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PERHEYSTÄVÄLLINEN YRITYSKULTTUURI ON ARVOVALINTA
Työ- ja perhe-elämää yhteen sovitettaessa huomioon otettavia asioita on vähintäänkin riittävästi. Työntekijä miettii
vastuu-, aika- ja talousresurssien kohdentamista myös perheensä näkökulmasta, ja erityisesti pikkulapsivaiheessa
pelkkä arpominen kuluttaa moneen tarvittavia voimavaroja. Työnantaja käy läpi
tismalleen samoja asioita oman ”perheensä” – johon kuuluu mm. henkilöstö –
näkökulmasta.
Nykyaikainen, perheystävällisesti asennoitunut yritys vahvistaa työntekijöidensä jaksamista ja sitoutuneisuutta olemalla herkillä työntekijän elämän haukkakohdissa, ennen kaikkea juuri lastenhankinta- ja pikkulapsivaiheessa. Näin toimien työnantaja voi rakenteellistaa suhteensa työntekijöiden perheenlisäyksiin
ja vahvistua siinä ajan myötä. Tämä on
tärkeätä, koska erityisesti ensimmäistä
lastaan kaitseva työntekijä vasta luo perheelleen sopivia ”rakenteita” ja kaikki
ratkaisuja helpottava tuki vahvistaa
työntekijän voimavarjoa sekä kotona että työpaikalla. Yritys voi markkinoida
perheystävällistä asennettaan myös kilpailuvalttina ammattitaitoisen työvoiman hankinnan suhteen.
Henkilöhyvinvointiin sijoittaminen työntekijän lastenhankintavaiheessa kantaa
parasta hedelmää, kun työntekijää rohkaistaan pitämään lain mahdollistamat
äitiys-, isyys- ja perhevapaansa. Työt
kannattaa jaksottaa ja jakaa ennakkoon
niin, että vapaalla olon ajaksi ei tarvittaiJOULUKUU 2012

si erikseen palkattua tuuraajaa (aina tämä
ei ole mahdollista, mutta useimmiten on).
Tämä asennoitumislinja nojaa myös siihen luottamukseen, että vaikkakin riihikuivallistaloudellisesti lyhyellä välillä ratkaisu näyttäytyisi kalliimmalta, pidemmällä aikavälillä säästyy vähintään saman
verran esimerkiksi työhyvinvointi- ja rekrytointikuluissa. Vain hyvin kireässä taloudellisessa tilanteessa riihikuiva raha
ajaa väistämättä ja ymmärrettävästi hyvinvointiperustaisten valintojen edelle,
eikä eettisiä ratkaisuja muutenkaan tule
ehdoin tahdoin aina ensisijaistaa. Useimmiten tilanne on kuitenkin se, ettei talousperustaiselle valinnalle suuntaan tai
toiseen voida määritellä selkeästi parempaa vaihtoehtoa.
Perheiden hyvinvointi on kaikkein tärkein yleistä yhteiskuntahyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä. Sekä naisten että
miesten mahdollisuuksia keskittää voimavarojansa perheen hyvinvointiin etenkin
pikkulapsivaiheessa tulee työpaikoilla
vaalia. Kollektiiviseen yhteiskuntavastuuseen kuuluu kantaa huolta siitä, mitä itse
voi tehdä yhteishyvän eteen, olit sitten
yksityishenkilö tai yritys.
Hyvää Joulua kaikille!
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

Sivu 3

Yhteispohjoismainen seminaari miehistä hoiva-aloilla

HARJOITTELUSSA MIESSAKEISSA

Teksti Arto Leinonen

Osana sosionomi-diakonitutkintoon tähtääviä opintojani suoritin kymmenen viikon
harjoittelun Miessakeissa. Tarkemmin sanottuna Vieraasta Veljeksi –hankkeessa, sillä opintokokonaisuuteni aiheena oli monikulttuurisuus ja moninaisuus.
Etsiessäni harjoittelupaikkaa kiinnitin
huomioni Miessakkeihin juuri mieserityisyyden vuoksi. Kokemukseni sosiaalialalta
kun ovat olleet naisvaltaisissa työyhteisöissä. Eikä siinä mitään pahaa, naiset ovat
mahtavia – mutta jos saa mahdollisuuden
tutkia miehisyyttä sosiaalialan työntekijöissä ja asiakkaissa, niin tottahan toki tilaisuudesta oli otettava kiinni.
Vieraasta Veljeksi –projektin tiimoilta toimin paljolti maahanmuuttajamiesten oppimisryhmissä. Miehet kokoontuvat ryhmiin
harjoitellakseen suomen kieltä rennossa ja
vertaistuellisessa ympäristössä. Mukana
on aina sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajamiehiä. Mainittakoon tässä
yhteydessä, että suomen kieli on hankala.
Kuten päiväkirjastani löytyy: ”Tutkittiin
maahanmuuttajamiesten kanssa kelloa. On
se suomi vaikea kieli: yheksäntoist neljäviis / varttia vajaa kasi / viisitoista minuuttia vaille kahdeksan.”
Olen saanut toimia erilaisten miesten
kanssa yli sukupolvi- ja kulttuurirajojen.
Mitä siis on se mieheys, joka meitä kaikkia
yhdistää? Kunnia ja tekemisen meininki
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nousevat ensimmäisinä mieleen. Havaintojeni mukaan mies määrittää itsensä, arvonsa ja vastuunsa tekemistensä kautta. Internetpalvelu twitteristä löytyy mainio hahmo: @Miesbot, joka etsii uutisia, joissa toimijana on ”mies”. Tämän myyttisen
”miehen” elämää seuraillessa huomaan,
että miehisyys määritetään tekojemme
kautta myös ulkoapäin: mies pidätettiin,
mies soittaa yhtyeessä, mies sanoi tämän
olevan väärin, mies on kadonnut kuvioista.
Kunnian sisältö sen sijaan jää auki ja jokaisen miehen itsensä määritettäväksi. Toivon kuitenkin itsekullekin armoa mukaan
näihin pohdintoihin. Aina kun jotain tehdään, on olemassa riski että pieleen menee. Todellinen mies ymmärtää, että asioilla on tapana järjestyä. Varsinkin jos uskaltaa pyytää apua, eikä jää kotiin puremaan
hammasta. Avun löytämisen ja saamisen
näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että on sellaisia tahoja kuin Miessakit.
Ja viikset. Ne löytyvät kaikilta miehiltä
myös. ■

JÄSENTIEDOTE

MIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO TIEDOTTAA
Teksti MJKL:n lehdistötiedote 19.11.2012

Kansainvälistä miestenpäivää vietettiin tänään 19.11.2012. Tapahtuman kunniaksi
Miesjärjestöjen keskusliitto ry järjesti Helsingissä Miesfoorumin, joka kokosi alan järjestöjä ja asiantuntijoita pohtimaan tasaarvolain muutostarpeita. Järjestön puheenjohtajan dosentti Matti Rimpelän mukaan
”Olisi tärkeä asettaa tasa-arvolain tavoitteeksi tasa-arvon edistäminen niin, ettei mitään sukupuolta nosteta erityisasemaan”.
Miesjärjestöjen keskusliiton kannaksi
muodostui Miesfoorumissa se, että viranomaisorganisaatioiden harjoittamaa sukupuolisyrjintää tulisi säädellä nykyistä tarkemmin eli yhtä tarkasti kuin työelämässä
tapahtuvaa syrjintää. ”On erikoista, jos työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä on tasaarvolaissa kymmeniä pykäliä, mutta kansalaisille ei silti anneta laissa ohjeita siitä, miten heidän tulee menetellä, jos joutuvat julkispalveluiden asiakkaina sukupuolisyrjinnän kohteeksi”, tiivistää varapuheenjohtaja Pasi Malmi.

ja sakkoja sukupuoleen perustuen. Myös
EU-direktiivien määrittelemä ”välillinen
syrjintä” koskettaa erityisesti miehiä ja sen
tapahtumapaikkana ovat nimen omaan julkisorganisaatiot. Oikeus tasa-arvokanteen
nostamiseen julkisorganisaatiota vastaan
olisi tärkeä ennen kaikkea syrjintää ennaltaehkäisevänä tekijänä.
Miesjärjestöjen keskusliitto toivoo, että
kansainvälisestä miestenpäivästä muodostuisi Suomessakin jokavuotinen perinne –
päivä, jonka aikana voitaisiin nostaa julkisuuteen miesten elämään ja asemaan liittyviä ongelmia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja. ■
Lisätietoja
Miesjärjestöjen keskusliitto ry
Puheenjohtaja Matti Rimpelä 050 5693439
Varapuheenjohtaja Pasi Malmi 040 5087408
www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi

Oikeus nostaa tasa-arvokanne viranomaisorganisaatioiden harjoittamasta sukupuolisyrjinnästä olisi tärkeä erityisesti miehille, koska naisten kokema syrjintä ilmenee
tutkimusten mukaan yleensä työelämässä
ja miesten kokema syrjintä taas silloin, kun
miehet ovat julkisten palveluiden asiakkaina – esimerkiksi sosiaalitoimen tehdessä
olosuhdeselvityksiä ja arvioidessa ”lapsen
etua” taikka tuomarien ja poliisien antaessa naisille lievempiä vankeusrangaistuksia
JOULUKUU 2012
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EROSTA ELOSSA
YHTEISPOHJOISMAINEN SEMINAARI
MIEHISTÄ HOIVA-ALOILLA
YHTEISPOHJOISMAINEN
SEMINAARI
HOIVA-ALOILLA
ESITYS MIEHEN TUKEMISENMIEHISTÄ
TÄRKEYDESTÄ
Yhteispohjoismainen seminaari miehistä hoiva-aloilla
Teksti ja kuva Peter Peitsalo

Miestyön Osaamiskeskus on vuosien 2009–
2011 välillä järjestänyt kolme Miehet hyvinvointialojen ammattilaisina -seminaaria,
joissa hyvinvointisektorilla työskentelevät
miehet ovat kuulleet ja pohtineet erilaisia
miesammattiauttajuuteen liittyviä teemoja.
Näihin seminaareihin liittyen toteutettiin
kaksi kyselyä, joista saatuja vastauksia olin
tänä syksynä esittelemässä Menn i omsorgsyrker -seminaarissa.
Tämä kaksipäiväinen seminaari pidettiin
27.–28.11.2012 Oslossa Voksenåsenin
kulttuuri- ja konferenssihotellissa. Seminaari koostui useista puheenvuorosta sekä
erilaisista ryhmäkeskusteluista, joiden aikana pohdittiin laajasti niin hoiva-aloilla
työskentelevien miesten kokemuksia kuin
miesten rekrytointiin liittyviä kysymyksiäkin. Monen osallistujan mielestä oli selvää,
että näitä teemoja käsiteltiin juuri siksi,
että Norjalla oli tänä vuonna puheenjohtajavastuu. Syy Norjan kiinnostukseen ei minulle kuitenkaan selvinnyt. Seminaarin toteutukseen liittyen, pienoinen haaste Vantaalla kasvaneelle miehelle oli esitysten ja
keskustelujen kieli, joka paria poikkeusta
lukuun ottamatta oli joko norja tai tanska.
Tästä kuitenkin selvittiin auttavasti laadukkaan ennakkomateriaalin avulla.
Puhetta miehistä hoiva-alalla
Steein Baagøe Nielsen Roskilden yliopistosta piti ensimmäisen esityksen, jossa hän
puhui laajasti miehistä hoiva-aloilla ja toi
tähän teemaan liittyen esiin useita käytänSivu 6

nön esimerkkejä. Näiden joukossa oli
muun muassa taannoinen Voimaa hoivaan
I projekti, jonka mainoskuvaa hän esitteli
osin hieman huvittuneena. Seuraavassa
esityksessä Menn i helsevesenet -projektin
projektipäällikkö Frode Røndberg puhui
konkreettisista käytänteistä, joita heidän
projektissa on hyödynnetty miesten rekrytointiin liittyen. Mielestäni projekti muistutti paljon Voimaa hoivaa I -hanketta radio-ohjattavine autoineen ja muine oheistuotteineen (kadunvarsimainoksineen,
messuständeineen, mukeineen, paitoineen,
jne.). Myöhemmin ryhmäkeskusteluissa
tätä hanketta kritisoitiin erityisesti siitä,
että antaako projekti väärän kuvan hoivaalojen todellisesta työstä.
Islantilainen Tryggvi Halgrímsson Centre
for gender equalitystä esitteli tutkimustuloksia selvityksestä, jonka he ovat tehneet
lastentarhan opettajina työskentelevistä
miehistä. Sinänsä Miessakkien näkökulmasta tutkimustulokset eivät tuottaneet
kovinkaan paljoa uutta tietoa, vaikkakin
esitys oli hyvin mielenkiintoinen ja laajempaa pohjoismaista tilannetta valottava.
Tiistaina kuultiin myös kahden tutkijan
(Hege Gjertsen ja Terje Olsen) puheenvuorot Trondheimprojektin arvioinnista ja
eräänlainen ”kokemuspuheenvuoro”, jossa
Christian Eivald kuvasi kehitystään lastentarhanopettajasta sukupuolentutkijaksi.
Tiistaipäivä päättyi yhteiseen keskusteluun päivän aiheista sekä illanviettoon,
jonka aikana keskustelin muutamien osallistujien kanssa niin päivien teemoista
kuin myös Miessakkien toiminnasta.
JÄSENTIEDOTE

Steein Baagøe Nielsen Roskilden yliopistosta

Keskittymistä miesten kokemuksiin
Keskiviikon aloitti Karlstadsin yliopiston
dosentti Marie Nordberg, joka puhui miehistä sairaanhoitajina, esikoulussa ja kouluikäisten lasten hoitajina. Tämä oli erittäin
mielenkiintoinen esitys, jossa oli myös paljon yhtymäkohtia omaan esitykseeni. Oma
puheenvuoroni oli päivän toinen esitys,
jossa kävin läpi 2009 ja 2010 toteutettujen
kyselyiden keskeisiä tuloksia. Esitykseni
jälkeen sain palautetta, että näkökulmani
oli sellainen, joka on puuttunut tässä foorumissa. Olikohan sitten hyvä palaute vai ei?
Ainakin monet tulivat kehumaan esitystäni
ja kertoivat sen olleen kiinnostava. Myös
englannin kieli, jolla esitykseni siis pidin,
taittui minulta yllättävän hyvin. Tosin on
pakko myöntää, että tätä esitystä tuli harjoiteltua poikkeuksellisen paljon.
Päivän työskentely päätettiin ryhmäkeskusteluihin sekä yhteiseen purkuun. Jälleen
kerran norjan ja tanskan ymmärtäminen
JOULUKUU 2012

oli haastavaa. Onneksi kuitenkin tähän
suhtauduttiin ymmärtäväisesti ja osa keskusteluista käytiin englannin kielellä.
Yhteenvetoa
Kokonaisuutena seminaarista on sanottava, että kokemuksena se oli erittäin mielenkiintoinen. Mikäli Miessakeille tulee jatkossa mahdollisuus osallistua johonkin ulkomaiseen seminaariin, on tämä mielestäni erittäin suositeltavaa. Myös seminaarin
puheenvuorot antoivat uutta perspektiiviä
siihen työhön, jota olemme tehneet hoivaaloilla työskentelevien miesten parissa.
Lisäksi sain vahvistusta siitä, että tekemämme työ on monelta osin hyvin ainutlaatuista ja merkittävää. Mielenkiinnolla
jään odottamaan, milloin ja missä kontekstissa Miessakit ovat seuraavaksi edustamassa miesten kanssa tehtävää asiantuntijatyötä. ■

Sivu 7

ISÄT LASTEN ASIALLA RY
Teksti Isät lasten asialla ry

Isät lasten asialla ry on helmikuussa 2012
perustettu yhdistys, joka pyrkii parantamaan eroperheiden lapsen oikeuksia. Käytännössä puhutaan lapsen oikeudesta myös
siihen tapaavaan vanhempaan. Noin 30 000
lasta kokee Suomessa vuosittain vanhempiensa eron. Erojen yhteydessä suuri joukko
lapsia menettää yhteytensä toiseen vanhempaan joko kokonaan tai osittain. Koska
tapaavaksi vanhemmaksi useimmiten päätyy lapsen isä, on luonnollista, että yhdistyksen perusti joukko isiä.
Yhdistyksen jäsenkunta koostuukin pääosin isistä, mutta joukossa on myös tapaajavanhempiäitejä, isoäitejä, isoisiä, veljiä ja
siskoja. Jäseninä on myös ihmisiä, jotka
kannattavat yhdistyksen ajamia tavoitteita
vaikka eivät ole itse omassa perheessään
kokeneet eroa.
Toiminta
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on varmistaa, ettei yksikään lapsi menetä toista
vanhempaansa ja sitä kautta tämän toisen
vanhemman sukua eron yhteydessä. Toiminta jakautuu karkeasti ottaen kahteen
osa-alueeseen: yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja jäsenille tarjottavaan tukeen.
Vaikuttaminen on poliittisten päättäjien ja
yhteistyötahojen tapaamista, näkyvyyttä
mediassa sekä osallistumista muiden asiassa vaikuttavien tahojen työryhmiin, seminaareihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Matalan kynnyksen tukitoiminta tarjoaa
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neuvoja sekä vertaistukea. Yhdistys järjestää myös jäsentapaamisia.
Vertaistuki
Isät lasten asialla ry:n paikallisryhmiä on
perustettu useille paikkakunnille ympäri
Suomea ja niitä perustetaan lisää sitä mukaa, kun jäsenmäärä kullakin paikkakunnalla kasvaa. Paikallisryhmät järjestävät
säännöllisesti isille yhteisiä kokoontumisia, joissa voi vaihtaa ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien isien kanssa. Paikallisryhmän toiminnan säännöllisyys ja
laatu riippuu ryhmän aktiivisuudesta. Esimerkiksi Porin seudun paikallisryhmä järjestää jo lähes säännölliseksi muodostuneita isien ja lasten yhteisiä jäävuoroja.
Toinen yhdistyksen tarjoaman vertaistuen
muoto on yhdistyksen internet-sivuilla oleva keskustelufoorumi, jonne käyttäjätunnukset annetaan yhdistyksen varsinaisille
jäsenille. Foorumilla käydään keskustelua
eroon ja eron jälkeiseen elämään liittyvistä
asioista, jaetaan neuvoja vaikeissa tilan-
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teissa oleville isille sekä keskustellaan yhteiskunnan epäkohdista niiden korjaamiseksi ja lapsen oikeuksien parantamiseksi
molempiin vanhempiinsa.
Tavoitteet ja vaikuttaminen
Isät lasten asialla ry on asettanut tavoitteekseen pähkinänkuoressa seuraavat seitsemän kohtaa:












Vieraannuttaminen on sanktioitava
Huoltokiusaaminen on tunnistettava
ja estettävä
Nykyistä lakia on käytännössä noudatettava sekä lain puutteet ja tulkinnanvaraisuudet on korjattava
Viranomaisten toiminta, koulutus ja
valtuudet on muutettava ja isien heikko asema parannettava
Tapaamisongelmissa ns. lähihuoltajan
osuutta lapsen kieltäytymiseen on
erityisesti tutkittava
Vanhempien kohtelun yhdenvertaisuutta ja vanhemmuuden tasavertaisuutta on valvottava tehokkaammin
Tutkimusta lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä asioissa on lisättävä

rikoslakiin lisäystä, joka kriminalisoi lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten
tahallisen ja toistuvan estämisen. Lakialoitteet tulevat lakivaliokunnan käsittelyyn ensi keväänä.
Yhdistyksellä on joukko sisäisiä työryhmiä,
jotka koostuvat yhdistyksen jäsenistä ja
jotka kukin omalla osa-alueellaan vievät
yhdistyksen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista eteenpäin. Työtä on paljon ja
sitä tehdään vapaaehtoisesti vapaa-ajalla
oman työn ohessa. Vaikuttamistyössä edetään määrätietoisin mutta rauhanomaisin
menetelmin. Liity mukaan tekemään työtä
lasten hyväksi! ■
Lisätietoja
www.isätlastenasialla.fi

Juuri tällä hetkellä yhdistyksen yhteiskunnallinen vaikuttamistyö keskittyy paljon
kansanedustajien Juho Eerolan (ps) ja Pauli Kiurun (kok) lakialoitteiden tukemiseen.
Juho Eerola esittää lakiin lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta lisättäväksi kohdan,
joka kieltää lasten vieraannuttamisen toisesta vanhemmastaan. Pauli Kiuru esittää

JOULUKUU 2012
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ISYYDEN MONET KASVOT - VUODEN ISÄ –PALKINNOT KOLMELLE ISÄLLE
Teksti STM:n tiedote 7.11.2012
Kuva Kari Vilkko

Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä
vuonna kolmelle isälle. Palkinnon saivat Ilkka Laaksonen Salosta, Timo Kilpi Helsingistä ja Kimmo Honkanen Pirkkalasta. Palkinnot luovutti sosiaali– ja terveysministeri
Paula Risikko.
Ilkka Laaksonen (67) on uusperheellinen
isoisä, joka on kahden vuoden ajan toiminut sukulaissijaisvanhempana neljälle alle
10-vuotiaalle lapselle. Laaksonen oli juuri
jäänyt eläkkeelle, kun hänen nykyisen

puolisonsa lähisukulaisen lapset sijoitettiin heille. Puoliso oli muuttuneen perhetilanteen vuoksi aluksi pari vuotta virkavapaalla omasta työstään, mutta sen jälkeen
Laaksonen on käytännössä vastannut lasten arjesta.
Laaksonen kokee, että korjaavat ja korvaavat kiintymyssuhdekokemukset välittyvät
lapsille parhaiten sukulaissijaisvanhemmuuden kautta. Hän arvelee, että todennäköisesti lapset olisi myös sijoitettu erilleen,
jos sukulaissijaisperhettä ei olisi ollut.
Laaksosella on myös kolme aikuista biolo-

Kimmo Honkanen kiittää saamastaan tunnustuksesta
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gista lasta ja neljä lastenlasta. Hänen puolisollaan on kaksi aikuista lasta ja kolme
lastenlasta.
Kahden lapsen isä Timo Kilpi (36) toimii
aktiivisesti Helsingissä Viikin alueen eri
tapahtumien järjestäjänä ja Viikin MLL:n
hallituksen jäsenenä. Kilpi on omalla toiminnallaan osoittanut, että isät voivat täysipainoisesti olla mukana sekä alueellisessa toiminnassa että lastensa arjessa. Lapset ovat mukana kaikessa, missä isäkin.
Aktiivinen osallistuminen Viikin MLL:n
hallitustyöskentelyyn ja toimintaan on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että alueen
toiminnassa on alettu ottaa huomioon entistä enemmän myös isien tarpeita.
Kimmo Honkanen (41) on kahden lapsen
eronnut isä. Ydinperheen hajoaminen vaikutti syvästi Honkasen elämään: häpeä ja
syyllisyydentunteet olivat pinnassa. Miessakit ry:n eroryhmään liityttyään hän koki
tulleensa oikeaan porukkaan.
Nyt Honkanen toimii Miessakit ry:n kouluttamana, vapaaehtoisena EETUtukihenkilönä. EETUt ovat vertaistukihenkilöitä, jotka kulkevat erokriisissään
kamppailevan miehen kanssa kannustaen
ja kuunnellen. Honkanen on tukenut varsinkin nuoria isiä erotilanteessa. Isyyden
tukeminen ja isän hyvinvoinnista huolehtiminen eron kohdatessa on hyvin tärkeää
myös muiden osallisten ja läheisten hyvinvoinnin kannalta.
JOULUKUU 2012

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle,
joka on edistänyt omalla esimerkillään ja
toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn
ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasaarvoa. Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto
myönnettiin vuonna 2006.
Väestöliiton kutsusta Vuoden Isä palkittujen valintaan osallistuivat tänä
vuonna Mannerheimin lastensuojeluliitto,
Miessakit ry, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Vanhempainliitto ry, Suomen
Monikkoperheet ry ja Nytkis ry. ■
Lisätietoja
Ilkka Laaksonen
p. 040 7044144
iplaaksonen(a)gmail.com
Timo Kilpi
p. 040 5102259
tkilpi(a)hotmail.com
Kimmo Honkanen
p. 040 8611088
kimmohonkanen(a)kolumbus.fi
Hanna Onwen-Huma, STM
p. 0295 163 233
etunimi.sukunimi@stm.fi
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MIEHEN TYÖ -PALKINTO KÖLVI-TOIMINNALLE
Teksti TANEn tiedote 14.11.2012

Miehen työ -palkinto jaettiin tänä vuonna
Kölvi-toiminnalle maahanmuuttajapoikien
parissa tehtävästä monikulttuurisesta ja
sukupuolisensitiivisestä työstä.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
jakaa vuosittain Miehen työ -palkinnon
henkilölle tai taholle, joka on työllään tai
muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten
välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti
miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut
kapeita sukupuolirooleja.
Tänä vuonna TANE myönsi palkinnon tamperelaiselle Kölvi-toiminnalle, joka on osa
Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n toimintaa. Kölvi työskentelee 12-20-vuotiaiden maahanmuuttajapoikien parissa, joiden on murrosiän muutosten lisäksi sopeuduttava nopeasti uuteen kulttuuri- ja
kieliympäristöön. Toiminnallisella harrastamisella saadaan houkuteltua mukaan
myös poikia, jotka eivät ole kiinnostuneet
virallisista tukimuodoista, vaikka heillä olisi siihen tarvetta. Kölvi-toiminta työskentelee siis keskeisellä alueella ehkäisemässä
poikien syrjäytymistä.

Palkinnon luovutustilaisuus oli Tasaarvoasiain neuvottelukunnan 40vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä Helsingissä Säätytalolla 14.11.2012. Palkinnon
luovutti kansanedustaja, Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan jäsen ja Miesjaoston puheenjohtaja Kari Uotila.
Palkinto on Pirkanmaan läänintaitelijan,
graffitiwraitter Tero Karvisen Kölvin toimitiloihin varta vasten toteuttama työ.
Miehen työ -palkinto
Palkintoa on jaettu jo vuodesta 1998 lähtien, nyt 14. kerran. Tähän mennessä Miehen työ -palkinto on myönnetty muun muassa tunnustuksena isyystutkimuksesta,
sukupuolitietoisesta kasvatuksesta koulussa ja alakouluikäisten opetuksessa, tasaarvotietoisesta poliisityöstä ja miehiä käsittelevien dokumenttien tekemisestä. ■
Lisätiedot
TANE:n Miesjaoston sihteeri
Arto Jokinen
050 346 9534
arto.jokinen(at)uta.fi
Palkinnon saajan yhteystiedot
Mervi Suonpää
Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, YTM
040 595 1584
mervi.suonpaa(at)kolvi.fi

Perusteluissa mainitaan myös työn pitkäjänteisyys. Kölvi-toiminta alkoikin jo vuonna 2002. Lisäksi haluttiin nostaa esiin paikallista toimintaa valtakunnallisten tukimuotojen ohella.
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MIESTYÖN FOORUMI VI
ISÄN HYMY

Mikä on isän ja toimivan isyyden
merkitys lapsen turvalliselle kasvulle
ja kuinka sitä voidaan tukea
ja vahvistaa?
Järjestyksessään kuudes Miestyön
foorumi järjestetään Turussa, Turun
kristillisellä opistolla. Foorumi on
koulutus- ja verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka
haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja perheiden auttamiseksi.
Foorumin sisältö koostuu luennoista,
työpajoista ja vapaasta
verkostoitumisesta.
Lisätietoa
www.miestyonfoorumi.fi
Järjestäjät
Ensi- ja turvakotien liiton Miesten
keskus, MLL- isähanke, Turun- ja
Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun
ensi- ja turvakotiyhdistys
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI

Lyömätön Linja
09 6126 6212
044 751 1334
lyomaton.linja(at)miessakit.fi
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti
044 751 1335
pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä
044 751 1336
jukka.lampinen(at)miessakit.fi
Panu Varjonen, psykoterapeutti
044 751 1330
panu.varjonen(at)miessakit.fi

Keskustoimisto
Valter Söderman, toimistosihteeri
09 6126 620
044 751 1337
valter.soderman(at)miessakit.fi
miessakit(at)miessakit.fi
Hallinto
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja
050 588 1687
tomi.timperi(at)miessakit.fi
Antti Alén, hallintopäällikkö
0500 934 303
antti.alen(at)miessakit.fi
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
Miestyön Osaamiskeskus
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö
044 751 1331
peter.peitsalo(at)miessakit.fi
Miessakkiopisto
Jarmo Holttinen, miestyöntekijä
044 751 1338
jarmo.holttinen(at)miessakit.fi
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Erosta Elossa
09 6126 6216
erosta.elossa(at)miessakit.fi
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä
044 751 1333
jouni.linnankoski(at)miessakit.fi
Kari Vilkko, erotyöntekijä
044 751 1341
kari.vilkko(at)miessakit.fi
miessakit.tampere(at)miessakit.fi
Vieraasta Veljeksi
Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä
044 751 1340
heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä
044 751 1332
kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi
Isyyden Tueksi
miessakit.lahti(at)miessakit.fi
Timo Tikka, vastaava isätyöntekijä
050 511 3360
timo.tikka(at)miessakit.fi
Ilmo Saneri, isätyöntekijä
050 511 3361
ilmo.saneri(at)miessakit.fi
Alueelliset yhdysmiehet
Ks. tämän lehden takakansi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

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

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

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

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

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

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

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

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
reirami@suomi24.fi

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

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pekka.anttila@miessakit.fi

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

Porvoo
Veli-Pekka Mälkiäinen
050 555 0556
velipekka.malkiainen@miessakit.fi

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

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

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

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

Rovaniemi
Jouni Syväjärvi
040 731 9356
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi

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