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La nsimainen yhteiskunta ela a  aiemmin ko-

kemattoman jakautuneisuuden aikaa. Sivi-

lisaation kehittyessa  olemme olleet jakau-

tuneita muun muassa yhteiskuntaluokkien, 

rodun tai puoluepolitiikan myo ta . Nyt mei-

ta  jakavat myo s eroavaisuudet sukupuoli-

perustaisessa ihmiska sityksessa  ja sen 

myo ta  muodostuvissa arvomaailmoissa. 

Ta ma  vastakkainasetteleva monijakautu-

minen on johdettavissa erityisesti 1900-

luvun ja lkipuoliskolla lailla turvatusta aja-

tuksenvapaudesta ja kaiken kattavasta 

sa hko isesta  verkottumisesta 2000-luvulla.  

Sukupuoliperustainen ihmiska sitys on 

pa a osan ihmiskunnan historiasta mielletty 

kollektiivisesti niin, etta  ihminen on mies 

ja nainen, ja yhteiskunta on rakentunut 

paljolti ta ma n ka sityksen pohjalta. Ta ma n 

rinnalle on la nsimaissa nostettu ka sitys 

siita , ettei sukupuolta tule jakaa vain kah-

teen. Ta ma  siksi, etta  vaikka biologian pe-

rusteella ihmisen sukupuolia on kaksi, on 

myo s otettava huomioon niin kutsuttu so-

siaalinen sukupuoli. Ta lla  tarkoitetaan 

miehuuden ja naiseuden sosiaalisesti luo-

tuja merkityksia  seka  yhteiskunnallisia su-

kupuolirooleja.  

Ihmiska sityksen vastakkainasetteleva mo-

nijako on yksinkertaistaen sanottuna sita , 

etta  osalle sukupuolen ydin on biologia, 

osalle sosiaaliset ja yhteiskunnalliset roo-

lit, ja osalle edellisten synteesi. Osa ihmi-

sista  on sita  mielta , etta  biologinen ero su-

kupuolten va lilla  vaikuttaa merkitseva sti 

myo s sosiaalisen mina n kehittymiseen. 

Osa taas ajattelee, etta  yhteiskunnalliset 

sukupuoliroolit muovaavat pa a osan sosi-

aalisesta mina sta .  

Äjattelujen la hto kohtaiset eroavaisuudet 

johtavat usein myo s arvomaailmojen eriy-

tymiseen. Äjatussuunnasta riippuen sosi-

aalista yhteiskuntaa tulisi kehitta a  

”antamalla tytto jen olla tytto ja  ja poikien 

poikia”, ”keskittyma lla  yksilo ihin sukupuo-

liroolit ha ivytta en” tai ”tukemalla tytto ja  

etsiytyma a n perinteisille miesten aloille ja 

pa invastoin” ja niin edelleen. Koska kyse 

on ihmisyyden ydinkysymyksista , on na illa  

ajatuksilla valtava sielullinen arvolataus. 

Ne vaikuttavat merkitta va sti ihmisten pu-

heisiin arjessa ja myo s ta ma n pa iva n yh-

teiskuntapolitiikan tekemiseen. Valitetta-

vasti, kun politiikan tekija t ovat ihmisia , 

ta ma  syva lle meneva  vaikutus na kyy vai-

keutena luoda yhteista  hyva a . 

Minka a n edella  mainituista kolmesta aja-

tussuunnasta – biologia, sosiaalistuminen, 

synteesi – edustaja ei voi todistaa olevansa 

aukottomasti oikeassa. Ta ma n ihmisen 

pienuuden hyva ksyminen on avain rau-

hanomaiseen rinnakkaiseloon. On varsin 

todenna ko ista , etta  toisistaan eria villa  ih-

miska sitys-aatesuunnilla tulee olemaan 

pysyva t ja vankat kannattajakuntansa. 

Rauhan, turvallisuuden, kunnioittamisen ja 

yhteisen hyva n nimissa  onkin viisautta hy-

va ksya  se, etta  olemme erimielisia  ja ettei 

yhteiskuntapolitiikkaa tule rakentaa sille, 

etta  vain oma ajatus saisi ela a . On opittava 

hyva ksyma a n toiset, vaikka se kuinka soti-

si omaa arvomaailmaa vastaan. 

RAUHANOMAISTA RINNAKKAISELOA IHMISKÄSITYSTEN VÄLILLE 

→ 
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Ta rkeinta  on, ettei valtio asetu minka a n 

edella  kuvatun aatesuunnan kannattajaksi. 

Valtion tulee pyrkia  siihen, etta  aatesuun-

nat voivat ela a  rauhanomaista rinnakkais-

eloa. Jos valtio asettuu vain jonkun kannal-

le, yhteiskuntarauha ja rkkyy, vastakkain-

asettelu kasvaa ja monimuotoinen va kival-

ta lisa a ntyy. Viisas johtaja hyva ksyy ajatte-

lutapojen kirjon ja ka y periksiantamatonta 

vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Periksi-

antamatonta siina , ettei kategorisesti syrji 

tai asetu yla puolelle, ja tekee ratkaisut 

kuuntelemalla, jolloin ratkaisun perustelut 

ovat helpommin vastaanotettavissa. 

Ta lla  hetkella  sukupuoliperustaiset ihmis-

ka sitykset ovat niin vereslihalla, etta  teem-

me tahtomattamme hallaa yhteiselle hyva l-

le. Me ta a lla  Suomessa olemme kuitenkin 

onnistuneet lo yta ma a n jo jotakin varsin 

arvokasta. Me annamme kullekin poliitti-

selle puolueelle vuorollaan mahdollisuu-

den tehda  hyva a  sen perusteella, mita  kan-

sa kulloinkin enemmisto na  haluaa. Emme 

siis kategorisesti sulje jotakin kansanosaa 

pa a to ksenteon ulkopuolelle. Na in opimme 

yhdessa  ja jatkamme rauhaa rakastavan 

kansan mentaliteetin vaalimista. 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Miessakit ry 
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Teksti Markku Vettenniemi, ryhma n ja sen 

Vuonna 2002 aloittanut Miessakkien ver-

taisryhma  on jatkanut tapaamisiaan vuo-

desta 2002 la htien. Vuoden virallisen ru-

peaman ja lkeen ryhma  kokoontui alkuun 

kahdesti vuodessa, sittemmin tapaamisiin 

on tultu vain loppusyksyisin. Peruskaava 

on se, etta  kuulumiset vaihdetaan kaikessa 

rauhassa Miessakkien toimistolla ja lopuk-

si ka yda a n yhdessa  ruokailemassa. 

Viimeisimma ssa  tapaamisessa ja ljella  oli 

nelja  sinnikka inta , ika haitarin ulottuessa 

reilusta 50:sta  noin 80:een. Kokemukset 

pitka sta  yhteisesta  taipaleesta ovat hieman 

erilaisia eri miehille: 

• Vapaaehtoistyön merkitys on hyvin 

avautunut, nyt olen myös antavana osa-

puolena. Ryhmätyö on voimaannutta-

vaa, enemmän siinä saa kuin antaa.  

• Pitkäaikainen ryhmä on auttanut avaa-

maan oman elämän solmuja ja selviyty-

mään traumasta. 

• Ryhmä on auttanut käsittelemään 

omaa elämää ryhmän ulkopuolellakin. 

• Ainutlaatuinen kokemus, joka on vah-

vistanut uskoa selviytymiseen ja elä-

mään ylipäätään. 

• Alussa sain ryhmästä tukea hankalaan 

parisuhdetilanteeseen, sittemmin ko-

koontumiset ovat olleet oman elämän 

"tsekkauksia", kun on tiivistänyt kave-

reille menneen vuoden kuulumiset. Ja 

lohdullista on ollut huomata, että elämä 

yleensä helpottuu vuosikymmenten 

myötä. 

 

Ryhma n ja senista  kaksi on sittemmin veta -

nyt myo s omia ryhmia . Ryhma lla  ei ole eri-

tyista  tulevaisuudenkuvaa, vaan loppusyk-

systa  tuumitaan, josko viela  tavattaisiin. 

Todenna ko isesti edelleen :) ∎ 

VERTAISRYHMÄ KOKOONTUNUT JO 18 VUOTTA 
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MIESSAKIT RY 

AJANKOHTAISTA 

Miessakit ry:n Lyömätön Linja -työn ke-

hittäjä siirtyy eläkkeelle 

Miessakit ry:n Lyo ma to n Linja -yksiko n 

vastaava psykoterapeutti Pekka Jolkkonen 

ja i lomalle 1.5. ja siirtyy sen pa a tyttya  ela k-

keelle.  

Pekka Jolkkonen aloitti yhdistyksessa  

vuonna 1999 keskeisina  tehta vina a n va ki-

valtaisuuteensa apua hakevien miesten 

auttaminen ja tyo muodon sisa lto vastaava-

na toimiminen. Ha n kehitti perustan niille 

asiakastyo n arvoille ja tyo tavoille, joilla 

Miessakit ry:n Lyo ma to n Linja -tyo ta  to-

teutetaan ta na kin pa iva na . Erityisesti ha n 

on vastannut ydintyo muotona ka ytetta va n 

yksilo tyo skentelyn ja sita  tarvittaessa ta y-

denta va n parityo skentelyn kehitta misesta . 

Tyo historiansa aikana Pekka Jolkkonen on 

toiminut ta rkea na  kollegiaalisena tukena 

Miessakit ry:n henkilo sto lle, kouluttanut 

alan ammattilaisia, kirjoittanut artikkeleita 

ja julkaisuja, ja toiminut asiantuntijana eri-

laisissa alan kehitystyo ryhmissa  ja yhteis-

tyo elimissa . Ha n on ollut seka  tyo yhteiso s-

sa a n etta  kumppanuusverkostoissa varsin 

pidetty kollega ja arvostettu ammattilai-

nen. Ha n ja tta a kin merkitta va na  rakentaja-

na pysyva n ja ljen yhdistyksen toimintahis-

toriaan. 

Lyo ma to n Linja -yksiko n vastaavana psy-

koterapeuttina toimii jatkossa Matti Kupi-

la, joka on tyo skennellyt yhdistyksessa  

vuodesta 2014 alkaen. 

≡ 

Erosta Elossa –selitysvideo julkaistu 

Erosta Elossa -toiminnasta on julkaistu se-

litysvideo, jossa kuvataan millaista tukea 

miehille on erotilanteessa tarjolla, ja miten 

pa a sta  ela ma ssa  eteenpa in. Erotilanteessa 

miehen ei tarvitse ja a da  yksin! Katso video 

YouTubesta - kirjoita hakukentta a n Erosta 

Elossa. 

Erosta Elossa -toiminta on miesten henki-

lo kohtaista tukemista ja neuvontaa, ero-

ryhma - ja tukihenkilo toimintaa, seka  verk-

kotukea (keskustelufoorumi, chat, video-

va litteiset tapaamiset). 

Olemme laajentaneet toimintaamme Hel-

singin ja Tampereen lisa ksi myo s Ouluun 

ja Lahteen! Yhteystiedot lo ytyva t Miessak-

kien netista  (→ Erosta Elossa). 

≡ 
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Erosta Elossa -tukihenkilökoulutukset 

eromiehille syyskaudella Oulussa ja 

Lahdessa 

Miessakkien Erosta Elossa -toimijat ja rjes-

ta va t osallistujille ilmaiset erotukihenkilo -

koulutukset Oulussa syys-lokakuussa ja 

Lahdessa marraskuussa.  

Oletko selvinnyt omasta erostasi hyvin ja 

haluaisit nyt auttaa muita miehia  erotilan-

teessa? Kouluttaudu EETU-vertaistukihen-

kilo ksi!  

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta 

riippumatta. Koulutetut toimivat tukihen-

kilo ina  omilla paikkakunnillaan. 

Katso lisa tiedot Miessakkien netista  (→ 

Erosta Elossa) ja ilmoittaudu mukaan! 

≡ 

Isätyökirja ja muut Miessakkien julkai-

sut tilattavissa Kauppa-sivuilta 

Miessakkien tuorein julkaisu Isätyökirja on 

Isän näköinen -hankkeen tuotos, joka tuo 

asiantuntevaa na ko kulmaa isyyteen ja isa -

tyo ho n. Julkaisussa ka sitella a n sita , miten 

isia  ja isa na  olemista voidaan tukea erilai-

sissa palveluissa entista  paremmin. 

Miessakkien netista , Kauppa-sivuilta on 

lisa ksi tilattavissa edullisesti myo s ja rjes-

to n aiempia julkaisuja. Valikoimasta lo yty-

va t mm. Erosta Elossa ero-opas miehille ja 

la hisuhdeva kivaltaan keskittyva  Väkivalta 

– tunteita, toimintaa ja vastatunteita. Isa -

tyo kirja ja osa julkaisuista on myo s selatta-

vissa pdf-muodossa ilmaiseksi. 

≡ 

 

 

 

 

 

 

Ryhdy Toiminnan Miesten vertaismie-

heksi! 

Tule mukaan Toiminnan Miehet -toimin-

taan vapaaehtoiseksi. Hanke tarjoaa mie-

hille hyvinvointia tukevia vertaisryhmia , 

jotka toimivat monenlaisilla teemoilla kes-

kustelusta kulttuuriin ja liikuntaan. Suun-

nitellaan tehta va  sinulle sopivaksi. MIES-

luurin vertaismieheksi ryhtymista  ja Sak-

kitoimintaa voi suunnitella myo s videova -

litteisesti eta yhteyksin. 

Katso lisa tietoja vertaismieheksi ryhtymi-

sesta  Miessakkien netista  (→ Toiminnan 

Miehet). 

≡ 

Miessakit työstää raporttia väkivaltaa 

kokeneiden miesten kokemuksista 

Miessakit ry:n Va kivaltaa Kokeneet Miehet 

ka ynnisti viime syksyna  kyselyn, jossa ke-

ra ttiin tietoa katuva kivaltaa kokeneiden 

miesten kokemuksista ja va kivallan ai-

heuttamista seurauksista. Ka ymme par-

haillaan huikean laajaa vastausaineistoa 

la pi. Tulokset tullaan julkaisemaan Miessa-

kit ry:n raportteja -sarjassa syksylla  2020! 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 8 

Teksti Jani Isoka a nta , erotyo ntekija  

Kuka minä on, missä minä on  

Näin vaivaa, aikaa kulutin,  

Kun mietin, kuka minä on, missä minä on. 

Noin on Pauli Hanhiniemi runoillut Peru-

nateatterinsa kanssa, mutta saman voisi 

kysa ista  kotoisammin, tai oululaisemmin: 

Kuka nää oot,  

mistä nää oot kotosi,  

ookko nää Oulusta?  

Olen Jani Isoka a nta , kohta viiskymppinen, 

kahden tytta ren (22 ja 15 v) isa  ja tuorein 

miessakkilainen. Äloitin maalis-huhtikuun 

vaihteessa erotyo ntekija na  Oulussa. 

En ole oululainen, mutta pohjoispohjalai-

nen kylla . Äsustelen toistaiseksi viela  maa-

kunnan etela osassa, Älavieskassa, mutta 

viimeista a n elokuussa lienen jo osa-

aikaoululainen. Oulu on tuttu kaupunni 

useista eri yhteyksista ; aikaisemmasta 

tyo sta ni, ysta vista  ja vapaa-ajan vietosta, 

liikunnasta ja kulttuurista.  

Valmistuin muutama vuosikymmen sitten 

Pieksa ma en diakonia- ja kasvattajaopistol-

ta diakoni-sosiaaliohjaajaksi. Tyo historiaa 

on kertynyt mm. seurakunnan nuoriso-, 

diakonia- ja perhetyo sta  seka  ammatillisen 

opettajan monipuolisista tyo tehta vista . Vii-

meisimma ksi toimin n. 16 vuotta ammatil-

lisena opena Raudaskyla n 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.”  

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

OULUN UUDEN TOIMIPISTEEN EROTYÖNTEKIJÄN ESITTELY 

Jonkin aikaa olin jo miettinyt, etta  pita isi 

vaihtaa vaihdetta. Ämmatillisen opettajan 

tyo  on mielenkiintoista, monipuolista ja 

haastavaa, mutta mieli vuosien varrella 

kypsyi muutokseen. Seurailin tyo paikkail-

moituksia jo pidemma n aikaa, mietteissa  

paluu juurille sosiaalityo ho n, mutta johon-

kin erityiseen.  

Viime vuoden lopulla keskustelimme ysta -

va ni kanssa ela ma sta , kuka mina  on, missa  

mina  on ja vaihteen vaihtamisesta. Ha n 

vinkkasi minulle Miessakit-tyo paikan, lai-

toin paperit veta ma a n ja ta ssa  sita  nyt ol-

laan uudelle vaihteelle vaihtaneena. 

Tyo  Miessakilla on alkanut eta isesti… Ko-

rona on pakottanut meida t muiden muka-

na tekema a n tyo ta  eta na , mutta tiiviisti ja 

la heisesti yhteisessa  verkossa.  

Vaikka Miessakit ja oma Erosta Elossa -

tiimi on maantieteellisesti hajallaan, on 

tyo n aloitus ja tyo tovereiden kanssa toimi-

minen tuntunut hyvin luontevalta ja la hei-

selta . Voi jopa olla, etta  ta ma  aika on tar-

jonnut enemma n yhteytta  koko tyo yhtei-

so n kesken, kuin mita  ns. normioloissa oli-

si voinut olla. Kasvokkain emme ole viela  

tavanneet kuin muutamien kanssa, mutta 

koko tyo yhteiso  on tullut varsin nopeasti 

tutuksi ja la heiseksi eta yhteyksien avulla.  

Verkkova litteisen tuen kehitta minen on 

yksi pa a tehta vista ni. Koronaepidemian ai-

kana kriisi- ja muut palvelumme, yksilo - ja 

paritapaamiset seka  ryhma toiminta on to-

teutettu varsin kattavasti eta yhteyksin. Ko-

kemukset ovat olleet rohkaisevat ja eta yh-
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teydet mahdollistavat palvelujemme hel-

pomman saavutettavuuden ympa ri maan. 

Uskon, etta  epidemian ja lkeen digituen 

maapera  on muhevassa kunnossa. Verkko-

va litteinen tuki kehittyy ja sen tarve kas-

vaa entisesta a n. Kiinnostavaa ja innosta-

vaa tyo sarkaa tulee siis riitta ma a n! 

– – – 

Tyo  tarvitsee vastapainon. 

Vapaa-aikaani ka yta n moni-

puoliseen liikuntaan, retkei-

len, ulkoilen ja lenkkeilen, 

mielella a n kaikki na ma  pyo -

ra illen ja yhdessa  ela ma n-

kumppanin kanssa. Fillarilla 

rullaillessa teilla  ja poluilla 

mieli lepa a . Vanhat velot, 

etenkin kilpapyo ra t, ovat 

erityinen intohimon kohde 

ja muutama retrokilpapyo ra  

tallista lo ytyykin.  

Äina ei jaksa pyo ra illa  tai 

kelika a n ei sita  salli, silloin 

virittelen vinyylisoittimeen 

mieleisen levyn pyo rima a n. 

Usein siella  soi blues, jazz 

tai klassinen musiikki, teini-

ika isen tytta ren kanssa 

kuunnellaan Äbbaa ja Quee-

nia. Ovat kuulemma in. 

– – – 

Tyo  on erityista , tyo yhteiso  

on erityinen, kohtaamamme 

ihmiset erilaisissa ela ma nti-

lanteissaan erityisia  ja ai-

nutlaatuisia. Ta ssa  on hyva  

siirtya  uudelle vaihteelle ja kun kadenssi-

kin vaikuttaa olevan kohdallaan, kilomet-

reja  kertynee kuin itsesta a n. Let the good 

times roll. ∎ 
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 Teksti Visa Kuusikallio, hankekoordinaattori 

Miehillä on erityinen tarve luottamukseen 

ja sen tuottamaan turvallisuuden kokemuk-

seen. Luottamus on kaikissa ihmissuhteissa 

ja -yhteisöissä liima, jonka menettäminen 

johtaa vaikeuksiin tai jopa kaaokseen.  

Äikuisen miehen ela ma n keskeisia  osa-

alueita ovat terveys, perhesuhteet, tyo ela -

ma  ja mieleka s vapaa-ajanvietto. Erityises-

ti ela ma n ruuhkavuosina pyrita a n kanavoi-

maan oma energia ja tahtotila niiden ylla -

pita miseen ja vahvistamiseen. Omaa luot-

tamusta ja vakautta uhkaavat taas negatii-

viset muutokset, jotka kohdistuvat ta rkeik-

si koettuihin asioihin. Lasten vaikeudet, 

parisuhteen kriisit ja itsensa  toteuttamisen 

esteet nousevat usein esiin miesten tari-

noissa ahdingon la hteina . Irtisanomisen 

pelko, tyo tto myys tai liiallinen tyo taakka 

ovat myo s haasteita miehen psyykkiselle ja 

fyysiselle terveydelle, seka  sosiaaliselle hy-

vinvoinnille.  

MIESluurissa jaettujen tarinoiden perus-

teella miehen on vaikea luottaa tulevaisuu-

teensa, kun omat tunteet ampuvat kovin 

panoksin sisa isessa  maailmassa. Perustur-

vallisuutta uhkaavat ka a nteet tuntuvat 

usein ylla tta vilta  ja kohtuuttomilta. Pari-

suhteen alussa koettu rakkaus ja lupaukset 

eiva t tunnu riitta va n ja kaikenlaiset ristirii-

dat ja huolet valtaavat vuorovaikutuksen. 

Isa ksi tulemisen ilo muuttuu moninaiseksi 

syyllisyyden ja riitta ma tto myyden miina-

kenta ksi. Isovanhemmat muuttuvat tuki-

joista tarvitseviksi vanhuksiksi. Suuria 

merkityksia  tuottanut tyo  muuttuu pai-

neiseksi puurtamiseksi elan-

non eteen. YT-neuvottelut saa-

tetaan kokea henkilo kohtaise-

na iskuna – eiko  mika a n riita ? 

Terveys piiputtaa eika  pa ih-

teetka a n tarjoa samaa rentou-

tusta kuin nuorena miehena .   

Jos erilaisia vaikeuksia tarkas-

tellaan luottamuksen na ko kul-

masta, korostuvat tunteisiin ja 

kokemuksiin liittyva t vaikeu-

det. Joskus on vaikea erottaa, 

horjuuko oma luottamus ihmi-

siin ja ela ma a n omasta tuntees-

ta vai tosiasioista ka sin. Olo-

suhteet saattavat edelleen olla 

kohtuulliset ja hyva tkin, mutta 

tunteet liputtavat punaisella 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

LUOTTAMUS ON TÄRKEINTÄ 
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vaaraa ja varuillaanoloa. Erityisesti tyo tto -

myyden uhka ja parisuhteen vaikeudet he-

ra tta va t miehissa  huolta ja vaikeita tuntei-

ta.  

Me Miessakeissa uskomme kuuntelemi-

seen ja kuulluksi tulemiseen. Se on voi-

mauttavaa ja antaa uusia na ko kulmia sisa i-

seen ristiriitaan. Tunnettua puolalaista so-

siologia Pjotr Sztompkaa lainaten: ”Mita  

enemma n yksilo lla  on luotettuja, sita  

enemma n ha nella  on mahdollisuuksia kar-

tuttaa ta rkeita  tietoja ja saada sosiaalista 

tukea toimilleen”.  

MIESluurin vapaaehtoiset vastaajamiehet 

eiva t ole kavereita tai ammattilaisia. He 

ovat tavallisia miehia , jotka haluavat olla 

avuksi toiselle miehelle. Soitto MIESluuriin 

saattaa olla se ensimma inen askel kohti 

toisia ihmisia , kohti luottamusta ja ymma r-

rysta . Puhumalla asiastaan voi saada kuul-

luksi tulemisen kokemuksia ja ysta va llises-

ti lausuttuja neuvoja: ”Ota ta nne yhteytta , 

he osaavat auttaa eteenpa in!” 

Terveytta  ja hyvinvointia! ∎ 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 12 

Teksti Tommi Sarlin, vast. väkivaltatyöntekijä  

Aggressio on tunne, joka saa meidät liik-

keelle. Voimakkaaseen tunteeseen on hyvä 

tutustua, jotta se pysyy hallinnassamme. 

Tyo ssa ni va kivaltaa kokeneiden miesten 

parissa to rma a n jatkuvasti aggression tun-

teiden kirjoon tai niiden puutteeseen. Äsi-

akkaani on saattanut joutua henkisen, fyy-

sisen tai esimerkiksi seksuaalisen va kival-

lan kohteeksi. Ha n ei ehka  ole osannut suo-

jata tai puolustaa itsea a n vaan on pyrkinyt 

sopeutumaan va kivaltaiseen suhteeseen 

niin taitavasti kuin vain on osannut. 

Usein johdumme tutkimaan yhdessa  ag-

gressiota, joka tuntuu puuttuvan asiakkaa-

ni tunnevalikoimasta ha nen arjessaan. Mo-

ni sanoo, ettei tunne ollenkaan esimerkiksi 

suuttumusta tai vihastumista vaan enem-

ma nkin pelkoa tai sa a lia  kaltoinkohtelevaa 

kumppaniaan kohtaan. 

Tuolloin ajattelen, etta  aggressio voi olla 

asiakkaalleni niin kielletty tunne, ettei sen 

tunteminen ole ha nelle kotioloissa mah-

dollista. Sen sijaan minussa tuo tunne voi 

hera ta , kun ha n ika a n kuin sijoittaa sen mi-

nuun. Na in aggressio tulee kuin varkain 

ka sittelyymme. 

Saa aikaan muutosta 

Äggressio on tunne, jonka tarkoituksena 

on saada aikaan muutosta tai esta a  jotain 

pahaa tapahtumasta. Siina  on voimaa, jota 

tarvitaan suojelemaan meita . Silloin se on 

kokijansa ka ytetta vissa  hyviin tarkoituk-

siin. 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

HALLITTU AGGRESSIO ON ENEMMÄN KUIN OK 
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Usein aggressio ka a ntyy hallitsemattomak-

si tuhoamiseksi, jolloin se muuttuu hen-

kiseksi, fyysiseksi, seksuaaliseksi tai joksi-

kin muuksi va kivallaksi. Silloin aggressio 

on valjastettu rikkoviin tarkoituksiin ja se 

tekee pahaa ja lkea . Pahimmillaan suuttu-

muksesta, pettymyksesta  tai raivosta voi 

tulla niin hallitseva tunne, etta  se alkaa lei-

mata kokijansa koko toimintaa. 

Miten siis tulla toimeen na in vahvojen tun-

teiden kanssa? Hallittu aggressio on hyva  

ja tarpeellinen tunne, ja sita  kohti on hyva  

ponnistella. Ehka pa  jopa pa ivitta inen sen 

tarjoaman voiman tunteeseen tutustumi-

nen voisi olla hyo dyllista . Milta  tuntuu va-

pina ka sissa  ja jaloissa, kun oikein suut-

tuu? Milta  tuntuu ottaa hermostumisensa 

tarjoama energia ka ytto o n, kun on tarttuva 

esimerkiksi pitka a n siivoamatta oleviin 

kaappeihin tai varastoon? 

Aggressiota voi harjoitella 

Ta llaiset kotikonstit voivat olla hyva a  har-

joitusta niita  tilanteita varten, jolloin ag-

gressio hera a  esimerkiksi oman kumppa-

nin kanssa. Kun on tutustunut omaan ag-

gressioonsa ja pita nyt siita  hyva a  huolta, 

se ei pa a se ylla tta ma a n. Tunne pysyy hal-

linnassa ja auttaa toimimaan oikealla ta-

valla. Ta llo in on siirrytty ja ma kkyyden alu-

eelle, jossa aggressio tarjoaa tukevan ja 

turvallisen peruskallion kokijansa jalkojen 

alle. 

Va kivaltaa kokeva tarvitsee ja ma kkyyden 

tuomaa varmuutta, jotta ha n voi suojata 

itsea a n kaltoinkohtelulta. Ja ma kkyys voi 

merkita  esimerkiksi sita , etta  ilmaisee sel-

kea sti sen, mista  ei pida . Usein se tarkoit-

taa myo s suhteen katkaisemista, jos va ki-

valta ei lopu. ∎ 

Kirjoitus on julkaistu myös Terve.fi-blogisivulla Rakkau-

den roihu -sarjassa 13.5.2020. (https://blogit.terve.fi/

rakkauden-roihu/hallittu-aggressio-on-enemman-kuin-

ok/)  
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DIGIASKELIN ETÄSAATAVILLE 

Teksti Äntti Äle n, hallinto– ja viestinta pa a llikko  

Reilut kuusi viikkoa sitten (teksti laadittu 

4.5.2020, toim. huom.) laitoimme Miessa-

keissa käytännössä täysstopin kaikelle kas-

vokkaiselle toiminnalle. Yksilö- ja parita-

paamiset ohjeistettiin hoitamaan videovä-

litteisesti tai puhelimitse. Ryhmät tuli lopet-

taa, pistää tauolle tai mahdollisuuksien mu-

kaan toteuttaa loppuun etäyhteyksin ja 

kaikki kevään suunnitellut koulutukset tuli 

perua tai siirtää syksyyn. Kaiken kukkuraksi 

siirryimme tekemään työt kotikonttoreista 

käsin. 

Emme tulleet ylla tetyksi aivan housut kin-

tuissa digipalvelujen pystytta misen suh-

teen. Yksi kuluvan strategiakautemme pa a -

tavoitteista on, etta  vuoden 2021 loppuun 

mennessa  kaikista toimintamuodoistamme 

on tarjolla tukea kattavasti myo s verkko-

va litteisesti, ja olimmekin tavoitteen suh-

teen jo hyva ssa  vauhdissa: verkkokursseja, 

keskustelufoorumeja ja chatteja oli julkais-

tu ja uusia oli tulossa, osassa toimintayksi-

ko issa  videova litteisia  asiakastapaamisia 

tehtiin jo ta ytta  ha ka a  ja lopuissakin niita  

jo huolellisesti pilotoitiin. Samoin toki 

myo s talon sisa isia  kokouksia ja muita ko-

koontumisia ja rjestettiin jo sujuvasti eta na  

toimipisteiden, henkilo sto n ja vapaaehtois-

ten ollessa pitkin Suomea. Meilla  oli siis 

verrattain hyva t valmiudet vastata karan-

teeniajan haasteisiin – ehka  digiloikan si-

jaan pitikin ottaa digiaskelia tiukempaan 

tahtiin. 

Nyt, kuusi viikkoa myo hemmin, on huikea-

ta huomata, kuinka hienosti olemme saa-

neet toimintamme ja palvelumme suju-

maan eta yhteyksin seka  asiakkaiden kans-

sa etta  henkilo sto n kesken, vapaaehtoisista 

puhumattakaan! Jopa iso osa keva a n ryh-

mista  pystyttiin viema a n loppuun verkko-

va litteisesti. Ja mika  mieluisinta, palaute 

on ollut va hinta a nkin rohkaisevaa niin asi-

akkailta, vapaaehtoisilta kuin tyo ntekijo il-

ta kin. Miessakkityo lle on selkea sti kysyn-

ta a  ja sita  voi tehda  tuloksellisesti myo s 

digina ! 

Syksya  suunnittelemme normaalin pa iva -

ja rjestyksen mukaan. Äsiakastapaamiset, 

ryhma t, koulutukset ja muut tapahtumat 

on ma a ra  ja rjesta a  tuttuun tapaan, pitka lti 

kasvokkain, mutta edelleen eneneva ssa  

ma a rin myo s verkkova litteisesti, valtakun-

nallisesti. Jos taas karanteeniajat jatkuvat 

syksylla , olemme valmiina ja viemme toi-

mintomme ja palvelumme entista  ehea m-

min verkkoon ja muuten eta saataville. ∎ 
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MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA 

 

Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoa-

vat tukea myös poikkeusolojen aikaan pu-

helimitse ja etävälineitä hyödyntämällä. 

Asiakastapaamiset videovälitteisesti 

tai puhelimitse 

Erosta Elossa | MÄSI-hanke | Lyo ma to n 

Linja | Va kivaltaa Kokeneet Miehet | Toi-

minnan Miehet | Vieraasta Veljeksi 

Lisa tietoja: www.miessakit.fi 

Chat-palvelumme Tukinetissä 

Erosta Elossa maanantaisin klo 21-23 

MÄSI keskiviikkoisin klo 21-23 

Lisa tietoja: www.tukinet.net 

Keskusteluryhmät Tukinetissä 

Erosta Elossa – erokeskustelua miehille 

MÄSI-keskustelupalsta isille 

Lisa tietoja: www.tukinet.net 

Verkkokurssit Hyväkysymys -alustalla 

La hisuhdeva kivallan ehka isykurssi 

MÄSI-kurssi miehille masennusoireisiin 

tai niiden kohtaamiseen perheessa  

Isa kurssi 1 

Lisa tietoja: www.hyva kysymys.fi 

Päivystävät luurit 

MIESluuri numerossa 044 751 1310 

Tiistaisin klo 18-22 

ISÄ luuri numerossa 044 751 1332 

Ärkisin klo 9-16 
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KOHTI PAREMPAA TULEVAISUUTTA 
- ELI MITÄ KARANTEENISTA PITÄISI OPPIA? 

ehtoisen 14 pa iva n koronakaranteenin. Ja l-

kika teen huomattiin, etta  moni ika ihminen 

tai perussairas eli riskiryhma la inen piti jo-

pa parin kuukauden kotikaranteenin. Oliko 

vain suositeltu vai oliko ma a ra tty? 

Suomalaisten no yryys alistua poikkeustila-

olosuhteisiin ylla tti varmasti monet. Itse 

tosin havahduin varsin varhaisessa vai-

heessa kriisia  siihen, etta  suomalaisethan 

pita va t (liikaa) siita , ettei tarvitse tehda  

mita a n eika  tarvitse ajatella itsena isesti. Ja 

silti monet keksiva t upeita innovaatioita 

opetuksen, kaupan, liikkumisen jne. alueil-

la.  

Ulkomaisissa medioissa puhuttiin co-

vid19:sta, vaikka meilla  ka yto ssa  olivat ko-

ronajohdannaiset ka sitteet. Koronakriisi 

iski kuitenkin ka ytetyista  ka sitteista  huoli-

matta sa a lima tta , silla  maailman kehitty-

neimma t valtiot ja itsea a n johtavina kansa-

kuntina pita neet Ruotsi ja USÄ ovat ka rsi-

neet ta ssa  vaiheessa sairaudesta pahem-

min kuin monet va hemma n kehittyneet 

kansakunnat. Oikeassa oleminen silloin, 

kun kukaan ei tieda , mika  on oikein, ei tai-

da toimia.    

No yryydesta  oli poikkeustilassa paljon 

hyo tya , mutta kun pahin on nyt ohi, tarvit-

taisiin rohkeutta toimia aktiivisesti, mutta 

fiksusti ja turvallisesti. Saa na hda , miten se 

onnistuu, kun siirrymme poikkeustilan 

seuraavaan vaiheeseen. Laumasuojaa em-

me ole saavuttaneet eiva tka  epidemiolo-

gitkaan ena a  tieda , onko sen saaminen 

mahdollistakaan ta ma n viruksen kanssa. 

Sita  ennen liikutaan turvava lit muistaen ja 

Teksti Ärto Tiihonen 

”Pieni sota” tekisi hyvää 

Vuosi tai pari sitten juttelimme kaverini 

kanssa maailman menosta, kun ha n kertoi 

melkein satavuotiaan a itinsa  sanoneen, et-

ta  ”Suomen ja suomalaisten pita isi kokea 

pieni sota!”  

Pohdimme silloin, mita  ha n silla  oikein tar-

koitti. Ymma rsimme, etta  olimme kansa-

kuntana laiskistuneet ja tulleet kovin itsek-

ka iksi. Kaiken kokenut ihminen haikaili siis 

sodanja lkeista  ja lleenrakennuksen henkea  

takaisin. Se kai oli ollut ha nen ela ma nsa  pa-

rasta aikaa. Tehtiin yhdessa  uutta tulevai-

suutta.  

Nyt ”pienen sodan” koettuamme olen sa-

man asian a a rella , mutta sen verran pa-

remmin varustautuneena, etta  tieda n jota-

kin siita , minka laisia kokemuksia tuo ”sota” 

meille aiheutti.  

Ta ssa  blogissani, joka lopettaa ta lta  era a  

ta ma n juttusarjani, pohdin sita , mita  mei-

da n tulisi oppia ta sta  poikkeustilasta. Sita  

en tietenka a n osaa sanoa, mita  tulemme 

oppimaan… 

Karanteeni, poikkeustila, koronakriisi, 

covid19, turvaväli, kasvomaski ja muita 

uusia käsitteitä 

Älussa olin sanaton ta ma n uuden tilanteen 

edessa . Epidemiasta tuli pian pandemia ja 

sitten kun valmiuslakia sovellettiin, oltiin 

poikkeustilassa, jossa jouduimme karan-

teeniin. Mekin tulimme Lapista juuri ennen 

kuin sulut asetettiin Uudenmaan maakun-

nan ja muun maan va liin. Äloitimme vapaa-
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kasvomaskeja tarpeen mukaan ka ytta en. 

Helppoa kuin heina nteko?  

Mitä meidän pitikään poikkeustilasta 

oppia? 

Heina nteko kuuskytluvulla oli kyla lla mme 

varsin yhteiso llista  puuhaa, joka kokosi 

niin suur- kuin pientilalliset, niin naiset 

kuin miehetkin, niin lapset, nuoret, keski-

ika iset kuin vanhatkin heina hangon var-

teen. Lisa na  olivat ulkopuoliset 

”vahvistukset”, jotka olivat reissumiehia  

ympa ri maata ja maailmaakin.  

Kaikilla oli kuitenkin yhteinen tavoite ja 

keinot sen saavuttamiseksi. Heina aika oli 

virkista va  poikkeustila muuten niin tavan-

omaiseen maalaiskyla arkeen. Suomi-Filmi 

muistoissani.  

Perverssilla  tavalla nautin ta sta kin poik-

keustilasta, olimmehan va ha n aikaa ”koko 

kyla n heina to issa ” kierta en jokaisen talon 

pellot yhteisen hyva n aikaan saamiseksi. 

Jokaiselle lo ytyi sopiva puuha niissa  tal-

koissa. Ja jokaiselle kelpasi vaatimaton 

ruoka, kotikalja ja sauna. Na in oli nytkin, 

kun pro ysta ilykulutus joutui katkolle ja 

lo ysimme toisemme samoilta luontopoluil-

ta ja eta yhteyssovelluksista.   

Hiukan tarkemmin tarkasteltuna ajattelen, 

etta  meida n olisi pita nyt oppia joitakin to-

della ta rkeita  asioita. Samoja, joita itse 

opin heina to issa .  

1. heikompikin venyy ja selviytyy asioista, 

joista ei uskonut selviytyva nsa , 
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 2. huolenpito itsesta  ja la heisten huomioon 

otto lisa a ntyi ja itsekkyys unohtui, 

3. vastuu yhteisista  asioista koski kaikkia 

ja se onnistui – turvava lit sa ilyiva t, 

4. merkityksellisia  kokemuksia saatiin 

luontoretkilla  ja perheen yhteisissa  leikeis-

sa  ja kotitehta vissa , 

5. turha matkustus ja kulutus va heniva t ja 

silti ela ma  oli ihan hyva a ,  

6. koettiin digiloikkiminen ja eta tekeminen 

monella sektorilla, ja kokemukset olivat 

pa a osin hyvia . 

Toivon, etta  na ista  merkityksellisista  koke-

muksista saimme joustavuutta ja kesta -

vyytta  (resilienssia ) tulevaisuutta varten, 

koska sita  tullaan tarvitsemaan. Olen la hes 

varma, etta  nyt ne vaikeimmat ajat vasta 

koittavat, kun joudumme ela ma a n epa var-

muuden ja riskien kanssa todenna ko isesti 

viela  monta vuotta.  

Ta sta kin tulee kuuskytluku mieleen, kun 

kylma  sota oli kuumimmillaan ja erilaisia 

kriiseja , kapinoita, attentaatteja, salamur-

hia ja ”pienia  sotia” oli ympa ri maailman. 

Itsekin kirjoitin ylioppilasaineessa vapau-

tusliikkeista  (nykya a n puhuttaisiin kaiketi 

terroristija rjesto ista ), joista oli tullut meil-

le arkipa iva a .  

Äika va ha lla  tultiin toimeenkin, ulkona ja 

sisa lla  leikittiin ja pelattiin, tehtiin puhde-

to ita , pidettiin huolta toisista ja ela imista , 

osallistuttiin talkoisiin eika  silloin paljon 

matkusteltukaan. ”Vanha epa normaali” oli 

meille tavanomainen tila, joka saattaa olla 

se ”uusi normaali”, josta nyt puhutaan.  

Kohti uutta toivon ilmapiiriä? 

Silti toivon ilmapiiri oli silloin vahvempi. 

Haluttiin irti maailmansodan aiheuttamis-

ta traumoista ja tunkkaisesta autoritaari-

sesta menneisyydesta  kohti tasa-arvoa, de-

mokratiaa ja vapautta. Mita  niilla  itse ku-

kin tarkoittikin. 

Luulen, etta  tarvitsemme myo s kuuskytlu-

vun tulevaisuusutopiaa eli jotakin, jota ta-

voitella yhdessa . Voisiko ilmasto- ja ko-

ronakriisin opetukset yhdista a  ja luoda sen 

”uuden maailmanja rjestyksen”, josta sil-

loin puhuttiin ja jota nyt viimeista a n tarvit-

taisiin?  

Äinakin kahteen kysymykseen tarvitsem-

me itse kukin vastauksen: riittiko  pysa h-

dys havahtumiseen ja uskommeko siihen, 

etta  ela ma  on yhta  hyva a  ellei parempaa-

kin, jos muutamme ela ma ntapaamme?  

Vastauksia, pienia  ja suuria, siis etsima a n 

jokainen tahoillamme. Mina kin taidan la h-

tea  ta ma n ”pienen sodan” koettuani etsis-

kelema a n la himetsa n kiintorasteja… 

JK1. Kiitos Miessakit ry:lle mahdollisuudesta 

kirjoittaa näitä poikkeustilablogeja, joissa 

yritin käsitellä teemoja, joista saisimme voi-

maa 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 laa-

jemmin oheisissa artikkeleissani ja blogeis-

sani.  

- Tiihonen Ä. 2020. Kadonnutta aikaa etsi-

ma ssa  – minka lainen on sinun kuuskyt-

lukusi? (https://www.miksiliikun.fi/ 

2020/03/09/kadonnutta-aikaa-etsimassa-

minkalainen-on-sinun-kuuskytlukusi/). 

Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 9.3.2020. 

- Tiihonen, Ärto (2014) Miten ta sta  eteen-

pa in hyvinvoinnin tiella ? Having, Loving, 

Being ja Experiencing, Meaning, Doing. Te-

oksessa Nieminen, Ä., Tarkiainen, Ä. & 

Vuorio, E. (toim.). 2014. Kokemustieto, hy-

vinvointi ja paikallisuus. Turun ammatti-

korkeakoulun raportteja 177. Turku: Tu-

run ammattikorkeakoulu, 228-246. 

(http://julkaisut.turkuamk.fi/

isbn9789522164353.pdf) 

- Tiihonen, Ärto (2014) Liikuntakulttuurin 

ka sitteet muuttuvat ja muuttavat. Valtion 

liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:6, Hel-

sinki. (http://www.liikuntaneuvosto.fi/

julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_jul-

kaisusarja/liikuntakulttuurin_kasit-

teet_muuttuvat_ja_muuttavat.622.news).  

- Tiihonen, Ärto (2013) Lonkalta meni-

vuosi lonkkaproteesileikkauksen ja lkeen. 

(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 keva a n ai-
kana Ärto Tiihosen kirjoituksia. Tiihonen on toiminut ja rjesto n puheenjohtajana 
vuosina 2005-2007. Uusien tuotosten lisa ksi sarjaan oli valikoitu ajankohtaisiin 
aiheisiin liittyvia  teksteja  vuosien varrelta, aina tuoreilla saatesanoilla ho ystetty-
na . 

 
”Olen koulutukseltani (liikunta)sosiologi, tohtorikin, mutta elämäntyötäni ovat ol-
leet ja tullevat olemaankin erilaiset ”hyvät hankkeet”, joissa yritetään muuttaa 
maailmaa ja/tai ihmisiä paremmiksi. ”Akateeminen sekatyömies” lienee sopiva il-
maus ihmiselle, joka pitää kaikki hommia ja kaikkia ihmisiä arvokkaina.” 
 
 Sarjassa julkaistut aiemmat kirjoitukset lo ytyva t Miessakkien netista  
(Äjankohtaista → Kategoriat → Karanteeniblogi – Ärto Tiihosen kirjoituksia). 
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Teksti Tomi Liias, erotyo ntekija  

Tämä kevät on tuonut Miessakit ry:n Erosta 

Elossa -toiminnalle sekä haasteita että uu-

sia 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 vaikut-

tamaan miesten hyvinvointiin. 

Miessakkien toimintaperiaatteen mukai-

sesti Erosta Elossa -toiminta tukee miehia , 

jotka ovat joutuneet kohtaamaan erouhan, 

ovat akuutissa erokriisissa  tai erosta on 

ehka  jo pidempikin aika. Tukikeinoja ovat 

eroryhma t, tukihenkilo toiminta ja ero-

tyo ntekija n vastaanottotoiminta, jota tar-

kastelen ta ssa  enemma n.  

Emme tee sovittelua tai perheneuvontaa ja 

tyo otteemme on mieserityinen. Vaikka ta -

ma  vaikuttaa yksipuoliselta la hestymista-

valta, niin ta llekin on perustellut syynsa . 

Erotilanne tulee monesti miehelle ylla tyk-

sena . Perhebarometrin mukaan 70 %:ssa 

eroista nainen on ollut se, joka tekee lopul-

lisen ratkaisun erosta. Huomattava osa asi-

akkaistamme ovat yhta kkia  tilanteessa, 

jossa yksi ela ma n peruskivia  on murentu-

nut alta. Ta llo in mieserityinen la hestymis-

tapa puolustaa paikkaansa. 

Kun mies tulee vastaanotollemme, ha n tu-

lee sinne ilman sosioekonomista viiteke-

hysta , joka pitka lti ma a ritta a  miesten kes-

kina ista  vuorovaikutusta. Me emme tieda  

asiakkaan ammattia, asemaa, varallisuutta 

tai va ltta ma tta  edes sukunimea , jos ha n ei 

sita  halua kertoa. Äsiakkaat tulevat ha m-

mentyneina , huolissaan ja kiukkuisenakin 

keskustelemaan tilanteestaan. Vastaan-

otolla on turvallista tuulettaa tunteitaan. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina 

olemme vaitiolovelvollisia, vaan toki olem-

me myo s velvollisia tekema a n lastensuoje-

luilmoituksen, mika li lasten hyvinvointi 

vaikuttaa jollain tavalla vaarantuneen. 

Vaikka mies tulee vastaanotolle hyvin vah-

vojenkin tunteiden kanssa, tuemme sovin-

nollisuutta ja yhteistyo n saavuttamista. 

Emme la hde etsima a n syyllisia  emmeka  

arvostelemaan kumpaakaan osapuolta. 

Suurimmalla osalla asiakkaistamme on 

lapsia ja lasten asioiden hoitaminen edel-

lytta a  sita , etta  aikuiset kykeneva t na ke-

ma a n lasten edun oman kiukun takaa. Tu-

emme yhteistyo vanhemmuuden rakentu-

mista, koska se tukee myo s lasten hyvin-

vointia. Vaikka entinen puoliso siina  tilan-

teessa kiukuttaakin, ja tuntuu, etta  ei kos-

kaan ena a  halua na hda  ha nesta  vilausta-

kaan, tai suru ja epa toivo on veta nyt maail-

man mustaksi, lasten etu vaatii, etta  lasten 

asioista kykenee ka yma a n va hinta a nkin 

asiallista vuorovaikutusta.  

Äsiakkaalle on ta rkea a  se, etta  ha nella  on 

oma paikkansa keskustella tilanteestaan. 

Erotyo ntekija n vastaanotto on se paikka, 

joka on tarkoitettu yksinomaan kriisissa  

olevaa miesta  varten. Paikka, jossa keskus-

tella koulutetun miestyo ntekija n kanssa, 

joka on puolueeton ja vaitiolovelvollinen. 

Vastaanotolla voi vapaasti purkaa huoli-
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aan. Yksin miettiessa  huolen aiheet kasva-

vat monesti suhteettoman suuriksi ja ne 

vaikuttavat myo s miehen toimintakykyyn. 

Vastaanotolla on tilaa ja mahdollisuus kes-

kustella na ista  huolista ja rakentaa realisti-

sempaa kuvaa tilanteesta. Vaikka tilanne 

vaikuttaa mustalta ja toivottomalta, niin 

pyrimme lo yta ma a n yhdessa  toivoa ja voi-

mavaroja kriisista  toipumiseksi. 

Tapaamme miesta  maksimissaan viisi ker-

taa. Osalle miehista  riitta a  yksi tapaami-

nen, jossa saa hieman peilausta vallitse-

vaan olotilaansa. Ohjaamme ta ma n ja lkeen 

asiakkaan tarvittaessa myo s pidempikes-

toisiin prosesseihin. Teemme kriisiautta-

mista, neuvontaa ja palveluohjausta, emme 

siis pidempikestoista terapiaa. Ta ma  osal-

taan edesauttaa sita , ettemme la hde kilpai-

lemaan yksityisten tai kunnallisten palve-

lujen kanssa. Meilla  on selkea  rakenne, jon-

ka puitteissa toteutamme palveluamme. 

Ohjaamme asiakkaita myo s Miessakkien 

eroryhmiin tai tukihenkilo toimintaan. 

Äloittaessamme tyo skentelya  erokriisissa  

olevan miehen kanssa, la hdemme monesti 

purkamaan melkoista huolten vyyhtea . Sa-

maan aikaan kun mies joutuu ka sittele-

ma a n emotionaalista kriisia a n, ha nella  on 

monenlaisia asioita hoidettavana. Erokrii-

sin keskella  ta ytyy kyeta  olemaan epa itse-

ka s, ottamaan huomioon lasten hyvinvoin-

ti, toimimaan eri viranomaisten kanssa, 
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miettima a n mahdollisia ositukseen liitty-

via  teemoja ja toimimaan asiallisesti lasten 

a idin kanssa. Iso osa toimintaamme on pal-

veluohjaus ja neuvonta. Kun ero konkreti-

soituu miehen ela ma ssa , ha n kohtaa kun-

nallisia instituutioita, joiden kanssa ha n ei 

ole koskaan aiemmin va ltta ma tta  asioinut. 

Ha mmennysta  hera tta a  palveluja rjestelma , 

jossa lo ytyy eri palveluille eri viranomais-

tahot. Tyo skentelyssa mme la hdeta a n mo-

nesti liikenteeseen ihan siita , mita  tekee 

lastenvalvoja, sosiaalityo ntekija , perhe-

neuvoja, perhetyo ntekija , lastensuojeluvi-

ranomainen, jne. Ja toisaalta mika  rooli on 

perheoikeudellisella yksiko lla , perheneu-

volalla, perheasioiden sovittelulla, lasten-

suojelulla, asiantuntija-avusteisella sovit-

telulla ja monella muulla palvelulla. Samal-

la kun mies yritta a  selvita  emotionaalises-

sa kriisissa a n, ha nen on perehdytta va  pal-

veluja rjestelma n haasteisiin. Myo s kieli, 

jota sosiaali- ja terveyspalveluissa ka yte-

ta a n, voi hera tta a  ha mmennysta . Meida n 

ammattilaisten olisikin hyva  miettia  niita  

termeja  ja ka sitteita , joita ka yta mme. Ne 

ovat meille tuttuja ammatin kautta, mutta 

kaikki eiva t niita  ymma rra . Teemme myo s 

tiivista  yhteistyo ta  perheoikeudellisten yk-

siko iden kanssa. Kun mies pa a see ensin 

purkamaan pelkojaan ja huoliaan, on hel-

pompi la htea  miettima a n konkreettisia 

ratkaisuja esimerkiksi lastenvalvojan vas-

taanotolla. 

Erosta Elossa -toimintaan kuuluu myo s 

asiakaspalautteiden kera a minen. Kera a m-

me palautetta eroryhma la isilta , tukihenki-

lo toiminnan tuettavilta ja erotyo ntekija n 

vastaanotolla ka yneilta  asiakkailta. Kun 

asiakas tulee erotyo ntekija n vastaanotolle, 

ha n ta ytta a  anonyymin alkukartoituslo-

makkeen, johon ha n saa halutessaan syo t-

ta a  myo s sa hko postiosoitteensa. Viimeisen 

ka yntikerran yhteydessa  kera a mme loppu-

palautteen tai la heta mme sen toimintavuo-

den loppuvaiheessa asiakkaan ilmoitta-

maan sa hko postiosoitteeseen. Äsiakaspa-

lautteet ja niiden seuranta on ta rkea a  

tyo mme la pina kyvyyden ja sen kehitta mi-

sen kannalta. Jokaisella asiakkaalla on 

mahdollisuus antaa meille palautetta ja 

olemme tyytyva isia , etta  asiakkaat sita  

myo s antavat. Joka vuosi pysa hdymme tar-

kastelemaan palautteita ja miettima a n 

mahdollisia kehitta mispisteita . 

Ta rkeimpia  kehitta miskohteitamme on 

verkkoavusteisen kriisiauttamisen kehitta -

minen. Verkossa pystymme auttamaan 

miehia  koko Suomen kattavasti eta isyy-

desta  riippumatta. Kaikilla ei ole myo ska a n 

aikaa matkustaa toimistolle tyo pa iva n lo-

massa. Miessakkien Oulun Erosta Elossa -

toimipisteen tyo ntekija  la htee kehitta ma a n 

nimenomaan verkkoauttamista. Otamme 

va hitellen yha  paremmin haltuun erilaiset 

tyo va lineet niin henkilo kohtaisissa keskus-

teluissa kuin tulevaisuudessa eneneva ssa  

ma a rin myo s eroryhmissa . 

Olemme henkilo kohtaisesti ka ytetta vissa  

Miessakkien Oulun, Lahden, Tampereen ja 

Helsingin toimipisteissa . Eta yhteyksin tar-

joamme apua koko Suomen kattavasti. 

Eroryhmia  ja tukihenkilo toimintaa on tar-

jolla myo s eri puolilla Suomea. Meihin voi 

olla matalalla kynnyksella  yhteydessa . ∎ 



Sivu 23 

 

 Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa 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 ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan 

kautta. Lo yda t eri ja senyyskategoriat 

Kauppa-valikosta. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  yhdistyksen toi-

mistoon. Ja senmaksu on voimassa sen ka-

lenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan. 

Lisa tietoja lo ytyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a  yh-

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun 

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry 

Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 



MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 

Sivu 24 

 

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

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onskiv@suomi24.fi 

Loviisa 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola@gmail.com  

Järvenpää 
Petre Pomell 
0407271905  
petre.pomell@miessakit.fi  

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794794 
pekka.e.huttunen@miessakit.fi 

Lahti 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden@outlook.com 

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

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

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.com 

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

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

Hämeenlinna 
Tapio Oikarinen 
044 356 7934  
tapio.oikarinen@anikons.fi 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmail.com  

Kuopio 
Pentti Nokela 
040 581 1627 
pena.nokela@gmail.com  

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@me.com 

  

 

Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-

kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-

distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 

suunnatuista palveluista. 

 

Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-

dessa  toimistoomme! 


