattaa 

itselleen marraskuun ajaksi viikset.  

 

Miessakit ry:n arvojen kirkastaminen ja 

sanoittaminen on ollut yksi keskeisimmis-

tä askelista, joita yhdistyksessä on tänä 

vuonna otettu. Huolimatta siitä, että arvot 

ovat aina olleet mukana hiljaisena tietona, 

on niiden julkistaminen tärkeää niin toi-

mintamme kehittämisessä kuin viestinnäs-

säkin. Siirrettäessä Miessakkien neljää ar-

voa (sukupuolisensitiivisyys, vertaisuus, 

ammatillisuus ja hyvinvoinnin edistämi-

nen) käytäntöön, on melkeinpä itsestään 

selvää, että olemme mukana Movemberis-

sa. Eli, oman toiminnan yhteydessä väli-

tämme habituksellamme tietoa miesten 

terveyteen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Hyvinvointia ja hyvää mieltä 

Yksi asia, jonka olen Miessakeissa näinä 

reiluna kuutena vuotena huomannut, on 

miesyhteisöissä melko tyypillinen rouhe-

an, mutta hyväntahtoisen huumorin käyt-

tö. Tätä samankaltaista huumoria on myös 

Movember-kampanjassa, jossa viiksien 

kasvattaminen on se juttu, jolla koko kam-

panja pitkälti tulee näkyväksi. Itselläni on 

erittäin hyvä mieli siitä, kuinka korkean 

ammattitaidon omaavilla kollegoillani löy-

tyy sen verran pilkettä silmäkulmasta, että 

he ovat lupautuneet osallistua kampanjaan 

ja kasvattamaan itselleen viikset. Erityise-

nä kohokohtana tässä tehtävässä tulee eit-

tämättä olemaan marraskuun viimeisenä 

päivänä Isyyden Tueksi -projektiin liittyvä 

Emma ja Elias -tapaaminen, jossa miessak-

kien delegaatio tulee näillä näkymin esiin-

tymään viimeistä ukkoa myöten viiksek-

käinä. 

 

Mukaan Miessakkien joukkueeseen 

Tänä vuonna Movemberiin on mahdolli-

suus osallistua paitsi yksittäisenä henkilö-

nä, myös joukkueena. Kutsunkin täten teitä 

miehiä osallistumaan mukaan hienoon 

joukkueeseemme. Tämä onnistuu rekiste-

röitymällä Mo Broksi Movemberin net-

tisivuilla fi.movember.com ja liittymällä 

Miessakit-joukkueeseen.  

Tervetuloa mukaan kasvattamaan viiksiä 

ja edistämään miesten terveyttä sekä tä-

hän liittyvää tietoisuutta! ■ 

Lue myös http://viiksiniekka.blogspot.fi  
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Movember-kampanja järjestetään joka vuosi marraskuussa, jonka aikana miehiä 

pyydetään kasvattamaan viikset. Tarkoituksena on kerätä rahaa ja lisätä tietoi-

suutta miesten terveyden edistämiseksi. Suomessa Movemberin keräyskohde on 

Syöpäsäätiön Eturauhassyöpärahasto, joka tukee eturauhasen syövän tutkimusta 

Suomessa. Sen lisäksi Movember tukee Global Action Planin kautta Euroopassa ta-

pahtuvaa syöpätutkimusta. Kampanjan onnistumisessa Mo Brot ja Mo Sistat ovat 

keskeisessä roolissa. Ilman heitä Movember ei olisi kasvanut nykyiseen mittaansa.. 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Keskustoimisto 
Valter Söderman, toimistosihteeri 
       09 6126 620 
       044 751 1337 
       valter.soderman(at)miessakit.fi 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Hallinto  
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
       050 588 1687 
       tomi.timperi(at)miessakit.fi 
Antti Alén, hallintopäällikkö 
       0500 934 303 
       antti.alen(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miestyön Osaamiskeskus 
       miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miessakkiopisto 
Jarmo Holttinen, miestyöntekijä 
       044 751 1338 
       jarmo.holttinen(at)miessakit.fi 

 
Lyömätön Linja 
       09 6126 6212 
       044 751 1334 
       lyomaton.linja(at)miessakit.fi 
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti 
       044 751 1335 
       pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi 
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä 
       044 751 1336 
       jukka.lampinen(at)miessakit.fi 
Panu Varjonen, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       panu.varjonen(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä 
       044 751 1333 
       jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 
Kari Vilkko, erotyöntekijä 
       044 751 1341 
       kari.vilkko(at)miessakit.fi 
       miessakit.tampere(at)miessakit.fi 
 
Vieraasta Veljeksi  
Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä 
       044 751 1340 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä 
       044 751 1332 
       kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi 
 
Isyyden Tueksi 
       miessakit.lahti(at)miessakit.fi 
Timo Tikka, vastaava isätyöntekijä 
       050 511 3360  
       timo.tikka(at)miessakit.fi 
Ilmo Saneri, isätyöntekijä  
       050 511 3361 
       ilmo.saneri(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. tämän lehden takakansi 
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OIKEUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA 

taisi se kunta, jossa käräjäoikeus sijaitsee. 
Menettelyn rahoitustavasta sen sijaan ol-
tiin eri mieltä. Osa kannatti palvelun säätä-
mistä kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi, 
osa kannatti vaihtoehtoista mallia, jossa 
valtio korvaisi kunnille palvelun tuottami-
sesta aiheutuneet kulut.  
 
Eräissä lausunnoissa todettiin, että uutta 
mallia luotaessa tulisi erityisesti ottaa huo-
mioon lapsen etu. Moni lausunnonantaja 
katsoi, että palvelun tarjonnassa on otetta-
va huomioon myös muut kuin suomen- ja 
ruotsinkieliset perheet.  
 
Lisätiedot:  
hallitusneuvos Anne Hallavainio 
puh. 02951 50458  
ylitarkastaja Satu-Maaria Natunen 
puh. 02951 50456  
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi  
 
Lausuntoyhteenveto:  
http://www.om.fi/1347273180259  
Työryhmän mietintö: 
www.om.fi/1330603970789 

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen 
sovittelua kannatettiin laajennettavaksi 
koko maahan  
 
Oikeusministeriön työryhmän ehdotusta 
laajentaa asiantuntija-avusteinen huolto-
riitojen sovittelumenettely koko maahan 
pidettiin hyvänä. Kaikki lausunnonantajat 
yhtä lukuun ottamatta kannattivat ehdo-
tusta. Lausunnon antoi 21 tahoa.  
 
Vuoden 2011 alusta lähtien Espoon, Hel-
singin, Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoi-
keuksissa on kokeiltu uudenlaista lasten 
huoltoriitojen sovittelua, jossa tuomarin 
avustajana toimii psykologi tai sosiaali-
työntekijä. Syyskuun alusta kokeilu laajeni 
seitsemään muuhun käräjäoikeuteen. Uu-
denlaisessa sovittelussa pyritään löytä-
mään yhteinen, lapsen edun mukainen rat-
kaisu, jossa on huomioitu kummankin van-
hemman toiveita.  
 
Kaikki lausunnonantajat pitivät kannatet-
tavana työryhmän esittämää mallia, jossa 
asiantuntijapalvelun järjestämisestä vas-

mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
http://www.om.fi/1347273180259
www.om.fi/1330603970789
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   MARIA AKATEMIA KOULUTTAA 

DEMETER-KOULUTUSOHJELMA -  
VÄKIVALTA ON EHKÄISTÄVISSÄ 
 
Koulutus perustuu Maria Akatemian Demeter- 
ja MaSu-työssä saatuun kokemustietoon ja sii-
tä luotuun teoriaan väkivallan dynamiikasta ja 
sisäisestä käsikirjoituksesta. Se on prosessi-
koulutus, jonka viitekehys on psyko- ja perhe-
dynaaminen ja sukupuolierityinen. Oppimate-
riaalina on Britt-Marie Perheentuvan kirjoitta-
ma ja Marjo- Riitta Karhusen toimittama kirja 
Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta 
on ehkäistävissä (2010). 
 
Tavoite: Auttaa ammattilaisia kantamaan vas-
tuuta väkivallan ehkäisystä yhteiskunnassa 
antamalla lisäymmärrystä ja valmiuksia tun-
nistaa ja kohdata henkistä ja fyysistä väkival-
taa; antamalla työvälineitä ja menetelmiä väki-
vallan ehkäisyyn ja hoitoon; lisäämällä itsetun-
temusta ammatillisena laatutekijänä; sekä 
vahvistamalla ja lisäämällä eri sektoreiden 
moniammatillista yhteistyötä valtakunnalli-
sesti. 
 
Tarkoitettu: Sosiaali-, terveys- ja opetusalan 
ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon ja jär-
jestökentän toimijoille, johtajille, työnohjaajil-
le ja psykoterapeuteille.  
 
Rakenne: 7 koulutuspäivää, jotka sisältävät 
luento-osuuden ja pienryhmätyöskentelyn. 
Ryhmätyöskentely on ammatillisesti reflek-
toivaa ja prosessuaalista.  
 
Aika: Koulutus alkaa 17.1.2013. Viimeinen il-
moittautumispäivä on 17.12.2012.  
 
Hinta: 1.200 € 
  
Paikka: Maria Akatemia, Fredrikink. 33, Hki 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Demeter-työn koordinaattori  
Maria Lindroos  
045 326 9499  
maria.lindroos@maria-akatemia.fi 

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS 

Maria Akatemian kaksivuotinen työnohjaaja-
koulutus (60 op) antaa valmiudet toimia itse-
näisenä työnohjaajana sekä kehittäjänä työyh-
teisöissä, ryhmissä ja yksilöiden kanssa. Kou-
lutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n 
(STOry) asettamia kriteerejä työnohjaajakou-
lutukselle. 
 
Koulutus alkaa: 25.-26.1.2013. Koulutuksen 
lähiopiskelupäivät ovat perjantaisin klo 14-20 
ja lauantaisin klo 9-15:45. 

Hakuaika päättyy: 16.11.2012  

Koulutus soveltuu: opetus-, terveys-, sosiaali- 
ja yritysalan henkilöille, jotka ovat muun mu-
assa johtajuus-, vastuu-, kehittämis- ja asian-
tuntijatehtävissä. 

Hinta: 6.300–6.900 € ryhmän koosta riippuen. 
Lisäksi ennen koulutusta pidettävä yksilöhaas-
tattelu 80 €.  

Tiedustelut: 
Britt-Marie Perheentupa, Maria Akatemia ry:n 
perustaja, psykoterapeutti, johtajuus- ja työyh-
teisökouluttaja 0400 818 275 /  
b-m.perheentupa@maria-akatemia.fi 
Eivor Wallinvirta, TtT, työyhteisökouluttaja, 
työnohjaaja 050 4017655 /  
eivor.wallinvirta@maria-akatemia.fi  
Maria Akatemia ry:n toimisto, 09 7562 2250 / 
toimisto@maria-akatemia.fi 

mailto:maria.lindroos@maria-akatemia.fi
mailto:b-m.perheentupa@maria-akatemia.fi
mailto:eivor.wallinvirta@maria-akatemia.fi
mailto:toimisto@maria-akatemia.fi


Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 

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

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

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

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

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

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

Ylä-Savo 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
reirami@suomi24.fi 

Lahti / Orimattila 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen@miessakit.fi 

Turku 
Pekka Anttila 
041 533 5741 
pekka.anttila@miessakit.fi 

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

Porvoo 
Veli-Pekka Mälkiäinen 
050 555 0556 
velipekka.malkiainen@miessakit.fi 

Kouvola 
Kari Vakkilainen 
0400 556 388 
kari.vakkilainen@miessakit.fi 

Jyväskylä 
Mika Kanervo 
050 375 6333  
mika.kanervo@valmentajasi.fi 

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

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

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Rovaniemi 
Jouni Syväjärvi 
040 731 9356 
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi 

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

   

mailto:velipekka.malkiainen@gmail.com

