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JÄSENTIEDOTE

KUN TASA-ARVOSTA TULEE MAINSTREAMIA
Valtavirtaistaminen nähdään yhtenä oleellisena keinona sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämisessä. Tällä tarkoitetaan sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkeen toimintaan hallinnossa ja politiikassa niin, että tasa-arvopyrkimys on mukana alusta alkaen viranomaisten ja muiden toimijoiden työssä - ja
sitä kautta leviää myös yksilötasolle. Kuulostaa mahdottoman järkevältä! Sitä se onkin, ainakin laveasti ajateltuna.
Tämän hetken tasa-arvoeliitti nimittäin määrittelee melko omavaltaisesti sekä sukupuolinäkökulman, että tasa-arvon. Yksisilmäisyydessään se saa aikaan lähinnä ristiriitaisia tuntemuksia. Miehissä ja naisissa. Ajatellaanpa
vaikka tämän vuoden kestänyttä perhevapaakampanjaa, joka lähtee verrattain kankeista ja
vanhanaikaisista käsityksistä miehistä (tai pojista), joista pitää kasvattaa vastuuntuntoisia
isämiehiä - sekä avuttomista äideistä, jotka
joutuvat käyttämään perhevapaat. Toinen hyvä esimerkki on Mahdollista Menestys kampanja, jossa muun muassa annetaan miehille ja naisille omat ”kymmenen askelta entistä parempaan työelämään”; mies kannusta
naista ja nainen kannusta itseäsi ja toista naista, vaikka pätevyyden kustannuksella. Molempia kampanjoita yhdistää täydellisen alentuva suhtautuminen kohteisiinsa, ei tasaarvoeliittiin kuuluviin miehiin ja naisiin. Viimeisin Tulva-lehti (4#2007) on myös samankaltaisen asian äärellä pohtien jengipetturuutta. Miksi naiset eivät aja naisten asiaa? Miksi
siskot pettävät? Selvittivätkin sen… Syy on
järjestelmässä - patriarkaatissa. Helposti.
Puhuttaessa valtavirrasta eli mainstreamista
tulee väistämättä mieleen pop-musiikki ja liiketoiminta sen ympärillä. Marginaalissa eli
valtavirran ulkopuolella toimitaan enemmän jos sallitaan - valistuneesti taiteen ehdoilla ja
sen vuoksi, ilman tarvetta valtaviin massoihin
tai masseihin. Valtavirrassa taas pyritään ta6/2007

voittamaan mahdollisimman suuri ostava
yleisö, jopa itse sisällön kustannuksella, joskus kovinkin irvokkain tuloksin. Tokikin valtavirtaan päätyy myös erinomaisia ja omaehtoisia artisteja.
Tästä vinkkelistä katsottuna sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen on todella
vaikeaa. Marginaalissa toimiva tasaarvoeliitti, joka norsunluutornistaan antaa ohjeistuksia päivitellen kansan innottomuutta
syytellen joka suuntaan, ei voi koskaan puhutella suurta yleisöä. Valtavirtaistuminen ei voi
onnistua, jos strategiana on monimutkaisen
yksinkertaistaminen kuten vaikkapa keskustelussa sukupuolten välisistä palkkaeroista. Tai
yksinkertaisen monimutkaistaminen; sukupuolien laskemiseen eivät riitä enää peukalot.
Valtavirtaistaminen onnistuakseen vaatii
muutoksia koko tasa-arvopolitiikkaan ja itse
käsitteeseen. Yksi reitti läpäisyyn voisi olla
vaikkapa jonkinlainen ”formaattitasa-arvo”.
Valmiiksi pureskeltu, kaikkia syleilevä pyöreä paketti, joka ei suuremmin innosta, jos
kohta ei ärsytäkään. Mielekkäämpää olisi kuitenkin avoin ja erilaisten mielipiteiden (myös
enemmistömiesten ja muiden tasa-arvon lainsuojattomien) rikastuttama tasaarvokeskustelu ja siitä tasa-arvoisesti johdetut
politiikat ja käytännöt, tasa-arvon samalla läpäistessä koko kentän. Molemmista vaihtoehdoista tosin muodostuu väistämättä mehukas
asetelma; valtavirtaistaminen on mahdollista
tasa-arvon tai sitä määrittävän harvainvallan
kustannuksella.
Hyvää Joulua. Kuitenkin.

Antti Alén
järjestösihteeri
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MIESSAKIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2008
Miessakit ry:n valtuusto kokoontui syyskokoukseensa Helsingissä 17.11.2007.
Kokouksessa vahvistettiin Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 - seuraavassa siitä lyhennelmä.
Yleistä toimintavuodesta 2008
Miessakit ry:n 13. toimintavuoden yleisteema
on Pelasta itsesi, mies! (= teemavuosisarjan
III osa, aiemmat osat 2006: Pelasta mies!,
2007: Pelasta toinen mies!). Teema kohdistaa
ajattelun mieheen itseensä, miehen omaan itsekasvuun. Tämähän on ollut filosofisesti
Miessakkien perusajatus toiminnan alusta lähtien. Mies ei syyttele ketään, mies ei keksi tekosyitä eikä valittele kurjia olosuhteita, vaan
suuntaa ainakin osan energiastaan itsensä kasvattamiseen. Sosiaalinen tilaus miesten itsekasvulle on viime aikoina koko ajan kasvanut.
Miehisyyksissä tapahtuneiden positiivisten
muutosten, kuten isyyden merkityksen kasvun, suvaitsevaisuuden lisääntymisen sekä
naisten ja miesten tasa-arvoistumiskehityksen
edistymisen kanssa ovat miesten väliset sosioekonomiset ja kulttuuriset erot kasvaneet, monenlaiset odotukset erilaisten miesroolien
suhteen ovat lisääntyneet ja koko yhteiskunnan tasolla näyttäisi solidaarisuusajattelu heikentyneen.
Teemavuoden aikana käännetään katse entistä
enemmän miesten voimavarojen ja vahvuuksien suuntaan, jos aiempina vuosina onkin
edetty enemmän ongelmakeskeisesti. Vuoden
yhtenä keskeisenä tavoitteena on se, että tieto
miesten tukitoiminnasta tavoittaa mahdollisimman monet miehet niin kotona, kouluissa,
työpaikoilla kuin harrastuksissa tai erilaista
palvelua hakiessaan. Miestietoutta integroidaan kattavasti erilaisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin oppikirjoista, järjestöjen toimintasääntöihin tai hallinnosta julkiseen sanaan.
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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. Vuonna 2008 miesryhmätoiminnan rakenne uudistetaan kokonaisvaltaisesti helmikuussa pidettävän kehityspäivän myötä.
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 ja mieskulttuurin kanssa. Projektin
kolmannen toimintavuoden päätavoitteet ovat
1) vuonna 2006 rakennetun, vuonna 2007
edelleen kehitetyn, järjestyksessään toisen
Erityistason miesosaaja -koulutuksen läpivienti, 2) vuonna 2007 kehitetyn ryhmänohjaajakoulutuksen läpivienti (1-2 kokonaisuutta), 3) miesryhmän toimintamallin pilotointiin
liittyvä seurannan ja arvioinnin toteutus sekä
4) projektin loppuraportin laadinta (sisältää
suunnitellut mallinnokset). Alkuvuonna tehdään suunnitelma myös kyseisen toiminnan
jatkosta projektiajan jälkeen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja
viestintä
Toimintavuonna jatketaan monialaista toimintaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla teemavuoteen liittyvät tavoitetoimet ovat
näistä merkittävin osa. Toimi- ja vastuuhenkilöt ovat mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa
yhteistyörakenteissa, kuten Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan miesjaostossa. Miesfoorumitoimintaa (tila miesnäkökulmaiselle, ajanJÄSENTIEDOTE

kohtaiselle keskustelulle alustusten myötä)
jatketaan uuden konseptin myötä; syksyllä
2007 julkaistun Mies vailla tasa-arvoa -kirjan
sisältö jaettiin osiin, joiden pohjalta rakennettiin vuoden mittainen foorumisarja.
Yhdistyksen lausunto- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi kaikilta omilta toimintayksiköiltä pyydetään kirjalliset esitykset omaan
toimintaan liittyvistä 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.
Ulkoisen viestinnän tärkeimpiä välineitä ovat
Miessakkien esitteiden levittäminen miesten
saataville, osallistuminen alan tärkeimpiin
messutapahtumiin, julkisen median kiinnostuksen herättäminen, lehtiartikkelit ja lehdissä
mainostaminen, internet-sivut sekä osallistuminen yhteiskunnassa käytävään tasa-arvoa ja
miesten asemaa koskevaan keskusteluun.
Vuonna 2008 toteutetaan järjestyksessään
neljäs Kesäbussikiertue ja samoin neljäs
Miesten Viikko.
Sisäisen viestinnän tärkein väline on yhdistyksen oma jäsentiedote URHO, joka ilmestyy vuonna 2008 6 kertaa. Yhdistyksen sisällä
on toiminut vuosia myös erityinen lehtityöryhmä, jonka toimesta URHOsta julkaistaan
kaksi normaalinumeroita laajempaa ekstranumeroa (toukokuussa ja marraskuussa). Näiden tarkoituksena on vahvistaa lehtitoiminnan
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rakentamista sekä sisällön että ulkoisten puitteiden osalta.
Koulutustoiminta ja ammatillinen
erityistoiminta
Mieserityisten koulutus- ja palvelutarpeiden
kysyntä on kasvanut merkittävästi vuosien
2004–2007 aikana. Yhdistykseltämme tiedustellaan mahdollisuuksia luentojen, työnohjausten, lyhytkurssien ja erilaisten laajempien
koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen. Erityisesti tiedusteluja saamme kuntasektorilta ja
sosiaali-, terveys- ja opetusalojen toimijoilta.
Tämän vuoksi olemme laatineet järjestösihteerin toimenkuvan osaksi nykyistä aktiivihallintoa. Toimenkuvaan kuuluu mm. kaiken yhdistyksen koulutustarjonnan organisointi,
kouluttajapankin rakentaminen, koulutuskokonaisuuksien luominen, neuvottelut asiakastahojen kanssa, yhteistyöverkoston luominen synergiatahoihin, markkinointi
(yhteistyössä toimistosihteerin kanssa) ja materiaalirakentaminen.
Järjestösihteerin (koulutuskoordinaattori) toimen rahoittamiseksi saatiin Rahaautomaattiyhdistykseltä (vuodesta 2007 alkaen) lisäystä pitkäaikaiseen kohdennettuun toiminta-avustukseemme kolmannen työntekijän
kokoaikaisen palkkauksen ja toimistokulujen
verran. Järjestösihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin
kanssa tukien edellisten tavoin kaikkia muita
yhdistyksen toimintayksiköitä.
Ammatillisen erityisosaamisen yksikön toiminta käynnistettiin 4.9.2006 kolmen ammattilaisen voimin. Vuoden 2008 alussa pilottivaihetta analysoidaan jatkokehittämisen pohjaksi.
Perheväkivaltatoiminta
Perheväkivaltatoimintamme osalta vuoden
2008 tärkeimmät tavoitteet perustoiminnan
ylläpitämisen lisäksi ovat 1) palvelun saata(Jatkuu sivulla 6)
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vuuden tehostaminen ja 2) yhteistyötahojen
kanssa tehtävän kehitystyön lisääminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi haetaan RAY:ltä
lisäystä yksikön kohdennettuun toimintaavustukseen siten, että voimme palkata neljännen kokoaikaisen työntekijän.
Erityistavoitteen 1 tärkein taustaperusta on se,
että 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.
Eritystavoite 2 liittyy siihen, että koemme tärkeäksi yhteistyörakenteiden vahvistamisen
potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Tämäkin lisää palvelun saatavuutta mm. siten, että
voimme tarjota jonkin verran kiintiöaikoja
yhteistyötahoilta ohjatuille asiakkaille. Vastaavasti me voimme ohjata asiallisten tahojen
luokse asiakkaita, joille tarjoamamme palvelu
ei suoraan sovellu.
Erokriisitoiminta
Suomessa ei ennen projektimme käynnistämistä ole ollut tarjolla miesten toteuttamaa
erokriisitukipalvelua miehille, jossa kokonaisvaltaisesti pyrittäisiin tukemaan miestä
niissä lukuisissa ongelmissa mitä erokriisi voi
aiheuttaa. Miehet tarvitsevat neuvontaa ja tukitoimia, joita voivat parhaiten miehet toisilleen antaa, koska erokriisissä korostuu miehen ja naisen väliset ristiriidat, jota raja-aitaa
eivät professionaalisesti työtään tekevät naispuoliset sosiaalityöntekijät usein kykene ylittämään.
Yhteydenottojen yleisin syy on ollut akuutti
erotilanne ja siihen liittyvä kiista huoltajuuSivu 6

desta ja/tai tapaamisoikeuksista. Yhteyttä on
otettu myös parisuhdeongelmien ja vanhemmuuteen liittyvien asioiden vuoksi. Yksilöllisten asiakaskontaktien osalta sisältö on ollut
joko konkreettinen neuvonta, terapeuttinen
tukeminen tai ohjaus oikeisiin palvelutahoihin. Etäkonsultaatioissa juridiset kysymykset
nousevat keskeisiksi, henkilökohtaiset asiakaskäynnit taas ovat olleet luonteeltaan pääosin terapeuttisia. Yksilötyön osalta toiminnan on tarkoitus jatkua vuonna 2008 ennallaan, mutta yhteistyötä kuntien sosiaalitoimeen tiivistetään ja juridisen konsultaation
toimintamuodot selkiinnytetään.
Toimintavuonna valmistuu projektin loppuraportti toimintamallinnoksineen. Koska toiminta on osoittanut tarpeellisuutensa ja kysyntään vastaava muoto on saatu rakennettua,
vuoden 2008 aikana valmistellaan RAY:lle
ehdotus projektin toiminnan jatkamiseksi
kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.
Isätoiminta
Yhdistyksemme on laatinut kuluvana vuonna
uuden Isyyden tueksi -projektisuunnitelman,
jonka avulla haetaan nelivuotista rahoitusta
RAY:ltä ajalle 2008-2011. Projektin tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen käytännön
malli isyyden tukemiseksi nyky-yhteiskunnassa. Mallissa huomioidaan inhimilliset,
sukupuolispesifit, ammatilliset, sekä työn ja
perheen yhteensovittamiseen liittyvät isäerityishaasteet. Työn ja perheen yhteensovittaminen on merkittävä haaste yhteiskunnassamme. Miehillä ja naisilla on omanlaisensa erikoistarpeet tässä aiheympäristössä, ja
siksi on tärkeätä rakentaa kummankin ryhmän
todellisuuteen fokusoituneita toimintoja. Miehet tarvitsevat tukea oman isyyden vahvistamiseksi erityisesti ensimmäisen lapsen kohdalla jo raskausajasta alkaen. Isien kanssa toimivat yhteiskunnalliset tahot taas tarvitsevat
isäerityistä ammattiosaamista voidakseen
kohdata ja tukea nykyaikaista isyyttä. Tämä
koskee myös työnantajia. Sosiaali- ja terveysministeriö etsii paraikaa hyviä käytännön
JÄSENTIEDOTE

malleja nykyhaasteisiin vastaavan isyyden tukemiseksi.
Maahanmuuttajatoiminta
Vuonna 2007 käynnistettiin RAY-rahoitteinen, kolmivuotinen Vieraasta Veljeksi projekti. Projektin tarkoituksena on rakentaa
laaja-alainen toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttaja- ja suomalaismiehiä voidaan
saattaa lähempään yhteistoimintaan. Ensimmäisenä projektivuotena resursoitiin erityisesti projektiperusteiden vahvistamiseen. Projektityöntekijä tutustui laaja-alaisesti yhteiskunnassamme tällä hetkellä käynnissä oleviin
vastaavansuuntaisiin toimintoihin sekä julkishallinnon että järjestösektorin osalta. Säännönmukaisesti oli vedettävissä yhteen se johtopäätös, että vaikka monenlaista toimintaa
on tarjolla, miehet osallistuvat niihin erittäin
heikosti, ja toisaalta nimenomaan maahanmuuttajamiehille suunnattua toimintaa ei juurikaan ole. Tämä toisaalta vahvisti käsitystä
projektin tarpeellisuudesta ja toisaalta haasteellisuudesta.
Projektimuotoa tarkennettiin siten, että ensimmäinen koulutusryhmä käynnistetään viimeistään vuoden 2008 alussa. Koulutussisältöä kehitetään ko. koulutusprosessin edetessä. Projektin avulla luodaan myös sellaisia rakenteita, jotka tukevat matalakynnyksistä, vaateetonta kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa. Tavoitteena on säännöllisen toimintatavan muodostaminen yhteistoiminnan
tueksi.
Ammatillinen aluetoiminta
Miessakit ry on vuodesta 1995 alkaen rakentanut monimuotoista toimintaa miesten tukemiseksi muuttuvassa yhteiskunnassamme.
Osa toiminnasta sijoittuu kansalais- ja kulttuuritoimintojen saralle, mutta selkeästi kasvanein toimintamuoto on laadukkaiden, ammatillisesti toteutettujen palvelumuotojen kehittäminen miesten tueksi. Yhdistyksen tavoitteena onkin tulevaisuudessa koota ammatillinen toiminta kokonaisuudessaan yhte6/2007

näisen nimen sekä toiminta- ja seurantamallin
alle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on
luotu Tukipalvelut miehille lähisuhdekriiseissä -projekti (Joensuun seutu 2008–2010), joka
toimisi pilottina tulevalle, vastaavalle alueelliselle toiminnalle. Projektille haetaan rahoitusta RAY:ltä.
Talous
Yhdistyksen talouskehitys on viime vuodet
ollut vakaalla pohjalla. Heinäkuussa 2007
maksettiin viimeiset erät pitkäaikaisista pankkilainoista. Vuonna 2007 tehtiin myös viimeiset poistosuunnitelman mukaiset poistot ja
yhdistyksen kumulatiivinen tulos on positiivinen. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle
taloustilanteen kehittymisestä käytännössä
kuukausittain. Vuoden 2008 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. ■

Miessakit ry:n hallitus 2008
puheenjohtaja
Rolf Paqvalin, kaupunginjohtaja
jäsenet
Seppo Laakso, aikuistyöntekijä
Torsti Lehtinen, kirjailija, filosofi, kääntäjä
Heikki Malin, yhteysjohtaja (eläk.)
Olli Manninen, työyhteisökonsultti
Jaakko Rautavaara, nuoriso-ohjaaja
Esa Rovio, LitT, erikoistutkija
Risto Salovaara, VTM
Heikki Sariola, tutkija
Pekka Virtanen, diplomi-insinööri
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KAIKISSA MEISSÄ PIILEE PIENI TAITEILIJA
Teksti: Pertti Andersson
Valokuvat: Markku Kedrin

Marraskuisena lauantaiaamuna, ohuen ensilumen peittäessä maan, Esko, Jari, Markku ja
Pertti suunnistivat Risto Railon omakotitalolle Tuomarilaan. Risto oli maininnut eräällä
patikkaretkellä, että hän voisi järjestää meille
vähän erilaisen retken ja tällä retkellä sukel-

lettiin taideterapian maailmaan. Risto valmistui viitisen vuotta sitten taideterapeutiksi pitkän uran jälkeen liike-elämässä. Riston opastuksella meillä oli mahdollisuus tutustua värien ja saven kautta omaan itseemme.
Monella meistä on masentavia kokemuksia
kouluajoilta, esim. piirustuksen opettajan
kommentit meidän taiteellisesta lahjakkuuSivu 8

destamme, joten tässäkin ryhmässä alussa
kuuli sanottavan, että enhän minä osaa. Eihän
pensseliä ole pahemmin käytetty muuten kuin
kesämökillä taloa maalattaessa! Mutta taideterapiassa osallistuvalta ei edellytetäkään mitään erityisiä taiteellisia lahjoja. Taideterapiassa vuorovaikutus tapahtuu sekä kuvallisen
että sanallisen ilmaisun avulla. Luova työ tehdään ensin itsenäisesti ohjaajan melko väljän

tehtäväksiannon perusteella, ja sitten homma
puretaan sanallisesti. Myös ryhmän jäsenten
näkemykset ovat antoisia ja lisäävät tekijän
oivalluksia. Tekemisen aikana koettuja tunteita pyritään pukemaan sanalliseen muotoon.
Miten yllättäviä havaintoja ja koskettavia tarinoita syntyikään paperille siitä, mitä meidän
sisäinen minämme oli tuottanut!

JÄSENTIEDOTE

Vasen kuva: Jari Honkanen
syventyneenä työhönsä.
Yläkuva: Markku Kedrin
mallina ja vieressä Markku
maalattuna.
Oikealla Risto Railo ja
taustalla Esko Porola.

Meillä oli myös mahdollisuus tutustua joogaan, olihan meidän porukassa Jari, joka on
harrastanut joogaa jo pitkään, ja pätevöitynyt
mm. Pilates-joogaohjaajaksi. Pilates ja jooga
täydentävät erinomaisella tavalla toisiaan Pilates tuo joogaan enemmän lihaskuntotreeniä. Perinteisessä joogassa ihmiskehon
terveyden ja notkeuden kannalta tärkeät liikkeet yhdistyvät mielenrauhaa lisääviin hengitys- ja meditaatioharjoituksiin. Sunnuntaina
6/2007

saimme sitten nauttia ihanasta auringonpaisteesta. Riston opastuksella teimme virkistävän
lenkin Espoon keskuspuistoon.
Viikonlopun aikana tuli todistettua, että meissä kaikissa piilee pieni taiteilija, vaikka emme
sitä heti aluksi uskoneet! ■
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MIESTEN VIIKKO 5.-11.11.2007
Henkilökuvat: Jarmo Lindholm ja Risto Salovaara

Järjestyksessään kolmas Miesten Viikko oli ohjelmatarjonnaltaan kaikkien aikojen laajin.
Aukeaman kuvat ovat vain pieni otos tarjonnasta.

Viereinen kuva: Miesten Viikolle tiistaiksi
6.11. osui Miessakit ry:n järjestämän Mies
vailla tasa-arvoa –luentosarjan toinen esitelmä. Heikki Sariola luennoi aiheesta
Tavoitteena isättömyys - biologinen isyys
hyökkäysten kohteena.
Juliste alhaalla oikealla: Kulttuurikeskus
Caisassa vietettiin 10.11. monikulttuurista
isänpäiväjuhlaa. Vieraasta Veljeksi
-projektinvetäjä Antti Kaski oli Risto
Björkmanin kanssa Miessakkien osalta
mukana järjestämässä tapahtumaa.
Juliste alla: Lappeenrannan seurakunta järjesti 9.-11.11. Miehet pohtivat elämäänsä
-viikonloppukurssin. Kurssin ohjasi teologi
Kalervo Aromäki.
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Miessakit ry:n tiloissa Annankadulla 8.11. Arto Tiihonen (yläkuvassa vasemmalla) alusti kuvataiteilija Markku Böökin (ylhäällä oikealla) esitelmää aiheesta Uuden näyttelyn maalaukset ja
tunteet niiden takana.
Keravalla järjestettiin 8.11. tapahtuma Miehen matkaa villimiehestä tohvelisankariin (juliste
alhaalla). Keskustelun johdattelijoina toimivat kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin, Keravaopiston
rehtori Pertti Rantanen ja miesryhmäohjaaja Esko Porola.
Järvenpäässä järjestettiin 7.11. tapahtuma nimellä SuomiMies seikkailee: miehen matkaa villimiehestä tohvelisankariin. Keskustelua alustivat SuomiMies –kampanjan Merja Palkama
(alakuvassa Rami Reinikaisen kanssa). Lisäksi tilaisuudessa puhuivat Visa Kuusikallio ja
Risto Salovaara.
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VALTUUSTON VALINTA KAUDELLE 2008–2009
Miessakit ry:n päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten valitsemista valtuutetuista koostuva valtuusto. Valtuusto valitaan joka toisen
vuoden tammikuussa järjestettävällä jäsenäänestyksellä.
Valtuustoon valitaan vähintään kymmenen ja
enintään neljäkymmentä jäsentä. Valtuusto
kokoontuu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
kaksi kertaa vuodessa. Keväällä valitaan valtuuston puheenjohtajat alkaneelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen. Syksyllä
vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
Miessakit ry:n valtuusto kaudelle 2008–2009
valitaan seuraavasti:

Miessakit ry

KUTSU JÄSENISTÖLLE
YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Aika
24.1.2006 klo 16.30
Paikka
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki
Aihe
Valtuuston valinta kaudelle 2008–2009
Ilmoittautumiset
21.1.2008 mennessä toimistoon
puh. (09) 6126 620, miessakit@miessakit.fi

1. Ehdokasasetteluaika 1.12.2007-24.1.2008
Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä ennakkoehdotuksia valtuustoon valittavista henkilöistä
koko ehdokasasetteluajan. Ehdokkailta tulee
olla suostumus tehtävään. Ehdotukset (ehdokkaan nimi ja yhteystiedot) ilmoitetaan toiminnanjohtaja Tomi Timperille. Ehdokkaista
pidetään yllä reaaliaikaista listaa yhdistyksemme internet-sivuston Jäsenet -osiossa.
2. Valtuuston valinta yhdistyksen
kokouksessa 24.1.2008
Kokouksessa yhdistyksen jäsenet esittävät ehdotuksensa valtuuston jäseniksi kaudelle
2008–2009. Valtuuston valinta suoritetaan
enemmistövaalina, jossa äänivaltaisia ovat
kaikki paikalla olevat yhdistyksen jäsenet.

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!
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TAMPEREEN MIESPÄIVÄT 2007
Teksti: avauspuhe, Tomi Timperi, toiminnanjohtaja,
Miessakit ry. Miespäivien pääteema oli Yhdessä ja
erikseen – parisuhdeasioita miesnäkökulmasta.

Yhteiskuntamme oleellisin rakennusperusta
on miesten ja naisten toisiaan kunnioittava
kumppanuus. Ja tämän kumppanuuden tärkein perusta on parisuhde. Ja kun tämä parisuhde vielä pilkotaan, niin siihen liittyvät
mies ja nainen yksilöinä, oman sukupuolensa
edustajina.
Näin ollen olisi ensiarvoisen tärkeätä pohtia,
mitä miehet ja naiset tarvitsevat hyvinvointiaan ylläpitävään työkalupakkiinsa jaksaakseen yhdessä kohdata niitä haasteita, joita elämä tullessaan tuo.
Yhteiskuntamme on muuttunut radikaalisti
hyvin lyhyen ajan sisällä. Tasa-arvoistumisen
ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien monipuolistumisen myötä kumpikin sukupuoli
elää tilanteessa, jossa on tärkeätä pysähtyä ja
pohtia, mitä nämä muutokset kullekin merkitsevät. Mistä saada tukea niiden kohtaamiseen.
Me miehet reagoimme tähän nykyiseen yhteiskuntamuutokseen hyvin voimakkaasti. Me
tiukennamme kyseenalaista johtoasemaamme
lukuisissa negatiivissävytteisissä tilastoissa.
Me emme riittävästi osaa tukea toisiamme nyky-yhteiskunnan vaatimassa muodossa. Eikä
yhteiskunta osaa riittävästi tukea meitä.
Me miehet tarvitsemme juuri meille räätälöityä tukea. Sellaista tukea, joka tuntuu meistä
toimivalta, voimme rakentaa vain me miehet.
Aluksi keskenämme.
Parisuhteen hyvinvointia tukevaan työkalupakkiin tarvitaan siis sekä meidän miesten välistä että yhteiskunnallista toimintaa, joiden
avulla miesten hyvinvointi ja sukupuolierityinen itseymmärrys kasvavat.
6/2007

Edellä mainitulla tavalla toimien kykenemme
selvästi paremmin vaalimaan parisuhdettamme ja tarvittaessa myös kohtaamaan sen parisuhteen päättävän tragedian, eron.
Miksi parisuhteen arvostus on niin rajusti madaltunut? Vai onko se? Mistä johtuu erojen
suuri määrä?
Väitän, että osaltaan ongelma juontuu aiemmin mainitsemastani yhteiskuntamuutoksesta.
Osin se johtuu myös siitä, että yhteiskuntamme pelkää yksilönsuojaa henkeen ja vereen.
Meidän pitäisi kuulemma rakentaa omaa uraa,
huolehtia itsestämme, olla itsenäisiä ja sitä
kautta vahvoja.
Ei onnistu. Me tarvitsemme toisiamme. Meidän tulee jakaa vastuuta. Meidän tulee hyväksyä, ettemme ole kaikkivoipia, vaan että tarvitsemme ympärillemme ihmisiä, jotka tukevat toinen toisiaan.
Nykymuodin mukaan parisuhteen pitäisi rakentua sille, että sekä miehen että naisen tulee
kyetä kaikissa muodoin vastaamaan omasta
elämästään - ei ihme, että erotaan helposti.
Yksilön ylitsevuotava tärkeys johtaa tasapainottomuuteen - tarvitsemme yhteisöllisyyteen
perustuvaa kehitystä.
Miehet ja naiset. Toivon syvästi, että lakkaatte kilpailemasta toisianne vastaan. Ja että lakkaatte syyttämästä toisianne. Kohdatkaa heikkoutenne, oppikaa niistä. Kukaan ei voi olla
teräsnainen tai -mies.
Hyvä parisuhde on näitä fiktiivisiä ihanteita
moninkertaisesti vahvempi. ■
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TAMPEREEN MIESPÄIVÄT 9.-10.11.2007
Kuvat: Jarmo Lindholm

Viereinen kuva: mainio lauluntekijä ja
muusikko Mikko Perkoila.
Kuvat alhaalla myötäpäivään: Väestöliiton Anneli Miettinen; VTM Marika Jalovaara; sosiaalityöntekijä Timo Kitunen; kirjailija Maarit Niiniluoto ja
sanoittaja Vexi Salmi.

Yläkuvassa Tampereen
Miespäivien paneelikeskustelijat vasemmalta oikealle:
Marika Jalovaara, Timo
Kitunen, Jukka Arvassalo,
Arno Kotro ja Aune Flink.
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Viereinen kuva: Heikki Mäntymaa ilahdutti Miespäivien osallistujia akrobaattisilla taidoillaan.
Alla vasemmalla: terveystieteen tohtori Aune Flink,
toimittaja Jukka Arvassalo sekä Veli-Matti Nurmi
ja psykoterapeutti Pekka Jolkkonen.
Alla oikealla: perheneuvoja Heikki Syrjämäki, psykologi Arto Koskinen ja Miessakkien Erosta Elossa -projektin vetäjä Jouni Linnankoski.
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MIESSAKIT RY:N PUHEENVUORO TASA-ARVOSEMINAARISSA
Teksti:Tomi Timperi

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti
15.11.2007 Miehet ja tasa-arvo –
työseminaarin, johon kuului osio Miehet ja
tasa-arvo järjestöjen näkökulmasta. Miessakit
ry:n puheenvuoron piti toiminnanjohtaja Tomi Timperi – seuraavassa ko. puheenvuoro.

12-vuotias poikani kysyi minulta tässä taannoin, kun olin hänen sänkynsä äärellä toivottamassa hyvää yötä, että ”Isi, kun koulussa
puhuttiin tänään jotain ihmisistä, niin onko
miesten ja naisten välillä syttymässä jossain
vaiheessa oikea sota, ja jos mä meen armeijaan, niin pitääks mun osallistua siihen?”. Tämä esimerkki kuvastaa mielestäni sitä valitettavaa tilannetta, jota nykymuotoinen yhteiskuntakehitys ja tasa-arvotyö ruokkivat.

toimenpiteille saavutetaan vain ihmisten sisäisen hyväksynnän kautta. Tämän saavuttaminen edellyttää molempien sukupuolten tasavertaista kohtaamista tasa-arvoistumisprosessien jokaisessa vaiheessa.
Ei ole merkitystä sillä, kumpi sukupuoli on
tasa-arvopoliittisesti huonommassa asemassa.
Kuten sanottua, tasa-arvotoimenpiteet aina
koskettavat kuitenkin molempia ja siksi tasavertainen kuuleminen joka rakennusvaiheessa
on niin tärkeätä.

Me emme ole kyenneet luomaan rakentavaa
keskustelua yhteiskunnallisen tasa-arvotyön
sisällä. Me keskitymme liiaksi omien etujemme ajamiseen. Meiltä puuttuu rohkeus pysähtyä ja muokata tasa-arvotyön perusteita.
Meidän miesten närkästyneisyys ja jopa vihaisuus on nousemassa yhä vahvemmin pintaan – mitä enemmän tasa-arvosta puhutaan,
sitä vahvemmin. Tämä pohja vahvistaa huonoa kehitystä – tästä reagoinnista meidän
miesten ei tule ammentaa tai olla ylpeitä.
Tässä tilanteessa haluan esittää vain yhden
toiveen: aloitetaan tasa-arvotyön uudistaminen siten, että asetetaan naiset ja miehet tasaarvotyössä samalle viivalle. Kunnioitetaan
molempia sukupuolia yhtäläisesti.
Kaikki sukupuolten tasa-arvoisuuden lisäämiseen tarkoitetut toimenpiteet koskettavat molempia sukupuolia. Aito hyväksyntä aiotuille
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Meidän, jotka koetamme yhteiskunnallisina
toimijoina määritellä tasa-arvotyön suuntaviivoja, pitäisi olla esimerkkeinä kaikelle tasaarvopoliittiselle reagoinnille yhteiskunnasJÄSENTIEDOTE

samme. Meidän on siis ensisijaisesti löydettävä toisemme ja kunnioitettava toisiamme.
Meidän tulee istua yhteisen pöydän ääreen.

paan suuntaan. Ja tämä oleellisin on, että jaksamme tuoda esille tarpeen siitä, että nyt on
yhdessä rakentamisen aika.

Olen syvästi pahoillani siitä, ettei miesjärjestöjä otettu mukaan nyt asetettuun Tasaarvoasiain neuvottelukuntaan (Tane). Lähestyin Tanen puheenjohtajaa yhteisyön toivossa,
mutta hän ei reagoinut. Siksi päätin tuoda asian julkisuuteen kirjoittamalla Hesariin. Koetin kertoa, miksi meidän tulisi tehdä yhteistyötä ja mainitsin samalla, että vaikkei meitä
miehiä vieläkään haluta mukaan tasaveroiseen tilanteeseen, emme silti koskaan lakkaa
tukemasta naisten tasa-arvopyrkimyksiä. Hesariin kirjoitetun vastineen kautta saamani
vastaus oli kurja: Tanella on miesjaosto ja
miestoiminta on liian pientä. Vastineessa ei
ymmärretä sitä ristiriitaa, että Tane kirjoittaa
jaostojensa tehtävät ennen niiden asettamista.
Tähän kirjoitustyöhön asiantuntijatueksi
miesjärjestöt eivät kelpaa. Ja, mitä aikaisemmassa vaiheessa miesjärjestöt otetaan tasavertaisina mukaan, sitä vähemmän hallaa nykyinen kehitys tuo. Joukon suuruus ei ole viisauden tae.

Toivon löytäväni tästä joukosta sellaisia ihmisiä, jotka haluavat lähteä yhdessä kohtaamaan
tasa-arvokysymyksiä ja kuulemaan molempia
sukupuolia – alusta alkaen.
Pyydän siis, että luottakaa meidän miesten
hyvyyteen. Minusta ei ole olennaista väliä sillä, mitä tasa-arvo-ongelmia miehet kohtaavat.
Eikä minusta ole olennaista väliä sillä, mitä
ongelmia naiset kohtaavat. Kaikki nimetyt
ongelmat ovat toissijaisia asioita. Olennaisinta tässä vaiheessa on, että me yhteistyössä ne
ongelmat kohtaamme. ■

Olin viime viikolla toisaalla puhumassa tasaarvopolitiikasta. Tilaisuuden jälkeen tajusin,
että nyt se on sitten tapahtunut: myös minun
turhautuneisuuteni on muuttumassa suuttumukseksi. Koen, että olen kaikki tämän työn
parissa viettämäni vuodet jaksanut pyrkiä rakentavuuteen, enkä ole provosoitunut liiaksi.
Olin ajatellut, että hyvällä tahdolla, kuunnellen ja keskustellen löydämme yhteistä tulevaisuutta eri näkemysten pohjalta toimivien
kanssa. Kun huomasin, että alan suuttua, pakotin itseni pysähtymään. Minun on kerta
kaikkiaan muistettava, ettei poteroitumisesta
ole hyötyä ja että minun täytyy löytää lääke
tälle kasvavalle turhautumiselle.
Tajusin, että minun on keskityttävä oleellisimpaan. Tajusin, että minun on kaikin voimin vietävä edustamaani järjestöä oleellisim-
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MIES VAILLA
TASA-ARVOA LUENTOSARJA

OHJELMA
KEVÄT 2008
5.1.2008 klo 17.30-19.30
Arno Kotro
Pojat pulpetissa ja
koulukeskustelun harhat
12.2.2008 klo 17.30-19.30
Teppo Vihola
Säätyvallasta kansanvaltaan
- miehet ja naiset yhdessä
11.3.2008 klo 17.30-19.30
Ossi Korkeamäki, Tomi Kyyrä
Naisen euro on 96 senttiä
8.4.2008 klo 17.30-19.30
Esa Sariola
Mistä näitä riittää?
6.5.2008 klo 17.30-19.30
Pasi Malmi
Sama rikos, eri rangaistus

Miessakit ry
RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUKSET
2008
Koulutuksessa perehdytään miesryhmätoimintaan, miesryhmän ohjaajan edellytyksiin, ryhmätoiminnan teoriaan sekä miesryhmän ohjaajan tehtäviin ja rooliin. Koulutus on tarkoitettu
miehille, jotka ovat kiinnostuneita ryhmätyöskentelystä ja ovat halukkaita ohjaamaan miesryhmiä joko itsenäisesti tai oman työnsä ohella.
Koulutus sopii myös yleisesti miesryhmätoiminnasta kiinnostuneille.
Koulutus sisältää sekä teoriaa että itsenäisiä ja
ryhmässä tehtäviä, osin toiminnallisia harjoituksia. Koulutettavat osallistuvat myös neljään
ryhmätapaamiseen, joissa saadaan kokemus
miesryhmän toiminnasta. Lisäksi ryhmätapaamisissa peilataan koulutettavien omia näkemyksiä ryhmien toimintaan ja niiden ohjaamiseen.
Koulutus 1/2008
Koulutuspäivät (klo 9-17):
18.2., 19.2., 10.3. ja 11.3.2008
Ryhmätapaamiset (klo 9-11):
21.2., 26.2., 3.3. ja 6.3.2008
Koulutus 2/2008
Koulutuspäivät (klo 9-17):
6.9, 7.9., 27.9. ja 28.9.2008
Ryhmätapaamiset (klo 9-11):
9.9., 11.9., 16.9. ja 23.9.2008
Hinta
150 € (alv. 0%)
Lisätietoja
Peter Peitsalo
(09) 612 66 218
peter.peitsalo@miessakit.fi
www.miessakit.fi
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO

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

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
pate.martonen@gmail.com

Espoo
Jarmo Lindholm
0400 817 692
jarmo.lindholm@nameprint.fi

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
050 511 7725
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
6/2007
visa.kuusikallio@etu.inet.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 ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja
muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.
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