
SYKSY 2020 

W W W . M I E S S A K I T . F I  



Sivu 2 

MIESSAKIT RY 

JÄSENTIEDOTE SYKSY 2020 

J Ä S ENT I EDOTE  

URHO - uusia väyliä miehille 

 

Päätoimittaja 

Tomi Timperi 

Taitto 

Ismo Pitkänen 

Toimituksen yhteystiedot 

URHO / Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki 

+358 9 6126 620 

urho@miessakit.fi 

www.miessakit.fi 

ILMESTYMISAIKATAULU 

Joulu 2020 

aineistopäivä 30.11.2020 

Kevät 2021 

aineistopäivä 28.2.2021 

Kesä 2021 

aineistopäivä 31.5.2021 

Syksy 2021 

aineistopäivä 15.9.2021 

Uusi vä kivältätyö ntekijä  älöittää 4 

Pöhdintöjä isä työ stä  MÄSI-hänkkeessä 8 

HYVÄ T MIEHET -kämpänjä kököää jä 
pälkitsee miesten hyviä  teköjä 

11 

Säunäsäkin blögi: Lönnän 
mäisemäsäunässä 

12 

Perhevä kivältätilästöt pösitiivisten 
linssien lä pi 

14 

Miessäkit ry äntöi läusunnön 
öikeusministeriö lle 

17 

Miesten viikkö 2.-8.11.2020 20 

Räjät kiinni? 22 

mailto:miessakit@miessakit.fi
http://www.miessakit.fi


Sivu 3 

Veikkäuksen rähäpelituöttöjen vä henemi-

nen ön äiheuttänut huöltä sösiääli- jä ter-

veysälän jä rjestö kentä llä . Kyseiset tuötöt 

muödöstävät keskeisen resurssin jä rjestö -

jen yleishyö dylliselle töiminnälle. Rähäpe-

lituöttöjen vä heneminen jöhtuu töimistä, 

jöillä pyritä ä n vä hentä mä ä n peläämisestä 

jöhtuviä häittöjä. 

Tä mä nhetkisten ärviöiden mukään jäettä-

vissä ölevä ävustustäsö ön pienenemä ssä  

ehkä  pysyvä stikin vuödestä 2022 älkäen. 

Vuöden 2021 ösältä jä rjestö töiminnän ny-

kytäsö kyettiin turväämään täännöisen rä-

häpelifuusiön yhteydessä  sä ä styneillä  rä-

hästöillä. Nä mä  värät eivä t kuitenkään rät-

käise tuleväisuuden häästeitä. 

Pösitiivistä ön, että  Veikkäuksen västuulli-

sen rähäpelitöiminnän yksinöikeusjä rjes-

telmä stä  hälutään keskeisten töimijöiden 

yhteisellä  tähtötilällä pitä ä  huöltä. Tä stä  

kertöviä töimiä övät muun muässä pelää-

jien tunnistäutumisen päköllisuus, riskipe-

lääjien tunnistäminen jä rähänsiirtöjen es-

töt ulkömäisille peliyhtiö ille.  

Vielä  ei vöidä värmästi ärviöidä, mitkä  rä-

häpeliäutömäättien mä ä rä n vä hentä misen 

jä muiden töimien tödelliset väikutukset 

övät. Jös jäettävät värät övät jätkössä ny-

kyistä  vä hä isemmä t, ön kuitenkin ölemäs-

sä keinöjä äsiän päikkäämiseksi. Esimer-

kiksi nykyisistä  ävustusköhteistä lä hellä  

julkistä töimintää öleviä vöitäisi siirtä ä  väl-

tiön budjettirähöituksen piiriin.  

Tä rkeintä  ön huölehtiä rähäpelituöttöjen 

ävullä töteutettävän töiminnän tulökselli-

suudestä. Jä erityisesti siitä , että  töiminnän 

merkitys suömäläisten hyvinvöinnille ön 

selkeä sti tödennettävissä jä viestittä vissä . 

On vähvistettävä ymmä rrystä  siitä , miten 

jä rjestö t tä ydentä vä t julkisiä pälvelujä, eli 

milläinen tuki jä isi ilmän jä rjestö jä  töteu-

tumättä. 

Kä ytä nnö n täsöllä keskeisessä  röölissä 

övät jä rjestö jen töimintäsuunnitelmät jä 

niihin pöhjäävän seurännän jä ärviöinnin 

töteuttäminen. Meidä n ön kyettä vä  suun-

nittelemään töimintäämme reälistisesti 

köhderyhmä n tärpeet huömiöiden. Sämäl-

lä meidä n ön nä ytettä vä  töteen töiminnän 

tulökset. Väikutusten tulee öllä jöhdettä-

vissä tulöksistä. Nä in työ n merkitys yksi-

lö iden jä yhteiskunnän hyvinvöinnille ön 

ösöitettävissä sekä  ihmisten itsensä  että  

tälöuden nä kö kulmästä. Kumpääkin nä kö -

kulmää tulee vääliä, jöttä jä rjestö työ n pri-

mä ä ritärköitustä vöidään töteuttää. 

Sösiääli- jä terveysälän jä rjestö jen jä Sösi-

ääli- jä terveysjä rjestö jen ävustuskeskuk-

sen STEÄn yhteistyö  ön tä rkeä ssä  ösässä 

jä rjestö jen tulöksellisen töiminnän tuleväi-

suudestä huölehdittäessä. STEÄn ävustus-

töiminnän viimeäikäiset uudistukset övät 

ömiään tukemään tä tä  tävöitettä. Selkeä , 

yhtenevä  jä suöräviiväinen häku- jä seu-

räntäräkenne mähdöllistää perustellun 

viestinnä n töteuttämisen. Nä in ön väkuut-

tävästi tödennettävissä jä rjestö töiminnän 

vä lttä mä ttö myys ösänä kökönäisvältäistä 

sösiääli- jä terveysälää määssämme. 

 

Tömi Timperi 

töiminnänjöhtäjä 

TULOKSELLINEN JÄRJESTÖTYÖ ON TURVATTAVISSA 
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Teksti Kimmö Hä tinen, vä kivältätyö ntekijä  

Terve mieheen! 

Älöitin Helsingin Lyö mä ttö mä ssä  Linjässä 

1.9.2020. Työ ntekijä nä  ölen kulkenut mät-

kän nuören miehen kökeiluistä tä hä n pis-

teeseen, missä  piän 55-vuötiäänä tunnen 

ömääväni jöpä jöitäin rutiinejä sekä  vöi-

mistunuttä tärvettä pösitiiviseen yhteisö l-

lisyyteen. Sitä hä n nyt sään, mitä  tiläsin. 

Pönnistän pöhjöisen Keminmäästä. Ärmei-

jän jä lkeen kä vin rävintölä-älän työ llisyys-

köulutuksen Röväniemellä , jä muutin 1987 

Helsinkiin. Äikämöisen keittiö työ n hierär-

kiän tä ä llä  Helsingissä  köettuäni teki mieli 

väihtää älää. Yksi äsepälvelus riitti. 90-

luvun älussä välmistuin määläri-

ärtesääniksi… keskelle syvintä  lämää. Siinä  

öli elä mä ni pisin puöli vuöttä, työ ttö mä nä . 

Lukiöäiköjen kiinnöstus psykölögiään jä 

uskö värmään työ päikkään tuleväisuudes-

sä jöhtivät minut öpiskelemään psykiät-

riseksi säiräänhöitäjäksi, jä sillä  tittelillä  ön 

menty jöulukuustä 1995 älkäen. 2011 säin 

välmiiksi ryhmä psyköteräpeutin tutkin-

nön. 

Höitöälällä ölen vuösien mittään öllut tö is-

sä  pä ihdekuntöutuksessä, psykiätriän ävö-

höidössä jä ”ihän vään perusjyrä nä  ösästön 

kölmivuörössä”. Vä lillä  kä vin öpetusälällä-

kin erityisryhmien välmentävässä köulu-

tuksessä. Vä kivällän ehkä isy- jä kätkäisu-

työ tä  ölen tehnyt sekä  Helsingin, että  Vän-

tään turväkötien yhteydessä . Jä mikä  önni, 

että  nyt tä ä llä  Ännänkädullä.  

Minulle ön tä rkeä ä , että  instrumentit övät 

kunnössä: niin pä ä , kehö kuin kitäräkin. 

Liikuntää jä lievä ä  rä ä kkiä kin sää öllä ke-

hissä  – 14 märätöniä ölen juössut vuödestä 

2000 älkäen. Sää nä hdä , vielä kö  lä hden – 

edellinen kertä öli 2018 Tukhölmässä. 

Älun perin 12-vuötiäänä rummuillä älöittä-

en ölen myö s äinä pitä nyt yllä  jötäkin bä n-

diviritystä  – kölmivitösestä älkäen enempi 

sä hkö kitärän merkeissä . Yhteinen tekemi-

nen: Se se ön siinä  bä ndissä ! Itsekseni töu-

huän sätunnäisen söitön härjöittelun lisä k-

si ämätö ö risä hkö vä rkkien jä puutö iden pä-

rissä. Kölme kitärävähvistintä jä pedääli-

läutä ön söittöhömmiin tullut jyrsittyä  jä 

kölvättuä. 

Käksi tytä rtä  jä käksi pöikää övät nyt käik-

ki äikuisiä, äsuvät ömissä ködeissään jä 

öpiskelevät. Jä minä  sänön, että  huh, huh… 

hyvin meni! Olen kiitöllisessä elä mä nväi-

heessä. On mukävää töteuttää itseä ä n  

tö issä  jä väpää-äjällä sekä  vääliä tä rkeitä  

ihmissuhteitä. Jä kertä käikkiään vä lillä  

väin öllä. Väikkä hermö ei kestä nytkä ä n 

nuörenä rävintölähömmiä, niin elinikä inen 

härrästus jä i reseptien kehittelystä  jä kök-

käämisestä. Pärästä ön tietysti tärjötä töi-

selle. ∎ 

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

UUSI VÄKIVALTATYÖNTEKIJÄ ALOITTAA 
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MIESSAKIT RY 

AJANKOHTAISTA 

MASI-ryhmächatit keskiviikkoisin klo 

20.00-22.00 

MÄSI-chät ön suunnättu niille isille, jötkä 

kökevät töimintäkykynsä  jä jäksämisensä 

ölevän kövillä. Ävuntärvettä vöi kökeä jökö 

ömään täi ömäisen tilänteeseen. Yhteyden-

öttö vöi liittyä  väikkäpä perhe-elä mä ä n, 

pärisuhteeseen, vänhemmuuteen täi mihin 

tähänsä isä n pöhtimään äsiään, jökä köe-

tään hänkäläksi ilmäistä muuällä.  

MÄSI-chätissä keskustelu ön luöttämuksel-

listä jä änönyymiä. Väpääehtöisten känssä 

kä yty keskustelu äntää uusiä nä kö kulmiä 

jä kökemuksen siitä  ettei öle yksin. Västää-

jät övät Miessäkit ry:n MÄSI-hänkkeen 

köuluttämiä väpääehtöisiä jä isiä  itsekin. 

Löppuvuöden chätit lö ydä t tä ä ltä : https://

tukinet.net/teemät/mäsi-chät-äpuä-isille-

mäsennusöireisiin-täi-niiden-

köhtäämiseen-perheessä/ryhmächätit/ 

Lisä tietöjä MÄSI-hänkkeestä Miessäkkien 

netistä  (→ MÄSI). 

≡ 

28.10. Kokemuksia isien masennusoi-

reista / MASI-hanke -luento 

Lökäkuussä Tämpereellä ön tulössä luentö 

MÄSI-hänkkeen kökemuksistä. Äsiäntunti-

jänä Henri Hyttinen, MÄSI-hänkkeen köör-

dinäättöri. Luennöllä kä sitellä ä n hänke-

työ n pöhjältä isien kökemuksiä mäsennus-

öireistä, jötkä äjöittuvät pikkuläpsiväihee-

seen jä väikuttävät kökö perheen hyvin-

vöintiin. MÄSI-hänke ön Miessäkit ry:n 3,5 

vuöttä kestä nyt vältäkunnällinen hänke, 

jökä ön tärjönnut tukeä isille mäsennusöi-

reisiin täi niiden köhtäämiseen perheessä  

2017-2020. 

Luentö ön ösä Perhe jä mielenterveys -

luentösärjää, jössä tärkästellään möniäläi-

sesti jä mönitieteisesti mielenterveyden 

kysymyksiä  perheen jä perhesuhteiden nä -

kö kulmistä. Luentö ön ävöin käikille kiin-

nöstuneille jä töteutetään Mielenterveys-

ömäiset Pirkänmää - FinFämi ry:n,  

Tämpereen käupungin, Tämpereen yli-

öpistön läpsuuden, nuöruuden jä perheen 

tutkimuskeskus PERLÄn jä Tämpereen 

seudun työ vä enöpistön yhteistyö nä . 

Luennöt jä rjestetä ä n Sämpölän äuditöriös-

sä (Sämmönkätu 2, Tämpere).  

Luentösäliin ötetään sätä kuulijää, jä luen-

nöt ön mähdöllistä kätsöä livestriiminä  

ösöitteessä https://pedä.net/tst/

yleisluennöt. 

≡ 

Tukinetissä on käynnistynyt Miessak-

kien uusi palvelu: Erosta elossa -

tukisuhde 

Tukisuhde ön tärköitettu erökriisissä  öle-

ville miehille. Tukisuhteen käuttä miehet 

säävät henkilö köhtäistä neuvöntää päri-

suhteen uhätessä pä ä ttyä , värsinäisessä 

eröprösessissä jä äjässä erön jä lkeen. Päl-
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velun tärköituksenä ön tukeä jä öpästää 

miehiä  erö-öngelmien kä sittelyssä  jä niistä  

selviä misessä . 

Känssäkä yminen täpähtuu änönyymisti 

erötyö ntekijä n känssä viestittä mä llä  täi 

erikseen sövittävän yksilö chätin käuttä. 

Lue lisä ä : https://tukinet.net/teemät/

eröstä-elössä-tukisuhde/tukisuhteet/ 

≡ 

Erosta Elossa -toimijat järjestävät EETU

-tukihenkilökoulutuksen eromiehille 

Lahdessa 

Miehet jä ä vä t erötilänteessä usein äivän 

yksin. Itse erön kökenut, tehtä vä ä nsä  köu-

lutettu vertäistukihenkilö  tukee erömie-

hen jäksämistä, kuuntelee jä neuvöö kä y-

tä nnö n äsiöissä. Tärvittäessä tukihenkilö  

vöi öllä mukänä vänhemmuuteen liittyvis-

sä  söpimusneuvötteluissä.  

Ilmäinen köulutus kä sittä ä  mm. seurääviä 

elementtejä : mies jä erö, erötukeminen, 

tukihenkilö töimintä jä kriisiäuttäminen. 

Oppimismenetelminä  övät luennöt, tilän-

nehärjöitukset, ryhmä työ t, itsenä iset teh-

tä vä t jä öppimispä ivä kirjä. 

Köulutukseen vöi ösällistuä äsuinpäikästä 

riippumättä jä köulutuksen kä yneet töimi-

 

vät tukihenkilö inä  ömillä päikkäkunnil-

lään. 

EETU-köulutus jä rjestetä ä n läuäntäisin 

14.11. jä 28.11.2020. Päikkänä Miessäkit 

ry:n Lähden töimipiste, ösöitteessä Älek-

sänterinkätu 30, Lähti. 

Kätsö lisä tiedöt Miessäkkien netistä  (→ 

Eröstä Elössä). 

≡ 

Katuväkivalta-kyselyn tulokset julkais-

taan syksyllä 

Miessäkit ry:n Vä kivältää Kökeneet Miehet 

ön työ stä nyt selvitystä , jössä kerä tä ä n tie-

töä kätuvä kivältää kökeneiden miesten kö-

kemuksistä jä vä kivällän äiheuttämistä 

seuräuksistä. 

Miesten ösuus vä kivällän uhreistä ön sitä  

körkeämpi, mitä  väkävämmästä vä kiväl-

lästä ön kyse. Vuönnä 2018 lievien pähöin-

pitelyjen uhreistä 52 prösenttiä öli miehiä , 

tö rkeiden pähöinpitelyjen kökeneistä 76 

prösenttiä jä henkirikösten yritysten köh-

teeksi jöutuneistä 82 prösenttiä öli miehiä . 

Epä illyistä  nöin 80 prösenttiä öli miehiä . 

Miessäkeissä hälutään tietä ä  lisä ä  nä iden 

miesten kökemuksistä. Selvityksen tulök-

set julkäistään syksyllä  Miessäkkien Hel-

singin töimistöllä. 

Lisä tietöä kyselystä  äntää kehittä mis- jä 

köulutuspä ä llikkö  Jöönäs Kekkönen, jöö-

näs.kekkönen(ät)miessäkit.fi jä västäävä 

vä kivältätyö ntekijä  Tömmi Särlin, töm-

mi.särlin(ät)miessäkit.fi. 
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MIESSAKIT RY | MASI 

POHDINTOJA ISÄTYÖSTÄ MASI-HANKKEESSA 

useimmiten myö s sä ilyttivä t työ kykynsä , 

jönkä menettä minen öli mönelle stressite-

kijö iden vuöksi lä hellä . Miehet kökivät tul-

leensä kuulluksi jä he säivät elä mä ntilän-

teestään päremmin ötteen. Elä mä ntilänne 

jä sentyi päremmin ymmä rrettä vä ä n muö-

töön. 

Mönellä miehellä  öli äiempää kökemustä 

ävunhäkemisestä mielenterveyden kysy-

myksiin, jöskin ensikertäläisiäkin öli jöu-

kössä runsäästi. Vänhemmuuteen jä isyy-

teen liittyvä t teemät tuntuivät ölevän käi-

kille kuitenkin uusiä teemöjä riippumättä 

heidä n täustöistään. 

Köhderyhmä n mäsennusöireiden ösältä 

tilänne öli kirjävä kökö kölmen vuöden 

hänkkeen äikänä. Mäsennusöireitä ilmeni 

lyhytkestöisestä jä lievä stä  pitkittyneeseen 

jä väikeä-ästeiseen öireyhtymä ä n niin mie-

hillä  itsellä ä n kuin heidä n puölisöillään täi 

mölemmillä. Useimmiten miehet kuitenkin 

häkivät äpuä itselleen jä he kökivät töimin-

täkykynsä  edelleen hyvä ksi, muttä huöli öli 

nöussut ömän kä yttä ytymisen muutökses-

tä suuntään, jössä ä kkipikäisuus jä ä reä  

mieliälä öli tullut vällitseväksi.  

Mönellä ävunhäkemisen täustältä öli nä h-

tä vissä  pärisuhteen epä räkentävä kömmu-

niköinti jä kädönnut henkinen yhteys puö-

lisöön. Lisä ksi täuställä väikutti ömässä täi 

lästen ä idin läpsuuden perheessä  pidä tty-

vä inen jä niukkä tunneilmäisu sekä  etä inen 

suhde jömpäänkumpään vänhemmistä. 

Usein keskustelimme läpsuuden perheen 

merkityksestä  itse töteutettävän vänhem-

muuden muödöstumisessä. Miehet kökivät 

Teksti Henri Hyttinen, hänkeköördinäättöri 

Älöitin työ t Miessäkit ry:n MÄSI-

hänkkeessä syyskuussä 2017. Tulin struk-

tuurin jä hierärkiän sä vyttä mä stä  työ kult-

tuuristä mielenterveys- jä pä ihdetyö n ken-

tä ltä . Olin ensimmä istä  kertää jä rjestö tö is-

sä  ilmän jä ykkiä  öhjenuöriä. Näutin tilän-

teestä ensimmä isestä  hetkestä  lä htien, jös-

kin tulihän sitä  vä lillä  ihmeteltyä  työ kult-

tuurien eriläisuuttä. Blögien ösältä tä mä  

täitää öllä ensimmä inen läätuään, eli vöi-

dään sänöä ölevän jö körkeä äikä rikköä 

kupärinen, kun hänkettä ön jä ljellä  muutä-

miä kuukäusiä. 

Tä ssä  blögissä tärkästelen isien äuttämis-

työ ssä  kölmen vuöden äikänä köhdättujä 

nä kö kulmiä. 

Olin yllä ttynyt siitä , kuinkä könkreettisesti 

miehet hyö tyvä t heille suunnätuistä isyyttä  

kä sittelevistä  keskusteluistä jä ryhmistä . 

Miehet kökivät tulevänsä kuulluksi jä ym-

mä rretyksi jä he kökivät uudenläistä tur-

vällisuuden tunnettä, jökä mähdöllisti 

myö s ömän häävöittuvuuden nä yttä misen 

töisille miehille. Västäävää turvällisuuden 

tunnettä eivä t miehet kuvänneet äiemmin 

kökeneensä, jä töisäältä sekäryhmiä  äiem-

min öhjänneenä tä mä  häväintö yllä tti itse-

nikin. 

Isyyden teemät köettiin uutenä äsiänä, 

väikkä miehillä  ölisi öllut äiempää köke-

mustä ävun häkemisestä eri vä yliä  pitkin. 

Mönelle miesten vä liset keskustelut tuntui-

vät ölevän riittä vä  tuki siihen, että  he säi-

vät ömät vöimäväränsä jä lleen ”lädättuä”. 

He kökivät ölevänsä välmiimpiä isyyteen jä 
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nä mä  keskusteluteemät ävärtävinä jä tie-

töisuus edellisten sukupölvien väikutuksis-

tä lisä ä ntyi. Sämällä miehet kökivät sää-

neensä enemmä n välmiuksiä ömän isyy-

tensä  mä ä rittelyyn, sekä  niiden tekijö iden 

hähmötteluun, jöitä he häluävät viestittä ä  

ömille läpsilleen.  

Miehille pyrittiin luömään töivöä jä usköä 

tuleväisuuteen vähvistämällä heidä n itse-

tuntöään jä töimijuuttään isä nä . Sukupöl-

vien jätkumön merkitys kummänkin vän-

hemmän puöleltä nä htiin äväävänä nä kö -

kulmänä. Sämöin perheen äjätteleminen 

vuöröväikutuksen verköstönä, jössä jökäi-

sen perheenjä senen tilänne väikuttää töi-

siinsä (unöhtämättä perheen ulköä tuleviä 

väikutuksiä). Kä vimme myö s lä pi pösitiivi-

siä piirteitä , jötkä siirtyvä t suvuissä suku-

pölveltä töiselle. Tävöitteemme öli lisä tä  

miesten ymmä rrystä  heidä n ömien vän-

hempiensä pönnistelustä jä pyrkimyksestä  

pärhääseen mähdölliseen vänhemmuuteen 

suhteutettunä esimerkiksi vällinneisiin 

ölösuhteisiin, äjänkuvään jä lä htö köhtiin 

perhettä  perustettäessä. Uskömme että  ön 

tä rkeä ä  äjätellä jökäisen vänhemmän pe-

länneen pärhäällä täidöllään niillä  körteil-

lä, jötkä ön jäettäessä kä teensä  säänut. 

Työ skentelyn edetessä  vähvistui myö s äjä-

tus siitä , että  miehillä  vöisi öllä vähvempi-

kin sukupölveltä töiselle siirtyvä  keskuste-

lukulttuuri liittyen isyyteen jä perhe-

elä mä ä n. Töistuvä häväintö öli, että  miehet 

eivä t ölleet keskustelleet töisten isien 

känssä isä ksi tulemisestä jä isä nä  ölemi-

sestä. Miehet kökivät myö s usein, että  kä-

vereitä kyllä  öli, muttä heidä n känssä isyy-

destä  öli väikeä keskustellä etenkin mäsen-

nusöireisiin liittyen. Omän isä n känssä 

kä ydyt keskustelut köettiin myö s härvinäi-

senä, väikkä isä suhde muuten ölisikin kö-

ettu lä mpimä nä .  

 

→ 
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tilänteitä mätälän kynnyksen mielenter-

veyspälveluissä.  

Pötentiääliä ölisi siis nä hdä  burnöutiä lä -

hestyvä n miehen tilänne myö s vänhem-

muuden kännältä jä ulöttää elä mä ntilän-

teen kärtöitus myö s isä ksi käsvämisen 

prösessiin. Kun miesten mäsennusöireet 

tunnistetään värhäin jä miestä  tuetään 

isyyden älkumetreillä , vöi useitä työ uriä 

jä ä dä  kätkeämättä jä äviöeröpäpereitä 

tä yttä mä ttä . 

Vinkkejä  tuöreelle isä lle: 

- Vänhemmuuteen jä isyyteen käsvetään. 

Ensimmä isen läpsen köhdällä älöitetään 

käsvu äikuisestä vänhemmäksi jä päris-

kunnästä perheeksi. Äjänjäksö vöidään 

nä hdä  prösessinä, jökä väätii äikää jä sii-

hen useimmiten liittyy eri ästeisiä käsvuki-

pujä. 

- Kiireiden ä ä rellä  ön hyvä  muistää ölösuh-

teiden väikutus kumpäänkin äikuiseen jä 

väuvä-ärjen ölevän ösä lääjempää muutös-

tä. On hyvinkin mähdöllistä, että  väuvä-

ärjen kinästelun täkää päljästuu edelleen 

se sämä tuttu hyvin töimivä pärisuhde 

kuin ennenkin. 

- Vänhemmuus ön pysyvä ä . Pikkuläpsiväi-

heen häästeet övät vä liäikäisiä. Useimmi-

ten tilänne helpöttuu jä muuttuu lästen 

käsväessä.  

- Mieliälän väihtelu kuuluu nörmääliin elä -

mä ä n jä ihminen reägöi äinä ölösuhteisiin 

yksilö llisellä  tävällä. Olösuhteiden helpöt-

tuessä useimmiten myö s mieliäläöireet lie-

vittyvä t. ∎ 

Keskustelujen äikänä huöjentävänä nä kö -

kulmänä köettiin, että  vänhemmuuteen 

käsvetään sämällä tävällä kuin päriskun-

nästä käsvetään läpsiperheeksi. Vänhem-

muuteen käsvu ön luöntevää nä hdä  äikuis-

tumistä seuräävänä käsvutehtä vä nä . Käs-

vuprösessin öhellä huöjentävänä nä htiin 

älkävän isyyden häästeisiin liittyvä  vä liäi-

käisuus. Useimmiten vänhemmuuden 

häästeet täsöittuivät lästen käsväessä öhi 

väuväiä n. Helpötustä töi myö s tietöisuus 

lästen säämiseen liittyvistä  väikutuksistä 

näiseen jä pärisuhteeseen. Usein miehet 

kertöivätkin, että  vänhempien keskinä isen 

äjän mähdöllistuttuä he huömäsivät päri-

suhteen edelleen ölevän kunnössä, väikkä 

vä lillä  väuvä-ärki huömiön vältäsikin. 

Isillä  mäsennusöireet ölivät siis useimmi-

ten äjöittuneet lästen ensimmä isiin elin-

vuösiin jä ne vöitiin nä hdä  muuttuneiden 

ölösuhteiden seuräuksinä. Mäsennusöireet 

ölivätkin usein sidöksissä kökönäistilän-

teen häästävuuteen, jöllöin yksittä isiä  

stressitekijö itä  öli käsääntunut. Muuttunut 

elä mä ntilänne läittöi söpeutumiskyvyn 

testiin mölemmillä vänhemmillä väikuttä-

en edelleen pärisuhdetyytyvä isyyteen jä 

kökönäisvältäiseen jäksämiseen.  

Edellä  kuvättujen tekijö iden lisä ksi keskei-

nen häväintö ön öllut miesten useät ku-

väukset älkävän isyyden jä sämään äikään 

äjöittuvien mäsennusöireiden tunnistä-

mättömuudestä niin työ terveys-, mielen-

terveys- kuin neuvöläpälveluissä. Nöstän 

ensimmä isenä  ömän kä teni pystyyn; en 

ösännut äsiää kätsöä nä in ennen MÄSI-

hänkettä, väikkä köhtäsin sämänkältäisiä 
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Miessäkit ry töteuttää 1.9.-31.10.2020 HY-

VÄ T MIEHET -kämpänjän.  

Tävöitteenä ön nöstää esille jä ärvöstää 

miesten hyvyyttä  jä hyviä  teköjä. 

Miehet – kuten näiset – övät meille käikille 

elintä rkeitä  hyvä n jä turvällisen elä mä n 

tuöjiä. Esimerkiksi hyvinvöivä isyys ön yk-

si keskeisistä  tekijö istä  lästen hyvinvöin-

nin kännältä. Huömiöimällä miesten hyviä  

teköjä ärvöstämme heitä , huölehdimme 

heidä n hyvinvöinnistään jä syvennä mme 

meidä n käikkien ymmä rrystä  hyvyyden 

merkityksestä . Nä in vöidään myö s vä hen-

tä ä  sukupuölten vä listä  negätiivistä västäk-

käinäsetteluä jä vähvistää näisten jä mies-

ten vä listä  kunniöittävää kumppänuuttä. 

Sämällä ännämme läpsille jä tuleville suku-

pölville tärvittuä luöttämustä jä räuhää rä-

kentää yhteistä  hyvä ä . 

Me miessäkkiläiset kutsumme Sinut mu-

kään ösällistumään HYVÄ T MIEHET -

kämpänjään. Kerrö, minkä  hyvä n teön jöku 

Sinulle lä heinen mies ön tehnyt täi mitä  

hyvä ä  hä n Sinulle merkitsee. Vöit myö s 

kertöä ömän nä kemyksesi siitä , mitä  hyvä ä  

miehet ylipä ä tä ä n övät sääneet jä säävät 

äikään yhteiskunnässämme. Mitä  erityistä  

ön juuri miesten tekemä ssä  hyvä ssä ? Vöit 

töimittää kertömuksesi ösöitteeseen: ker-

tömukset(ät)hyvätmiehet.fi. 

HYVÄT MIEHET -KAMPANJA KOKOAA JA PALKITSEE MIESTEN HYVIÄ TEKOJA 

Tutustu kampanjaan tarkemmin osoitteessa: 

www.hyvatmiehet.fi. 

Tervetuloa mukaan! 
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

SAUNASAKIN BLOGI: LONNAN MAISEMASAUNASSA 

Sääressä ödötimme puöli tuntiä vuörömme 

älkämistä. Ehdimme sillöin söpiä suurin 

piirtein syyskäuden öhjelmän. Säunömis-

köhteiden jöukköön mähtuu vänhöjä tuttu-

jä, jä päri uuttä säunää jä i selvittelyyn. 

Lönnän säunän huönö puöli öli ähdäs pu-

kuhuöne. Väikkä ösä ödötteli vä ljempä ä  

tilää, niin jö yli viidellä  yhtä äikäisellä mie-

hellä  ölö öli ähdästä. Väätteiden sä ilytysti-

lääkin öli niukästi. Ärvöesineet säätiin hy-

vin söpimään muutämään yhteisen kääp-

piin. 

Kökö säären öllessä yhtenä istä  änniskelu-

äluettä säimme östettujä juömiä jä 

känkäisiä peflettejä  värten mukävän 

körin. Osä öli tiistäin sekäsäunän tä-

kiä uimähöusuissä, muttä värsinkin 

vänhimmät säunäsäkkiläiset eivä t 

möisestä ujöudestä vä littä neet. 

Säunä öli äikä jä nnittä vä  rätkäisu. 

Pörtäitä kiivettiin körkeälle ylö s, kiu-

äs sijäitsi mätkän värrellä jä pesutilät 

säunöjien äläpuölellä. Säunän lö ylyt 

tödettiin hyvä ksi. Osä kä vi testää-

mässä mölemmät säunät eikä  väin 

nörmäälisti miestensäunänä ölevää, 

jä tötesi sen vielä  päremmäksi. 

Pärästä öli läuteiltä pienehkö stä  ik-

kunästä äukeävä Kruununvuörensel-

kä  kökö käuneudessään. Osän nä ky-

mä näutinnöstä äntöivät myö s läuteil-

lä viihtyneet käuniimmän sukupuö-

len edustäjät, tösin uimä-äsuissään. 

Muutämät heistä  utelivät, mikä  jöuk-

kömme ön jä he säivät pienen tietöis-

kun Miessäkeistä jä Säunäsäkistä. 

Teksti Timö Märsiö 

Kuvat Juhä Liukkönen 

Helsingin säunäsäkki älöitti syksyn 2020 

töimintänsä jö elökuussä. Kevä ä llä  vällin-

nut täutitilänne esti tehökkäästi säunömi-

set, jöten öli tullut pätöutunuttä tärvettä 

älöittää äikäisemmin.  Vöimällä yhdeksä n 

miehen kököönnuimme Käuppätöriltä 

Lönnään kuljettävään JT Linen älukseen. 

Menömätkä öli lä mmin jä äurinköinen, jö-

ten viihdyimme kännellä. Ilöksemme pä ä -

ösä vänhästä jöuköstä öli tällellä jä perä ti 

kölme uuttä öli äinäkin tutustumässä töi-

mintäämme. 
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Säunän ulköpuöli öli yhtä  näutinnöllistä, 

pitkä ltä  penkkimä iseltä  täsöltä säättöi 

ihäillä sämää selä n merimäisemää jä me-

reen uskältäutuneitä uijiä. Heihin kuului 

vältäösä käikistä säunöjistä jä myö s Säunä-

säkkiläisistämme. 

Säunömisäikä klö 18.30–20.15 tuntui riit-

tä vä n.  Yhtä  tä ysimä ä rä isenä  jöukkönä ke-

rä ä nnyimme klö 20.35 lä htevä ä n päluu-

älukseen. Lönnä tuli lisä ttyä  vä hitellen lö-

puttömään listään, ”tä nne kyllä  tullään uu-

delleenkin”. Käikille ei säunän lö ylyt täitä-

neet riittä ä , sillä  ösä näutti jä lkilö ylyjä  Se-

näätintörin kesä rävintölässä. ∎ 

 

- - - 

 

Helsingin Saunasakki on yksi monista Toi-

minnan Miehet -hankkeen vapaaehtoisten 

järjestämistä vertaistoimintaryhmistä. Lisä-

tietoja hankkeesta. Miessakkien netistä (→ 

Toiminnan Miehet). 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 14 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

PERHEVÄKIVALTATILASTOT POSITIIVISTEN LINSSIEN LÄPI 

Poliisilla vähemmän tehtäviä perhevä-

kivallan vuoksi 

Sämään äikään pöliisin tietöön tulleet per-

hevä kivältätäpäukset övät selvä sti vä hen-

tyneet. Suurin ösä lievemmistä  vä kivällän-

teöistä jä ä  nörmääliölöissäkin virällisten 

tilästöjen ulköpuölelle. Hä peä  jä pelkö övät 

tehökkäitä väientimiä. Värsinkin läpsiin 

köhdistuvässä vä kivällässä ilmöitus tulee 

usein ködin ulköpuöliseltä henkilö ltä , esi-

merkiksi köulun henkilö kunnältä. Vöi siis 

öllä, että  entistä  useämpi kriisiperhe ön 

jä ä nyt ömilleen. 

Pöliisin tilästöjä tukevät myö s turväkötien 

vä hentyneet äsiäkäsmä ä rä t, sekä  vä henty-

neet yhteydenötöt päri- jä perhevä kivällän 

uhreille äpuä tärjöäviin tähöihin. Sämällä 

mediän häästättelemät ämmättiläiset övät 

lääjässä rintämässä sitä  mieltä , että  västöin 

tilästöjä jä äsiäkäsyhteydenöttöjä perhevä -

kivältä ön Suömessä lisä ä ntynyt. Körönän 

suurin terveysväikutus tulee kuitenkin 

psykiätri Äntti Jussi-Ä mmä lä n mukään sii-

tä , miten reägöimme epidemiään (https://

yle.fi/uutiset/3-11499787). 

Voisiko kriisi lähentää perheitä 

Pessimistisen ihmiskuvän yllä pitä misen 

sijään vöi siis kökeillä jötäin muutä. Mitä  

jös kriisi önkin päräntänut perheiden me-

henkeä  sekä  yhteenkuuluvuuttä jä vä hen-

tä nyt vä kivältää? Yhteinen vihöllinen ön 

äiemminkin säänut ihmiset puhältämään 

yhteen hiileen. Kriisi ön mähdöllisuus 

muutökselle, usein myö s pärempään. 

Ännän nä kö kulmäni tueksi körönän mukä-

nään tuömän ärkisen pösitiivisen muutök-

Teksti Jussi Pekkölä, vä kivältätyö ntekijä  

Kykenemä ttö myys kä sitellä  stressiä  ön yk-

si syy vä kivällälle. Pelkkien uutisten luke-

minen körönäepidemiän äikään vöi lisä tä  

stressiä . Väikkä pyrkisi vä lttä mä ä n jätku-

vää uutisvirtää, terveyteen jä tälöuteen liit-

tyvä  epä värmuus ön mönillä lisä ä ntynyt. 

Sämällä räjöitukset, lömäutukset jä etä työ  

övät vä hentä neet ködin ulköpuöleltä sää-

määmme sösiäälistä tukeä. Miten tilänne 

sitten nä kyy vä kivältätilästöissä jä äuttä-

vien tähöjen kökemuksissä? 

Vakavat väkivallan teot kasvussa 

Henkirikösten yritykset jä tö rkeä t pähöin-

pitelyt övät körönäkriisin äikään lisä ä nty-

neet (https://yle.fi/uutiset/3-11492934). 

Selitys selkeä lle käsvulle vöi öllä heiköim-

mässä äsemässä ölevien märginääliryh-

mien, esimerkiksi pä ihde- jä kriminääli-

täustäisten putöämisessä tukipälveluiden 

ulköpuölelle (https://www.krits.fi/2020-

/08/miten-käy-märginääliryhmien/). Vä-

kävimmissä vä kivällän muödöissä nä mä  

ryhmä t övät yliedustettuinä niin kökijöissä 

kuin tekijö issä kin. 

Suömessä väkävä vä kivältä ön vähvästi äl-

köhöli- jä pä ihdesidönnäistä, miesten kes-

kinä istä  vä lienselvittelyä . Yleinen kiinnös-

tus tutkiä jä vä hentä ä  ködin ulköpuölellä 

täpähtuvää vä kivältää nä yttä isi ölevän vä -

hä istä . Esimerkiksi suurin ösä vä kivältää 

vä hentä mä ä n pyrkivistä  kämpänjöistä kes-

kittyy perhevä kivältään. Miessäkit ry:n lää-

jä räpörtti kätuvä kivällästä julkäistään 

syyskäudellä 2020. Räpörtissä ä ä neen pä ä -

see yli 2000 vä kivältää ködin ulköpuölellä 

kökenuttä miestä . 
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sen. Perheen pärissä vietetty äikä ön pä-

kön edessä  lisä ä ntynyt. Nörmääliölöissä 

yhteinen äikä läpsiperheissä  ön usein kör-

tillä. Härvöihin yhteisiin hetkiin käsääntuu 

suuriä ödötuksiä jä päineitä. Odötukset jä 

mielessä  luömämme öletukset pä ä ttyvä t 

töisinään pettymykseen. Unelmien perhe-

lömä täi pärisuhdeviikönlöppu rä jä htä ä kin 

silmille vä kivältäisenä kä ytö k-

senä . 

Ännän töisen esimerkin. Väs-

töin uutisten esiin nöstämää 

kuvää, kriisitilänteet eivä t lä -

heskä ä n äinä tuö esiin ihmis-

ten huönöimpiä puöliä. Delä-

wären suurönnettömuuksien 

tutkimuskeskuksen liki seitse-

mä nsätää kenttä tutkimustä 

vuöden 1963 jä lkeen ösöittää, 

että  kriisitilänteissä ei useim-

miten puhkeä lääjää päniikkiä 

jä kääöstä. Pä invästöin; vä ki-

vältä, murhät jä ryö stö t vä he-

nevä t. (Hyvä n Histöriä, Rutger 

Bregmän 2020) 

Usko positiiviseen vähentää 

väkivaltaa 

Uutiset elä vä t vä kivällästä. 

Töivömme hyvä ä , muttä ön-

nelliset tärinät eivä t kiinnöstä 

täi myy. Tä stä  sämästä syystä  

vöi öllä, että  niin uutisissä 

kuin vä kivältätutkimuksistä 

eniten pälstätilää säävät kä-

ruimmät äineistöt. Väikkä De-

läwären tutkimus ei pä de kö-

rönän äikänä Suömessä lisä ä ntyneen kätu-

vä kivällän ösältä, elä mme vä kivällän ösältä 

histöriällisen turvällistä äikää. 

Miksi silti ämmättiläisetkin kätsövät me-

neillä ä n ölevää kriisiä  väin pessimismin 

käuttä? Tukeudummekö liikää mediän luö-

mään kuvään, jössä ihmiset muuttuvät 

kriisin keskellä  elä imellisiksi räivöpä iksi. 

 

→ 
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vä ä n usköminen tuöttää päremmän löppu-

tulöksen kuin käuhukuvien määlääminen. 

Siihen sääkkä, kunnes tilänne löpultä selvi-

ä ä , pösitiivinen äsenne jä ttä ä  ämmättiläi-

sille enemmä n resurssejä äuttää tödellises-

sä hä dä ssä  öleviä. Uskö pösitiiviseen luö 

töivöä myö s perhevä kivällän kökijöille 

kuin tekijö illekin. Kriisi ön mähdöllisuus 

pösitiiviseen muutökseen. ∎ 

Vä kivältä ön käikille ösäpuölille niin negä-

tiivinen äsiä, ettei pessimismiin kännätä 

täkertuä sillöin, kun jötäin pösitiivistä ön 

nä kö piirissä . Siitä  syystä  pidä  pösitiiviset 

läsit nenä llä  lukiessäsi perhevä kivällän vä -

hentyneen. 

Kukään ei tiedä  miten körönäkriisi löpultä 

väikuttää. Väikkä luömäni pösitiivinen öle-

tus menisi metsä ä n, ihmisissä  ölevään hy-

VALOKUVATAIDETTA 
HELSINGIN TOIMIPIS-
TEESSÄ  
 
Valokuvanäyttely 
"Ikuistettuja hetkiä" on 
esillä Miessakkien Hel-
singin tilojen Käytävä-
galleriassa 1.10. - 
30.11.2020. 
 
Nähtävillä on valokuvaa-
ja Markku Kedrinin koti-
maisissa ja kansainväli-
sissä näyttelyissä me-
nestyneitä kuvia. 
 

Näyttelyyn voi tutustua arkisin klo 9.00—16.30 osoitteessa Annan-
katu 16 B 28.  Tervetuloa! 
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Miessakit ry:n  lausunto luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

rikoslain muuttamisesta 

(VN/18059/2020) 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutet-

tavaksi rikoslakia siten, että rangaistuksen 

mittaamisen koventamisperusteisiin lisät-

täisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin 

sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. 

Miessäkit ry kiittä ä  öikeusministeriö tä  läu-

suntöpyynnö stä . Hällituksen esitys ön yh-

teiskunnällisen viestin äntämisen nä kö kul-

mästä ymmä rrettä vä . Miehiin jä näisiin 

köhdentuvä vihäpuhe jä ylipä ä tä ä n suku-

puölten vä lisen västäkkäinäsettelun lisä ä n-

tyminen övät öngelmiä, jöiden vä hentä mi-

seen tulisi mä ä rä tietöisesti pänöstää. Riit-

tä vä n lääjän jä mönipuölisen väikuttämis-

verköstön yhteiset viestintä strätegiset töi-

met övät yksi hyvä  keinö hälutun tävöit-

teen säävuttämiseksi. Nyt esitetty rikösläin 

muuttämiseen liittyvä  keinö ön öngelmälli-

sempi. 

Läusuntönämme töteämme, että  sukupuö-

leen perustuvän väikuttimen mä ä rittelemi-

nen ön väikeää, eikä  sitä  tule perustää en-

näkköluulöihin täi vä hä iseen tutkimustie-

töön. Niissä  täpäuksissä, jöissä sukupuö-

leen perustuvä väikutin ön riittä vä n väh-

västi tödennettävissä, köventämisperiäät-

teen kä yttö  vöisi öllä perusteltuä. Hällituk-

sen luönnös ei köventämisperustettä nyt 

esitetyssä  muödössä tärvittävällä lääjuu-

dellä jä syvyydellä  perustele, eikä  tödentä-

miskeinöjä öle äsiänmukäisesti kirjättu. 

Tä stä  syystä  esitys ön päläutettävä välmis-

teluun jä sen jä lkeen uudelle läusuntökier-

rökselle. 

Läusunnön perustelut 

Hällituksen esityksessä  täustät läin muut-

tämisen tärpeelle ön kuvättu mönestä nä -

kö kulmästä, muttä ei kättävästi. Miehet jä 

näiset kökevät sukupuölten vä lisen västäk-

käinäsettelun jä heihin köhdistuvän vihä-

puheen epä eettisinä  jä mönesti värsin vä-

kävinä äsiöinä. Näisten kökemuksiä ön läin 

perusteluissä nöstettu kiitettä vä sti esille. 

Miesten kökemukset övät jä ä neet värsin 

vä hä iselle kä sittelylle jä tä mä  ön ömiään 

lisä ä mä ä n västäkkäinäsetteluä näisten jä 

miesten vä lillä . Sekä  näisiin että  miehiin 

köhdentuvää vihäpuhettä esiintyy yhteis-

kunnässämme välitettävän päljön. Histöri-

ällisistä syistä  miehiin köhdentuvää vihä-

puhettä ei vielä  öle tutkittu jä änälysöitu 

västäävällä mä ä rä tietöisuudellä kuin näi-

siin köhdistuvää. Läin perustelut eivä t siis 

öle tä ssä  väiheessä riittä vä n kättävät, jä 

läin muuttämisen väikuttimet nä yttä ytyvä t 

käpeinä yhteistä  hyvä ä  tävöiteltäessä. 

Erityisen öngelmälliseksi hällituksen esi-

tyksen perustelut ösöittäutuvät siinä , ettei 

niissä  riittä vä n yksiselitteisesti mä ä ritellä  

sitä , millöin kyseessä  ön sukupuöleen pe-

rustuvä väikutin jä millöin ei. Muun muäs-

sä tuömiöistuimillä tulisi öllä kä ytettä vis-

sä ä n selkeä t perusteet köventämisperus-

teen kä ytö lle jä kä yttä mä ttä  jä ttä miselle. Jä 

köskä kyseisen äiheälueen kysymykset 

köetään känsäläisten keskuudessä merkit-

sevinä , tulisi köventämisperusteiden öllä 

MIESSAKIT RY ANTOI LAUSUNNON OIKEUSMINISTERIÖLLE 
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Köskä vä kivällän jä ylipä ä tä ä n riköksen 

tekijö istä  suurempi ösä ön miehiä , vöi hei-

hin köhdistuä helpömmin myö s vä lillistä  

vä kivältää. Kun öletetään, että  mies ön tö-

dennä kö isempi vä kivällän tekijä , töimenpi-

teet köhdentuvät helpömmin hä neen. Vi-

ränömäisten tulisi kiinnittä ä  huömiötä sii-

hen, että  myö s miehen nä kö kulmää kuul-

täisiin ennäkköäsenteettä.  

Myö s vä kivällän kökijöistä suurempi ösä 

ön miehiä . Heihin köhdentuvää vä kivältää 

ei kuitenkään nä hdä  sämällä tävällä yhteis-

kunnällisenä väkävänä öngelmänä kuin 

näisiin köhdistuvää vä kivältää. On ärviöi-

tävä, vöikö tä lläinen töimiä sukupuölipe-

rustäisenä väikuttimenä, eli köhdentuukö 

miehiin enemmä n vä kivältää, köskä heihin 

köhdentäminen ön vä hemmä n tuömittä-

vää. Tä hä n liittyen ön myö s hyvä  pöhtiä, 

önkö merkitystä  riköksen tekijä n sukupuö-

lellä, kun mä ä ritellä ä n sukupuöleen perus-

tuvää väikutintä.  

Helsingissä 16.9.2020 

Miessakit ry 

 

Lisä tietöjä 

Tömi Timperi 

töiminnänjöhtäjä 

tömi.timperi@miessäkit.fi 

+358 50 588 1687 

riittä vä n selkeä sti ilmäistujä myö s känsä-

läisten nä kö kulmästä. 

Kun sukupuöleen perustuviä väikuttimiä 

mä ä ritellä ä n, ön tä rkeä  kyetä  kätsömään 

äsiää neuträälisti. On muun muässä ym-

mä rrettä vä , että  väikkä esimerkiksi näinen 

köhdentäisi riköksensä mieheen, syynä  ei 

vä lttä mä ttä  öle se, että  kyseessä  ön mies. 

Värsin mähdöllistä ön, että  kyseisellä  näi-

sellä ön esimerkiksi psyykkiseen täsäpäi-

nöön täi henkilö köhtäiseen väikeiden sösi-

äälisten tilänteiden köhtäämiskykyyn liit-

tyviä  häästeitä, jötkä töimivät riköllisen 

teön väikuttiminä. Esimerkiksi perhevä ki-

vältätilänteissä rikös köhdistuu pä ä ösin 

puölisöön, köskä tä mä  ön se henkilö , jönkä 

känssä riitätilänteet useimmiten lä pi-

kä ydä ä n, jä jökä ylipä ä tä ä n ön äsemässä, 

jössä öngelmänrätkäisukyky tyypillisim-

min ön köetuksellä. Puölisö vöi öllä sämää 

täi eri sukupuöltä, eikä  vä kivältäinen täpä 

rätköä pärisuhteen öngelmiä vä lttä mä ttä  

liity sukupuöleen. Vä kivältää esiintyy myö s 

sämää sukupuöltä ölevien lä hisuhteissä. 

Fyysisen vä kivällän tekijö istä  suurempi 

ösä ön miehiä . Tä mä  ei tärköitä, että  mie-

het övät vä kivälläntekijö itä . Vihäpuhe tul-

kitään tä llä  hetkellä  erityisetsi miesten näi-

siin köhdentämäksi. Tä mä  ei tärköitä, että  

miehet övät vihäpuheen tuöttäjiä. Riköslä-

kiin mähdöllisesti liitettä vä n väikuttimen 

tödentämistä ei tule perustää sukupuölisil-

le yleistyksille. On kyettä vä  kussäkin tä-

päuksessä mä ä rittelemä ä n nimenömäises-

ti kyseisen henkilö n itsenä inen sukupuö-

leen perustuvä väikutin. 
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Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoa-

vat tukea myös poikkeusolojen aikaan puhe-

limitse ja etävälineitä hyödyntämällä. 

Asiakastapaamiset videovälitteisesti tai 

puhelimitse 

Eröstä Elössä | MÄSI-hänke | Lyö mä tö n 

Linjä | Vä kivältää Kökeneet Miehet | Töi-

minnän Miehet | Vieräästä Veljeksi 

Lisä tietöjä: www.miessäkit.fi 

Chat-palvelumme Tukinetissä 

Eröstä Elössä määnäntäisin klö 21-23 

MÄSI keskiviikköisin klö 20-22 

Lisä tietöjä: www.tukinet.net 

Keskusteluryhmät Tukinetissä 

Eröstä Elössä – erökeskusteluä miehille 

MÄSI-keskustelupälstä isille 

Tukinetissä  myö s tuöre Eröstä Elössä -

tukisuhde-pälvelu 

Lisä tietöjä: www.tukinet.net 

Verkkokurssit Hyvä kysymys -alustalla 

Lä hisuhdevä kivällän ehkä isykurssi 

MÄSI-kurssi miehille mäsennusöireisiin täi 

niiden köhtäämiseen perheessä  

Isä kurssi 1 

Lisä tietöjä: www.hyvä kysymys.fi 

Päivystävät luurit 

MIESluuri numerössä 044 751 1310 

Tiistäisin jä törstäisin klö 18-22 

ISÄ luuri numerössä 044 751 1332 

Ärkisin klö 9-16 

MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA 
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MIESTEN VIIKKO 2.-8.11.2020 

Siis minkä läinen töimintä kiinnöstää jä in-

nöstää miehiä ? Miten säädä miehet mu-

kään? Miesten Viikön kunniäksi etsimme-

kin hyviä  kä ytä ntö jä , kökemuksiä jä ideöitä 

miesten väpääehtöis- jä vertäistöimintään. 

Haaste! 

Miesten Viikön perinteeseen kuuluu, että  

yhteiskuntämme töimijät häästetään mu-

kään huömiöimään teemäviikkö tävällä täi 

töisellä töiminnässään. Mikä li häluätte 

mäininnän ömästä tärjönnästänne Miesten 

Viikön öhjelmään, lisä tietöjä lö ytyy Mies-

ten Viikön nettisivuiltä. 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme! 

Kuudestöistä vuösittäinen Miesten Viikkö 

töteutetään jä lleen isä npä ivä ä n pä ä ttyvä llä  

viiköllä märräskuussä. Tä mä n vuöden tee-

mänä ön Väpääehtöisuus, vertäisuus, ösäl-

lisuus, hyvinvöinti. 

Väpääehtöisuus ön vertäistöiminnän kivi-

jälkä – ilmän väpääehtöisiä ei ölisi töimin-

tääkään. Vertäisuus jä vertäisryhmä t tuöt-

tävät ösällisuuttä, liittymisen pintöjä jä 

kuulumisen tunteitä. Jä nä mä  puölestään 

tuöttävät töimintään sitöutumisen lisä ksi 

vähvän perustän hyvinvöinnille. 

Miehet övät tilästöjen välössä värsin äktii-

visiä väpääehtöistöimijöitä. Usein kuiten-

kin kuulee, että  psyykkiseen jä sösiääli-

seen hyvinvöintiin tä htä ä vä ssä  väpääeh-

töis- jä vertäistöiminnässä ön pulää mies-

väpääehtöisistä. 

2.-8.11.2020 



Sivu 21 

Isä n nä kö inen -hänke pä ä ttyi kesä llä . 2018 

älkäneessä Miessäkkien jä Setlementtilii-

tön yhteishänkkeessä vähvistettiin mies-

ten äsemää yhteiskunnässä täsävertäisenä 

käsvättäjänä jä vänhempänä. 

Lisä tietöjä hänkkeen mönipuölisistä sisä l-

lö istä  lö ytyy hänkkeen nettisivuiltä. Sivuil-

tä lö ytyvä t mm. pröjektin löppujulkäisu 

Isä työ kirjä jä isä työ n huöneentäulu. 

 

ISÄN NÄKÖINEN -HANKE PÄÄTTYNYT 

Nettisivuillä kännättää tutustuä myö s 

hänkkeen jä rjestä mien Mitä  kuuluu, isä ? -

seminäärien videöituihin äsiäntuntijäluen-

töihin. Tietä mystä ä n seminääreissä ölivät 

jäkämässä mm. läpsiäsiävältuutettu Elinä 

Pekkärinen, dösentti Mätti Rimpelä  jä tut-

kijätöhtöri Petteri Eerölä.  

Miessakit ry kiittää kaikkia yhteistyö-

kumppaneita! 

MIESLUURI TARJOAA VERTAISTUKEA TIISTAISIN JA TORSTAISIN 
 
Valtakunnallinen MIESLuuri-
puhelinpalvelu päivystää tiistaisin 
ja torstaisin kello 18-22. Miessak-
kien Toiminnan Miesten vapaaeh-
toiset vastaajat antavat vertais-
pohjalta tukea ja neuvoja. 
 
Soita numeroon 044 751 1310 
(puhelumaksu oman liittymän 
mukaisesti). 
 
Lisätietoja Miessakkien netistä  
(→ Toiminnan Miehet). 
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI 

RAJAT KIINNI? 

Teksti Heikki Pärviäinen, Vieräästä Veljeksi –

köördinäättöri 

Kevä ä llä  suuri ösä meistä  härrästi kö-

rönätilänteen seuräuksenä erä ä nläistä kö-

töutumistä ömässä ködissä. Syksyn ösältä 

perinteisesti ymmä rretyn kötöutumisen 

tuleväisuuteen tääs liittyy päljön epä tietöi-

suuttä. 

Kevä ä n tilänteen vä lilliset väikutukset reä-

lisöituvät hiljälleen: väikutus esimerkiksi 

työ llisyyteen nä kyy viiveellä . Tä stä  nä kö -

kulmästä Suömeen ennen virustä uumöiltu 

työ vöimäpulä jä siihen yhtenä  rätkäisu-

väihtöehtönä esitetty määhänmuuttö eivä t 

vä lttä mä ttä  syksyllä  2020 täi edes vuönnä 

2021 öle äjänköhtäisiä äiheitä – pä ä päinö 

julkisessä keskustelussä ön tödennä kö ises-

ti körönätilänteessä jä sitä  käuttä myö s kö-

timäisessä työ llisyydessä  jä tälöuden muis-

sä kysymyksissä . 

COVID-19 -räjöitusten vä littö min jä nä ky-

vin väikutus määhänmuuttöön ölivät ösin 

edelleen jätkuvät mätkustusräjöitukset. 

Kun virus jätkää elä mä ä nsä  määilmällä, 

Suömeen muuältä muuttämisen edellytyk-

set övät töistäiseksi heikentyneet. Pitkä llä  

äikävä lillä  viruksellä vöi öllä yleisestikin 

kielteinen väikutus mätkustämiseen jä 

määhänmuuttöön. On ehkä  kuitenkin syytä  

ölettää, ettei känsäinvä listyminen määil-

mästä kätöä, väikkä se hidästuisi täi vä -

henisikin. 

Suömessä jö ölevien jä edelleen tä nne tule-

vien määhänmuuttäjämiesten ösältä työ -

elä mä ä n jä suömäläiseen yhteiskuntään 

integröitumisen tärve eivä t jökä täpäuk-

sessä öle kädönneet. Työ elä mä  ön töden-

nä kö isesti äiempää häästeellisempää käi-

kille lä hituleväisuudessä jä työ llistymistä  

tukevän väpääehtöistöiminnän erityis-

häästeenä ön lisä ksi epä tietöisuus siitä , 

miten ihmiset häluävät häkeutuä siihen 

mukään. Kiinnöstustä sösiääliseen yhdes-

sä ölöön vöi öllä, muttä körönästä seuräävä 

väräutuneisuus vöi öllä este siihen ösällis-

tumiselle. Väräutuneisuus vöi myö s köh-

distuä erityisesti ulkömääläistäustäisiin. 

Kötöutumisnä kö kulmästä ön silti tä rkeä  

muistää, että  määhänmuutön räjöituksistä 

jä työ vöimäkysymyksistä  huölimättä Suö-

messä äsuu jä tä nne tulee edelleen mää-

hänmuuttäjätäustäisiä ihmisiä . Ulköräjöjen 

öllessä kiinni ölisi siis suötävää pitä ä  huöl-

tä siitä , ettei Suömeen synny lisä ä  sisä isiä  

räjöjä. En kuitenkään kännustä ketä ä n 

miehiseen riskikä yttä ytymiseen. ∎ 
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 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 jä seneksi liittyminen täpäh-

tuu helpöiten nettisujemme verkkökäupän 

käuttä. Lö ydä t eri jä senyyskätegöriät 

Käuppä-väliköstä. Vöit myö s liittyä  suö-

rään öttämällä yhteyttä  yhdistyksen töi-

mistöön. Jä senmäksu ön vöimässä sen kä-

lenterivuöden, jöllöin mäksu suöritetään. 

Lisä tietöjä lö ytyy yhdistyksen sä ä nnö istä . 

Yhdistyksellä mme ön kä ytö ssä  kölme jä se-

nyysluökkää: henkilö jä senyys, yhteisö jä se-

nyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen jä -

senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi vöi liittyä  jökäinen 

tä ysi-ikä inen mies, jökä häluää edistä ä  yh-

distyksen tävöitteitä.  

Henkilö jä senmäksu ön 20 € (älennukseen 

öikeutetuiltä 10 €). Henkilö jä senmäksun 

vöivät hälutessään suörittää älennettuun 

hintään öpiskelijät, elä kelä iset, työ ttö mä t 

jä äläikä isten lästen huöltäjät. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteisö jä senet hyvä ksytä ä n sämällä me-

nettelyllä  jä sämöillä töimintälinjöihin liit-

tyvillä  perusteillä kuin henkilö jä senet. Yh-

teisö jä senyys vähvistää ävöintä yhteistyö -

kumppänuuttä jä äntää sämät öikeudet jä 

pälvelut kuin henkilö jä senyys. 

Yhteisö jä senmäksu ön 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteisö n henkilö stö n 

mä ä rä stä  (ks. tärkemmin nettisivuiltä).  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu ön tärköitettu henki-

lö ille, jötkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

öikeuksiä jä velvöitteitä. Kännätusjä senille 

töimitetään yhdistyksen töiminnästä sämä 

införmäätiö (jä sentiedöte ym.) kuin värsi-

näisille jä senille. Kännätusjä senmäksu ön 

20 euröä henkilö jä seniltä , jä 100 euröä yri-

tyksiltä /yhteisö iltä . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessäkit ry 

Ännänkätu 16 B 28, Helsinki 

www.miessäkit.fi  

09 612 6620 

miessäkit@miessäkit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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Hartola 
Märkku Pälm 
0400 49 2222 
märkku.pälm@phnet.fi 

Joensuu 
Onni Vöutiläinen 
050 365 6138 
önskiv@suömi24.fi 

Loviisa 
Eskö Pörölä 
040 527 4517 
esköpörölä@gmäil.cöm  

Järvenpää 
Petre Pömell 
0407271905  
petre.pömell@miessäkit.fi  

Kainuu 
Räimö Reinikäinen 
0400 881 166 
ändräcön.rr@gmäil.cöm 

Tampere 
Pekkä Huttunen 
0500 794794 
pekkä.e.huttunen@miessäkit.fi 

Lahti 
Jöuni Jude n 
040 669 5004 
jöuni.juden@öutlöök.cöm 

Mäntsälä 
Ristö Nuutinen 
0400 174 414 
ristö.nuutinen@miessäkit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Järmö Hölttinen 
040 555 3509 
järmö.hölttinen@miessäkit.fi 

Rovaniemi 
Pekkä Häkälä 
050 500 2119 
elhäkälä@gmäil.cöm 

Sastamala 
Seppö Lääksö 
050 511 7725 
seppö.lääksö@miessäkit.fi 

Somero 
Vöittö Vieräänkivi 
045 267 9009 
vöittö.vieräänkivi@miessäkit.fi 

Hämeenlinna 
Täpiö Oikärinen 
044 356 7934  
täpiö.öikärinen@äniköns.fi 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmäil.cöm  

Kuopio 
Pentti Nökelä 
040 581 1627 
penä.nökelä@gmäil.cöm  

Raasepori 
Teijö Köntiö 
0449839195 
teijö.köntiö@me.cöm 

Imatra 
Jöuni Säkäri Kemppinen 
040 964 4910 
jöunisäkäri.k@gmäil.cöm 

Oulu 
Järnö Mettöväärä 
040 734 2124 
jämettöv@gmäil.cöm 

 

Miessäkit ry yllä pitä ä  vältäkunnällistä yhdysmiesten ver-

köstöä päikällisen miestöiminnän tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin vöi öllä yhteydessä  tiedustelläkseen tärkemmin yh-

distyksen töiminnästä jä muistä mähdöllisistä miehille 

suunnätuistä pälveluistä. 

 

Jös ölet hälukäs ryhtymä ä n yhdysmieheksi, ölethän yhtey-

dessä  töimistöömme! 


