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STM:N MIESTYÖRYHMÄ ONNISTUI TEHTÄVÄSSÄÄN 

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri ni-

mitti pari vuotta sitten työryhmän pohti-

maan mieskysymyksiä tasa-

arvopolitiikassa. Työryhmä luovutti loppu-

raporttinsa viikko sitten todeten, että ra-

portti on käytettävissä seuraavaa hallitus-

ohjelmaa laadittaessa. 

 

Yhteiskuntamme – ja siksi samalla miesten 

– hyvinvoinnin kannalta loppuraportti on 

voittopuolisesti hyvä. Kun peilaa sisältöä 

yhteiskunnallisen tasa-arvotyön pitkäai-

kaisiin päälinjauksiin, on merkittävää, että 

nyt poikien ja miesten keskeisimmät sosi-

aaliset haasteet halutaan nostaa myös tasa

-arvopolitiikan keskiöön. Tämä tahtotila 

läpileikkaa koko raportin. 

 

Työryhmän ehdotukset ovat suurimmalta 

osin sellaisia, joiden todella toivoisi johta-

van konkretiaan. Näitä ovat mm. isyyden 

tukemiseen ja erokriiseistä selviytymiseen 

liittyvät kirjaukset. Ilahduttavaa on myös 

se, että sosiaali- ja terveyspalveluja esite-

tään kehitettäväksi ajanmukaisiksi nosta-

malla mieserityinen osaaminen ammatilli-

seksi laatutekijäksi. Tästä huolehtimisen 

tuleekin olla eräänlainen kantatoimi kaik-

keen, mitä raportissa ehdotetaan. 

 

Raportissa nostetaan esille myös sellaisia 

teemoja, jotka lähtökohtaisesti ovat hyvin 

tärkeitä, mutta joihin liitetyt perustelut tai 

toimenpide-ehdotukset vielä ontuvat. Täl-

laisia ovat mm. poikien tukemiseen, var-

haiskasvatukseen ja koulutukseen, sekä 

työelämän haasteisiin liittyvät kokonaisuu-

det. Koska asiat kuitenkin nostetaan tär-

keinä esille, on odotettavissa, että pidem-

mällä aikavälillä löytyy tarvittava yhteis-

ymmärrys siitäkin, mistä näissä haasteissa 

itse asiassa on kysymys. 

 

Raportissa on myös osattu paikoin olla kii-

tettävän rohkeita. Esimerkiksi erokriisei-

hin liittyvästä vieraantumisongelmasta pu-

hutaan nimenomaan tässä muodossa. Vie-

raantumisen sisälle mahtuu myös tahaton 

tai tahallinen vieraannuttaminen, mutta 

kuten yhteiskunnallisessa työssä ylipää-

tään, olennaisinta tulee olla syiden, ei syyl-

listen etsiminen. Päätavoite on osattava ja 

uskallettava tuoda näkyväksi ja siten oh-

jaavaksi. 

 

Kaikkea ei voi olettaakaan saatavan kerral-

la kuntoon. Kahdessa kokonaisuudessa ra-

portti jää vielä hieman arasti polkemaan 

paikalleen. Tasa-arvotyön ydintarkoituk-

sen pitäisi olla itsessään tasa-arvoinen. Eli 

tasa-arvolain tarkoituspykälä tulisi muut-

taa sellaiseksi, ettei sukupuolia ensisijais-

teta toisiinsa nähden. Tämä ohjaisi nykyis-

tä selkeämmin myös virkamiestyötä lähtö-

kohdiltaan tasa-arvoiseksi. Tähän ei työ-

ryhmä vielä uskaltanut lähteä, koska kol-

lektiivinen tasa-arvohaavamme märkii vie-

lä. Lisäksi tämäkään työryhmä ei lähtenyt 

pohtimaan sitä, miten tasa-arvoisuus mää-

ritellään, eli miten voidaan mitata tai tode-

ta, että jossakin kontekstissa tasa-arvo on 

saavutettu. Tämä ongelma liittyy siihen ta-

sa-arvotyön perisyntiin, että hyvinvointia 

tärkeämpää on rahan ja vallan tasajako. 

Näiden kahden haasteen kanssa ei kuiten-

kaan tarvitse jäädä päämäärättömästi ki-
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puilemaan. Aika parantaa haavat. Monessa 

mukana olleena tiedän, että hyvää – ja siksi 

samaa päämäärää – kaikki osapuolet tar-

koittavat ja tavoittelevat. 

 

Kun nyt eteenpäin katsotaan, on tärkeätä, 

että työryhmän onnistunutta työtä hyö-

dynnetään yhteisvoimin. Kuten sanottua, 

lopputulos on yleistavoitteeltaan kohdal-

laan ja tärkeä. Työryhmä antoi namupassin 

- nyt tarvitaan viimeistelijöitä!  

 

* * * 

 

Miessakit ry täyttää ensi vuonna 20 vuotta! 

Aloitamme juhlavuoden tempaukset heti 

tammikuussa; miten, se selviää seuraamal-

la nettisivujamme ja sähköpostiasi 

(olethan varmasti liittynyt sähköpostilis-

tallemme nettisivujen kautta). 

 

Sitä ennen on kuitenkin aika rauhoittua 

Joulun viettoon. Kiitokset teille kaikille ku-

luneesta vuodesta, rentouttavaa jouluaikaa 

ja kerrassaan auvoista uutta vuotta! 

 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

 

MJKL TIEDOTTAA 

 

19.11.2014 pidetty Miesjärjestöjen 

keskusliiton syyskokous nimesi lii-

ton puheenjohtajaksi kaudelle 

2015-2016 Rolf Paqvalinin.  

 

Paqvalin toimi liiton puheenjohta-

jana edelliselläkin kaudella 2013-

2014. Hän on myös Miessakit ry:n 

valtuuston puheenjohtaja. 

 

Liiton hallituksen muina jäseninä 

toimivat Antti Alén, Juuso Erno, 

Teemu Hokkanen ja Jyrki Lohi. 

 

Pääsihteerinä jatkaa Tomi Timperi. 

 

www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi 

 

Facebook.com/

miesjarjestojenkeskusliitto 
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STM:N MIESTYÖRYHMÄ 

TASA-ARVOPOLITIIKAN MIESNÄKÖKULMAA KIRKASTETTAVA 

kuukautta vanhemmat voisivat jakaa kes-

kenään sopien. 

 

"Tämä edistäisi merkittävällä tavalla tasa-

arvoa perheissä ja samalla perheiden hy-

vinvointia. Hoitovastuun jakaminen heijas-

tuisi myös työelämään: isien käyttämät pit-

kätkin hoitojaksot eivät enää olisi ihmette-

lyä aiheuttava poikkeus, vaan osa työpaik-

kojen arkea. Jos äidit palaisivat pisimmiltä 

vapailta nykyistä nopeammin, palkkakehi-

tys paranisi ja eläkkeet karttuisivat nope-

ammin" sanoi Rajakangas. 

 

Moninainen mies 

Raportissaan työryhmä nostaa esiin ongel-

mia, joita miehet Suomessa kohtaavat. Eri 

teemoista esitetään toimenpide-

ehdotuksia perusteluineen. 

 

Teemat kattavat miehen kaikki elämänvai-

heet - kasvatus, koulutus, työ, isyys - ja hy-

vinvointiin liittyviä ilmiöitä. Näitä ovat 

muun muassa miesten tarpeiden huomi-

oon ottaminen sosiaali- ja terveyspalve-

luissa sekä syrjäytymisen ja väkivallan eh-

käiseminen. 

 

Kaikkiin esitettyihin toimenpiteisiin liittyy 

myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-

hin sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvi-

en miesten mahdollisuuksien ja hyvinvoin-

nin parantaminen. ■ 

 

 
Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 

www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193. 

Teksti STM:n Tiedote 224/2014 

Isyyden tukeminen, sukupuoleen liittyvän 

epätasa-arvon purkaminen koulutuksessa 

ja työelämässä sekä miesten hyvinvoinnin 

parantaminen ovat tavoitteita, joihin tasa-

arvopolitiikassa olisi selkeämmin tähdättä-

vä. 

 

Näin esittää mieskysymyksiä tasa-

arvopolitiikassa pohtinut työryhmä, joka 

luovutti tänään loppuraporttinsa valtiosih-

teeri Ulla-Maija Rajakankaalle. 

 

Työryhmä toivoo raporttinsa vauhdittavan 

keskustelua mieskuvan monipuolistami-

seksi ja miesnäkökulman nostamiseksi 

esiin tasa-arvopolitiikassa entistä vahvem-

min. 

 

Helpotusta työn ja perhe-elämän yh-

teensovittamiseen 

Työryhmä ehdottaa esimerkiksi, että isillä 

on oltava työn ja perhe-elämän yhteenso-

vittamiseen yhtäläiset mahdollisuudet äi-

tien kanssa. 

 

"Nykyisin pääosan vanhempainvapaista 

käyttävät edelleen naiset. Tähän tarvitaan 

muutosta. Haasteenamme onkin isiä van-

hempainvapaille kannustavien mallien, ku-

ten isän oman vanhempainvapaajakson 

edelleen kehittäminen" muistutti valtiosih-

teeri Rajakangas. 

 

Rajakankaan mukaan ratkaisu voisi olla 

niin sanottu 6+6+6-malli eli kuusi kuu-

kautta vanhempainvapaasta varataan äi-

dille, kuusi kuukautta isälle ja loput kuusi 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

UUSI TYÖNTEKIJÄ MATTI KUPILA ESITTÄYTYY 

Olen 46-vuotias naimisissa oleva 2: n teini-

ikäisen lapsen isä. 

 

Ensimmäisen kosketuksen sosiaali- ja terve-

ysalan töihin sain 80-luvulla toimiessani 

kiertävänä sijaisena päiväkodeissa ja myö-

hemmin erityislapsen avustajana. Työ kou-

luttamattomana lasten kanssa oli mukavaa, 

sai leikkiä paljon ulko- ja sisäleikkejä ja sii-

tä vielä maksettiin palkkaakin. 

 

Sibelius-lukion jälkeen hakeuduin yo-

pohjaiselle linjalle mielenterveyshoitajaksi 

haaveenani valmistua joskus musiikkitera-

peutiksi. Opiskellessani ryhdyin jo toimi-

maan sivutoimisena musiikkiterapeuttina 

Niemikotisäätiöllä ryhmän ohjaajana. Tätä 

työtä tein seuraavat 11 vuotta, mutta en ha-

keutunutkaan opiskelemaan alaa. 

 

Mielenterveyshoitajaksi valmistuttuani ryh-

dyin tekemään mth:n töitä psykiatrisilla sul-

jetuilla osastoilla. Ryhmät ja niiden ohjaa-

minen alkoivat ammatillisessa mielessä 

kiinnostaa yhä enemmän. Työn ohella opis-

kelin viiden vuoden aikana ryhmäanalyytti-

seksi psykoterapeutiksi. Tämä uusi amma-

tillinen valmius ohjasi minut katsomaan 

työkenttää sairaalatyön ulkopuolelta. Pää-

kaupungin turvakoti ry haki v. 2000 Jussi-

työntekijää työskentelemään lähisuhdeväki-

valtaa käyttäneiden tai sitä kokeneiden 

miesten kanssa. Hain paikkaa ja tulin vali-

tuksi. 

 

Jussi-työssä totuin tapaamaan väkivallan 

ongelmaksi kokevia miehiä yksin, puolison-

sa tai perheensä kanssa ja miesten ryhmis-

sä. 14 vuoden Jussi-työaikanani työtä myös 

kehitettiin erilaisiin yhteistyösuuntiin. Mer-

kittävin näistä oli turvakodin sisäinen yh-

teistyö naisten ja lasten kanssa työskentele-

vien kanssa, mutta myös lastensuojelu, per-

heneuvolat, poliisi, sovittelutyö ja muut ta-

hot tulivat yhteistyötahoina tutuiksi. 

 

Näiden vuosien jälkeen aloittaessani Mies-

sakit ry:n Lyömättömän Linjan työntekijä-

nä, koen edelleen toimivani ammatillisessa 

marginaalissa. Lähisuhdeväkivallan pu-

heeksi ottaminen ja vaihtoehtoisten toimin-

tamallien etsiminen yhdessä asiakkaiden 

kanssa ei edelleenkään ole helppoa ammat-

tikentällä. Kuva lähisuhdeväkivaltaa käyt-

täneestä miehestä on usein yksipuolinen ja 

toisinaan pelottava. Ammatillisia tahoja 

näiden miesten auttamiseen on vähän ja 

joskus auttamisen ja rankaisemisen välinen 

raja-alue hämärtyy. Miesten pitkäaikainen 

vähyys työntekijäpuolella on myös muokan-

nut tarjottuja palveluita yleisellä tasolla 

naisille sopivammiksi kuin miehille. Siksi on 

hyvä, että miehille tarjotaan myös mieseri-

tyisiä palveluita. Apua miehiltä miehille. 

Miehet hyötyvät ongelmiensa ja tunnemaa-

ilmansa käsittelystä keskusteluissa. Tätä 

työtä on Lyömättömässä Linjassa hyvä jat-

kaa, koska olen kuullut tekeväni ”tärkeää 

työtä”. ■ 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

LYÖMÄTÖN LINJA -KESKUSTELURYHMÄ 

T A L V I  2 0 1 4  

Miessakit ry:n Lyömätön Linja kokoaa kes-

kusteluryhmän perhe- ja lähisuhdeväkival-

lasta miehille. Keskustelemalla ryhmässä 

kukin jäsen voi löytää väkivallattomia ja 

turvallisuutta lisääviä toimintatapoja 

omassa elämässään. Keskustelu on luotta-

muksellista. 

 

Ryhmä on täydentyvä eli yhden jäsenen 

lopettaessa hänen tilalleen otetaan uusi. 

 

Ryhmään valitaan 5-7 jäsentä. Osallistumi-

nen on maksutonta.  

 

Ryhmän kesto, aika ja paikka 

Ryhmä alkaa 17.3.2015 ja kokoontuu tiis-

taisin klo 16.30–18.00 Miessakit ry:n tilois-

sa Annankadulla Helsingissä. 

 

Ryhmään sitoudutaan vähintään kahdek-

san peräkkäisen kerran ajaksi. Ryhmän jä-

senyys voi maksimissaan kestää 1½ vuot-

ta. 

 

Ryhmä on kesätauolla 22.6.–16.8.2015. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Matti Kupila 

040 751 1330 

matti.kupila@miessakit.fi 

 

Ryhmään valitaan jäsenet ohjaajien järjes-

tämän yksilöhaastattelun kautta. 

 

Ohjaajat 

Matti Kupila, psykoterapeutti 

Pekka Jolkkonen, psykoterapeutti 

LYÖMÄTTÖMÄN LINJAN 

PUHELINAJAT 

 

Lyömättömän Linjan työntekijä 

päivystää maanantaisin, keskiviik-

koisin ja perjantaisin klo 12-13 

numerossa 09 6126 6212. 

 

Miessakit ry:n kaikkien yksiköiden 

ja työntekijöiden puhelinnumerot 

löytyvät tämän lehden sivulta 15. 

 

LYÖMÄTÖN LINJA NYT  

FACEBOOKISSA 

 

Miessakit ry:n Lyömätön Linja on 

avannut lähisuhdeväkivalta-

aiheisiin keskittyvän Facebook-

sivun. Käy tykkäämässä 

"Lyömätön Linja - Miessakit ry" -

Facebook-sivusta ja pysy ajan ta-

salla alan kuulumisista! 

 

facebook.com/

lyomatonlinja.miessakit 
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

VIERAASTA VELJEKSI -OPPIMISRYHMÄT JA FUTSAL 

 

J Ä S E N T I E D O T E  

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta 

tarjoaa monikulttuurisia suomen kielen kes-

kusteluryhmiä miehille. Ryhmät on tarkoi-

tettu sekä syntysuomalaisille että maahan-

muuttajataustaisille miehille. Ryhmiin on 

vapaa pääsy – ilmoita kuitenkin etukäteen, 

että olet tulossa mukaan! 

 

Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka halua-

vat oppia suomen kieltä ja harjoitella sitä 

käytännössä syntysuomalaisten kanssa ha-

luavat vierailla eri kohteissa, esimerkiksi 

museossa tai harrastuspaikoissa haluavat 

tutustua eri kulttuureihin ja ihmisiin ha-

luavat auttaa toisia suomen kielessä ja yh-

teiskuntataidoissa 

 

Ryhmä sopii parhaiten luku- ja kirjoitustai-

toisille. Suositeltava suomen kielen vähim-

mäistaitotaso on A1.2 tai muutama suo-

men kielen kurssi. 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Aika ja paikka 

Perjantaisin 6.2.-29.5.2015 kello 17-19 

Miessakit ry, Annankatu 16 B 28 (2. ker-

ros), Helsinki 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Heikki Kerkkänen 

050 574 3127 

heikki.kerkkanen@miessakit.fi 

 

Ahmed Diiriye 

044 344 7527 

a.diiriye61@yahoo.com 

FUTSAL | HELSINKI 

 

Liikkukaa - Sports for All ry / Ei rasis-

mille -hanke järjestää yhteistyössä 

Miessakit ry:n Vieraasta veljeksi -

toiminnan kanssa futsalin pelaamista 

Viikin monitoimitalolla yli 25-

vuotiaille kantasuomalaisille ja maa-

hanmuuttajataustaisille miehille. 

Maksuton osallistuminen! 

 

Aika 

Keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 

14.1. alkaen 

 

Paikka 

Maakaari 3, Helsinki 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Petri Öhman 

ohman@liikkukaa.org 

044 7716 7797 
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

ISÄNÄ TYÖELÄMÄSSÄ –RYHMÄ 

Miessakit ry:n työntekijöiden pitä-

miä nettiluentoja Väestöliiton perhe-

aikaa.fi –sivustolla 

 

Isä hoitovapaalla vauvan kanssa 

Luennolla tarkastellaan isän ja lapsen 

välistä vuorovaikutusta, osallistuvan 

isyyden merkitystä isän hyvinvoinnille 

ja isän merkitystä lapsen kasvun ja ke-

hityksen tukijana. Luennolla käsitellään 

myös isän hoitovapaalla oloa työpaikan 

näkökulmasta. 

 

5.11.2014 pidetty luento osoitteessa 

www.perheaikaa.fi/nettiluennot. Luen-

noitsijana toimii Miessakit ry:n kehittä-

mispäällikkö Peter Peitsalo. 

 

Eron jälkeinen isyys 

Erossa isyys ja äitiys joutuvat tarkaste-

lun alle. Isyyden olemassaolon ja isän ja 

lapsen välisen vuorovaikutuksen mah-

dollistuminen tarvitsevat huomioimista 

ja sanoittamista niin vanhemmille kuin 

viranomaisille. Lapsen hyvinvointi tar-

vitsee molempien vanhempien mu-

kanaoloa myös eron jälkeen ja se taas 

tarvitsee yhteistyökykyä molemmilta 

vanhemmilta. 

 

7.11.2014 pidetty luento osoitteessa 

www.perhaikaa.fi/nettiluennot. Luen-

noitsijana toimii Miessakit ry:n isätyön-

tekijä Ilmo Saneri. 

Miessakit ry käynnistää 21.1.2015 kymme-

nen kertaa kokoontuvan Isänä Työelämässä 

-ryhmän. 

 

Ryhmään osallistuminen antaa välineitä 

isyyden ja työelämän yhteensovittamiseen 

sekä tukee hyvinvoinnin kasvua. Keskuste-

lun kautta osallistujat saavat miesten ja isi-

en elämään liittyviä uusia näkökulmia ja 

ajatuksia sekä tietoa työn ja perheen yh-

teensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä. 

Lisäksi tavoitteena on parantaa isän ja äi-

din välistä vuoropuhelua sekä vahvistaa 

isien roolia osana perheen jokapäiväistä 

arkea. 

 

Aika ja paikka 

Ryhmä kokoontuu klo 18.00–20.00 Mies-

sakit ry:n tiloissa (Annankatu 16 B 28).  

 

Kokoontumispäivät ovat 21.1, 4.2, 25.2, 

4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5. ja 27.5. 

 

Hinta 

Ryhmään osallistuminen on maksutonta. 

 

Ilmoittautuminen 9.1.2015 mennessä 

Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyk-

sessä enintään kahdeksan osallistujaa. 

Ilmoittautua voit osoitteessa 

www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/

miessakkiopisto/ilmoittautuminen 

 

Lisätiedot 

Ville Ojanen 

041 535 8461 

ville.ojanen@greycells.fi 

http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/ilmoittautuminen
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/ilmoittautuminen
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KUVASAKIN SYYSNÄYTTELY 

Teksti Jukka Lampinen 

Kuvat Antero Kupiainen, Jukka Lampinen ja 

Timo Sillanpää 

 

Kuvasakki -ryhmätoiminta lähti liikkeelle 

5.3.2014 lehtikuvaaja ja kuvajournalismin 

opettaja Jore Puusan ohjauksessa. Kevään 

ajan ryhmä kokoontui tiiviiseen tahtiin, 

kerran viikossa. Tällä intensiivisellä jaksol-

la pyrittiin ryhmän osallistujille luomaan 

yhteistä tiedollista, näkemyksellistä ja osin 

osaamiseenkin liittyvää perustaa valoku-

vaamisesta. Tämän lisäksi kuvattiin ahke-

rasti ja saatettiin kuvia esille yhdessä ruo-

dittavaksi. 

 

Kesän aikana ryhmä ei valokuvaamisen 

merkeissä kokoontunut, vaan yhteydenpi-

to kuvien esille laittamisen ja ajatuksen-

vaihdon mielessä siirtyi kokonaan ryhmän 

suljetun blogin välityksellä tapahtuvaksi. 

Koko kesä kuvattiin aktiivisesti ryhmäläis-

ten vuoron perään päättäessä kuvausteh-

tävistä. 

 

Syyskauden alkaessa ohjausvastuu ryh-

mässä siirtyi taiteen moniottelija Heikki 

Mäntymaalle ja valokuvaaja Antti Ahoselle. 

Ryhmä jatkoi jälleen kokoontumisiaan, 

mutta nyt rytmiksi muodostuivat tapaami-

set kerran kuussa. 

 

Kokoontumisten välinen aika kuvattiin 

edelleen aktiivisesti yhdessä sovittujen 

teemojen mukaisesti. Painopiste kuvaami-

sessa siirtyi aiempien yksittäisten tai muu-

tamien tietystä teemasta tehtyjen kuvien 

sijaan kuvasarjojen tekemiseen. Täh-

täimeksi jo ryhmän alkaessa asetettu yh-

teisnäyttely marraskuun alussa, Miesten 

Viikolla, alkoi elää voimakkaasti ryhmä-

läisten mielikuvissa. 

 

Miesten Viikon alkaessa 3.11. ryhmän en-

simmäinen yhteinen esilletulo oli tosiasia. 

Näyttely päätettiin pystyttää Miessakit 

ry:n käytävägalleriaan. Valokuvat ovat 

myös esillä ryhmän verkkonäyttelyssä 

osoitteessa miessakit.fi/fi/

toimintamuodot/miessakkiopisto/

kuvasakki__hki/kuvasakin_syysnayttely. 

 

Kuitenkin jo ennen ensimmäistä esilletu-

loa, tieto seuraavasta mahdollisuudesta 

saattaa kuvia näyttelymielessä esille, oli jo 

tiedossa. Take Away -lounaspaikka Deli 

Herkkukori Uudenmaankadulla tarjosi 

näyttelytilana toimivan tilansa ryhmän 

käyttöön neljäksi viikoksi 14.11. alkaen. 

 

Kuvasakki näyttäytyi yhteisnäyttelyssä 

kolmen teeman kautta: "Häivähdys arjes-

ta", "Isoisän kanssa" ja "Lapsettomuus va-

lintana". ■ 

 
Viereisellä sivulla esimerkkejä näyttelyn valokuvista.  

J Ä S E N T I E D O T E  

http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/kuvasakki__hki/kuvasakin_syysnayttely
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/kuvasakki__hki/kuvasakin_syysnayttely
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/kuvasakki__hki/kuvasakin_syysnayttely
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN MINDFULNESS-KURSSI | HELSINKI 

Antero Kupiainen: Häivähdys arjesta 

 

 

Jukka Lampinen: Isoisän kanssa 

 

 

Timo Sillanpää: Lapsettomuus valintana 

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän 

läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä 

läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen ais-

timista, jota tämä olemassa oleva hetki 

tarjoaa. Menetelmä lisää stressinhallinta-

kykyäsi, vähentää uupumusta ja auttaa 

sinua kohtaamaan tunteita sekä murehti-

via ajatuksiasi. Se auttaa myös selkeyttä-

mään omia tavoitteita, lisää myönteisyyt-

tä ja omien voimavarojen käyttöön otta-

mista. Tästä on hyötyä niin työssä kuin 

kotonakin. 

 

Mindfulness menetelmä koostuu harjoi-

tuksista, jotka ovat yksinkertaisia ja hel-

posti opittavissa. Kurssilla teemme pal-

jon erilaisia harjoituksia istuen, seisten 

tai lattialla maaten. Kurssi sisältää 15 

tuntia mindfulness ohjausta ja omakoh-

taista harjoittamista useana päivänä vii-

kossa. Harjoitteiden tekemiseen saat oh-

jausta ja tukea kurssin aikana. Kurssi so-

pii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. 

 

Ohjaajana Tomi Tommola (mindfulness-

ohjaaja, joogaohjaaja, uravalmentaja, 

VTM). 

 

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 

17.30-20.00. Tapaamiset 21.1., 28.1., 4.2., 

11.2., 25.2. ja 4.3.2015. 

 

Paikka: Annankatu 16 B 28, Helsinki 

Hinta: 150 € (Miessakkien jäsenet –15%) 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

Tomi Tommola, 050 540 7654 

tomi.tommola@gmail.com 
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI 

HELSINKI 

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jat-

kaa keväällä 2015 Helsingissä. Mukaan kut-

sutaan miehiä, jotka haluavat yhdessä tu-

tustua mieskirjallisuuteen, joka voidaan kä-

sittää sangen laaja-alaisesti. Osallistujat 

voivat ehdottaa käsiteltäviä teoksia. 

 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu ka-

veriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa 

mieheyttään niin klassikkojen kuin uu-

demmankin kirjallisuuden mieskuvia vas-

ten. 

 

Seuraavaksi kerraksi luettava teos 

Kevään ensimmäinen teos, jota käsitellään 

27.1., on Alfred Döblinin Berlin Alexander-

platz . Seuraavat teokset valitaan taas yh-

teisesti kevään edetessä. 

 

Paikka 

Miessakkien tilat,  

Annankatu 16 B 28,  Helsinki. 

 

Aika 

Tiistaina 27.1. klo 18.00- 19.30.Seuraavat 

tapaamiset 17.2., 10.3., 31.3. ja 21.4. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Petri Öhman 

pjohman@netti.fi 

 

Tervetuloa mukaan! 

JÄRVENPÄÄ 

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jat-

kaa keväällä 2015 Järvenpäässä. Kirjoista 

keskustellaan vapaasti, kukin omien ajatus-

tensa ja tuntojensa pohjalta, ajatuksia jaka-

en. Ryhmästä muodostuu kaveriporukka, 

jonka kanssa voi pohtia omaa mieheyttään 

niin klassikkojen kuin uudemmankin kirjal-

lisuuden mieskuvia vasten. 

 

Seuraavan tapaamisen (ke 7.1.) kirja on 

Karl Ove Knausgårdin Taisteluni (Min 

kamp) -sarja, josta jokainen mies lukee vä-

hintään yhden kirjan. 

 

Paikka 

Sahan koulu, Puistotie 83, Järvenpää. 

 

Aika 

Kevään ensimmäinen tapaaminen on kes-

kiviikkona 7.1. klo 18-19.30. 

 

Seuraavat tapaamiset ovat keskiviikkoisin 

11.2., 18.3., 22.4. ja 27.5. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Risto Salovaara 

risto.salovaara@miessakit.fi 

040 537 2038 

 

Tervetuloa mukaan! 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffi%2Fkirja-tyhj%25C3%25A4-sivut-lue-koulu-auki-305625%2F&ei=16SQVLazFMOlygPtjYHADg&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNFbkTiX10w
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE | HKI JA TRE 

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yk-

sin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulu-

tettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen 

jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön 

asioissa. 

 

Koulutus sisältää kaksi 6 tunnin jaksoa, 

jotka pidetään kahtena lauantaina kahden 

viikon välein. Koulutus käsittää mm. seu-

raavia elementtejä: mies ja ero, erotukemi-

nen, tukihenkilötoiminta ja kriisiauttami-

nen. Oppimismenetelminä ovat luennot, 

tilanneharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset 

tehtävät ja oppimispäiväkirja. 

 

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta 

riippumatta ja koulutuksen käyneet toimi-

vat tukihenkilöinä omilla paikkakunnil-

laan. Koulutuksen järjestää Kari Vilkko, 

erotyöntekijä. Koulutukseen hakeneet 

haastatellaan ennen valintaa. Koulutus on 

ilmainen. 

 

Hyödyt osallistujalle 

Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perus-

valmiudet toimia ero-miehen vertaistukija-

na. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä 

paremmin paitsi tuettavan myös omia tun-

teitaan. Tukihenkilöllä on takanaan oma 

eroprosessi. Toisen eromiehen auttaminen 

voi olla itselle erittäin myönteinen koke-

mus. 

 

Kenelle 

Omasta eroprosessistaan tasapainotilan 

saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnos-

tunut vapaaehtoisesta auttamistyöstä. 

Koulutusryhmän koko on enintään 8. Kou-

lutukseen hakeneet haastatellaan ennen 

valintaa.  

 

Hinta 

Koulutus on osallistujille ilmainen.  

 

Aika ja paikka  

 

Helsinki 

La 17.1.2015 klo 10.30 -16.30 ja 

la 31.1.2015 klo 10.30 -16.30. 

Perhetalo Betania, 

Perämiehenkatu 13, Helsinki. 

 

Tampere 

La 28.3.2015 klo 10.30 -16.30 ja 

la 11.4.2015 klo 10.30 -16.30. 

Miessakit ry, Tampereen toimisto, 

Salhojankatu 42, Tampere 

(Kumppanuustalo Artteli).  

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Kari Vilkko, erotyöntekijä 

044 751 1341, kari.vilkko@miessakit.fi 

 

Ilmoittautuminen Helsingin koulutukseen 

mielellään pe 19.12.2014 menneessä, mut-

ta viimeistään ke 7.1.2015 ja Tampereen 

koulutukseen viimeistään pe 6.3.2015. 

Haastattelut sopimuksen mukaan. 



Sivu 14 J Ä S E N T I E D O T E  

VUODEN ISÄT 2014  

RAKENTAMASSA ISÄMYÖNTEISTÄ TYÖPAIKKAKULTTUURIA 

Teksti STM:n Tiedote 241/2014 

Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä 

vuonna kolmelle isälle. Palkinnon saivat 

kotkalainen Jouni Eho sekä espoolaiset Han-

no Nevanlinna ja Seppo Sauro. Palkinnot 

luovutti sosiaali- ja terveysministeri Laura 

Räty. 

 

Tämän vuoden teemana on Isät työnantaji-

na ja työnantajien edustajina. Teemalla ha-

lutaan nostaa esiin työn ja perheen yhteen-

sovittamisen merkityksellisyyttä ja työn-

antajien roolia isämyönteisen työpaikka-

kulttuurin rakentajina. 

 

Jouni Eho (35) on Suomen toimitusjohta-

jana pohjoismaisessa tutkimus- ja konsul-

tointiyritys Oxford Research Oy:ssä. Kiirei-

sestä työstä ja yrittäjyydestä huolimatta 

hän pystyy jakamaan aikaansa perheen ja 

työn kesken. Eho itse tekee töitä aikaisin 

aamulla voidakseen olla kolmen lapsensa 

kanssa iltaisin. Hänen yrityksessään koros-

tetaan perheiden hyvinvointia; työajat ovat 

joustavia, yrityksessä tehdään etätöitä ja 

osittaista työaikaa perhetilanne lähtökoh-

dista. Hän kiittelee uutta teknologiaa, joka 

mahdollistaa etäkokoukset, ja on näin vä-

hentänyt esimerkiksi työmatkojen määriä. 

 

Hanno Nevanlinna (39) toimii kulttuuri-

johtajana ohjelmistoyritys Futurice Oy:ssä, 

ja on itse tehnyt muun muassa lyhennettyä 

työviikkoa saadakseen olla pienen tyttä-

rensä kanssa. Hänen yrityksessään johto-

ajatuksena on kahdeksan tunnin työpäivät. 

Isyys- ja vanhempainvapaalle jääminen on 

tehty helpoksi. Nevanlinnalla on mahdolli-

suus järjestää työnsä kaksilapsisen per-

heen aikataulujen mukaan. Hänen mieles-

tään perhe on aina arvokkaampi kuin työ. 

 

Seppo Sauro (64) on koko työuransa ajan 

edistänyt isämyönteistä yhteiskuntaa ja 

työpaikkakulttuuria. Hän on myös omalla 

esimerkillään edistänyt isien perhevapai-

den pitämistä aikana, jolloin isien hoitova-

paalle jääminen ei vielä ollut yleistä. Sauro 

on omissa kirjoituksissaan ja puheenvuo-

roissaan tuonut aktiivisesti esiin isovan-

hemmuuden merkitystä henkilökohtaisella 

ja yhteiskunnallisella tasolla. Sauro työs-

kentelee Lastensuojelun Keskusliiton toi-

minnanjohtajana. 

 

Vuoden Isä -palkinto 

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, 

joka on edistänyt omalla esimerkillään ja 

toiminnallaan isyyden merkityksen tunnis-

tamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Ta-

voitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn 

ja perheen yhteensovittamista, edistää lap-

sen etua sekä miesten ja naisten tasa-

arvoa. 

 

Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto myön-

nettiin vuonna 2006. Väestöliiton kutsusta 

Vuoden Isä -palkittujen valintaan osallis-

tuivat tänä vuonna: Yhden vanhemman 

perheiden liitto, Miessakit ry, Kirkkohalli-

tus, Suomen Vanhempainliitto ry, Nytkis 

ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen 

Monikkoperheet ry, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö, Väestöliitto ja Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto. 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Toimisto 
Jami Snäkä, toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       jami.snaka(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 
Jami Snäkä, toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. tämän lehden takakansi 
 

Lyömätön Linja 
       09 6126 6212 
       044 751 1334 
       lyomaton.linja(at)miessakit.fi 
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti 
       044 751 1335 
       pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi 
Matti Kupila, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       matti.kupila(at)miessakit.fi 
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä 
       044 751 1336 
       jukka.lampinen(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, erotyövastaava, 
psykoterapeutti  
       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, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, Vieraasta Veljeksi -
yhdysmies 
       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 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto 



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

  

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

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

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

Ylä-Savo 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

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

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

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

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

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

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

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

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

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

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

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

   


