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RAUHANOMAISTA RINNAKKAISELOA IHMISKÄSITYSTEN VÄLILLE
Lansimainen yhteiskunta elaa aiemmin kokemattoman jakautuneisuuden aikaa. Sivilisaation kehittyessa olemme olleet jakautuneita muun muassa yhteiskuntaluokkien,
rodun tai puoluepolitiikan myota. Nyt meita jakavat myos eroavaisuudet sukupuoliperustaisessa ihmiskasityksessa ja sen
myota muodostuvissa arvomaailmoissa.
Tama vastakkainasetteleva monijakautuminen on johdettavissa erityisesti 1900luvun jalkipuoliskolla lailla turvatusta ajatuksenvapaudesta ja kaiken kattavasta
sahkoisesta verkottumisesta 2000-luvulla.
Sukupuoliperustainen ihmiskasitys on
paaosan ihmiskunnan historiasta mielletty
kollektiivisesti niin, etta ihminen on mies
ja nainen, ja yhteiskunta on rakentunut
paljolti taman kasityksen pohjalta. Taman
rinnalle on lansimaissa nostettu kasitys
siita, ettei sukupuolta tule jakaa vain kahteen. Tama siksi, etta vaikka biologian perusteella ihmisen sukupuolia on kaksi, on
myos otettava huomioon niin kutsuttu sosiaalinen sukupuoli. Talla tarkoitetaan
miehuuden ja naiseuden sosiaalisesti luotuja merkityksia seka yhteiskunnallisia sukupuolirooleja.
Ihmiskasityksen vastakkainasetteleva monijako on yksinkertaistaen sanottuna sita,
etta osalle sukupuolen ydin on biologia,
osalle sosiaaliset ja yhteiskunnalliset roolit, ja osalle edellisten synteesi. Osa ihmisista on sita mielta, etta biologinen ero sukupuolten valilla vaikuttaa merkitsevasti
myos sosiaalisen minan kehittymiseen.
Osa taas ajattelee, etta yhteiskunnalliset

sukupuoliroolit muovaavat paaosan sosiaalisesta minasta.
Äjattelujen lahtokohtaiset eroavaisuudet
johtavat usein myos arvomaailmojen eriytymiseen. Äjatussuunnasta riippuen sosiaalista yhteiskuntaa tulisi kehittaa
”antamalla tyttojen olla tyttoja ja poikien
poikia”, ”keskittymalla yksiloihin sukupuoliroolit haivyttaen” tai ”tukemalla tyttoja
etsiytymaan perinteisille miesten aloille ja
painvastoin” ja niin edelleen. Koska kyse
on ihmisyyden ydinkysymyksista, on nailla
ajatuksilla valtava sielullinen arvolataus.
Ne vaikuttavat merkittavasti ihmisten puheisiin arjessa ja myos taman paivan yhteiskuntapolitiikan tekemiseen. Valitettavasti, kun politiikan tekijat ovat ihmisia,
tama syvalle meneva vaikutus nakyy vaikeutena luoda yhteista hyvaa.

Minkaan edella mainituista kolmesta ajatussuunnasta – biologia, sosiaalistuminen,
synteesi – edustaja ei voi todistaa olevansa
aukottomasti oikeassa. Taman ihmisen
pienuuden hyvaksyminen on avain rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. On varsin
todennakoista, etta toisistaan eriavilla ihmiskasitys-aatesuunnilla tulee olemaan
pysyvat ja vankat kannattajakuntansa.
Rauhan, turvallisuuden, kunnioittamisen ja
yhteisen hyvan nimissa onkin viisautta hyvaksya se, etta olemme erimielisia ja ettei
yhteiskuntapolitiikkaa tule rakentaa sille,
etta vain oma ajatus saisi elaa. On opittava
hyvaksymaan toiset, vaikka se kuinka sotisi omaa arvomaailmaa vastaan.

→
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Tarkeinta on, ettei valtio asetu minkaan
edella kuvatun aatesuunnan kannattajaksi.
Valtion tulee pyrkia siihen, etta aatesuunnat voivat elaa rauhanomaista rinnakkaiseloa. Jos valtio asettuu vain jonkun kannalle, yhteiskuntarauha jarkkyy, vastakkainasettelu kasvaa ja monimuotoinen vakivalta lisaantyy. Viisas johtaja hyvaksyy ajattelutapojen kirjon ja kay periksiantamatonta
vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Periksiantamatonta siina, ettei kategorisesti syrji
tai asetu ylapuolelle, ja tekee ratkaisut
kuuntelemalla, jolloin ratkaisun perustelut
ovat helpommin vastaanotettavissa.
Talla hetkella sukupuoliperustaiset ihmiskasitykset ovat niin vereslihalla, etta teemme tahtomattamme hallaa yhteiselle hyvalle. Me taalla Suomessa olemme kuitenkin
onnistuneet loytamaan jo jotakin varsin
arvokasta. Me annamme kullekin poliittiselle puolueelle vuorollaan mahdollisuuden tehda hyvaa sen perusteella, mita kansa kulloinkin enemmistona haluaa. Emme
siis kategorisesti sulje jotakin kansanosaa
paatoksenteon ulkopuolelle. Nain opimme
yhdessa ja jatkamme rauhaa rakastavan
kansan mentaliteetin vaalimista.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
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VERTAISRYHMÄ KOKOONTUNUT JO 18 VUOTTA
Teksti Markku Vettenniemi, ryhman jasen

Vuonna 2002 aloittanut Miessakkien vertaisryhma on jatkanut tapaamisiaan vuodesta 2002 lahtien. Vuoden virallisen rupeaman jalkeen ryhma kokoontui alkuun
kahdesti vuodessa, sittemmin tapaamisiin
on tultu vain loppusyksyisin. Peruskaava
on se, etta kuulumiset vaihdetaan kaikessa
rauhassa Miessakkien toimistolla ja lopuksi kaydaan yhdessa ruokailemassa.
Viimeisimmassa tapaamisessa jaljella oli
nelja sinnikkainta, ikahaitarin ulottuessa
reilusta 50:sta noin 80:een. Kokemukset
pitkasta yhteisesta taipaleesta ovat hieman
erilaisia eri miehille:
•

Vapaaehtoistyön merkitys on hyvin
avautunut, nyt olen myös antavana osapuolena. Ryhmätyö on voimaannuttavaa, enemmän siinä saa kuin antaa.

•

Pitkäaikainen ryhmä on auttanut avaamaan oman elämän solmuja ja selviytymään traumasta.

•

Ryhmä on auttanut käsittelemään
omaa elämää ryhmän ulkopuolellakin.

•

Ainutlaatuinen kokemus, joka on vahvistanut uskoa selviytymiseen ja elämään ylipäätään.

•

Alussa sain ryhmästä tukea hankalaan
parisuhdetilanteeseen, sittemmin kokoontumiset ovat olleet oman elämän
"tsekkauksia", kun on tiivistänyt kavereille menneen vuoden kuulumiset. Ja
lohdullista on ollut huomata, että elämä
yleensä helpottuu vuosikymmenten
myötä.

Ryhman jasenista kaksi on sittemmin vetanyt myos omia ryhmia. Ryhmalla ei ole erityista tulevaisuudenkuvaa, vaan loppusyksysta tuumitaan, josko viela tavattaisiin.
Todennakoisesti edelleen :) ∎
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AJANKOHTAISTA
Miessakit ry:n Lyömätön Linja -työn kehittäjä siirtyy eläkkeelle
Miessakit ry:n Lyomaton Linja -yksikon
vastaava psykoterapeutti Pekka Jolkkonen
jai lomalle 1.5. ja siirtyy sen paatyttya elakkeelle.
Pekka Jolkkonen aloitti yhdistyksessa
vuonna 1999 keskeisina tehtavinaan vakivaltaisuuteensa apua hakevien miesten
auttaminen ja tyomuodon sisaltovastaavana toimiminen. Han kehitti perustan niille
asiakastyon arvoille ja tyotavoille, joilla
Miessakit ry:n Lyomaton Linja -tyota toteutetaan tanakin paivana. Erityisesti han
on vastannut ydintyomuotona kaytettavan
yksilotyoskentelyn ja sita tarvittaessa taydentavan parityoskentelyn kehittamisesta.
Tyohistoriansa aikana Pekka Jolkkonen on
toiminut tarkeana kollegiaalisena tukena
Miessakit ry:n henkilostolle, kouluttanut
alan ammattilaisia, kirjoittanut artikkeleita
ja julkaisuja, ja toiminut asiantuntijana erilaisissa alan kehitystyoryhmissa ja yhteistyoelimissa. Han on ollut seka tyoyhteisossaan etta kumppanuusverkostoissa varsin
pidetty kollega ja arvostettu ammattilainen. Han jattaakin merkittavana rakentajana pysyvan jaljen yhdistyksen toimintahistoriaan.

Erosta Elossa –selitysvideo julkaistu
Erosta Elossa -toiminnasta on julkaistu selitysvideo, jossa kuvataan millaista tukea
miehille on erotilanteessa tarjolla, ja miten
paasta elamassa eteenpain. Erotilanteessa
miehen ei tarvitse jaada yksin! Katso video
YouTubesta - kirjoita hakukenttaan Erosta
Elossa.

Erosta Elossa -toiminta on miesten henkilokohtaista tukemista ja neuvontaa, eroryhma- ja tukihenkilotoimintaa, seka verkkotukea (keskustelufoorumi, chat, videovalitteiset tapaamiset).
Olemme laajentaneet toimintaamme Helsingin ja Tampereen lisaksi myos Ouluun
ja Lahteen! Yhteystiedot loytyvat Miessakkien netista (→ Erosta Elossa).
≡

Lyomaton Linja -yksikon vastaavana psykoterapeuttina toimii jatkossa Matti Kupila, joka on tyoskennellyt yhdistyksessa
vuodesta 2014 alkaen.
≡
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Erosta Elossa -tukihenkilökoulutukset
eromiehille syyskaudella Oulussa ja
Lahdessa
Miessakkien Erosta Elossa -toimijat jarjestavat osallistujille ilmaiset erotukihenkilokoulutukset Oulussa syys-lokakuussa ja
Lahdessa marraskuussa.
Oletko selvinnyt omasta erostasi hyvin ja
haluaisit nyt auttaa muita miehia erotilanteessa? Kouluttaudu EETU-vertaistukihenkiloksi!
Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta
riippumatta. Koulutetut toimivat tukihenkiloina omilla paikkakunnillaan.
Katso lisatiedot Miessakkien netista (→
Erosta Elossa) ja ilmoittaudu mukaan!
≡

Isätyökirja ja muut Miessakkien julkaisut tilattavissa Kauppa-sivuilta
Miessakkien tuorein julkaisu Isätyökirja on
Isän näköinen -hankkeen tuotos, joka tuo
asiantuntevaa nakokulmaa isyyteen ja isatyohon. Julkaisussa kasitellaan sita, miten
isia ja isana olemista voidaan tukea erilaisissa palveluissa entista paremmin.
Miessakkien netista, Kauppa-sivuilta on
lisaksi tilattavissa edullisesti myos jarjeston aiempia julkaisuja. Valikoimasta loytyvat mm. Erosta Elossa ero-opas miehille ja
lahisuhdevakivaltaan keskittyva Väkivalta
– tunteita, toimintaa ja vastatunteita. Isatyokirja ja osa julkaisuista on myos selattavissa pdf-muodossa ilmaiseksi.

Ryhdy Toiminnan Miesten vertaismieheksi!
Tule mukaan Toiminnan Miehet -toimintaan vapaaehtoiseksi. Hanke tarjoaa miehille hyvinvointia tukevia vertaisryhmia,
jotka toimivat monenlaisilla teemoilla keskustelusta kulttuuriin ja liikuntaan. Suunnitellaan tehtava sinulle sopivaksi. MIESluurin vertaismieheksi ryhtymista ja Sakkitoimintaa voi suunnitella myos videovalitteisesti etayhteyksin.
Katso lisatietoja vertaismieheksi ryhtymisesta Miessakkien netista (→ Toiminnan
Miehet).
≡
Miessakit työstää raporttia väkivaltaa
kokeneiden miesten kokemuksista
Miessakit ry:n Vakivaltaa Kokeneet Miehet
kaynnisti viime syksyna kyselyn, jossa kerattiin tietoa katuvakivaltaa kokeneiden
miesten kokemuksista ja vakivallan aiheuttamista seurauksista. Kaymme parhaillaan huikean laajaa vastausaineistoa
lapi. Tulokset tullaan julkaisemaan Miessakit ry:n raportteja -sarjassa syksylla 2020!

≡
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

OULUN UUDEN TOIMIPISTEEN EROTYÖNTEKIJÄN ESITTELY
Teksti Jani Isokaanta, erotyontekija

Kuka minä on, missä minä on
Näin vaivaa, aikaa kulutin,
Kun mietin, kuka minä on, missä minä on.
Noin on Pauli Hanhiniemi runoillut Perunateatterinsa kanssa, mutta saman voisi
kysaista kotoisammin, tai oululaisemmin:
Kuka nää oot,
mistä nää oot kotosi,
ookko nää Oulusta?
Olen Jani Isokaanta, kohta viiskymppinen,
kahden tyttaren (22 ja 15 v) isa ja tuorein
miessakkilainen. Äloitin maalis-huhtikuun
vaihteessa erotyontekijana Oulussa.
En ole oululainen, mutta pohjoispohjalainen kylla. Äsustelen toistaiseksi viela maakunnan etelaosassa, Älavieskassa, mutta
viimeistaan elokuussa lienen jo osaaikaoululainen. Oulu on tuttu kaupunni
useista eri yhteyksista; aikaisemmasta
tyostani, ystavista ja vapaa-ajan vietosta,
liikunnasta ja kulttuurista.
Valmistuin muutama vuosikymmen sitten
Pieksamaen diakonia- ja kasvattajaopistolta diakoni-sosiaaliohjaajaksi. Tyohistoriaa
on kertynyt mm. seurakunnan nuoriso-,
diakonia- ja perhetyosta seka ammatillisen
opettajan monipuolisista tyotehtavista. Viimeisimmaksi toimin n. 16 vuotta ammatillisena opena Raudaskylan kristillisella
opistolla, mista siirryin Miessakit ry:lle.
–––
Charles M. Schulz on joskus todennut, etta:
”Life is like a ten speed bicycle. Most of us
have gears we never use.”
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Jonkin aikaa olin jo miettinyt, etta pitaisi
vaihtaa vaihdetta. Ämmatillisen opettajan
tyo on mielenkiintoista, monipuolista ja
haastavaa, mutta mieli vuosien varrella
kypsyi muutokseen. Seurailin tyopaikkailmoituksia jo pidemman aikaa, mietteissa
paluu juurille sosiaalityohon, mutta johonkin erityiseen.
Viime vuoden lopulla keskustelimme ystavani kanssa elamasta, kuka mina on, missa
mina on ja vaihteen vaihtamisesta. Han
vinkkasi minulle Miessakit-tyopaikan, laitoin paperit vetamaan ja tassa sita nyt ollaan uudelle vaihteelle vaihtaneena.
Tyo Miessakilla on alkanut etaisesti… Korona on pakottanut meidat muiden mukana tekemaan tyota etana, mutta tiiviisti ja
laheisesti yhteisessa verkossa.
Vaikka Miessakit ja oma Erosta Elossa tiimi on maantieteellisesti hajallaan, on
tyon aloitus ja tyotovereiden kanssa toimiminen tuntunut hyvin luontevalta ja laheiselta. Voi jopa olla, etta tama aika on tarjonnut enemman yhteytta koko tyoyhteison kesken, kuin mita ns. normioloissa olisi voinut olla. Kasvokkain emme ole viela
tavanneet kuin muutamien kanssa, mutta
koko tyoyhteiso on tullut varsin nopeasti
tutuksi ja laheiseksi etayhteyksien avulla.

Verkkovalitteisen tuen kehittaminen on
yksi paatehtavistani. Koronaepidemian aikana kriisi- ja muut palvelumme, yksilo- ja
paritapaamiset seka ryhmatoiminta on toteutettu varsin kattavasti etayhteyksin. Kokemukset ovat olleet rohkaisevat ja etayh-

JÄSENTIEDOTE

Tyo tarvitsee vastapainon.
Vapaa-aikaani kaytan monipuoliseen liikuntaan, retkeilen, ulkoilen ja lenkkeilen,
mielellaan kaikki nama pyoraillen ja yhdessa elamankumppanin kanssa. Fillarilla
rullaillessa teilla ja poluilla
mieli lepaa. Vanhat velot,
etenkin kilpapyorat, ovat
erityinen intohimon kohde
ja muutama retrokilpapyora
tallista loytyykin.
Äina ei jaksa pyorailla tai
kelikaan ei sita salli, silloin
virittelen vinyylisoittimeen
mieleisen levyn pyorimaan.
Usein siella soi blues, jazz
tai klassinen musiikki, teiniikaisen tyttaren kanssa
kuunnellaan Äbbaa ja Queenia. Ovat kuulemma in.
–––

teydet mahdollistavat palvelujemme helpomman saavutettavuuden ympari maan.
Uskon, etta epidemian jalkeen digituen
maapera on muhevassa kunnossa. Verkkovalitteinen tuki kehittyy ja sen tarve kasvaa entisestaan. Kiinnostavaa ja innostavaa tyosarkaa tulee siis riittamaan!

Tyo on erityista, tyoyhteiso
on erityinen, kohtaamamme
ihmiset erilaisissa elamantilanteissaan erityisia ja ainutlaatuisia. Tassa on hyva
siirtya uudelle vaihteelle ja kun kadenssikin vaikuttaa olevan kohdallaan, kilometreja kertynee kuin itsestaan. Let the good
times roll. ∎

–––
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LUOTTAMUS ON TÄRKEINTÄ
Teksti Visa Kuusikallio, hankekoordinaattori

Miehillä on erityinen tarve luottamukseen
ja sen tuottamaan turvallisuuden kokemukseen. Luottamus on kaikissa ihmissuhteissa
ja -yhteisöissä liima, jonka menettäminen
johtaa vaikeuksiin tai jopa kaaokseen.
Äikuisen miehen elaman keskeisia osaalueita ovat terveys, perhesuhteet, tyoelama ja mielekas vapaa-ajanvietto. Erityisesti elaman ruuhkavuosina pyritaan kanavoimaan oma energia ja tahtotila niiden yllapitamiseen ja vahvistamiseen. Omaa luottamusta ja vakautta uhkaavat taas negatiiviset muutokset, jotka kohdistuvat tarkeiksi koettuihin asioihin. Lasten vaikeudet,
parisuhteen kriisit ja itsensa toteuttamisen
esteet nousevat usein esiin miesten tarinoissa ahdingon lahteina. Irtisanomisen

pelko, tyottomyys tai liiallinen tyotaakka
ovat myos haasteita miehen psyykkiselle ja
fyysiselle terveydelle, seka sosiaaliselle hyvinvoinnille.
MIESluurissa jaettujen tarinoiden perusteella miehen on vaikea luottaa tulevaisuuteensa, kun omat tunteet ampuvat kovin
panoksin sisaisessa maailmassa. Perusturvallisuutta uhkaavat kaanteet tuntuvat
usein yllattavilta ja kohtuuttomilta. Parisuhteen alussa koettu rakkaus ja lupaukset
eivat tunnu riittavan ja kaikenlaiset ristiriidat ja huolet valtaavat vuorovaikutuksen.
Isaksi tulemisen ilo muuttuu moninaiseksi
syyllisyyden ja riittamattomyyden miinakentaksi. Isovanhemmat muuttuvat tukijoista tarvitseviksi vanhuksiksi. Suuria
merkityksia tuottanut tyo muuttuu paineiseksi puurtamiseksi elannon eteen. YT-neuvottelut saatetaan kokea henkilokohtaisena iskuna – eiko mikaan riita?
Terveys piiputtaa eika paihteetkaan tarjoa samaa rentoutusta kuin nuorena miehena.
Jos erilaisia vaikeuksia tarkastellaan luottamuksen nakokulmasta, korostuvat tunteisiin ja
kokemuksiin liittyvat vaikeudet. Joskus on vaikea erottaa,
horjuuko oma luottamus ihmisiin ja elamaan omasta tunteesta vai tosiasioista kasin. Olosuhteet saattavat edelleen olla
kohtuulliset ja hyvatkin, mutta
tunteet liputtavat punaisella
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vaaraa ja varuillaanoloa. Erityisesti tyottomyyden uhka ja parisuhteen vaikeudet herattavat miehissa huolta ja vaikeita tunteita.
Me Miessakeissa uskomme kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Se on voimauttavaa ja antaa uusia nakokulmia sisaiseen ristiriitaan. Tunnettua puolalaista sosiologia Pjotr Sztompkaa lainaten: ”Mita
enemman yksilolla on luotettuja, sita
enemman hanella on mahdollisuuksia kartuttaa tarkeita tietoja ja saada sosiaalista
tukea toimilleen”.

MIESluurin vapaaehtoiset vastaajamiehet
eivat ole kavereita tai ammattilaisia. He
ovat tavallisia miehia, jotka haluavat olla
avuksi toiselle miehelle. Soitto MIESluuriin
saattaa olla se ensimmainen askel kohti
toisia ihmisia, kohti luottamusta ja ymmarrysta. Puhumalla asiastaan voi saada kuulluksi tulemisen kokemuksia ja ystavallisesti lausuttuja neuvoja: ”Ota tanne yhteytta,
he osaavat auttaa eteenpain!”
Terveytta ja hyvinvointia! ∎
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET

HALLITTU AGGRESSIO ON ENEMMÄN KUIN OK

Teksti Tommi Sarlin, vast. väkivaltatyöntekijä

Aggressio on tunne, joka saa meidät liikkeelle. Voimakkaaseen tunteeseen on hyvä
tutustua, jotta se pysyy hallinnassamme.
Tyossani vakivaltaa kokeneiden miesten
parissa tormaan jatkuvasti aggression tunteiden kirjoon tai niiden puutteeseen. Äsiakkaani on saattanut joutua henkisen, fyysisen tai esimerkiksi seksuaalisen vakivallan kohteeksi. Han ei ehka ole osannut suojata tai puolustaa itseaan vaan on pyrkinyt
sopeutumaan vakivaltaiseen suhteeseen
niin taitavasti kuin vain on osannut.
Usein johdumme tutkimaan yhdessa aggressiota, joka tuntuu puuttuvan asiakkaani tunnevalikoimasta hanen arjessaan. Moni sanoo, ettei tunne ollenkaan esimerkiksi
suuttumusta tai vihastumista vaan enemSivu 12

mankin pelkoa tai saalia kaltoinkohtelevaa
kumppaniaan kohtaan.
Tuolloin ajattelen, etta aggressio voi olla
asiakkaalleni niin kielletty tunne, ettei sen
tunteminen ole hanelle kotioloissa mahdollista. Sen sijaan minussa tuo tunne voi
herata, kun han ikaan kuin sijoittaa sen minuun. Nain aggressio tulee kuin varkain
kasittelyymme.
Saa aikaan muutosta

Äggressio on tunne, jonka tarkoituksena
on saada aikaan muutosta tai estaa jotain
pahaa tapahtumasta. Siina on voimaa, jota
tarvitaan suojelemaan meita. Silloin se on
kokijansa kaytettavissa hyviin tarkoituksiin.

JÄSENTIEDOTE

Usein aggressio kaantyy hallitsemattomaksi tuhoamiseksi, jolloin se muuttuu henkiseksi, fyysiseksi, seksuaaliseksi tai joksikin muuksi vakivallaksi. Silloin aggressio
on valjastettu rikkoviin tarkoituksiin ja se
tekee pahaa jalkea. Pahimmillaan suuttumuksesta, pettymyksesta tai raivosta voi
tulla niin hallitseva tunne, etta se alkaa leimata kokijansa koko toimintaa.

gressio heraa esimerkiksi oman kumppanin kanssa. Kun on tutustunut omaan aggressioonsa ja pitanyt siita hyvaa huolta,
se ei paase yllattamaan. Tunne pysyy hallinnassa ja auttaa toimimaan oikealla tavalla. Talloin on siirrytty jamakkyyden alueelle, jossa aggressio tarjoaa tukevan ja
turvallisen peruskallion kokijansa jalkojen
alle.

Miten siis tulla toimeen nain vahvojen tunteiden kanssa? Hallittu aggressio on hyva
ja tarpeellinen tunne, ja sita kohti on hyva
ponnistella. Ehkapa jopa paivittainen sen
tarjoaman voiman tunteeseen tutustuminen voisi olla hyodyllista. Milta tuntuu vapina kasissa ja jaloissa, kun oikein suuttuu? Milta tuntuu ottaa hermostumisensa
tarjoama energia kayttoon, kun on tarttuva
esimerkiksi pitkaan siivoamatta oleviin
kaappeihin tai varastoon?

Vakivaltaa kokeva tarvitsee jamakkyyden
tuomaa varmuutta, jotta han voi suojata
itseaan kaltoinkohtelulta. Jamakkyys voi
merkita esimerkiksi sita, etta ilmaisee selkeasti sen, mista ei pida. Usein se tarkoittaa myos suhteen katkaisemista, jos vakivalta ei lopu. ∎
Kirjoitus on julkaistu myös Terve.fi-blogisivulla Rakkauden roihu -sarjassa 13.5.2020. (https://blogit.terve.fi/
rakkauden-roihu/hallittu-aggressio-on-enemman-kuinok/)

Aggressiota voi harjoitella
Tallaiset kotikonstit voivat olla hyvaa harjoitusta niita tilanteita varten, jolloin ag-
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DIGIASKELIN ETÄSAATAVILLE
Teksti Äntti Älen, hallinto– ja viestintapaallikko

Reilut kuusi viikkoa sitten (teksti laadittu
4.5.2020, toim. huom.) laitoimme Miessakeissa käytännössä täysstopin kaikelle kasvokkaiselle toiminnalle. Yksilö- ja paritapaamiset ohjeistettiin hoitamaan videovälitteisesti tai puhelimitse. Ryhmät tuli lopettaa, pistää tauolle tai mahdollisuuksien mukaan toteuttaa loppuun etäyhteyksin ja
kaikki kevään suunnitellut koulutukset tuli
perua tai siirtää syksyyn. Kaiken kukkuraksi
siirryimme tekemään työt kotikonttoreista
käsin.
Emme tulleet yllatetyksi aivan housut kintuissa digipalvelujen pystyttamisen suhteen. Yksi kuluvan strategiakautemme paatavoitteista on, etta vuoden 2021 loppuun
mennessa kaikista toimintamuodoistamme
on tarjolla tukea kattavasti myos verkkovalitteisesti, ja olimmekin tavoitteen suhteen jo hyvassa vauhdissa: verkkokursseja,
keskustelufoorumeja ja chatteja oli julkaistu ja uusia oli tulossa, osassa toimintayksikoissa videovalitteisia asiakastapaamisia
tehtiin jo taytta hakaa ja lopuissakin niita
jo huolellisesti pilotoitiin. Samoin toki
myos talon sisaisia kokouksia ja muita kokoontumisia jarjestettiin jo sujuvasti etana
toimipisteiden, henkiloston ja vapaaehtoisten ollessa pitkin Suomea. Meilla oli siis
verrattain hyvat valmiudet vastata karanteeniajan haasteisiin – ehka digiloikan sijaan pitikin ottaa digiaskelia tiukempaan
tahtiin.

neet toimintamme ja palvelumme sujumaan etayhteyksin seka asiakkaiden kanssa etta henkiloston kesken, vapaaehtoisista
puhumattakaan! Jopa iso osa kevaan ryhmista pystyttiin viemaan loppuun verkkovalitteisesti. Ja mika mieluisinta, palaute
on ollut vahintaankin rohkaisevaa niin asiakkailta, vapaaehtoisilta kuin tyontekijoiltakin. Miessakkityolle on selkeasti kysyntaa ja sita voi tehda tuloksellisesti myos
digina!
Syksya suunnittelemme normaalin paivajarjestyksen mukaan. Äsiakastapaamiset,
ryhmat, koulutukset ja muut tapahtumat
on maara jarjestaa tuttuun tapaan, pitkalti
kasvokkain, mutta edelleen enenevassa
maarin myos verkkovalitteisesti, valtakunnallisesti. Jos taas karanteeniajat jatkuvat
syksylla, olemme valmiina ja viemme toimintomme ja palvelumme entista eheammin verkkoon ja muuten etasaataville. ∎

Nyt, kuusi viikkoa myohemmin, on huikeata huomata, kuinka hienosti olemme saa-
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MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA
Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoavat tukea myös poikkeusolojen aikaan puhelimitse ja etävälineitä hyödyntämällä.
Asiakastapaamiset videovälitteisesti
tai puhelimitse
Erosta Elossa | MÄSI-hanke | Lyomaton
Linja | Vakivaltaa Kokeneet Miehet | Toiminnan Miehet | Vieraasta Veljeksi
Lisatietoja: www.miessakit.fi
Chat-palvelumme Tukinetissä
Erosta Elossa maanantaisin klo 21-23
MÄSI keskiviikkoisin klo 21-23
Lisatietoja: www.tukinet.net
Keskusteluryhmät Tukinetissä
Erosta Elossa – erokeskustelua miehille
MÄSI-keskustelupalsta isille
Lisatietoja: www.tukinet.net

Verkkokurssit Hyväkysymys -alustalla
Lahisuhdevakivallan ehkaisykurssi
MÄSI-kurssi miehille masennusoireisiin
tai niiden kohtaamiseen perheessa
Isakurssi 1
Lisatietoja: www.hyvakysymys.fi
Päivystävät luurit
MIESluuri numerossa 044 751 1310
Tiistaisin klo 18-22
ISÄluuri numerossa 044 751 1332
Ärkisin klo 9-16
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KOHTI PAREMPAA TULEVAISUUTTA
- ELI MITÄ KARANTEENISTA PITÄISI OPPIA?
Teksti Ärto Tiihonen

”Pieni sota” tekisi hyvää
Vuosi tai pari sitten juttelimme kaverini
kanssa maailman menosta, kun han kertoi
melkein satavuotiaan aitinsa sanoneen, etta ”Suomen ja suomalaisten pitaisi kokea
pieni sota!”
Pohdimme silloin, mita han silla oikein tarkoitti. Ymmarsimme, etta olimme kansakuntana laiskistuneet ja tulleet kovin itsekkaiksi. Kaiken kokenut ihminen haikaili siis
sodanjalkeista jalleenrakennuksen henkea
takaisin. Se kai oli ollut hanen elamansa parasta aikaa. Tehtiin yhdessa uutta tulevaisuutta.
Nyt ”pienen sodan” koettuamme olen saman asian aarella, mutta sen verran paremmin varustautuneena, etta tiedan jotakin siita, minkalaisia kokemuksia tuo ”sota”
meille aiheutti.
Tassa blogissani, joka lopettaa talta eraa
taman juttusarjani, pohdin sita, mita meidan tulisi oppia tasta poikkeustilasta. Sita
en tietenkaan osaa sanoa, mita tulemme
oppimaan…
Karanteeni, poikkeustila, koronakriisi,
covid19, turvaväli, kasvomaski ja muita
uusia käsitteitä

Älussa olin sanaton taman uuden tilanteen
edessa. Epidemiasta tuli pian pandemia ja
sitten kun valmiuslakia sovellettiin, oltiin
poikkeustilassa, jossa jouduimme karanteeniin. Mekin tulimme Lapista juuri ennen
kuin sulut asetettiin Uudenmaan maakunnan ja muun maan valiin. Äloitimme vapaaSivu 16

ehtoisen 14 paivan koronakaranteenin. Jalkikateen huomattiin, etta moni ikaihminen
tai perussairas eli riskiryhmalainen piti jopa parin kuukauden kotikaranteenin. Oliko
vain suositeltu vai oliko maaratty?
Suomalaisten noyryys alistua poikkeustilaolosuhteisiin yllatti varmasti monet. Itse
tosin havahduin varsin varhaisessa vaiheessa kriisia siihen, etta suomalaisethan
pitavat (liikaa) siita, ettei tarvitse tehda
mitaan eika tarvitse ajatella itsenaisesti. Ja
silti monet keksivat upeita innovaatioita
opetuksen, kaupan, liikkumisen jne. alueilla.
Ulkomaisissa medioissa puhuttiin covid19:sta, vaikka meilla kaytossa olivat koronajohdannaiset kasitteet. Koronakriisi
iski kuitenkin kaytetyista kasitteista huolimatta saalimatta, silla maailman kehittyneimmat valtiot ja itseaan johtavina kansakuntina pitaneet Ruotsi ja USÄ ovat karsineet tassa vaiheessa sairaudesta pahemmin kuin monet vahemman kehittyneet
kansakunnat. Oikeassa oleminen silloin,
kun kukaan ei tieda, mika on oikein, ei taida toimia.
Noyryydesta oli poikkeustilassa paljon
hyotya, mutta kun pahin on nyt ohi, tarvittaisiin rohkeutta toimia aktiivisesti, mutta
fiksusti ja turvallisesti. Saa nahda, miten se
onnistuu, kun siirrymme poikkeustilan
seuraavaan vaiheeseen. Laumasuojaa emme ole saavuttaneet eivatka epidemiologitkaan enaa tieda, onko sen saaminen
mahdollistakaan taman viruksen kanssa.
Sita ennen liikutaan turvavalit muistaen ja
JÄSENTIEDOTE

kasvomaskeja tarpeen mukaan kayttaen.
Helppoa kuin heinanteko?
Mitä meidän pitikään poikkeustilasta
oppia?
Heinanteko kuuskytluvulla oli kylallamme
varsin yhteisollista puuhaa, joka kokosi
niin suur- kuin pientilalliset, niin naiset
kuin miehetkin, niin lapset, nuoret, keskiikaiset kuin vanhatkin heinahangon varteen. Lisana olivat ulkopuoliset
”vahvistukset”, jotka olivat reissumiehia
ympari maata ja maailmaakin.
Kaikilla oli kuitenkin yhteinen tavoite ja
keinot sen saavuttamiseksi. Heinaaika oli
virkistava poikkeustila muuten niin tavanomaiseen maalaiskylaarkeen. Suomi-Filmi
muistoissani.

Perverssilla tavalla nautin tastakin poikkeustilasta, olimmehan vahan aikaa ”koko
kylan heinatoissa” kiertaen jokaisen talon
pellot yhteisen hyvan aikaan saamiseksi.
Jokaiselle loytyi sopiva puuha niissa talkoissa. Ja jokaiselle kelpasi vaatimaton
ruoka, kotikalja ja sauna. Nain oli nytkin,
kun proystailykulutus joutui katkolle ja
loysimme toisemme samoilta luontopoluilta ja etayhteyssovelluksista.
Hiukan tarkemmin tarkasteltuna ajattelen,
etta meidan olisi pitanyt oppia joitakin todella tarkeita asioita. Samoja, joita itse
opin heinatoissa.
1. heikompikin venyy ja selviytyy asioista,
joista ei uskonut selviytyvansa,
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2. huolenpito itsesta ja laheisten huomioon
otto lisaantyi ja itsekkyys unohtui,
3. vastuu yhteisista asioista koski kaikkia
ja se onnistui – turvavalit sailyivat,
4. merkityksellisia kokemuksia saatiin
luontoretkilla ja perheen yhteisissa leikeissa ja kotitehtavissa,
5. turha matkustus ja kulutus vahenivat ja
silti elama oli ihan hyvaa,
6. koettiin digiloikkiminen ja etatekeminen
monella sektorilla, ja kokemukset olivat
paaosin hyvia.
Toivon, etta naista merkityksellisista kokemuksista saimme joustavuutta ja kestavyytta (resilienssia) tulevaisuutta varten,
koska sita tullaan tarvitsemaan. Olen lahes
varma, etta nyt ne vaikeimmat ajat vasta
koittavat, kun joudumme elamaan epavarmuuden ja riskien kanssa todennakoisesti
viela monta vuotta.
Tastakin tulee kuuskytluku mieleen, kun
kylma sota oli kuumimmillaan ja erilaisia
kriiseja, kapinoita, attentaatteja, salamurhia ja ”pienia sotia” oli ympari maailman.
Itsekin kirjoitin ylioppilasaineessa vapautusliikkeista (nykyaan puhuttaisiin kaiketi
terroristijarjestoista), joista oli tullut meille arkipaivaa.
Äika vahalla tultiin toimeenkin, ulkona ja
sisalla leikittiin ja pelattiin, tehtiin puhdetoita, pidettiin huolta toisista ja elaimista,
osallistuttiin talkoisiin eika silloin paljon
matkusteltukaan. ”Vanha epanormaali” oli
meille tavanomainen tila, joka saattaa olla
se ”uusi normaali”, josta nyt puhutaan.
Sivu 18

Kohti uutta toivon ilmapiiriä?
Silti toivon ilmapiiri oli silloin vahvempi.
Haluttiin irti maailmansodan aiheuttamista traumoista ja tunkkaisesta autoritaarisesta menneisyydesta kohti tasa-arvoa, demokratiaa ja vapautta. Mita niilla itse kukin tarkoittikin.
Luulen, etta tarvitsemme myos kuuskytluvun tulevaisuusutopiaa eli jotakin, jota tavoitella yhdessa. Voisiko ilmasto- ja koronakriisin opetukset yhdistaa ja luoda sen
”uuden maailmanjarjestyksen”, josta silloin puhuttiin ja jota nyt viimeistaan tarvittaisiin?
Äinakin kahteen kysymykseen tarvitsemme itse kukin vastauksen: riittiko pysahdys havahtumiseen ja uskommeko siihen,
etta elama on yhta hyvaa ellei parempaakin, jos muutamme elamantapaamme?
Vastauksia, pienia ja suuria, siis etsimaan
jokainen tahoillamme. Minakin taidan lahtea taman ”pienen sodan” koettuani etsiskelemaan lahimetsan kiintorasteja…
JK1. Kiitos Miessakit ry:lle mahdollisuudesta
kirjoittaa näitä poikkeustilablogeja, joissa
yritin käsitellä teemoja, joista saisimme voimaa ratkaista näitä visaisia ongelmia, joita
koronapandemia ja ajan muut haasteet
meille asettavat. Oikein voimaannuttavaa
kesää kaikille!
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JK2. Blogissani käsittelin lyhyesti asioita,
joista olen kirjoittanut huomattavasti laajemmin oheisissa artikkeleissani ja blogeissani.
- Tiihonen Ä. 2020. Kadonnutta aikaa etsimassa – minkalainen on sinun kuuskytlukusi? (https://www.miksiliikun.fi/
2020/03/09/kadonnutta-aikaa-etsimassaminkalainen-on-sinun-kuuskytlukusi/).
Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 9.3.2020.
- Tiihonen, Ärto (2014) Miten tasta eteenpain hyvinvoinnin tiella? Having, Loving,
Being ja Experiencing, Meaning, Doing. Teoksessa Nieminen, Ä., Tarkiainen, Ä. &
Vuorio, E. (toim.). 2014. Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 228-246.
(http://julkaisut.turkuamk.fi/
isbn9789522164353.pdf)

- Tiihonen, Ärto (2014) Liikuntakulttuurin
kasitteet muuttuvat ja muuttavat. Valtion
liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:6, Helsinki. (http://www.liikuntaneuvosto.fi/
julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/liikuntakulttuurin_kasitteet_muuttuvat_ja_muuttavat.622.news).
- Tiihonen, Ärto (2013) Lonkalta menivuosi lonkkaproteesileikkauksen jalkeen.
(http://www.miksiliikun.fi/wp-content/
uploads/2012/08/1.1LONKKÄJULKÄISUTI
IHONEN.pdf). Blogiartikkeli sivulla
www.miksiliikun.fi, 3.3.2013.
- Tiihonen Ä. 2019. Liikunnanmuutos1.0.
(https://www.miksiliikun.fi/2019/10/01/
liikunnanmuutos1-0/). Blogi sivulla
www.miksiliikun.fi, 1.10.2019. ∎

Miessakkien nettisivuilla toimineessa Karanteeniblogissa on julkaistu kevaan aikana Ärto Tiihosen kirjoituksia. Tiihonen on toiminut jarjeston puheenjohtajana
vuosina 2005-2007. Uusien tuotosten lisaksi sarjaan oli valikoitu ajankohtaisiin
aiheisiin liittyvia teksteja vuosien varrelta, aina tuoreilla saatesanoilla hoystettyna.
”Olen koulutukseltani (liikunta)sosiologi, tohtorikin, mutta elämäntyötäni ovat olleet ja tullevat olemaankin erilaiset ”hyvät hankkeet”, joissa yritetään muuttaa
maailmaa ja/tai ihmisiä paremmiksi. ”Akateeminen sekatyömies” lienee sopiva ilmaus ihmiselle, joka pitää kaikki hommia ja kaikkia ihmisiä arvokkaina.”
Sarjassa julkaistut aiemmat kirjoitukset loytyvat Miessakkien netista
(Äjankohtaista → Kategoriat → Karanteeniblogi – Ärto Tiihosen kirjoituksia).
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

EROSTA ELOSSA VAIKUTTAA MIEHEN HYVINVOINTIIN
Teksti Tomi Liias, erotyontekija

Tämä kevät on tuonut Miessakit ry:n Erosta
Elossa -toiminnalle sekä haasteita että uusia vahvuuksia. Haasteena on vallitseva
maailmantilanne, ja vahvuutena se, että
olemme saaneet kaksi uutta toimipistettä,
joissa meillä on erotyöntekijän vastaanotto.
Lahden ja Oulun toimistot tuovat kaivattua
maantieteellistä kattavuutta Miessakkien
eroavulle. Onkin aika hieman tarkastella,
miten Erosta Elossa-toiminta pyrkii vaikuttamaan miesten hyvinvointiin.
Miessakkien toimintaperiaatteen mukaisesti Erosta Elossa -toiminta tukee miehia,
jotka ovat joutuneet kohtaamaan erouhan,
ovat akuutissa erokriisissa tai erosta on
ehka jo pidempikin aika. Tukikeinoja ovat
eroryhmat, tukihenkilotoiminta ja erotyontekijan vastaanottotoiminta, jota tarkastelen tassa enemman.
Emme tee sovittelua tai perheneuvontaa ja
tyootteemme on mieserityinen. Vaikka tama vaikuttaa yksipuoliselta lahestymistavalta, niin tallekin on perustellut syynsa.
Erotilanne tulee monesti miehelle yllatyksena. Perhebarometrin mukaan 70 %:ssa
eroista nainen on ollut se, joka tekee lopullisen ratkaisun erosta. Huomattava osa asiakkaistamme ovat yhtakkia tilanteessa,
jossa yksi elaman peruskivia on murentunut alta. Talloin mieserityinen lahestymistapa puolustaa paikkaansa.
Kun mies tulee vastaanotollemme, han tulee sinne ilman sosioekonomista viitekehysta, joka pitkalti maarittaa miesten keskinaista vuorovaikutusta. Me emme tieda
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asiakkaan ammattia, asemaa, varallisuutta
tai valttamatta edes sukunimea, jos han ei
sita halua kertoa. Äsiakkaat tulevat hammentyneina, huolissaan ja kiukkuisenakin
keskustelemaan tilanteestaan. Vastaanotolla on turvallista tuulettaa tunteitaan.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina
olemme vaitiolovelvollisia, vaan toki olemme myos velvollisia tekemaan lastensuojeluilmoituksen, mikali lasten hyvinvointi
vaikuttaa jollain tavalla vaarantuneen.
Vaikka mies tulee vastaanotolle hyvin vahvojenkin tunteiden kanssa, tuemme sovinnollisuutta ja yhteistyon saavuttamista.
Emme lahde etsimaan syyllisia emmeka
arvostelemaan kumpaakaan osapuolta.
Suurimmalla osalla asiakkaistamme on
lapsia ja lasten asioiden hoitaminen edellyttaa sita, etta aikuiset kykenevat nakemaan lasten edun oman kiukun takaa. Tuemme yhteistyovanhemmuuden rakentumista, koska se tukee myos lasten hyvinvointia. Vaikka entinen puoliso siina tilanteessa kiukuttaakin, ja tuntuu, etta ei koskaan enaa halua nahda hanesta vilaustakaan, tai suru ja epatoivo on vetanyt maailman mustaksi, lasten etu vaatii, etta lasten
asioista kykenee kaymaan vahintaankin
asiallista vuorovaikutusta.
Äsiakkaalle on tarkeaa se, etta hanella on
oma paikkansa keskustella tilanteestaan.
Erotyontekijan vastaanotto on se paikka,
joka on tarkoitettu yksinomaan kriisissa
olevaa miesta varten. Paikka, jossa keskustella koulutetun miestyontekijan kanssa,
joka on puolueeton ja vaitiolovelvollinen.
Vastaanotolla voi vapaasti purkaa huoliJÄSENTIEDOTE

aan. Yksin miettiessa huolen aiheet kasvavat monesti suhteettoman suuriksi ja ne
vaikuttavat myos miehen toimintakykyyn.
Vastaanotolla on tilaa ja mahdollisuus keskustella naista huolista ja rakentaa realistisempaa kuvaa tilanteesta. Vaikka tilanne
vaikuttaa mustalta ja toivottomalta, niin
pyrimme loytamaan yhdessa toivoa ja voimavaroja kriisista toipumiseksi.

Tapaamme miesta maksimissaan viisi kertaa. Osalle miehista riittaa yksi tapaaminen, jossa saa hieman peilausta vallitsevaan olotilaansa. Ohjaamme taman jalkeen
asiakkaan tarvittaessa myos pidempikestoisiin prosesseihin. Teemme kriisiauttamista, neuvontaa ja palveluohjausta, emme

siis pidempikestoista terapiaa. Tama osaltaan edesauttaa sita, ettemme lahde kilpailemaan yksityisten tai kunnallisten palvelujen kanssa. Meilla on selkea rakenne, jonka puitteissa toteutamme palveluamme.
Ohjaamme asiakkaita myos Miessakkien
eroryhmiin tai tukihenkilotoimintaan.
Äloittaessamme tyoskentelya erokriisissa
olevan miehen kanssa, lahdemme monesti
purkamaan melkoista huolten vyyhtea. Samaan aikaan kun mies joutuu kasittelemaan emotionaalista kriisiaan, hanella on
monenlaisia asioita hoidettavana. Erokriisin keskella taytyy kyeta olemaan epaitsekas, ottamaan huomioon lasten hyvinvointi, toimimaan eri viranomaisten kanssa,
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miettimaan mahdollisia ositukseen liittyvia teemoja ja toimimaan asiallisesti lasten
aidin kanssa. Iso osa toimintaamme on palveluohjaus ja neuvonta. Kun ero konkretisoituu miehen elamassa, han kohtaa kunnallisia instituutioita, joiden kanssa han ei
ole koskaan aiemmin valttamatta asioinut.
Hammennysta herattaa palvelujarjestelma,
jossa loytyy eri palveluille eri viranomaistahot. Tyoskentelyssamme lahdetaan monesti liikenteeseen ihan siita, mita tekee
lastenvalvoja, sosiaalityontekija, perheneuvoja, perhetyontekija, lastensuojeluviranomainen, jne. Ja toisaalta mika rooli on
perheoikeudellisella yksikolla, perheneuvolalla, perheasioiden sovittelulla, lastensuojelulla, asiantuntija-avusteisella sovittelulla ja monella muulla palvelulla. Samalla kun mies yrittaa selvita emotionaalisessa kriisissaan, hanen on perehdyttava palvelujarjestelman haasteisiin. Myos kieli,
jota sosiaali- ja terveyspalveluissa kaytetaan, voi herattaa hammennysta. Meidan
ammattilaisten olisikin hyva miettia niita
termeja ja kasitteita, joita kaytamme. Ne
ovat meille tuttuja ammatin kautta, mutta
kaikki eivat niita ymmarra. Teemme myos
tiivista yhteistyota perheoikeudellisten yksikoiden kanssa. Kun mies paasee ensin
purkamaan pelkojaan ja huoliaan, on helpompi lahtea miettimaan konkreettisia
ratkaisuja esimerkiksi lastenvalvojan vastaanotolla.
Erosta Elossa -toimintaan kuuluu myos
asiakaspalautteiden keraaminen. Keraamme palautetta eroryhmalaisilta, tukihenkilotoiminnan tuettavilta ja erotyontekijan
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vastaanotolla kayneilta asiakkailta. Kun
asiakas tulee erotyontekijan vastaanotolle,
han tayttaa anonyymin alkukartoituslomakkeen, johon han saa halutessaan syottaa myos sahkopostiosoitteensa. Viimeisen
kayntikerran yhteydessa keraamme loppupalautteen tai lahetamme sen toimintavuoden loppuvaiheessa asiakkaan ilmoittamaan sahkopostiosoitteeseen. Äsiakaspalautteet ja niiden seuranta on tarkeaa
tyomme lapinakyvyyden ja sen kehittamisen kannalta. Jokaisella asiakkaalla on
mahdollisuus antaa meille palautetta ja
olemme tyytyvaisia, etta asiakkaat sita
myos antavat. Joka vuosi pysahdymme tarkastelemaan palautteita ja miettimaan
mahdollisia kehittamispisteita.
Tarkeimpia kehittamiskohteitamme on
verkkoavusteisen kriisiauttamisen kehittaminen. Verkossa pystymme auttamaan
miehia koko Suomen kattavasti etaisyydesta riippumatta. Kaikilla ei ole myoskaan
aikaa matkustaa toimistolle tyopaivan lomassa. Miessakkien Oulun Erosta Elossa toimipisteen tyontekija lahtee kehittamaan
nimenomaan verkkoauttamista. Otamme
vahitellen yha paremmin haltuun erilaiset
tyovalineet niin henkilokohtaisissa keskusteluissa kuin tulevaisuudessa enenevassa
maarin myos eroryhmissa.

Olemme henkilokohtaisesti kaytettavissa
Miessakkien Oulun, Lahden, Tampereen ja
Helsingin toimipisteissa. Etayhteyksin tarjoamme apua koko Suomen kattavasti.
Eroryhmia ja tukihenkilotoimintaa on tarjolla myos eri puolilla Suomea. Meihin voi
olla matalalla kynnyksella yhteydessa. ∎
JÄSENTIEDOTE
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jaseneksi liittyminen tapahtuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan
kautta. Loydat eri jasenyyskategoriat
Kauppa-valikosta. Voit myos liittya suoraan ottamalla yhteytta yhdistyksen toimistoon. Jasenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan.
Lisatietoja loytyy yhdistyksen saannoista.
Yhdistyksellamme on kaytossa kolme jasenyysluokkaa: henkilojasenyys, yhteisojasenyys ja kannatusjasenyys. Yhdistyksen jasenet hyvaksyy hallitus.
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jaseneksi voi liittya jokainen
taysi-ikainen mies, joka haluaa edistaa yhdistyksen tavoitteita.
Henkilojasenmaksu on 20 € (alennukseen
oikeutetuilta 10 €). Henkilojasenmaksun

voivat halutessaan suorittaa alennettuun
hintaan opiskelijat, elakelaiset, tyottomat
ja alaikaisten lasten huoltajat.
Yhteisöjäsenyys
Yhteisojasenet hyvaksytaan samalla menettelylla ja samoilla toimintalinjoihin liittyvilla perusteilla kuin henkilojasenet. Yhteisojasenyys vahvistaa avointa yhteistyokumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja
palvelut kuin henkilojasenyys.
Yhteisojasenmaksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
maarasta (ks. tarkemmin nettisivuilta).
Kannatusjäsenyys
Kannatusjasenmaksu on tarkoitettu henkiloille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta
ilman varsi-naiseen jasenyyteen liittyvia
oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusjasenille
toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama
informaatio (jasentiedote ym.) kuin varsinaisille jasenille. Kannatusjasenmaksu on
20 euroa henkilojasenilta, ja 100 euroa yrityksilta/yhteisoilta.
Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessakit ry
Ännankatu 16 B 28, Helsinki
www.miessakit.fi
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi
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YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry yllapitaa valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessa tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.
Jos olet halukas ryhtymaan yhdysmieheksi, olethan yhteydessa toimistoomme!
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