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Antti Alén 
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aineistopäivä 12.12.2005 
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aineistopäivä 1.2.2006 
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Tervehdys, jäsenet hyvät! Näin syyskauden 
aluksi päätin olla kirvoittamatta ajatusnysty-
röitänne mielipiteilläni, vaan keskityn tiedot-
tamaan, jotta missä mennään ja mitä tehdään. 
 
Erokriisiapua miehille -projektimme perustei-
ta on rakenneltu pääosin Ralf Sundin toimesta 
nyt puolisen vuotta ja tässä vaiheessa tiedäm-
me, että toiminta on tullut tarpeeseen, kuten 
ennakoimmekin. Ralf toimi projektissa työn-
tekijänä ajalla 1.2.-31.8. päätehtävänään asia-
kastuen lisäksi vahvistaa projektin perusteita. 
Ralf siirtyi 1.9. alkaen STTK:n palvelukseen 
ja uusi projektityöntekijä ottaa homman hal-
tuunsa viimeistään 1.10. alkaen. Tiedoksi kai-
kille, että Ralf ei suinkaan kokonaan jätä ero-
ongelmaisia miehiä pulaan. Hän on lupautu-
nut toimimaan edelleen projektimme tausta-
joukoissa - ei kuitenkaan asiakaskohtaajana, 
vaan jäsenenä uuden työntekijän tueksi koot-
tavassa ohjausryhmässä. (Hakemukset vapau-
tuneeseen toimeen tulee lähettää minulle 15.9. 
mennessä - lisätietoja minulta.) Suurkiitos 
Ralfille hyvin tehdystä työstä!!! 
 
Yhdistyksemme 10-vuotisjuhlallisuuksin liit-
tyviä tapahtumia on järjestetty lehtemme 
mennessä painoon kaksi kappaletta: Kesäbus-
sikiertue elokuun alussa (kuvia toisaalla tässä 
lehdessä ja kiertuepäiväkirja luettavissa net-
tisivuiltamme) ja Pyhä mies - Mies pyhänä -
seminaari 7.9. Porvoossa. Tulossa on vielä 
kaksi tapahtumaa: Seminaari Oulussa 10.10. 
ja jäsenistölle tarkoitettu Juhlaillallinen oheis-
tapahtumineen marraskuussa - näistä tiedo-
tamme erikseen. 
 
Olemme mukana järjestämässä lukuisia mie-
hille suunnattuja tapahtumia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Osasta niistä löytyy lisä-
tietoa tämän URHOn sivuilta, ja lisäksi kan-
nattaa merkitä alustavasti kalenteriin Väestö-
liiton kanssa rakentamamme Isyys on tätä - 
ota tai jätä -seminaari 10.11.2005 Helsingissä. 

Eli, hyvässä hapessa mennään eteenpäin ja 
puuhaa riittää. Muistattehan, että URHOn si-
vut ovat tarkoitettu miessakkilaisille ajatus-
tenvaihdon välineeksi, joten ilahdun eritoten 
mielipide- ja aloitekirjoituksistanne - laittakaa 
ihmeessä niitä tulemaan. Lisäksi ajatusten-
vaihtoa tuetaan nettisivujemme Keskustelu-
foorumi -osiossa, jota pääsemme vihdoinkin 
muokkaamaan syksyn aikana uuteen uskoon 
julkaisualustaparannusten myötä. 
 
Ja kun tilaa jäi, ilmaisen lupauksesta huoli-
matta myös yhden mielipiteen. Hyvää isyyttä 
ei ratkaise isyysloman käyttö - suuntaan tai 
toiseen. Tämä mielenilmaisu juontaa siitä, et-
tä niin monasti nykyään keskitytään miesten 
isyysloman tärkeyden markkinointiin vas-
tuunkanto -perusteella. Isyysloma on oiva ja 
kannatettava mahdollisuus, mutta todellinen 
onni löytyy perusarjen rakennuspalikoista. On 
kyseessä sitten perinteinen isä, eroisä, etäisä, 
isoisä, tai mikä tahansa muu isä, tärkeää on 
luoda omannäköinen suhde lapsiin - suhde, 
joka ei perustu muiden määrittelemiin totuuk-
siin (tämä ei sulje pois toisten kuuntelemisen 
ja huomioimisen tärkeyttä), kostonhaluun tai 
muihin toisarvoisiin ja hajottaviin tekijöihin. 
Kaikista parhaiten homma toimii, kun muis-
taa pitää itsestään huolta ja vaalii suhteita toi-
siin lapsen elämään liittyviin aikuisiin 
(erityisesti puolisoon). Riittävän hyvin voivat 
vanhemmat ovat a ja o sekä itsensä, että las-
ten kannalta. 
 
Kunnes jälleen, 

 
 
 
 
 

Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
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KESÄBUSSIKIERUEKUVAKAVALKADI  

Yhdistyksemme ensimmäinen perinteiseksi tarkoitettu Kesäbussikiertue toteutettiin Ilmo Sane-
rin, Timo Tikan, Antti Alénin ja Tomi Timperin voimin 1.-5.8.2005. Ajoimme viikon aikana 800 
km ja pysähdyimme 20 paikkakunnalla. Valtakunnan päälehdet (Helsingin Sanomat, Aamulehti 
ja Hufvudstadsbladet) uutisoivat tapahtumamme. Myös kymmenisen paikallislehteä kävi teke-
mässä haastattelun kuvineen. YLE Suomi ja YLE:n paikallisradioasemat tekivät haastatteluja, 
jotka pyörivät pitkin viikkoa eetterissä.  
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Hei, olen kokoamassa syksyllä 2005 alkavia ryhmäanalyyttisia ryhmiä, jotka toimivat 
kerran viikossa syksyllä 2005 - keväällä 2006.  

 
VOIMAVIRTAA SYKSYYN 2005                   
 
Yk s i nä i sy y s ,  t y ö -  ta i  k o t ias i a t  s t re s s aa va t .  
Uutta voimavirtaa elämääsi saat ryhmästä. 
 
Ryhmä 1: keskiviikkoilta klo 15.30 - 17.00 (6 -8 jäsentä)  
(Ryhmä?: keskiviikkoilta klo 17.15 – 18.45 (6- 8 jäsentä)) 
Ryhmä 2: keskiviikkoilta klo 19.00 – 20.30 (6- 8 jäsentä)  
 
HUOM! Koska keskiviikko ei sovi kaikille, tullaan j ärjestä-
mään ryhmä myös jonain muuna päivänä/iltana – ajank ohta vielä avoin.  
 
Ryhmän etuja ovat mm., että päästään: 
• asiatiedosta kokemusten vaihtoon  
• yksinäisyydestä ryhmäyhteisöön  
• itsetuntemuksen kautta rohkeuteen 
• iloa, vaihtelua  arjen jaksamisen lähteillä  
• omaa toimintatapaansa  voi peilata  muiden kokemuksiin 
• ryhmä on taloudellisesti edullinen  
 
Hinta vain 15 euroa+alv.22 % / kerta =18.30 euroa/henkilö. Koko syyskauden/16 kertaa, 
hinta on 240 euroa + alv. 22 % = 292,80 euroa. Tule mukaan syyskaudeksi ja sitoudut 
vain siihen, mutta halutessasi voit jatkaa ryhmässä kevätkaudella. Laskutus kuukausittain. 
Ryhmät kokoontuvat Vantaalla hyvien liikenneyhteyksien päässä niin Helsingistä kuin Tik-
kurilasta.  
Ryhmien toiminta on luottamuksellista.  
Molemmissa ryhmissä on jo mukana sekä miehiä että n aisia. 
 
Varaukset ja tiedustelut joko puh. / fax (09) 876 5271 tai  
050 575 2469 / Tuire tai tuire.lehtonen@kolumbus.fi  
 
Tuire Lehtonen 
psykologi, johdon- ja esimiesten työnohjaaja, NLP Master ja Personal Coach, ryhmäpsy-
koanalyytikko (erityistason koulutuksessa) 
Työyhteisöpalvelut Nenothel Y-tunnus 1943816-8 

 

Paikallisväestöä tapasimme vaihtelevasti: jos-
kus osuimme paikalle oikeaan ja yhtä usein 
väärään aikaan. Kaiken kaikkiaan toimme 
erinomaisella tavalla näkyvyyttä järjestöllem-
me. Kiertueen kulusta on luettavissa kattava 
päiväkirjamuotoinen raportti (kuvineen) yh-
distyksemme nettisivuilta - kannattaa käydä 
lukemassa!!! Julkaisemme tässä maistiaisiksi 
muutaman kuvaavan kuvan. 







MIESTEN KLUBI-ILTA 
 
Syksyn ensimmäinen miesten klubi-ilta 
ma 12.9. klo 17-20 Helsingin kaupungin 
toimintakeskus Betaniassa osoitteessa 
Perämiehenkatu 13. 
 
Alustus klo 18 alkaen. 
Aihe: Erokriisiapua miehille 
Alustajana: Ralf Sund 
 
Klubi-iltoihin ovat Tervetulleita kaikki aktii-
vimme ja muut toiminnastamme kiinnostu-
neet miehet. Tiloissa on mahdollisuus va-
paan keskustelun lisäksi mm. pelata erilai-
sia pelejä (biljardi, shakki, muut lautapelit), 
musisoida pianon säestyksellä, ym. Käy-
tössä on myös Betanian ylläpitämä pieni 
kahvio, josta saa huokealla hinnalla kaffea 
ynnä pullaa. 
 
Klubi-iltatoimintaan voidaan liittää myös 
pääkaupunkiseudun yhdysmiesten ja ryh-
mänohjaajien tapaamisia, miesryhmätoi-
minnan INFO-iltoja, alustuksia ja luentoja. 

Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia 
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MIESTEN YKSILÖTAPAAMISET 
 
Miessakit ry tarjoaa palvelumuotoa, jonka 
tavoitteena on tarjota toiminnastamme 
kiinnostuneille mahdollisuuden tulla yksin 
tapaamaan vapaaehtoistyöntekijäämme. 
 
Tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa 
miehen henkilökohtaista tilannetta, tiedot-
taa tarkemmin Miessakkien toiminnoista, 
ja tarvittaessa muista sellaisista miehille 
suunnatuista toiminnoista, jotka tukisivat 
kutakin erikseen tämän henkilökohtaises-
sa elämäntilanteessa. 
 
Tapaamiset sopivat erityisesti sellaisille, 
jotka ovat epävarmoja toimintamme sisäl-
löstä, ja/tai haluavat ensin henkilökohtai-
sen kosketuksen järjestöömme, ennen 
kuin päättävät liittymisestä esim. miesryh-
mään. 
 
Tunnin mittaisia aikoja on tarjolla syksyllä 
2005 seuraavina päivinä: 11.10., 25.10., 
8.11., 22.11. aina klo 17 ja 18 alkaen - tar-
peen vaatiessa myös jokin muu aika sopi-
en. Annankadun toimitiloissa pidettävät 
tapaamiset ovat maksuttomia. 
 
Yksilötapaamiset hoitaa vapaaehtoistyön-
tekijämme Jouni Linnankoski. 
 
Ajanvaraukset Miessakit ry:n toimistosta, 
(09) 612 6620, miessakit@miessakit.fi. 

LEPPÄVAARAN SEURAAVA  
MIESSAKKI ALKAA 
 
tiistaina 11.10. 2005 klo 18.30 Etelä-
Leppävaarassa, os. Alberganesplanadi 1 
(1 krs kerhohuone, käynti sisäpihalta).  
 
Kahdeksan kertaa viikon välein 
kokoontuvan ryhmän ohjaajana toimii 
Seppo Laakso. 
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MIESTEN ERORYHMÄ 
 
Eroryhmä on osa Miessakit ry:n Erokrii-
siapua miehille -projektia. 
 
Kasvuryhmässä voi vapaasti kertoa ja ja-
kaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. 
Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös 
erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa 
oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryh-
mässä voi myös saada kokemuksen, että ei 
ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa 
kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jon-
ka rankkuutta voi verrata elämäntilantee-
seen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen 
kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, van-
hasta irtipäästämisessä ja menetyksen su-
remisessa, miesten keskinäinen tuki ja ym-
märrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämi-
selle. 
 
Ensimmäinen kerta on varattu tutustumisel-
le ja kunkin miehen elämäntilanteen kuule-
miselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on 
oma eroon liittyvä aihekokonaisuus. 
 
Menetelmä 
Keskustelun lisäksi teemme erilaisia toimin-
nallisia harjoituksia, jotka auttavat oman 
prosessin hahmottamisessa. Kertojen välil-
lä ohjaaja antaa pieniä koti-tehtäviä. 

Tavoite 
Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Sen 
lisäksi tavoiteltavaa voisi olla 
• tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hy-

väksyminen 
• erilaisille tunteille kuten surulle tai petty-

mykselle tilan antaminen 
• itsestään välittäminen 
• lapsistaan välittäminen 
• oikeuksistaan huolehtiminen 
• eroon johtaneiden syiden analysointi 
• tukiverkoston luominen 
• omaa hyvinvointia edistävien selviämis-

strategioiden löytäminen 
• irtipäästäminen ex-kumppanista ja uudel-

leen suuntautuminen (sikäli kun erosta 
on jo pidempi aika). 

 
Kenelle 
Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiske-
leville miehille, mutta myös jo pidempään 
eronneena olleille, jotka kokevat eron jälki-
maininkien yhä koettelevan tavalla tai toi-
sella itseään. 
 
Ryhmänkesto 
Ryhmä kokoontuu 10 kertaa kahden viikon 
välein tiistai-iltaisin klo. 18.00-20.00. 
 
Tapaamisillat 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 
13.12., joulutauko, 10.1., 24.1., 7.2. 
 
Hinta 
Maksuton 
 
Ohjaaja 
Jouni Linnankoski (sos.kasvattaja, TRO-
opiskelija) 
050 460 7160 
jlinnankoski@surfeu.fi 
 
Ilmoittautuminen 
13.9.2005 mennessä 
Miessakit ry 
(09) 612 6620 
miessakit@miessakit.fi 

Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia 
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Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia 

RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET 
 
Aika: 
Neljä koulutuspäivää klo 9-16 
17.-18.12.2005 & 14.-15.1.2006 
 
Paikka: 
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki 
 
Osallistujat: 
8-12 miestä 
aiempaa koulutusta/kokemusta ei tarvita 
 
Tavoite: 
Osallistujat saavat koulutuksen ryhmänoh-
jauksen ja ryhmädynamiikan perusteista 
sekä välineitä miesryhmien kanssa työs-
kentelyyn. Koulutuksen jälkeen koulutetuilla 
on mahdollisuus oman ryhmän kasaami-
seen Miessakit ry:n miesryhmätoiminnan 
puitteissa sekä osallistumiseen pääkaupun-
kiseudun ryhmänohjaajien säännöllisiin ta-
paamisiin, joissa käydään läpi ryhmien ve-
tämisestä saatuja kokemuksia ja niistä he-
ränneitä kysymyksiä. 
 
Menetelmä: 
Koulutuksessa käytetään toiminnallisia me-
netelmiä, ja osallistujat työskentelevät myös 
henkilökohtaisella ja kokemuksellisella ta-
solla. 
 
Sisältö: 
1. Ryhmän vaiheet (aloittaminen, kehittymi-

nen, lopettaminen) 
2. Ryhmäroolit 
3. Ohjaajan roolimatriisi ja ohjaajana kehit-

tyminen 
4. Ryhmäilmiöitä 
5. Miesryhmän erityislaatu (erilaiset mies-

ryhmät, harjoituksia, miesten jutut) 
 
Hinta: 
250 € 
 
Kouluttaja: 
Eero Julkunen, FK, PDO 

Ilmoittautumiset: 
28.11.2005 mennessä 
 
Miessakit ry 
puhelin: (09) 612 6620 
sähköposti: miessakit@miessakit.fi 
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Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia 



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

MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO 

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

Espoo 
Jarmo Lindholm 
Puh. 040 734 4627 
jarmo.lindholm@paino.net 

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

Hämeenlinna 
Alpo Alhonsalo 
Puh. 050 563 3719 
alpo.alhonsalo@ymparisto.fi  

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

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

Kuopio / Itä-Suomi 
Raimo Reinikainen 
Puh. 0400 881 166 
andracon@hotmail.com 

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

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

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

Porvoo 
Martti Vilminko 
Puh. 050 376 0888 
martti@vilminko.net 

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

Tampere 
Simo Ollila 
Puh. 03-214 9029 
tremies@saunalahti.fi , www.saunalahti.fi/~tremies 

Turku 
Pekka Anttila 
041 533 5741 
pejuan@utu.fi 

Vantaa 
Kai Salmi 
Puh. 050 354 9241 
k.t.salmi@kolumbus.fi 

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

 

Helsinki 
Risto Björkman 
040 868 4185 
risto.bjorkman@pp.inet.fi 

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


