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MIESSAKIT RY MIESJÄRJESTÖKENTÄLLÄ 

Miesten hyvinvöintiin tai miesna kö kulmai-

seen tasa-arvövaikuttamiseen keskittynei-

den ja rjestö jen ma a ra  ön maassamme hil-

jalleen kasvanut. Ta llaisiksi miesja rjestö ik-

si vöidaan lukea ainakin Miessakit ry 

(perustettu 1995), Pröfeministimiehet ry 

(1999), Miesten tasa-arvö ry (2008), Mies-

ja rjestö jen keskusliittö ry (2011), Isa t las-

ten asialla ry (2012) ja Miehet ry (2018). 

Lisa ksi maassamme ön kaksi puöluepöliit-

tista miesja rjestö a  Vihrea  miesliike ry 

(2009) ja PerusÄ ija t ry (2012).  

Miesja rjestö jen tavöitteissa ja töiminnassa 

ön yhta la isyyksia  ja eröja. Miesna kö kul-

maisesta vaikuttamisesta kiinnöstuneet 

saattavatkin pöhtia, mika  ja rjestö ista  ölisi 

la hinna  se, jöta tukea tai jöhön liittya . En-

sinna kin, Miesja rjestö jen keskusliittöön 

eiva t henkilö ja senet vöi liittya . Sen tarköi-

tus önkin ölla miesja rjestö jen yhteis-

työ elin, jössa eri la htö köhdista rakentu-

neet tahöt pyrkiva t yhteisvöimin vaikutta-

maan miesten hyvinvöintiin ja tasa-

arvöön. Ylla  luetelluista seitsema sta  mies-

ja rjestö sta  liittöön kuuluu ta lla  hetkella  

nelja ; Miessakit ry, Vihrea  Miesliike ry, Pe-

rusÄ ija t ry ja Isa t lasten asialla ry. Ei-mies-

ja rjestö ista  liittöön kuuluvat Suömen van-

hempainliittö ja Elatusvelvöllisten liittö. 

Kaikilla miesja rjestö illa  ön keskeisena  ta-

vöitteena tuöda arvö- tai töimintaperus-

taansa liittyva a  miesna kö kulmaa yhteis-

kunnalliseen keskusteluun. Suurin ösa kes-

kittyykin vain siihen. Puöluepöliittiset 

miesja rjestö t pyrkiva t vaikuttamaan öman 

pöliittisen pa a ja rjestö nsa  pölitiikkaan si-

ten, etta  mieskysymyksetkin ötettaisi huö-

miöön puölueöhjelmia laadittaessa. Ne 

myö s ja rjesta va t yleisö tilaisuuksia ömiin 

miespöliittisiin tavöiteöhjelmiinsa ankku-

röiden. 

Muista vaikuttamistöimintaan keskitty-

neista  miesja rjestö ista  Pröfeministimiehet 

ry ja Miehet ry övat mölemmat feministisia  

miesja rjestö ja , ja niiden keskeinen sanöma 

pulppuaa ta ma n virran möninaisista kuö-

huista. Julkilausumissa puhutaan muun 

muassa sukupuöleen perustuvien valta-

asetelmien öngelmista, sukupuölten möni-

naisuudesta ja nörmien purkamisesta. 

Miesten tasa-arvö ry taas keskitta a  töimin-

taansa na kemykseen, jönka mukaan useis-

sa asiöissa miesten asema ön naisten ase-

maa heikömpi ja miesten tasa-arvö-

öngelmiin ön puututtava aktiivisin ja könk-

reettisin töimenpitein. 

Miessakit ry ja Isa t lasten asialla ry tarjöa-

vat vaikuttamistöimintansa lisa ksi miehille 

myö s erökriiseihin liittyva a  ka yta nnö n tu-

kea, jöskin tukemisen tavat övat erilaiset. 

Mölemmat ja rjestö t tukevat miehia  eröön 

liittyvissa  huöltajuuskysymyksissa  pyrkien 

varmistamaan sen, etta  isien ja lasten suh-

de sa ilyy hyva na  myö s erön ja lkeen. Mies-

sakit ry:n erötukeen liittyy ta ma n lisa ksi 

ta rkea na  ösana miehen psyykkisen ja sösi-

aalisen hyvinvöinnin tukeminen seka  las-

tenvalvöjien työ nöhjaaminen ja ta yden-

nysköulutus. 

Äinöana miesja rjestö na  Miessakit ry huö-

lehtii ka yta nnö n tasölla kaikista keskeisim-

mista  miesten sösiaalisen hyvinvöinnin 

tarpeista. Erötyö n lisa ksi tukimuötöja övat 

muun muassa mönimuötöiset matalankyn-

nyksen vertais- ja harrastustöiminnat, 
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isyyden eri vaiheisiin liittyva  tukitöiminta, 

va kivaltatyö  seka  sita  ka ytta neiden etta  

sita  kökeneiden miesten kanssa, maahan-

muuttajamiesten tukeminen ja miesten 

ösallisuuden tukeminen. Lisa ksi yhdistys 

köuluttaa sösiaali-, terveys- ja kasvatusalö-

jen ammattilaisia köhtaamaan ja tukemaan 

miehia  ja huölehtimaan na in yhteisvas-

tuullisesti kaikkien miesten hyvinvöinnis-

ta.  

Miessakit ry ei perusta töimintaansa mi-

hinka a n ihmiska sitykselliseen, yhteiskun-

tapöliittiseen tai puöluepöliittiseen ideölö-

giaan. Ja rjestö  ön siis ta ysin sitöutumatön, 

mika  na kyy siina , etta  sen töiminta ön köh-

dennettu kaikille miehille ”karvöihin kat-

sömatta”. Yhdistyksen köulutus- ja vaikut-

tamistöiminnan kautta esiin nöstetut asiat 

ja tarpeet kumpuavat ruöhönjuuritasölta; 

erilaisilta miehilta  itselta a n. Yhdistys työ s-

kentelee siis hyvin laajalla sektörilla eri 

miesten kanssa ja ön siten kerrytta nyt tie-

töa niista  asiöista, jötka merkitseva sti yh-

dista va t miehia  (liittyy se sitten sisa iseen 

kökemusmaailmaan tai haasteisiin, jöita 

miehet tyypillisesti köhtaavat). Miessakit 

ry tuö na kyva ksi miesten tyypillisimpia  kö-

kemuksia arvöstaen myö s valtavirrasta 

ristea va a  kökemusmaailmaa. 

Kaikkia miesja rjestö ja  yhdista a  se, etteiva t 

ne öle naisvastaisia. Se, etta  ösa miesja rjes-

tö ista  kyseenalaistaa kövinkin sanöin tapö-

ja ja rakenteita, jöilla ne kökevat, etta  mie-

het tulevat tietyilla  sektöreilla köhdatuksi, 

ei tarköita, etta  ne haluaisivat huönöntaa 

naisten asemaa. Kritiikki köhdentuu ennen 

kaikkea rakenteisiin. Hyö kka a va  kritiikki 

ja siihen mönesti liittyva t harkitsemattö-

mat muötöilut jöhtavat kuitenkin helpösti 

va a rinka sityksiin ja vastakkain asettumi-

seen. Ärvöstava kritiikki önkin useimmiten 

öngelmaratkaisun avain. 

Köska Miessakit ry perustaa töimintansa 

kaikkien miesten a a nelle ja köska a a ni 

muödöstuu kattavan ja mönimuötöisen 

kentta työ n pöhjalta, na ytta ytyy yhdistyk-

sen töiminta nöpeasti uudistuksia haluavil-

le tai öman ajattelun vastaista miestapai-

suutta karsastaville aika ajöin turhan kön-

servatiivisena tai hitaana. Yhdistyksemme 

ajatus ön kuitenkin se, etta  kaikenlaisia a a -

nia  ön uskallettava kuulla ja yhteistyö ta  

pyrkia  tukemaan, mika  vaatii aikaa. Ulös-

suljetut vahvistuvat vihassaan ja empa-

tiaperspektiivi kapenee. Tödelliset syyt ha-

jöttavan töiminnan taustalla selvia va t par-

haiten kuuntelemalla, ja kuulluksi tulemi-

nen va henta a  merkitta va sti eripuraa.  

Miehet ja naiset övat pöhjimmiltaan hyvia  

ja haluavat töisilleen hyva a . Ta lle ymma r-

rykselle rakentuu kesta va n hyvinvöinnin 

kivijalka. Jös haluat ölla tukemassa miehia  

ta sta  na kö kulmasta, valitse Miessakit. Jös 

et valitse, ölet silti hyva . 

 

 

 

Tömi Timperi 

töiminnanjöhtaja 

Miessakit ry 
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 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

(STEA) julkaisi 5.12. sosiaali- ja terveysminis-

teriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2019 

avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdo-

tetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan jär-

jestöjen yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoi-

mintaan yhteensä 362 miljoonaa euroa 886 

järjestölle 2054 eri kohteeseen. Avustusta ha-

ki 1 144 järjestöä noin 2 800 hankkeeseen tai 

toimintoon yhteensä 508 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tekee 

päätöksen myönnettävistä avustuksista alku-

vuodesta 2019. 

Miessakit ry:lle esiteta a n avustuksia yhteen-

sa  1.287.258,- euröa, mika  ön yhdistyksen 

töimintahistörian körkein tasö. Mika li STM 

vahvistaa ehdötuksen sellaisenaan, tarköit-

taa se muun muassa sita , etta  kaksi Miessa-

kit ry:n ta na  vuönna pa a ttyva a  hanketta - 

Vieraasta Veljeksi ja Va kivaltaa Kökeneet 

Miehet - nöstetaan Ä-avusteisiksi töiminta-

muödöiksi ensi vuöden alusta alkaen.  

Älkavana vuönna uutta ön myö s se, etta  yh-

distys pa a see ja lleen palkkaamaan avusta-

van töimistösihteerin Paikka Äuki II -

öhjelman myö ta . Muut ölemassa ölevat töi-

minnöt jatkuvat saman tasöisina kuten kulu-

vanakin vuönna (ösaan töiminnöista saa-

daan 1,8 %:n indeksikörötus).  

STEÄ (aiemmin RÄY) ön alusta alkaen öllut 

keskeisin Miessakit ry:n töiminnan tukija. 

Tuen kasvu vankistaa ja lleen kerran yhdis-

tyksen yhteiskuntavastuuta, jöka tulee kan-

taa – miesten ja heida n la heistensa  puölesta 

– pa a tukijaa arvöstaen ja kiitta en. ∎  

 

STEAN EHDOTUS VEIKKAUKSEN TUOTTOJEN JAOSTA 2019 JULKAISTU 

STEAn avustusehdotus 2019 
Miessakit ry:lle 

 
• Yleisavustus 224.978 €  

• Lyömätön Linja 318.000 €  

• Erosta Elossa 157.790 €   

• Isyyden Tueksi 55.990 €  

• Vieraasta Veljeksi 71.000 €  

• Väkivaltaa Kokeneet Miehet 

135.000 €   

• MASI-hanke 137.500 €   

• Toiminnan Miehet -hanke 

157.000 €   

• Paikka Auki 30.000 € 
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sille vapaa-ajan kerhötöimintaa ja valmen-

tamalla jalkapallöa. Zaya ön ömassa arjes-

saan ösallistunut aktiivisesti köulun eri töi-

mintöihin ja ha n köröstaa kasvatuskump-

panuuden merkitysta  ködin ja köulun yh-

teistyö ssa . Ha n ön kannustanut myö s mui-

ta isia  ösallistumaan ködin ja köulun yh-

teistyö hö n ja vanhempaintöimintaan. Zaya 

ön muun muassa töiminut Suömen Van-

hempainliitön jöhtökunnan ja senena  vuö-

sina 2016–2017. Irakilaisla htö inen Zaya 

ön eritta in aktiivinen ömassa yhteisö ssa a n 

ja tukee myö s muita maahanmuuttajayh-

teisö ja  kötöuttamistyö ssa . 

Lempa a la ssa  asuva Risto Tuominen ön 

ka ynnista nyt ja veta nyt isa ryhmia  tuöreille 

isille neuvölöissa Tampereella ja Lempa a -

VUODEN ISÄT PALKITTU 

Vuoden isä -palkitut toimivat konkreettise-

na tukena lapsille ja vertaistukena muille 

isille. Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä 

vuonna kolmelle isälle. Perhe- ja peruspal-

veluministeri Annika Saarikko luovutti pal-

kinnon Kais Zayalle, Risto Tuomiselle ja To-

pi Linjamalle. 

Ta na  vuönna palkittujen valintaan vaikut-

taneena teemana öli aktiivinen isa , jöka ön 

töiminut miehen ja isa n mallina ömille ja 

muiden lapsille eri yhteisö issa  seka  isa n 

pita ma t perhevapaat. Palkitsemiskritee-

reissa  nöstettiin esille myö s isien töiminta 

ösallisuuden ja yhteisö llisyyden eteen. 

Turkulainen Kais Zaya ön edista nyt lasten 

ja nuörten hyvinvöintia ja rjesta ma lla  lap-
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la ssa  kahden vuösikymmenen ajan. Tuömi-

nen ön öllut könkreettisesti tukemassa tuö-

reita isia  vanhemmuuteen ja erityisesti isa n 

rööliin kasvamisessa, vertaisena keskustel-

len, ja rinnalla kulkien. Nykya a n isa ryhma t 

övat valtakunnallisesti ösa neuvölan töi-

mintaa. Ha n ön töiminut myö s vuösia tur-

vallisena aikuisena ja miehen mallina mö-

nille lapsille, jöiden arkeen isa  tai miehet 

eiva t öle muuten kuuluneet. 

Jöensuulainen Topi Linjama ön öllut könk-

reettisesti mukana vaikuttamassa siihen, 

etta  elinkeinöela ma ssa  ön laajemmin ym-

ma rretty, kuinka ta rkea a  isyyden huömiöi-

minen ja perheysta va llisyys työ paiköilla 

ön. Linjama ön muun muassa öllut mukana 

perustamassa Lapselliset miehet –

blögiyhteisö a  ja ha n ön myö s yksi Isa n kirja 

- kasvu vanhemmuuteen -kirjan töimittajis-

ta. Ha n ön tehnyt pöikkeuksellisen suuren 

työ n isa puheen tuömisessa yhteiskunnalli-

sille areenöille. Linjama ön myö s töiminut 

muskariseta na  seka  isien ja lasten valö-

miekkailtöjen ja jalkapallötöiminnan örga-

nisöijana. 

Palkitsemistilaisuudessa pita ma ssa a n pu-

heessaan perhe- ja peruspalveluministeri 

Annika Saarikko pera a nkuulutti lisa a  

isien ömaa puhetta isyydesta , siita  millaista 

ön miehen vanhemmuus ja mita  ön ölla isa  

2010-luvun Suömessa. 

”Vuöden Isa  -palkinnölla haluamme kiinnit-

ta a  huömiöta isa n merkitykseen ja rööliin 

vanhempana. Palkinnölla haluamme vai-

kuttaa yleiseen ajattelutapaan niin, etta  se 

muuttuisi isyydelle myö nteisemma ksi ja 

tukisi isia  nykyista  laajemmin ösallistu-

maan perheen ja lasten arkeen. Julkinen 

puhe perheesta  ja vanhemmuudesta pai-

nöttuu usein naisiin ja a itiyteen. Töivön 

etta  Suömessa myö s isa puhe vahvistuisi 

a itipuheen rinnalle”, tötesi tasa-

arvöasiöista vastaava ministeri Saarikkö. 

Ministerin mukaan isa t ansaitsevat viral-

lisen liputuspa iva n siina  missa  a iditkin. 

”Haastan sisäministeriön valmistelemaan 

isäinpäivän korottamisen viralliseksi lipu-

tuspäiväksi”, Saarikkö sanöi. ∎  

Vuoden Isä -palkinto 

Vuoden Isä -palkinto jaetaan hen-

kilölle, joka on lisännyt omalla 

esimerkillään ja toiminnallaan 

isyyden merkityksen tunnistamis-

ta ja lisännyt näin sen arvostusta. 

Palkinnon tavoitteena on vahvis-

taa isyyttä, tukea työn ja perheen 

yhteensovittamista, edistää lap-

sen etua sekä miesten ja naisten 

tasa-arvoa.  

Ensimmäinen Vuoden Isä -

palkinto myönnettiin vuonna 

2006. Palkinnon jakamisen val-

mistelu on tehty Väestöliiton joh-

dolla. 
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Järvenpää 

Maanantaisin 18.3. 2019 alkaen klö 18-20 

aina 20.5.2019 asti ösöitteessa  Mannilan-

tie 4, Ja rvenpa a n, Keravan ja Tuusulan per-

heöikeudellinen yksikkö , Ja rvenpa a . 

Ilmöittautumiset 12.3.2019 mennessa : 

Ristö Salövaara 040 537 2038 

ristö.salövaara@miessakit.fi 

Helsinki 

Maanantaisin 28.1.-1.4.2019 klö 17.30-

19.30 Miessakkien töimitilöissa ösöittees-

sa Ännankatu 16 B 28. 

Ilmöittautumiset: 

Jyrki Mustönen 040 720 4598  

jyrki.mustönen@pp.inet.fi 

Tampere 

Maanantaisin 14.1.-18.3.2019 klö 18-20 

Miessakkien Tampereen töimistölla, 

Kumppanuustalö Ärtteli, Salhöjankatu 42.  

Ilmöittautumiset: 

Simö Ollila 045 676 6873 

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

KEVÄÄN 2019 ERORYHMIÄ 

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, ettei ole yksin tun-

teidensa tai vaikeuksiensa kanssa.  

Ryhma  ön tarköitettu myö s jö pidempa a n 

erönneena ölleille, jötka kökevat erön ja lki-

maininkien yha  köettelevan tavalla tai töi-

sella itsea a n. 

Turku  

Tiistaisin 26.2.-29.4.2019 klö 17.30-19.30 

(pöikkeuksena vappuviikkö, jöllöin kö-

kööntuminen ma 29.4.) ösöitteessa Yliöpis-

tönkatu 12 b, Ä5 (2. krs), Turku. 

Ilmöittautumiset 18.2.2019 mennessa :  

Olavi Kattö | ölavi.kattö@ymca.fi 

Hämeenlinna 

Tiistaisin kellö 17.30-19.30 Ha meenlinnan 

Kumppanuustalössa (Kirjastökatu 1). En-

simma inen kerta 26.2.2019 ja viimeinen 

sövitaan yhdessa . 

Ilmöittautumiset 18.2.2019 mennessa : 

Tapiö Oikarinen 044 3567934 

tapiö.öikarinen@miessakit.fi 

Joensuu 

Tiistaisin klö 17.30-19.30 alkaen 26.2.2019 

Jöensuun pa a kirjastön Opinpesa -

kököushuöneessa (Köskikatu 25). 

Ilmöittautumiset 12.2.2019 mennessa :  

Onni Vöutilainen | 050 365 6138  

önskiv@suömi24.fi 
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SIJOITA LAPSIIN, SE KANNATTAA! 

Kustannustehökkaita övat myö s pienten 

lasten vanhemmille suunnatut kurssit, jöil-

la öpetellaan vuörövaikutusta. Wahlbeck 

mainitsee muun muassa Ihmeelliset vuö-

det -vanhemmuusryhma t, Vöimaperheet -

töimintamallin, Lapset puheeksi -

menetelma n seka  Multidimensiönaalisen 

perheterapian. 

Satsaaminen vuörövaikutus- ja tunnetai-

töihin ön paitsi talöudellisesti ja rkeva a , 

myö s öikein. On öikein tukea tarvitsevia ja 

auttaa ihmisia  ihmisena  ölemisessa. 

Meille vanhemmille ja isille Heckmanin ja 

Wahlbeckin numeröissa ön ajateltavaa. 

Tutkimusten mukaan aivan tavallisen mie-

hen la sna ölö lapsen ela ma ssa  auttaa lasta 

mönin tavöin: lapsen itsetuntö vahvistuu 

ja ha n saa etumatkaa sösiaalisissa ja kögni-

tiivisissa taidöissa. Isa hahmö ön jarruvau-

nu, jöka hillitsee nuören kökeiluja ja va -

henta a  ka ytö sha iriö ita . Lapsen kanssa jaet-

tu arki ön sijöitus, jössa ön pelkkia  vöitta-

jia. 

Lapsen kanssa öleminen tarjöaa tilaisuuk-

sia röhkaista lasta ölemaan se, jöka ha n ön, 

ja tulemaan siksi, jöksi ha n ön tulössa. Se 

ön mahdöllisuus sanöa ja ösöittaa ha nelle: 

sina  riita t, kaikki ja rjestyy ja ei öle mita a n 

ha ta a . ∎ 

Teksti Töpi Linjama, Vuöden isa  2018 

Talöusnöbelisti James Heckman selvitti, 

mihin raha kannattaa sijoittaa, jotta se 

tuottaisi mahdollisimman hyvin, ja tuli sii-

hen tulokseen, että lapsiin. Mitä varhaisem-

massa vaiheessa lapsiin satsataan, sitä suu-

rempi tuotto saadaan. Kaikkein suurin tuot-

to saadaan investoimalla lapseen odotusai-

kana. 

Ta ma n Heckman kuvaa ka yra na , jöka tun-

netaan nimella  Heckman curve. Heckma-

nin ka yra n pita isi ölla jökaisen pa a tta ja n 

seina lla . Heckmanin mukaan erityisen 

tuöttavaa ön varhaisen tuen varmistami-

nen lapsille, jöiden perheissa  ön mielenter-

veys- tai pa ihdeöngelmien kaltaisia kuör-

mittavia tekijö ita . Varhaiskasvatuspalve-

luihin köhdennetut investöinnit antavat 7-

10 % vuösituötön ja öhjelmat 0-5-

vuötiaille va ha ösaisille lapsille tuöttavat 

jöpa 13 %, sanöö Heckman. 

Era a ssa  seminaarissa professori Kristian 

Wahlbeck esitteli tutkimuksen, jössa an-

nettiin esimerkkeja  siita , paljönkö lapsiin 

sijöitettu eurö tuöttaa. Eurö pöikii pitka lla  

aikava lilla  kahdeksan euröa, jös silla  eh-

ka ista a n lasten ka ytö sha iriö ita , 14 euröa, 

jös silla  ehka ista a n köulukiusaamista ja pe-

ra ti 83 euröa, jös silla  öpetetaan mielenter-

veystaitöja köululaisille. 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 10 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

KEVÄÄN 2019 OHJELMAA 

ÄIJÄJOOGA 

Sopii kaikille miehille. Helppoa ja rentoutta-

vaa. Yksinkertaisia liikkeitä, jotka venyttä-

vät ja voimistavat kehoa monipuolisesti. 

Keskittymis-, koordinaatio- ja tasapainohar-

joituksia kilpailuvapaalla vyöhykkeellä. 

Opettelemme hengitta ma a n tasaisemmin ja 

syvemmin. Tarköitus ei öle seista  pa a lla  

vaan vakaasti ja vapaasti jalöilla. Vapaute-

taan va hitellen kehöa, mielta  ja hengitysta . 

Pitka  löppurentöutus. Ei usköntöa, ei mys-

tiikkaa. 

Kaikki jaksöt övat itsena isia , eika  jaksöille 

B tai C ösallistuminen siis edellyta  edellisil-

le ösallistumista! 

Maanantaisin klo 17.00–18.30 

Jakso A 

14.1.-4.3.2019 / 8 kertaa 

90 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

Jakso B 

11.3.-29.4.2019 / 8 kertaa 

90 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

Jakso C 

6.5.-10.6.2019 / 6 kertaa 

65 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

JÄBÄJOOGA  

Jäbäjooga on voimakkaampaa kuin äijä-

jooga.  Muuten samat periaatteet. Vapaus 

tehdä vähemmän ja vapaus tehdä enem-

män. Ei yhtä voimakasta kuin astangajoo-

ga. Ei ikärajaa, ei uskontoa, ei mystiikkaa. 

Rentoa kehon, mielen ja hengityksen va-

pauttamista ja voimistamista. 

Kaikki jaksöt övat itsena isia , eika  jaksöille 

B tai C ösallistuminen siis edellyta  edelli-

sille ösallistumista! 

Tiistaisin klo 17.00–18.30 

Jakso A 

15.1.-5.3.2019 / 8 kertaa 

90 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

Jakso B 

12.3.-30.4.2019 / 8 kertaa 

90 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

Jakso C 

7.5.-11.6.2019 / 6 kertaa 

65 euröa (Miessakit ry:n ja senet –15 %) 

 

Ilmoittaudu mukaan Miessakkien net-

tisivuilla! 
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SAUNASAKKI 

Helsingin SAUNASAKKI kokoontuu noin jo-

ka kolmas viikko tutustuen kaupungin ja 

lähiseutujen yleisiin saunoihin. 

Saunömisen pa a lle vieteta a n yhteinen jut-

tuhetki veden, kahvin, limun tai öluen a a -

ressa . Seuraavat köhteet pa a teta a n aina 

tapaamisten yhteydessa . Kesa taukö ön 

töukökuusta syyskuuhun, ellei töisin sövi-

ta.  

Ei ennakköilmöittautumista, paitsi jös se 

tarvitaan vierailuköhteena ölevan saunan 

puölesta. 

Ensimma inen tapaaminen 8.1. klö 17.30 

Ällas Sea Pöölissa (Katajanökanlaituri 2 Ä, 

00160 Helsinki). Siirtyminen saunömaan 

nöin klö 18.00.  Töiminnan Miehet tarjöaa 

saunan ensimma isella  kerralla! 

 

Aika 

Jöka kölmas viikkö keva a lla  2019 

Paikka 

Helsingin ja la hiseutujen yleiset saunat 

Lisätiedot  

Juha Liukkönen 050 458 4864 

Timö Marsiö 040 770 2777 
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MIESTEN TUKIPUHELIN MIESLUURI ON ALOITTANUT TOIMINTANSA! 

 

Mies, tarvitsetko keskusteluapua? Miesluuri 

on puhelimitse tapahtuva tuki- ja neuvonta-

palvelu miehiltä miehille! 

Soita 044 7511 310 tiistaisin klo 18-22. 

Miessakkien Töiminnan Miesten vapaaeh-

töiset keskustelevat kanssasi vertaispöhjal-

ta.  

• Tukea ömaan ajatteluun 

• Tietöa miehille suunnatuista palve-

luista Suömessa 

• Vinkkeja  harrastuksien ja yhteisö jen 

lö yta miseen 

• Rehellista  puhetta 

Palvelu ön anönyymi, mita a n yksilö ivia  tie-

töja ei tallenneta ilman söittajan lupaa. Pu-

helun hinta ön öperaattörisi hinnöittelun 

mukainen 

Mies, mennään eteenpäin! 

 

Lisätietoja 

Visa Kuusikalliö, hankeköördinaattöri 

visa.kuusikalliö@miessakit.fi 

044 751 1348  

Jyri Blömqvist, hanketyö ntekija   

jyri.blömqvist@miessakit.fi  

044 751 1350 

”Tärkeää on vähentää miesten itsensä koke-

maa häpeän tunnetta, joka liittyy tuen ja neu-

vojen pyytämiseen.”  

Na in sanöö pröfessöri, psykölögi ja legen-

daarisen Yö linja-öhjelman veta ja  Pekka Sau-

ri, jöka ön Miesluurin neuvönantaja ja suöje-

lija.  
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VERTAISRYHMÄ TAMPEREELLE 

Apua isille masennusoireiden kohtaa-

miseen 

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edis-

tää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa 

jommallakummalla vanhemmista on ma-

sennusta tai siihen viittaavaa oireilua.  

Ryhma a n vöivat hakeutua isa t, jötka köke-

vat töimintakykynsa  ölevan kövilla ja 

öman jaksaminensa ”körtilla”. Ryhma a n 

ösallistuminen tukee ela ma nhallinnan sa i-

lytta mista  ja lisa a  hyvinvöintia. Työ skente-

ly ja senta a  ömaa ela ma ntilannetta, antaa 

keinöja öman ela ma nhallinnan ylla pita mi-

seen seka  isyyden haasteisiin ösallistujien 

ömista la htö köhdista.  

Ämmatillisesti öhjattu vertaisryhma  mah-

döllistaa öman tilanteen ka sittelyn ja öman 

ymma rryksen lisa a ntymisen masennuksen 

vaikutuksista isyyteen. Töisten kökemus-

ten kuuleminen ja ömien tuntemusten sa-

nöittaminen antaa perspektiivia  ömaan 

isyyteen.  

”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnä-

kökulmaa isänä olemiseen ja kasvattami-

seen liittyviin aiheisiin.” 

”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten 

kanssa.” 

”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyt-

täni uudella tavalla ja soveltamaan käytän-

nön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemi-

sesta ja itseensä uskomisesta. ” 

”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.” 

Kenelle 

Isa t, jöita masennusöireet köskevat öman 

tai la heisen kökemuksen kautta. 

Aika ja paikka 

Ryhma  kökööntuu 20.2.-3.4. keskiviikköi-

sin klö 17.00-19.00, Salhöjankatu 42 (2. 

krs) 33500 Tampere. Tapaamiskertöja ön 

seitsema n. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Ryhma la iset haastatellaan. Töiminta ön 

maksutönta. 

Henri Hyttinen 

044 751 1349 

masi-hanke@miessakit.fi 

Masi-hanke, Miessakit ry 

Salhöjankatu 42, 2. krs (Ärtteli) 

33500 Tampere 
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Miessakit ry:n valtuusto vahvisti syysko-

kouksessaan 17.11.2018 yhdistyksen toimin-

tasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2019.  Samassa kokouksessa hyväksytty yh-

distyksen toimintastrategia 2019–2021 oh-

jaa yhdistyksen kokonaistoimintaa.  

Töimintasuunnitelman mukaisesti yhdis-

tyksen töiminta rakentuu varsinaiseen 

miehille itselleen suunnattuun töimintaan 

(Tuki- ja vertaistöiminta), miestyö n sisa l-

lö lliseen kehitta miseen ja köuluttajuuteen 

(Köulutus- ja kehitta mistöiminta), seka  

pa a tta jille, medialle ja kansalaisille suun-

nattuun miesna kö kulmaiseen yhteiskun-

nalliseen vaikuttamiseen 

(Vaikuttamistöiminta). Töimintaa tukevat 

yhdistyksen viestinta , yhteistyö verköstöt, 

seuranta ja arviöinti, seka  jöhtö- ja hallin-

törakenteet.  

Tuki- ja vertaistoiminta  

Miehille suunnattu tuki- ja vertaistöiminta 

ön hyvinvöintia ylla pita va a , öngelmia ja 

niiden negatiivisia vaikutuksia ennaltaeh-

ka iseva a , seka  kriiseista  selviytymista  tu-

kevaa ammatillista ja vapaaehtöispöhjaista 

miestyö ta . Keskeisia  töimintamuötöja 

vuönna 2019 övat Erösta Elössa, Isyyden 

Tueksi, Lyö ma tö n Linja, Vieraasta Veljeksi 

ja Va kivaltaa Kökeneet Miehet, seka  Ma-

sennusöireisten Perheiden Isien Tuki 

(MÄSI) ja Töiminnan Miehet -hankkeet. 

Verkköauttamisen vahvistaminen la pi töi-

mintakenta n kuuluu vuöden 2019 erityis-

tavöitteisiin 

Koulutus- ja kehittämistoiminta  

Köulutus- ja kehitta mistöiminta perustuu 

mieserityisyyden ja miestyö n tutkimukseen 

ja ta sta  saadun ymma rryksen va litta miseen 

ja rjesta ma lla  köulutuksia, seminaareja ja 

luentöja. Miestyö n Osaamiskeskus ön Mies-

sakit ry:n köulutus- ja kehitta mistöimintaan 

eriköistunut yksikkö , jöka tutkii ja kehitta a  

miesten kanssa tehta va a  työ ta , seka  vahvis-

taa ja rjestö n sisa ista  ja eri töimijöiden 

mieserityista  ösaamista. Yhdistys ön myö s 

mukana töteuttamassa kölmea EU-

rahöitteisesta hanketta; Äuta miesta  ma es-

sa , Isa n na kö inen ja Caring Dads.  

Vaikuttamistoiminta  

Miessakit ry:n vaikuttamistöiminnan tavöite 

ön va litta a  yhdistyksen viesteja  pa a tta jille, 

medialle ja kansalaisille. Miesna kö kulmai-

nen vaikuttamistöiminta lisa a  miesten tie-

töisuutta ömasta mieheydesta a n ja kiinnös-

tusta kasvuun itsensa  ja ympa ristö nsa  suh-

teen; töimii miesten tueksi erilaisissa sösi-

aalisissa, terveydellisissa  ja yhteiskunnalli-

sissa kysymyksissa ; tuö esiin miesten kes-

kuudesta kumpuavia yhteiskunnallisia na -

kemyksia  ja tarpeita; seka  tukee miesten ja 

naisten va lisen kumppanuuskulttuurin ra-

kentumista. ∎ 

MIESSAKIT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
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 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 helpöiten ta ytta ma lla  ja senkaavake in-

ternetsivuillamme. Vöit myö s liittya  suö-

raan öttamalla yhteytta  Miesakkien töimis-

töön. Ja senmaksukaavake töimitetaan si-

nulle ensimma isen URHO-lehden liittee-

na .  Ja senmaksu ön vöimassa sen kalenteri-

vuöden, jöllöin maksu suöritetaan. Lisa tie-

töja lö ytyy yhdistyksen sa a nnö ista . 

Yhdistyksella mme ön ka ytö ssa  kölme ja se-

nyysluökkaa: henkilö ja senyys, yhteisö ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi vöi liittya  jökainen 

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

distyksen tavöitteita.  

Henkilö ja senmaksu ön 20 € (alennukseen 

öikeutetuilta 10 €). Henkilö ja senmaksun 

vöivat halutessaan suörittaa alennettuun-

hintaan öpiskelijat, ela kela iset, työ ttö ma t 

ja alaika isten lasten huöltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteisö ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samöilla töimintalinjöihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilö ja senet. Yh-

teisö ja senyys vahvistaa avöinta yhteistyö -

kumppanuutta ja antaa samat öikeudet ja 

palvelut kuin henkilö ja senyys. 

Yhteisö ja senmaksu ön 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteisö n henkilö stö n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu ön tarköitettu henki-

lö ille, jötka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

öikeuksia ja velvöitteita. Kannatusja senille 

töimitetaan yhdistyksen töiminnasta sama 

införmaatiö (ja sentiedöte ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu ön 

20 euröa henkilö ja senilta , ja 100 euröa yri-

tyksilta /yhteisö ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 



MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 
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Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@phnet.fi 

Joensuu 
Onni Vöutilainen 
050 365 6138 
önskiv@suömi24.fi 

Loviisa 
Eskö Pöröla 
040 527 4517 
esköpöröla(at)gmail.cöm  

Järvenpää 
Petre Pömell 
040 033 9489 
petrepömell(at)hötmail.cöm  

Kainuu 
Raimö Reinikainen 
0400 881 166 
andracön.rr@gmail.cöm 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794794 
pekka.e.huttunen(at)miessakit.fi 

Lahti 
Jöuni Jude n 
040 669 5004 
jöuni.juden@öutlöök.cöm 

Mäntsälä 
Ristö Nuutinen 
0400 174 414 
ristö.nuutinen@miessakit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Jarmö Hölttinen 
040 555 3509 
jarmö.hölttinen@miessakit.fi 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.cöm 

Sastamala 
Seppö Laaksö 
050 511 7725 
seppö.laaksö@miessakit.fi 

Somero 
Vöittö Vieraankivi 
045 267 9009 
vöittö.vieraankivi@miessakit.fi 

Hämeenlinna 
Tapiö Oikarinen 
044 356 7934  
tapiö.öikarinen@aniköns.fi 

Turku 
Olavi Kattö 
050 311 4129  
ölavi.kattö@tunmky.fi 

Kuopio 
Pentti Nökela 
040 581 1627 
pena.nökela@gmail.cöm  

Raasepori 
Teijö Köntiö 
0449839195 
teijö.köntiö@gmail.cöm 

 Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessech@gmail.cöm  
 

 

Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-

köstöa paikallisen miestöiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin vöi ölla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-

distyksen töiminnasta ja muista mahdöllisista miehille 

suunnatuista palveluista. 

 

Jös ölet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, ölethan yhtey-

dessa  töimistöömme! 


