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UUDET TUULET PUHALTAVAT
Elämme täällä pääkallopaikalla muutosten aikaa. RAY:ltä saamamme merkittävän lisätuen
myötä uutta äijää hiihtää nurkissa jos jonkinmoista. Toimistohuoneita vaihdetaan, kalusteita metsästetään, ATK- ja puhelinlaitteita
uusitaan, eikä tokikaan kaikki tapahdu ihanneaikataulussa. Kaikilta läsnä olevilta tarvitaan huumorintajua ja kestävyyttä – niitä onneksi tuntuu piisaavan. Kun vielä hallituksemme uusiutuu merkittävästi, on ollut syytä
keskittää pääosa voimavaroista kaiken edellä
mainitun kohtaamiseen. Toukokuussa alamme kuitenkin olla jälleen riittävässä iskussa
voidaksemme luoda dynaamisen syksyn.
Erosta Elossa -projektimme työntekijä Markku Valtonen joutui valitettavasti eroamaan
pestistään terveydellisistä syistä. Näyttää siltä, että selviämme tästä harmillisesta tilanteesta kuitenkin mahdollisimman vähin hankaluuksin, koskapa projektissa tiiviisti mukana ollut, eroryhmätoimintaosuuden pyörittänyt Jouni Linnankoski on valmis astumaan
Markun saappaisiin. Ja mikä mainiointa,
Markku on alkumatkalla Jounin tukena perehdyttääkseen tämän niihin projektin saloihin,
joihin Jouni ei tähän mennessä erityisemmin
ollut osallistunut. Lisäksi Markku laati kattavan väliraportin toiminnasta maaliskuun 2007
loppuun asti, sekä myös hyvin pitkälle viedyn
version kirjallisesta ero-oppaasta miehille
(Markku on myös tukena, kun oppaan lopullinen versio viimeistellään).
Maahanmuuttaja -projektimme työntekijänä
aloitti 1.4. Antti Kaski – projektista hieman
lisää toisaalla tässä numerossa. Hallintoyksikkömme vahvistuu yhden työntekijän myötä.
Järjestösihteerimme Antti Alén näyttää jatkossa kyntensä uuden työnkuvan myötä: hän
ryhtyi 1.4. alkaen vastaamaan yhdistyksemme
koulutustoiminnan koordinoinnista. Vakinainen kolmas työntekijä, jonka toiminimike tulee olemaan toimistosihteeri, pyritään palk2 / 2007

kaamaan toukokuun aikana – siihen asti homma hoidetaan väliaikaisvoimin. Kaikista uusista äijistä saatte lisätietoa kesäkuun URHOssa, jossa myös valotan tarkemmin nykyistä organisaatiokokonaisuuttamme.
Uuden hallituksemme (jonka jäsenistä enemmän sisäsivuilla) järjestäytymiskokous pidetään 9.5. täällä Annankadulla. Tuolloin perehdymme yhdistyksemme historiaan, nykytilanteeseen, ja luomme tarkempaa toimintasuunnitelmaa lähitulevaisuuden aktiviteeteista. Lisäksi ryhdymme tarkentamaan yhdistyksemme pitkäaikaisempaa kokonaisvisiota.
Kevään aikana ryhdymme uudistamaan nettisivujamme isolla kädellä. Olemme saaneet
paljolti kiitosta nykyisten sivujen selkeydestä - tästä emme tingi jatkossakaan. Jos teillä,
arvon jäsenistö, on mielessä sivuihin liittyviä
kehitystarpeita, laittakaa ihmeessä viestiä tänne Annankadulle, tai, mikä olisi vielä mukavampaa, tulkaa kaffelle. Uudistetut sivut avataan syksyllä.
Hommaa siis piisaa ja niin pitääkin. Antoisaa
kevätaikaa kaikille – tapamme siis näissä
merkeissä seuraavan kerran kesänkorvalla.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Sivu 3

SUOMEN MIESTUTKIMUKSEN SEURA
teksti: Timo Kitunen

Suomen Miestutkimuksen Seura - Sällskapet
för Mansforskning i Finland perustettiin
14.2.2007 Helsingissä. Perustamisasiakirjan
allekirjoitti 16 Suomen kansalaista.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista miestutkimusta eli miehiin, maskuliinisuuksiin ja sukupuolten välisiin suhteisiin
kytkeytyvää tieteellistä tutkimusta sekä opetusta ja tieteidenvälistä yhteistyötä miestutkimuksessa. Lisäksi tavoitteena on tasa-arvon
edistäminen tarjoamalla miestutkimuksen
tuottamaa tietoa yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön.

Hallitus on aloittanut työnsä ja siihen kuuluvat pj Anders Ahlbäck (Åbo Akademi), vpj.
Johanna Lammi-Taskula (Stakes), sihteeri Timo Kitunen (Miessakit), rahastonhoitaja Teemu Tallberg (Hanken), www-vastaava Pasi
Malmi (Lapin yliopisto), käsitevastaava Arto
Jokinen (Tampereen yliopisto) sekä Pia Livia
Hekanaho (Helsingin yliopisto).
Tiedote mm. jäsenasioista tulossa lähiaikoina.
Lisätietoja antaa pj anders.ahlback@abo.fi.

Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on
muun muassa
• suomalaisen miestutkimuksen
tutkijamatrikkelin, asiantuntijatietokannan ja bibliografian sekä verkkosivuston rakentaminen ja linkittäminen mm. Minna-sivustoon
• valtakunnallisen miestutkimusseminaarin ja tutkijatapaamisen
järjestäminen yhteistyössä Suomen Naistutkimusseuran
(Naistutkimuspäivät) ja/tai Suomen Queertutkimuksen Seuran
(Pervot Pidot-seminaari) kanssa
• verkostoituminen nais- ja
queertutkimuksen kanssa sekä
Baltian, pohjoismaisten ja kansainvälisten kontaktien luominen
• miestutkimus-sähköpostilistan
ylläpito
• kahden edustajan lähettäminen
pohjoismaisen kongressin
suunnittelutyöryhmään
Sivu 4
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MAAHANMUUTTAJAMIESTEN TUKIPROJEKTI
2007–2009
Miessakit ry on käynnistänyt RAYrahoituksen turvin uuden Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin (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. Kohtaamisosaamisen, yhteyshenkilöverkoston 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 ja tuetaan maahanmuuttajamiehiä
avioerotilanteista selviämisessä. Miesspesifisyyden huomioimisella pyritään parantamaan
yhteiskunnan palvelutarjontaa.
Projektissa rakennetaan malli koulutuksesta,
johon valitaan eri maahanmuuttaja- ja suomalaisyhteisöistä potentiaalisia yhteyshenkilöitä.
Koulutuksessa käsitellään ihmisen kohtaamisosaamista ja arvoja (vieraanvaraisuus, läsnäolo, kohtaaminen ja arvot eri kulttuureissa).
Samalla jaetaan tietoa yhteiskunnastamme, tunteiden ja
tapojen ilmaisusta eri kulttuureissa,
m a ahanmuuttajaperheiden sisäisistä vuorovaikutuksista ja
miehille suunnatuista palveluista eri sektoreilla.
Projektin avulla koulutettujen
yhteyshenkilöiden avulla
kootaan vertaistukiryhmiä,
joiden toiminnalle luodaan
raamit. Ryhmät toimivat itseohjautuvasti. Toiminta koostuu internaattijaksoista, samasta koulutuksesta kuin yhteyshenkilöt saivat, kielen
oppimisen tukemisesta ja toiminnallisuudesta.
Projektin kokoaikaisena
työntekijänä aloitti 1.4.2007
filosofian maisteri Antti Kaski – hänestä ja projektin etenemisestä lisää seuraavassa
URHOssa.
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NAISEN VOIMA JA EETTINEN VASTUU -SYMPOSIUM
”AINUTLAATUINEN TILAISUUS SUKELTAA SYVEMMÄLLE IHMISYYTEEN”

”Naisen Voima ja Eettinen Vastuu”
Britt-Marie Perheentupa,
Maria Akatemian perustaja, johtajuus- ja yhteisökouluttaja,
PrimaMater, sukupuolieron eetikko
”Taiteilijanaisen moniulotteinen tulisieluisuus”
Arja Saijonmaa,
taiteilija, YK:n hyväntahdon lähettiläs
”Nainen tutkijana ja ihmisenä – intohimo ja usko voimavaroina”
Sirkka-Liisa Kivelä,
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, professori,
tutkija, Turun Yliopisto
”Elämän eväitten antamisen palo”
Sirpa Lautjärvi,
rehtori, Auroran sairaalakoulu, Helsinki
”Yrittäjyyden lähetyssaarnaaja ja mentoroinnin ilo”
Milli Lahtinen,
yrittäjä, kunniamentori,
toimitusjohtaja Maestria Management Leasing Oy,
Helsingin naisyrittäjät ry:n puheenjohtaja
”Unet – naisen tie luovuuden ja voiman lähteelle”
Anne Lindholm-Kärki,
psykoterapeutti, Maria Akatemian Uni-Instituutin perustaja,
uniryhmäkouluttaja ja -ohjaaja
Aika: 25.4.2007 klo 9.00-16.30
Paikka: Kulttuurikeskus G18, Yrjönkatu 18, 00120 HELSINKI
Hinta: 100 € (työnantajamaksu), 75 € (yksityishenkilö), 50 € (eläkeläiset &opiskelijat)
Ilmoittautuminen ja maksu: Viimeistään 18.4.2007 mennessä (yhteystiedot alla)
Muistathan, että vain rajallinen määrä mahtuu saliin!
Tervetuloa!
Maria Akatemia
Fredrikinkatu 32 A 12, 00120 Hki
Puh. 09-7562 2250 Fax. 09-7562 2251
toimisto@maria-akatemia.fi

2 / 2007

Sivu 7

VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 2007
Teksti: Tomi Timperi

Miessakit ry:n valtuusto kokoontui vuosikokoukseensa Helsingissä 24.3.2007. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukselle uusi
puheenjohtaja ja kolme täydennystä hallituksen rivijäsenistöön. Seuraavaan on lyhykäisesti koottu (ja hieman kommentoitu) kokouksessa vahvistetut asiat. Yhdistyksen toimintakertomus löytyy kokonaisuudessa nettisivujemme Jäsenet-osiosta.
Toimintakertomus 2006
Vuosi 2006 oli
Miessakit ry:n 11.
toimintavuosi.
Vuoden teemaksi
nimettiin Pelasta
Mies!, jolla haluttiin kiinnittää huomio ennen kaikkea
miesten ”turhiin”
kuolemanvakaviin
ongelmiin, kuten
liikennekuolemiin, hukkumiskuolemiin, itsemurhiin, kuolettaviin väkivallantekoihin, syrjäytymisiin koulutuksesta ja työelämästä, yksinjäämisiin esimerkiksi erotilanteissa tai perhekriiseissä, tippumisiin harrastuksista ja epäterveellisiin elämäntapoihin.
No, pelastettiinko Mies? Aivan varmasti. Kun
luettelee yhdistyksen toimintamuodot, on selvää, että teeman mukaista tulosta on tehty
isolla kädellä. Miesryhmätoiminta, Miesvertaistukitoiminta, Yhteiskunnallinen miesnäkökulmainen vaikuttaminen ja viestintä, Koulutustoiminta, Perheväkivaltatoiminta, Isätoiminta ja Erokriisitoiminta – kaikki nämä saatiin toteutettua suunnitellun ja käytössä olleiden resurssien mukaisesti. Vielä kun muistetaan alati kasvava, nyt jo merkittävä sidosryhSivu 8

mäverkosto, voidaan todeta, että yhdistyksen
toiminta on hyvässä hapessa.
Kasvavat resurssit kasvattavat myös yhteiskuntavastuutamme – tämä pidetään tarkasti
mielessä jatkossakin. Lähitulevaisuudessa olisi tärkeätä löytää rahoituspohja sille peruskivijalalle, jolta se vielä puuttuu: Isätoiminnalle. Samalla on syytä ryhtyä rakentamaan hyväksi havaitun toimintakokonaisuuden määrätietoista levittämistä uusille paikkakunnille.
Tilinpäätös 2006
Yhdistys sai avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä 82.000 € kahden
työntekijän palkkaamiseen hallinnon puolelle
ja 8.000 € heidän toimintaansa liittyviin hallintokuluihin, sekä Lyömättömän Linjan toimintaan 150.000 €, Erosta Elossa -projektiin
45.000 € ja Miesten tueksi -projektiin 35.000
€. Lisäksi avustusta saatiin Helsingin kaupungilta pienryhmätoiminnan organisointiin
8.200 €. Muita vakiintuneita tuottoja olivat
toimistohuoneiden vuokratuotot 51.148 € sekä koulutus- ja neuvottelutilojen vuokratuotot
15.561 €.
Yhdistyksen tulos ennen tase-eriä on 5.293 €.
Tase-erien (lainojen lyhennykset) jälkeinen
tulos on -9.334 €. Pankkilainojen yhteinen
velkasaldo tilikauden päättyessä oli 8.200 €.
Nykyvauhdilla pankkilainat ja tulosta heikentävät poistoerät on kuitattu vuoden 2007 päättyessä. Yhdistyksen kumulatiivinen tulos vuoden 2006 päättyessä oli 398 € (kun se huonoimmillaan oli vuonna 2002 -33.215 €).
On tärkeätä todeta, että vaikka taloudellinen
minimitavoite (tase-erien jälkeinen vähintään
nollatulos) jäi saavuttamatta, taloudenpidon
tueksi toteutetut rakenteet tuottavat tulosta.
Nykyisellä järjestelmällä yhdistyksen taloudenpito pysyy hyvin hallinnassa.
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Rolf Paqvalin Miessakit ry:n hallituksen johtoon
Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Keravan kaupunginjohtaja
Rolf Paqvalin. Hallitusta täydentäviksi rivijäseniksi valittiin yhteysjohtaja Heikki Malin (Keskinäinen vakuutusyhtiö Varma), työyhteisökonsultti
Olli Manninen (Helsingin kaupungin opetusvirasto) ja vs. toiminnanjohtaja Jaakko Rautavaara (Helsingin kaupunki, Nuorten tukikeskus Dooris).
Yhdistyksen valtuuston puheenjohtajana jatkaa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varapuheenjohtajana työnohjaaja, kouluttaja
Matti Nokela. Yhdistyksen toiminnanjohtajana jatkaa Tomi Timperi.

Rolf Paqvalin

Uusista vastuunkantajista (sekä hallinto- että toimihenkilöstöön liittyen)
enemmän kesäkuun URHOssa!

Valtuuston kokouksessa kiitettiin Arto Tiihosta yhdistyksemme eteen
tehdystä hienosta työstä korulausein ja muistopystein - yhteistyömme
tulee jatkumaan ainakin koulutustoiminnan myötä. Julkaisemme seuraavassa Arton läksiäisterveiset yhdistyksellemme.
Pekka Sauri

ARTO TIIHOSEN TERVEISET JÄSENISTÖLLE
Helsinki, 24.3.2007
Hyvä Miessakit ry:n valtuuston puheenjohtaja, hyvät jäsenet!
On aika kiittää Teitä luottamuksesta. Luottamushan on vastavuoroisuuden ja verkostoitumisen kanssa nykyään niin tärkeänä pidetyn sosiaalisen
pääoman olennaisin rakennuskivi. Varmaankin se tärkein. Luottamustehtävä valtakunnallisessa järjestössä on eräs hienoimmista luottamustehtävistä, johon mies voi päästä. Koska Miessakit ry. on myös ainut valtakunnallinen miesjärjestö, on sen puheenjohtajuus erityisen suuren kunnioituksen kohde.
Nyt on kuitenkin aika pohtia sitä, olinko antamanne luottamuksen arvoinen eli toiminko vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti omalla kaudellani. Vastasinko teiltä saamaani lahjaan omalla panoksellani?

Arto Tiihonen

Vuoden 2005 alussa Miessakit ry:ssä oli hyvä tilanne. Lyömätön Linja
(Jatkuu sivulla 10)
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(Jatkoa sivulta 9)

oli vakiintunut järjestön toimintamuotona, joka työllisti kolme vakituista työntekijää.
Miesryhmätoiminta oli aktiivista ja maanlaajuista vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Toimistossa oli aikaansaapa ja ahkera toiminnanjohtaja ja innokas toimistosihteeri. RAY oli
juuri antanut avustuspäätöksen 3-vuotiselle
Erosta elossa –projektille. Nettisivut toimivat
ja Urho kulki jäsenille. Vanhoille veloille oli
tehty takaisinmaksuohjelma. Helppoa oli tulla
johtamaan toimintaa.
Itse aloitin luottamustehtäväni hahmottelemalla järjestölle strategiaa, jota ei silloin ollut
voimassa. Pääasiaksi tässä paperissa nousi
miesten elämänkulun tukeminen sen eri vaiheissa ja myös eri tavoin. Tavoitteena oli saada aikaan sekä ennaltaehkäisevää, voimaannuttavaa että ongelmia ratkaisevaa toimintaa
jo aiempien toimintamuotojen rinnalle. Paperissa oli myös tavoitteet resurssien kasvulle,
uusille viroille ja projekteille.

integroitu ”Miesten viikko”, kesäbussikiertue
ja Miessakkien oma lehti, ovat tuoneet Miessakkeja tunnetuksi ympäri maata.
Tämä kaikki on vaikuttanut siihen, että Miessakit ry. on myös ollut sekä EU:n puheenjohtajakaudella aktiivinen toimija Miehet ja tasaarvokongressin ideoijana ja taustaorganisaationa, STM:n isäpalkintolautakunnan jäsenenä että monissa muissa asiantuntija- ja koulutustehtävissä. Puheenjohtajana olen myös
saanut kunnian osallistua itsenäisyyspäivän
juhlintaan Presidentin linnassa järjestömme
edustajana.

Yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ei strategiassa kovin tarkasti yksilöity, vaikka se ja julkinen keskustelu nähtiinkin tärkeänä osana järjestön toimintaa. Yhtenä vaikuttamisen muotona paperi esitti idean teemavuosista ja niitä
tukevasta viestinnästä. Vuoden 2006 teemana
olikin sitten Pelasta mies!, jolla haluttiin havahduttaa muut kansalaisjärjestöt toimimaan
miesten elämänkulkua tukevasti, koska näimme ettei Miessakit tietysti yksin voisi mitenkään tukea kaikkia Suomen miehiä.

Ei kaikki ole silti ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Itseäni on eniten kalvanut se, että järjestön henkiset resurssit ovat edelleen mitättömät tarpeisiin nähden. Paljon enemmän olisi pitänyt toimiston, hallituksen ja sen puheenjohtajan tehdä, jotta tuosta riittämättömyyden tunteesta olisi saanut kunnollisen otteen. Tästä osoituksena olkoon vaikka se, että
mainittu strategiapaperi ei vieläkään ole saanut lopullista muotoaan tai että aloitettu yhteiskuntapoliittinen tai miespoliittinen toimintaohjelma ei ole toimiston vähäisten resurssien vuoksi edistynyt toivotulla tavalla. Muissa
vastaavissa järjestöissä on käsittääkseni aivan
toisenlaiset mahdollisuudet tehdä tällaisia
korkeaa asiantuntemusta vaativia tehtäviä.
Toivon mukaan tähän saadaan lähitulevaisuudessa parannusta, koska Miessakeilta odotetaan juuri nyt asiantuntemusta miesasioissa,
jotka ovat tanakassa myötätuulessa koko yhteiskunnassa.

Mutta mennään konkretiaan. Nyt reilu kaksi
vuotta myöhemmin meillä on järjestössä kaksi uutta 3-vuotista projektia, joista Miesten
tueksi –hanke alkoi viime vuonna ja Maahanmuuttajamiesten tukemiseksi tarkoitettu projekti alkoi tämän vuoden alussa. Sen lisäksi
järjestö on saanut yhden, erittäin kaivatun
työntekijän lisäämään miesasiantuntemusta
järjestössä. Erosta elossa –projekti sai myös
yhden lisävuoden ja reilun resurssikorotuksen
RAY:lta. Tämän lisäksi teemavuodet, niihin

Tämä on tosiaan myös yksi muutos, joka aivan viime vuosina on ollut havaittavissa.
Miesten asioihin on kiinnitetty yhä enemmän
huomiota hyvin monilla eri tahoilla. Se lähtee
isyyden tukemisesta, jossa Miessakeilla on
myös vankka toimintahistoriansa – ja toivon
mukaan tulevaisuutensa - etenee poikien vaikeuksiin koulussa, nuorten miesten riskialttiiseen elämäntyyliin, keski-ikäisten elämäntapaongelmiin ja päätyen ikääntyneiden miesten voimavaroihin, joiden toivotaan hyödyttä-
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vän myös nuorempia sukupolvia. Haasteita
siis on runsaasti, mutta myös entistä enemmän mahdollisuuksia vastata niihin.
Kirjoitan tätä maaliskuun Iduksena eli 15.3.,
joka on maailmanhistoriassa tullut tutuksi
päivänä, jolloin Caesar joutui lausumaan kuuluisat sanansa: ”Sinäkin Brutukseni!” Vaikka
järjestömaailmaa ei toki voi verrata maailmanvaltaan, niin aasinsilta on silti mahdollinen. Minä koen Brutuksen tavoin pettäneeni
Miessakit, vaikka eroamiseni syy on aivan
päinvastainen kuin Caesarilla, joka ei tajunnut, että olisi pitänyt luopua vallasta. Koin,
että Miessakit tarvitsee nyt johtoonsa miehen,
joka pystyy paneutumaan näihin äärimmäisen
tärkeisiin asioihin paremmin kuin minä nykyisessä työ- ja elämäntilanteessani.

että toiminta tästä vain tehostuu uuden puheenjohtajan Rolf Paqvalinin ja täydennetyn
hallituksen avulla, joille toivon niin onnea
kuin ahkeruutta, niin analyyttisyyttä kuin toiminnallisuutta, niin kriittisyyttä kuin myönteisyyttäkin. Sellainen on tämän ajan mieskin.

Olen myös varma, että Miessakkien kaltaiselle järjestölle on hyväksi luottamus- ja muidenkin tehtävien kierrätys. Tuttuahan on se,
että järjestöt ”jämähtävät” paikoilleen, jos
johtopaikkoja ei riittävän usein vaihdeta.
Miestoiminnan tulee olla monimuotoista ja
sillä tulee olla monenlaisia näkyviä
”kasvoja”. Kun luottamusmiespaikoista ei
Miessakeissakaan varsinaisesti kilpailla, niin
vaarana on se, että kerran valittua ei osata
vaihtaa.
Itsekin tiedän kokemuksesta, että oli erittäin
hyvä olla välillä pois Miessakkien toiminnasta ja tulla taas takaisin. Sekin on siis mahdollista, että muutaman vuoden tauon jälkeen
olen jälleen mukana aktiivisesti Miessakkien
luottamustehtävissä. Aivan varmasti olen tästä lähtien rivijäsenenäkin aktiivisesti mukana
esimerkiksi Miessakkien koulutus-, asiantuntija- tai projektitehtävissä, jos näin halutaan.
Itse asiassa puheenjohtajuus on ollut jonkinmoinen estekin sille työlle, jota haluaisin tehdä ruohonjuuritasolla miesten hyväksi ja tueksi.
Miessakit ry. on siis mielestäni vakiinnuttanut
paikkansa kansalaisjärjestöjen joukossa. Sen
toiminta on tärkeää ja tuloksekasta. Uskon,
2 / 2007

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
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TANE VAATII HALLITUKSELTA MÄÄRÄTIETOISTA
TASA-ARVOPOLITIIKKAA
Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii nyt
asetettavalta hallitukselta määrätietoista
tasa-arvopolitiikkaa. Hallitusohjelmaan tulee kirjata vahvat ja selkeät tasaarvotavoitteet, joihin koko hallitus ja kaikki ministeriöt sitoutuvat.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii hallitusohjelmaan mm. seuraavaa:
Samapalkkaisuus on toteutettava
• Hallitus edistää työelämän tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta pitkäjänteisesti jatkamalla
samapalkkaisuusohjelman toteuttamista
työmarkkinaosapuolten kanssa ja turvaa
siihen riittävät resurssit.
• Toteutetaan naisten ja miesten samapalkkaisuus julkisella sektorilla.
• Samanarvoisten töiden vertailu yli työehtosopimusrajojen toteutetaan käytännössä.
Perusteettomat määräaikaiset työsuhteet
on poistettava
Vanhempainvapaajärjestelmän kokonaisuudistus on toteutettava
• Työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvat
kustannukset jaetaan tasan naisten ja miesten työnantajien kesken. Yhteiskunnan vastuuta vanhemmuudesta aiheutuvista kustannuksista lisätään.
• Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmä uudistetaan uudeksi vanhempainvapaaksi, jonka kestoa pidennetään 18 kuukauteen. Vapaa koostuu kolmesta 6 kuukauden jaksosta, joista yksi on äidille, yksi
isälle ja yksi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla.
• Kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon
yksinhuoltajuudesta, opiskelusta ja yrittäjyydestä johtuvat erityistarpeet.
Sivu 12

•

Vanhemmuuteen liitettävät oikeudet ja
etuudet ulotetaan yhdenvertaisesti koskemaan myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien perheitä.

Lisää naisia johtopaikoille
• Hallitus edistää suunnitelmallisesti naisten
urakehitystä ja naisjohtajuutta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista
on edistettävä kaikessa päätöksenteossa
Naisiin kohdistuva väkivalta on kitkettävä
• Tarkistetaan sukupuolinäkökulmasta koko
rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikossäännöstö, erityisesti asianomistajarikokset. Rikoslakiin lisätään säännös pitkään
jatkuneesta parisuhdeväkivallasta, nk. naisrauhalaki Ruotsin mallin mukaan.
• Perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan
ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatioyksikkö.
Ei prostituutiolle ja ihmiskaupalle
• Tuetaan prostituutiosta irtautumista mm.
kehittämällä moniammatillista ohjelmallista exit prostituutio -työtä.
• Kiinnitetään erityisesti huomiota seksin ostoon prostituutiota ylläpitävänä ilmiönä.
• Hallituksen on varattava ihmiskaupan uhrien auttamiseen resurssit.
• Perustetaan ihmiskaupan kansallisen raportoijan virka.
Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettava julkisella sektorilla
• Hallitus varmistaa, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon lainvalmistelussa, talousarvioprosesseissa sekä muissa merkittävissä hankkeissa jo toiminnan alkuvaiheessa.
• Kaikissa ministeriöissä järjestetään sukuJÄSENTIEDOTE

•

•

puolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevää koulutusta. Koulutus järjestetään
myös kaikille ministereille ja valtion ylimmälle johdolle.
Sukupuolivaikutukset arvioidaan kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen alueellisessa
toimeenpanovaiheessa.
Hallitus perustaa valtakunnallisen tasaarvon tietopalvelun vuonna 2007, ja sille
osoitetaan riittävät pysyvät resurssit.

Opetus ja oppilaitokset edistämään tasaarvoa
• Tasa-arvosuunnitteluvelvoite
ulotetaan
koskemaan peruskouluja.
• Opettajankoulutukseen sisällytetään sukupuolisensitiivistä ja sukupuolitietoista opetusta, johon kaikki opettajiksi opiskelevat
osallistuvat. Sukupuolisensitiivisen työskentelytavan opettaminen tulee sisällyttää
myös lastentarhanopettajien koulutukseen.
• Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa opetusministeriössä omalla
tunnusluvullaan olevaksi kriteeriksi päätettäessä kullekin
koulutusorganisaatiolle
myönnettävästä rahoituksesta.
• Koulutusta koskeviin asetuksiin on lisättävä maininta siitä, että kaikessa opetuksessa
on pyrittävä sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolten
välisen tasa-arvon edistämiseen.

•

työtä.
Isäksi kasvu ja aktiiviseen isän rooliin kannustaminen nostetaan entistä kiinteämmäksi osaksi neuvolatoiminnan käytäntöjä.
Neuvoloissa aloitetaan ja vahvistetaan sellaisia toimintamuotoja, jotka on suunnattu
erityisesti isille.

Tasa-arvotyölle varattava lisää resursseja
• Tasa-arvon toteutumista edistäville ja valvoville viranomaisille varataan lisäresursseja.
Lisätietoja: Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa,
hannele.varsa[at]stm.fi, gsm 050 545 3435
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan esitys
hallituksen tasa-arvotavoitteiksi 2007–2011
(pdf) on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa www.tane.fi.

Sukupuolinäkökulma osaksi
sosiaali- ja terveyspalveluja
• Vahvistetaan sukupuolinäkökulmaa terveyserojen kaventamistyössä.
• Laadukas päihdepalvelujärjestelmä tarjoaa naisille omia
hoitomalleja ja –paikkoja,
omia keskustelu- ja tukiryhmiä ja ennen kaikkea madaltaa naisten avun ja tuen hakemisen kynnystä. Miehille kehitetään ehkäisevää päihde2 / 2007
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Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia
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JÄSENTIEDOTE

Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia
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

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

Tampere
Simo Ollila
045 6766 873
simo.ollila@gmail.com

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

