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KIITOS RAY! 

sen jatkaminen, osin uusien muotojen ke-

hitta minen – on yksi keskeisimpia  keinoja 

siina  strategisessa tavoitteessamme, jonka 

mukaisesti pyrimme turvaamaan tarjoa-

mamme tuen saatavuutta koko maassa. 

Verkkoauttaminen on tukityo ssa mme lisa -

arvo – kohtaava tuki ydinarvo. 

Yhdistyksemme on alkavana vuonna vah-

vasti mukana tukemassa maamme SOTE-

uudistusta. Erityisesti panostamme halli-

tuksen ka rkihankkeen, lapsi- ja perhepalve-

lujen muutosohjelman (LÄPE-hanke) toteu-

tumiseen. Tuomme osaamisemme alueellis-

ten perhekeskuspalvelujen kehitta misen 

tueksi asiantuntijarakentajana, kouluttaja-

tahona ja ka yta nno n tuen toteuttajana. 

Palatakseni viela  Raha-automaattiyhdis-

tykseen, koen ta rkea ksi todeta, etta  RÄY:lta  

yli kahdenkymmenen vuoden ajan saatu, 

monessa tilanteessa hyvin ennakkoluulo-

ton tuki, on ollut erinomaisen ydinideam-

me ohella keskeinen menestystekija  toi-

minnallemme. Rahoituksen lisa ksi olemme 

saaneet RÄY:lta  ta rkea ta  ohjausta ja koulu-

tusta toimintamme viisaaseen kohdentami-

seen, rakenteidemme vahvistamiseen ja va-

rainhankintamme kehitta miseen. Kiitos siis 

toimintansa lopettavalle RÄY:lle koko orga-

nisaatiomme puolesta! 

Kiitos myo s kaikille miessakkilaisille eri ra-

kenteissamme erinomaisesti sujuneesta 

toimintavuodesta! Rauhaisaa jouluaikaa 

teille – ensi vuonna menemme taas pyka la a  

vahvemmin, mutta viisaalla maltilla, pitka -

ja nteisen kehitystyo n vahvuuksiin nojaten. 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

RÄY:n hallitus julkisti historiansa viimei-

sen avustusehdotuksen 15.12.2016. Sen 

mukaisesti vuonna 2017 jaettaisi avustuk-

sia sosiaali- ja terveysja rjesto ille yhteensa  

317,6 miljoonaa euroa (summa on RÄY:n 

historian suurin). Ävustusten ka yto n val-

vonta – ja ylipa a ta a n koko historiaan ja a va  

RÄY-avustustoiminta – siirtyva t vuoden 

2017 alusta sosiaali- ja terveysministerio n 

(STM) yhteyteen perustettavaan Sosiaali- 

ja terveysja rjesto jen avustuskeskukseen 

(STEÄ). STM julkistaa vuotta 2017 koske-

van lopullisen avustuspa a to ksen tammi-

helmikuun 2017 vaihteessa. 

Miessakit ry:lle esiteta a n avustuksia alka-

valle vuodelle yhteensa  797.600 €, mika  

on tasoltaan karvan verran enemma n kuin 

kuluvana vuonna (eli myo s meida n toimin-

nalle kohdistettava avustus on historian 

suurin). Voimme siis jatkaa tyo ta mme hy-

va lta  perustalta ja olla kiitollisia saamas-

tamme tuesta ja luottamuksesta. Harmillis-

ta toki on, ettei hakemillemme kahdelle 

uudelle hankkeelle (liittyen isyyden tuke-

miseen masennusoireisissa perheissa  ja 

osallisuuden vahvistamiseen vertaistoi-

minnan kautta) esitetty viela  avustusta, 

mutta jatkamme niidenkin osalta rahoitus-

neuvotteluja ”seuraavalla kierroksella”. 

Yhdistyksemme toimintasuunnitelmaa 

2017 (kooste suunnitelmasta toisaalla ta s-

sa  lehdessa ) pa a sta a n siis toteuttamaan 

uusia hankeideoita lukuun ottamatta suun-

nitellusti. Vuotta tulee ka yta nno n toimin-

nan osalta leimaamaan erinomaisten pe-

rustoimintojemme ja ka ynnissa  olevien 

hankkeiden toteuttaminen ta ysima a ra isi-

na . Niin kutsuttu verkkoauttaminen – osin 
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HYVINVOINTIPALVELUISSA TULEE HUOMIOIDA MYÖS SUKUPUOLI 

Teksti Äntti Älén , hallintopäällikkö | Peter Peitsalo, 

kehitta mispa a llikko  

Helsingin sanomien mielipidepalstalla nos-

tettiin esiin miesten ja heidän läheistensä 

hyvinvoinnin kannalta kaksi merkittävää 

teemaa: väkivaltaan liittyvät kokemukset ja 

avun piiriin hakeutumiseen liittyvät kysy-

mykset. Molemmat näistä ovat näyttäyty-

neet useiden vuosien ajan myös Miessakit 

ry:n eri työmuodoissa, joissa miehiä kohda-

taan erilaisissa elämäntilanteissa ja -

kriiseissä.  

Tilastot kertovat osaltaan niista  haasteita, 

joita miehet ela ma nsa  aikana kohtaavat. 

Keskeisiksi kysymyksiksi nousee seka  

miesten henkilo kohtaiset taidot ja mahdol-

lisuudet ylla pita a  omaa hyvinvointia etta  

palveluntuottajien kyvyt huomioida mies-

ten avun hakemiseen liittyvia  eritystarpei-

ta. Hyvinvoinnin edista minen edellytta a  

kummankin na ko kulman huomiointia. 

Opetushallituksen julkaisemassa Tasa-

arvotyo  on taitolaji -oppaassa sukupuoli-

tietoisuus nostetaan uudella tavalla keski-

o o n. Samaa ajattelua, jossa sukupuolten 

va lisia  eroja tarkastellaan biologisesta, 

kulttuurisesta ja sosiaalisesta na ko kulmas-

ta, tulisi hyo dynta a  oppimiseen ja kasva-

tukseen keskittyvien instituutioiden ohella 

laajemmin, myo s hyvinvointi- ja kriisipal-

veluihin. Sukupuoli vaikuttaa hyvinvoin-

tiin, ja ta ma n tiedostaminen on ta rkea a . 

Loppujen lopuksihan kyse on kohderyh-

ma n huomioisesta palvelujen tuottamises-

sa ja markkinoinnissa. 

Tyo  miesten hyvinvoinnin edista miseksi 

tarvitsee nykyista  enemma n kokemuspe-

ra ista  tietoa. Ymma rryksen kasvattaminen 

siita , miten miehet esimerkiksi kokevat va -

kivallan uhriksi joutumisen, ta ha n liittyva n 

avun hakemisen tai minka laisia mahdolli-

suuksia palveluntuottajilla on tyo skennella  

miesten kanssa heida n kriiseissa a n, on ta r-

kea a .  

Olennaista on tiedostaa myo s se, etta  mies-

ten kanssa tyo skentelylla  vaikutetaan 

myo nteisesti miehen lisa ksi myo s la heis-

ten, kumppanien ja lasten ela ma a n. ∎  

MIESSAKIT RY:N HALLITUS 2017 

Jyrki Mustonen (puheenjohtaja), Timo 

Kitunen, Kari Kopra, Matti Rossi, 

Markku Vettenniemi 

 

 

 

VALTUUSTOON UUSIA JÄSENIÄ 

Miessakit ry:n ylimääräisessä kokouk-

sessa 26.11. yhdistyksen valtuustoa 

täydennettiin seuraavilla henkilöillä:  

Pekka Järvensivu  

(asiantuntijalääkäri, Orion Oyj) 

Ralf Sund  

(pääekonomisti, STTK) 

Veli Särmäkari  

(siirtynyt eläkkeelle Puolustusvoimain 

sosiaalipäällikön tehtävistä) 
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MIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO MJKL 
POIKIEN HEIKOMPAAN KOULUMENESTYKSEEN PUUTUTTAVA VIIPYMÄTTÄ 

Teksti MJKL:n tiedote 8.12.2016  

OECD-maiden osaamistuloksia mittaava PI-

SA2015-tutkimus tuo esille jo pitkään tiede-

tyn, yhä kasvavan eron tyttöjen ja poikien 

koulumenetyksessä. Ero on merkittävä eri-

tyisesti juuri Suomessa. On selvitettävä, mis-

tä tämä johtuu ja mitä toimenpiteitä tulee 

tehdä poikien koulumenestyksen paranta-

miseksi. 

Nyky-yhteiskunnassa koulutus vaikuttaa 

entista  vahvemmin hyvinvointiin koko ih-

misen elinkaaren ajalla. Kykya  oppia uutta 

on siksi alati ylla pidetta va  ja kehitetta va , ja 

mika li se on jo peruskoulussa vaarantunut, 

on siita  haastava saada kiinni jatkossa-

kaan. Heikko koulumenestys myo s rajaa 

koulutuksen valintamahdollisuuksia oleel-

lisesti jo toisella asteella. Ta ma  kaikki voi 

johtaa syrja ytymiskierteeseen, na ko alatto-

muuteen, turhautumiseen ja va kivaltaan 

ympa ro iva a  yhteiso a  kohtaan. 

Opetus– ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-

Laasonen totesi itsena isyys pa iva na  etta  

”PISÄ viestii huolta koulutuksen tasa-

arvosta, erityisesti pojista”. Lisa ksi ha n to-

tesi, etta  ”on pohdittava, mitka  kouluun tai 

yhteiskuntaan liittyva t muutokset ovat 

johtaneet siihen, etta  niin monia poikia ei 

kiinnosta koulussa tarjottu oppimisen mal-

li”. On ta rkea a , etta  ministeri na in selva sa-

naisesti nostaa ta ma n ongelman esille ja 

pera a nkuuluttaa siihen puuttumista. Halli-

tuksen tasa-arvo-ohjelmassa asia maini-

taan puhuttaessa pitka n ta hta imen tavoit-

teista, mutta kuluvan hallituskauden kes-

keisiin toimenpiteisiin asiaa ei ole konkre-

tisoitu. Ongelmaan voidaan puuttua sen 

edellytta ma lla  vakavuudella parhaiten si-

ten, etta  se nimeta a n omaksi osa-alueeksi 

seka  tavoiteasettelussa etta  toimenpidekir-

jauksessa.  

Poikien heikompaan koulumenestykseen 

on puututtava viipyma tta , silla  toimenpi-

teiden vaikutukset na kyva t vasta verrat-

tain pitka n ajan pa a sta . Opetus– ja kulttuu-

riministerio  on asettamassa peruskoulu-

foorumia kehitta ma a n suomalaista perus-

koulua. Yhtena  osana peruskoulun uudis-

tamista ministeri Grahn-Laasonen on kut-

sunut kaikki eduskuntapuolueet peruskou-

lufoorumin parlamentaariseen ryhma a n 

luomaan teesit tulevaisuuden peruskoulul-

le. Ta ma n ryhma n luomia keskeisempia  

teeseja  tulee olla tytto jen ja poikien ha lyt-

ta vien oppimiserojen huomioiminen ja on-

gelmaan puuttuminen poikien koulume-

nestysta  vahvistavia toimenpiteita  ka yn-

nista ma lla . 

Seka  ministerio ssa  etta  kaikissa muissakin 

keskeisissa  asiaan liittyvissa  yhteiskunnal-

lisissa rakenteissa tulee siis ryhtya  viipy-

ma tta  toimenpiteisiin, joilla tytto jen ja poi-

kien oppimistulosten eroja la hdeta a n ja r-

jestelma llisesti ja tavoitteellisesti supista-

maan. ∎  
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

MILLOIN MIEHELLÄ ON LUPA PUHUA 

 

Teksti Jussi Pekkola, hanketyöntekijä  

Edessäni istuu vanha mies. Hän on puhu-

nut taukoamatta vajaan tunnin. Sotaa 

viisi vuotta käynyt isä oli usein väkival-

tainen. Silloin kun ei, niin hän oli umpi-

mielinen. Ei pitänyt koskaan sylissä tai 

huomioinut töistä tullessaan, ellei sitten 

aggressiivisesti. Äiti työnsi päänsä pen-

saaseen. Yritti parhaansa, jotta koti py-

syisi kunnossa ja kulissit pystyssä.  

Va litunnilla koulussa pienikokoinen poi-

ka sai lunta kalsareihin. Turpaan tuli sii-

na  vaiheessa, kun opettaja sai tieta a . Ta -

ma  huomasi pulpetin alla olleen vesila -

ta ko n. Mita s menit kantelemaan, totesi 

luokan isokokoisin poika retuuttaessaan 

poikaa pitkin pihaa.  

Rehtorilta tuli karttakepista , koska huo-

miota hakenut poika ha iriko i tunnilla. 

Uudestaan siina  vaiheessa, kun pieni 

poika hymyili ha mmentynytta  hymya a n 

rehtorin ripityksen aikana. Ei ymma rta -

nyt mita  ympa rilla  oikein tapahtuu. Ko-

tiin pa a stya a n tuli korville a idilta . Vaat-

teet olivat riekaleina, huuli turvonnut ja 

paita sotkeutunut vereen. Turpaan tuli 

myo s isommalta veljelta . Ta ta  a rsytti 

pikkuveljen huomion kipeys. 

*** 

Murrosia ssa , heti kun oli mahdollista, 

nuorimies la hti pois kotoaan. Ha n pes-

tautui messipojaksi laivaan. Hintela  toi-

melias nuorimies sai osakseen paljon 

huomiota. Osa laivan tyo ntekijo ista  otti 

ha net siipiensa  alle. Kylla ha n messipo-

jan kanssa kannatti olla va leissa , palvelu 

toimi paremmin. Merille on kuitenkin 

aina pa a tynyt paljon antisosiaalisia ih-

misia . Na ilta  nuorimies sai osakseen toi-

senlaista huomiota. Siita  alkaa olla vai-

kea puhua. Sanat takeltelevat ja ja a va t 

kurkkuun. Parempi hypa ta  aikuisika a n 

ja rakennusalan reissuhommiin. Siella  

ahtaissa parakeissa ja ulkomaankomen-

nuksilla vapaa aika kului parhaiten juo-

malla kaverit mukavaksi ja omat vainoa-

vat ajatukset ja muistot hiljaiseksi. Viina 

ja joukko toimettomia toimeliaita mie-

hia . Usein homma pa a ttyi painiin tai tur-

paan saantiin. 

*** 

To ista  kotiin palatessa rappuka yta va n 

edessa  istui miehia  tyhjenta ma ssa  lestia . 

Jo varttuneeseen ika a n ehtinyt mies 

pyysi heita  siirtyma a n, jotta pa a sisi 

omaan kotiinsa. Isoin porukasta nousi ja 

lo i miesta  suurella nyrkilla  keskelle naa-

maa. Nena  vaatii muutaman korjausleik-

kauksen. Ei siina  muuta. 

*** 

Änsaitulle ela kkeelle pa a ssyt ia ka s mies 

on ysta va nsa  kanssa vietta ma ssa  ravin-

tolassa iltaa. Ha n menee miestenhuo-

neeseen. Äukaisee huussin oven, po nto l-

la  istuu mies, harmaantunut mies pa-

hoittelee ja laittaa oven kiinni. Menee 

po yta a n istumaan. Odottaa. Po yda n vie-

reen ka velee po nto lla  istunut mies. Lyo  

nyrkilla  po yta a n ja toteaa: La he saatana 

pihalle niin hakkaan sut hengilta . Mies ei 
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  la hde ravintolasta viela  pitka a n aikaan. 

Viela  viikkojen ja lkeen ha n arastelee men-

na  yleisiin vessoihin. Parempi ka yda  koto-

na. Kuitenkin oman porttikongin kohdalla 

nena a  alkaa sa rkea . 

*** 

Kotona mies istuu ja kuuntelee radiota. 

Siella  jotkut marjanpoimijat kertovat mies-

ten kokemasta va kivallasta. Kuinka paljon, 

mita  kaikkea ja minka laisia seurauksia sii-

ta  voi aiheutua. Mies tuhahtaa ja jatkaa pa-

sianssin peluuta. Illalla televisiossa puhuu 

Karhuryhma n entinen pa a llikko . Orimatti-

lassa poliisi on ampunut va kivaltaisesti 

ka ytta ytyneen miehen. Karhuryhma n mies 

on itse ollut tilanteissa, joissa ha n on pa a t-

ta nyt, ampuuko. Useamman kerran ha n on 

antanut toiselle poliisille ka skyn ampua. 

Iso raamikas mies kertoo, kuinka ta llaiset 

tilanteet vaikuttavat ja voivat tulla uniin. 

Ta sta  syysta  myo s poliisit ka yva t tilanteet 

la pi ja lkika teen. Ta ma  auttaa jaksamaan 

ela ma ssa . 

*** 

Mies katsoo minua sohvalta. Tunti on hu-

jahtanut. Mina  olen istunut ja pa a asiassa 

kuunnellut. Jatketaan viikon pa a sta . Pidet-

tya a n na ita  asioita sisa lla a n la hemma s 

kuusikymmenta  vuotta, mies on lopultakin 

vakuuttunut, etta  na ista  asioista on lupa 

puhua. Ja mita  viela , olo on ko yka isempi. ∎  
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

ÄIJÄ- JA JÄBÄJOOGAT JATKUVAT KEVÄÄLLÄ 

Suositut äijä ja –jäbäjoogat käynnistyvät 

jälleen keväällä uusien ryhmien voimin. Il-

moittautuminen on nyt käynnissä, joten läh-

de rohkeasti mukaan! 

Äijäjooga sopii kaikille miehille. Help-

poa ja rentouttavaa. Yksinkertaisia liikkei-

ta , jotka venytta va t ja voimistavat kehoa 

monipuolisesti. Keskittymis-, koordinaatio

- ja tasapainoharjoituksia kilpailuvapaalla 

vyo hykkeella . 

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 mystiikkaa. 

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 on voimakkaampaa kuin äijä-

jooga.  Muuten samat periaatteet. Vapaus 

tehda  va hemma n ja vapaus tehda  enem-

ma n. Ei yhta  voimakasta kuin astangajoo-

ga. Ei ika rajaa, ei uskontoa, ei mystiikkaa. 

Rentoa kehon, mielen ja hengityksen va-

pauttamista ja voimistamista. 

Varusteet 

Mukaan lo ysa t vaatteet ja avoin mieli. Pai-

kalla on alustoja ja viltteja . 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumislomakkeen lo yda t Miessak-

kien nettisivuilta. 
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  Kevät 2017, Kausi 1 

Maanantaisin a ija jooga  

9.1.-6.3.2017 klo 18.00-19.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa 

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

 

Tiistaisin ja ba jooga  

10.1.-7.3.2017 klo 18.00-19.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa  

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

 

Torstaisin a ija jooga  

12.1.-9.3.2017 klo 17.00-18.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa  

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

Kevät 2017, Kausi 2 

Maanantaisin a ija jooga  

13.3.-8.5.2017 klo 18.00-19.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa  

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

 

Tiistaisin ja ba jooga  

14.3.-9.5.2017 klo 18.00-19.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa  

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

 

Torstaisin a ija jooga  

16.3.-11.5.2017  klo 17.00-18.30 (9 kertaa) 

Hinta 90 euroa  

(15 % -alennus Miessakkilaisille) 

Lisätietoja 

ohjaaja Veikko Tarvainen 

+358 40 77 84895 

veikko.tarvainen@kaapeli.fi 

www.aijajooga.fi 

mailto:veikko.tarvainen@kaapeli.fi
http://www.aijajooga.fi/
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LAPSI MUKAAN TÖIHIN –PÄIVÄ MIESSAKEISSA 

 

 

 

 

Teksti Mikko Timonen  

Valokuvat Heikki Parviainen  

Piirustukset Helmi, Lempi, Elmer, Verner  

Kuten niin monella työpaikalla Suomessa, 

myös Miessakeissa osallistuttiin Lastensuo-

jelun Keskusliiton ideoimaan Lapsi mukaan 

töihin -päivään 18.11.2016. 

Pa iva  alkoi mukavasti mehua juomalla ja 

pullaa syo ma lla , jonka ja lkeen osallistujat 

saivat rauhassa tutustua Miessakkien toi-

mitiloihin. Erityisesti salin la heisyydessa  

sijaitseva hierontatuoli oli suosittu lasten 

keskuudessa, ja kaikki halukkaat pa a siva t-

kin kokeilemaan sita  jopa useamman ker-

ran. Myo s yhdistyksen yleiso tapahtumissa 

ka ytetty megafoni oli nasta kapistus. 

Ta ma n ja lkeen luvassa oli luovuuden pur-

kauksia, silla  lapset pa a siva t piirta ma a n 

vapaista aiheista neukkari kakkosessa. 

Suosituimpina aiheina olivat selkea sti Po-

kemonit ja Totoro. Pa iva sta  ja i muistoksi 

paljon hienoja piirustuksia, joista muuta-

ma onkin esilla  viereisella  sivulla. Lisa ksi 

yksi piirustus pa a si URHOn ta ma n nume-

ron kanteen asti. 

Pa iva  oli kaiken kaikkiaan jokaiselle osa-

puolelle onnistunut ja mielenkiintoinen. ∎  
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI 

MENTORI JA –AKTORIHAKU KÄYNNISTYY 15.1.2017 

Maahanmuuttajilla ei Suomeen tullessaan 

välttämättä ole käytännön kokemusta Suo-

men työmarkkinoista tai samanlaisia sosi-

aalisia verkostoja kuin suomalaisilla. Vie-

raasta Veljeksi –hankkeen mentoritoimin-

nassa kantaväestöön kuuluvat tai Suomeen 

kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat 

mentoreina työelämään suuntaaville maa-

hanmuuttajamiehille, aktoreille. 

Mentoritoiminta koostuu pari- ja ryhma -

tyo skentelysta . Parityo skentelyn tarkoi-

tuksena on tarjota 1) maahanmuuttajamie-

hille henkilo kohtaista tukea ja na kemyksia  

suomalaiseen tyo ela ma a n, opiskeluun ja 

tyo nhakuun liittyvissa  kysymyksissa  ja 2) 

mentorille mahdollisuus tehda  vapaaeh-

toistyo ta , jossa voi hyo dynta a  omaa osaa-

mistaan ja tyo ela ma kokemustaan. Molem-

milla osapuolilla on myo s mahdollisuus 

saada kokemuksia ja uusia na ko kulmia. 

Äktorin ja mentorin muodostama tyo pari 

ma a rittelee yhdessa  ne asiat, joihin tyo s-

kentelyssa  keskityta a n. Tyo parit pyrita a n 

muodostamaan niin, etta  parin molemmil-

la osapuolilla on samankaltaista koulutus-

taustaa ja/tai tyo historiaa. Mentorointi-

prosessi on kestoltaan noin puolen vuoden 

mittainen. 

Ryhma tapaamisia ja rjesteta a n kolme. Äl-

kutapaamisessa tutustutaan tyo pariin, 

ka yda a n la pi mentoroinnin sisa lto a  ja mie-

tita a n suuntaviivoja tyo skentelyyn. Va lita-

paamisessa jaetaan kokemuksia mahdolli-

sista hyvista  ja huonoista kokemuksista 

seka  tyo skentelyn etenemisesta . Lopputa-

paamisessa tehda a n yhteenveto ja tarkas-

tellaan toiminnan tuloksia. Lisa ksi voidaan 

ja rjesta a  1-2 teemailtaa tai ammatillista 

tutustumiska yntia . Toimintaa on tarkoitus 

kehitta a  yhdessa  osallistujien kanssa. 

Äktoriksi voit hakea, jos koet tarvitsevasi 

henkilo kohtaista tukea suomalaiseen tyo -

ela ma a n tai koulutukseen liittyvissa  asiois-

sa. Mentorilta toivotaan tyo kokemusta ja 

kiinnostusta maahanmuuttajien kanssa 

tehta va a n tyo ho n. Kaikilta osallistujilta toi-

votaan va hinta a n keskiasteen koulutusta. 

Mentoritoiminta on mahdollisuus – se voi 

auttaa paitsi maahanmuuttajaa tyo llisty-

ma a n, myo s tarjota mentorille uudenlaisen 

na ko kulman suomalaiseen yhteiskuntaan 

ja tyo ela ma a n. Ja se voi tarjota molemmille 

uuden ysta va n. Hankkeen ensimma inen 

mentoriohjelma ka ynnistyi lokakuussa 

2016. 

Mentoritoimintaan voi hakea kahdesti 

vuodessa. Seuraava ryhma  aloittaa maalis-

kuussa 2017. Haku aktoreille ja mentoreil-

le on avoinna 15.1.-15.2.2017. 

Lisätietoja 

Heikki Parviainen, hankekoordinaattori 

heikki.parviainen@miessakit.fi 

Puh. 044 751 1338 
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MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI 

ISÄLUURI AVOINNA ARKISIN KLO 9-16 

Isyyden Tueksi tarjoaa henkilökohtaista 

keskusteluapua ja ohjausta sähköpostin se-

kä ISÄLUURI-puhelunneuvonnan välityksel-

lä isyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

ISÄLUURI: 044 751 1332 

Puheluaika on maanantaista perjantaihin 

klo 9-16. Puhelun mennessa  vastaajaan, 

ja ta  viesti niin otamme yhteytta .  

Voit ottaa yhteytta  myo s: 

 Nettisivujen kautta yhteydenottolo-

makkeella: miessakit.fi -> toiminta-

muodot -> Isyyden Tueksi 

 Sa hko postitse 

isyyden.tueksi@miessakit.fi 

 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 14 

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

KEVÄÄN 2017 ERORYHMÄT 

 Oikeuksistaan huolehtiminen ja 

eroon johtaneiden syiden analysointi 

 Tukiverkoston luominen 

 Omaa hyvinvointia edista vien selvia -

misstrategioiden lo yta minen 

 Irtipa a sta minen ex-kumppanista ja 

uudelleen suuntautuminen (sika li 

kun erosta on jo pidempi aika). 

Kenelle 

Ryhma  on tarkoitettu erokriisissa  painis-

keleville miehille, mutta myo s jo pidem-

pa a n eronneena olleille, jotka kokevat eron 

ja lkimaininkien yha  koettelevan tavalla tai 

toisella itsea a n. 

Ryhmäpaikkakunnat kevät 2017 

 Helsinki (myo s englanninkielinen) 

 Lahti 

 Tampere 

 Turku 

 Jyva skyla  

 Oulu 

 Ha meenlinna 

 Hyvinka a  

 Kajaani 

 Joensuu 

 Ja rvenpa a  

 Pori 

Tarkemmat tiedot lo ytyva t yhdistyksen 

nettisivuilta: Miessakit.fi -> toimintamuo-

dot -> Erosta Elossa 

 

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa 

eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Tois-

ten miesten vastaavien ja ehkä myös erilais-

ten kokemusten kuuleminen auttaa oman 

eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi 

myös saada kokemuksen, että ei ole yksin 

tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon 

liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta 

voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on 

menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. 

Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipääs-

tämisessä ja menetyksen suremisessa, mies-

ten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat 

edellytyksiä kriisin läpielämiselle. 

Ensimma inen kerta on varattu tutustumi-

selle ja kunkin miehen ela ma ntilanteen 

kuulemiselle. Sen ja lkeen jokaisella kerral-

la on oma eroon liittyva  aihekokonaisuus. 

Menetelmä 

Keskustelun lisa ksi teemme erilaisia toimi-

nallisia harjoituksia, jotka auttavat oman 

prosessin hahmottamisessa. Kertojen va lil-

la  ohjaaja antaa pienia  kotitehta via . 

Tavoite 

Kukin ma a rittelee omat tavoitteensa. Sen 

lisa ksi tavoiteltavaa voisi olla 

 Tosiasioiden kohtaaminen ja niiden 

hyva ksyminen 

 Erilaisille tunteille kuten surulle tai 

pettymykselle tilan antaminen 

 Itsesta a n va litta minen 

 Lapsistaan va litta minen 
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ÄIJÄJOOGA-KIRJA ILMESTYNYT! 

 Äijäjooga syntyi 10 vuotta sitten Miessak-

kien kokoushuoneessa. Elokuussa 2016 il-

mestyi Äijäjoogakirja (WSOY). 

Ä ija jooga-kirja tarjoaa ei-mystisen, ei-

uskonnollisen, ei-akrobaattisen tavan tu-

tustua joogaan. Ä ija joogan isa  Veikko Tar-

vainen on kirjoittanut kansantajuisen, joi-

tain huvittavan ja joogatosikkoja a rsytta -

va n tekstin. Kirja tarjoaa perustiedot hel-

poista joogaliikkeista  rentoutumis-, hen-

gitys- ja keskittymisharjoituksineen.  Sii-

na  on myo s a ija joogien tarinoita, esimer-

kiksi Petrin tarina, jossa ha n kertoo muun 

muassa kokemuksistaan Miessakkien 

Lyo ma tto ma ssa  Linjassa. 

Ä ija jooga ei ole normijoogakirja. Timo 

Junttilan mustavalkoiset kuvat kertovat 

karun kauniilla tavalla, kuinka myo s pe-

rusko rila s voi rentoutua, tutustua ke-

hoonsa ja lo yta a  ela ma n iloa. 

Kirja on tilattavissa hyvin varustelluista 

kirjakaupoista! 
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MIESSAKIT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

Teksti Kooste Miessakit ry:n Toimintasuunnitel-

masta 2017, jonka yhdistyksen valtuusto vahvisti syys-

kokouksessaan 26.11.2016. 

Miessakit ry:ssä halutaan vaalia ja olla osa-

na yhteisvastuullista yhteisen hyvän raken-

tamista. Miessakit ry:n idean ytimessä on 

näkemys naisten ja miesten kumppanuudes-

ta ihmisyyden hyvinvoinnin perustana. Mie-

het ja naiset nähdään itselleen ja toisilleen 

lähtökohtaisesti hyvää haluavina. Miessakit 

ry perustaa missionsa ja visionsa tälle kan-

tavalle voimalle.  

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. 

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 .  

Miessakkiopisto kokoaa miesten vertaisuu-

teen perustuvia kasvu- ja oppimisryhmia , 

seka  tarjoaa miehille erilaisia liikunta- ja 

harrastuskursseja. Toiminta madaltaa kyn-

nysta  hakea apua myo s yhdistyksen am-

matillisen tyo n tarjoamista tuki- ja kriisi-

palveluista. Ja samalla Miessakkiopiston 

toiminta on luonteva jatko ylla pita a  hyvin-

vointia kohdennetun kriisityo n ohessa ja 

ja lkeen.  

Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, 

joka tukee ja opastaa miehia  ero-

ongelmien ka sittelyssa  ja niista  selvia mi-

sessa . Toiminnan avulla miehet saavat 

henkilo kohtaista keskusteluapua, neuvon-

taa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysy-

myksiin, joita hera a  parisuhteen uhatessa 

pa a ttya , varsinaisessa eroprosessissa ja 

ajassa eron ja lkeen. 

Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheva ki-

valtaan erikoistunut toimintamuoto mie-

hille. Äsiakkaaksi voivat hakeutua kaikki 

henkista  tai fyysista  va kivaltaa seurustelu-

kumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muu-

ta la heista a n kohtaan ka ytta neet miehet, 

seka  myo s miehet, jotka pelka a va t ka ytta -

va nsa  va kivaltaa. 

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke tarjoaa 

apua henkista  tai fyysista  va kivaltaa koke-

neille miehille. Keskusteluapua voi saada 

puhelimitse, sa hko postilla, yksilo tapaami-

sissa ja ohjatuissa vertaisryhma tapaami-

sissa. Hankkeessa kera ta a n myo s tietoa 

miesten kokemasta va kivallasta ja rapor-

toidaan siita  erilaisissa koulutus-, esittely- 

ja mediayhteyksissa .  

Isyyden Tueksi -toiminnan tavoitteena on 

saattaa isyys kuulluksi, na kyva ksi ja osal-

listuvaksi. Neuvonnan ja tuen, vertaisryh-

mien, koulutusten ja vaikuttamistyo n myo -
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ta  isa t ja isyys tulevat paremmin huomioi-

duiksi yhteiskuntamme eri osa-alueilla. 

Isa t saavat valmiuksia ja mahdollisuuksia 

osallistuvampaan isyyteen ja vanhemmuu-

teen seka  tukea isyyden eri vaiheissa ja 

vaikeuksissa..  

Vieraasta Veljeksi -hankkeen tavoitteena 

on parantaa maahanmuuttajamiesten tyo -

ela ma valmiuksia. Hankkeen keskeisia  toi-

mintamuotoja ovat vapaaehtoisten avulla 

toteutettava, maahanmuuttajia tyo ela ma a n 

valmistava mentoritoiminta seka  suomen-

kielinen keskusteluryhma toiminta. 

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. 

Miestyön Osaamiskeskus on koulutus- ja ke-

hitta mistoimintaan erikoistunut yksikko , 

joka tutkii ja kehitta a  miesten kanssa teh-

ta va a  tyo ta , seka  vahvistaa ja rjesto n sisa is-

ta  ja eri toimijoiden mieserityista  osaamis-

ta. 

Auta miestä mäessä -hankkeen pa a tavoit-

teena on miessensitiivisten koulutus- ja 

urapalveluiden valmennusmenetelmien ja 

palvelunohjauksen kehitta minen nuorten 

miesten tyo llistymisen tueksi. Pa a asiallise-

na kohderyhma na  ovat Helsingin, Espoon 

ja Vantaan 18-29 –vuotiaat miehet, joilla ei 

ole koulutus- tai tyo paikkaa. Hankkeen to-

teuttavat yhteistyo ssa  Diakonia-

Ämmattikorkeakoulu ja Miessakit ry. 

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työnte-

koon -hankkeessa Miessakit ry on mukana 

”associated partnerina”. Hankkeen tavoit-

teina on saada entista  useampi isa  ka ytta -

ma a n perhevapaata ja jakamaan lastenhoi-

toa a itien kanssa, lisa ta  tietoisuutta isien 

perhevapaan mahdollisuuksista seka  edis-

ta a  myo nteisia  asenteita ja ka yta nto ja  isien 

vapaidenka ytto a  kohtaan. Hankkeen muut 

toimijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Tyo terveyslaitos seka  Sosiaali- ja 

terveysministerio n Tasa-arvoyk-sikko . 

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  mies-

ten tietoisuutta omasta mieheydesta a n ja 

kiinnostusta kasvuun itsensa  ja ympa ris-

to nsa  suhteen; toimii miesten tueksi erilai-

sissa sosiaalisissa, terveydellisissa  ja yh-

teiskunnallisissa kysymyksissa ; tuo esiin 

miesten keskuudesta kumpuavia yhteis-

kunnallisia na kemyksia  ja tarpeita; seka  

tukee miesten ja naisten va lisen toisiaan 

kunnioittavan kumppanuuskulttuurin ra-

kentumista. 

Avustukset 

Pa a osan edella  kuvatuista toimintamuo-

doista rahoittaa RÄY (STEÄ). Äuta miesta  

ma essa  -hankkeen rahoittaa Euroopan so-

siaalirahasto ESR ja Isa  hoitaa -hankkeen 

EU-komission Rights, Equality and Citi-

zenship (REC) -ohjelma. ∎ 
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 

Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa edustavan elimen, valtuuston. 

Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn, 

alennuksia järjestämistämme kursseista ja 

koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten ta ytta ma lla  ja senkaavake in-

ternetsivuillamme. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  Miesakkien toimis-

toon. Ja senmaksukaavake toimitetaan si-

nulle ensimma isen URHO-lehden liittee-

na .  Ja senmaksu on voimassa sen kalenteri-

vuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisa tie-

toja lo ytyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a  yh-

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun 

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@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 
040 669 5004 
jouni.juden(at)outlook.com  

Lahti 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen(at)miessakit.fi  

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

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

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! 


