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JÄSENTIEDOTE

STM:N MIESTYÖRYHMÄ ONNISTUI TEHTÄVÄSSÄÄN
Tasa-arvoasioista vastaava ministeri nimitti pari vuotta sitten työryhmän pohtimaan mieskysymyksiä tasaarvopolitiikassa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viikko sitten todeten, että raportti on käytettävissä seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.
Yhteiskuntamme – ja siksi samalla miesten
– hyvinvoinnin kannalta loppuraportti on
voittopuolisesti hyvä. Kun peilaa sisältöä
yhteiskunnallisen tasa-arvotyön pitkäaikaisiin päälinjauksiin, on merkittävää, että
nyt poikien ja miesten keskeisimmät sosiaaliset haasteet halutaan nostaa myös tasa
-arvopolitiikan keskiöön. Tämä tahtotila
läpileikkaa koko raportin.
Työryhmän ehdotukset ovat suurimmalta
osin sellaisia, joiden todella toivoisi johtavan konkretiaan. Näitä ovat mm. isyyden
tukemiseen ja erokriiseistä selviytymiseen
liittyvät kirjaukset. Ilahduttavaa on myös
se, että sosiaali- ja terveyspalveluja esitetään kehitettäväksi ajanmukaisiksi nostamalla mieserityinen osaaminen ammatilliseksi laatutekijäksi. Tästä huolehtimisen
tuleekin olla eräänlainen kantatoimi kaikkeen, mitä raportissa ehdotetaan.
Raportissa nostetaan esille myös sellaisia
teemoja, jotka lähtökohtaisesti ovat hyvin
tärkeitä, mutta joihin liitetyt perustelut tai
toimenpide-ehdotukset vielä ontuvat. Tällaisia ovat mm. poikien tukemiseen, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, sekä
työelämän haasteisiin liittyvät kokonaisuudet. Koska asiat kuitenkin nostetaan tärTALVI 2014

keinä esille, on odotettavissa, että pidemmällä aikavälillä löytyy tarvittava yhteisymmärrys siitäkin, mistä näissä haasteissa
itse asiassa on kysymys.
Raportissa on myös osattu paikoin olla kiitettävän rohkeita. Esimerkiksi erokriiseihin liittyvästä vieraantumisongelmasta puhutaan nimenomaan tässä muodossa. Vieraantumisen sisälle mahtuu myös tahaton
tai tahallinen vieraannuttaminen, mutta
kuten yhteiskunnallisessa työssä ylipäätään, olennaisinta tulee olla syiden, ei syyllisten etsiminen. Päätavoite on osattava ja
uskallettava tuoda näkyväksi ja siten ohjaavaksi.
Kaikkea ei voi olettaakaan saatavan kerralla kuntoon. Kahdessa kokonaisuudessa raportti jää vielä hieman arasti polkemaan
paikalleen. Tasa-arvotyön ydintarkoituksen pitäisi olla itsessään tasa-arvoinen. Eli
tasa-arvolain tarkoituspykälä tulisi muuttaa sellaiseksi, ettei sukupuolia ensisijaisteta toisiinsa nähden. Tämä ohjaisi nykyistä selkeämmin myös virkamiestyötä lähtökohdiltaan tasa-arvoiseksi. Tähän ei työryhmä vielä uskaltanut lähteä, koska kollektiivinen tasa-arvohaavamme märkii vielä. Lisäksi tämäkään työryhmä ei lähtenyt
pohtimaan sitä, miten tasa-arvoisuus määritellään, eli miten voidaan mitata tai todeta, että jossakin kontekstissa tasa-arvo on
saavutettu. Tämä ongelma liittyy siihen tasa-arvotyön perisyntiin, että hyvinvointia
tärkeämpää on rahan ja vallan tasajako.
Näiden kahden haasteen kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä päämäärättömästi kiSivu 3

puilemaan. Aika parantaa haavat. Monessa
mukana olleena tiedän, että hyvää – ja siksi
samaa päämäärää – kaikki osapuolet tarkoittavat ja tavoittelevat.
Kun nyt eteenpäin katsotaan, on tärkeätä,
että työryhmän onnistunutta työtä hyödynnetään yhteisvoimin. Kuten sanottua,
lopputulos on yleistavoitteeltaan kohdallaan ja tärkeä. Työryhmä antoi namupassin
- nyt tarvitaan viimeistelijöitä!
***
Miessakit ry täyttää ensi vuonna 20 vuotta!
Aloitamme juhlavuoden tempaukset heti
tammikuussa; miten, se selviää seuraamalla nettisivujamme ja sähköpostiasi
(olethan varmasti liittynyt sähköpostilistallemme nettisivujen kautta).
Sitä ennen on kuitenkin aika rauhoittua
Joulun viettoon. Kiitokset teille kaikille kuluneesta vuodesta, rentouttavaa jouluaikaa
ja kerrassaan auvoista uutta vuotta!

MJKL TIEDOTTAA
19.11.2014 pidetty Miesjärjestöjen
keskusliiton syyskokous nimesi liiton puheenjohtajaksi kaudelle
2015-2016 Rolf Paqvalinin.
Paqvalin toimi liiton puheenjohtajana edelliselläkin kaudella 20132014. 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.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

Sivu 4

www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi
Facebook.com/
miesjarjestojenkeskusliitto

JÄSENTIEDOTE

STM:N MIESTYÖRYHMÄ

TASA-ARVOPOLITIIKAN MIESNÄKÖKULMAA KIRKASTETTAVA
Teksti STM:n Tiedote 224/2014

Isyyden tukeminen, sukupuoleen liittyvän
epätasa-arvon purkaminen koulutuksessa
ja työelämässä sekä miesten hyvinvoinnin
parantaminen ovat tavoitteita, joihin tasaarvopolitiikassa olisi selkeämmin tähdättävä.
Näin esittää mieskysymyksiä tasaarvopolitiikassa pohtinut työryhmä, joka
luovutti tänään loppuraporttinsa valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakankaalle.
Työryhmä toivoo raporttinsa vauhdittavan
keskustelua mieskuvan monipuolistamiseksi ja miesnäkökulman nostamiseksi
esiin tasa-arvopolitiikassa entistä vahvemmin.
Helpotusta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
Työryhmä ehdottaa esimerkiksi, että isillä
on oltava työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen yhtäläiset mahdollisuudet äitien kanssa.
"Nykyisin pääosan vanhempainvapaista
käyttävät edelleen naiset. Tähän tarvitaan
muutosta. Haasteenamme onkin isiä vanhempainvapaille kannustavien mallien, kuten isän oman vanhempainvapaajakson
edelleen kehittäminen" muistutti valtiosihteeri Rajakangas.
Rajakankaan mukaan ratkaisu voisi olla
niin sanottu 6+6+6-malli eli kuusi kuukautta vanhempainvapaasta varataan äidille, kuusi kuukautta isälle ja loput kuusi
TALVI 2014

kuukautta vanhemmat voisivat jakaa keskenään sopien.
"Tämä edistäisi merkittävällä tavalla tasaarvoa perheissä ja samalla perheiden hyvinvointia. Hoitovastuun jakaminen heijastuisi myös työelämään: isien käyttämät pitkätkin hoitojaksot eivät enää olisi ihmettelyä aiheuttava poikkeus, vaan osa työpaikkojen arkea. Jos äidit palaisivat pisimmiltä
vapailta nykyistä nopeammin, palkkakehitys paranisi ja eläkkeet karttuisivat nopeammin" sanoi Rajakangas.
Moninainen mies
Raportissaan työryhmä nostaa esiin ongelmia, joita miehet Suomessa kohtaavat. Eri
teemoista esitetään toimenpideehdotuksia perusteluineen.
Teemat kattavat miehen kaikki elämänvaiheet - kasvatus, koulutus, työ, isyys - ja hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä. Näitä ovat
muun muassa miesten tarpeiden huomioon ottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä syrjäytymisen ja väkivallan ehkäiseminen.
Kaikkiin esitettyihin toimenpiteisiin liittyy
myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien miesten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin parantaminen. ■

Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193.

Sivu 5

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

UUSI TYÖNTEKIJÄ MATTI KUPILA ESITTÄYTYY
valtaa käyttäneiden tai sitä kokeneiden
miesten kanssa. Hain paikkaa ja tulin valituksi.

Olen 46-vuotias naimisissa oleva 2: n teiniikäisen lapsen isä.
Ensimmäisen kosketuksen sosiaali- ja terveysalan töihin sain 80-luvulla toimiessani
kiertävänä sijaisena päiväkodeissa ja myöhemmin erityislapsen avustajana. Työ kouluttamattomana lasten kanssa oli mukavaa,
sai leikkiä paljon ulko- ja sisäleikkejä ja siitä vielä maksettiin palkkaakin.
Sibelius-lukion jälkeen hakeuduin yopohjaiselle linjalle mielenterveyshoitajaksi
haaveenani valmistua joskus musiikkiterapeutiksi. Opiskellessani ryhdyin jo toimimaan sivutoimisena musiikkiterapeuttina
Niemikotisäätiöllä ryhmän ohjaajana. Tätä
työtä tein seuraavat 11 vuotta, mutta en hakeutunutkaan opiskelemaan alaa.
Mielenterveyshoitajaksi valmistuttuani ryhdyin tekemään mth:n töitä psykiatrisilla suljetuilla osastoilla. Ryhmät ja niiden ohjaaminen alkoivat ammatillisessa mielessä
kiinnostaa yhä enemmän. Työn ohella opiskelin viiden vuoden aikana ryhmäanalyyttiseksi psykoterapeutiksi. Tämä uusi ammatillinen valmius ohjasi minut katsomaan
työkenttää sairaalatyön ulkopuolelta. Pääkaupungin turvakoti ry haki v. 2000 Jussityöntekijää työskentelemään lähisuhdeväkiSivu 6

Jussi-työssä totuin tapaamaan väkivallan
ongelmaksi kokevia miehiä yksin, puolisonsa tai perheensä kanssa ja miesten ryhmissä. 14 vuoden Jussi-työaikanani työtä myös
kehitettiin erilaisiin yhteistyösuuntiin. Merkittävin näistä oli turvakodin sisäinen yhteistyö naisten ja lasten kanssa työskentelevien kanssa, mutta myös lastensuojelu, perheneuvolat, poliisi, sovittelutyö ja muut tahot tulivat yhteistyötahoina tutuiksi.
Näiden vuosien jälkeen aloittaessani Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan työntekijänä, koen edelleen toimivani ammatillisessa
marginaalissa. Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen ja vaihtoehtoisten toimintamallien etsiminen yhdessä asiakkaiden
kanssa ei edelleenkään ole helppoa ammattikentällä. Kuva lähisuhdeväkivaltaa käyttäneestä 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 muokannut tarjottuja palveluita yleisellä tasolla
naisille sopivammiksi kuin miehille. Siksi on
hyvä, että miehille tarjotaan myös mieserityisiä palveluita. Apua miehiltä miehille.
Miehet hyötyvät ongelmiensa ja tunnemaailmansa käsittelystä keskusteluissa. Tätä
työtä on Lyömättömässä Linjassa hyvä jatkaa, koska olen kuullut tekeväni ”tärkeää
työtä”. ■
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

LYÖMÄTÖN LINJA -KESKUSTELURYHMÄ
Miessakit ry:n Lyömätön Linja kokoaa keskusteluryhmän perhe- ja lähisuhdeväkivallasta miehille. Keskustelemalla ryhmässä
kukin jäsen voi löytää väkivallattomia ja
turvallisuutta lisääviä toimintatapoja
omassa elämässään. Keskustelu on luottamuksellista.
Ryhmä on täydentyvä eli yhden jäsenen
lopettaessa hänen tilalleen otetaan uusi.
Ryhmään valitaan 5-7 jäsentä. Osallistuminen on maksutonta.
Ryhmän kesto, aika ja paikka
Ryhmä alkaa 17.3.2015 ja kokoontuu tiistaisin klo 16.30–18.00 Miessakit ry:n tiloissa Annankadulla Helsingissä.
Ryhmään sitoudutaan vähintään kahdeksan peräkkäisen kerran ajaksi. Ryhmän jäsenyys voi maksimissaan kestää 1½ vuotta.
Ryhmä on kesätauolla 22.6.–16.8.2015.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Matti Kupila
040 751 1330
matti.kupila@miessakit.fi

LYÖMÄTTÖMÄN LINJAN
PUHELINAJAT
Lyömättömän Linjan työntekijä
päivystää maanantaisin, keskiviikkoisin 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 lähisuhdeväkivaltaaiheisiin keskittyvän Facebooksivun. Käy tykkäämässä
"Lyömätön Linja - Miessakit ry" Facebook-sivusta ja pysy ajan tasalla alan kuulumisista!
facebook.com/
lyomatonlinja.miessakit

Ryhmään valitaan jäsenet ohjaajien järjestämän yksilöhaastattelun kautta.
Ohjaajat
Matti Kupila, psykoterapeutti
Pekka Jolkkonen, psykoterapeutti

TALVI 2014
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

VIERAASTA VELJEKSI -OPPIMISRYHMÄT JA FUTSAL
Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta
tarjoaa monikulttuurisia suomen kielen keskusteluryhmiä miehille. Ryhmät on tarkoitettu sekä syntysuomalaisille että maahanmuuttajataustaisille miehille. Ryhmiin on
vapaa pääsy – ilmoita kuitenkin etukäteen,
että olet tulossa mukaan!
Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka haluavat oppia suomen kieltä ja harjoitella sitä
käytännössä syntysuomalaisten kanssa haluavat vierailla eri kohteissa, esimerkiksi
museossa tai harrastuspaikoissa haluavat
tutustua eri kulttuureihin ja ihmisiin haluavat auttaa toisia suomen kielessä ja yhteiskuntataidoissa
Ryhmä sopii parhaiten luku- ja kirjoitustaitoisille. Suositeltava suomen kielen vähimmäistaitotaso on A1.2 tai muutama suomen kielen kurssi.
Tervetuloa mukaan!
Aika ja paikka
Perjantaisin 6.2.-29.5.2015 kello 17-19
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28 (2. kerros), Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Heikki Kerkkänen
050 574 3127
heikki.kerkkanen@miessakit.fi
Ahmed Diiriye
044 344 7527
a.diiriye61@yahoo.com
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FUTSAL | HELSINKI
Liikkukaa - Sports for All ry / Ei rasismille -hanke järjestää yhteistyössä
Miessakit ry:n Vieraasta veljeksi toiminnan kanssa futsalin pelaamista
Viikin monitoimitalolla yli 25vuotiaille kantasuomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille 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

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

ISÄNÄ TYÖELÄMÄSSÄ –RYHMÄ
Miessakit ry käynnistää 21.1.2015 kymmenen kertaa kokoontuvan Isänä Työelämässä
-ryhmän.
Ryhmään osallistuminen antaa välineitä
isyyden ja työelämän yhteensovittamiseen
sekä tukee hyvinvoinnin kasvua. Keskustelun kautta osallistujat saavat miesten ja isien elämään liittyviä uusia näkökulmia ja
ajatuksia sekä tietoa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Lisäksi tavoitteena on parantaa isän ja äidin välistä vuoropuhelua sekä vahvistaa
isien roolia osana perheen jokapäiväistä
arkea.
Aika ja paikka
Ryhmä kokoontuu klo 18.00–20.00 Miessakit 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 ilmoittautumisjärjestyksessä enintään kahdeksan osallistujaa.
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/
miessakkiopisto/ilmoittautuminen
Lisätiedot
Ville Ojanen
041 535 8461
ville.ojanen@greycells.fi
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Miessakit ry:n työntekijöiden pitämiä nettiluentoja Väestöliiton perheaikaa.fi –sivustolla
Isä hoitovapaalla vauvan kanssa
Luennolla tarkastellaan isän ja lapsen
välistä vuorovaikutusta, osallistuvan
isyyden merkitystä isän hyvinvoinnille
ja isän merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen tukijana. Luennolla käsitellään
myös isän hoitovapaalla oloa työpaikan
näkökulmasta.
5.11.2014 pidetty luento osoitteessa
www.perheaikaa.fi/nettiluennot. Luennoitsijana toimii Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo.
Eron jälkeinen isyys
Erossa isyys ja äitiys joutuvat tarkastelun alle. Isyyden olemassaolon ja isän ja
lapsen välisen vuorovaikutuksen mahdollistuminen tarvitsevat huomioimista
ja sanoittamista niin vanhemmille kuin
viranomaisille. Lapsen hyvinvointi tarvitsee molempien vanhempien mukanaoloa myös eron jälkeen ja se taas
tarvitsee yhteistyökykyä molemmilta
vanhemmilta.
7.11.2014 pidetty luento osoitteessa
www.perhaikaa.fi/nettiluennot. Luennoitsijana toimii Miessakit ry:n isätyöntekijä Ilmo Saneri.
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

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 jaksolla pyrittiin ryhmän osallistujille luomaan
yhteistä tiedollista, näkemyksellistä ja osin
osaamiseenkin liittyvää perustaa valokuvaamisesta. Tämän lisäksi kuvattiin ahkerasti ja saatettiin kuvia esille yhdessä ruodittavaksi.
Kesän aikana ryhmä ei valokuvaamisen
merkeissä kokoontunut, vaan yhteydenpito kuvien esille laittamisen ja ajatuksenvaihdon mielessä siirtyi kokonaan ryhmän
suljetun blogin välityksellä tapahtuvaksi.
Koko kesä kuvattiin aktiivisesti ryhmäläisten vuoron perään päättäessä kuvaustehtävistä.
Syyskauden alkaessa ohjausvastuu ryhmässä siirtyi taiteen moniottelija Heikki
Mäntymaalle ja valokuvaaja Antti Ahoselle.
Ryhmä jatkoi jälleen kokoontumisiaan,
mutta nyt rytmiksi muodostuivat tapaamiset kerran kuussa.

täimeksi jo ryhmän alkaessa asetettu yhteisnäyttely marraskuun alussa, Miesten
Viikolla, alkoi elää voimakkaasti ryhmäläisten mielikuvissa.
Miesten Viikon alkaessa 3.11. ryhmän ensimmäinen 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 esilletuloa, 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 arjesta", "Isoisän kanssa" ja "Lapsettomuus valintana". ■
Viereisellä sivulla esimerkkejä näyttelyn valokuvista.

Kokoontumisten välinen aika kuvattiin
edelleen aktiivisesti yhdessä sovittujen
teemojen mukaisesti. Painopiste kuvaamisessa siirtyi aiempien yksittäisten tai muutamien tietystä teemasta tehtyjen kuvien
sijaan kuvasarjojen tekemiseen. TähSivu 10
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MIESTEN MINDFULNESS-KURSSI | HELSINKI

Antero Kupiainen: Häivähdys arjesta

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän
läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä
läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen aistimista, jota tämä olemassa oleva hetki
tarjoaa. Menetelmä lisää stressinhallintakykyäsi, vähentää uupumusta ja auttaa
sinua kohtaamaan tunteita sekä murehtivia ajatuksiasi. Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Tästä on hyötyä niin työssä kuin
kotonakin.
Mindfulness menetelmä koostuu harjoituksista, jotka ovat yksinkertaisia ja helposti opittavissa. Kurssilla teemme paljon erilaisia harjoituksia istuen, seisten
tai lattialla maaten. Kurssi sisältää 15
tuntia mindfulness ohjausta ja omakohtaista harjoittamista useana päivänä viikossa. Harjoitteiden tekemiseen saat ohjausta ja tukea kurssin aikana. Kurssi sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta.

Jukka Lampinen: Isoisän kanssa

Ohjaajana Tomi Tommola (mindfulnessohjaaja, 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%)

Timo Sillanpää: Lapsettomuus valintana
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Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tomi Tommola, 050 540 7654
tomi.tommola@gmail.com
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MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI
HELSINKI
Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jatkaa keväällä 2015 Helsingissä. Mukaan kutsutaan miehiä, jotka haluavat yhdessä tutustua mieskirjallisuuteen, joka voidaan käsittää sangen laaja-alaisesti. Osallistujat
voivat ehdottaa käsiteltäviä teoksia.
Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin
omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta,
ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu kaveriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa
mieheyttään niin klassikkojen kuin uudemmankin kirjallisuuden mieskuvia vasten.
Seuraavaksi kerraksi luettava teos
Kevään ensimmäinen teos, jota käsitellään
27.1., on Alfred Döblinin Berlin Alexanderplatz . Seuraavat teokset valitaan taas yhteisesti 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

JÄRVENPÄÄ
Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jatkaa keväällä 2015 Järvenpäässä. Kirjoista
keskustellaan vapaasti, kukin omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu kaveriporukka,
jonka kanssa voi pohtia omaa mieheyttään
niin klassikkojen kuin uudemmankin kirjallisuuden mieskuvia vasten.
Seuraavan tapaamisen (ke 7.1.) kirja on
Karl Ove Knausgårdin Taisteluni (Min
kamp) -sarja, josta jokainen mies lukee vähintään yhden kirjan.
Paikka
Sahan koulu, Puistotie 83, Järvenpää.
Aika
Kevään ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 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!

Tervetuloa mukaan!
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE | HKI JA TRE

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu 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. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelminä ovat luennot,
tilanneharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset
tehtävät ja oppimispäiväkirja.
Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuksen järjestää Kari Vilkko,
erotyöntekijä. Koulutukseen hakeneet
haastatellaan ennen valintaa. Koulutus on
ilmainen.
Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiudet toimia ero-miehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä
paremmin paitsi tuettavan myös omia tunteitaan. Tukihenkilöllä on takanaan oma
eroprosessi. Toisen eromiehen auttaminen
voi olla itselle erittäin myönteinen kokemus.
TALVI 2014

Kenelle
Omasta eroprosessistaan tasapainotilan
saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyöstä.
Koulutusryhmän koko on enintään 8. Koulutukseen 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, mutta viimeistään ke 7.1.2015 ja Tampereen
koulutukseen viimeistään pe 6.3.2015.
Haastattelut sopimuksen mukaan.
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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 Hanno Nevanlinna ja Seppo Sauro. Palkinnot
luovutti sosiaali- ja terveysministeri Laura
Räty.
Tämän vuoden teemana on Isät työnantajina ja työnantajien edustajina. Teemalla halutaan nostaa esiin työn ja perheen yhteensovittamisen merkityksellisyyttä ja työnantajien roolia isämyönteisen työpaikkakulttuurin rakentajina.
Jouni Eho (35) on Suomen toimitusjohtajana pohjoismaisessa tutkimus- ja konsultointiyritys Oxford Research Oy:ssä. Kiireisestä 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 korostetaan perheiden hyvinvointia; työajat ovat
joustavia, yrityksessä tehdään etätöitä ja
osittaista työaikaa perhetilanne lähtökohdista. Hän kiittelee uutta teknologiaa, joka
mahdollistaa etäkokoukset, ja on näin vähentänyt esimerkiksi työmatkojen määriä.
Hanno Nevanlinna (39) toimii kulttuurijohtajana ohjelmistoyritys Futurice Oy:ssä,
ja on itse tehnyt muun muassa lyhennettyä
työviikkoa saadakseen olla pienen tyttärensä kanssa. Hänen yrityksessään johtoajatuksena on kahdeksan tunnin työpäivät.
Isyys- ja vanhempainvapaalle jääminen on
tehty helpoksi. Nevanlinnalla on mahdolliSivu 14

suus järjestää työnsä kaksilapsisen perheen aikataulujen mukaan. Hänen mielestään 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 perhevapaiden pitämistä aikana, jolloin isien hoitovapaalle jääminen ei vielä ollut yleistä. Sauro
on omissa kirjoituksissaan ja puheenvuoroissaan tuonut aktiivisesti esiin isovanhemmuuden merkitystä henkilökohtaisella
ja yhteiskunnallisella tasolla. Sauro työskentelee Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajana.
Vuoden Isä -palkinto
Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle,
joka on edistänyt omalla esimerkillään ja
toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn
ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasaarvoa.
Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto myönnettiin vuonna 2006. Väestöliiton kutsusta
Vuoden Isä -palkittujen valintaan osallistuivat tänä vuonna: Yhden vanhemman
perheiden liitto, Miessakit ry, Kirkkohallitus, Suomen Vanhempainliitto ry, Nytkis
ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen
Monikkoperheet ry, sosiaali- ja terveysministeriö, Väestöliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI

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
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

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

Miessakkiopisto
Jami Snäkä, toimistosihteeri
09 612 6620
miessakit(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

Hallitus ja valtuusto
Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto
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YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.

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
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