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JUHLAVUOSI PULKASSA / YHDISTYSASIAA 

Miessakit ry:n 20. toimintavuosi on varttia 

vaille pulkassa ja paljon hyva a  saimme 

taas aikaan!  

Vaikuttavan kokoinen joukko miehia  sai 

kauttamme tukea kriiseihinsa  ja hyvin-

vointinsa pitimiksi. Miesten Viikolla yhteis-

tyo ssa  Helsingin kaupungin ja Oiva Äkate-

mian kanssa ja rjesta ma a mme juhlasemi-

naariin osallistuneet antoivat tilaisuudesta 

eritta in hyva n arvosanan.  Henkilo sto mme 

suurefortti juhlavuoden artikkelisarja val-

mistui suunnitellusti. Tyo ta mme tarvitaan 

ja arvostetaan!  

Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta ja 

rauhallista jouluaikaa! 

 

 

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry 

J.K. RÄY:n avustusehdotus 2016 on julkis-

tettu RÄY:n nettisivustolla - ka yka a  sielta  

kurkkaamassa Miessakkeja koskeva esitys. 

JUHLAVUODEN  ARTIKKELISARJA 
 
20. toimintavuotensa aikana Miessakit 
ry julkaisi ja rjesto o n ja sen toimintaan 
liittyva n kahdenkymmenen artikkelin 
sarjan, joka toimii myo s myo hemmin 
julkaistavan miestyo n perusteoksen 
runkona.  

Ärtikkelit ka sitteleva t ensisijaisesti ka y-
ta nno n tyo ta  seka  sen toteutusta, tulok-
sia ja kehitta mista , mutta myo s ja rjes-
to n ideologiaa ja miestyo n viitekehysta .  

Ärtikkelit ovat luettavissa osoitteessa 

miessakit.fi/fi/miessakit_20-vuotta.  

MIESSAKIT RY:N HALLITUS 2016 
 
Puheenjohtaja 

Jyrki Mustonen 

 

Jäsenet 

Timo Kitunen 
Sami Koikkalainen 
Kari Kopra 
Matti Rossi 
Markku Vettenniemi 

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 

20.1.2016 klo 17, Miessakit Helsinki 

Miessakit ry:n Yhdistyksen kokous kut-

sutaan koolle Valtuuston valitsemiseksi 

kaudelle 2016-2017. 

Kokouksessa äänivaltaisia ovat yhdistyk-

sen jäsenet. Ehdokkaita voi esittää lähettä-

mällä tämän tiedot 19.1.2016 mennessä 

osoitteeseen miessakit@miessakit.fi. Eh-

dokkaita voi esittää myös kokouksessa. 

Ilmoittautuminen kokoukseen 

19.1.2016 mennessä osoitteeseen 

miessakit@miessakit.fi. 
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MIESSAKIT RY 

TOIMINNAN PERUSTEET 2016 

Miessakit ry:n valtuusto kokoontui syysko-

koukseensa Helsingissä 5.12.2015. Kokouk-

sessa vahvistettiin yhdistyksen toiminta-

suunnitelma vuodelle 2016, joka sisältää 

seuraavan kuvauksen toimintatarkoitukses-

ta ja -rakenteesta. 

Miessakit ry:n tarkoitus on huolehtia mies-

ten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, se-

ka  kehitta a  pitka ja nteisesti miesten yhteis-

vastuun ja keskina isen auttamisen raken-

teita. Ta ta  tarkoitusta toteutetaan luomalla 

ja ylla pita ma lla  monimuotoista matalan 

kynnyksen vertaistoimintaa, tarjoamalla 

ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja, koulut-

tamalla vertaisohjaajia seka  sosiaali-, ter-

veys- ja kasvatusalan ammattilaisia, ole-

malla mukana rakentamassa erilaisten or-

ganisaatioiden miestyo ta  seka  osallistu-

malla yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Miesten oma osallistuminen ja miesten va -

linen vertaisuus ovat keskeisimma t tarvit-

tavaa osaamista tuottavat elementit tavoi-

teltaessa miesten hyvinvoinnin vahvistu-

mista. Miessakit ry:n merkitys ta lla  kenta l-

la  korostuu yhdistyksen ainutlaatuisuuden 

kautta; kaikki yhdistyksen toimijat ovat 

miehia . Ta ma  rakenne mahdollistaa sen, 

etta  miesten tarpeet pysyva t tavoiteasette-

lun keskio ssa , ja toisaalta sen, etta  miehet 

kokevat yhteyden omakseen. Tunne siita , 

etta  toiminta on rakennettu juuri itselle, on 

ta rkea  osallistumiskynnysta  madaltava te-

kija . Samalla vaikutetaan myo s siihen, etta  

miesten kokemus omasta arvokkuudesta 

vahvistuu, ja miesten keskina inen sosiaali-

nen toiminta ja tarvittaessa itselle avun ha-

keminen arkipa iva istyva t. 

Miessakit ry:n miestyo n yksi keskeisim-

mista  laatutekijo ista  on luottamuksen ja 

arvostuksen ilmapiirin rakentaminen asi-

akkaaksi hakeutuvan miehen kanssa. Toi-

minnassa pideta a n selkea sti ylla  tietoi-

suutta siita , etta  tyo muoto on juuri miehia  

ja miesta  itsea a n varten. Silla , etta  asiakas-

suhdetta ei milla a n tavalla ulkoisteta (eli 

esimerkiksi miehen asioista ei keskustella 

kolmannen osapuolen kanssa ilman ha nen 

la sna oloaan), on monille miehille valtava 

merkitys suhteessa luottamuksen rakentu-

miseen, ja siihen, etta  todella rohkenee 

avautumaan itsesta a n. 

Monet muutkin alan toimijat ovat lisa nneet 

suoraan miehille suunnattua toimintaa. Ta -

ma  on kasvattanut kysynta a  seka  organi-

saatioiden rakentamiseen, niiden tarjo-

amien toimintojen kehitta miseen, etta  alan 

ammattilaisten perus- ja ta ydennyskoulu-

tukseen liittyen. Miessakit ry tarjoaa 

mieserityiseen osaamiseen perustuvaa 

koulutusta yksitta isille miehille, organisaa-

tioille ja ammattilaisille.  

Miessakit ry:ssa  halutaan vaalia ja olla osa-

na yhteisvastuullista yhteisen hyva n ra-

kentamista. Miessakit ry:n idean ytimessa  

on na kemys naisten ja miesten kumppa-

nuudesta ihmisyyden hyvinvoinnin perus-

tana. Miehet ja naiset na hda a n itselleen ja 

toisilleen la hto kohtaisesti hyva a  haluavina. 

Miessakit ry perustaa missionsa ja visionsa 

ta lle kantavalle voimalle.  

Toiminta jaetaan kolmeen lohkoon; Tuki– 

ja vertaistoiminta, Koulutus– ja kehitta -

mistoiminta, seka  Vaikuttamistoiminta. 
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Tuki– ja vertaistoiminta 

Miehille suunnattu tuki- ja vertaistoiminta 

on hyvinvointia ylla pita va a , ongelmia ja 

niiden negatiivisia vaikutuksia ennaltaeh-

ka iseva a , seka  kriiseista  selviytymista  tu-

kevaa ammatillista ja vapaaehtoispohjaista 

miestyo ta . 

Koulutus– ja kehittämistoiminta 

Koulutus- ja kehitta mistoiminta perustuu 

mieserityisyyden ja miestyo n tutkimuk-

seen ja ta sta  saadun ymma rryksen va litta -

miseen ja rjesta ma lla  koulutuksia, seminaa-

reja ja luentoja. 

 

Vaikuttamistoiminta 

Miessakit ry:n vaikuttamistoiminnan ta-

voite on va litta a  yhdistyksen viesteja  pa a t-

ta jille, medialle ja kansalaisille. 

Miesna ko kulmainen vaikuttamistoiminta 

lisa a  miesten tietoisuutta omasta mie-

heydesta a n ja kiinnostusta kasvuun itsen-

sa  ja ympa risto nsa  suhteen; toimii miesten 

tueksi erilaisissa sosiaalisissa, terveydelli-

sissa  ja yhteiskunnallisissa kysymyksissa ; 

tuo esiin miesten keskuudesta kumpuavia 

yhteiskunnallisia na kemyksia  ja tarpeita; 

seka  tukee miesten ja naisten va lisen toisi-

aan kunnioittavan kumppanuuskulttuurin 

rakentumista.  ∎ 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

HAEMME LYÖMÄTÖNTÄ OSAAJAA 

Lyömätön Linja on Miessakit ry:n lähisuhde-
väkivaltaan erikoistunut toimintamuoto 
miehille.  

Tavoitteena on, että asiakas ymmärtää pa-
remmin omaa toimintatapaansa, siihen vai-
kuttavia taustatekijöitä sekä oppii hahmot-
tamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja vä-
kivaltaiselle käyttäytymiselle.   

Työmuotoina ovat yksilötapaamiset, joita 
täydennetään tarvittaessa paritapaamisella 
ja ryhmällä.  

Toimintaa rahoittaa RAY. 

Haemme Helsingin toimipisteeseemme 
VÄ KIVÄLTÄTYO NTEKIJÄ Ä  kokoaikaiseen 
tyo suhteeseen. 

Tyo ntekija n keskeisia  tehta via  ovat asia-
kastyo  ja toimintamuodon kehitta minen 
seka  kouluttaminen ja vaikuttaminen eri 
sidosryhmissa .  

Psykoterapiakoulutus ja aiempi kokemus 
va kivaltatyo sta  luetaan eduksi. 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluette-
loineen toimitetaan 22.1.2016 mennessa  
osoitteeseen antti.alen@miessakit.fi. 

Lisätiedot (14.1.2016 alkaen): 

hallintopa a llikko  Äntti Äle n 
antti.alen@miessakit.fi 
0500 934 303 

vast. psykoterapeutti Pekka Jolkkonen 
pekka.jolkkonen@miessakit.fi 
044 751 1335 

www.miessakit.fi/fi/rekry 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

LYÖMÄTÖN LINJA –KESKUSTELURYHMÄ 

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. 
 
Ryhma  on ta ydentyva  eli yhden ja senen 
lopettaessa ha nen tilalleen otetaan uusi. 
Ryhma a n valitaan 5-7 ja senta . Osallistumi-
nen on maksutonta. 
 
Ryhmän kesto, aika ja paikka 
Ryhma  kokoontuu tiistaisin klo 16.30–
18.00 Miessakit ry:n tiloissa Ännankadulla 
Helsingissa . 
 
Ryhma a n sitoudutaan va hinta a n kahdek-
san pera kka isen kerran ajaksi. Ryhma n ja -
senyys voi maksimissaan kesta a  puolitois-
ta vuotta. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
Matti Kupila 
044 751 1330 
matti.kupila@miessakit.fi 
 
Ryhma a n valitaan ja senet ohjaajien ja rjes-
ta ma n yksilo haastattelun kautta. 
 
Ohjaajat 

Matti Kupila 
psykoterapeutti 
Miessakit ry ǀ Lyo ma to n Linja 
 
Pekka Jolkkonen 

psykoterapeutti 

Miessakit ry ǀ Lyo ma to n Linja 

TERAPIAPALVELUT MIEHILLE 

Miessakit ry:n kautta miesten on mah-

dollista hankkia itselleen maksullisia 

terapiapalveluita erilaisten ela ma nti-

lanteiden ja kriisien tyo sta miseen. Ylei-

sesti terapiatyo skentelyn tarkoituksena 

on parantaa kokonaisvaltaista hyvin-

vointia ja auttaa asiakasta tavoittele-

maan mieleka sta  ja toimivaa ela ma a  se-

ka  va henta a  ahdistuksen, arvottomuu-

den ja masennuksen tunteita. 

Äjan voi varata suoraan terapeuteilta 

(ks. lista osoitteesta www.miessakit.fi → 

Toimintamuodot → Terapiapalvelut). 

Tyo skentelyn tavoitteista ja kestosta 

seka  muista ka yta nteisiin liittyvista  asi-

oista sovitaan aina yksilo llisesti tyo nte-

kija n kanssa. Terapiasopimus laaditaan 

tarvittaessa. 
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UKKORYHMÄ LOPETTI — VETERAANISAKKI ALOITTAA 

 la  viimeisimpina  pa ivina a nkin huolissaan 

ryhma n kokoontumisajoista. Perustajansa 

henkilo a  ja sosiaalipedagogisia ansoita ar-

vostaakseen  ryhma  omaksui ha nen ni-

mensa  alkukirjaimista itselleen tunnuksen 

ÄVP-ukot. Äntti-Veikon ja lkeen ryhma n 

”kokousvirkailijana” toimi pa a osin Sakari 

Kiuru, hetken aikaa myös Unto Luukko.  

ÄVP-ukot -ryhma  kokoontui koko histori-

ansa Miessakit ry:n Ännankadun toimiti-

loissa. Ryhma la isiksi kutsuttiin varsinaisen 

aktiivisen tyo ela ma nsa  jo aikapa ivia  sitten 

taakseen ja tta neita  miehia  alkupera isen 

ydinryhma n la hiverkostoista aloittaen. 

Ryhma ssa  oli vuosien saatossa Äntti-

Veikon, Sakarin ja Unton lisa ksi mukana 

Teksti ja kuva Tomi Timperi 

14.5.2002 perustettu, niin kutsuttu AVP-

ukot -ryhmä päätti lopettaa 13 ja puoli 

vuotta jatkuneet säännölliset kokoontumi-

sensa tähän syksyyn. Sain kutsun tulla mu-

kaan heidän viimeiseen tapaamiseensa 

11.11.2015 kuulemaan lyhytkertauksen ryh-

män historiasta ja ryhmäläisten ajatuksia 

elämästä ylipäätään. Oli kunnia-asia saada 

olla mukana todistamassa korkeaan ikään 

ehtineitten miesten ajatuksia menneestä ja 

tulevasta. 

Ukkoryhma n perusti aikoinaan jo edes-

mennyt Miessakit ry:nkin perustajana tun-

nettu Antti-Veikko Perheentupa. Hän veti 

ryhma a  kuolemaansa (2007) asti ollen vie-

Tuoleilla vasemmalta Sakari Kiuru, Ele Alenius ja Raimo Vainio.  
Tuolien takana vasemmalta Pena Lappalainen, Olavi Syrjänen ja Erkki Eskelinen.  
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 ta a n na kyva a  aikaiseksi”. Kokemusta ”toki 

jakaa mielella a n tulevillekin sukupolville”, 

mutta toisaalta ”nuoret haluavat tehda  sa-

mat virheet itse”. 

Vanhenemiseen kuuluu tietysti oman ter-

veyden yha  tarkempi seuranta ja siita  aja-

tustenvaihtamisen tarve. Ukkoryhma ssa  

ta ma  puoli hoidettiin siten, etta  terveysti-

lanteet ka ytiin kootusti la pi aina tapaami-

sen aluksi, jotta niille oli sijansa, mutta jot-

teiva t ne veisi kaikkea aikaa. Ryhma n pa a t-

ta miseen kuitenkin liittyi osin se, etta  kor-

kea ika  aiheuttaa hiljalleen ”akun hiipu-

mista” muistuttavaa tilaa, jolloin tapaami-

siin la hteminenkin alkoi vieda  liikaa ener-

giaa. Myo s ryhma la isten omat verkostot 

alkoivat ia n myo ta  pienentya  muun muas-

sa ”luonnollisen poistuman kautta”, eika  

uusia ja senia  ena a  niin helposti lo ytynyt. 

Kun ryhma la iset pohtivat nykyaikaa, esille 

tuli muun muassa se, kuinka ta rkea ta  on 

suvaita ”va a ra oppisia”. Sen opetteluahan 

he olivat jatkaneet ryhma ssa a nkin, mika  

vahvisti na kema a n, kuinka merkitta va a  su-

vaitsevuus on yhteiskuntarauhan kannalta 

myo s siina , kun pyrita a n mukautumaan 

globalisoituvaan maailmaan. Ryhma la iset 

pohtivat myo s fyysisen kohtaamisen ta r-

keytta ; informaatioyhteiskunnassa on ta r-

kea ta  luoda ja ylla pita a  muun muassa ver-

taisryhmien kaltaisia rakenteita, jotka yh-

dista va t ja luovat luottamusperustaa taval-

la, jota ”virtuaalikohtaaminen” ei mahdol-

lista. La sna  olevaa kaveria ”tarvitaan edel-

vaikuttajamiehia  monelta alalta: Kullervo 

Rainio, Ele Alenius, Antti Alhonsaari, Håkan 

Hellberg, Tuomo Tuomi, Jermu Laine, Olli 

Sallantaus, Erkki Eskelinen, Tauno Ruuska, 

Manu Ihalainen, Seikko Eskola, Jussi Linna-

mo, Erkki Mänttäri, Tapani Halonen, Olavi 

Syrjänen, Raimo Vainio ja Pena Lappalai-

nen. 

Ryhma ssa  ka ytiin erityisesti alkuvuosina 

sovitun epa poliittista ja paljolti filosofista 

keskustelua ryhma la isten omaan ela ma a n 

ja kokemuksiin pohjaten. Kokoonpanon 

vaihtelu muutti keskustelun painopisteita . 

Äiheet liittyiva t muun muassa runoihin, 

kirjallisuuteen (myo s ryhma n ja senten 

tuotoksiin), kuvanveistoon, tunneasioihin, 

rakkauteen ja tieteeseen (kuten vaikkapa 

kvanttifysiikkaan). Myo hempina  vuosina 

sijaa saivat yha  enemma n yhteiskunnalli-

set kysymykset, journalisimi ja myo s poli-

tiikka ja talouskriisi.  

Kun kokemusta ja tietoa riitti, oli tarjolla 

myo s paljon perusteltuja ja erilaisia na ke-

myksia  keskusteltuihin asioihin. Älusta al-

kaen pidettiinkin ta rkea na , etta  puheen-

vuorot pideta a n riitta va n lyhyina ; ka ytet-

tiin era a nlaista repliikkipuheenvuoro -

menetelma a . Vuosien aikana kaikki 

”joutuivatkin sulattamaan monta va a ra a  

mielipidetta ”. Osallistujat kokivat arvok-

kaana sen, etta  heilla  oli mahdollisuus jat-

kaa ela ma nsa  ja yhteiskuntakehityksen 

pohtimista yhdessa  toisten kanssa, vaikkei 

ena a  tarkoituksena ollutkaan ”saada mi-
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man ja tettiinkin auki, jotta niinko ha n jon-

kinlaista nuoremman ja vanhemman suku-

polven sa a nno llista  tapaamisrakennetta 

Miessakit loisi. 

Lopuksi ryhma la iset viittasivat kirjailija 

Augusto Monterroson yhtenä maailman ly-

himpina  pidettyyn novelliin, joka kuuluu 

kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Kun ha n 

hera si, dinosaurus oli viela  siina .” Minulle 

he muunsivat sisa llo n muotoon ”Kun toi-

minnanjohtaja seuraavana aamuna hera a , 

olemme poistuneet.” 

*** 

Myo hemmin kuulin, etta  Miessakit ry:n toi-

minnassa toisella saralla mukana olleet, 

nyt jo hyva a  vauhtia ”ukkoutumassa” ole-

vat ja rjesto a  perustaneet veteraanit haluai-

sivat luoda ÄVP-ukot -ryhma n kaltaisen 

rakenteen yhdeksi sisa llo ksi omaan ar-

keensa. Ohessa on yleiskutsu kyseista  ryh-

ma a  alustavaan tapaamiseen. Ryhma sta  

tiedotetaan myo s ÄVP-ukkolaisille, koska 

pari heista  pohti mahdollisuutta liittya  jo-

honkin uuteen kokonaisuuteen. 

*** 

Miessakit ry ja sen toiminta arvostaa ja 

hyo dynta a  kokemusta. Vaikka onkin opet-

tavaista tehda  virheita  ja suoriutua niista  

itse, ei ylpeyden kannata antaa ka yda  lan-

keemuksen edella . Kiitos kaikille mukana 

olleille, oleville ja mukaan tuleville ukoille 

yhteisen hyva n vaalimisesta! ∎ 

leen tulkiksi” ela ma n eri tilanteiden poh-

dintaan. 

Ryhma n lopettaminen ei ole helppo asia. 

Sisa llo llisesti ajatellen ”ryhma n lopettami-

nen osuu ajankohtaan, kun yhteiskunnalli-

sia puheenaiheita ja puhumisen tarvetta 

olisi vaikka kuinka”. Joskus on jopa 

”varottava puheen aloittamista, kun sita  on 

niin paljon”. Ja toisaalta, on ollut mieleka s 

ja virkista va  ela ma n osa-alue pa a sta  edel-

leen vaihtamaan ajatuksia toisten kanssa. 

Ryhma la iset kokivat kuitenkin myo s, etta  

ryhma  on joka tapauksessa ela nyt aikansa 

ja tehnyt tehta va nsa . Ja ”vaikka olemme 

lopettamassa, ei saa ja a da  laakereille le-

pa a ma a n”. Ryhma la iset olivatkin aika ajoin 

pohtineet, josko mukaan otettaisi nuorem-

man polven miehia , ja myo s, mita  he ehka  

voisivat antaa tuleville sukupolville. Hie-

MIESSAKKIEN VETERAANI-ILTA 

16.2.2016 klo 17.30-19.30 

Miessakit ry, Annankatu 16 B, Helsinki 

Ilta on tarkoitettu Miessakkien toimintaa 

rakentaneille ja siinä mukana olleille mie-

hille. Tapaamisen aikana on mahdollisuus 

vaihtaa kuulumisia, kuulla järjestön nykyi-

sestä toiminnasta sekä suunnitella tulevaa 

toimintaa. Järjestön puolesta keskustelua 

johdattelee kehittämispäällikkö Peter Peit-

salo.  

Ilmoittautumiset 

peter.peitsalo@miessakit.fi 

044 751 1331 
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MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

MIESRYHMÄNOHJAAJA –KOULUTUS 

 Paikka 

Miessakit ry koulutussali, Ännankatu 16 

B 28, Helsinki. 

Hinta 

300 € (alv. 0 %). Hinta sisa lta a  koulu-

tusmateriaalin lisa ksi aamu- ja iltapa iva -

kahvit. Miessakit ry:n ja senille -20 % 

alennusta koulutushinnasta. 

Kouluttaja 

Peter Peitsalo; kehitta mispa a llikko , 

tyo nohjaaja (STOry), johdon tyo nohjaa-

ja ja coach (master CSLE). 

Ilmoittautuminen 15.1. mennessä 

miestyon_osaamiskeskus@miessakit.fi 

Koulutuksessa on rajoitettu osallistuja-

ma a ra .   

Lisätiedot 

Peter Peitsalo 

044 751 1331 

peter.peitsalo@miessakit.fi 

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten 

ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy eri-

tyisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirtei-

siin. Keskeisiä läpikäytäviä sisältöjä ovat 

miesryhmien toteutus, ryhmien dynamiikka 

ja ohjaaminen sekä erilaiset roolit ryhmissä. 

Koulutus perehdyttää osallistujat miestyö-

hön ryhmätoiminnan näkökulmasta. 

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, 

opetusalan ja nuorisotyo n ammattilaisille 

seka  miehille, jotka ovat kiinnostuneita oh-

jaamaan Miessakit ry:n miesryhmia . 

Koulutuksen laajuus 

Nelja  la hiopetuspa iva a  seka  itsena ista  

tyo skentelya  koulutuspa ivien va lilla . 

Koulutuksen ajankohta 

Seuraavan koulutuksen la hipa iva t ovat 1.-

2.2. ja 15.–16.6.2016.  

Ensimma iset la hipa iva t (maanantait) ovat 

10.00–17.00 ja ja lkimma iset (tiistait) 9.00–

15.30. 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 12 

MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI 

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakit jat-

kavat keväällä 2016 Helsingissä ja Järven-

päässä, sekä Kirjallisuuspiiri Vihdissä. 

Mukaan kutsutaan miehia , jotka haluavat 

yhdessa  tutustua mieskirjallisuuteen, joka 

voidaan ka sitta a  sangen laaja-alaisesti. 

Osallistujat voivat ehdottaa ka sitelta via  te-

oksia. 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen.  

Ryhma sta  muodostuu kaveriporukka, jon-

ka kanssa voi pohtia omaa mieheytta a n 

niin klassikkojen kuin uudemmankin kir-

jallisuuden mieskuvia vasten. 

 

KIRJALLISUUSSAKKI | HELSINKI 

Keva a n ensimma inen teos, jota ka sitella a n 

12.1., on norjalaisen Nikolaj Frobeniuksen 

Pelon kasvot. Se pohjautuu kauhukirjalli-

suuden yhden kantaisa n Edgar Ällan Poen 

vaiheisiin. Seuraavat teokset valitaan taas 

yhteisesti keva a n edetessa . 

Paikka 

Miessakkien tilat, Ännankatu 16 B 28,  

Helsinki. 

Äika 

Tiistaina 12.1. klo 18.30-20.00.  

Seuraavat tapaamiset 2.2. 23.2., 15.3., 5.4. 

ja 26.4.2016. 

Lisa tiedot ja ilmoittautuminen 

Petri O hman 

pjohman@netti.fi 
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

MIESTEN KIRJALLISUUSSAKKI 

KIRJALLISUUSSAKKI | JÄRVENPÄÄ 

Tammikuun kirja on Yiyun Li´n Kulkurit. 

Paikka 

Sahan koulu (Keski-Uudenmaan Yhdistys-

verkosto ry), Puistotie 83, Ja rvenpa a . 

Äika 

Seuraava tapaaminen on keskiviikko-

na 13.1 klo 18-19.30. Muut keva a n tapaa-

misillat ovat 10.2, 9.3, 13.4 ja 18.5 klo 

18.00-19.30. 

Lisa tiedot ja ilmoittautuminen 

Risto Salovaara 

risto.salovaara@miessakit.fi 

040 537 2038 

 

MIESTEN KIRJALLISUUSPIIRI | VIHTI 

Piiriin voi liittya  kuka tahansa miespuoli-

nen henkilo , yla - tai alaika rajaa ei ole eika  

laajaa perehtyneisyytta  kirjallisuuteen 

edellyteta . Ryhma la isilta  toivotaan aktii-

vista mielta , hurtin huumorin tajua ja kun-

nioitusta toisten ryhma la isten ehka  kuo-

huttaviakin mielipiteita  kohtaan. 

Joka kerralle valitaan ryhma n ja senten 

kesken luettavaksi ja ruodittavaksi uusi 

kirja, joka voi olla yhta  hyvin kauno- kuin 

tietokirjallisuuttakin. 

Paikka 

Vihdin pa a kirjasto, Äsemantie 30, Numme-

la. Kokoontumisia pideta a n kerran kuussa.  

Lisa tietoja seuraavasta tapaamisesta 

Erkki Hipponen, kirjastonhoitaja 

erkki.hipponen@vihti.fi, 044 767 4692 
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KOLME ISÄÄ PALKITTIIN VUODEN ISÄ –PALKINNOLLA 

”Monet vuoden isyydestä onnitelleet iäk-

käämmät isät ovat tulleet valittelemaan, 

ettei heidän aikanaan ole ollut mahdollista 

olla kotona lapsia hoitamassa tai edes an-

taa aikaa lapsilleen. Moni iäkkäämpi isä 

elää syyllisyyden taakan kanssa. Olisipa voi-

nut. Olisipa ymmärtänyt. Olisipa ollut tar-

peeksi rohkea.” 

Teksti Jussi Pekkola, Väestöliiton Vanhemmuuskes-

kus/Poikien ja nuorten miesten keskus 

Vuoden isa  –Palkinnon saaneita isia  on jo 

20 ja heilla  on satojen vuosien isa kokemus 

hallussaan. Kysyimme palkituilta isilta , mi-

ten isyys on muuttunut ja minka laisten 

odotusten, haasteiden ja roolien sekamels-

kan keskella  ta na a n isiksi tulevat miehet 

ela va t ja etsiva t omaa riitta va a  isyytta a n? 

Saimme kuulla, etta  riitta va  isyys ei ole 

sankaritekoja, vaan normaalia hereilla  

oloa, pienia  asioita ja va litta mista  oikealla 

hetkella . ”Isa na  olen parhaimmillani kun 

lo yda mme yhteista  tekemista  josta kaikki 

nauttivat.” 

Isyys on ollut viimeisten vuosikymmen-

ten aikana suuressa muutoksessa 

”Isänä oleminen on muuttunut haastavam-

maksi nyky-yhteiskunnassa, isän rooli ei ole 

niin yksiselitteinen kuin ennen, vaan jokai-

nen isä joutuu entistä enemmän pohtimaan 

omalla tahollaan miten roolinsa vetää. Isä-

nä oleminen tänä päivänä tarkoittaa itsen-

sä jatkuvaa päivittämistä, koska maailma 

muuttuu nopeasti. Jos emme tunne nykyti-

lannetta, emme myöskään ymmärrä lapsi-

amme ja osaa ohjata ja kasvattaa heitä oi-

keaan suuntaan.” 

Ta ma n pa iva n koti-isa , joka tekee itse lap-

selleen luomusoseet ja kuljettaa lastaan 

repussa muskarista vauvauintiin, on valo-

vuoden pa a ssa  muutaman vuosikymme-

nen takaisesta omasta isa sta a n. Mutta rin-

tareppuisa ksi ei kuitenkaan tarvitse ryh-

tya . Hyva  isa  voi olla monella eri tavalla, 

jokaiselle lo ytyy oma riitta va  isyys. 

VUODEN 

ISÄ 

1 
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”Toisaalta helppo nähdä, että vaikka isänä 

oleminen onkin nykyään varmaan haasta-

vampaa kuin ennen, pääsee samalla nautti-

maan sen hyvistä puolista enemmän. Ei lap-

sia näe ellei osallistu niiden arkeen." 

Tämän päivän perusisä? 

Jonkinlainen ta ma n pa iva n isa  ka y ehka  

pa ivisin to issa . Va syneena  tyo pa iva n ja l-

keen ha n katsoo lapsensa kanssa Pikku-

kakkosta luomien la pi sohvalla torkkuen. 

Sitten ha n rakentaa lapsensa kanssa le-

goista to rma ilyautoja tai potkii pihalla pal-

loa. Omaa itsea  tyydytta va n tavan lo yta mi-

nen, jolla hoitaa isyys, vaatii kuitenkin ny-

kyisa lta kin paljon. Ta ma  on haaste ja jat-

kuvaa kamppailua riitta ma tto myyden tun-

netta vastaan. 

"Tänä päivänä perinteiset roolit ovat hajon-

neet ja niin äiti kuin isä tekee molempien 

perinteisiä töitä. Aika lailla jatkuvan riittä-

mättömyyden tunteen kanssa joutuu paini-

maan, vielä kun osa rooleista on, halusi tai 

ei, sukupuoleen sidottuja. Kuitenkin muutos 

on tuonut uusille isille mahdollisuuden, jota 

heidän isillään, saati isoisillään, ei koskaan 

ollut – tilaisuuden olla läsnä oman lapsen ja 

perheen arjessa.” 

Isä tasavertainen kasvattaja lapsen ar-

jessa 

Huolimatta muutoksen tuomista haasteista 

ta lla kin hetkella  valtaosa isista  hoitaa ny-

kyisa n haasteellisen ja paikkaansa hake-

van tehta va nsa  mainiosti. He eiva t va ltta -

ma tta  na y tai kuulu, koska he toimivat 

oman kodin ja perheen piirissa . Isyydella  

VUODEN ISÄT AKTIIVISIA JÄRJESTÖ-

TOIMINNASSA 

Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä 

vuonna kolmelle isälle. Sosiaali- ja ter-

veysministeri Hanna Mäntylä luovutti 

palkinnon Mika Jokiselle, David Muñoz 

Gonzálezelle ja Pekka Larkelalle. 

Tämän vuoden teemana olivat isien 

vanhempainvapaiden käytön vahvista-

minen, eroisyys ja vuoroasuminen. 

Näiden teemojen lisäsi nostettiin esiin 

myös isien aktiivinen osallistuminen 

järjestötoimintaan ja isyyttä tukevan 

ryhmätoiminnan organisoiminen. 

Vuoden Isä -palkinto 

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilöl-

le, joka on edistänyt omalla esimerkil-

lään ja toiminnallaan isyyden merki-

tyksen tunnistamista ja lisännyt näin 

sen arvostusta. Palkinnon tavoitteena 

on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja per-

heen yhteensovittamista, edistää lap-

sen etua sekä miesten ja naisten tasa-

arvoa. Ensimmäinen Vuoden Isä -

palkinto myönnettiin vuonna 2006. 

Vuoden Isä -palkinnon jakamisen val-

mistelu on tehty Väestöliiton johdolla. 

Lisätietoja 

www.stm.fi -> Tiedote 174/2015 
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rehvastelu tai itsensa  jalustalle nosto ei 

kuulu suomalaisen isa n perusolemukseen. 

Äsia hoidetaan ilman sen suurempaa ha lya  

ja numeron tekemista . Ta sta  ja historian 

muokkaamasta isa kuvasta johtuen isien 

merkitys vanhempina on ja a nyt va ha lle 

huomiolle. 

”Isien vuoksi päättäjien tulisi muistaa, että 

isä on lapsen näkökulmasta aivan yhtä tär-

keä kuin äitikin, tätä ei aina muisteta esim. 

laadittaessa lakeja ja muita säädöksiä. 

Myöskin avioerotilanteessa isät jäävät hyvin 

helposti "mopen osalle" lasten kohdalla, 

vaikkei sille olisi varsinaista syytä.” 

Moni isa  asettaa itsekin itsensa  toissijai-

seen asemaan kasvattajana. Se noudattaa 

vanhaa perinnetta . Yhteiskunnan raken-

teissa, lainsa a da nno ssa , terveydenhuollos-

sa ja sosiaalitoimella on viela  paljon kirit-

ta va a , jotta isa t kohdattaisiin tasavertaisi-

na kasvattajina. 

”Isien vuoksi päättäjien tulisi jättää puheet 

superisistä. Isyyden parasta tukemista on 

mahdollistaa odotusajan tuki ja keskustelut 

tuleville isille. Neuvoloiden ja ensisynnyttä-

jien kanssa työskentelystä on vähennetty 

liikaa rahaa ja tähän poliitikot voivat vai-

kuttaa.” 

Isä on läsnä lapsilleen 

”Nykyään Isät ovat aktiivisia ja sitoutuneita 

ja haluavat olla lapsilleen läsnä. Toki poik-

keuksiakin löytyy, mutta ne isät, jotka jät-

täytyvät sivustakatsojiksi, ovat pieni vähem-

mistö. Se, että isät ovat aktiivinen osa lap-

siensa ja perheen elämää, on lasten ja koko 

perheen etu. Tämä tuo myös paineita ja ris-

tiriitaisia tunteita isille. Työelämä vaatii 

yhä enemmän tehokuutta ja sitoutumista.” 

Perinteisten roolien seka  yhteiskunnan 

tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi isa t 

eiva t viela  muutama vuosikymmen sitten 

olleet yhta  merkitta va ssa  roolissa kasvat-

tajina kuin ta na  pa iva na . Tulevaisuus tuo 

kenties isille enemma n mahdollisuuksia 

toimia isa na  kullekin sopivalla tavalla, riit-

ta va n hyva na  isa na , isyydesta  nauttien. 

”Isyydestä puhutaan enemmän ja se noste-

taan esille erilaisissa yhteyksissä. Isänä ole-

minen tänä päivänä tarkoittaa aktiivista, 

osallistuvaa, kohtaavaa läsnäoloa lapselle. 

Isyydestä saa itsekin paljon. Isänä olen par-

haimmillani kun omat voimavarat ja pari-

suhde on kunnossa.” 

”Isyydessä on paljon ammennettavaa. Kaivo 

ei tyhjenny koskaan vaan siihen tuntuu vir-

taavan uutta vettä. Mitä enemmän sieltä 

nostat, sitä enemmän sinne virtaa uutta. Jo-

kainen isä-lapsisuhde on elämänmittainen, 

jopa ylisukupolvinen. Yhdessä lasten kanssa 

vietetty aika tuo tähän suhteeseen runsaut-

ta, yllättävää satoa, joka tupsahtaa eteen 

täysin odottamatta monenlaisissa elämänti-

lanteissa. Näin olen kokenut niin oman isäni 

kuin omien lasteni kanssa.” ∎ 

 

Kirjoitus julkaistu alun perin Va esto liiton 

perhaikaa.fi –sivustolla. 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖKOULUTUS | JYVÄSKYLÄ ja HELSINKI 

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yk-

sin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulu-

tettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen 

jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön 

asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla 

mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopi-

musneuvotteluissa.  

 

Koulutus sisa lta a  kaksi 6 tunnin jaksoa, 

jotka pideta a n kahtena lauantaina kahden 

viikon va lein. Koulutus ka sitta a  mm. seu-

raavia elementteja : mies ja ero, erotukemi-

nen, tukihenkilo toiminta ja kriisiauttami-

nen. Oppimismenetelmina  ovat luennot, 

tilanneharjoitukset, ryhma tyo t, itsena iset 

tehta va t ja oppimispa iva kirja. 

 

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta 

riippumatta ja koulutuksen ka yneet toimi-

vat tukihenkilo ina  omilla paikkakunnil-

laan. 

 

Hyödyt osallistujalle 

Koulutuksen ja lkeen henkilo lla  on perus-

valmiudet toimia eromiehen vertaistukija-

na. Ha n ymma rta a  ja osaa ka sitella  entista  

paremmin paitsi tuettavan myo s omia tun-

teitaan. Tukihenkilo lla  on takanaan oma 

eroprosessi. Toisen eromiehen auttaminen 

voi olla itselle eritta in myo nteinen koke-

mus. 

 

 

 

 

Kenelle 

Omasta eroprosessistaan tasapainotilan 

saavuttanut mies, joka on aidosti kiin-

nostunut vapaaehtoisesta auttamistyo s-

ta . Koulutusryhma n koko on eninta a n 8. 

Koulutukseen hakeneet haastatellaan 

ennen valintaa.  

 

Hinta 

Koulutus on osallistujille ilmainen.  

 

JYVÄSKYLÄ | Aika ja paikka  

La 6.2.2016 klo 10.30 -16.30 ja  

La 20.2.2016 klo 10.30 -16.30 

Kansalaistoiminnankeskus Matara 

Matarankatu 6, Jyva skyla  

 

HELSINKI | Aika ja paikka  

La 9.4.2016 klo 10.30 -16.30 ja  

La 23.4.2016 klo 10.30 -16.30 

Paikka varmistuu tammikuussa. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Kari Vilkko, erotyo ntekija  / kouluttaja 

044 751 1341, kari.vilkko@miessakit.fi 

Ilmoittautuminen JKL viimeista a n 

15.1.2016 ja HKI 23.3.2016.   

Haastattelut sopimuksen mukaan.  
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Äijäjooga 

Ä ija jooga sopii kaikille miehille. Helppoa ja 

rentouttavaa. Yksinkertaisia liikkeita , jotka 

venytta va t ja voimistavat kehoa monipuo-

lisesti. Keskittymis-, koordinaatio- ja tasa-

painoharjoituksia kilpailuvapaalla vyo hyk-

keella . 

Opettelemme hengitta ma a n tasaisemmin 

ja syvemmin. Tarkoitus ei ole seista  pa a lla  

vaan vakaasti ja vapaasti jaloilla. Vapaute-

taan va hitellen kehoa, mielta  ja hengitysta . 

Pitka  loppurentoutus. Ei uskontoa, ei mys-

tiikkaa. 

Ä ija joogan pa a syvaatimukset: 

 Riitta va n kankea 

 Lattia on alaspa in kurkottaessa pelot-

tavan kaukana 

 Kyky hengitta a  sisa a n ja ulos 

 Halu kilpailuvapaaseen vyo hykkee-

seen 

 Hiirilavantauti tai muu tietokonevam-

ma 

 Hikoilun ja pakolla pusertamisen vie-

rastaminen 

 Posketon uteliaisuus kokeilla kaikkea 

uutta 

 Sukupuoli: Ä IJÄ  

 Mita  ja ykempi a ija , sen parempi 

Jokainen tekee harjoitusta oman kehon 

tuntemusten mukaisesti, toinen va hem-

ma n, toinen va ha n enemma n. Ei ika rajaa. 

Ennakkotietoja tai kokemusta ei tarvita. 

Jäbäjooga 

Ja ba jooga on voimakkaampaa kuin a ija joo-

ga.  Muuten samat periaatteet. Vapaus teh-

da  va hemma n ja vapaus tehda  enemma n. 

Ei yhta  voimakasta kuin astangajooga. Ei 

ika rajaa, ei uskontoa, ei mystiikkaa. Rentoa 

kehon, mielen ja hengityksen vapauttamis-

ta ja voimistamista. 

Varusteet 

Mukaan lo ysa t vaatteet ja avoin mieli. Pai-

kalla on alustoja ja viltteja .  

Ajankohta, paikka ja hinta 

Ryhma t kokoontuvat Miessakit ry:n koulu-

tussalissa, Ännankatu 16 B 28, Helsinki. 

Ä ija jooga I maanantaisin 11.1.-14.3.2016 

(10 krt) klo 19.30-21 / 80 € (Miessakiien 

ja senet -15%) 

Ä ija jooga II keskiviikkoisin 13.1.-16.3.2016 

(10 krt) klo 17-18.30 / 80 € (Miessakiien 

ja senet -15%) 

Ja ba jooga keskiviikkoisin 13.1.-16.3.2016 

(10 krt) klo 19-20.30  80 € (Miessakiien 

ja senet -15%) 

Ilmoittautumiset 

Ilmoittautuminen Miessakkien nettisivuil-

ta www.miessakit.fi -> Toimintamuodot -> 

Miessakkiopisto -> Ä ija – ja ja ba jooga  

Lisätietoja 

Veikko Tarvainen, ohjaaja 

+358 40 77 84 895 

veikko.tarvainen@kaapeli.fi / aijajooga.fi 

MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

ÄIJÄ– JA JÄBÄJOOGA | HELSINKI 
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

 
Hallinto  
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
       050 588 1687 
       tomi.timperi(at)miessakit.fi 
Äntti Äle n, hallintopa a llikko  
       0500 934 303 
       antti.alen(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehitta mispa a llikko  
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miestyön Osaamiskeskus 
Peter Peitsalo, kehitta mispa a llikko  
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
       miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 
 
Miessakkiopisto 
toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. ta ma n lehden takakansi 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. yhdistyksen Internet-sivusto 
 
 
 
 
 

 

 
Toimisto 
       09 612 6620 
       miessakit(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 
Matti Kupila, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       matti.kupila(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, erotyo vastaava, 
psykoterapeutti  
       044 751 1333 
       jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 
Kari Vilkko, erotyo ntekija  
       044 751 1341 
       kari.vilkko(at)miessakit.fi 
       miessakit.tampere(at)miessakit.fi 
 
Isyyden Tueksi 
       miessakit.lahti(at)miessakit.fi 
Timo Tikka, vastaava isa tyo ntekija  
       050 511 3360  
       timo.tikka(at)miessakit.fi 
Ilmo Saneri, isa tyo ntekija   
       050 511 3361 
       ilmo.saneri(at)miessakit.fi 
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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 Jude n 
044 334 6344 
jouni.juden(at)hotmail.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 

Pääkaupunkiseutu 
Sami Koikkalainen 
040 731 2021 
sami.koikkalainen@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 

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

 

   

 
Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 
 
Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-
dessa  toimistoomme! 


