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OLKAAMME SIIS ISIÄ
Isyyden ja äitiyden tärkeyttä verrataan yhteiskunnallisessa keskustelussa tuon tuostakin.
Erityisesti tasa-arvo- ja erokysymyksissä aihe
nousee valitettavan kilpailuasetelmalliseksi
agendaksi. Miesnäkökulmasta on ollut tarvetta löytää argumentteja isyyden arvostuksen
nostamiseksi samalle viivalle äitiyden kanssa,
ja toisaalta äitiyden merkitystä on
(useimmiten luultavasti tahtomatta) alennettu,
jotta naiset voisivat saavuttaa paremman aseman työelämässä.
Kun edustan miesten tukijärjestöä, keskityn
toki erityisesti pyrkimykseen mennä meihin
miehiin itseemme, ja hakemaan meille olennaisia asioita. Terveisinä naisille haluan kuitenkin lähettää pohdinnan siitä, kannattaako
äitiyttä rakentaa urautumisyhteiskunnan ehdoin, vai olisiko löydettävissä keinoja, joiden
avulla työelämään palaamisen ripeys ei olisi
niin korkeassa arvossa (minun puolestani äitiysaika voitaisiin arvottaa normaaliksi työajaksi ja siten esimerkiksi eläkettä kartuttavaksi rupeamaksi).
Isyyden tärkeyttä pyritään usein pönkittämään
toteamalla, että vain imettäminen on se, mitä
isä ei voi tehdä, ja sekin on itse asiassa hoidettavissa tuttipullojen ja äidinmaidon korvikkeiden avulla. Mielestäni on turhaa etsiä isyyden vahvuuksia toteamalla, että kykenemme
samaan kuin äiditkin – eipä se ole edes mahdollistakaan. Onkin tärkeätä vahvistaa niitä
osa-alueita, jotka juuri isyydessä ovat ainutlaatuisia. Molemmissa sukupuolissa on erityispiirteitä, joita toinen sukupuoli ei voi korvata.
Yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän
miesten (ja toki myös osan naisista) tulisi oivaltaa, on se, että vauvan suhde vanhempiinsa
rakentuu erilaisista lähtökohdista. Vastasyntynyt on aivan eri lailla kiinni äidissään kuin
isässään. Vastasyntynyt on viettänyt viimeiset
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yhdeksän kuukautta äitinsä sisällä, aistinut äidin tunnetiloja sekunnista toiseen. Muistattehan, kuinka paljon pidemmiltä esimerkiksi loma-ajat, vuodenajat ym. meistä tuntuivat lapsena. Vauvan aika kohdussa on siis kokemuksellisesti erittäin pitkä. Okei, aluksi vauva on
vain jonkinlainen olio, mutta kaikki se yhdeksänkuukautinen kehitys tapahtuu kuitenkin lähimmässä mahdollisessa kontaktissa juuri äidin kanssa. Tästäpä syystä myös isyyden ja
äitiyden kokemus ensimmäistä lastaan odottavissa vanhemmissa vahvistuu ja rakentuu selkeästi eri tahtia (ks. isätyöntekijäparivaljakko
Saneri & Tikan isätyömateriaali).

Onkin tärkeätä vahvistaa
niitä osa-alueita, jotka
juuri isyydessä ovat
ainutlaatuisia.
Kun sitten lapsi lopulta syntyy, tarvitsee hän
olennaisen rauhan tällöin alkavalle äidistä
eriytymiselle, äitisuhteen erilaiselle rakentamiselle - saman rauhan tarvitsee äitikin. Kuvaan astuu tässä kohdassa aivan uudella mandaatilla myös isä. Hänkin voi koskettaa lasta,
pitää tätä sylissään ja antaa aistia itseään. Isä
on mies, ja hän kykenee antamaan vauvalle
sitä erityisyyttä mistä miehisyys rakentuu, eli
ymmärrystä miehistä. Isä ei voi kuitenkaan
ryhtyä äidiksi, eikä hänen täten tule vaatia
saada olla äiti. Isä ei voi myöskään korvata
imettämistä.
Meidän miesten ei siis kannata kilpailla äitiyden kanssa (tai olla mustasukkaisia siitä, että
osaapa puolisoni olla hyvä äiti, voi kun minäkin osaisin), vaan meidän kannattaa aivan
rauhassa rakentaa koko ajan tiivistyvää isyyttämme ja näin tukea myös isyyden oikeanlaisen arvostuksen rakentumista (valitettavan
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Isyyden ja äitiyden
tärkeyttä ei tarvitse
verrata ja molempia
rooleja tulee suojella.
usein nykyisissä tasa-arvoargumenteissa erityisen hyvä isä on sellainen, joka tekee vähintään puolet yhteisistä kotitöistä – ja se siitä).
Kun miehet kertovat mitä isyys on, myös yhteiskuntamme tukirakenteet voivat oppia nykyistä määrätietoisemmin tukemaan isyyttä.
Tärkein asia, mitä kuntatasolla tässä vaiheessa voidaan tehdä, on mahdollistaa miesten
keskinäinen kasvu isäerityisen toiminnan
myötä.
Eli, jos summaan kaiken yllä kirjoittamani; ei
pyritä toiseksi mitä olemme, vaan vahvistutaan itsestämme käsin. Isyyden ja äitiyden tärkeyttä ei tarvitse verrata ja molempia rooleja
tulee suojella.
Aiheeseen liittyvä jälkikirjoitusmainen lisäys:
On tietty olemassa erilaisia vähemmistöjä ja
muunnelmia vanhemmuusyhteyksistä. Näitä
edustavat ja niissä elävät ovat toki aivan yhtä
tärkeitä ihmisiä, kuin nk. perinteinen pääjoukko. Nyky-yhteiskunnassa tuppaa kuitenkin
käymään niin, että kun vähemmistöjä huomioidaan, enemmistö jää tukematta. Tähän liittyen kannattaa lukea Pasi Heikuran jälkikirjoitus Pahkasika -lehden kokoelmajulkaisussa
Kymmenen kirjainta joihin voit luottaa
(Johnny Kniga 2006).

automaattiyhdistys antanut järjestöllemme jälleen merkittävän luottamuslauseen avustuspäätöksensä 2007 myötä. On tärkeätä huomata, että sen lisäksi, että resurssivahvistus kasvattaa toimintaamme, lisää se myös vastuutamme. Yleisrakenteiden ollessa hyvässä kunnossa meidän tuleekin vahvistaa sisältöosaamistamme entisestään, jotta resurssit tulevat
kohdennettua asianmukaisesti.
Erityisen iloinen uutinen on myös se, että yhteiskuntamme kipeästi kaipaama, vuoden kestävä Erityistason miesosaaja -koulutus käynnistyy suunnitellun mukaisesti helmikuun lopussa. Projektityöntekijämme Peter Peitsalo
(jonka perheeseen syntyi tammikuun lopussa
toinen lapsi – onnittelut yhdistyksen puolesta)
on saanut haalittua kasaan vaikuttavan joukon
sosiaali- ja terveysalojen miespuolisia ammattilaisia, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan
erikoistumalla mieserityisiksi osaajiksi
(tarjolla olleet koulutuspaikat tulivat täyteen –
kiinnostuneiden kannatta seurata ilmoittelua
seuraavan kokonaisuuden alkamisajankohdasta). Uutisoimme vuoden mittaan koulutusprosessin kehittymisestä sekä järjestömme sisällä, että ulkopuolisille tahoille.
Yhdistyksemme palkkaa kevään aikakana
kaksi uutta kokoaikaista työntekijää nykyisten
seitsemän kaveriksi. Toisen pestin hakuilmoitus löytyy tästä numerosta, toisen osalta kannattaa seurata nettisivujamme ja muuta mediaa. Esittelemme uudet äijät kevään numeroissa.
Päätän tällä kertaa erään ansioituneen aktiivimme sanoin: Vitiä liipanteeseen!

* * *
Arvon jäsenistö, tapasimme viimeksi tarkalleen ottaen joulukuun 110%-lehdessä, mutta
varsinaisten miessakkikuulumisten vaihtamisesta on jo yli kolme kuukautta. Siksipä kerrottavaakin piisaa. Tämän lehden sivuille on
koottu pääasiallinen materiaali viimeaikaisista
tapahtumista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Kuten kirjoituksista käy ilmi, on RahaSivu 4

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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TOIMINTASUUNNITELMA 2007
Miessakit ry:n valtuusto kokoontui marraskuussa 2006 vahvistaen toimintasuunnitelman
vuodelle 2007. Julkaisemme nyt referaatin
kokonaissuunnitelman oleellisimmista osista.
MIESRYHMÄ- ja MIESVERTAISTUKITOIMINTA
Miessakit ry aloitti miesryhmätoiminnan kehittämisen RAY:n projektiavustuksen myötä
vuosina 1996-1998. Miesryhmätoiminnan perusmuoto luotiin ko. projektin aikana ja toimintaa on ylläpidetty vapaaehtoisvoimin viimeisten vuosien aikana. Toiminnan tarkoituksena on koota miehiä ympäri maata pienryhmiin, joissa keskustellaan miehenä olemiseen
liittyvistä kysymyksistä ja toinen toistaan peilinä käyttäen haetaan aineksia omaan henkiseen kasvuun.
Miesvertaistukitoiminnan perusta on 1.3.2006
RAY-rahoitteisena käynnistetty kolmivuotinen Miesten Tueksi -projekti. Miesten tueksi projektin tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti miesten elämänlaatuun lisäämällä mieserityisosaamista eri sektoreilla toimivissa organisaatioissa, jotka ovat tiiviisti tekemisissä
miesten kanssa. Projektissa suunnitellaan ja
toteutetaan vuoden kestävä erityistason miesosaamisen koulutuskokonaisuus (käynnistyy
27.2.2007), jonka avulla koulutetaan eri toimijoiden tarpeisiin vastaavia mieserityisyyteen, vertaistoimintaan ja sen järjestämiseen
perehtyneitä vertaistoiminnan ohjaajia ja näiden kouluttajia. Projektissa luodaan myös
miesten keskinäisen vertaistoiminnan malli
kolmen-neljän pilottihankkeen avulla.
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN ja VIESTINTÄ
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja samalla
mieskulttuurin edistämisen tarkoituksena on
lisätä miesten tietoisuutta omasta mieheydes1 / 2007

tään ja kiinnostusta kasvuun itsensä ja ympäristönsä suhteen. Toimintavuonna jatketaan
monialaista toimintaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla - teemavuoteen liittyvät tavoitetoimet ovat näistä merkittävin osa
(esitelty tarkemmin toisaalla tässä lehdessä).
Toimi- ja vastuuhenkilöt ovat mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa yhteistyörakenteissa.
Vuonna 2006 käynnistettiin myös merkittävä
prosessi yhdistyksen lausunto- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi. Kaikilta omilta toimintayksiköiltä pyydetään kirjalliset esitykset
o maan t oi min ta an li it tyv is tä yhteiskunnallisista haasteista ja toisaalta niiden
ratkaisumalleista. Näin yhdistyksen hallitus
voi jatkotyöstää asiantuntijapohjalta varsinaisia, kyseisiin alueisiin perustuvia yhdistyksen
kirjallisia lausuntoja. Tämän ensimmäisen
vaiheen jälkeen voidaan samalla metodilla
laajentaa yhdistyksen lausuntopohjaa myös
muilla miehiin liittyvillä yhteiskuntapoliittisilla osa-alueilla.
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KOULUTUSTOIMINTA ja AMMATILLINEN ERITYISTOIMINTA
Miessakit ry:n koulutustoiminnan tarkoituksena on luoda yhdistyksen tarkoitusperiin
perustuvaa kurssi-, koulutusja seminaaritarjontaa. Ammatillisen erityisosaamisen yksikön tavoitteena on tarjota
miehille ammatti-ihmisten tarjoamia palveluja, kuten yksilöterapiaa ja työnohjausta.
Mieserityisten koulutus- ja
palvelutarpeiden kysyntä on
kasvanut merkittävästi vuosien 2004-2006 aikana. Yhdistykseltämme tiedustellaan
mahdollisuuksia luentojen,
työnohjausten, lyhytkurssien
ja erilaisten laajempien koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen. Erityisesti tiedusteluja
saamme kuntasektorilta ja sosiaali-, terveys- ja opetusalojen toimijoilta. Muutamia
merkittäviä kokonaisuuksia
onkin kyetty toteuttamaan,
mutta kysynnän laajuuden,
toiminnan haasteellisuuden ja
jatkuvan organisointitarpeen
vuoksi tarvitsemme jatkossa
lisäresursseja toiminnan täysipainoiseen ylläpitämiseen. Lisäresurssin rahoittamiseksi
haettiin Raha-automaattiyhdistykseltä lisäystä
pitkäaikaiseen kohdennettuun toimintaavustukseemme (Ak2, toiminnanjohtajan ja
järjestösihteerin palkkaus hallintokuluineen)
kolmannen työntekijän kokoaikaisen palkkauksen ja toimistokulujen verran.
Ammatillisen erityisosaamisen yksikön toiminta käynnistettiin 4.9.2006 kolmen ammattilaisen voimin. Vuonna 2007 aikana toimintaa jatketaan ja vahvistetaan edellissyksyn pilottivaiheen pohjalta.
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PERHEVÄKIVALTATOIMINTA
Yhdistyksen perheväkivaltatoiminnan, Lyömättömän Linjan toiminta-ajatuksena on tarjota miehille ammatillisesti
korkeatasoisia palveluita lähisuhdeväkivaltaongelmaan.
Vuoden 2007 tärkeimmät tavoitteet perustoiminnan ylläpitämisen lisäksi ovat 1) palvelun saatavuuden tehostaminen ja 2) yhteistyötahojen
kanssa tehtävän kehitystyön
lisääminen. Toiminta tarvitsee
lisäresursseja, sillä toiminnalla on jo usean vuoden ajalta
saatua kokemusta siitä, että n.
30 % avun piiriin hakeutuvista joudutaan ohjaamaan muualle ruuhkan takia. Palvelun
piiriin hakeutuvat olisi kuitenkin tärkeätä saada asiakkaiksi,
sillä vapaaehtoisen hakeutumisen taustalla on vahvaa itsensä kanssa tehtyä ennakkotyöskentelyä pelkästään yhteydenottoon ryhtymiseksi.
Tässä monasti herkässä tilanteessa on pystyttävä tarjoamaan suoraan tukea - muualle
ohjaaminen saattaa johtaa siihen, että apu jää hakematta.
Väkivaltaproblematiikasta puhuminen yhteiskunnassamme
jatkuvassa kasvussa ja avun
hakeminen normalisoituu, mitkä molemmat
seikat vaikuttavat siihen, että asiakasmäärät
tulevat entisestään kasvamaan.
EROKRIISITOIMINTA
Erosta Elossa -projektin tarkoituksena on tukea miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämistä. Projekti tarjoaa henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.
J ÄS ENTI EDOTE

Projekti täydentää julkisia
palveluja ottamalla huomioon
miesten erityistarpeet erotilanteissa, tukemalla miesten
vanhemmuutta ja lasten oikeutta molempiin vanhempiinsa
myös eron jälkeen.
Miehille tarjotaan tukea ja
tietoa eroprosessista, huoltajuudesta, vanhemmuudesta ja
elämänhallinnasta. Neuvontaa ja ohjausta annetaan
puhelimitse, sähköpostitse ja
henkilökohtaisissa tapaamisissa. Keskeinen osa toimintaa ovat vertaistuen pohjalta
toimivat miesten eroryhmät.
Projekti myös tuottaa erokriiseihin liittyvää kirjallista materiaalia internetiin.
Vuonna 2007 jatketaan projektin toteuttamista projektisuunnitelman mukaisesti.
Erityistavoitteena on muun vastaavalla kentällä tehtävän toiminnan kanssa yhteistyön rakentaminen ja toisaalta oman työn erityislaadun tarkentaminen. Asiakastyö on toki
edelleen keskeisin toimintamuoto. RAY
myönsi päätöksessään projektille avustusmäärärahakorotuksen ja lisäprojektivuoden
(2008) - näin erityisesti ryhmätoimintaa voidaan rakentaa vastaamaan
suureen kysyntään.
ISÄTOIMINTA
Miessakit ry aloitti isätoimintaperusteiden määrätietoisen kehittämisen
vuonna 2003 kokoamalla
järjestössä pitkään toimineiden vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia isien
ja isyyttä tukevien tahojen
kohtaamis est a n ykyyhteiskunnassa. Tuloksena
tästä työstä oli isyyden
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laaja-alaisen tukemisen ensimmäinen kehitysmalli, jota ryhdyttiin pilotoimaan muutamien
yhteistyötahojen kanssa. Pilotointivaiheessa voitiin käytännössä jo alkumetreillä todeta,
että a) toiminnalle on olemassa laaja yhteiskunnallinen kysyntä, ja b) ettei järjestön nykyisillä voimavaroilla kyetä
vastaamaan kysyntään. Vuosina 2004-2006 toteutettiin
muutama yksittäinen yhteistyökokeilu erilaisten kunta- ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuonna 2007 toimintaa vahvistetaan kirjallisen
mallinnoksen myötä. Mallinnoksen avulla pyritään löytämään toiminnalle sen kipeästi
kaipaama rahoitus.
MAAHANMUUTTAJATOIMINTA
Miessakit ry on koko toimintahistoriansa ajan
tiedostanut maahanmuuttajien laajat ja monivivahteiset tarpeet integroitumisensa tueksi.
Vuosien saatossa on kokeiltu useita erilaisia
lyhytkestoisia toimintamalleja vaihtelevin tuloksin. Vuonna 2006 vahvistunut yhteistyö
Suomen Pakolaisavun ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa johti Maahanmuuttajamiesten tukiprojekti suunnitelman rakentamiseen ja rahoituksen hakemiseen RAY:ltä vuosiksi
2007-2009.
Projektin tarkoituksena on
rakentaa laaja-alainen toimintamalli, jonka avulla
maahanmuuttaja- ja suomalaismiehiä voidaan
saattaa lähempään yhteistoimintaan. Näin tuetaan
maahanmuuttajien kotoutumista suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. KohSivu 7

ukseen 2007 asti (Arton tänä vuonna käynnistyneet uudet haasteet kuormittavat hänen aikaansa niin, että jatkossa hän ennättää toimia
korkeintaan hallituksen rivijäsenenä). Valtuustomme asetti myös työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa sopivia henkilöitä tulevaisuuden vastuunkantajiksemme, eli tässä
tapauksessa seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Ryhmän puheenjohtajana toimii valtuuston
varapuheenjohtaja Matti Nokela ja muina jäseninä Timo Kitunen ja Esko Vierikko. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Visa Kuusikallio, Seppo Laakso, Esa Rovio, Jarko Tirkkonen ja Pekka Virtanen. Hallitusta täydennettäneen myös muiden jäsenten osalta valtuuston kevätkokouksessa 2007. Ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2007 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Pekka Virtasen.
TALOUS

taamisosaamisen, kontaktihenkilöverkoston ja
vertaistukiryhmien avulla halutaan tarjota
maahanmuuttajamiehille kokemus kuulumisesta yhteiskuntaan ja siitä, että on tervetullut
Suomeen. Toiminnan avulla nopeutetaan työllistymistä ja sopeutumista uuteen toimintaympäristöön, vaikutetaan myönteisesti perheen
sisäisiin haasteisiin, tuetaan maahanmuuttajamiehiä avioerotilanteista selviämisessä
(toisaalta myös ennaltaehkäistään avioeroja),
sekä vähennetään maahanmuuttajien tekemiä
rikoksia. RAY myönsi projektille rahoituksen
haetussa muodossa.
HALLINTO
Valtuuston syyskokouksessa valittiin hallituksen jäsenet vuodelle 2007. Puheenjohtajaksi
valittiin Arto Tiihonen valtuuston kevätkokoSivu 8

Vuoden 2007 budjetti on laadittu mahdollisimman pitkälle säännöllisiin tuottoihin
perustuvaksi. Budjetista toteutetaan vain ne
kuluerät/toiminnot, joille saadaan rahoitusvahvistus. Mahdolliset vuoden aikana budjetoitavat lisäkuluerät vahvistetaan aina vasta
rahoituksen varmistuessa. Odotettavissa on
myös, että toimintavuoden päättyessä yhdistys on täysin velaton, eli pankkilainat on maksettu ja poistot poistettu. ■

RAY:N MIESSAKIT RY:TÄ KOSKEVA
AVUSTUSPÄÄTÖS 2007
•
•
•
•
•

Yhdistyksen hallintoon ja koulutustoiminnan
koordinointiin 145.000,- €
Lyömättömän Linjan toimintaan 150.000,- €
Erokriisituen -projektiin 70.000,- €
Miesten tueksi -projektiin 40.000,- €
Maahanmuuttajamiesten tukiprojektiin
60.000,- €

Isyyden varhaisen tukemisen kehittämisprojektiin haettu RAY-rahoitus ei toteutunut.
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MIEHEN TYÖ -PALKINTO 2007
Miehen työ -palkinto 2007 Hilmi Oralille tasa-arvotyöstä maahanmuuttajamiesten parissa
Tasa-arvo on sekä naisten että miesten asia.
Tätä osoittaakseen tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) jakaa vuosittain Miehen
työ -palkinnon. Tänä vuonna palkinto myönnetään Oulun seudun Setlementin yhteisötyöntekijä Hilmi Oralille hänen tasaarvotietoisesta työstään maahanmuuttajamiesten ja -poikien parissa.
Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen arvo
suomalaisessa yhteiskunnassa. TANE korostaa, että tasa-arvotietoisella poika- ja miestyöllä voidaan edistää maahanmuuttajamiesten kotoutumista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Samalla tuetaan myös naisten ja lasten
hyvinvointia. Palkinto jaetaan nyt yhdeksännen kerran.
Oulun seudun Setlementin Ystävyystalolla
työskentelevä Hilmi Oral on tehnyt laajaalaista työtä maahanmuuttajamiesten ja poikien parissa vuodesta 2001 lähtien. Turkista kotoisin oleva Oral ohjaa sekä maahanmuuttajamiesten että -poikien ryhmiä. Oral on
työssään perehtynyt erityisesti maahanmuuttajapoikia koskeviin erityiskysymyksiin. Hilmi Oral on myös ollut aktiivisesti kehittämässä valtakunnallista maahanmuuttajamiesten
parissa tehtävää työtä.
Työllään Oral pyrkii laajentamaan maahanmuuttajamiesten käsitystä sukupuolirooleista
ja lisäämään kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa monikulttuurisen tasa-arvotyön erityistä haastavuutta, sillä käsitykset miesten ja naisten sukupuolirooleista ja tasa-arvosta ovat kulttuurisidonnaisia.
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Miehen työ -palkinto
Tähän mennessä Miehen työ -palkinto on
myönnetty tunnustuksena sukupuolitietoisesta
peruskouluopetuksesta, uraauurtavasta isyystutkimuksesta, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä teatteritaiteen keinoin, aktiiviseen
isyyteen kannustamisesta, suvaitsevaisen ja
tasa-arvoisuuteen perustuvan miehen mallin
edistämisestä, työstä miesten väkivaltaisuuden vähentämiseksi, kriittisen miestutkimuksen tukemisesta sekä miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostamisesta ja tukemisesta
erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri
Hannele Varsa luovuttaa palkintona kuvataiteilija Veli Koljosen taideteoksen.
Lisätietoja:
pääsihteeri Hannele Varsa 050 545 3435,
Mies- ja mediajaoston sihteeri Jussi Aaltonen
050 346 9534, palkinnon saaja Hilmi Oral
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TEEMAVUOSI 2007: PELASTA TOINEN MIES!
Miessakit ry:n 12. toimintavuoden yleisteema on Pelasta toinen mies!. Teemavuosisarja (2006: Pelasta mies!, 2007: Pelasta toinen mies! ja 2008: Pelasta itsesi,
mies) jatkuu täten kulttuurivuodella, jonka
tavoitteena on koskettaa suomalaisen miehen sielua, voimakkaita tunteita ja voimavaroja. Tiedämme, että itsetuhoisiin tekoihin on syynsä jossakin syvällä miehisen ja
osin suomalaisen mentaliteetin syvärakenteissa, jotka ovat luettavissa suomalaisesta
kaunokirjallisuudesta tai kuultavissa Suomi-rockin tai iskelmän sanoista ja sävelkuluista. Näissä kulttuurituotteissa on myös
runsaasti miestä vahvistavia aineksia.
Tarkoituksena ei ole muuttaa suomalaista
kulttuuria, johon tietty synkkämielisyys tai
kaipuu vaikeisiin tilanteisiin ehkä kuuluu,
vaan tarkoituksena on näiden kulttuuristen
rakenteiden parempi ymmärrys suhteessa
miesten ongelmiin ja miesten käyttämiin ongelmien ratkaisumalleihin. Surumielinenhän
täytyy saada olla, mutta sen ei tarvitse johtaa
itsetuhoisiin seuraamuksiin.
Kulttuurivuonna yhteistoimintakumppaneiksi
haastetaan laajasti koko kulttuurin kenttä kirjallisuudesta taiteeseen, klassisesta musiikista
kevyeen musiikkiin, mutta myös muut kulttuurin tekijät, kuten nykyään niin tärkeät
”mediapersoonat”. Erityisen tärkeää on tietysti se, että mahdollisimman moni mies voisi
olla itse kulttuurin tekijänä tai ainakin kulttuurista nauttivana mukana rakentamassa parempaa miehisyyttä. Tällä hetkellähän on
niin, että miehet ovat pienenä vähemmistönä
sekä kansalais- ja työväenopistojen kursseilla,
katsojina teattereissa ja taidenäyttelyissä sekä
tietysti myös itse kulttuurin tekijöinä lukuun
ottamatta joitakin hyvin miesvaltaisia kulttuurin aloja, kuten rockmusiikkia.
Kulttuurivuoden tavoitteiden laatiminen on
huomattavasti vaikeampaa, koska kulttuurin
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Miesten kulttuurin kehittämiseksi teemavuosi
Pelasta toinen mies! painottaa erityisesti
miesten kulttuurin tämän hetkisiä heikkouksia, kuten
• (mies)solidaarisuuden puutetta,
• miesten välisen ystävyyden merkitystä,
• toisista välittämisen periaatetta,
• tuen antamisen tärkeyttä, ja
• avun pyytämisen mahdollisuutta
Toisin sanoen painotamme siis sitä, että mies
uskaltaisi olla rohkea ja puhua ongelmistaan
ja vielä rohkeampi tukeutuakseen toiseen
mieheen. Ja tietysti myös sitä, että se toinen
mies uskaltaisi ja osaisi olla tukemassa tätä
sillä hetkellä ehkä heikompaa kanssaeläjäänsä. ■

Miessakit ry

PROJEKTITYÖNTEKIJÄ

luonteeseen kuuluu se, ettei sitä voi eikä saa
liikaa ohjailla. Miessakit ry kuitenkin haastaa
erilaiset kulttuurin toimijat mukaan teemavuoteen mm. seuraavin tavoin:
• Järjestämällä mieskulttuurikilpailuja tai keräyksiä, joissa eri kulttuurin sektoreiden
kanssa yhteistyössä kerätään yhteen ja näkyville miesten tekemään erilaista kulttuuria.
• Järjestämällä valtakunnallisen miestapahtuman yhdessä halukkaiden tahojen kanssa,
jonne kutsutaan esiintyjiksi miesasioista
kiinnostuneita eri alojen taiteilijoita. Jos tapahtumasta tehdään maksullinen, niin tuotto ohjataan johonkin merkittävään miestä
tukevaan toimintaan.
• Kokoamalla 1-3 miestä käsittelevää julkaisua (esim. uusi miesten lehti), joissa poikkitaiteellisesti käsitellään sekä miesten ongelmia että ongelmien ratkaisumalleja.
• Edesauttamalla sitä, että mediassa käsiteltäisiin vuoden aikana laajasti syvällisesti
miesten ja kulttuurin välisiä kysymyksiä
esimerkiksi ohjelmasarjojen ym. kautta.
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maahanmuuttajamiesten tukiprojektiin (20072009), jossa rakennetaan laaja-alainen toimintamalli tukemaan maahanmuuttajamiesten kotoutumista suomalaisen yhteiskunnan
jäseniksi kohtaamisosaamisen, kontaktihenkilöverkoston ja vertaistukiryhmien avulla.
Projektin avulla nopeutetaan myös työllistymistä ja sopeutumista uuteen toimintaympäristöön sekä vaikutetaan myönteisesti perheen sisäisiin haasteisiin.
Tehtäviin kuuluu projektiperusteiden kehittäminen olemassa olevan projektisuunnitelman
pohjalta, koulutuskokonaisuuksien rakentaminen ja toteuttaminen, sekä projektiyhteistyöverkoston luominen ja vertaistukitoiminnan koordinointi. Työ tehdään pääosin yhdistyksen toimitiloissa, Helsingissä.
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 14.2.2007 mennessä osoitteeseen tomi.timperi@miessakit.fi, tai Miessakit
ry, Annankatu 16 B 28, 00120 HELSINKI.
Tiedustelut arkisin klo 10-12: toiminnanjohtaja Tomi Timperi, Miessakit ry, puh. (09) 6126
6211. www.miessakit.fi
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PATIKKASAKKI 19.11.2006
Teksti: Visa Kuusikallio
Kuvat: Visa Kuusikallio

Sunnuntaina 19.11 kokoontui urhea miesjoukko Patikkasakin merkeissä Tuusulan vanhan puukirkon pihaan Hyrylässä. Aamun sateesta ja sankasta sumusta huolimatta kahdeksan miehen
vahvuinen joukko lähti taivaltamaan n. 15 kilometrin patikalle kohti Järvenpään Vanhakylänniemeä. Matkalla käytiin monenlaisia miehisiä keskusteluja, sekä vierailtiin suomalaisen kulttuurin
syntysijoilla tulevaa mieskulttuurivuotta pohjustaen.

Aluksi miehet tutustuivat kirkon pihamaalla lepäävien kulttuurimiesten hautoihin, joista mainittakoon Aleksis Kivi ja Pekka Halonen. Yhteiskuva otettiin sodassa kuolleiden miesten muistomerkin luona.
Reittimme kulki Rantatietä mukaillen Aleksis Kiven kuolinmökin, runoilija J,H Erkon Erkkolan
kautta Pekka Halosen Halosenniemeen. Halosenniemellä ihmeteltiin maisemia ja miehen omin
käsin rakentaman ateljeen mahtavaa kokoa. Matka jatkui Rantatietä pitkin ohitse kirjailija Juhani Ahon Aholan ja säveltäjä Jean Sibeliuksen Ainolan.
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Patikkasakki on ryhmä luonnosta ja ulkoilmasta nauttivia miehiä, jotka kokoontuvat yhteisten
hiihto- ja patikkaretkien merkeissä. Se on avoin ryhmä, johon uudet jäsenet ovat tervetulleita.
Luonnon lisäksi nautitaan miehisestä seurasta ja keskusteluista, joita tilanne ja ympäristö miehille tärkeistä asioista kirvoittaa.

Lähestytettäessä Järvenpään kaupunkia pilvet repesivät ja syksyisen auringon hehku alkoi valaista patikkamiesten mieliä ja kasvoja. Järvenpää ohitettiin Rantapuiston ja Kolmisointupatsaan
kautta ja suunta otettiin kohti Vanhakylänniemen virkistysaluetta Tuusulanjärven länsipuolella.
Vanhakylänniemessä oli mahdollisuus saunomiseen ja rohkeimmille avantouintiin. Matka oli
osallistujien mielestä antoisa ja Patikkasakki-tyyppinen toiminta osoitti jälleen kerran merkityksellisyytensä mieskulttuurin kentässä.
Keski-uudenmaan yhdysmiehet Visa ja Risto kiittävät reilussa mieshengessä mukana olleita Patikkamiehiä. ■
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PERHEIDEN LAUANTAI
5.5. KLO 12.00–16.00
PELLEKAIJA PUM JA PUUHATORI

PELASTA MIES! TILAA T-PAITA!
Sininen teksti valkoisella paidalla.
100% esikutistettua kampapuuvillaa,
185 g/m² kierreneulosta.
Koot:

S-XXL

Hinta:

jäsenille 10 €
muille 15 €
+postituskulut 5 €
Paidan voi myös noutaa
toimistolta.

Tilaukset:

Miessakit ry
miessakit@miessakit.fi
09 6126 620

Voimaa Vanhemmuudesta -verkosto ja Sellosali
järjestävät yhteistyössä lapsiperheille suunnatun
tapahtuman, jonka käynnistää klo 12 avattava
Puuhatori. Sellosalin lämpiöön ja edustalle rakennettavalta torilta löytyy erilaisia kättentaitoja innoittavia puuhapisteitä, kuten Nikkari- Mikon omatoimiverstas, kasvomaalausta, askartelua ym.
Pellekaija Pum Orkesteri musisoi Sellosalissa klo
15 alkaen.
Orkesteri esittää itse tekemiään lauluja höystettynä tanssilla, tarinalla, leikityksellä, laulatuksella,
jekkuilulla ja hassuttelulla - mukana tietysti eksoottinen Pellekaija Pum -lintu itse. Konsertin kesto 45 min.
Konserttiliput 2 €, Lippupiste
Puuhatori on maksuton.
Lisätietoja: www.voimaavanhemmuudesta.net

KERAVALLE MIESRYHMÄ
Ryhmän aloitus/info-tilaisuus on tiistaina 20. helmikuuta kello 18.00 - 19.30. Ryhmä kokoontuu tiistaisin koko kevään. Ryhmään otetaan kahdeksan miestä.
Paikka on Vapaaehtoisen Hyvinvointityönkeskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava.
Ilmoittautumiset:
Esko Porola, esko.porola@miessakit.fi, 040-5274517
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Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia
MIESTEN ERORYHMÄT

KASVURYHMÄ MIEHILLE

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa
eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa
oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei
ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa
kanssa.

jotka kokevat elämässään onnellisuuden
puutetta alkaa Espoossa os. Yläniityntie 14
(Tuomarila) ohjaajanaan työnohjaaja, taideterapeutti Risto Railo.

Helsinki
Ryhmä käynnistyy 13.2.2007.
Ilmoittautuminen 5.2. mennessä:
Jouni Linnankoski
050 460 7160
j.linnankoski@kolumbus.fi
Turku
Ryhmä käynnistyy 27.2.2007.
Ilmoittautuminen 19.2. mennessä:
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@utu.fi
Lisätietoja osoitteessa www.miessakit.fi.

ÄIJÄJOOGA
ELI MIESTEN JOOGARYHMÄ
•
•

Maanantaisin stadionilla klo 20.30-22-00,
Keskiviikkoisin klo 19.15-20.45 vanhassa
Elannon päärakennuksessa, Kaikukatu 2
C, 6 krs.
• Lauantaisin klo 13.00-14.30 Aleksanterin
teatterissa, Bulevardi 23-27.
Kertamaksut:
8e/6e.
Lisätietoja:
Veikko Tarvainen
040 77 84 895
veikko.tarvainen@kaapeli.fi
www.aijajooga.fi
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Ryhmä kokoontuu 10 kertaa maanantaisin
klo 18-20.30 kevään kuluessa alkaen
26.2.07.
Varaa paikkasi ryhmäläisten ennakkohaastatteluun
p. 09-1351268 tai
irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi.
Ryhmän hinta koko ajalta 35 euroa.
Ryhmän järjestää Suomen Valkonauhaliitto
Kristillisen Opintokeskuksen tuella

KUMPPANUUSTALO HORISONTTI
Horisontin leffakerho
Joka toinen keskiviikko kello 16. Katsomme elokuvia ja keskustelemme niistä. Asiantuntija-alustus. Vapaa pääsy.
Horisontin pelikerho
Torstaisin kello 14. Tule viihtymään lautaja muiden seurapelien parissa (esim.
shakki, trivial pursuit, monopoli, pöytäjääkiekko jne.)
Maanantai-iltapäivisin keilausta Ruusulankadulla ja sulkapalloa Ruskeasuolla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Michael Perukangas
Kumppanuustalo Horisontti
Tehdään kimpassa -projekti
Vellikellontie 3-4
puh. 040-419 6153

www.horisontti.net
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO
Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja
muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.

Espoo
Jarmo Lindholm
0400 817 692
jarmo.lindholm@paino.net

Helsinki
Aaro Huhta
040 506 2171
aaro.huhta@helsinkilainen.com

Helsinki
Risto Björkman
040 868 4185
risto.bjorkman@welho.com

Hyvinkää
Veikko Korhonen
040 567 4600
veikko.korhonen@hyvinkaa.fi

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

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
risto.salovaara@kolumbus.fi

Kerava
Esko Porola
040 527 4517
esko.porola@miessakit.fi

Kuopio / Itä-Suomi
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon@kooviis.fi

Lahti / Päijät-Häme
Ilmo Saneri
041 433 2531
ilmo.saneri@phnet.fi

Mäntsälä
Timo Naapuri
040 743 3262
timo.naapuri@evl.fi

Nurmijärvi
Seppo Laakso
040 760 6898
laakso.seppo@kolumbus.fi

Porvoo
Martti Vilminko
050 376 0888
martti@vilminko.net

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

Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@surfeu.fi

Tampere
Simo Ollila
045 6766 873
tremies@saunalahti.fi

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@utu.fi

Tuusula
Visa Kuusikallio
050 330 4435
visa.kuusikallio@evl.fi

Vihti
Markku Kedrin
Puh. 09 222 5313 / 040 545 7091
markku.kedrin@silppuri.iki.fi

Miessakkien keskustelufoorumi
http://miessakit.forum.emedia.fi

Miessakit ry
Tomi Timperi ja Antti Alén
09 6126 620
miessakit@miessakit.fi , www.miessakit.fi

