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JÄSENTIEDOTE

MIEHEYDEN PERUSTA
Yhdistyksemme kaikella toiminnalla on sinänsä yksinkertainen peruslähtökohta, mies.
Tämä voidaan tulkita siten, että toimintamme
tukee miehiä nyky-yhteiskunnassa. Kun kehitämme toimintojamme, on olennaista muistaa
taustoittaa mitä mieserityistä kuhunkin aihealueeseen liittyy. Monasti nimittäin saan
kuulla, että samoja toimintojahan voisi tarjota
sellaisenaan myös naisille. Kyllä ja ei. Mitä se
mieserityisyys sitten on?
Olemme täällä pääkallopaikalla tuon tuostakin veistelleet tästä aihepiiristä. Itse olen –
toistaiseksi pääosin intuitiivisesti – sillä kannalla, että on olemassa mieheyden perusta, joka erottaa meidät naisista, ja joka ei perustu
puhtaasti biologisiin eroihin, vaikkakin olennaisesti niistä ammentaen. Väitän edelleen,
että miehillä on oma erityislaatunsa yhteiskunnallisista ja sosiokulttuurisista taustoista
riippumatta. Näilläkin on tärkeä osansa siinä,
mitä mieheydeksi koetaan tai määritellään,
mutta ne eivät mielestäni ole samalla tavalla
perustavalaatuisia kuin se, minkä määrittelyä
vasta etsin. Tätä etsintää ei kuitenkaan voi toteuttaa oman pään sisällä, vaan siihen tarvitaan pitkäaikaista, miesten keskinäistä vuorovaikutusta Miessakkien tapaan.
Yhteiskunnalliset ja sosiokulttuuriset vaikutteet miehisyyteen on mielestäni helpommin
märehdittävissä. Niitä voidaan jaotella historiallisiin ajanjaksoihin, yhteiskuntarakenteiden
kulloisiinkin vaikutuksiin ja peilaamalla suhteessa naiseen. Näiltä pohjilta voidaan rakentaa erinomaisia, hyvällä tavalla miehiä tukevia toimintamuotoja, jotka kykenevät vastaamaan akuuttiin tarpeeseen. Ja niin pitääkin
tehdä – pelkällä galaksifilosofoinnilla jäädään
leijumaan arjen ulkopuolelle.
Samalla, kun rakennamme toimintaamme
vastaamaan nykyhetken haasteisiin, tulee
meidän kuitenkin määrätietoisesti taustoittaa
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miehen syvintä olemusta. Ulkoiset tekijät toki vaikuttavat
vahvasti, mutta voidaksemme näin
miesten kesken löytää sellaisia taustavoimia, jotka pitkäjänteisesti vaikuttavat miehille omimmilta tuntuvien toimintaperusteiden rakentamiseen, on meidän avattava mieserityisyyden
sisäisin piste. Tällä hetkellä en tätä asiaa osaa
sen kummemmin sanoittaa, kuin palaamalla
muutaman vuoden takaiseen pääkirjoituslauseeseeni: yhteiskunnallisista ja sosiokulttuurisista vaikutuksista huolimatta kaikkialla suurin osa miehistä rakastuu naiseen (tiedätte
kyllä millä tavalla, en siis tarkoita kaverirakkautta).
Edellä mainituista syistä toimintojemme rakenteelliset pääosat on monistettavissa myös
naisten tueksi, mutta naiseuden sisintä emme
voi niihin tuoda.
***
Kesän saadessa olemme käyneet läpi organisatoriset muutokset ja uusien vastuunkantajien rekrytoinnit. Lisäksi heinäkuussa maksamme viimeiset erät pankkilainoistamme ja
olemme sitä myöten velaton järjestö. Näissä
hyvissä ja entistä haasteellisimmissa tunnelmissa toivotan kaikille miessakkilaisille rentouttavaa kesää. Pysähtykää, ja unohtakaa vähäksi aikaa kaikki eteenpäin menemisen vaateet.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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UUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS JÄSENISTÖLLE

Teksti Rolf Paqvalin
4.6.2007
Olin varsin yllättynyt, kun minulta kysyttiin
kiinnostusta Miessakit ry:n puheenjohtajaksi.
Olin luonnollisesti kuullut yhdistyksestä ja
sen toiminnasta, mutta en ollut edes ajatellut,
että itse osallistuisin sen toimintaan. Pikemminkin olin kiinnostunut siitä, että miten sen
palveluja voitaisiin käyttää Keravalla, kaupungissa, jossa olen kaupunginjohtajana.
Suomalaisessa yhteiskunnassahan on menossa
syvä muutos, joka kohdistuu meihin kaikkiin.
Yhtenä syynä on globalisaatio hyvine ja huonoine puolineen. Se merkitsee luonnollisesti
uusien työpaikkojen syntyä ja toisten häviämistä, mutta myös yhä kovempaa kansainvälistä kilpailua, joka vaatii meiltä kaikilta etenkin työelämässä uusien toiminta- ja ajattelutapojen oppimista. Samalla koko yhteiskunnassa arvot kovenevat. Tässä muutoksessa on
voittajia ja häviäjiä samaan tapaan kuin 1990luvun alun laman aikana. Riippumatta siitä,
miten tässä muutoksessa itse kukin selviää,
kaikki tarvitsevat entistä enemmän oman lähiyhteisönsä tukea. Monet miehet jäävät riittävää tukea vaille tai eivät osaa ottaa sitä vastaan. Todennäköistä onkin, että tämän tuen
puuttuessa viime kädessä kuntien sosiaalitoimi joutuu yhä enenevässä määrin lisäämään
sosiaalista tukeaan asukkailleen ja hoitamaan
jo kriisitilanteeseen joutuvia asukkaitaan.
Jotta mm. keravalaiset eivät joudu henkilökohtaisiin kriiseihin, kuntien ja meidän kaikkien olisi toimittava ajoissa ja ennalta ehkäisevästi. Onneksi koko ajan tutkimus ja käytännön kokemukset tuovat käyttöön uutta tietoa ja osaamista, joilla voidaan entistä aikaiSivu 4

Rolf Paqvalin - Miessakit ry:n
hallituksen puheenjohtaja

semmin tukea ihmisiä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Miessakit ry:n toiminta. Yhdistyksen toimintatapa ja palvelut ovat täyttämässä
sitä aukkoa tukiverkossa, joka on näkynyt liian usein kriisitilanteeseen joutuneen miehen
onnettoman syrjäytymiskierteen kestävän katkaisuyrityksen epäonnistumisena. Toisaalta
yhdistyksen vertaisryhmät ovat monessa suhteessa todella tehokasta ennalta ehkäisevää
toimintaa. Yhdistystä ja sen toimintaa todella
tarvitaan.
Haluan kiittää luottamuksesta, jota minulle
osoititte, kun valitsitte minut yhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistys on hyvässä kunnossa, sillä on asialle omistautunut vahva jäsenkunta, sen toimintaidea on kestävä ja sen toiminta on palveluillaan ja vaikutuksiltaan vakuuttava. Mutta hyväkin toiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä. Toivon, että voin osaltani
vaikuttaa siihen, että voimme yhdessä edelleenkin pitää Miessakit ry:n sellaisena, että se
palveluillaan ja edunajotoiminnallaan tukee
miehiä, jotta he paremmin selviävät elämänsä
haasteista, menee maailmassa sitten miten tahansa. ■
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MIESSAKIT RY PALVELUKSESSANNE
HALLINTOYKSIKKÖ

EROSTA ELOSSA

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
puh. (09) 6126 6211
tomi.timperi@miessakit.fi
Käytännön toiminnasta vastaaminen

Jouni Linnankoski
projektityöntekijä
puh. (09) 6126 6216
jouni.linnankoski@miessakit.fi
Erokriisiapua miehille; neuvonta, yksilötapaamiset, ryhmät

Antti Alén
järjestösihteeri
puh. (09) 6126 6219
antti.alen@miessakit.fi
Koulutustoiminnasta vastaaminen
Heikki Nevala
toimistosihteeri
puh. (09) 6126 620
heikki.nevala@miessakit.fi
Yleisistä toimistotöistä vastaaminen ja
toimitilojen isännöinti
LYÖMÄTÖN LINJA
Pekka Jolkkonen
psykoterapeutti
puh. (09) 6126 6213
pekka.jolkkonen@miessakit.fi
Väkivaltayksikön asiakastyö ja kehittäminen,
sisältövastaava
Jukka Lampinen
psykoterapeutti
puh. (09) 6126 6214
jukka.lampinen@miessakit.fi
Väkivaltayksikön asiakastyö ja kehittäminen
Panu Varjonen
psykoterapeutti
puh. (09) 6126 6217
panu.varjonen@miessakit.fi
Väkivaltayksikön asiakastyö ja kehittäminen

MIESTEN TUEKSI
Peter Peitsalo
projektityöntekijä
puh. (09) 6126 6218
peter.peitsalo@miessakit.fi
koulutukset ja mallinnokset mieserityisen
ammattiosaamisen vahvistamiseksi
MAAHANMUUTTAJAMIESTEN
TUEKSI
Antti Kaski
projektityöntekijä
puh. (09) 6126 6220
antti.kaski@miessakit.fi
Maahanmuuttajatoiminnasta vastaaminen
ISÄTOIMINTA
Ilmo Saneri
isätyöntekijä
puh. 041 433 2531
ilmo.saneri@phnet.fi
Koulutukset, konsultaatiot ja ryhmät isyyden
tueksi
Timo Tikka
isätyöntekijä
puh. 040 552 3310
timo.tikka@phnet.fi
Koulutukset, konsultaatiot ja ryhmät isyyden
tueksi
Hallituksen ja valtuuston tiedot löytyvät nettisivuiltamme, yhdysmiesverkosto tämän lehden
takakannesta.
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MIESSAKIT RY: UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
Teksti Heikki Nevala

Jouni Linnankoski, 46, aloitti huhtikuussa työt Miessakit ry:ssä. Tosin Linnankoski on ollut Miessakkien toiminnassa mukana jo vuodesta 1997, milloin hän osallistui
Antti-Veikko Perheentuvan ryhmänohjaajakoulutukseen. Jouni on syntyperäinen helsinkiläinen. Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa ensin Lauttasaaressa ja sitten Kruunuhaassa. Linnankosken tie Miessakkeihin ja Erossa
Elosta -projektin työntekijäksi on kulkenut
monen mutkan kautta: Linnankoski lähti 80luvulla Saksaan opiskelemaan teologiaa, mutta ajoi takaisin kuuden vuoden kuluttua sinisellä ”Rellulla” ammattihierojan tutkinto taskussaan ja vaimo ja lapset täyteen ahdetun auton takapenkillä. Kotimaassa Linnankoski toimi aluksi hierojayrittäjänä. Toimittuaan aikansa hierojana Linnankoski päätti kouluttautua uuteen ammattiin voidakseen tukea henkisesti ihmisiä heidän moninaisissa elämäntilanteissaan. Hän valmistui vuonna 1996 sosiaalikasvattajaksi Järvenpään diakoniaopistosta (nykyisin Järvenpään diakonia-amk). Tämän jälkeen Linnankoski täydensi opintojaan
Tampereella Morenoinstituutissa, jossa hän
kolmen vuoden ajan opiskeli psykodraamaa,
sosiodraamaa ja toiminnallisia menetelmiä.
Myöhemmin hän suoritti Suomen Mielenterveysseuran ryhmäanalyysin yksivuotiset perusopinnot. Sosiaalikasvattajana Linnankoski
törmäsi siihen, että hakiessaan alan töitä aina
olisi tarvinnut olla jo runsaasti työkokemusta
tullakseen hakutilanteessa huomioiduksi. Hyvän ystävän kautta tarjoutuikin odottamatta
tilaisuus päästä osuuskuntatyyppisen siivousalan yrityksen työtehtäviin. Ennakkoluulottomana miehenä Linnankoski otti työn vastaan. Eikä aikaakaan ja Linnankoski oli perustanut oman siivousyrityksen. Kahdeksan
vuotta hän pyöritti yritystään päätoimisesti ja
Sivu 6

siinä ohella veti miesten vertaisryhmiä. Vuoden 2006 alusta hän otti Erosta Elossa projektin Helsingin eroryhmien vetämisen ja
kehittämisen vastuulleen. Huhtikuusta 2007
alkaen Linnankoski on siirtynyt Erosta Elossa -toiminnan projektivastaavaksi ja vastaa
toiminnan kehittämisestä.
Linnankoskelle on nuoresta miehestä lähtien
tanssiharrastus ollut lähellä sydäntä: nuoruudessa kansantansseja, jota seurasi lavatanssiharrastus. Kunnostaan hän huolehtii käymällä
säännöllisesti uimassa. Lisäksi Linnankoski
seuraa mielenkiinnolla kaikkea ihmisen henkiseen kasvuun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvää kirjallisuutta.
Lisää Jouni Linnankosken ajatuksista Erosta
Elossa -projektista tämän lehden sivuilla 8-9.

Jouni Linnankoski
Erosta Elossa -projekti
(09) 6126 62 16
jouni.linnankoski@miessakit.fi
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Antti Kaski, 34, aloitti huhtikuussa uuden
Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin projektityöntekijänä. Syntyjäänkin helsinkiläinen
Antti asuu nykyään Vallilassa. Hän valmistui
filosofian maisteriksi pääaineena uskontotiede. Hänellä on työkokemusta maahanmuuttajien parista mm. Helsingin vastaanottokeskuksesta. Harrastuksikseen hän mainitsee
mm. jalkapallon sekä kreikkalaisen musiikin
soittamisen parissakin eri kokoonpanossa.
Asiaa enemmän udeltuani hän tunnustaa olevansa yksi Helsingin kuumimmista rebetikakitaristeista juuri nyt.
Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin tarkoituksena on suunnitella toimintamalli, joka
saattaa maahanmuuttajamiehet ja kantasuomalaismiehet läheisempään yhteistoimintaan,
ja sitä kautta edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja samalla syventää suvaitsevaisuutta kantamiesten riveissä.
Antti Kasken ensimmäiset viikot ovat kuluneet taloon asettautumiseen, työyhteisön mukavuuden taivasteluun, projektin ideointiin,
kontaktien luontiin ja tapaamisiin, mamumiehille suunnatun kyselytutkimuksen laatimiseen sekä ylipäätään koko maahanmuuttajatyön kentän hahmottamiseen. Kasken mukaan
tämä ei ole aivan helppoa, sillä toimijoita piisaa:
- On valtiota, on kuntaa, on Miessakkien tavoin mamu-työtä tekeviä kansalaisjärjestöjä,
on maahanmuuttajien omia järjestöjä. Lisäksi
esimerkiksi Helsingin kaupungin maahanmuuttajatyö on pirstaloitunut parin eri viraston alle ja yksin sosiaaliviraston toimintamuodoissa - ja paikoissa - riittää jäljitettävää.
Maahanmuuttoasioiden ministerisalkutustakin
jouduttiin tarkistamaan, kun aloitin hommat
Miessakeissa, Antti toteaa myötätuntoisena.
- Mutta oikeastaan on mukavaa, että kentällä
vilisee: hermostuisinkin, jos olisi staattisempaa. Miessakkien projekti on erittäin haasteellinen ja on käynyt jo selväksi, että nimenomaan maahanmuuttajamiehille suunnattua
tukitoimintaa tarvitaan kipeästi, sitä kun ei
juurikaan ole. Toisaalta miehet taitavat potea
universaalia vastahakoisuutta kaikenkarvaista
vertaisryhmäaktivismia kohtaan, joten kyllä
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tässä hommassa aika juoni saa olla.
Antti Kaski työskentelee kesän muissa tehtävissä ja palaa Miessakkeihin taas 20.8.

Antti Kaski
Mamu -projekti
(09) 6126 62 20
antti.kaski@miessakit.fi

Heikki Nevala, 39, aloitti huhtikuussa uutena toimistosihteerinä. Ennen Miessakkeihin
tuloaan Nevala toimi Helsingin kaupungin
määräaikaisissa tehtävissä erilaisissa sihteerin
töissä Seure Oy:n työntekijänä. Koulutukseltaan Nevala on filosofian maisteri (hum.tdk/
taiteiden tutkimuksen laitos). Työnkuvaan
kuuluu Miessakit ry:n moninaiset toimistorutiinit sekä mm. Urholehden taitto. Nevala on
syntyjään helsinkiläinen. Harrastuksina sulkapallo ja vanhat
kirjat. ■

Heikki Nevala
toimistosihteeri
(09) 6126 62 15
heikki.nevala@miessakit.fi
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EROSTA ELOSSA -PROJEKTIN KUULUMISIA

Teksti: Jouni Linnankoski
Astuin pääsiäisen jälkeen Markku Valtosen
saappaisiin, niin kuin toiminnanjohtajamme
kerkisi viime Urhossa minun pestautumistani
mainostamaan. Ajatus edellisen työntekijän
saappaisiin astumisesta tuntui minusta kuitenkin hieman vieraalta ja ahdistavalta ja mietin
monetko villasukat tulisin tarvitsemaan, jotta
en kompuroisi täällä Miessakkien käytävillä
aivan yhtenään.
No, nyt on muutama kuukausi vierähtänyt ja
saappaat vaihtuneet kesäkenkiin. Aika on kulunut monenlaista uutta opetellessa, työyhteisöön tutustuessa ja sen kuvan hahmottamisessa, mitä kaikkea mies erotilanteessaan joutuu
tämän päivän Suomessa kohtaamaan. Keskeisimpänä havaintonani on, että perheissä, joissa on lapsia, miehen asema erotilanteessa suhteessa vaimoon, sosiaaliviranomaisiin ja oikeuslaitokseen, on heikohko. Monet äidit, sosiaaliviranomaiset ja tuomarit pitävät äitiä
edelleenkin lapsen ensisijaisena vanhempana
ja meitä isiä hyvinä kakkosina. Samanaikaisesti voin itse ilolla kertoa tehneeni viimeisen
vuoden aikana mm. Tapiolan uimahallissa
seuraavan havainnon: miesten suihkun ja saunan puolella on ollut joka kerta useita isiä
pienten, jopa sylivauvojen kanssa. Eikä siinä
kaikki, näkisittepä miten hoivaavasti ja tottuneesti he lapsiaan pitelevät! Olenkin miettinyt, että meidän vanha traditio, missä äiti oli
kotona, hoiti lapset ja mies toi elannon kotiin
ja jossa vanhemmuudenroolit suhteessa lapsiin olivat sellaiset, että äiti otti ensisijaisen
vastuun lapsista, elää vielä sitkeänä perintönä
perhemallissamme. Toisin sanoen asetelmasta, jossa isä on äidin ja lasten välisestä suhteesta jotenkin ulkopuolinen, ei voi eikä pidä
yksin syyttää nykypäivän äitejä eikä edes viranomaisia. Tosin samanaikaisesti minua ihmetyttää, miksi esimerkiksi sellaisessa huoltaSivu 8

juuskiistassa, missä isä selkeästi osoittaa olevansa halukas jakamaan vanhemmuuden tasapuolisesti ja omaavansa siihen niin henkiset
kuin taloudelliset resurssit, häntä ei kuunnella
tasavertaisena ja kyvykkäänä vanhempana.
Onko kysymys nk. muutosvastarinnasta tai
syvällä alitajunnassamme elävistä uskomuksista, joiden muuttaminen vie oman aikansa?
Myös pelko saattaa näytellä omaa rooliaan,
kun äiti haluaa pitää ohjakset omissa käsissään; lapsethan tuovat vaikeassa erotilanteessa myös vanhempien oman turvattomuuden
pintaan. Silloin lähivanhemman osa voi olla
aikuiselle myös turvallisuustekijä. Tietyllä tavalla ymmärrän myös ajatuksen, että erotilanteessa äidin alkukantainen suojeluvaisto
”poikasista” herää ja naarasemo puolustaa
heitä kuin vierasta tunkeilijaa vastaan. Mutta
tämä tunkeilija ja vihollinen sattuu tällä kertaa vain olemaan oma puoliso ja lasten isä.
Tämä myös on valitettavan usein erokriisissä
kamppailevien pariskuntien iso ongelma ja
haaste, miten pitää parisuhteen vaikeudet ja
tulehtunut parisuhdeilmasto erillään lapsia
koskevista kysymyksistä ja päätöksistä; itse
vanhemmuuden jatkumisesta mahdollisimman kokonaisvaltaisena.
Ilahtuneena olen voinut samanaikaisesti todeta, että me miehet olemme heränneet muutoksen tarpeellisuuteen ja ettei moni mies ja isä
enää tyydy etävanhemman osaan. Erityisesti
nuoret 30 - 40 kymppiset isät taistelevat isyyteensä puolesta. Kun mietitään miesten ja
naisten välistä tasa-arvoa Suomessa, niin
näissä lastenhuolto ja tapaamisasioissa me
miehet olemme vielä kipeästi jälkijunassa.
Mutta näinhän kehitys kulkee. Kuka sitä on
ennenkään vapaaehtoisesti luopunut paremmasta asemastaan tai oikeuksistaan, ennen
kuin sorrettu osapuoli on alkanut ajamaan
myös omaa etuaan. Ja mitä tulee lapsen kuulemiseen ja lapsen tarpeiden huomioimiseen,
JÄSENTIEDOTE

siihenkin on herätty vasta viime vuosikymmeninä. Lapsella on oikeus säilyttää molemmat
vanhemmat tasavertaisena elämässä.

pua. Niin tehdessäni tavoitin mielenrauhan ja
hyppäsin projektityöntekijäksi tänne Annankadulle.

Hyvänä uutisena ja luottavaisin mielin saan
kertoa, että Erosta Elossa –projektin eroryhmätoiminta on nyt konkreettisesti ottamassa
uutta askelta ja lähdössä lentoon. Noin 1 ½
vuoden ajan ryhmiä on kokoontunut Turussa
ja Helsingissä. Syksyllä ryhmiä käynnistyy
edellä mainittujen paikkakuntien lisäksi Lahdessa, Tampereella, Joensuussa, Järvenpäässä
ja Forssassa.

Rohkeasti vain kaikki miehet, jotka emmitte
hyppyrinnokalle…

Kokemus on osoittanut, että ryhmä paikkana
ja foorumina käsitellä omia eroon liittyviä
asioita on mitä mainioin. Ryhmän miehet toimivat toisilleen laajana peilinä, mistä katsoa
omaa vaikeaa elämäntilannetta samankaltaisuutta kokien sekä uusia näkökulmia saaden.
Vertaistuki ja erokriisin pohjalta suunniteltu
eroryhmäohjelma kuljettavat miestä kuopan
pohjalta takaisin valoon ja uusien maisemien
äärelle. Ero ja kaikki siihen liittyvä menetys
voikin kääntyä mahdollisuudeksi ja jonkin
uuden tien aluksi miehen elämässä. Tämän
tien tunnusmerkkejä ovat mm. kasvanut tietoisuus itsestä ja toimivan parisuhteen edellytyksistä.

PELASTA MIES! TILAA T-PAITA!

Muutos ja suuri muutos on aina hyppy tuntemattomaan. Vanha elämä sen tuttuine ja turvallisine raameineen pitää lujasti ihmistä ja
miestä kiinni entisessä, vaikka jo aikansa eläneessä ja toimimattomassa todellisuudessa.
Muutokseen ja kriisiin sisältyy aina myös riskinsä, kun tulevaisuutta ei meistä kukaan pysty loppuun asti näkemään eikä myöskään varmistamaan. Se pelottaa ja saattaa estää tai jarruttaa hyppäämistä. Näin kävi minunkin kohdallani. Siirtyminen yrittäjänä olemisesta
Miessakkien leipiin, oli minulle tällainen hyppy. Puntaroidessani tätä ratkaisua opin sen,
että kummassakin valinnassa, vanhaan jäämisessä tai uuteen lähtemisessä on sekä hyvät
että huonot puolensa. Tärkeintä on pystyä hyväksymään tosiasiat tosiasioina eikä jäädä kapinaan ja että jostakin on aina osattava luoURHO 3/2007

Kaikissa eroon tai eroteemaan liittyvissä asioissa ottakaa hyvät lukijat minuun yhteyttä! ■

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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INNON REWONTULIEN SYTTYMINEN KEWÄT-AURINGON WALONA
Teksti: Risto Salovaara
Kuvat: Kedrin
Huonot kuvat: Alén ja Timperi
Yhdysmiehet tapasivat toukokuussa Järvenpään Kallio-Kuninkalassa, jonka naapuriin
syntyi viime vuosisadan alussa Tuusulanjärven taiteilijayhteisö. Ensin tiensä rantatielle

löysivät Ahot, sitten Haloset, sen jälkeen Järnefeltit
ja Sibeliukset sekä J.H.
Erkko. Kallio-Kuninkalan
miehet olivat liikkeellä
silloin. Pojat menivät Sibeliuksen, Järnefeltin ja
Halosen vävyiksi.
Tapaamisen aluksi saunaillassa yhdysmiehet
vaihtoivat kuulumiset ja
ideat miesten viikkoa
varten. Talviturkit liukenivat virkistävään veteen.
Aamun Pelasta mies –
keskustelun alusti filosofi Terho Pursiainen. Hän
totesi, että yhteiskunnan
muutokset – erityisesti naisen aseman muutos – ovat
koskettaneet miestä eksistentiaalisella tasolla, järkyttävästi. Mies tuntee olonsa
uhatuksi, koska hänen elämänsä perussuhteet ovat
muuttuneet oudoiksi.

Kuvat: ylhäällä oikealla yhdysmiehet koolla ja alakuvassa Tuusulanjärven rannalla. Henkilöt sivun reunassa ylhäältä alas: Esko Porola, Jouni Linnankoski,
Visa Kuusikallio, Jarmo Lindholm, Tomi Timperi,
Antti Alén ja Terho Pursiainen

Sivu 10

Pursiainen lainasi Manuel
Castellsia, jonka mukaan
ne eri kulttuurien miehet,
jotka eivät ole kyenneet sopeutumaan asemansa järkkymiseen yhteiskunnassa ja
perheessä, ovat reagoineet
moraalisella oikosululla.
Tämä ilmiö on fundamentalismin ydinpiirteitä.

JÄSENTIEDOTE

YHDYSMIESTAPAAMINEN TUUSULANJÄRVELLÄ 11.-12.5. 2007
Iltapäivän kävelimme hiljakseen Tuusulan
Rantatien kulttuuriympäristössä. Pysähdyimme hetkeksi Lindholmin synnyinmökin ja Kiven kuolinmökin eteen ja mietimme, että neroutta aikalaiset eivät huomanneet. Suojeluskuntain Päällystökoulun ja Taistelukoulun
historiaa näimme Maanpuolustuskorkeakoulun perinnetiloissa.
(jatkuu sivulla 12)

Kuvat: vasemmalla yläkuvassa Aleksin Kiven
kuolinmökki, keskellä vasemmalla Raimo Reinikainen ja Pertti Andersson. Keskellä oikealla Onni
Voutilainen. Vasemmalla alakuvassa
Markku
Kedrin ja Risto Björkman, oikealla alakuvassa
Esko Vierikko ja Pertti Andersson.
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Tapahtuman isäntinä olivat Järvenpään ja
Tuusulan yhdysmiehet, Risto Salovaara ja Visa Kuusikallio.
Seuraavat yhdysmiestapaamiset ovat Tampereella Miespäivien aikaan 9.-10.11.2007 ja
toukokuussa 2008 Joensuussa, jossa isäntinä
ovat Onni Voutilainen & Rami Reinikainen.■
SUOMALAINEN HUONEENTAULU
Wanhoille ja nuorille
Sydämeen luettavaksi
Sepittänyt J. H. Erkko
Sydämesi päiwä päästä
Itsekkyyden kytkyeistä
Hywäksi tahdoksi tuleksi.
Kewät-auringon walona
Rahan wallan hirmut poista.
Intosi rewontulilla
Lumet pohjolan lumoa.

Visa Kuusikallio ja Risto Salovaara

Yhdysmiehen perustehtävät
1. Miessakkien paikallinen kontaktihenkilö
2. Yhteydenpito pääkallopaikalle
ja muihin yhdysmiehiin
3. Uteliaisuus omaan alueeseen ( resurssien ja
miehille suunnattujen palvelujen kartoittaminen)
4. Paikallismedian kartoittaminen

KIRJOJA KESÄLAITUMILLE
Professori Leena Kirstinän mukaan suomalainen mieskirjallisuus koki suuren muutoksen
90-luvulla. Kirstinän paneelikeskustelun alustuksessa Kirjoilla Linnassa –tapahtumassa 5.5.
2007 hän esitti seuraavan listan.
Miehet kertovat miehestä 1990-luvulla
1995 Johan Bargum: Charlie Boy (Söderström) ja
Ville Vanhala: Napataatta (Pohjoinen)
1996 Kjell Westö: Drakarna över Helsingfors
(Söderström) ja Juha Seppälä: Jumala oli mies (WSOY)
1997 Petri Tamminen: Miehen ikävä (Otava) ja
Petteri Paksuniemi: Ammattimies (Tammi)
1998 Jari Tervo: Taksirengin rakkaus (WSOY),
Antti Tuuri: Elämä isänmaalle (Otava),
Arto Virtanen: Merkillisen kaunis päivä (Tammi)
ja Juhani Syrjä: Juho 18 (Gummerus)
Merkkivuosi 1999
Hakamies, Heikki: Tohtori Falckin tapaus (Kirjapaja)
Hotakainen, Kari: Sydänkohtauksia eli kuinka tehtiin
kummisetä (WSOY)
Huilaja, Janne: Kolmijalkainen kettu (Tammi)
Hämäläinen, Simo: Vuosisadan mittainen mies
(Gummerus)
Isokallio, Kalle: Paljasjalkainen taivaanvaltias
(Gummerus)
Järvelä, Jari: Lentäjän poika (WSOY)
Jääskeläinen, Seppo: Kulmat (Otava)
Karpio, Markku: Naisten mies (Otava)
Leino, Marko: Miehen tehtävä (Tammi)
Nieminen, Kaiho: Suomenniemeltä (WSOY)
Niklander, Hannu: Aurinko katsoo taakseen (Atena)
Numminen, M.A.: Helsinkiin - Opiskelija Juho Niityn
sivistyshankkeet 1960-1964 (Schildts)
Raittila, Hannu: Miesvahvuus (WSOY)
Ropponen, Markku: Elämysmatka (Gummerus)
Ruusuvuori, Juha: Lemminkäisen laulu (WSOY)
Röyhkä, Kauko: Ocean City (Like)
Salakka, Hannu: Valveunivaeltaja (Otava)
Skiftesvik, Joni: Kotikoivuinen mies (WSOY)
Syrjä, Juhani: Juho 19-33 (Gummerus)
Vainonen, Jyrki: Tutkimusmatkailija ja muita novelleja
(Tammi)
Tervo, Jari: Minun sukuni tarina (WSOY)
Miehet kertovat miehestä 2000-luvulla
Liukkonen, Tero: Lehtimies (Gummerus)
Seppälä, Juha: Suuret kertomukset (WSOY)

Perustehtävän lisäksi yhdysmies voi halutessaan
erikoistua muihinkin tehtäviin, kuten esimerkiksi
miesryhmätoiminnan organisointiin. Jos olet halukas ryhtymään yhdysmieheksi, olethan yhteydessä
toimistoomme
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MIESSAKIT RY

POHJANMAAN KAUTTA
KESÄBUSSIKIERTUE III 6.
6.–
–10.8.07

OULU

KOKKOLA

Kauppahalli
ma 6.8.2007
klo. 10.00

Kauppatori
ke 8.8.2007
klo. 10.00

RAAHE

PIETARSAARI

Härkäpuiston
tori
ti 7.8.2007
klo. 10.00

Kanavapuistikko

ke 8.8.2007
klo. 14.00

VAASA

PYHÄJOKI

Kauppatori
to 9.8.2007
klo. 10.00

Pyhäjoen tori

ti 7.8.2007
klo. 14.00

SEINÄJOKI

KALAJOKI

Kauppatori
ke 9.8.2007
klo. 14.00

K-supermarket

ti 7.8.2007

Timo Tikka, Ilmo Saneri, Antti Alén ja Tomi Timperi

MIKÄ BUSSI?
Miessakit ry:n kesäbussi, eli yhdistyksen nimissä koristeltu
matkailuauto, kiertää oheisen aikataulun mukaisesti pysähtyen
valittujen paikkakuntien keskeisillä paikoilla.

MITÄ TARJOLLA?
Kiertueen pääjoukon ja ajoittaisen osajoukon toimesta esitellään
yhdistyksen toimintaa, keskustellaan paikallisväestön kanssa ja
rakennetaan verkostoa miesten tukemiseksi.
Miessakit ry
ry:n tarkoituksena on tukea miesten henkistä ja sosiaalista kasvua; edistää
perheiden sisäistä vuorovaikutusta ja yhteiselämää; vahvistaa sukupuolten välisen
tasa-arvon perusteita miesten keskuudessa; sekä kehittää näitä pyrkimyksiä toteuttavia
miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita.

LISÄTIETOJA

URHO 3/2007

Miessakit ry
09 6126 620
miessakit@miessakit.fi
www.miessakit.fi
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SYKSYN 2007 ERORYHMÄT JA OHJAAJAT

FORSSA

JOENSUU

Ensimmäinen kokoontuminen

Ensimmäinen kokoontuminen
14.8.2007

17.9. 2007
Ryhmä tapaa maanantaisin
klo 18.00-20.00

Ryhmä tapaa joka toinen tiistai
klo 18.00-20.00.
Viimeinen kokoontumiskerta 18.12.

Paikka: Perhe asiainneuvottelukeskus,
Kartanonkatu 16 B, Forssa

Paikka: Joensuun Kansalaistalo,

Ohjaaja: Seppo Laakso

Kauppakatu 32, Joensuu.

03 - 4145204 ma-to 11.00-12.00
pnk.forssa@surffi.net
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä

Ohjaaja: Onni Voutilainen

HELSINKI

JÄRVENPÄÄ
JÄRVENPÄÄ

Ensimmäinen kokoontuminen

Ensimmäinen
kokoontuminen
Ensimmäinen
kokoontuminen
3.9.2007.

4.9.2007
Ryhmä tapaa joka tiistai

3.9.
2007.
Ryhmä tapaa
joka
toinen tiistai klo.
Ryhmä tapaa
joka toinen tiistai
18.00-20.00.

klo. 18.00-20.00

klo kokoontumiskerta
18.00-20.00 17.12.
Viimeinen

Viimeinen kokoontumiskerta 6.11.

Paikka: Miessakit ry,
Annankatu 16 B 28, Helsinki.
Ohjaaja: Jouni Linnankoski
050 - 460 71 60
jouni.linnankoski@miessakit.fi
Ilmoittautuminen 28.8. mennessä
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050 - 365 6138
onskiv@suomi24.fi
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä

Viimeinen
kokoontumiskerta
17.12.
Paikka:
Järvenpään
työväenopisto,
Paikka: Järvenpään
työväenopisto,
Mannilantie
4
Mannilantie 4

Ohjaaja: Risto Salovaara
Ohjaaja: Risto Salovaara
040 - 537 2038
040 537 2038
risto.salovaara@kolumbus.fi
risto.salovaara@kolumbus.fi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen20.8.
20.8.alkaen:
alkaen:
työväenopisto:
09-2719249
tai
työväenopisto: 09-2719 249 taitoimisto
toimisto
Mannilankatu
4
Mannilankatu 4

JÄSENTIEDOTE

LAHTI
Ensimmäinen kokoontuminen
lokakuussa

TAMPERE
Ensimmäinen kokoontuminen
27.8.2007
Ryhmä tapaa joka toinen maanantai
klo 18.00-20.00
Viimeinen kokoontumiskerta 10.12.

Ohjaaja: Ilmo Saneri

Paikka: IlonTila, Väinölänkatu 1 B,
Tampere

041 - 433 2531
ilmo.saneri@phnet.fi

Ohjaaja: Simo Ollila
045 - 6766 873
simo.ollila@gmail.com
Ilmoittautuminen 15.8. mennessä

LAHTI

TURKU

Ensimmäinen kokoontuminen
13.8.2007

Ensimmäinen kokoontuminen
12.9.2007

Ryhmä tapaa n. kaksi kertaa viikossa
klo 17.00-19.00

Ryhmä tapaa joka toinen keskiviikko
klo 18.00-20.00

Paikka: Lahden kriisi ja
traumaterapiakoti, Vapaudenkatu 14,
Lahti

Viimeinen kokoontumiskerta 14.11.

Paikka: Vanha Raatihuone, harmaa
huone, Vanha Suurtori 7, Turku

Ohjaaja: Timo Tikka

Ohjaaja: Pekka Anttila

040-552 3310
timo.tikka@phnet.fi
Ilmoittautuminen 10.8. mennessä

041 - 533 5741
pejuan@utu.fi
Ilmoittautuminen 3.9. mennessä
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NAISEN VIHA JA VÄKIVALTA
Maria Akatemian Demeter-projekti – AvoinLinja naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät
käyttävänsä väkivaltaa aloitettiin RAY:n rahoittamana viisivuotisena projektina vuonna
2003. Asiakastyöskentelymme on sisältänyt auttavan puhelinpalvelun, yksilö- ja
ryhmätapaamiset. Projektimme on edennyt vaiheeseen, jossa koulutamme eteenpäin
projektityöskentelystä saamaamme kokemustietoa ihmissuhdetyön ammattilaisille.
Tavoite

- antaa lisäymmärrystä ja valmiuksia kohdata naisen viha ja väkivalta
- antaa työvälineitä ja menetelmiä naisen väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Tarkoitettu Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyössä oleville naisille ja miehille, jotka
haluavat syventyä naisen vihan olemuksen ymmärtämiseen ja kohtaamiseen.
Rakenne ja teemat
5 seminaaripäivää, 8 koulutusryhmää. Katso tarkemmin oheinen ohjelma.
Aika

Koulutus alkaa 30.8.2007 ja päättyy 13.12.2007.

Hinta

250 €

Paikka

- Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, 00120 Hki (koulutuspäivät)
- Maria Akatemia, Fredrikinkatu 32 A 12, 00120 Hki (koulutusryhmät)

Vastaavat kouluttajat
Britt-Marie Perheentupa Demeter -projektin johtaja ja mentori, sukupuolieron eetikko ja
psykoterapeutti Marjukka Hakkola Demeter -projektin AvoinLinja-vastaava kouluttaja
ja mentori, työyhteisökouluttaja
Kouluttajat
Marjatta Grahn
Maria Lindroos
A. Poussu-Pyykkönen

Demeter -projektin kouluttaja, psykoterapeutti, työyhteisökouluttaja
Demeter -projektin kouluttaja, psykologi
kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kouluttaja

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset
Katja Salo Demeter -projektin koordinaattori
040–847 8338 / katja.salo@maria-akatemia.fi
Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
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Maria Akatemia
Fredrikinkatu 32 A 12, 00120 Hki
Puh. 09-7562 2250 Fax. 09-7562 2251
toimisto@maria-akatemia.fi / www.maria-akatemia.fi

JÄSENTIEDOTE

KOULUTUSOHJELMA:
30.08.2007

1. KOULUTUSPÄIVÄ
9-13
Yhteen tuleminen ja koulutuksen esittely
Maria Akatemian esittely / Demeter -projektin esittely
Naisen laatu ja erityiskysymykset
Johdanto projektin ihmiskäsitykseen / Nainen tässä ajassa ja historiassa
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Päivän aiheen yhteinen reflektointi

13.09.2007

KOULUTUSRYHMÄ
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Henkilökohtainen ammatillisuus

27.09.2007

2. KOULUTUSPÄIVÄ
9-13
Mikä on naisen vihalle ja väkivallalle omaa ja erityistä
Naisen pahoinvoinnin, vihan ja aggressiivisen käyttäytymisen juuret /
Äiti-tytär -suhteen merkitys / Isän ja sukupolviketjun merkitys
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Päivän aiheen yhteinen reflektointi

11.10.2007

KOULUTUSRYHMÄ
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Henkilökohtainen ammatillisuus

26.10.2007

3. KOULUTUSPÄIVÄ
9-13
Mikä on naisen vihalle ja väkivallalle omaa ja erityistä
Nainen ja traumatisoituminen / Tutkijan näkökulma
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Päivän aiheen yhteinen reflektointi

08.11.2007

KOULUTUSRYHMÄ
14-16 Koulutusryhmä
Henkilökohtainen ammatillisuus

22.11.2007

4. KOULUTUSPÄIVÄ
9-13
Naisen elinvoimaisuuden aktivoituminen ja aggressiivisten impulssien
hallitseminen / Demeter-projektin työskentelymenetelmät
Kokemuksia auttavan puhelinpalvelun toiminnasta, yksilötapaamisista ja
ryhmistä / Jakaminen, kuulluksi tuleminen – naisten kesken – naisyhteyden
luominen
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Päivän aiheen yhteinen reflektointi

29.11.2007

KOULUTUSRYHMÄ
14-16 Koulutusryhmä (A-ryhmä ja B-ryhmä)
Henkilökohtainen ammatillisuus

13.12.2007

5. KOULUTUSPÄIVÄ
9-13
Naisen elinvoimaisuuden aktivoituminen ja aggressiivisten impulssien
hallitseminen
Pahoinvoinnin ja tunteiden tunnistaminen ja hallinta /
Vihan energian rakentava käyttö
URHO 3/2007
JÄSENTIEDOTE
Koulutuksen loppukeskustelu

SUOMEN ISIÄ INNOSTETAAN PERHEVAPAILLE
LEHDISTÖTIEDOTE
Isän osallistuminen pienten lasten hoitoon lisää tutkimusten mukaan perheen hyvinvointia
ja heijastuu myös positiivisesti perheen myöhempään elämään. Isäkuukauden merkitys on
myös työmarkkinoiden tasa-arvolle suuri.
Viestintätoimisto Soprano Oyj toteuttaa Isät
perhevapaalle -kampanjan sosiaali- ja
terveysministeriön toimeksiannosta yhdessä
työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kampanjan
tavoitteena on saada Suomen isät käyttämään
aktiivisemmin vanhempainvapaitaan.
Isän osallistuminen lasten hoitoon on perheen
hyvinvoinnille tärkeää. Isän sitoutuminen yhdessä äidin kanssa lapsiin ja lastenhoitoon
vaikuttaa myönteisesti sekä parisuhteeseen että isä-lapsi -suhteeseen. Vanhempainvapaan
jakaminen isän ja äidin kesken myös tasapuolistaa perheen hoito- ja kasvatusvastuun jakautumista. Kuitenkin vain pieni osa isistä
Suomessa käyttää mahdollisuuden vanhempainvapaaseen.
Lapsia syntyi viime vuonna 58 840. Perinteiset roolimallit istuvat tiukassa. Isistä 70 prosenttia käytti isyysvapaata pääasiassa lapsen
syntymän yhteydessä. Isien vanhempainvapaan käyttö on kuitenkin edelleen vähäistä.
Vanhempainvapaata, kun isäkuukautta ei las-

Kuva: Barbro Wickström

keta mukaan, käytti vain 4 prosenttia isistä.
Isäkuukautta käytti noin 9 prosenttia isistä.
Sivu 18

Kuva: Tero Sivula

Talouteen liittyy virheoletuksia
Kampanjassa puretaan asenteiden lisäksi oletuksia isän pitämän vanhempainvapaan vaikutuksista perheen talouteen. Vastoin yleistä käsitystä isän pitämällä vahempainvapaalla voi
olla jopa positiivinen vaikutus perheen talouteen, kun isän veroprosentti laskee ja äiti pystyy hyödyntämään verotuksessaan ansiotulovähennyksen.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotuskampanjasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen
kanssa kolmikantaisesti ja se toteutetaan Euroopan sosiaali- ja rakennerahaston (ESR) rahoituksella. Kampanjan toteuttaa helsinkiläinen viestintätoimisto Soprano Oyj.
Kampanja lähestyy isiä muun muassa internetissä sekä radio- ja televisiomainonnalla.
JÄSENTIEDOTE

Kuva: Tero Sivula

Suomi puhaltaa yhteen hiileen
Työmarkkinajärjestöt odottavat joustavien
vanhempainvapaiden myötä myös tasa-arvon
edellytysten toteutuvan paremmin työelämässä. Sekä työnantajat että työntekijät hyötyvät
työelämän tasa-arvon lisääntymisestä ja työn
ja perheen yhteensovittamisen tukemisesta.

vanhempainrahaa korotettiin 30 ensimmäisen
maksupäivän osalta 75 prosenttiin. Samalla
myös äitiysrahan määrä 56 ensimmäisen arkipäivän ajalta nousi 90 prosenttiin. Perheen arkeen vaikuttava muutos on myös se, että vanhemmat voivat uudistuksen myötä sopia isän
pitämän isäkuukauden ajoittamisesta entistä
joustavammin. ■

Vanhemmanvapaiden tasapuolisemman jaon
www.isyys.net
odotetaan johtavan vanhemmuudesta aiheutuvien työnantajakustannustenkin nykyistä oikeudenmukaisempaan jakautumiseen
miesten ja naisten työnantajien kesken.
Tämä kehitys parantaisi myös naisten
Isät perhevapaalle -projektissa mukana oletyömarkkina-asemaa.

vat tahot:

Perhevapaiden pitoa helpotettiin
Perhevapaita koskeva lakiuudistus tuli
voimaan vuoden alusta. Sen tavoitteena
on rohkaista tuoreita isiä osallistumaan
ja sitoutumaan entistä aktiivisemmin
perheen pienten lasten hoitoon.
Uudistuksessa vanhempainvapaan ajalta sekä äidille että isälle maksettavaa
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AKAVA ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kansaneläkelaitos, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kirkon
työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry,
Miessakit ry, Opetusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Valtiovarainministeriö, Valtion työmarkkinalaitos, Väestöliitto, Suomen Yrittäjät
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SuomiMies seikkailee -kampanja kannustaa miehet liikkeelle
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI) on
tarttunut haasteeseen saada työikäiset suomalaismiehet liikkeelle. KKI -ohjelman
SuomiMies seikkailee –kampanja esiteltiin
keskiviikkona 9.5.2007 pidetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Kampanjan yhteiskunnallisesta merkityksestä tilaisuudessa puhuivat Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja
Pekka Puska, SAK:n puheenjohtaja Lauri
Ihalainen ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä.
Kampanjan tavoitteena on innostaa liikkumattomat miehet etsimään itselle sopivaa liikuntamuotoa pilke silmäkulmassa. Kampanjaan kuuluvat SLU:n aluejärjestöjen järjestämät SuomiMies seikkailee -liikuntakurssit,
kansalaisopistojen SuomiMies kuntoilee ja
kokkaa -kurssit, elokuussa 2007 ilmestyvä
SuomiMiehen kunto-opas sekä 18 kaupungissa vieraileva rekkakiertue.

nostuneita terveydestään, mutta silti terveysliikunta ei nykyisellään pysty kompensoimaan työ- ja arkiliikunnan vähenemistä, sanoi Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska.

Tarvitaan kansalaisia
innostavia kampanjoita
ja terveitä
elämäntapoja tukevaa
monipuolista
päätöksentekoa.
- Pekka Puska

- Liikkumattomia miehiä on aiemminkin yritetty saada liikkeelle, mutta perinteiset keinot eivät ole kohderyhmään tepsineet. Tässä
kampanjassa hyödynnetään Pirkanmaalta
lähtöisin olevaa SuomiMies-ideaa, kertoi
KKI -ohjelman kenttäpäällikkö Kaisa Saarentola.

Miehille tarjotaan
liikuntakokemuksia
ja elämyksiä
rennossa porukassa.
- Kaisa Saarentola

SuomiMiesten hyvinvointi on yhteiskunnankin etu. Suomalaiset ovat ilahduttavan kiin-
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Puheenjohtaja Lauri Ihalaisen mukaan työntekijöiden kunto ja työhyvinvointi ovat
työntekijän ja työnantajan yhteisiä etuja.
Myös työn ulkopuolella tapahtuva omaehtoinen liikkuminen on tärkeä osa työntekijän
hyvinvointia.

Työterveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen on meille erityisen tärkeää, koska vakuutamme fyysisesti raskaita toimialoja,
joilla työkyvyttömyysriski on suurempi kuin
muilla aloilla, totesi Hemilä puheessaan. ■

Työnantajien tulisi
tarjota työntekijöille
mahdollisuuksia liikkua
myös työajalla.
- Lauri Ihalainen

Hyvä fyysinen kunto
tukee työssä
jaksamista ja
ennaltaehkäisee
työkyvyttömyyttä.

Toimitusjohtaja Kalevi Hemilä kertoi SuomiMies seikkailee -kampanjan tavoitteiden
sopivan hyvin myös kampanjan pääyhteistyökumppani Eteralle.

Lisätietoja SuomiMies
seikkailee -kampanjasta:
kenttäpäällikkö Kaisa Saarentola,
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
p. 050 569 6758
kaisa.saarentola@likes.fi
tiedottaja Kaisa Räsänen,
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
p. 050 441 3692
kaisa.rasanen@likes.fi
http://www.suomimies.fi
http://www.kki.likes.fi
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Eronnut mies!
Pohditko eroasi yksin? Tule kurssille!
Erosta eheäksi –kurssien tavoitteena on auttaa avio- tai
avoliiton purkautumisen kohdanneita sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Syksyn 2007 Erosta eheäksi –
kursseilla on vielä miespaikkoja vapaana:
03.-07.09.07 Kangasalla, Ilkon kurssikeskus
16.-20.10.07 Perniössä, Lehmirannan lomakeskus
Kohderyhmä: Eronneet miehet, ikäryhmä 50+
Hinta: 110 € sisältäen koulutuksen,
puolihoidon majoituksineen ja
materiaalit

Kouluttajat: ThT Liisa Salmenperä,
THM Helena Ahonen ja NLP-master Terhi Vedenkivi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
projektisihteeri Kerttu Ikonen
Eläkeliitto/ Erosta Eheäksi projekti

ILMOITUS
Etsitään 50-60 v. ikäisiä miehiä
valokuvaprojektiin.
Olen helsinkiläinen valokuvaaja ja teen
projektia Mies50+. Sitä varten valokuvaan tavallisia suomalaisia miehiä heidän kotona, harrastuksissa jne. Ensimmäinen osa sarjasta oli esillä Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 07/2006 ja näyttelynä Korjaamon Galleriassa, Helsingissä
talvella 2007. Nyt jatkan sarjaa tehdäkse-

ni siitä mahdollisesti kirjan tai uuden
näyttelyn. Etsin siihen siis tavallisia
suomalaisia miehiä malliksi sarjaan.
Valokuvaus tapahtuu itse valitsemassasi
paikassa, joka liittyy jotenkin elämääsi.
Valokuvaukseen menee vain n. 30 min.
Jos haluat osallistua projektiin, ota
yhteyttä!

(09) 7257 1177 tai 040-725 7667
kerttu-maria.ikonen@elakeliitto.fi
Kalevankatu 61 HELSINKI 00180
Järjestäjä: Eläkeliitto ry (Ray:n tuella)

Lisätietoja: Erosta eheäksi –kurssit on tarkoitettu miehille ja
naisille. Enemmistö osallistujista on ollut naisia. Naisosallistujien taholta tulee toistuvasti esiin toivomus miesten läsnäolosta kursseilla. Tätä toivotaan mm. siksi, että pelkästään
naisten kursseilla keskustelu avioerosta kapeutuu nk. naisnäkökulman suuntaan. Kouluttajamme käyttävät toiminnallisia menetelmiä. Kursseihin sisältyy myös liikuntaa ja rentoutumista kylpyläympäristössä.
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Riitta Supperi,
p. 040 7050 577
e-mail: riitta@exito.fi
Nettisaitillani, osoitteessa
www.exito.fi löytyy kuvia jo
esillä ollesta sarjasta
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Vauvankaa.fi - uudenlainen mahdollisuus saada
tukea vanhemmuuteen internetissä raskauden aikana ja
vauvan syntymän jälkeen
Sinulla Äiti/Isä on mahdollisuus hyödyntää
vauvaperheille suunnattua verkkopalvelua
kahden viikon ajan. Verkkopalvelu on tarkoitettu vauvaperheiden vanhemmille 20 raskausviikolta alkaen siihen asti, kun vauva on
vuoden ikäinen.
Vauvankaa.fi -sivut sisältävät terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaan tietoa vanhemmuudesta, vauvaperheen arjesta, vauvanhoidosta ja imetyksestä. Nettisivujen välityksellä
voi käydä keskustelua muiden vanhempien
kanssa. Lisäksi perheet, joilla on alle kuukauden ikäinen vauva, voivat kysyä sairaalan hoitajalta vanhemmuuteen, vauvanhoitoon ja
imetykseen liittyviä asioita.

tyvä tutkimus ovat osa Urbaani vanhemmuus -hanketta, jossa ovat mukana Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos, Helsingin
ammattikorkeakoulu Stadian hoitotyön koulutusohjelma, HYKS Naistentautien ja synnytysten toimialan Naistensairaala ja Mindcom
Oy:n. Hankkeen tavoitteena on edistää vauvaperheiden hyvinvointia ja kehittää vauvaperheille suunnattuja palveluita.
Jos raskautesi on edennyt yli puolenvälin tai
lapsesi on 0-1 -vuotias ja olet kiinnostunut
osallistumaan verkkopalvelun pilotointiin,
niin ota yhteyttä sähköpostitse. Voidaksesi
osallistua tarvitset verkkotunnukset sivustolle.
Tämän vuoksi lähetä yhteystietosi (sähköposti
ja kotiosoite) ja tiedot siitä, missä vaiheessa
vauvanne odotus on tai koska vauvanne syntyi osoitteeseen: nettipilotti@gmail.com.
Perheet pilotointiin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pilotointiin voidaan ottaa vain
rajattu määrä perheitä.
Lisätietoja verkkopalvelun testaamisesta ja
osallistumisesta pilottiin antaa

Pyydämme verkkopalveluun tutustuvia perheitä antamaan palautetta nettisivuston sisällöstä, toimivuudesta ja hyödyllisyydestä vastaamalla verkkokyselyyn. Lisäksi teille lähetetään vauvaperheiden hyvinvointia ja imetystä koskeva postikysely.
Kehitetty vauvankaa.fi -sivusto ja siihen liitURHO 3/2007

Leena Hannula, tutkija TtT
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
PL 4032
p. 09-31081134
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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@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

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

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

