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TARVE JA VERTAISET OSALLISTAVAT MIEHIÄ 

Kansalais- ja työväenopistojen kurssitar-

jonnasta löytyy valtavasti miehiä kiinnos-

tavaa ja miehille kohdennettua toimintaa. 

Monet ovat kuitenkin huolissaan; onko tar-

jonnassa sittenkin jotakin vikaa, kun suu-

rempi osa kurssilaisista on nykyään naisia, 

ja ero näyttäisi kasvavan? Ei, kyse ei ole 

tarjonnasta sinänsä, vaan siitä, miten ja ku-

ka tarjoilee. 

 

Opistojen toiminta vahvistaa siihen osallis-

tuvien henkistä, sosiaalista ja fyysistä hy-

vinvointia. Siksi on hieno asia, että toimin-

ta kiinnostaa naisia, ja samalla on miele-

kästä etsiä keinoja miesten aktiivisen osal-

listumisen lisäämiseksi. Vaikka opistojen 

toimintaan osallistuu jo nyt paljon miehiä, 

tämä loppupeleissä hyvin matalakynnyksi-

nen mahdollisuus oman elämän rikastutta-

jana jää kuitenkin suurimmalta osalta mie-

histä hyödyntämättä. Onkin selvitettävä, 

mikä liikuttaa miehen mieltä. 

 

Hyvin miestapaista on, että oppimishalu 

konkretisoituu vasta, kun jokin tarve on 

kirjaimellisesti edessä. Opistojen tarjonta 

löytyy, jos excelin käytön osaamistaso vai-

keuttaa ratkaisevasti töiden tekemistä, tai 

jos se oma vene on vihdoin rannassa, ja pi-

täisi päästä merta edemmäs, mutta pitäisi 

osata myös navigoida. Konkreettinen, sel-

keä vastaus konkreettiseen tarpeeseen – 

se saa miehet liikkeelle.  

 

Kun halutaan herättää miesten kiinnostus 

ennen edellä mainittua konkretiaa – ja 

myös epäkonkreettisiin asioihin –, on kaksi 

keinoa ylitse muiden. Parhaiten toimii se, 

että toimintaan osallistunut mies puhuu 

miehet mukaan; miehet ovat kaikessa yksi-

löllisyydessään laumasieluja. Toinen hy-

väksi havaittu keino on se, että miehet itse 

rakentavat toiminnasta heille sopivaa, hei-

tä kiinnostavaa.  

 

Tietyt, raadollisemmatkin tosiasiat on jak-

settava kohdata. Osan miehistä keskuudes-

sa tuntuu melko sitkaassa olevan käsitys, 

että opistojen kurssit on valtavirtaisesti 

suunnattu naisille. Lisäksi osalla on melko 

vanhakantainen kuva toimintasisällöistä. 

Edellä mainitut miehet, jotka edustavat yl-

lättävän suurta osaa sukupuolesta, eivät 

kovin helpolla edes kursiivisesti tutustu 

opistojen tarjontaan. Viestinnän kehittämi-

nen onkin yksi osa-alue miesten osallistu-

mista tavoiteltaessa. 

 

Pitkäjänteisyyden, kokemusasiantuntijuu-

den ja vertaisesimerkin kautta miesten 

kiinnostus ja opistojen tarjonta saadaan 

yhä vahvemmin kohtaamaan. 

 

 

 
Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Kirjoitus julkaistu alun perin Kansalaisopistojen 

liiton jäsentiedotteessa (huhtikuu 2014). 
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EETU, EROSSA ELOSSA TUKIHENKILÖKOULU-

TUS LAPPEENRANNASSA 24.5. & 7.6. 

Ilmainen Miessakit ry:n Erosta Elossa—

tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU). 

Ilmoittautuminen 29.4. menneessä! Koulu-

tuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiu-

det toimia eromiehen vertaistukijana. Lue 

lisää www.miessakit.fi 

 

Lisätiedot 

Kari Vilkko / 044 751 1341 

kari.vilkko(at)miessakit.fi 

 

EROSTA ELOSSA -ERORYHMÄOHJAAJA –

KOULUTUS OULUSSA 8-9.5. 

Kaikille vertaiseroryhmän ohjaamisesta 

kiinnostuneille miehille ja ammattilaisille, 

jotka haluavat ryhtyä ohjaamaan eroryh-

miä. Koulutus on tarkoitettu myös täyden-

nyskoulutukseksi ammattilaisille, jotka ha-

luavat syventää omaa miesnäkökulmaista 

ymmärrystään eroasioissa. Koulutus on 

Erosta Elossa -eroryhmäohjaajille ilmai-

nen, muut 300€/osallistuja. Ilmoittautumi-

nen 30.4. mennessä! Koulutuksen jälkeen 

osallistujalla on tuntemus Miessakit ry:n 

eroryhmämallista ja ryhmän sisällöistä ja 

hän voi toimia eroryhmien ohjaajana. 

 

Lisätiedot 

Jouni Linnankoski / 044 751 1333 

jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 

 

MIES, ERO JA KÄYTÄNNÖN ASIAT -NETTILUENTO 

PERHEAIKAA.FI -SIVUSTOLLA 

Miessakit ry:n erotyöntekijä Kari Vilkko 

luennoi aiheesta Perheaikaa.fi -sivustolla. 

Mies, ero ja käytännön asiat -luento käsit-

telee erotilannetta yleisimpien käytännön 

asioiden kannalta, joista monella miehellä 

ei ole käsitystä. Katso luento Perheaikaa.fi 

–sivustolta. 

MIESSAKIT RY  

EROSTA ELOSSA –KOULUTUKSET 

MIESKAVERIKURSSI TOUKOKUUSSA 

 

Mies! Olisitko kiinnostunut toimimaan kave-

rina lapselle, jolla ei ole yhteyttä omaan 

isäänsä tai muihin miehiin? Seuraavan ker-

ran mieskavereita koulutetaan toukokuussa. 

Kurssilla perehdytään muun muassa mies-

kaveritoiminnan periaatteisiin ja käytäntöi-

hin sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin. 

Muita aiheita ovat äitien, lasten ja miesten 

toiveet ja motiivit, ajankäyttö sekä yhden 

vanhemman perheiden monimuotoisuus. 

 

Kurssille osallistuminen ei vielä edellytä si-

toutumista toimintaan. Kurssilla jokainen 

mieskaveriksi haluava voi pohtia omaa moti-

vaatiotaan ja soveltuvuuttaan. Jokaisen 

kurssilaisen rikostausta tarkistetaan. Kurssi 

on maksuton. Lisää toiminnasta ja ilmoittau-

tumisohjeet: www.mieskaverit.fi. 

 

Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyk-

sen kehittämää vapaaehtoistoimintaa, jossa 

aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan 

kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhte-

yttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.  
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PATIKKASAKKI 10 VUOTTA 

Teksti Risto Railo                                                                  

Kuva Freeimages.com / tiano69 

Maaliskuussa 2004 lähti neljä luontohenkis-

tä miessakkilaista ensimmäiselle retkel-

le.  Hiihdettiin Pirttimäeltä Luukkiin ja ta-

kaisin.  Pieni ydinryhmä jatkoi patikointia 

muutaman kerran vuodessa vuoteen 2008 

saakka.  Sittemmin Patikkasakki sai uutta 

elämää Miessakkiopiston puitteissa ja moni-

kulttuurisena Patikkasakkina.  

  

JUHLAPATIKKAPÄIVÄT LAPIN YÖTTÖ-

MÄSSÄ YÖSSÄ 11.-15.6.2014 

  

Puolukka on perheemme tunturimaja Py-

hätunturin alarinteellä (Polartie 9, 98530 

PYHÄTUNTURI).  Se on oivallinen tukikoh-

ta retkille Pyhä-Luoston kansallispuiston 

upeisiin maisemiin. Majassa on 10 vuode-

paikkaa. Lisätietoja ja kuvia 

www.poiesis.fi.  

  

Patikoinnin lisäksi ohjelmaan mahtuu 

miestä kiinnostavien aiheiden pohtimista. 

Samaan aikaan on Sodankylässä elokuva-

juhlat.  Siellä vierailuja voidaan haluttaessa 

sovittaa mukaan.   

  

Matkan tänne voi tehdä esim. Kemijärven 

yöjunalla, josta on suora bussiyhteys Py-

hälle.  Kimppakyyti on ehkä edullisin. Use-

amman kuskin myötä taittuu tuhannen ki-

lometrin matka pääkaupunkiseudultakin 

päivän kuluessa.  

  

Yhdessä ostetaan ja maksetaan ruuat ja 

valmistetaan ateriat.  Muita kustannuksia 

ei osallistumisesta matkojen lisäksi ole.  

Omat lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet tar-

vitaan. Muut vuodevaatteet ovat talossa. 

Ajatuksena on, että pidän Puolukassa 11.-

15.6. avoimien ovien päivät. Ei tarvitse olla 

koko aikaa ja päivämäärärajat ovat jousta-

vat. 

 

Tervetuloa vanhat ja uudet patikkasakki-

laiset! ■ 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset  

Risto Railo 

risto.railo@poiesis.fi 
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SOSIAALISEN OPPIMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA 

Teksti ja kuvat Peter Peitsalo 

Oppiminen on elinikäinen matka, jonka tar-

koituksen ja päämäärän voi ennalta aset-

taa. Se, minne oppimisprosessit meitä sitten 

kuljettavat ja mistä itsemme löydämme, on-

kin sitten kokonaan toinen juttu. Oheinen 

teksti käsittelee oppimista sekä sen sosiaa-

lista ja kokemuksellista ulottuvuutta peila-

ten syksyllä 2013 tehtyyn koulutusmatkaan, 

jonka innoittamana teksti myös on syntynyt. 

 

Tosiasia #1: Oppimista tapahtuu monin 

eri tavoin 

 

Oppimiseen liittyvät mielikuvat ovat mo-

nasti edelleen sellaisia, jotka linkittyvät 

passiiviseen kuunteluun, katseluun tai lu-

kemiseen. Tämän kaltainen asetelma on 

monessakin mielessä oppijan kannalta 

helppo tilanne, sillä perinteinen oppimis-

käsitys antaa mahdollisuuden laiskotte-

luun ja oppimiseen liittyvien vastuiden 

siirtämiseen sinne, missä tieto oletettavas-

ti on. Oppimisen ollessa turhauttavaa tai 

haastavaa, on tällöin helppo katsoa syyttä-

västi tasaväkisesti vuoden tylsistäjä-

palkinnosta kilpailevaa opettajaa tai kirjaa 

sen sijaan, että pohtisi omaa osuuttaan. 

 

Viime marraskuussa kävin Lontoossa kou-

luttautumassa johtajien psykodynaami-

seen coachingiin. Matkaan liittyvän kehit-

tymistavoitteen ollessa itselle selvä, oli 

hämmästyttävää huomatta, kuinka oppi-

mista kyseisellä matkalla tapahtui enem-

män ja huomattavasti monimuotoisemmin, 

kuin mihin olin osannut varautua. Erikois-

ta oli myös se, että merkittävimmiksi oppi-

miskokemuksiksi muodostuivat ne, joihin 

en ollut osannut varautua ja jotka liittyivät 

ainakin näennäiseesti enemmän henkilö-

kohtaiseen kuin ammatilliseen puoleen it-

sestäni. 

 

Tosiasia #2: Oppiminen on parhaimmil-

laan koko persoonaa koskettava elämys 

 

Vaikka olenkin matkustellut mielestäni 

kohtuullisen paljon ja Lontookin on muu-

tamaan kertaan ehtinyt tulla tutuksi, en-

simmäinen pysähdyttävä kokemus oli as-

tuminen Victoria stationin ulkopuolelle. 

Suurkaupungin elävyys iski vasten kasvoja. 

Ihmisten ja autojen massasta muistan kiin-

nittäneeni huomion vastapäätä sijaitse-

vaan Shakespeare-nimiseen ravintolaan, 

jossa kuin sattuman kaupalla yksi kaverini 

oli samalla hetkellä illallistamassa vaimon-

sa kanssa. Tavarat hotellille ja tuttujen 

kohtaaminen vieraalla maalla. 

 

Sekä saapuminen Victorialle että seuraa-

van illan omatoimiretki London eye -

maailmanpyörälle muistuttivat omalla 

lempeällä tavallaan elämän rajoista ja ra-

jallisuudesta. Paljon mahtuu oman elämän 

rajojen sisälle, mutta vielä enemmän sen 

ulkopuolelle. Kävely suurkaupungin ka-

duilla ja ehkä hyvällä syyllä maailman ih-

meiksi luokiteltujen asioiden näkeminen 

oli ja on opettavaista. Opettavaista ainakin 

ihmisyydestä ja jatkuvasta pyrkimykses-

tämme ylittää totuttuja rajoja, tuottaa kau-

neutta tai rakentaa suuruudenhulluja mo-

numentteja. Joka tapauksessa vieraassa 
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ympäristössä ollessa on helppoa havaita 

jopa kokemisen ja tunteiden tasolla, missä 

rajat itsen ja muiden välillä kulkevat ja 

mitkä ovat ne asiat, joille itse antaa minkä-

kinlaisia merkityksiä. 

  

Tosiasia #3: Oppiminen edellyttää ky-

kyä sietää oma rajallisuus ja epätäydel-

lisyys 

 

Uudet, itselle vieraat asiat saattavat olla 

haastavia omaksua, sillä oppimiseen liittyy 

aina mahdollisuus, että joutuu kyseenalais-

tamaan omaa itseään, arvojaan ja omaksu-

miaan tapoja. Itsekin kouluttajana olen ai-

na aika ajoin tavannut koulutuksissa ihmi-

siä, jotka sanovat etteivät he oikeastaan 

tarvitse lisää oppia. Yhteistä näille ihmisil-

le on ollut se, kuinka he ovat asettuneet 

oppimistilanteeseen ja oppijan rooliin sekä 

kuinka he ovat kamppailleet uuden ja van-

han tiedon yhteensovittamisen kanssa. On 

myös ollut mahtavaa huomata, mikäli 

kamppailu on päättynyt siten, että ihminen 

on oikeasti prosessoinut kuulemaansa ja 

ehkä päättänyt koulutuspäivän hieman ai-

empaa rikkaampana. 

 

Omassa Lontoon koulutuspäivässäni asen-

noitumistani oppimiseen helpotti se, että 

kouluttaja oli kirjoittamallaan kirjalla jo 

osoittanut pätevyytensä ja sitä kautta an-

sainnut auktoriteettiasemansa tavoitelta-

van tiedon omaajana. Yllättävää kuitenkin 

oli se, että hänen tieto- ja kokemuspohjan-

sa oli niin laaja, että sain yhdeltä päivältä 

huomattavasti paljon enemmän, kuin mitä 

osasin odottaakaan. Opin lisää käytännön 

työmenetelmistä, hyvän työsuhteen raken-

tamisesta ja psykodynaamisen viitekehyk-

sen hyödyntämisestä coaching-/

työnohjaustyössä. Lisäksi opin paljon ryh-

mässä olemisesta (koulutusryhmämme 

koostui kahdeksasta eri puolilta Euroop-

paa tulleista ammattilaisista) ja oman nä-

kökulman laadullisista eroista suhteessa 

toisten, pitkän työuran ja koulutustaustan 

omaavien ammattilaisten näkökulmiin. 

Opin näkemään sitä, missä olen vahvoilla 

ja mitä minun tulisi pohtia vielä lisää. Opin 

omakohtaisen kokemuksen kautta lisää 

niistä haasteista, joita (monikulttuuriseen)

ryhmään liittyminen asettaa sekä millä 

keinoilla näiden kanssa selviydytään. 
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Tosiasia #5: Oppimisen kontekstit ovat 

yllättävän lähellä 

 

Samalla tavalla, kuten matka oli minulle, 

ovat Miessakkien järjestämät ryhmät mo-

nelta osin samankaltaisia konteksteja ja 

oppimisympäristöjä, joissa miehet ovat uu-

dessa ympäristössä, ehkä vieraiden kult-

tuurien ja tapojen läheisyydessä, itselle 

tuntemattomien henkilöiden kanssa. Se, 

mitä tiedämme eri ryhmistä, oli kyse sitten 

ero-, isä- tai ViVe:n oppimisryhmistä, ovat 

ne osallistujilleen hyödyllisiä. Ei yllättävää, 

mutta yksi yleisimmistä vastauksista, ky-

syttäessä ryhmästä saatuja hyötyjä, on ni-

menomaan uusien asioiden oppimisen 

mahdollisuus. Tämä, toisilta ja toisten 

kanssa oppiminen, on erittäin tärkeätä, sil-

lä tässä ajassa, oli kyse sitten siviilipuolen 

ihmissuhteista tai työelämän vuorovaiku-

tuksista, yksi keskeisimmistä tarpeista on 

kyky ymmärtää toisia ja kyky olla toisten 

ihmisten kanssa. Nämä taidot eivät synny 

itsestään eivätkä teoreettisesti oppimalla. 

Ne edellyttävät oppimista kokemusten 

kautta. Kokemusten, joita saa esimerkiksi 

heittäytymällä uuteen, itselle vieraaseen 

kontekstiin ja hakeutumalla vieraisiin ti-

lanteisiin. Kokemusta siitä, kuinka itse toi-

mii toisten kanssa ja kokemusta omista ra-

joista, mahdollisuuksista ja kehittymis-

haasteista ei löydä tyhjiössä, ne löytävät 

muiden kanssa. Oli konteksti ja siinä olevat 

toiset sitten lähellä tai kaukana.  ■ 

Tosiasia #4: Uuden oppiminen tuottaa 

tuloksia – löydä ne! 

 

Yksinkertaistaen aikuisuudessa oppiminen 

tapahtuu tyypillisesti siten, että olemassa 

olevan tiedon pohjalle tulee uutta tietoa, 

joka joko otetaan vastaan sellaisenaan tai 

mukautetaan vanhaan tietoon. Niin tai 

näin, oppiminen kuitenkin muuttaa meitä. 

Osa muutoksista on pieniä, lähes huomaa-

mattomia, osa taas suurempia ja helposti 

havaittavia. Oman kokemukseni mukaan 

yksi palkitsevimmista asioista oppimisessa 

on huomata, kuinka oppi siirtyy käytän-

töön ja mitä lisäarvoa tästä itselleni on ol-

lut. 

 

Kokonaisuutena matka Lontooseen antoi 

itselleni sekä uutta tietoa, näkökulmia ja 

osaamista, jota pystyn suoraan hyödyntä-

mään perustyössäni. Lisäksi uudet asiat, 

ihmiset, tilanteet ja ympäristöt lisäsivät 

ennen kaikkea ymmärrystä siitä, mitä mi-

nä olen ja mitä taas en. Ihmisten kanssa 

työskenneltäessä tällä on ratkaiseva mer-

kitys onnistuneen kohtaamisen kanssa.  
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KIRJAPIIRIN PORUKKA KÄVI TUTUSTUMASSA KIRJAVÄLITYS OY:ÖÖN 

Teksti Risto Nuutinen 

Mäntsälän Kirjapiirin porukka kävi tutustu-

massa Kirjavälitys Oy:öön, pohjoismaiden 

suurimpaan kirjatukkuun. 

 

Kirjavälityksen toimintaa esitteli Tero Par-

viainen, joka olikin järjestänyt varsin mie-

lenkiintoisen kierroksen yrityksen tiloissa. 

Kirjavarasto olikin todella valtava, hylly-

metrejä yli kaksikymmentä lavakilometriä 

ja korkeavarastossa riitti hyllyjä aina noin 

viiteentoista metriin asti. 

 

Kirjoja on uskomattomat määrät, sekä tie-

tenkin joka lähtöön, niin tietokirjaa kuin 

dekkariakin. Nykyisin kirjojen käsittelytek-

niikka on todella modernia, tietoteknisesti 

ohjattua ja valvottua, mukaan lukien yksit-

täisen kirjakeräilyn puheohjaus, sekä tie-

tenkin trukkien langattomat tietokoneet, 

jne. Kirjavälitys varastoi ja toimittaa kirjo-

jen lisäksi myös esim Cdon.comin levyt, 

Rautakirjan ja Valittujen Palojen tuotteet, 

sekä paljon muuta tavaraa. Myös mm. kir-

jastojen ja koulujen kirjat kulkevat Kirjavä-

lityksen kautta ja ne päällysmuovitetaan-

kin siellä. E-kirjapalvelut ovat myös Kirja-

välityksen valikoimassa. 

 

Vierailijat saivat Kirjavälitykseltä myös 

mukaan "lämpiäisiksi" Eowyn Ivey'n palki-

tun kirjan "Lumilapsi". 

 

Paikka oli todellakin kirjallisuuden ystävän 

paratiisi...! Mikäli mielenkiintoa riittää, on 

Kirjavälitys valmis järjestämään uudenkin 

esittelykierroksen Miessakkilaisille. ■ 

 

Lisätietoa 

Risto Nuutinen 

Miessakit Ry 

Mäntsälän yhdysmies 

0400 174414  

TUTUSTU JA TILAA 
MIESSAKIT RY:N 

JULKAISUJA 
NETTISIVUILTAMME! 

 
WWW.MIESSAKIT.FI 
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MIESSSAKIT RY 

VIERAASTA VELJEKSI -OPPIMISRYHMÄT 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta 

tarjoaa monikulttuurisia suomen kielen 

keskusteluryhmiä miehille. Ryhmät on tar-

koitettu sekä syntysuomalaisille että maa-

hanmuuttajataustaisille miehille. Ryhmiin 

on vapaa pääsy – ilmoita kuitenkin etukä-

teen, että olet tulossa mukaan! 

 

Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka halua-

vat oppia suomen kieltä ja harjoitella sitä 

käytännössä syntysuomalaisten kanssa ha-

luavat vierailla eri kohteissa, esimerkiksi 

museossa tai harrastuspaikoissa haluavat 

tutustua eri kulttuureihin ja ihmisiin ha-

luavat auttaa toisia suomen kielessä ja yh-

teiskuntataidoissa 

 

Ryhmä sopii parhaiten luku- ja kirjoitustai-

toisille. Suositeltava suomen kielen vähim-

mäistaitotaso on A1.2 tai muutama suo-

men kielen kurssi. 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi oppi-

misryhmä | Espoo 

 

Paikka ja aika 

Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo 

4.4.–30.5.2014  

Perjantaisin klo 16.00–18.00 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 

Hannu Sivonen 

0400 876546 / hannu.s@pp.htv.fi 

Ibrahim Hassan 

044 306 6758 / gablax@yahoo.com 

 

 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -

oppimisryhmä | Helsinki 

Paikka ja aika 

Miessakit ry:n toimisto, Annankatu 16B, 28 

2. kerros. 

4.4.–30.5.2014  

Perjantaisin klo 17.00–19.00 

 

Lisätietoja ryhmän ohjaajilta 

Heikki Kerkkänen 

050 5743127 

heikki.kerkkanen@miessakit.fi 

Ahmed Diiriye 

044 3447527 / a.diiriye61@yahoo.com 

 

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -

oppimisryhmä | Vantaa 

 

Paikka ja aika 

Silkinportin toimintakeskus, Tikkurilantie 

44 F (2. kerros), Vantaa 

1.4.–27.5.2014  

Tiistaisin klo 15.00–17.00 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 

Andrey Mustonen / 0445445499 

mustonen.andrey@suomi24.fi 

Mikko Salminen / 0442724296 

mikko.m.salminen@laurea.fi 

Ziaulhag Momeni / Monimaa ry 

040 5018442 

ziaulhagmomeni@hotmail.com 
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LAPSIASIAVALTUUTETUKSI TUOMAS KURTTILA 

Teksti STM Tiedote 48/2014 13.03.2014                     

Kuva AnnArt  

Uudeksi lapsiasiavaltuutetuksi on nimitet-

ty hallintotieteiden ja teologian maisteri 

Tuomas Kurttila 1.5.2014 alkaen viiden 

vuoden määräajaksi. Valtioneuvosto päätti 

nimityksestä 13. maaliskuuta. 

 

Tuomas Kurttila (s.1978) on nykyisin Suo-

men Vanhempainliitto ry:n toiminnanjoh-

taja. Kurttila työskenteli vuosina 2003 - 

2007 opetus- ja kulttuuriministeriössä 

suunnittelijana sekä pääsihteerinä nuori-

sojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjes-

töjen avustus- ja arviointitoimikunnassa. 

Vuosina 2007 - 2010 Kurttila työskenteli 

valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan 

pääsihteerinä. Kurttila on kirjoittanut ar-

tikkeleita lapsi-, nuoriso- ja perhepolitii-

kasta. 

 

Lapsiasiavaltuutettu on sosiaali- ja terve-

ysministeriön yhteydessä toimiva itsenäi-

nen viranomainen, jonka toimipaikka on 

Jyväskylä. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä 

on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteu-

tumista.  Valtuutettu kehittää aloittein, 

neuvoin ja ohjein yhteiskunnallista päätök-

sentekoa lasta koskevissa asioissa, seuraa 

lainsäädäntöä ja edistää lapsen edun toteu-

tumista yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuute-

tun virka oli haettavana viran nykyisen 

haltijan irtisanoutumisen vuoksi. ■ 

 

Lisätietoja 

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338  

hallitusneuvos Liisa Perttula, p. 0295 

163521 

Muualla verkossa 

Lapsiasiavaltuutettu http://

www.lapsiasia.fi 

LIITY 

MIESSAKIT RY:N 

POSTITUSLISTALLE! 

 

WWW.MIESSAKIT.FI 
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ASIANTUNTIJA-AVUSTEINEN HUOLTORIITOJEN 
SOVITTELU TUOMIOISTUIMESSA TULEE VALTAKUNNALLISEKSI  

Teksti Oikeusministeriön tiedote 10.4.2014  

Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen so-

vittelu laajenee toukokuun alusta lähtien 

kaikkiin käräjäoikeuksiin. Tasavallan pre-

sidentin on tarkoitus vahvistaa uudistuk-

sen mahdollistavat lakimuutokset huo-

menna perjantaina 11. huhtikuuta.  

 

Asiantuntija-avusteista sovittelumenette-

lyä (ns. Follo-hanke) on kokeiltu vuoden 

2011 alusta lukien ensin neljässä ja sen jäl-

keen lisäksi vielä seitsemässä käräjäoikeu-

dessa eri puolilla maata. Saadut kokemuk-

set ovat olleet myönteisiä. Kokeilun seu-

ranta-aikana valtaosassa huoltoriitoja 

päästiin sovintoon, ja prosessi oli oikeu-

denkäyntiin verrattuna sekä nopeampi et-

tä edullisempi kaikkien osapuolten kannal-

ta. Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä 

sovitteluun.  

 

Huoltoriidan sovittelussa sovittelijana toi-

mii tuomari. Häntä avustaa asiantuntija, 

jonka keskeinen tehtävä on tuoda sovitte-

lussa esiin lapsen edun kannalta keskeiset 

seikat ja edistää vanhempien välistä vuo-

rovaikutusta. Asiantuntija-avustajalta edel-

lytetään psykologin, sosiaalityöntekijän tai 

lastenpsykiatrin koulutusta. Osapuolilla on 

tuomioistuinsovittelussa oikeus käyttää 

myös lakimiesavustajaa.  

 

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun tar-

koituksena on tarjota erityistä sovittelu-

palvelua vanhemmille, jotka eivät ole saa-

neet riittävää apua muista eropalveluis-

ta.  Ensisijaisesti huolto- ja tapaamisasiat 

tulee jatkossakin pyrkiä sopimaan kunnal-

lisissa peruspalveluissa. 

 

Lakimuutokset tulevat voimaan toukokuun 

alusta. ■ 

 

Lisätietoja 

projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen  

02951 50245 etunimi.sukunimi(at)om.fi  

YKSINHUOLTAJAISIÄ HAETAAN  

HAASTATELTAVIKSI! 

 

Teen pro gradu -tutkielmaa Helsingin yli-

opistossa Kotitaloustieteen laitoksella. 

Tutkin yksinhuoltajaisien perhekäsitys-

tä.Tutkimushenkilöiltä kerään ensin esitie-

toja, jonka pohjalta haastattelen. Tarvitsi-

sin vielä lisää haastateltavia. 

 

Tutkimus ei vie tutkittavilta paljon aikaa 

tai vaadi paljoa vaivaa. Tutkimushenkilöik-

si sopivia ovat lasten kanssa asuvat yh-isät 

(ei leskeytymisen kautta yh-isiksi pääty-

neet), joilla ei asu samassa taloudessa uut-

ta kumppania. 

 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tut-

kimukseen, otathan ystävällisesti yhteyttä 

sähköpostiosoitteeseeni riikkamiinahap-

ponen@hotmail.com. 

 

Kiitos! 
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MIESSAKIT RY:N 

MIESSAKKIOPISTOSSA TAPAHTUU 

KUVASAKKI | HELSINKI 

Liity kuvasakkiin ja löydä sisäinen cartier-

bressonisi! 

 

Opit aluksi digikuvauksen perustekniikkaa 

ja kuvankäsittelyä. Ennen kaikkea opit lu-

kemaan valokuvia, katsomaan maailmaa 

uusin silmin ja reagoimaan näkemääsi ka-

meralla. Visuaalisen yhdessäolon lisäksi 

kuvaamme ja kirjoitamme yhteiskuntaan 

ja miehenä olemiseen liittyviä projekteja 

julkaistaviksi. 

 

Ryhmää ohjaa lehtikuvaaja ja kuvajourna-

lismin opettaja Jore Puusa:  

puusaportfolio.blogspot.fi.  

 

Ryhmä 

Kuvasakki on 5-9 miehen kokoinen. Ryh-

mässä tarvitset: 

 digitaalikameran  

 tietokoneen 

 

Aika 

Keväällä tapaamiset kerran viikossa, keski-

viikkoisin 5.3.–28.5. klo 18–20. 

 

Kevään jälkeen tapaamiset kerran kuussa. 

Painopiste siirtyy verkon kautta tapahtu-

vaan yhteydenpitoon. 

 

Paikka 

Miessakit ry:n koulutussali, Annankatu 16 

B 28, HKI 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Jukka Lampinen, 044 751 1336 

jukka.lampinen@miessakit.fi 

KIRJALLISUUSSAKKI 

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu ka-

veriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa 

mieheyttään niin klassikkojen kuin uu-

demmankin kirjallisuuden mieskuvia vas-

ten. 

 

HELSINKI 

Aika 

Kevään viimeinen tapaaminen on 29.5. 

Syksyn ensimmäinen tapaaminen todennä-

köisesti tiistaina 2.9. klo 18-19.30. Alusta-

va aikataulu tiistaisin klo 18-19.30 2.9., 

23.9, 14.10., 4.11. ja 25.11. 

 

Paikka 

Miessakkien tilat, Annankatu 16 B 28, Hki 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Petri Öhman 

pjohman@netti.fi 

 

JÄRVENPÄÄ 

Aika 

Seuraavat tapaamiset ovat tiistaisin: 6.5. ja 

3.6. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 

noin elokuun puolivälissä. Mukaan sakkiin 

mahtuu vielä kaksi miestä.  

 

Paikka 

Sahan koulu, Puistotie 83, Järvenpää 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Risto Salovaara 

risto.salovaara@miessakit.fi 

040 5372038 



K E V Ä T  2 0 1 4  Sivu 15 

MIESSAKIT RY PALVELUKSESSASI 

Hallinto  
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
       050 588 1687 
       tomi.timperi(at)miessakit.fi 
Antti Alén, hallintopäällikkö 
       0500 934 303 
       antti.alen(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miestyön Osaamiskeskus 
       miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi 
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö 
       044 751 1331 
       peter.peitsalo(at)miessakit.fi 
 
Miessakkiopisto 
toimistosihteeri 
       09 612 6620 
       miessakit(at)miessakit.fi 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
       Ks. tämän lehden takakansi 
 
Hallitus ja valtuusto 
       Ks. Yhdistyksen Internet-sivusto 
 
 

 
 
Lyömätön Linja 
       09 6126 6212 
       044 751 1334 
       lyomaton.linja(at)miessakit.fi 
Pekka Jolkkonen, vastaava psykoterapeutti 
       044 751 1335 
       pekka.jolkkonen(at)miessakit.fi 
Jukka Lampinen, väkivaltatyöntekijä 
       044 751 1336 
       jukka.lampinen(at)miessakit.fi 
Panu Varjonen, psykoterapeutti 
       044 751 1330 
       panu.varjonen(at)miessakit.fi 
 
Erosta Elossa 
       09 6126 6216 
       erosta.elossa(at)miessakit.fi 
Jouni Linnankoski, vastaava erotyöntekijä 
       044 751 1333 
       jouni.linnankoski(at)miessakit.fi 
Kari Vilkko, erotyöntekijä 
       044 751 1341 
       kari.vilkko(at)miessakit.fi 
       miessakit.tampere(at)miessakit.fi 
 
Vieraasta Veljeksi  
Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä 
       044 751 1340 
       heikki.kerkkanen(at)miessakit.fi 
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä 
       044 751 1332 
       kimmo.saastamoinen(at)miessakit.fi 
 
Isyyden Tueksi 
       miessakit.lahti(at)miessakit.fi 
Timo Tikka, vastaava isätyöntekijä 
       050 511 3360  
       timo.tikka(at)miessakit.fi 
Ilmo Saneri, isätyöntekijä  
       050 511 3361 
       ilmo.saneri(at)miessakit.fi 
 
 



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 

MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 
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Pääkaupunkiseutu 
Sami Koikkalainen 
040 731 2021 
sami.koikkalainen@miessakit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 

 

Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@miessakit.fi 

Mäntsälä 
Risto Nuutinen 
0400 174 414 
risto.nuutinen@miessakit.fi 

Somero 
Voitto Vieraankivi 
045 267 9009 
voitto.vieraankivi@miessakit.fi 

Ylä-Savo 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
reirami@suomi24.fi 

Lahti / Orimattila 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen@miessakit.fi 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794 794 
pekka.e.huttunen@miessakit.fi 

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

Sastamala 
Seppo Laakso 
050 511 7725 
seppo.laakso@miessakit.fi 

Turku 
Olavi Katto 
050 311 4129  
olavi.katto@tunmky.fi 

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Riihimäki 
Markku Alhorinne 
050 339 8059 
markku.alhorinne@miessakit.fi 

Kouvola 
Kari Vakkilainen 
0400 556 388 
kari.vakkilainen@miessakit.fi 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
pekka.hakala@miessakit.fi 

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

Vaasa  
Patrik Martonen  
044 5151 663  
patrik.martonen@miessakit.fi 

   


