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JÄSENTIEDOTE

IHMISIÄ KAIKKI TYYNNI
Toimintaperiaatteita ja -muotoja valotettaessa
on tärkeätä osata suhteuttaa niitä käytäntöön
esimerkkien voimin. Olemme monesti todenneet, että näin olisi mahdollista saada innostettua erityisesti nk. tavallisia miehiä osallistumaan tarjontaamme. Käytännön esimerkkien voimaa ei kuitenkaan pidä vähätellä alamme ammattilaistenkaan osaamisen vahvistajana. Erosta Elossa -toimintamme kautta on
kerrottavissa oiva esimerkkitapaus.
Eron kohdatessaan mies jää usein yksin turvaverkottomaan tilaan. Tämä on toki jo ajat sitten ymmärretty, mutta edelleen vahvasti arkipäiväinen toteamus. Yksi monihaasteellinen
hetki on, kun eroon ja erityisesti lasten huoltajuuteen liittyviä kuvioita käsitellään tapaamisissa virkaihmisten kanssa. Erotyöntekijämme on hiljalleen käynnistänyt tukimuotoa,
jossa hän lähtee em. kaltaisiin tapaamisiin
miehen tukihenkilöksi.
Taannoin eräs asiakkaamme saapui sovittuun
tapaamiseen sosiaalitoimeen, jossa häntä
odotti yhteensä kuuden naisen ryhmä, joista
yksi oli ex-puoliso, loput sosiaalihuollon ammatti-ihmisiä. Asettuminen tuohon tilanteeseen aiheutti vahvaa epävarmuuden tunnetta.
Hankala tilanne, kun pitäisi kyetä käymään
rakentavaa keskustelua ja tekemään tärkeitä
päätöksiä sekä oman elämän että lasten osalta.
Oli suuri huojennus, että mukana oli oma tukihenkilö.
Pöydän ääressä istui siis monipäinen joukko
ihmisiä. Ei tokikaan ole naisten vika, että he
sukupuolensa osalta olivat vahvemmin edustettuja. Eikä se, että he olivat naisia, tarkoita
myöskään sitä, että he automaattisesti olisivat
olleet jotenkin miestä vastaan. Mutta sitä ei
sovi kiistää, etteikö miehen tuntemus tilanteessa olisi tärkeätä huomioida.
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Esimerkkitilanteeseen peilaten voidaan todeta, että Miessakit ry:llä on tarjota tukitoimintaa sekä miehelle itselleen että myös alan ammatti-ihmisille (olivat he sitten miehiä tai naisia). Miehelle tuki on suorinta; tapaamista
edeltävä tilannekartoitus ja henkilökohtainen
neuvonta ja mahdollisesti myös ryhmätoiminta, sekä tietysti varsinaisessa tapaamisessa
erotyöntekijän läsnäolo. Ammatti-ihmiset
voivat osallistua Miestyön Osaamiskeskuksemme kautta tarjottaviin erilaisiin koulutuksiin, joiden kautta vahvistuu kyky asianmukaisesti kohdata miesasiakkaita.
Myös mukana ollut Miessakkien työntekijä
tarvitsee organisaatiomme tarjoamaa työyhteisöllistä tukea eri muotoineen. Välillisesti
toimintamme on hyväksi asiakkaamme expuolisollekin, sillä sekä miesten saama tuki
että ammatti-ihmisten vahvistuva osaaminen
mahdollistavat vaikeiden neuvottelujen etenemisen rakentavaan, kaikkia osapuolia kunnioittavaan suuntaan.
Ja kun kerran aikuisten maailmassa tapahtuvien lasten maailmaa muokkaavien rakenteiden
osapuolet saavat riittävästi asianmukaista tukea, lapset hyötyvät automaattisesti.
Hyvää Joulua!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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VUODEN ISÄ -PALKINTO PERHEVALMENNUKSEN
ISÄRYHMIEN LUOJILLE
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 312/2008

Hollolalaiset Ilmo Saneri ja Timo Tikka ovat
saaneet tämänvuotisen Vuoden Isä-palkinnon.
Heidät palkittiin oma-aloitteisesta ja itsenäisestä työstä, jonka tuloksena syntyi perhevalmennuksen isäryhmien toimintamalli. Palkinnon jakoi 7. marraskuuta sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä. Palkinnon suojelija
on tohtori Pentti Arajärvi.

Saneri ja Tikka ovat yli kymmenen vuoden
ajan tehneet vapaa-ajallaan töitä isyyden tukemiseksi synnytysvalmennuksen yhteydessä.
Heidän luomansa nk. Hollolan malli jalostui
yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa malliksi
perhevalmennuksen isäryhmistä. Isäryhmien
tavoitteena on luoda miehille paremmat mahdollisuudet osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen heti vanhemmuuden alusta lähtien.

Kuva: Tomi Timperi

Ilmo Saneri (synt. 1961) on mielenterveyshoitaja ja Timo Tikka (synt.1962) on erikoissai-

raanhoitaja ja työnohjaaja. Molemmilla on
kaksi lasta.

Iloiset Vuoden Isä -palkinnon saajat: Ilmo Saneri ja Timo Tikka
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Saneri ja Tikka ovat kouluttaneet mallin käyttäjiksi perhevalmennuksen työntekijöitä useassa kunnassa eri puolilla Suomea. Heidän
tapansa puhua ”miesten kieltä” on lisännyt
ymmärrystä alalla toimivien miesten ja perhevalmennukseen osallistuvien isien keskuudessa.
Vuoden Isä -palkinnon taustaa
Isyys on viime vuosina noussut aiempaa
enemmän esille perhepolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Isän mahdollisuutta osallistua perheen ja lasten arkeen on
tuettu myös uudistamalla lainsäädäntöä. Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto myönnettiin
vuonna 2006.
Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä ja tukea miehiä isäksi tulemisessa,
työn ja perheenyhteensovittamisessa sekä aktiivisen vanhemmuuden omaksumisessa. Palkinnolla halutaan myös edistää lapsen etua
sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.
Vuoden Isä -palkinnolla halutaan osaltaan
kiinnittää huomiota isän merkitykseen vanhempana. Lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin ja molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen oikeus olla mukana lapsen kasvussa.
Palkinnon voi saada yksi tai useampi henkilö.
Vuoden Isä -ehdokkaat valitsee yhteistyöryhmä, johon kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan,
Mannerheimin lastensuojeluliiton, Lastensuojelun keskusliiton, Nytkis ry:n, Väestöliiton ja
Miessakit ry:n edustajat. Palkinnonsaajan valitsevat vuorovuosina sosiaali- ja terveysministeri ja peruspalveluministeri. ■
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Muistathan seuraavat
KOULUTUKSET
ja
TILAISUUDET
Miestyön Osaamiskeskus
kouluttaa
Erityistason miesosaaja 2009
(alkaa 3.2.2009,
ilmoittautuminen 9.1.2009)
Miestyö I
(alkaa 10.2.2009,
ilmoittautuminen 9.1.2009)
Miesryhmänohjaaja I
Lisätietoja:
www.miessakit.fi
Mies Suomessa,
Suomi miehessä
–luentosarja
Kevään 2009 luentoajankohdat
14.1., 21.1., 28.1., 4.2. ja 11.2.
Lisätietoja:
www.miessakit.fi
Miestyön Foorumi II
Miehen ääni
11.-12.5.2009
Lisätietoja:
www.miestyonfoorumi.fi
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MIESSAKIT RY - TOIMINTASUUNNITELMA 2009
Vahvistettu valtuuston kokouksessa syksyllä 2008

Vuonna 1995 perustettu yhdistys on saavuttanut vuosien saatossa vakiintuneen aseman tärkeänä sosiaali- ja terveysalan vaikuttajana.
Laajentunut toiminta tarvitsee tuekseen asianmukaisen hallintorakenteen ja vuonna 2008
yhdistyksen organisaatiorakennetta tarkennettiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikki päätoiminta-alueet tulevat tasapuolisesti huomioiduiksi toimintaa kehitettäessä, ja jotta yhteistyötahojen olisi helpompi saada kokonaiskuva toiminnastamme. Miessakit ry:n organisaation päälohkot selviävät seuraavasta kuvasta:

minnan keskiössä ovat yhdistyksen jäsenet,
joita varten kehitetään ja toteutetaan erityisesti sosiaaliseen tukeen perustuvaa toimintaa.
Verkoston rakentumista tukee valtakunnallinen yhdysmiesverkosto, joka kokoontuu vuosittain yhdysmiestapaamisissa kokemuksia
vaihtamaan ja uutta kehittämään. Kansalaistoimintaa tuetaan myös yhdistyksen palvelutoiminnan kautta ryhmänohjaajien koulutuksen ja työnohjauksen myötä.
Kansalaistoimintalohkon päätavoite vuonna
2009 on jäsenille suunnattujen tapahtumien
asianmukaisen organisoinnin vahvistaminen
ja selkeä määrällinen kasvu. Syksyllä 2009
järjestetään ensimmäinen valtakunnallinen
jäsentapaaminen. Tähän viikonlopun kestävään tapaamiseen kutsutaan mukaan myös
yhdistyksen hallinto- ja toimihenkilöt. Tapaaminen on tarkoitus toteuttaa jatkossa vuosittain aina syyskauden alussa.

PALVELUTOIMINTA

KANSALAISTOIMINTA
Kansalaistoiminta Miessakit ry:ssä tarkoittaa
vertais- ja vapaaehtoisperustaisen miesten
keskinäisen tukiverkoston rakentamista. Toi-
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Miessakit ry:n palvelutoiminnan tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa erilaisia miehille ja
miesten kanssa työskenteleville kohdennettuja
palveluja. Oleellisena perustana tarjotuille
palveluille on ymmärrys mieserityisyydestä,
eli siitä, mitä kunkin palvelutoiminnan osalta
on kyettävä huomioimaan, jotta se tukisi
miesten hyvinvoinnin lisääntymistä lähtökohdista, jotka ovat miehille ominaisimmat. Yhdistyksen palvelutoiminnan keskiössä on
Miestyön Osaamiskeskus, joka toimii jatkuvassa sisältökehityksellisessä yhteistyössä
muiden yksiköiden kanssa ja tuottaa näin ar-
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Vasemmalla kuvattuna yhdistyksen Kansalaistoiminta, oikealla Palvelutoiminta

vokasta tietoa järjestölle itselleen, yhteistyökumppaneille ja alan ammattilaisille.
Miestyön Osaamiskeskus
Miestyön osaamiskeskus on kehittämis- ja
koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka
tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä
alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Miestyön
Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuonna 2009
liittyvät kehittämis- ja koulutustoimintaan sekä Osaamiskeskuksen toiminnan vakiinnuttamiseen.
Perheväkivaltatoiminta
Yhdistyksen perheväkivaltatoiminnan, Lyömättömän Linjan toiminta-ajatuksena on tarjota miehille ammatillisesti korkeatasoisia
palveluita lähisuhdeväkivaltaongelmaan. Työ-
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muotoina käytetään yksilö- ja ryhmätapaamisia. Vuoden 2009 tärkein tavoite vakiintuneen
peruspalvelun ylläpitämisen lisäksi on jatkaa
vuonna 2008 aloitettua yhteistyötä lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä Uudellamaalla.
Erokriisitoiminta
Erosta Elossa -toiminnan tarkoituksena on
tukea miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja
niistä selviämistä. Erosta Elossa tarjoaa henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja
vertaistukea parisuhteen uhatessa päättyä,
varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Toiminta täydentää julkisia palveluja
ottamalla huomioon miesten erityistarpeet
erotilanteissa, tukemalla miesten vanhemmuutta ja lasten oikeutta molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen. Miessakit ry toteutti
vuosina 2005–2008 RAY-rahoitteisen Erokriisiapua miehille -projektin, jonka tuloksena
(Jatkuu sivulla 8)
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syntyi Erosta Elossa -toimintamalli. Vuodesta
2009 alkaen toiminnalle haetaan rahoitusta
Raha-automaattiyhdistykseltä kohdennetun A
-avustuksen muodossa.
Maahanmuuttajatoiminta
Vuonna 2007 käynnistettiin kolmivuotinen
Maahanmuuttajamiesten tukiprojekti, jonka
tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen toimintamalli mieserityisen kaksisuuntaisen kotoutumisen tueksi, eli kanta- ja maahanmuuttajamiesten saattamiseksi lähempään yhteistoimintaan. Toiminnan avulla tuetaan maahanmuuttajamiehiä kohtaamaan arjen haasteita uudessa toimintaympäristössä ja vaikutetaan myönteisesti myös perheiden sisäisiin
haasteisiin. Projektin nimeksi annettiin Vieraasta veljeksi (ViVe). Vuoden 2008 aikana
ViVen yhteistyöverkosto tiivistyi, ja hanketoimintojen toteuttamiselle saatiin selkeä
suunta. Hanketoiminnat muodostuvat Kulttuurilähentämöksi nimetystä kokonaisuudesta.
Toiminnan mitattavuus, ohjelmallisuus ja vaikuttavuus ovat vasta saamassa muotoaan projektin vaikuttavuudesta ei projektiajan
päättyessä ennätetä saada riittävän pitkäaikaista näyttöä. Projekti tuleekin kartoittamaan
vuoden 2009 aikana, millaiset mahdollisuudet
sillä olisi rahoittaa toimintaansa RAY:n kohdennetulla avustuksella tai jatkoprojektina.
Myös muita rahoituskanavia kartoitetaan Euroopan pakolaisrahasto ERF:n, Euroopan sosiaalirahasto ESR:n, lääninhallituksen sivistysosaston ja OK-Opintokeskuksen kautta.
Isätoiminta
Vuonna 2008 käynnistetyn nelivuotisen RAY
-rahoitteisen Isyyden tueksi -projektin tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen käytännön
malli isyyden tukemiseksi nyky-yhteiskunnassa. Mallissa huomioidaan inhimilliset, sukupuolispesifit, ammatilliset, sekä työn ja perSivu 8

heen yhteensovittamiseen liittyvät isäerityishaasteet. Ensimmäisenä projektivuonna keskityttiin projektisuunnitelman tarkentamiseen
ja toiminnan käynnistämiseen erityisesti Päijät-Hämeen alueella siten, että saatujen kokemusten pohjalta toimintaa laajennetaan hiljalleen muillekin alueille Suomessa.
Tukipalvelut miehille lähisuhdekriiseissä
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 yhtenäisen nimen sekä toiminta- ja seurantamallin
alle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on
luotu Tukipalvelut miehille lähisuhdekriiseissä -projekti (Joensuun seutu 2009–2012), joka
toimii toteutuessaan (selviää joulun 2008 alla)
pilottina tulevalle, vastaavalle alueelliselle
toiminnalle.

VAIKUTTAMISTOIMINTA
Miesnäkökulmaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarkoituksena on lisätä miesten tietoisuutta omasta mieheydestään ja kiinnostusta
kasvuun itsensä ja ympäristönsä suhteen; toimia miesten tueksi erilaisissa sosiaalisissa,
terveydellisissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä; tuoda esiin miesten keskuudesta
kumpuavia yhteiskunnallisia näkemyksiä ja
tarpeita; sekä tukea miesten ja naisten välisen
toisiaan kunnioittavan kumppanuuskulttuurin
rakentumista.
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mintafilosofinen lähtökohta, jonka näemme
merkittävän tarpeelliseksi nykyinen yhteiskuntakehitys huomioiden. Jotta toiminnat aidosti
tukisivat miehiä, on ne rakennettava miesten
näköisiksi, jotta miehet aidosti kokisivat ne
mielekkäiksi ja lähtisivät mukaan tarpeelliseen
kehittymisprosessiin.

Vaikuttamistoiminta

Hallinto ja henkilöstö
Miessakit ry:n hallinnon tehtävänä on visioida
ja päättää lyhyen- ja pitkäntähtäimen sisältöja toimintasuunnitelmista; vastata ja seurata
toiminnan sisällöllistä ja taloudellista kehittymistä; vahvistaa yhdistyksen tunnettavuuden
lisäämistä ja verkostoitumista muiden alalla
toimivien keskuudessa; sekä tukea ja ohjata
henkilöstöä toiminnan rakentamisessa ja toteuttamisessa.
Tulevaisuuden haasteista
Miessakit ry:n toiminta on edelleen hyvin ainutlaatuista maassamme. Järjestö- ja kuntasektorille on toki rakentunut erityisesti miehille
suunnattuja toimintoja, mutta tarkoituspykälämme kaltaista näkemystä mieserityisyydestä
ja sieltä juontamisen tarpeellisuudesta ei juuri
muissa toiminnoissa ole havaittavissa. Miessakit ry:n perustamiseen johtanut näkemys siitä,
että miesten tulee keskenään pysähtyä pohtimaan mieheyden olemusta, on edelleen se toi6/2008

Organisatorisesti on myös tutkittava, onko pidemmällä aikavälillä tarpeellista siirtää osa
toiminnoista yhdistyksen toimintaa tukevan
yrityksen kautta toteutettavaksi. On tärkeätä
seurata yleistä yhteiskuntakehitystä, haettava
uusia rahoituskanavia, oltava tietoisia RAY:n
aseman kehittymisestä sekä yleishyödyllisiin
yhdistyksiin liittyvän verotuspolitiikan tarkentumisesta.
Sisällöllinen, hallinnollinen ja taloudellinen
yhteistyö järjestön sisällä on merkittävä kokonaisuus, jonka toisiansa tukevat mahdollisuudet on pidettävä avoimina esillä. ■

Miessakit ry

HALLITUS 2009
Puheenjohtaja
Rolf Paqvalin
Jäsenet
Kari Kopra
Torsti Lehtinen
Heikki Malin
Olli Manninen
Esa Rovio
Risto Salovaara
Heikki Sariola
Pekka Virtanen
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MIESSAKIT RY:N
TASA-ARVOPOLITIIKAN PERUSTEET
Vahvistettu valtuuston kokouksessa syksyllä 2008

Nykyaikaisen, hyvin toimivan yhteiskunnan
tärkeä perusta on sukupuolten välinen tasaarvo. Sen toteutuminen edellyttää, että yhteiskunnassa vallitsee naisten ja miesten toisiaan
kunnioittava kumppanuuskulttuuri. Se rakentuu keskinäisen luottamuksen ja välittömän
vuorovaikutuksen varaan ja hyväksyy sukupuolten erilaisuuden, mutta torjuu eriarvoisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että tasaarvopolitiikan kehittämisessä aina otetaan
huomioon toimien vaikutukset eri sukupuolten osalta.

Miesten ja naisten tulee olla tasavertaisessa
asemassa kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa niin työ- kuin perhe-elämässäkin. Lähtökohtana tulee olla avoimuus mahdollisten
olemassa olevien tai kehityksen mukanaan
tuomien ongelmakysymysten kohtaamiseen
sukupuolesta riippumatta. Pysyvät, tarpeelliset muutokset ovat mahdollisia vain silloin
kun kaikki osapuolet sitoutuvat niihin tinkimättä.
Tämän päivän yhä nopeammin muuttuvassa
yhteiskunnassa myös sukupuolten sisäinen
keskustelu ja siten omien juurien tunnistaminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi Miessakit ry kartoittaa ja analysoi tasa-arvon perusteita erityisesti miesten keskuudessa ja tuo
yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisia kysymyksiä, joissa miehet kokevat sukupuolensa perusteella olevansa eriarvoisessa asemassa. Samalla yhdistys tukee myös toimia, jotka
pyrkivät naisten vastaavien ongelmien ratkaisemiseen.
Miessakit ry haluaa edistää aitoa sukupuolten
välistä tasa-arvoa, johon päästään sukupuolten erityislaadun ymmärtämisen ja yhteisiin
tavoitteisiin perustuvan pitkäkestoisen rakennustyön kautta. Yhdistyksen tavoitteena on
sellainen yhteiskunta, jonka perusarvoja ovat
suvaitsevaisuus, aito tasa-arvo ja kollektiivinen aikuisuus eli terve itsetunto ja toisistamme välittäminen. ■
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MIES VAILLA TASA-ARVOA
-LUENTOSARJA PÄÄTTYI
Syksyllä 2007 alkanut Mies vailla tasa-arvoa
-luentosarja on tullut päätökseensä. Luentoja
pidettiin syksyn 2007 sekä kevään ja syksyn
2008 välisen ajan.
Hannu T. Sepposen ja Arno Kotron toimittaman kirjan artikkelien kirjoittajista kävi reilun
vuoden aikana Miessakit ry:n salissa luennoi-

Kuvat: Jukka Lampinen

massa yhteensä kymmenen eri miestä. Luennoilla kävi osallistujia vaihtelevasti ja kokonaisuutena luentosarja herätti itse kirjan tavoin paljon kiinnostusta. Järjestösihteeri Antti
Alénin mukaan yleisöluentoja tullaan pitämään jatkossakin miehiä puhuttelevista aiheista.
Viimeisen puheenvuoron Mies vailla tasaarvoa -kokoelman kirjoittajista piti 2.12. Ilkka
Taipale. Tilaisuuteen tuli runsas joukko kuulijoita. ■
Ilkka Taipale 2.12. 2008.

6/2008
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VÄITÖS HOITOTIETEEN ALALTA
Tiina Lindholmin väitöskirja hoitotieteen
alalta on tarkistettu Åbo Akademin yhteiskunta- ja hoitotieteellisessä tiedekunnassa (hoitotieteen laitos). Väitöskirjan otsikko on
”Kaikki se kärsii? Parisuhdeväkivalta, kärsimys ja sen lievittäminen naisten ja miesten
näkökulmasta”.
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada hoitotieteen näkökulmasta parisuhdeväkivaltaa, kärsimystä ja sen lievittämistä koskeva uusi ymmärrys ja luoda sen perusteella parisuhdeväkivaltaa, kärsimystä ja sen lievittämistä koskeva teoreettinen malli. Tutkimuksen tavoit-

teena oli edistää hoitotieteen teoriaa ja potilaan hoitamista ja antaa uusia näkökulmia yhteiskunnallisen keskustelun lisäämiseksi. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui pääosin
parisuhteessaan väkivaltaa kokeneiden naisten ja parisuhteessaan väkivaltaa käyttäneiden
miesten haastatteluista. Naiset täyttivät lisäksi
kyselylomakkeen.
Tutkimustulokset osoittivat Kodin olevan ihmisen elämis- ja kokemismaailman sekä hänen olemassaolonsa kaikkien ulottuvuuksien
perussaareke. Parisuhdeväkivalta on kärsimystä, itseä ja puolisoa kohtaan osoitettua yhteydestä hylkäävää rakkaudettomuutta, jossa
valta anastetaan omiin käsiin ja sitä käytetään
vastuuttoomasti häpäisemällä kummankin
osapuolen arvokkuutta. Tämän vuoksi Koti
muuttuu "tyyssijasta" "paikaksi".
Ihmisellä on halu päästä kärsimyksestään ja
elää mahdollisimman ehyttä elämää. Kärsimyksen lievittämiseksi hänen on suostuttava
kärsimykseensä ja paljastettava se. Kärsimystä voidaan lievittää karitatiivisen hoitamisen
avulla, mutta sitä voidaan myös lisätä tuottamalla hoitokärsimystä. Kärsimys ja siitä selviytyminen voivat opettaa ihmiselle jotakin
uutta.

Kuvassa Tiina Lindholm. Viereisen sivun kuva
Lindholmin väitöskirjatilaisuudesta Åbo Akademissa
5.12. 2008.
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Parisuhdeväkivallan ytimessä on häpeäkokemus, joka ei ole ajoissa tullut näkyväksi eikä
kohdatuksi ja joka ilmenee väkivaltana. Puolisoiden ja vanhempien Kodissa vallitseva eetos, jonka peruselementit ovat ihmisarvon
kunnioittaminen ja rakkaus, on inhimillisen
kohtaamisen sekä kärsimyksen ehkäisemisen
kulmakivi. Rakkaus voi kärsiä lähes kaiken.

JÄSENTIEDOTE

Kuva: Jukka Lampinen

Tiina Lindholm väitteli tohtoriksi perjantaina
5.12.2008 Akademisalenissa (Academill,
Vaasa). Vastaväittäjänä toimi professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto) ja kustoksena
professori Katie Eriksson (Åbo Akademi).
Tiina Lindholm on syntynyt 23.7.1959 Saarijärvellä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1978
Saarijärven lukiossa, HVM-tutkinnon 1998
Helsingin yliopistossa ja HV-tutkinnon 2008
Åbo Akademissa. ■
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TASA-ARVOBAROMETRI 2008 JULKAISTU
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 338/2008

Tasa-arvobarometrin mukaan miesten asemaa pidetään edelleen parempana kuin
naisten
”Tuore tasa-arvobarometri osoittaa, että moni
asia tasa-arvon saralla on parantunut. Toisaalta barometrissa nousee esiin myös hyvin huolestuttavia asioita. Emme voi olla muuta kun
huolestuneita siitä, että koulutetut naiset kokevat jopa useammin kuin seitsemän vuotta
sitten, että sukupuolesta on haittaa uralla etenemisessä” tasa-arvoasioista vastaava valtiosihteeri Carl Haglund totesi keskiviikkona
25. marraskuuta tasa-arvobarometrin julkistamistilaisuudessa Helsingissä.
”Onneksi hallituksemme on määrätietoisesti
vienyt eteenpäin Samapalkkaisuusohjelmaa.
Vuoden 2008 tasa-arvobarometri osoittaa, että
ohjelma on tärkeämpi kuin koskaan”, Haglund totesi.
Miesten asema parempi kuin naisten
Miesten asemaa yhteiskunnassa pidetään
edelleen parempana kuin naisten. Enemmistö
suomalaisista uskoo, että yritykset ja talouselämä hyötyisivät siitä, jos johtopaikoilla olisi
nykyistä enemmän naisia. Miehistä aikaisempaa useampi on tätä mieltä. Suurin osa miehistä ja naisista kannattaa perhevapaista koituvien työnantajakustannusten tasaamista nais
- ja miesvaltaisten alojen kesken. Muun muassa nämä asiat käyvät ilmi uudesta tasaarvobarometristä, jonka laatimisesta vastasi
yliaktuaari Tarja Nieminen Tilastokeskuksesta.
Ensimmäinen tasa-arvobarometri julkaistiin
Sivu 14

kymmenen vuotta sitten ja tämä barometri on
järjestyksessä neljäs. Tasa-arvobarometri tarkastelee sukupuolten tasa-arvoon liittyviä arvioita ja asenteita sekä kokemuksia tasa-arvon
toteutumisesta työelämässä ja perhepiirissä.
Sukupuoli haittaa koulutettujen naisten
uralla etenemistä
Suurin osa naispalkansaajista ja selkeä enemmistö miespalkansaajista ei koe sukupuolestaan haittaa nykyisessä työssään. Mutta selkeä
muutos on havaittavissa korkea-asteen koulutuksen saaneiden naisten kokemuksissa.
Vuonna 2001 naisista 26 prosenttia koki sukupuolestaan olevan haittaa palkkauksessa.
Vuonna 2008 näin koki jo 39 prosenttia. Koulutetut naiset kokevat myös muita naisia
enemmän sukupuolesta olevan haittaa uralla
etenemisessä.
Mies perheen elättäjänä on väistyvä asenne
Entistä harvempi on sitä mieltä, että miehellä
on ensisijainen vastuu perheen toimeentulosta. Miehet ovat naisia useammin sitä mieltä,
että vastuu kuuluu miehelle. Asennetasolla
barometri kertoo ”mies perheenelättäjänä” mallin murenemisesta. Sen kannatus on vähentynyt selvästi kymmenen vuoden aikana.
Malli on korvautumassa ajatuksella miehestä
tasaveroisena vanhempana. Naisista ja miehistä 90 prosenttia on sitä mieltä, että miesten
tulisi osallistua nykyistä enemmän lastensa
hoitoon ja kasvatukseen.
Työpaikoilla suhtaudutaan kielteisemmin
isien kuin äitien perhevapaisiin
Lasten hoitamista koskeva asennemuutos ei
vielä täysin näy käytännöissä. Kysyttäessä
JÄSENTIEDOTE

Tasa-arvobarometrin julkistamistilaisuus Helsingin Säätytalolla 25.11.2008.

työpaikkojen suhtautumisesta perhevapaiden
pitämiseen vastaajat katsoivat, että miesten on
vaikeampaa pitää vanhempain- tai hoitovapaata kuin naisten. Ero korostuu yksityisellä
sektorilla, jossa yli puolet työntekijöistä kat6/2008

soi, että miesten on vaikeaa jäädä pidemmille
vanhempain- tai hoitovapaalle. Toisaalta
miesten mielestä, miehen on aikaisempaa hel(Jatkuu sivulla 16)
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pompi jäädä kotiin hoitamaan äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta. ■
Lisätietoja: yliaktuaari Tarja Nieminen, Tilastokeskus, puh. (09) 1734 3561 ja ylitarkastaja Jouni Varanka sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 74459.
Tasa-arvobarometri 2008, sosiaali- ja terveysministeriö ja Tilastokeskus, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:24, ISBN
1236-2050, julkaisua myy Yliopistopainon
kirjamyynti. Julkaisu löytyy myös verkosta
www.stm.fi/julkaisut.

KOMMENTTI
Neljän vuoden välein julkaistava tasaarvobarometri näki jälleen päivänvalon
viime viikolla. Tällä kertaa isoimmat
otsikot revittiin siitä, kuinka suuri prosentti korkeasti koulutetuista naisista koki, että heillä on haittaa sukupuolestaan
palkkauksessa.
Täysin vaille "virallista huomiota" eli
sitä, mitä barometrista Tilastokeskuksen
ja STM:n taholta nostettiin esiin, jäi
kohta, jossa oli tiedusteltu kotona väkivallan kohteeksi joutumisen pelkoa.
Tästä ei mainittu barometrin julkistamistilaisuudessa, ei barometrin tiedotteissa,
eivätkä valtamediat ainakaan toistaiseksi
ole asiasta myöskään uutisoineet. Nettikeskusteluissa asian ruotiminen lähti toki heti käyntiin.
Kotona koetusta väkivallan pelosta saatu
tulos on sillä tavalla huomionarvoinen,
että se on täysin vastoin "virallista totuutta".
Barometrissa kysyttiin: ”Pelkäättekö väkivallan kohteeksi joutumista tai oletteko sen takia varuillanne perhepiirissä?”
Vastausvaihtoehtoja oli kolme ja näin
vastattiin:
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Usein; miehet 0% / naiset 0%,



Ainakin silloin tällöin; miehet 1% /
naiset 0%, ja



Hyvin harvoin; miehet 3% / naiset
2%.
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Miten barometrissa saatu tulos on selitettävissä, jos kerran läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva väkivalta Suomessa
on sillä tavalla sukupuolittunutta, kuin
mitä ministeriötasollakin esitetään?
Erityisen ihmeelliseksi tämän tuloksen
tekee vielä se asia, mitä tiedetään sukupuolten eroavaisuuksista liittyen läheisissä ihmissuhteissa esiintyvän väkivallan pelkäämiseen. Tiivistetysti: miehet
eivät niin helposti, kuin naiset, pelkää
itseensä kohdistuvaa väkivaltaa, vaikka
heihin olisi sitä nykyisessä parisuhteessa
kohdistunutkin ja toisaalta, jos väkivaltaa on jossain aiemmassa elämän tilanteessa esiintynyt, naiset traumatisoituvat
siitä helpommin ja kokevat tämän takia
uusissakin (nykyisissä) parisuhteissaan
väkivaltaan liittyvää pelkoa.
Naisten ”pelkäämisalttiudesta” huolimatta, barometrin tulos oli se, että naisiin verrattuna kaksinkertainen määrä
miehiä kertoi pelkäävänsä tai olevansa
väkivallan takia kotona varuillaan.
Ehkä meidän on kohta syytä kaivaa esiin
Thomas Kuhnin klassikko, The Structure of Scientific Revolutions vuodelta
1962, ja kerrata paradigman vaihdoksen
vaiheita. Nyt barometrista saatu tulos ei
nimittäin ole ainoa tähän suuntaan viitettä antava havainto lähisuhdeväkivallan
alalla.
- Jukka Lampinen

6/2008
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KERAVAN OPISTON MIESKIOSKI
MIESTEN VIIKOLLA 2008
Teksti: Esko Porola

Keravan Opisto piti infopistettä (MiesKioski)
kirjaston sisääntuloaulassa valtakunnallisen
Miestenviikon (3.-9.11.2008) inspiroimana.
Tavoitteena oli kokeilla uutta tapaa markkinoida miehille suunnattua toimintaa Keravan
kaupungissa.
MiesKioski oli auki muutaman tunnin kerrallaan seuraavasti: maanantai 10-12, tiistai 1618, keskiviikko 10-12, torstai 16-20 ja perjantai 8-10.
Tarjolla oli houkuttimena toimineiden kakun,
keksin ja mehun lisäksi tietoa/esitteitä opiston
miehille suunnatuista ryhmistä, sekä Keravan
liikunnan, kirkon ja partiolaisten miestoimintaa, lehtileikkeitä opiston miestoiminnasta,
sekä esitteitä valtakunnallisten miesjärjestöjen
toiminnasta. Tavoitteena ei tällä kertaa ollut
saada miehiä suoranaisesti ilmoittautumaan
kursseille - ajankohtakin oli siihen myöhäinen
- vaan tiedottaminen yleisellä tasolla. Sekä
tietysti hankkia kokemusta siitä kuinka tällainen MiesKioski käytännössä toimisi.
MiesKioski oli osa Opetusministeriön rahoittamaa 'Miehet Mukaan!' -projektia (Keravan
ja Järvenpään yhteishanke), jolla pyritään lisäämään miesten määrää opistojen opiskelijoissa. Erityisesti miesten rekrytointiin pyritään löytämään uusia tapoja, jota tämä kokeilu siis testasi.
Viikon aikana infopisteeseen pysähtyi keskustelemaan 80-90 ihmistä. Naisia ja miehiä
ei laskennassa eritelty, mutta miehiä oli arviolta 70%. Naisia pyydettiin viemään esitteitä
ja tietoa kotiin tai työpaikoille. Aamu ja iltaSivu 18

ajat olivat hiljaisimmat. Eniten vierailijoita oli
iltapäivisin.
Paljon kirjastossa kävijöitä kulki MiesKioskin
ohi pysähtymättä, mutta toimintastrategiaan ei
kuulunut ohikulkijoiden 'kampitus' tarjoilutai esitepöydän ääreen. Pelkkä tarjoilu sekä
teksti: 'MiesKioski' ja 'Tarjolla ilmaista kakkua, keksiä ja mehua' herättivät mukavasti
ihmisten kiinnostusta (sai aikaan jopa hymyä
joissakin kansalaisissa), josta sitten oli helppo
ottaa toisaalta Miesten Viikko ja opiston
miestoiminta puheeksi.
Aika moni oli näistä jo jotain kuullutkin. Jokunen mies tuli varta vasten kyselemään toiminnasta, kun oli asiasta lukenut edellisen viikon lehdestä, jossa oli etukäteen haastateltu
MiesKioskin pitäjää. Noin kolme viidesosaa
kävijöistä oli kuitenkin sellaisia jotka eivät
olleet kyseisestä toiminnasta kuulleet. ■
Seuraava MiesKioski Keravalla
7.-13.1.2009
arki-iltapäivisin klo 15-18
Tervetuloa!
Myös miesaktiivien apu
on tervetullutta
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NAISEN VÄKIVALTA
- aikamme kipeä kysymys
Maailmanlaajuisesti on tunnettua, että opettamalla ja auttamalla naisia, autetaan lasten ja
koko perheen hyvinvointia.
Maria Akatemian Demeter-toiminta – Avoin linja naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa aloitettiin RAY:n rahoittamana vuonna 2003. Asiakastyöskentelymme
sisältää auttavan puhelinpalvelun, yksilö- ja ryhmä-tapaamiset. Koulutuksessa jaamme Demeter-toiminnastamme luomaamme teoriaa ja saamaamme kokemustietoa ihmissuhdetyön
ammattilaisille.
Tavoite

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

Tarkoitettu

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyössä oleville naisille ja miehille;
- jotka haluavat syventyä naisen väkivallan olemuksen
ymmärtämiseen ja kohtaamiseen
- joiden tulee työssään tunnistaa naisen väkivallan
piirteitä ja kohdata niitä

Rakenne ja teemat

7 seminaaripäivää, 7 koulutusryhmää.
Katso tarkemmin ohjelma osoitteesta www.maria-akatemia.fi.

Aika

Koulutus alkaa 5.2.2009

Hinta

1.200 €

Paikka

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

Ilmoittautuminen

Katja Ilola, Demeter-työn koordinaattori
puh. 040 847 8338
sähköposti katja.ilola@maria-akatemia.fi
Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.1.2009
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO

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

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

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

Nurmijärvi
Seppo Laakso
050 511 7725
laakso.seppo@kolumbus.fi

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

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

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

Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@luukku.com

Jyväskylä
Mika Kanervo
050 376 6333
mika.kanervo@valkointalofinland.fi

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

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@suomi24.fi

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

Tuusula
Visa Kuusikallio
050 330 4435
visa.kuusikallio@etu.inet.fi

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon@kooviis.fi

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

Kuopio / Itä-Suomi
Maunu Katajala
040 702 4081
maunu.katajala@kuh.fi

Vantaa
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@gmail.com

Lahti / Päijät-Häme
050 511 3361
miessakit.lahti@miessakit.fi

Vihti
Markku Kedrin
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.

