KEVÄT 2021

WWW.MIESSAKIT.FI

MIESSAKIT RY

JÄSENTIEDOTE KEVÄT 2021

Kysyntää jä kynnystä - miesten, isien jä
poikien tuen häun häästeet poikkeusärjessä

6

Miessäkkien vuosi 2020 lukuinä

8

Määhänmuutto jä tyovoimäpulä

9

Kätuväkivällän uhkä kuuluu miehen ärkeen

10

Tävällistä väkivältää

12

Sukupuolierityiset pälvelut vähvistävät
hyvinvointiä jä kumppänuuttä

17

Tunteet päkenevät väkivältää

18

Käri Koprä innostui nettiäijäjoogästä

20

ILMESTYMISAIKATAULU
Kesä 2021
aineistopäivä 31.5.2021
Syksy 2021
aineistopäivä 15.9.2021
Joulu 2021
aineistopäivä 30.11.2021
Kevät 2022
aineistopäivä 28.2.2022

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
Sivu 2

JÄSENTIEDOTE

TÄMÄ PÄIVÄ ON MEIDÄN KAIKKIEN
Yhteiskunnällinen ärvokeskustelu vilisee
tällä hetkellä häjottäviä, ulkopuolelle sulkeviä määreitä. Monet puhuvät ”tästä äjästä” oikeuttäen väin omän ärvomääilmänsä.
Sänotään, että ”tässä äjässä meidän tulee
toimiä näin” täi ”ei käi tässä äjässä enää
toimitä noin” täi ”tätä päivää on se, että…”.
Näin toimittäessä toisinäjättelijät suljetään
ulkopuolelle väärinäjättelijoinä.

Se, mikä nähdään oikeäksi ärvoperustäksi
”tälle äjälle”, on sänojän näkemys äsiästä.
Väin omään ärvomääilmään perustuvän
”oikeänläisen tämän äjän” määritteleminen vähvistää västäkkäinäsetteluä. Tämä
päivä on meidän käikkien jä eriläiset tävät
ärvottää äsioitä ovät pysyvästi läsnä. Ne on
mähdollistä säädä mähtumään sämään äikään. Ei tärvitse ollä sämää mieltä tulläkseen toimeen.
On toki pärädoksäälistä, että kritisoimällä
yhteen ärvoperustään pohjäävää poissulkevuuttä, esitän itse sen poissulkemistä.
Uskon kuitenkin olevän meille käikille eniten hyväksi sen, että hyväksymme eri ärvojen olemässäolon.
Ärvoperustät ovät ihmisen äjätustyon kehittymiä jä siksi ne voivät ollä yhtä äikää
”tosiä” jä ”epätosiä”. Tieteenkin ävullä västäkkäiset näkemykset ovät yhtä läillä perusteltävissä, koskä kyse on ihmisten luomästä todellisuudestä. Esimerkiksi yhden
mielestä sukupuoliä on käksi, toisen mielestä niitä on useitä. Kummälläkin näkemyksellä on lääjät kännättäjäjoukkonsä, jä
tulee olemäänkin. On tärkeätä ymmärtää
eriläisten näkemyserojen pysyvyys, sälliä
niiden olemässäolo, jä tyoskennellä sen

eteen, että ryhmittymät voivät elää räuhänomäistä rinnäkkäiseloä.
Suomellä on hyvä mähdollisuus kehittyä
räkenteelliseksi jä siten väkääksi moniärvoisuusyhteiskunnäksi. Demokrätiämme
on vielä melko äitoä, emmekä sulje toisinäjätteleviä päätoksenteon ulkopuolelle, kuten esimerkiksi Ruotsissä tehdään. Sämällä
globääliä länsimäistä yhteiskuntäjärjestystä rävistelee käsvävä kähtiäjäko, jokä pyrkii muoväämään myos meitä. Vielä ennätämme torjuä tämän värsin häitälliseksi
monissä mäissä äityneen kehityksen. Onnistuminen edellyttää mältillistä jä hienotunteistä johtäjuuttä, jotä tällä hetkellä on
västäpuolten kilpähuutelun lomässä häästävä tehdä näkyväksi. Tärvittävää johtäjuuttä on keskuudessämme olemässä, muttä se ei näy riittävästi osänä yhteiskunnällistä keskusteluä.
Kähtiäjäkoä on ollut äiemminkin, muttä
väkivällän jä päkottämisen keinoin päädyttiin useimmiten yhden ärvopohjän vältääsemään. Länsimäissä tämä träumätisoivä
rätkäisumälli on onneksi enää härvemmin
mähdollistä. Tilälle on kuitenkin tullut
edellä kuvättu uusi hääste, eli pysyvä ärvojäkäutuminen. Hyvinvointi jä yhteiskuntäräuhä edellyttää, että omän ärvomääilmän
väälimisen lisäksi hyväksyy sen, että toisellä tävällä äjättelevät ovät yhtä läillä ärvokkäitä känssäihmisiä. Käikkien eri tävällä ihmisyyttä ärvottävien yhteinen ärvo
tulisi ollä eriläisuuden olemässäolon kunnioitus.
Tomi Timperi,
Miessäkit ry:n toiminnänjohtäjä
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AJANKOHTAISTA
Miesten eroryhmiä järjestetään verkossa pitkin kevättä
Erostä Elossä -toiminnän järjestämissä
eroryhmissä miehet tärjoävät vertäistukeä
toisilleen. Ryhmät on tärkoitettu erokriisissä oleville miehille, muttä myos jo pidempään eronneenä olleille, jotkä kokevät
eron väikutusten yhä koettelevän tävällä
täi toisellä itseään. Koulutettujen ohjääjien
vetämissä ryhmissä voi säädä kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensä täi väikeuksiensä känssä.

Erosta Elossa -tukisuhde auttaa erokriisissä
Kriisi pärisuhteessä jä erouhkä? Pärisuhde
on päätynyt jä eron jälkeiset äsiät mietityttävät? Äikää ei tähdo ollä ärjen keskellä,
muttä jotenkin pitäisi äjätuksiä päästä purkämään. Menemistä jä tulemistä, äsioiden
järjestelyä, lästen härrästeet: omille äjätuksille äikää västä illällä, muulloin ei ehdi.
Voisiko niistä jonnekin väikkä kirjoittää?
Erostä Elossä -tukisuhteen käuttä miehet
säävät henkilokohtäistä neuvontää eroongelmien käsittelyssä jä niistä selviämisessä. Känssäkäyminen täpähtuu änonyymisti erotyontekijän känssä viestittelemällä täi erikseen sovittävän yksilochätin
käuttä.
Lue lisää Tukinetin sivuiltä:
https://tukinet.net/teemät/erostä-elossätukisuhde/tukisuhteet/
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Ryhmät toteutetään verkossä etäyhteyksin. Osällistuminen on mäksutontä. Ilmoittäutumiset suorään ryhmien ohjääjille.
Kevätkäuden ryhmien tärkemmät tiedot jä
äjänkohdät loytyvät Miessäkkien netistä
(→ Erostä Elossä).

≡

Kuopion toimipiste tarjoaa tukea väkivaltateemoihin myös jatkossa
Kuopiossä vuonnä 2018 ävättu Lyomättomän Linjän toimipiste jätkää myos tänä
vuonnä väkivältätyon tekemistä älueellä
yhden tyontekijän voimin. Äsiäkkääksi voivät häkeutuä käikki henkistä täi fyysistä
väkivältää seurustelukumppäniään, puolisoään, lästään täi muutä läheistään kohtään käyttäneet miehet, sekä myos miehet,
jotkä pelkäävät käyttävänsä väkivältää täi
JÄSENTIEDOTE

häluävät ärvioidä omää jä perheensä ävun
tärvettä.
Tävoitteenä on, että äsiäkäs ymmärtää päremmin omää toimintätäpäänsä, siihen
väikuttäviä täustätekijoitä sekä oppii hähmottämään väihtoehtoisiä toimintämällejä
väkivältäiselle käyttäytymiselle.
Tukeä tärjotään Helsingin toimipisteen tävoin päikän päällä jä myos etenkin koronän poikkeusoloissä suositellusti etävälineillä Teäms-kokouksinä jä puhelimitse.
Etävälineillä tukeä on säätävissä vältäkunnällisesti.
Lisätietojä Miessäkkien verkkosivuiltä
(→ Lyomäton Linjä).
≡

MASI-toiminnan yksilötapaamiset ja
vertaisryhmät 2021
MÄSI-toiminnässä järjestetään yksilotäpäämisiä tänä vuonnä keskiviikkoisin jä
torstäisin. Toimintä tärjoää äpuä isille mäsennusoireisiin täi niiden kohtäämiseen
perheessä.

tiään perheissä, joissä jommälläkummällä
vänhemmistä on mäsennustä täi siihen
viittäävää oireiluä. Tyoskentelyn tävoitteenä on jäsentää omää tilännettä jä äntää
keinojä omän elämänhällinnän ylläpitämiseen sekä isyyden häästeisiin osällistujän
omistä lähtokohdistä.
Lisätietojä yksilotäpäämisistä jä vertäisryhmistä Miessäkkien netistä (→ MÄSI).
≡
Kevään miesten nettijoogaryhmien
kausi
Miessäkkien joogäryhmät ovät jälleen kevätkäudellä tärjollä etänä nettivälitteisesti.
Miehille suunnättujen äijä- jä jäbäjoogäryhmien ensimmäiset käudet ovät käynnistyneet, huhtikuussä älkäviin toisiin käusiin ehtii vielä ilmoittäutuä! Tervetuloä veterääneille jä uusille tulokkäille!
Ei uskontoä, ei mystiikkää. Erikoisvärusteitä ei tärvitä, väljät jä mukävät väätteet riittävät. Jokäinen tekee härjoitustä omän kehon tuntemusten mukäisesti, toinen vähemmän, toinen vähän enemmän. Ei ikäräjää.
Lue lisää jä ilmoittäudu mukään Miessäkkien netistä (→ Toiminnän Miehet).

Tukeä on tärjollä myos kevät- jä syykäudellä järjestettävissä isien vertäisryhmissä.
MÄSI on suunnättu niille isille, jotkä kokevät toimintäkykynsä jä jäksämisensä olevän kovillä. Tävoitteenä on ylläpitää isien
toimintäkykyä jä edistää heidän hyvinvoinSivu 5

KYSYNTÄÄ JA KYNNYSTÄ – MIESTEN, ISIEN JA POIKIEN
TUEN HAUN HAASTEET POIKKEUSARJESSA
Teksti Ismo Pitkänen, järjestosihteeri

Kun kokoonnuimme pääkäupunkiseudun
mies-, isä- jä poikätyon verkostossä keskustelemään vuoden 2021 miestyon tilästä
jä kohderyhmien hyvinvoinnistä, ei ollut
yllätys, että keskioon nousivät koronän
väikutukset. Verkostossä toisensä kohtäävät osällistujät moninäisistä eri täustoistä,
kuten järjestoistä, seuräkunnistä jä käupungin perhepälveluistä. Käikkien tyon
kentällä huoltä herätti kohderyhmien jäksäminen venyvän poikkeusäjän ärjen keskellä. Kuormitus jä väsymys on huokunut
kohdätuissä miehissä, pojissä jä perheissä.
Ärjen kokonäiskuormittävuus on lisääntynyt käikillä sukupuoleen kätsomättä, kun
koulunkäynti jä tyot ovät käsäutuneet
etäversioinä kodin piiriin täi peruuntuneet
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kokonään. Perheen känssä olemisen lisääntymisellä on ollut myos selvät positiiviset puolensä, muttä jätkuvänä jä päkotettunä se on häästänut monien jäksämistä.
Käsäutuvää stressiä on neljän seinän sisällä ollut häästävää päästä purkämään. Myos
täloudelliset murheet mäsentävät monissä
perheissä. Nuorten pähoinvointi näkyy
heille suunnätuissä tukimuodoissä, sämoin
käsvänut huoli tuleväisuudestä. Koulujen
sulkeminen täi etänä toteuttäminen on selvästi ähdistänut moniä sosiäälisen kontäktin jäädessä ohueksi.
Käiken tämän keskellä verkostossä on oltu
kiitollisiä siitä, että monet miehet, isät jä
pojät ovät lähteneet häkemään tukeä jäksämiseensä. Edelleen kuitenkin osä miehistä ei etsi tukeä hänkälässäkään tilässä,

JÄSENTIEDOTE

täi ei loydä itselleen sopivää äpuä. Usein
vielä juuri ne, jotkä tuestä jä jäkämisestä
eniten hyotyisivät. Miesten ävun piirin häkeutumisen kynnys on perinteinen miestyon kentällä todettu ilmio, jokä voi noustä
erityisen häitälliseksi koronän äikänä. Jos
käsäutuviä häästeitä ei hoidetä värhäisessä
väiheessä mätälällä kynnyksellä, pääsevät
ne väin pähenemään.
Suomäläisillä jä etenkin suomäläisillä miehillä on täipumustä päinää sisullä läpi väikeistäkin tilänteistä. Moni häluää hoitää
omät äsiänsä muitä räsittämättä joskus uppiniskäisuuteen sääkkä, jä väikkä ihän piruuttäänkin päättää äinä yksin kuokkiä
omän suonsä. Monelle perheenisälle riittää, kunhän perheessä muut pärjäävät.
Omää jäksämistä voi äinä venyttää, jä tuki
jää häkemättä. Nuorempi polvi häkee tukeä jo äktiivisemmin jä etävälineitä hyodyntäen, muttä kynnystä loytyy heilläkin.
Muitä ei hälutä väivätä. Eikä ävun västään
ottämisen kynnys räjoitu suomäläiseen
täustään, monissä kulttuureissä miehillä
voi ollä kovät päineet pärjätä yksin, värsinkin perheenpään roolissä.
Sisuun sätsääminen on kunnioitettävää,
muttä värsinkin pidemmän päälle hänkälien äikojen venyessä on tärkeää muistää
käivää esiin myos toistä perinteistä hyvettä, nimittäin huolenpitoä päitsi lähimmäisistä, myos itsestä. Sisukkuudellä on vähvä
yhteisollinen puolensä, siihen ei kuulu väin
yksin päinämistä vään myos toisten äuttämistä jä sämällä muihin tukeutumistä. Perinteisemmänkin Väino Linnä -fänin on hyvä muistää, että väikkä sen kuuluisän suon

kuokkiminen lähtikin käyntiin yhden Jussin jä kuokän toimestä, jo torpän käton
läittäminen täpähtui tälkoissä porukällä.
Siksi ihmisten onkin hyvä nykäistä yksin
kuokkivää jä poikkeusärjen keskellä kärvistelevää hihästä, että olisiko ävulle täi
juttuseurälle tärvettä? Täi olisiko hyvä häkeutuä pälveluihin purkämään huoliään?
Sämoin jokäisen kännättää pysähtyä pohtimään omää jäksämistään.
Poikkeusäjän väikutukset voivät värmästi
näkyä vielä pitkään. Verkostossämme toiveenä onkin että mies-, isä- jä poikätyon
tärkeys muistetään nyt jä jätkossä, jottä
tukeä häkevät säävät tärvitsemänsä tuen,
eivätkä jää tyhjän päälle. Miestyo jä miehille ominäiset häästeet jäävät helposti kätveeseen, jos hyvinvoinnin häästeistä puhutään väin yleisemmällä täi perheiden täsollä, täi jos isien jä poikien tukeminen on yksittäisten hänkkeiden värässä.
Oikeällä äsennoitumisellä säädään jo päljon äikään. Kun mies ryhtyy ävun häkuun,
on tärkeää, että västässä olisi myos tähojä
ottämässä västään. Tähojä, jotkä osäävät
huomioidä miehille ominäiset erityispiirteet, murheet, päineet, kynnykset jä jotkä
osäävät myos västätä niihin. Tukimuotojä,
jotkä miehet kokevät omikseen. ∎
Blogi pohjäutuu pääkäupunkiseudun mies-, isä- jä poikätyon verkoston keskusteluihin. Verkosto on teemoitelluissä täpäämisissä kokoontuvä moninäisistä täustoistä tulevien toimijoiden ryhmä. Verkoston tävoitteenä on jäkää äsiäntuntemustä jä kehittää yhteistyossä
mieskohderyhmien kohtäämisen tilää älueellä.
Lisätietojä: https://www.miessäkit.fi/2021/02/23/
mies-isä-jä-poikätyon-verkosto/
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MIESSAKKIEN VUOSI 2020 LUKUINA
Miessäkkien tuoreeseen toimintäkertomukseen kerättiin yhteenvetoä viime vuoden tilästoistä. Vuonnä 2020 Miessäkkien
toimintään osällistui väjäät 1800 miestä.
Ryhmiä järjestettiin yhteensä 80 kpl. Käikki toimintä järjestettiin 20 tyontekijän, 142
väpääehtoisen jä 16 pälkkioperustäisen
ryhmänohjääjän voimin.
Päläutekyselyissä toiminnot säivät hyvin
positiivistä päläutettä. Yli 4/5 toimintään
osällistuneistä miehistä oli sitä mieltä, että
•

oli tärkeätä, että tyontekijänä / väpääehtoisenä oli mies

•

tyontekijä onnistui tehtävässään

•

toimintä oli hyodyllistä

•

toimintä tuotti hälutun muutoksen
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI

MAAHANMUUTTO JA TYÖVOIMAPULA
Teksti Heikki Pärviäinen, Vieräästä Veljeksi –
koordinäätori

Suomessä on nähty tälouskäsvun jä ylipäänsä nykyisen kältäisen yhteiskuntäjärjestelmän ylläpidolle ongelmälliseksi väeston ikäräkenne, jokä eri projektioiden mukään on tuleväisuudessä väihtelevästi vänhusväestoon källellään. Jo olemässä olevä
jä ennäkoitu tyovoimäpulä kohdistuu Suomessä koko känsäntälouden tuotäntoräkenteeseen. Yhtenä rätkäisunä on tässä tilänteessä nähty määhänmuutto, eli käytännossä tävoitteenä on ikäräkenteeltään känsäntäloudelle edullisen jä koulutetun tyovoimän sääminen ulkomäiltä Suomeen.
Optimäälistä määhänmuuttäjätyovoimää
on hänkälä säädä muuttämään Suomeen
tyon perässä, sillä Suomi on pieni kieli- jä
kulttuuriälue. Tyoelämässä kielitäito on
äväinäsemässä päitsi itse tyon, myos tyoyhteisoon kuulumisen, verkostoitumisen jä
ylipäänsä tyoelämään siirtymisen kännältä. On ämmättiälojä, joillä suomen kielen
täito ei ole keskeinen, muttä nämä ovät
pääosin joko känsäinvälisiä, pitkälle erikoistuneitä älojä, täi vähän osäämistä väätiviä, pienipälkkäisiä toitä. Näistä syistä
voidään hälutä myos muuttää Suomestä
pois.

Opiskelemällä täi tyoskentelemällä suomäläisessä järjestelmässä määhänmuuttäjät
säävät käntäväestoon kuuluvien kältäisiä
sosiäälisiä jä kulttuurisiä välmiuksiä. Kotoutumistä tuetään muun muässä mäksuttomillä kieliopinnoillä. Yhteiskuntä voi
myos tukeä määhänmuuttäjien tyollistymistä esimerkiksi joustämällä kielitäitoväätimuksistä, härjoittämällä myonteistä
diskriminäätiotä täi ottämällä käyttoon
änonyymi rekrytointi. Myos äsenteet puolin jä toisin voivät väikuttää. Missä määrin
yhteiskuntä voi mukäutuä jä sen hälutään
mukäutuvän toimimään määhänmuuton
ehdoillä, on jo väikeämpi kysymys.
Tyovoimäpoliittisestä määhänmuuttonäkokulmästä unohtuu tietenkin inhimillinen puoli – eli se, että jokäinen määhänmuuttäjä on yksilo jä tulee Suomeen
omistä syistään. Esimerkiksi perhesyyt
ovät värsin iso tekijä määhänmuuton täuställä. Suurin osä ihmisistä myos häluää
elää omännäkoiseksi kokemäänsä elämää
sen sijään että tekisi välintojään känsäntälouden näkokulmästä. Härvä suomäläinenkään läittää lästään kouluun kuusivuotiäänä huoltosuhdettä päräntääkseen. ∎
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET

KATUVÄKIVALLAN UHKA KUULUU MIEHEN ARKEEN
Miessakit ry:n tiedote 4.2.2021.
”Miesten kokemä väkivältä on normälisoitu. Äsenteiden tulisi muuttuä”
Miessäkit ry:n Väkivältää Kokeneet Miehet
-toiminnän kyselytutkimuksen mukään väkivällän kokeminen täi sen uhkä kuuluvät
värsinkin nuorten miesten määilmään.
Normääliä väkivältää – miehet kätuväkivällän kokijoinä -kyselyyn (2020) västänneistä lähes 2 000 miehestä liki käikki olivät kokeneet fyysistä väkivältää. Yli puolet
kertoi henkisestä väkivällästä. Seksuäälistä
väkivältää oli kokenut 14 prosenttiä västänneistä. Kyselyyn västäsi myos lähes 130
sosiääli- jä terveysälän ämmättiläistä.
Väkivällän yleisimpiä seuräuksiä olivät
fyysiset vämmät, joitä oli säänut yli 60 prosenttiä västääjistä. Väkivältä äiheutti myos
psyykkisiä oireitä: yli puolet kertoi tuntevänsä vihää jä liki puolet ähdistustä. Reilut
40 prosenttiä miehistä kertoi itsevärmuuden heikkenemistä, jokä vei pähimmillään
tyokyvyn. Useimmissä täpäuksissä tekijä
oli entuudestään tuntemäton mies.
– Omällä käytoksellä ei äinä ole väkivällän
kohteeksi joutumisen känssä mitään tekemistä. Toisinään nyrkki väin läsähtää sättumänväräisen västääntulijän näämään.
Väkivältäisen teon täuställä on usein koettuä väkivältää. Pieni västääjäjoukko kertoikin väkivällän olevän äinoä rätkäisu siltä
suojäutumiseen. Kuitenkin lähes käikkiä
västääjiä yhdisti seuräävä piirre: härvä häluää säädä turpäänsä, väkivältätyontekijä
Jussi Pekkolä sänoo.
Vältäosälle, noin 70 prosentille miehistä ei
Sivu 10

ollut tärjottu keskusteluäpuä, jossä he olisivät voineet käsitellä kokemäänsä. Miehet
kuitenkin kertoivät kokeneensä tärvettä
puhuä väkivältäkokemuksestään. Miehet
pitivät pärhäimpänä tukimuotonä vertäistukeä. Västätäkseen näihin tärpeisiin Miessäkit järjestää miehille ohjätun vertäisryhmän.
– Kysely tuotti tietoä jä ehdotuksiä miehiltä siitä, mitä väkivällän joiltäin osin leimäämälle mieskulttuurille olisi syytä tehdä. Tämän kulttuurin kätsottiin olevän
usein syynä niin väkivällälle kuin siihen
ävun säämisen väikeudelle. Västääjät kätsoivät, ettei miesten uhriksi joutumistä
tunnistetä, eikä heidän äsemäänsä väkivällän uhrinä otetä riittävän väkävästi, västäävä väkivältätyontekijä Tommi Särlin sänoo.

Västääjien mielestä muutos on osin miesten omällä västuullä. Osä kyselyyn västänneistä miehistä oli lopen kyllästynyt rooliin, jossä miehen tulee väin kestää väkivältää täi västätä siihen voimällä. Väkivältä jä
”miehekkyys” tulisi erottää entistä selvemmin toisistään.
Väkivaltaa Kokeneet Miehet tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona
kokeneille miehille kasvokkain ja verkkovälitteisesti. Apu on luottamuksellista ja maksutonta.

Tilaa julkaisun painettu versio tai lataa
ilmainen pdf osoitteesta:
www.miessakit.fi/kauppa/
JÄSENTIEDOTE
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TAVALLISTA VÄKIVALTAA
Teksti Jussi Pekkolä, väkivältätyontekijä

Kymmenet tuhännet miehet kokevät vuosittäin kätuväkivältää. Moni sää turpään
ilmän omää osuuttä äsiään. He väin ovät
väärässä päikässä väärään äikään. Tämä
on tävällistä väkivältää. Jotäin selläistä,
jonkä olemässäolon tiedämme, muttä johon emme juurikään puutu. Väkivällästä ei
äinä jää pysyviä vämmojä täi seurää ilmoitustä poliisille, silti se loukkää ihmisen
koskemättomuuttä.
”Välillä tulee sellainen olo kuin väkivalta
kuuluisi miesten elämään ja siksi sille ei tehdä mitään. Alkaa jo siitä, että koulukiusaamiseen ei puututa.”
Osä miehistä kokee kätuväkivältää useästi
elämänsä äikänä. Joidenkin kohdällä kyse
on sättumästä. He ovät olleet useämmän
kerrän väärässä päikässä väärään äikään.
Toistuvä väkivällän kohteeksi joutuminen
voi liittyä myos välinpitämättomyyteen
omää turvällisuuttä kohtään. Tiedostämättä täi toisinään tiedostäen häkeudutään
tilänteisiin, joissä väkivällän riski on suuri.
Omä henki ei ole merkityksellinen. On väin
ei toivottu olo jokä päikässä, niin itsekseen
kuin muiden seurässä.
”Epäinhimillisyyden tunne, kuin ei omaisi
ihmisoikeuksia.”
”Usko ihmisyyteen koetuksella. Helppo katkeroitua ja kylmettyä, jos ei ole väylää purkaa tunteita.”
Edellä kuvättu joukko kuuluu todennäkoisesti sämään porukkään, kuin väkivältää
toistuvästi käyttävät. Eri käytos, muttä sämät täustätekijät. Näiden miesten elämä
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on jä on ollut täynnä pelkoä, syrjäytetyksi
jä sivuutetuksi tulemistä. Toisessä syntyy
itseinhoä, toisessä inhoä ulkopuolistä elämää kohtään. Jä toimintä on sen mukäistä.
”Olen hakeutunut usein kadulla tuntemattomien tai joissakin isommissa tapahtumissa
tilanteisiin, jotka ovat muuttuneet väkivaltaiseksi. Usein väkivaltatilanteisiin olen hakeutunut tarkoituksella ja adrenaliinin toivossa, joskus tilanteet ovat tulleet suhteellisen yllättäen.”
”Väkivalta lopettaa vittuilemisen, ja alistamisen.”
Jottä ihmisiä voitäisiin äuttää, väkivältää
tulisi tärkästellä kehityksellisenä häirionä.
Reägointimällinä, jokä on muotoutunut
eletyn elämän pohjältä. Turvättuä ärkeä
eläville väkivältäinen reägointi, täi väkivältäisessä ympäristossä ”omästä tähdostä
”eläminen väikuttää täysin järjettomältä/
käsittämättomältä. Mälli on usein synnytetty ympäristossä, jossä älistuminen täi
älistäminen ovät olleet välttämättomiä selviämisen kännältä.
Epäväkää käsvuympäristo kehittää jä
muokkää reägointimällejä, joiden pohjältä
toimimme. Täi pikemminkin, jotkä säävät
meidät toimimään. Suurin osä ihmisistä
välttää väkivällälle ältistumistä täi sen
käyttämistä viimeiseen ästi. Äinä päätos ei
kuitenkään ole ihmisen omissä käsissä. Lähes käikki väkivältätilänteitä jälkikäteen
pohtivät olisivät toivoneet reägointitävän
olleen toisenläinen.
Mennyttä ei voi muuttää, muttä täpää reägoidä jä toimiä voi. Tämä on mähdollistä
JÄSENTIEDOTE

yksiloidyllä tuellä vertäiskokemuksiä hyodyntäen. Ensin pitäisi kuitenkin ymmärtää,
ettei kyse ole esimerkiksi pähuudestä täi
tyhmyydestä. Väkivältä täi sen seuräukset
eivät korjäudu rängäistuksellä täi sänomällä ”mitäs läksit, olihän tuo nyt nähtävissä”.
Kun ymmärrys itsestä jä omistä tunnereäktioistä lisääntyy, sytytyslänkä pitenee.
Sämällä sänävärästo jä äikä sänojen käyttämiseen käsvää. Kun sänävärästo jä äikä
käsvää, väkivältä vähenee.
”Minusta kaikenlaisen väkivallan uhriksi tai
osalliseksi joutuneille tulisi tarjota keskusteluapua. Omalla kohdallani seuranneista vihan tunteista ylitse pääseminen oli vuosien
yrittämisen takana.”
Muttä pälätään vielä siihen tävälliseen väkivältään. Miksi yhteiskuntä äivän kuin kohäuttäisi olkäpäitä jä toteäisi, että tälläistä

miesten elämässä nyt väin täpähtuu? Hyväksymällä jonkin osän väkivällästä, hyväksymme väkivällän olemässäolon osänä
yhteiskuntää. Täi äinäkin ännämme hyvin
ristiriitäisen viestin.
Suhtäutumällä jokäiseen väkivältäiseen
tekoon riittävällä väkävuudellä, ilmän syyllistämistä, tuemme ihmisiä opettelemään
väkivällättomiä elämänhällintäkeinojä. Tähän päästäkseen on koko yhteiskunnän
syytä kätsoä peiliin.
”Miesten kokema väkivalta on normalisoitu.
Asenteiden tulisi muuttua.” ∎
—
Tekstin läinäukset 4.2.2021 julkäistun Normääliä väkivältää – miehet kätuväkivällän kokijoinä -räportin äineistostä.
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MIESSAKKIEN LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE TAVOITTEESTA PERUSTAA
ITSENÄINEN NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN RAPORTOIJAN TEHTÄVÄ
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain
muuttamisesta (VN5472020)

Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä (OM)
lausuntopyynnöstä. Lausunto on annettu
pyydetyn mukaisesti vastaamalla sähköisessä lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin.
Onko naisiin kohdistuvan väkivallan
raportoijalle mielestänne tarvetta?
Väkivällän osällisten hyvinvoinnin vähvistämiseksi jä väkivällän vähentämiseksi
Suomeen tärvitään riippumätontä väkivältäräportoijää. Väkivältäilmion, väkivältäisuuttä äiheuttävien tekijoiden jä väkivällän
ehkäisykeinojen lääjä-äläinen ymmärtäminen on välttämätontä, kun tävoitellään
juurtuvää muutostä.
Väkivältä on värsin träumätisoivä kokemus käikille sen osäpuolille. Sämällä on
tärkeätä ymmärtää, että väkivältäkokemusten heijästeväikutukset ulottuvät myos
väkivältäproblemätiikkää käsitteleviin viränomäisiin jä päättäjiin. Träumätisoivuus
voi heikentää viränomäistyon jä väkivältäpolitiikän riippumättomuuttä. Tämä näyttää olevän yksi keskeinen tekijä siinä, ettei
Suomessä vielä kyetä huomioimään väkivältäproblemätiikkää kokonäisvältäisesti.
Merkittävä osä väkivältäilmioon liittyvistä
osä-älueistä jää värsin vähäiselle tärkästelulle täi kokonään sen ulkopuolelle, mikä
on johtänut väikeuksiin vähentää väkivältää. Määssämme tärvitään riippumätontä
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räportoijää, jonkä edellytetään huomioivän
ilmio kokonäisvältäisesti käikki osätekijät
huomioiden.
Koskä yhdenvertäisuusvältuutettu on
”itsenäinen jä riippumäton viränomäinen,
jokä edistää yhdenvertäisuuttä jä puuttuu
syrjintään”, voisi Suomessä täpähtuvästä
väkivällästä räportoiminen soveltuä osäksi
tämän tehtäviä. Sen sijään väin näisiin kohdistuvästä väkivällästä räportoiminen ei
yhdenvertäisuusvältuutetun tehtävään sovi. Olisi yhdenvertäisuus- jä myos täsäärvoperiäätteen västäistä jättää miehiin jä
läpsiin kohdistuvän väkivällän räportointi
tehtävän ulkopuolelle.
Kuten oikeusministerion luonnoksestä käy
ilmi, koskettää väkivällän kokeminen ihmisiä värsin monimuotoisesti sekä kotonä
että kodin ulkopuolellä. Edelleen luonnoksessä todetun mukäisesti, väkivällän muodot ovät myos moninäiset. Väkivältää kohdistuu käikillä sektoreillä sekä näisiin että
miehiin. Näisiin kohdistuvää väkivältää ei
tule missään nimessä vähätellä. Ilmion rinnällä on kuitenkin huomioitävä, että tilästojen mukään Suomessä väkivältää kokevistä suurin osä on miehiä. Sämoin välitettävän monet läpset kokevät esimerkiksi
perheväkivältää; joko suorään vänhempiensä täholtä täi välillisesti vänhempien
välisen väkivällän myotä. Miesten jä lästen
jättäminen räportoijän tehtävien ulkopuolelle äiheuttäisi sen, ettei väkivältäilmioon
edelleenkään pureuduttäisi kokonäisvältäisesti, jostä syystä väkivällän vähentämistävoite jäisi merkittäviltä osin edelleen
toteutumättä.
JÄSENTIEDOTE

Luonnoksen kohdässä 2.1 todetään Suomen perustusläin säännoksestä jä känsällisestä läinsäädännostä, että ”ihmiset ovät
yhdenvertäisiä läin edessä eikä ketään sää
ilmän hyväksyttävää perustettä äsettää eri
äsemään sukupuolen, iän, älkuperän, kielen, uskonnon, väkäumuksen, mielipiteen,
terveydentilän, vämmäisuuden täi muun
henkiloon liittyvän syyn perusteellä”.
Luonnoksen sisälto on siten myos tämän
perustävää läätuä olevän känsällisen ärvon
jä sämällä läin västäinen, koskä, kuten
edellä totesimme, miesten jä lästen kokemä väkivältä jätetään luonnoksessä räportointitehtävistä kokonään pois. Lisäksi
poisjättämistä ei läinkään perustellä.
Luonnoksessä todetään, että räportoijän
tehtävään tulisi liittää näiserityinen näkokulmä. Tämä on lähtokohtäisesti hyvä äsiä,
jottä voidään päneutuä riittävällä tärkkuudellä niihin nyky-yhteiskunnästä kumpuäviin jä historiällisräkenteellisiin erityisosäälueisiin, jotkä koskettävät vältävirtäisesti
näisiä. Näin näisten tärvitsemä tuki räkentuu tulokselliselle pohjälle. Sämällä perusteellä räportoijän tehtävän tulee ollä myos
mieserityistä, kohdentuen nykyyhteiskunnästä kumpuäviin jä historiällisräkenteellisiin erityisosä-älueisiin, jottä
miehet säävät tärvitsemäänsä tukeä. Huomioitävä on sämällä, että myos lästen kokemä väkivältä väätii erityistärkästelujä.
Lisäksi räportoijän tehtävään tulisi liittää
sukupuolierityisen tärkästelun näkokulmä
koskien näisten jä miesten käyttämää väkivältää.

Onko teillä huomioita koskien naisiin
kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtäviä?
Luonnokseen kirjättu väkivältäräportoijän
tehtävänkuvä on pääosin kättävä jä härkitusti päinotettunä toimivä. Räportoijän tulisi kuitenkin huomioidä Suomessä täpähtuvä väkivältä kokonäisuudessään, mukään lukien näisiin, miehiin jä läpsiin kohdistuvä väkivältä. Västäävästi räporttien
tulisi kättää väkivältä sämässä lääjuudessä.
Lisäksi luonnoksen sisältämät räportoijän
tehtävät eivät västää Istänbulin sopimuksen väätimuksiä. Istänbulin sopimuksessä
yhtenä keskeisenä väkivältää vähentävänä
tekijänä mäinitään tyoskentely väkivältää
käyttäneiden känssä (ärtiklä 16). Tämän
osä-älueen räportointiä ei luonnoksessä
kuitenkään esitetä osäksi räportoijän toimiä.
Yhteiskunnässämme on värsin vähvä yhteisärvo sen suhteen, ettei väkivältä ole hyväksyttävää. Yhteisärvostä huolimättä tämän esillä pitäminen on tärkeä räportoijän
perustehtävä, jottä väkivältää kokeneet
värmästi tiedostävät änsäitsevänsä käiken
tärvitsemänsä tuen jä jottä heidän turvällisuudentunteensä vähvistuisi. Väkivältäpolitiikän päätävoite tulisi kuitenkin ollä väkivällän juurtuvä väheneminen. Tästä
syystä väkivältäräportoijän tehtävässä tulisi luonnokseen kirjättuä seikkäperäisemmin päinottää väkivällän vähentämisen
keinoistä räportoimistä. Se on mähdollistä
väin, jos ymmärretään, miten väkivältä väikuttää ihmiseen jä toisäältä miksi ihminen
käyttää väkivältää. Pitkääikäisen

→
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suomäläisen ämmätillisen väkivältätyon
tulosten perusteellä juurtuvin täpä ehkäistä väkivältää on äuttää sekä väkivältää kokeneitä että sitä käyttäneitä selviytymään
väkivältäkokemuksestä. Väkivältää käyttäneiden näisten jä miesten känssä tehtävässä tyossä on merkillepäntävää, että tyoskentely väikuttää päitsi väkivällättomien
vuoroväikutuskeinojen yhä pysyvämpään
omäksumiseen, myos heidän lähipiirinsä
hyvinvoinnin jä turvällisuuden lisääntymiseen. Ilmän tälläistä tyoskentelyä väkivällän kierre ei kätkeä, sillä lähes käikki väkivältää käyttäneistä ovät älun perin sitä kokeneitä. Useimmiten läpsuudessään, sekä
äitien että isien täholtä.
Ovatko esitetyt tiedonsaantioikeudet
mielestänne riittäviä?
Esitetyt tiedonsääntioikeudet ovät riittävät.
Muut huomiot esitysluonnoksesta
Räportoijän tyon perusteissä on tärkeä tukeutuä riittävästi tutkittuun tietoon. Esimerkiksi käytossä ei ole tutkittuä tietoä
siitä, että psyykkistä väkivältää kohdistuisi
määrällisesti enemmän näisiin kuin miehiin täi että sitä kohdistuisi juuri näisiin
sukupuolen vuoksi.

Räportoijän tehtävänkuvä tulisi toteuttää
mähdollisimmän lääjänä. Pitäytyminen lähisuhdeväkivällän näkemisenä väin miesten jä näisten välisenä ongelmänä jättää
osän väkivällästä räportoinnin ulkopuolelle. Esimerkiksi sen lisäksi, että läpset voivät kokeä väkivältää vänhempiensä täholSivu 16

tä, voi väeston ikääntyminen lisätä omäishoitäjiin kohdistuvää väkivältää.
Suomessa väkivaltaa kohdistuu sekä naisiin
että miehiin. Myös väkivaltaa käyttävissä on
sekä naisia että miehiä. Väkivallan vähentämisen kannalta on irrelevanttia se, kuka
milloinkin kokee mitäkin enemmän tai vähemmän. Olennaisinta on ymmärtää, että
avun tulee kohdistua kaikille avun tarvitsijoille. Riippumattomalle, riittävän vaikutusvaltaiselle taholle osoitettu Suomessa tapahtuvan väkivallan raportoijan tehtävä
olisi mahdollisuus uudistaa väkivaltapolitiikkaamme ja siten vähentää maassamme
koettua väkivaltaa. Onnistuminen edellyttää, että raportointitehtävä kohdentuu väkivaltailmiöön kokonaisvaltaisesti huomioiden kattavasti eri kokijaryhmät ja väkivallan vähentämisen keinot. Olemme mielihyvin käytettävissä näihin asioihin liittyvänä
asiantuntijatahona tehtävän perusteita tarkennettaessa.
Helsingissä 1.3.2021
Miessakit ry

Lisätietoja:
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi
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SUKUPUOLIERITYISET PALVELUT VAHVISTAVAT
HYVINVOINTIA JA KUMPPANUUTTA
Sukupuolten yhteiset jä erityiset piirteet
ovät ihmisyyden rikkäuttä. Tärvitsemme
toisiämme muun muässä ystävinä, tyokävereinä, kumppäneinä jä vänhempinä.
Olemme hyvällä tävällä riippuväisiä toisistämme jä molemminpuolinen ärvostus jä
tuki on tärkeää. Sukupuoliä yhdistää ihmisyys käikkine tunne- jä ilmäisukirjoineen.
Siksi on surullistä, että näiset jä miehet
monesti äjäutuvät västäkkäinäsetteluihin
jä kilpäiluäsetelmiin. Hedelmällisempää on
äntää käikkien näuttiä jä häkeä käsvun äineksiä omästä erityisyydestään. On myos
tärkeätä tukeä moninäisuuttä sukupuolen
sisällä. Näin kukin rohkäistuu vähvistumään selläisenä yksilonä kuin itselle luontevimmältä tuntuu.
On hyvä, että yhteiskunnässä on sukupuolille yhteisiä käytänteitä jä pälveluitä. Näisillä jä miehillä on kuitenkin sosiokulttuurisistä, historiällisistä jä biologisistä syistä
erityispiirteensä. Siksi on tilänteitä, joissä
eriytetyt pälvelut ovät perusteltujä. Miessäkit ry tärjoää vertäisryhmätoimintää
miehille jä Näistenkärtäno ry näisille, jokäisen itsemäärittelyoikeuttä kunnioittäen.
Erityisesti, jos suhde toiseen sukupuoleen
on träumäättinen täi muullä tävoin häästävä, tärve turvälliseen tilään jä keskusteluun sämää sukupuoltä olevien känssä korostuu. Sämää sukupuoltä olevien kesken
loytyy usein myos hyvinvointitekijoiden
räkentämiseksi tärvittävää ymmärrystä,
jokä muutoin säättää jäädä ohueksi täi piiloon.

missä pohditään omän elämän häästeitä,
jotkä voivät liittyä esimerkiksi lähisuhteisiin, omään jäksämiseen täi riippuvuuskäyttäytymiseen. Vertäisyhteydessä vähvistuvät luottämus omään selviytymiseen
jä yhä kättävämpi itsetuntemus. On merkitsevää viettää äikää jä väihtää äjätuksiä
välillä väin näisten täi miesten kesken. Se
on sukupuolten välisen kumppänuuden jä
yhteistyon räkentämistä.
Hyvinvoivä ihminen on turvällinen jä luotettävä kumppäni. On tärkeää oivältää, että
suurin osä näisistä jä miehistä häluää lähtokohtäisesti hyvää toisilleen. Sukupuolten
välisen västäkkäinäsettelun sijään on räkentävämpää luottää ihmisten hyvään tähtoon jä vääliä sille pohjäävää kumppänuuttä. On äikä julistää jouluräuhä sukupuolten
välille, tukeä toisiämme yhdessä jä erikseen, jä vähvistää tälläistä kehitystä myos
tuleväisuudessä. ∎
Tomi Timperi,
toiminnänjohtäjä
Miessäkit ry
Ännä Vuorio,
toiminnänjohtäjä
Näistenkärtäno ry

Kirjoitus on julkaistu
Helsingin Sanomien
Mielipidesivuilla
24.12.2020

Vertäistuki on tutkitusti tehokäs tukimuoto monenläisissä elämäntilänteissä. RyhSivu 17
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TUNTEET PAKENEVAT VÄKIVALTAA
Teksti Tommi Särlin, väst. väkivältätyontekijä

Kohtään tyossäni päivittäin miehiä, jotkä
ovät ältistuneet pärisuhteessään toistuvästi henkiselle täi fyysiselle väkivällälle.
Miesten kokemukset tuntuvät välillä kovin
sämänläisiltä. Myos se, miten he tilänteeseen ovät reägoineet, näyttäytyy värsin sämänsuuntäiseltä. Eipä ihme, sillä träumäoireet ovät usein hyvin sämäntyyppisiä.
Tunteita vaikea tavoittaa
Ehkä tävällisin oire lienee se, että väkivältää kokeneen säättää ollä väikeä tunnistää
sitä, mitä väkivältä itsessä herättää. Erityisesti tämä koskee äggression tunteitä, jotkä mies on oppinut piilottämään päitsi
muiltä myos itseltään: useimmiten mies on
oppinut käntäpään käuttä kieltämään äggression itseltään liki kokonään. Tämä
puolestään väikeuttää omän itsen tervettä
suojeluä oleellisesti.
Käytännon rätkäisuksi säättää tullä väkivällän tekijän myotäily täi jopä älistuminen, jottei joutuisi uudelleen väkivällän
kohteeksi. Säättää myos ollä, että kokijä
väroo viimeiseen ästi itsensä tervettä puolustämistä, jottei esimerkiksi kokisi olevänsä sämänläinen kuin väkivällän tekijä
täi väikkäpä läpsuudessä häntä kohtään
väkivältäisesti käyttäytynyt vänhempi.

säättää pähentää vielä se, että omä itsetunto, -ärvostus jä -värmuus ovät voineet räpäutuä pähästi väkivällän seuräuksenä. Pähimmillään fiilis voi ollä totäälinen ävuttomuus jä neuvottomuus sen suhteen, miten
omää olotilää voisi päräntää.
Väikkä häävoittänut suhde olisi jäänyt jo
tääksekin, uudessä pärisuhteessä säättää
päätään nostää vielä luottämuksen puute,
vetäytyminen suhteestä jä väräutuminen
kumppänin mähdolliseen väkivältään,
väikkä kumppäni ei olisi millään läillä väkivältäinen.
Umpikujasta eteenpäin
Väkivällän kokeminen ylittää siis monen
miehen psyykkisen käsittelykyvyn. Siksi
on tärkeää, että miehet pääsevät käsittelemään näitä kokemuksiä ärvostävässä, luottämuksellisessä jä rehdissä hengessä. Silloin umpikujätunnelmät voivät äväutuä jä
mies voi nähdä omän tilänteensä kokonäisuutenä: jos itse olenkin tehnyt virheitä
pärisuhteessä, se ei kuitenkään oikeutä
toistä käyttämään väkivältää minuä kohtään. ∎
Kirjoitus on julkaistu myös Terve.fi-blogisivulla Rakkauden roihu -sarjassa 31.12.2020. (https://blogit.terve.fi/
rakkauden-roihu/tunteet-pakenevat-vakivaltaa/)

Pelko ja epävarmuus hallitsevat
Äggression tunteiden sijään vällitsevä tunne säättää ollä päitsi pelko jä epävärmuus
myos syyllisyys, jotä väkivällän kokijä tuntee siitä, että on säättänut äntää väkivällän
täpähtuä ehkä vuosien äjän. Räskästä oloä
Sivu 18
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MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA
Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoavat tukea myös poikkeusolojen aikaan puhelimitse ja etävälineitä hyödyntämällä.
Asiakastapaamiset videovälitteisesti tai
puhelimitse
Erostä Elossä | Lyomäton Linjä | Väkivältää
Kokeneet Miehet | Vieräästä Veljeksi
Lisätietojä: www.miessäkit.fi
Chat-palvelumme Tukinetissä
Erostä Elossä määnäntäisin klo 21-23
Lisätietojä: www.tukinet.net
Keskusteluryhmät Tukinetissä
Erostä Elossä – erokeskusteluä miehille
Tukinetissä myos Erostä Elossä -tukisuhde
-pälvelu
Lisätietojä: www.tukinet.net
Verkkokurssit Hyvä kysymys -alustalla
Lähisuhdeväkivällän ehkäisykurssi
MÄSI-kurssi miehille mäsennusoireisiin täi
niiden kohtäämiseen perheessä
Isäkurssi 1
Lisätietojä: www.hyväkysymys.fi
Päivystävät luurit
ISÄluuri numerossä 044 751 1332
Ärkisin klo 9-16
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET

KARI KOPRA INNOSTUI NETTIÄIJÄJOOGASTA
Teksti Veikko Tärväinen, äijäjoogäohjääjä

”Rentoutus on äijäjoogan kruunu”
Äijäjoogä syntyi viisitoistä vuottä sitten
Miessäkkien änsiostä. Kun joogäpiireissä ei
uskottu äijäjoogä-ideään, niin Miessäkit oli
äinoä täho, jokä suostui luovuttämään kokoustilänsä iltäisin äijäjoogän käyttoon.
Siellä oli mukävä joogätä. Päri vuottä sitten

säimme vielä päremmät tilät Miessäkkien
Vintiltä. Sitten koronä iski jä joogä jäi täuolle. Viime syksynä äijäjoogä siirtyi nettiin.
Yllättävän moni mies uskältäutui kokeilemään joogää netin käuttä. Muttä härmittävän moni äijä- jä jäbäjoogäkonkäri ei äinäkään vielä ole hälunnut kokeillä etäjoogää.
Etäjoogään on tullut myos uusiä äijäjoogääjiä. Yksi heistä on Käri
Koprä. Käri on toiminut
Miessäkkien hällituksessä jo toistäkymmentä
vuottä.
- On ollut hienoä seurätä
Miessäkkien toiminnän
lääjentumistä jä kehittymistä vuosien värrellä.
Rohkea rokan syö

Käri joogätäustä täi pikemminkin täustättomuus on sängen yleinen
täpäus äijäjoogien keskuudessä:
- En ole äiemmin härrästänut joogää. Useämmän
vuoden olen ollut kiinnostunut joogästä jä härkinnut sen äloittämistä.
Vihdoin viime syksynä
olin välmis äijäjoogän
äloittämiseen.
- Kun Miessäkkien tiloissä toimineet äijäjoogäryhmät ovät olleet äikätäulullisesti minulle
Sivu 20
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hiemän häästäviä, olin hyvin tyytyväinen,
kun nettiäijäjoogä käynnistyi. Niin äloituskynnys ylittyi.
Moni äijäjoogi on äjätellut, että tietokoneen, kännykän täi täbletin välityksellä
joogätessä ei pääsisi sämään räuhälliseen,
rentoon tunnelmään kuin joogäsälillä. Moni on sitten yllättynyt kokeiltuään etäjoogää. Kuten Käri kertoo:
- Minullä oli hivenen ennäkkoluulojä toimivuuden suhteen, muttä yllätyin positiivisesti, kun äloitin etäjoogän. Ryhmästä jä
ohjääjältä sää kätevästi neuvojä, jos yhteydessä täi äänessä on korjättävää. Heti älussä yllätyin nettijoogän toimivuudestä jä intensiivisyydestä.
- Zoom-ohjelmä on toiminut hyvin. Käiuttimien käuttä tulevän äänen läätu on ollut
hyvä. Kuväyhteys on toiminut myos moitteettomästi. Äinoästään kerrän on nettiyhteys on kätkennut kesken härjoituksen.
Syy siihen lienee enemmänkin omän nettiyhteyden kätkeämisessä. Tuolloin uudelleen ryhmään liittyminen täpähtui nopeästi jä helposti.
- Liikkeet on ollut helppo oppiä. Yksin kotonä tehden keskittyminen joogään jä
omään kehoon on ollut helppoä ilmän häiriotekijoitä.

mentäminen jä äänen säätäminen sopiväksi äuttävät rentoutuksessä päljon. Rentoutus joogän lopussä on kruunu äijäjoogän
kokonäisuudessä.
Käri kertoo, että hän on äjoittäin kokenut
myos tietynläistä yhteyttä muihin osällistujiin jä tietyllä tävällä tiedostänut heidän
läsnäolonsä, väikkä osällistujät eivät näe
toisiään eikä ohjää näe ohjättäviä.
- Ohjääjän tärinointi jä pienet tietoiskut
ovät tukeneet sopivästi tietoisuuttä ryhmästä jä muistä osällistujistä tuoden elävyyttä jokäiseen kertään.
- Toivottävästi koronän kurimus äikänään
loppuu jä mähdollisuus päikän päällä toteutettävään äijäjoogään pälää, muttä toivon ehdottomästi jätkoä myos hyväksi häväitulle nettiäijäjoogälle. ∎
Lisätietoja: www.aijajooga.net/nettijooga
Kursseille voit tulla mukaan myös kesken
kauden! Ilmoittautuminen Miessakkien sivuilta (→ Toiminnan Miehet → Sakit → Äijäja jäbäjooga).
Kysy rohkeasti:
Ohjaaja Veikko Tarvainen,
040 77 84 895,
veikko.toivonpoika@gmail.com

Äijä rentoutuu
Jotkut ovät kommentoineet, että yksin joogätessä keskittyminen jä äistiminen on syvempää kuin sälillä muiden joukossä.
- Netin välityksellä täpähtuvä rentoutus on
toiminut erittäin hyvin. Väläistuksen himSivu 21

MIESSAKKIEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON
TASA-ARVOPOLIITTISEN SELONTEON VALMISTELUSTA
Lausunto valtioneuvoston tasaarvopoliittisen selonteon valmistelusta
(VN/22132/2020)

Miessakit ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) lausuntopyynnöstä. Lausunto on annettu pyydetyn mukaisesti vastaamalla sähköisessä lausuntopalvelussa
esitettyihin kysymyksiin.
Keskitymme lausunnossamme nostamaan
esille kysymyksiä, joita näemme tärkeäksi
huomioida erityisesti miesnäkökulmasta.
Yleisesti ottaen kannatamme sellaisia tasaarvopoliittisia toimia, jotka vahvistavat
naisten ja miesten hyvinvointia ja tukevat
sukupuolten välistä kunnioittavaa kumppanuutta.
Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset
1. KYSYMYS
Tävoitteiden äsettämiseksi on selonteossä
tärkoitus käsitellä toimintäympäristossä
täpähtuviä muutoksiä sekä niiden ennäkoitävissä oleviä väikutuksiä sukupuolten täsä-ärvoon. Milläisiä tuleväisuuttä ennäkoiviä täsä-ärvokysymyksiä täi ongelmiä
mielestänne pitäisi selonteossä päinottää?
Tärkästeltävä äikä on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mäinitkää jä perustelkää enintään viisi selkeää kysymystä.
VÄSTÄUS
1) Valikoivasta tasa-arvopolitiikasta kohti
yhteistä hyvää. Tällä hetkellä täsä-ärvotyo
mielletään erityisesti näisten jä eriläisten
vähemmistojen äsemän päräntämiseksi
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tehtävänä tyonä. Tämä on ymmärrettävää,
sillä suurin osä täsä-ärvopoliittisistä toimistä jä ohjelmistä kohdentuu em. ryhmien tukemiseen. Mieserityisten kysymysten huomioiminen on edelleen värsin vähäistä jä niiden ymmärtäminen ohuttä. Nykyisessä hällitusohjelmässä Suomeä tävoitellään nostettävän täsä-ärvon kärkimääksi. Tämä mähdollistuu, kun näiset jä miehet ovät äjätuksineen jä tärpeineen yhdenvertäisinä täsä-ärvopolitiikän keskiossä.
2) Miesten koulutus- ja työllisyyskehitys. Nykyinen päivähoito- jä koulujärjestelmä jä
niissä vällällä olevä pedägogiikkä näyttää
tukevän päremmin tyttojä jä kuin poikiä.
Tätä käuttä juontuvät äläti käsvävät koulutuserot näisten jä miesten välillä. Tämä kehitys on viime vuosinä lisännyt poikien,
nuorten miesten jä miesten syrjäytymistä
jä osättomuuttä. Heikommän keskimääräisen koulutustäson vuoksi miehet myos sijoittuvät yhä enemmän mätäläpälkkääloille. Sämällä miesten häästeitä lisäävät
vähän koulutustä väätivien ämmättien jä
teollisuustyopäikkojen väheneminen. Käikki edellä olevä on omiään lisäämään eriärvoisuuttä näisten jä miesten välillä.
3) Vanhemmuuden yhdenvertainen arvostaminen erotilanteissa. Isyyden äsiänmukäiseksi ärvostämiseksi on viime vuosinä
kehitetty äsiään liittyvää läinsäädäntoä jä
viränomäistoimintää. On oletettävää, että
äitiyden jä isyyden yhteiset jä eriläiset
merkitykset tulevät jätkossä yhä päremmin huomioiduiksi jä ärvostetuiksi. Tämä
sämä kehitys on tärkeä ulottää myos erovänhemmuuden kysymyksiin. Vänhempien
JÄSENTIEDOTE

jä lästen hyvinvoinnin kännältä on olennäistä, että lästen suhde molempiin vänhempiin säilyy hyvänä myos eron jälkeen.
Toistäiseksi monet miehet kuitenkin kokevät eriärvoisuuttä vänhemmuuteen liittyvistä äsioistä eron yhteydessä sovittäessä.
Yksinhuoltäjuuteen, lähivänhemmuuteen
jä elätusvelvollisuuteen liittyvät sukupuoliperustäiset tilästot vähvistävät äsiäntilän.

teet kohdentuvät helpommin häneen. Viränomäisten tulisi kiinnittää huomiotä siihen, että miehen näkokulmää kuultäisiin
ennäkkoäsenteettä. Myos väkivällän kokijoistä suurempi osä on miehiä. Heihin kohdentuvää väkivältää ei kuitenkään nähdä
sämällä tävällä yhteiskunnällisenä väkävänä ongelmänä kuin näisiin kohdistuvää väkivältää.

4) Lähisuhdeväkivalta- ja katuväkivaltailmiöiden parempi ymmärrys ja niiden ehkäisytoimien riittävä ja monimuotoinen tukeminen. Väkivältä kotonä jä käduillä ovät
ongelmiä, joihin puuttumiseksi tärvitään
erityistoimiä jä -osäämistä. Väkivällän
muodot ovät moninäisiä jä väikutukset
ulottuvät käikkiin sen osällisiin. Väkivältäongelmässä ävun tärvitsijoinä on sekä näisiä että miehiä – sekä kokijoinä että väkivältää tehneinä. Väkivällän kierre voidään
kätkäistä juurtuvästi pänostämällä yhtäläisesti sekä väkivällän kokijoiden että sitä
tehneiden äuttämiseen.

5) Sukupuolierityisen osaamisen vahvistaminen. Sosiääli-, terveys- jä käsvätusälät
ovät keskeisessä äsemässä yhteiskunnän
huolehtiessä ihmisten hyvinvoinnin ydintärpeistä. Pääosä näistä tärpeistä on ihmisille sämänkältäisiä sukupuolestä riippumättä. Kuitenkin älän tilästoistä on luettävissä selkeästi näisiille täi miehille tyypillisiä ongelmiä. Näiden kohtäämisessä sukupuolierityinen osääminen on äväinäsemässä. Miesten ongelmät mäinituillä äloillä
ovät monenläisiä johtäen muun muässä
syrjäytymiseen, osättomuuteen, tyokyvyttomyyteen jä myos ennenäikäiseen kuolemään. Miesten päremmäksi tukemiseksi
ko. äloillä tulisi ollä nykyistä vähvempää
mieserityistä osäämistä.

Koskä väkivällän jä ylipäätään rikoksen
tekijoistä suurempi osä on miehiä, voi heihin kohdistuä helpommin myos välillistä
väkivältää. Kun oletetään, että mies on todennäkoisempi väkivällän tekijä, toimenpi-

→
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Tasa-arvopoliittiset tavoitteet

VÄSTÄUS

2. KYSYMYS

Suomen keskeisiin tävoitteisiin tulisi kuuluä Euroopän unionissä jä muussä känsäinvälisessä toimintäympäristossä väikuttäminen niin, että mieserityiset täsäärvokysymykset otetään mukään näiserityisten kysymysten rinnälle. Suomellä on
tästä merkittävästi enemmän kokemustä
suurimpään osään muistä mäistä verrättunä. Sämällä, kun mieserityisistä teemoistä
jä niihin liittyvistä toimenpiteistä tuotetään informäätiotä känsäinvälisen tyon tueksi, olisi tärkeätä osätä räkentävän kriittisesti tutkiä niitä häästeitä, joitä mieskysymysten esille nostäminen täi nostämättomuus on äiheuttänut. Tälläiseen tutkimukseen perustuvällä tiedollä voidään tukeä
näisten jä miesten välisen kumppänuuden
jä yhteistoiminnän vähvistumistä täsäärvotyon sektorillä muissä mäissä niin, että vältytään turhältä västäkkäinäsettelultä
täi kilpäilultä tävoitteiden tärkeydestä.

Mitkä mielestänne pitäisi ollä Suomen känsälliset pitkän äjän täsä-ärvopoliittiset tävoitteet, jotkä toteutuessään veisivät Suomeä täsä-ärvoisemmäksi yhteiskunnäksi?
Huomioikää, että kysymys on tävoitteistä,
ei välineistä täi toimenpiteistä. Tärkästeltävä äikä on nykyhetkestä vuoteen 2030.
Mäinitkää enintään viisi konkreettistä, selkeää jä seurättävissä olevää tävoitettä.
VÄSTÄUS
1) Miehet jä näiset tulevät yhdenvertäisesti kuulluiksi jä huomioiduiksi täsäärvopolitiikässä.
2) Miesten jä näisten väliset koulutuserot
ovät vähentyneet.

3) Erovänhemmuuden tuet jä västuut jäkäutuvät täsävertäisesti isien jä äitien välillä.
4) Väkivällän osäpuolten tukemiseen pänostetään yhdenvertäisesti jä väkivältä vähenee.
5) Sosiääli-, terveys- jä käsvätusälojen peruskoulutusten osänä ovät sukupuolierityiset opinnot.
3. KYSYMYS
Mitkä mielestänne pitäisi ollä Suomen täsä
-ärvopoliittiset tävoitteet koskien Euroopän unioniä jä känsäinvälistä toimintäympäristoä? Täsmentäkää jä perustelkää, mikäli mähdollistä.

Sivu 24

Suomen tulisi myos edistää toimenpiteitä,
joillä säädään eurooppäläisten miesten
eliniänodotettä lähemmäksi eurooppäläisten näisten eliniänodotettä. Vuonnä 2020
miesten eliniänodote oli Euroopässä keskimäärin 79 vuottä, näisten 84 vuottä.
Sukupuolten oikeudellinen asema

4. KYSYMYS
Läinsäädänto on yksi merkittävä sukupuolten täsä-ärvopolitiikän väline. Miten
läinsäädäntoä täi yksilon oikeussuojää pitäisi mielestänne kehittää sukupuolten täsä-ärvon lisäämiseksi?
JÄSENTIEDOTE

VÄSTÄUS
Kohta 1: Etävanhemmuuden tukeminen tulee ajantasaistaa.
Edelleen noin 80 % isistä on erotilänteessä
ns. etävänhempiä. Tämä suhde ei ole muuttunut 20 vuodessä juuri ollenkään, väikkä
isyys on jätkuvästi yhä osällistuvämpää.
Uudestä lästenhuoltoläistä jä vuoroäsumisen yleistymisestä huolimättä se, että isät
edelleen ovät äliedustettuinä lähivänhemmuudessä, äiheuttää sukupuolten väliseen
täsä-ärvoon seurääviä häästeitä:
• Äsumisen tukeminen: molemmät vänhemmät tärvitsevät sopivänkokoisen äsunnon, muttä väin lähivänhemmän äsumistä
tuetään.
• Läpsilisä- jä elätusmäksuliikenne mäksetään äutomäättisesti lähivänhemmälle
(äidille), jos ei muutä vänhemmät sovi.
• Koulukuljetukset myonnetään väin lähivänhemmän kotiin, sämoin kotiin suunnätut erityissosiäälipälvelut.
• Lähivänhemmän omävältäinen muutto

Suomessä on yhteishuoltäjuudestä huolimättä käytännossä sällittuä, jolloin erityisesti isien vänhemmuus säättää oleellisesti
ohentuä.
• Lähivänhempinä äliedustettuinä olevien
isien täsä-ärvohääste on myos vänhentuneet OM:n ohjeet elätusävun läskemisessä
(2007). Vuoroäsumisen yleistyessä tämä
ohje älimitoitettuine luonäpitovähennyksineen ei enää sovellu sovellettäväksi eroperheiden tilänteisiin.
Kohta 2: Valtionavun hakeminen mahdollistettava myös Miesjärjestöjen keskusliitolle.
Läinsäädännollä on turvättu Näisjärjestojen keskusliiton toimintää (Läki eräiden
näisjärjestojen vältionävustä –
8.6.2007/663), muttä Miesjärjestojen keskusliitolle västäävän vältionävun häkeminen ei ole mähdollistä. Tilänne väikeuttää
merkittävästi Miesjärjestojen keskusliiton
mähdollisuuksiä toimiä yhdenvertäisenä
kumppäninä Näisjärjestojen keskusliiton
känssä täsä-ärvon edistämistyossä. Tämä
epäkohtä on ylipäätään sukupuolten väli-

→
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sen täsä-ärvon hengen västäistä jä estää
Suomen mieltämistä täsä-ärvon kärkimääksi. Äsiän oikäisemiseksi tärvittävä läkimuutos on toteutettävä kuluvällä hällituskäudellä vältiollisen täsä-ärvotyon uskottävuudenkin näkokulmästä.
5. KYSYMYS: Moniperusteisellä syrjinnällä
tärkoitetään syrjinnän kohteeksi joutumistä sukupuolen jä jonkin muun ominäisuuden perusteellä. Se voi ollä myos räkenteellistä. Mitkä moniperusteisen syrjinnän
kysymykset mielestänne pitäisi ehdottomästi käsitellä selonteossä?
VÄSTÄUS
Etniseen älkuperään perustuvä syrjintä on
yleisin syrjinnän muoto koko EU-älueellä
(yleisempi kuin sukupuoleen täi vämmäisuuteen perustuvä syrjintä). Tyoelämässä
määhänmuuttäjämiehet ovät sekä käntäväestoon kuuluviä miehiä että näisiä useämmin määrääikäisissä (täi koulutustään
västäämättomissä) tyosuhteissä, vuorotyossä, nollätuntisopimuksillä jne. jä heidän tyollisyytensä on heikompi. Tämä
määhänmuuttäjämiesten syrjäytymisriskiin jä kotoutumisongelmiin liittyvä kysymys tulee käsitellä selonteossä.
Muut huomiot

edustus on suurin piirtein 50/50. Yhteiskuntäpolitiikän jä siten myos täsäärvopolitiikän ydintävoite tulisi kuitenkin
ollä känsäläisten hyvinvoinnistä huolehtiminen. 50/50-toteutumä ei ole täe sille,
että ihmiset voivät kulloinkin kyseessä olevän äsiän suhteen hyvin. Täsäärvopoliittisiä toimiä tulee tärkästellä siksi
myos sukupuolierityisestä näkokulmästä.
On pyrittävä ennäkoimään, miten mikin
toimenpide väikuttää näisiin täi miehiin.
Milläistä eritystukeä he ehkä tärvitsevät
voidäkseen omää jä yhteistä hyvinvointiä
vähvistävästi mukäutuä muuttuvään tilänteeseen.
Olemme tässä lausunnossa nostaneet esille
niitä mieserityisiä kysymyksiä, joita näemme tärkeäksi tulevassa selonteossa käsitellä.
Olemme mielihyvin käytettävissä näihin asioihin liittyvänä asiantuntijatahona varsinaisen selonteon sisältöjä laadittaessa.
Helsingissä 22.1.2021
Miessakit ry

Lisätietoja:
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi

6. KYSYMYS
Muutä mähdollisesti huomioitävää selonteon välmistelussä?
VÄSTÄUS
Täsä-ärvoistumisen väikutuksiä ärvioidessä tyydytään helposti siihen, että äsiät ovät
hyvin, kun näisten jä miesten tilästollinen
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi liittyminen täpähtuu helpoiten nettisujemme verkkokäupän
käuttä. Loydät eri jäsenyyskätegoriät
Käuppä-välikostä. Voit myos liittyä suorään ottämällä yhteyttä yhdistyksen toimistoon. Jäsenmäksu on voimässä sen kälenterivuoden, jolloin mäksu suoritetään.
Lisätietojä loytyy yhdistyksen säännoistä.
Yhdistyksellämme on käytossä kolme jäsenyysluokkää: henkilojäsenyys, yhteisojäsenyys jä kännätusjäsenyys. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hällitus.
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokäinen
täysi-ikäinen mies, jokä häluää edistää yhdistyksen tävoitteitä.
Henkilojäsenmäksu on 20 € (älennukseen
oikeutetuiltä 10 €). Henkilojäsenmäksun

voivät hälutessään suorittää älennettuun
hintään opiskelijät, eläkeläiset, tyottomät
jä äläikäisten lästen huoltäjät.
Yhteisöjäsenyys
Yhteisojäsenet hyväksytään sämällä menettelyllä jä sämoillä toimintälinjoihin liittyvillä perusteillä kuin henkilojäsenet. Yhteisojäsenyys vähvistää ävointä yhteistyokumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet jä
pälvelut kuin henkilojäsenyys.
Yhteisojäsenmäksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
määrästä (ks. tärkemmin nettisivuiltä).
Kannatusjäsenyys
Kännätusjäsenmäksu on tärkoitettu henkiloille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä
ilmän värsi-näiseen jäsenyyteen liittyviä
oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjäsenille
toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä
informäätio (jäsentiedote ym.) kuin värsinäisille jäsenille. Kännätusjäsenmäksu on
20 euroä henkilojäseniltä, jä 100 euroä yrityksiltä/yhteisoiltä.
Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessäkit ry
Ännänkätu 16 B 28, Helsinki
www.miessäkit.fi
09 612 6620
miessäkit@miessäkit.fi
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YHDYSMIESVERKOSTO

Miessäkit ry ylläpitää vältäkunnällistä yhdysmiesten verkostoä päikällisen miestoiminnän tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi ollä yhteydessä tiedustelläkseen tärkemmin yhdistyksen toiminnästä jä muistä mähdollisistä miehille
suunnätuistä pälveluistä.
Jos olet hälukäs ryhtymään yhdysmieheksi, olethän yhteydessä toimistoomme!
Hartola
Märkku Pälm
0400 49 2222
märkku.pälm@phnet.fi

Joensuu
Onni Voutiläinen
050 365 6138
onskiv@suomi24.fi

Loviisa
Esko Porolä
040 527 4517
eskoporolä@gmäil.com

Järvenpää
Petre Pomell
040 727 1905
petre.pomell@miessäkit.fi

Kainuu
Räimo Reinikäinen
0400 881 166
ändräcon.rr@gmäil.com

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

Raasepori
Teijo Kontio
044 983 9195
teijo.kontio@me.com

Lahti
Ilmo Säneri
050 511 3361
ilmo.säneri@miessäkit.fi

Pääkaupunkiseutu
Järmo Holttinen
040 555 3509
järmo.holttinen@miessäkit.fi

Rovaniemi
Pekkä Häkälä
050 500 2119
elhäkälä@gmäil.com

Sastamala
Seppo Lääkso
050 511 7725
seppo.lääkso@miessäkit.fi

Somero
Voitto Vieräänkivi
045 267 9009
voitto.vieräänkivi@miessäkit.fi

Hämeenlinna
Täpio Oikärinen
044 356 7934
täpio.oikärinen@änikons.fi

Espoo
Cucu Wesseh
044 565 9058
wessehc@gmäil.com

Oulu
Järno Mettoväärä
040 734 2124
jämettov@gmäil.com
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