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Yhteiskunnällinen ärvokeskustelu vilisee 

tä llä  hetkellä  häjottäviä, ulkopuolelle sul-

keviä mä ä reitä . Monet puhuvät ”tä stä  äjäs-

tä” oikeuttäen väin omän ärvomääilmänsä. 

Sänotään, että  ”tä ssä  äjässä meidä n tulee 

toimiä nä in” täi ”ei käi tä ssä  äjässä enä ä  

toimitä noin” täi ”tä tä  pä ivä ä  on se, että …”. 

Nä in toimittäessä toisinäjättelijät suljetään 

ulkopuolelle vä ä rinäjättelijoinä.  

Se, mikä  nä hdä ä n oikeäksi ärvoperustäksi 

”tä lle äjälle”, on sänojän nä kemys äsiästä. 

Väin omään ärvomääilmään perustuvän 

”oikeänläisen tä mä n äjän” mä ä rittelemi-

nen vähvistää västäkkäinäsetteluä. Tä mä  

pä ivä  on meidä n käikkien jä eriläiset tävät 

ärvottää äsioitä ovät pysyvä sti lä snä . Ne on 

mähdollistä säädä mähtumään sämään äi-

kään. Ei tärvitse ollä sämää mieltä  tulläk-

seen toimeen. 

On toki pärädoksäälistä, että  kritisoimällä 

yhteen ärvoperustään pohjäävää poissul-

kevuuttä, esitä n itse sen poissulkemistä. 

Uskon kuitenkin olevän meille käikille eni-

ten hyvä ksi sen, että  hyvä ksymme eri är-

vojen olemässäolon.  

Ärvoperustät ovät ihmisen äjätustyo n ke-

hittymiä  jä siksi ne voivät ollä yhtä  äikää 

”tosiä” jä ”epä tosiä”. Tieteenkin ävullä väs-

täkkäiset nä kemykset ovät yhtä  läillä pe-

rusteltävissä, koskä kyse on ihmisten luo-

mästä todellisuudestä. Esimerkiksi yhden 

mielestä  sukupuoliä on käksi, toisen mie-

lestä  niitä  on useitä. Kummälläkin nä ke-

myksellä  on lääjät kännättäjäjoukkonsä, jä 

tulee olemäänkin. On tä rkeä tä  ymmä rtä ä  

eriläisten nä kemyserojen pysyvyys, sälliä 

niiden olemässäolo, jä tyo skennellä  sen 

eteen, että  ryhmittymä t voivät elä ä  räu-

hänomäistä rinnäkkäiseloä. 

Suomellä on hyvä  mähdollisuus kehittyä  

räkenteelliseksi jä siten väkääksi moniär-

voisuusyhteiskunnäksi. Demokrätiämme 

on vielä  melko äitoä, emmekä  sulje toisin-

äjätteleviä pä ä to ksenteon ulkopuolelle, ku-

ten esimerkiksi Ruotsissä tehdä ä n. Sämällä 

globääliä lä nsimäistä yhteiskuntäjä rjestys-

tä  rävistelee käsvävä kähtiäjäko, jokä pyr-

kii muoväämään myo s meitä . Vielä  ennä -

tä mme torjuä tä mä n värsin häitälliseksi 

monissä mäissä ä ityneen kehityksen. On-

nistuminen edellyttä ä  mältillistä jä hieno-

tunteistä johtäjuuttä, jotä tä llä  hetkellä  on 

västäpuolten kilpähuutelun lomässä hääs-

tävä tehdä  nä kyvä ksi. Tärvittävää johtä-

juuttä on keskuudessämme olemässä, mut-

tä se ei nä y riittä vä sti osänä yhteiskunnäl-

listä keskusteluä. 

Kähtiäjäkoä on ollut äiemminkin, muttä 

vä kivällän jä päkottämisen keinoin pä ä dyt-

tiin useimmiten yhden ärvopohjän vältä-

äsemään. Lä nsimäissä tä mä  träumätisoivä 

rätkäisumälli on onneksi enä ä  härvemmin 

mähdollistä. Tilälle on kuitenkin tullut 

edellä  kuvättu uusi hääste, eli pysyvä  ärvo-

jäkäutuminen. Hyvinvointi jä yhteiskuntä-

räuhä edellyttä ä , että  omän ärvomääilmän 

väälimisen lisä ksi hyvä ksyy sen, että  toi-

sellä tävällä äjättelevät ovät yhtä  läillä är-

vokkäitä känssäihmisiä . Käikkien eri täväl-

lä ihmisyyttä  ärvottävien yhteinen ärvo 

tulisi ollä eriläisuuden olemässäolon kun-

nioitus.  

Tomi Timperi,  

Miessäkit ry:n toiminnänjohtäjä 

TÄMÄ PÄIVÄ ON MEIDÄN KAIKKIEN 
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MIESSAKIT RY 

AJANKOHTAISTA 

Miesten eroryhmiä järjestetään verkos-

sa pitkin kevättä 

Erostä Elossä -toiminnän jä rjestä missä  

eroryhmissä  miehet tärjoävät vertäistukeä 

toisilleen. Ryhmä t on tärkoitettu erokrii-

sissä  oleville miehille, muttä myo s jo pi-

dempä ä n eronneenä olleille, jotkä kokevät 

eron väikutusten yhä  koettelevän tävällä 

täi toisellä itseä ä n. Koulutettujen ohjääjien 

vetä missä  ryhmissä  voi säädä kokemuk-

sen, että  ei ole yksin tunteidensä täi väi-

keuksiensä känssä. 

Ryhmä t toteutetään verkossä etä yhteyk-

sin. Osällistuminen on mäksutontä. Ilmoit-

täutumiset suorään ryhmien ohjääjille.  

Kevä tkäuden ryhmien tärkemmät tiedot jä 

äjänkohdät lo ytyvä t Miessäkkien netistä  

(→ Erostä Elossä). 

≡ 

Kuopion toimipiste tarjoaa tukea väki-

valtateemoihin myös jatkossa 

Kuopiossä vuonnä 2018 ävättu Lyo mä tto -

mä n Linjän toimipiste jätkää myo s tä nä  

vuonnä vä kivältätyo n tekemistä  älueellä 

yhden tyo ntekijä n voimin. Äsiäkkääksi voi-

vät häkeutuä käikki henkistä  täi fyysistä  

vä kivältää seurustelukumppäniään, puoli-

soään, lästään täi muutä lä heistä ä n koh-

tään kä yttä neet miehet, sekä  myo s miehet, 

jotkä pelkä ä vä t kä yttä vä nsä  vä kivältää täi 

Erosta Elossa -tukisuhde auttaa erokrii-

sissä 

Kriisi pärisuhteessä jä erouhkä? Pärisuhde 

on pä ä tynyt jä eron jä lkeiset äsiät mietityt-

tä vä t? Äikää ei tähdo ollä ärjen keskellä , 

muttä jotenkin pitä isi äjätuksiä pä ä stä  pur-

kämään. Menemistä  jä tulemistä, äsioiden 

jä rjestelyä , lästen härrästeet: omille äjä-

tuksille äikää västä illällä, muulloin ei ehdi. 

Voisiko niistä  jonnekin väikkä kirjoittää? 

Erostä Elossä -tukisuhteen käuttä miehet 

säävät henkilo kohtäistä neuvontää ero-

ongelmien kä sittelyssä  jä niistä  selviä mi-

sessä . Känssäkä yminen täpähtuu änonyy-

misti erotyo ntekijä n känssä viestittelemä l-

lä  täi erikseen sovittävän yksilo chätin 

käuttä. 

Lue lisä ä  Tukinetin sivuiltä:  

https://tukinet.net/teemät/erostä-elossä-

tukisuhde/tukisuhteet/ 
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häluävät ärvioidä omää jä perheensä  ävun 

tärvettä. 

Tävoitteenä on, että  äsiäkäs ymmä rtä ä  pä-

remmin omää toimintätäpäänsä, siihen 

väikuttäviä täustätekijo itä  sekä  oppii häh-

mottämään väihtoehtoisiä toimintämällejä 

vä kivältäiselle kä yttä ytymiselle. 

Tukeä tärjotään Helsingin toimipisteen tä-

voin päikän pä ä llä  jä myo s etenkin koro-

nän poikkeusoloissä suositellusti etä vä li-

neillä  Teäms-kokouksinä jä puhelimitse. 

Etä vä lineillä  tukeä on säätävissä vältäkun-

nällisesti. 

Lisä tietojä Miessäkkien verkkosivuiltä  

(→ Lyo mä to n Linjä). 

≡ 

MASI-toiminnan yksilötapaamiset ja 

vertaisryhmät 2021 

MÄSI-toiminnässä jä rjestetä ä n yksilo tä-

päämisiä tä nä  vuonnä keskiviikkoisin jä 

torstäisin. Toimintä tärjoää äpuä isille mä-

sennusoireisiin täi niiden kohtäämiseen 

perheessä . 

Tukeä on tärjollä myo s kevä t- jä syykäu-

dellä jä rjestettä vissä  isien vertäisryhmissä . 

MÄSI on suunnättu niille isille, jotkä koke-

vät toimintäkykynsä  jä jäksämisensä ole-

vän kovillä. Tävoitteenä on yllä pitä ä  isien 

toimintäkykyä  jä edistä ä  heidä n hyvinvoin-

tiään perheissä , joissä jommälläkummällä 

vänhemmistä on mäsennustä täi siihen 

viittäävää oireiluä. Tyo skentelyn tävoittee-

nä on jä sentä ä  omää tilännettä jä äntää 

keinojä omän elä mä nhällinnän yllä pitä mi-

seen sekä  isyyden häästeisiin osällistujän 

omistä lä hto kohdistä. 

Lisä tietojä yksilo täpäämisistä jä vertäis-

ryhmistä  Miessäkkien netistä  (→ MÄSI). 

≡ 

Kevään miesten nettijoogaryhmien 

kausi 

Miessäkkien joogäryhmä t ovät jä lleen ke-

vä tkäudellä tärjollä etä nä  nettivä litteisesti. 

Miehille suunnättujen ä ijä - jä jä bä joo-

gäryhmien ensimmä iset käudet ovät kä yn-

nistyneet, huhtikuussä älkäviin toisiin käu-

siin ehtii vielä  ilmoittäutuä! Tervetuloä ve-

terääneille jä uusille tulokkäille! 

Ei uskontoä, ei mystiikkää. Erikoisvärustei-

tä ei tärvitä, vä ljä t jä mukävät väätteet riit-

tä vä t. Jokäinen tekee härjoitustä omän ke-

hon tuntemusten mukäisesti, toinen vä -

hemmä n, toinen vä hä n enemmä n. Ei ikä rä-

jää. 

Lue lisä ä  jä ilmoittäudu mukään Miessäk-

kien netistä  (→ Toiminnän Miehet). 
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KYSYNTÄÄ JA KYNNYSTÄ – MIESTEN, ISIEN JA POIKIEN  
TUEN HAUN HAASTEET POIKKEUSARJESSA 

kokonään. Perheen känssä olemisen li-

sä ä ntymisellä  on ollut myo s selvä t positii-

viset puolensä, muttä jätkuvänä jä päkotet-

tunä se on häästänut monien jäksämistä. 

Käsäutuvää stressiä  on neljä n seinä n sisä l-

lä  ollut häästävää pä ä stä  purkämään. Myo s 

täloudelliset murheet mäsentävät monissä 

perheissä . Nuorten pähoinvointi nä kyy 

heille suunnätuissä tukimuodoissä, sämoin 

käsvänut huoli tuleväisuudestä. Koulujen 

sulkeminen täi etä nä  toteuttäminen on sel-

vä sti ähdistänut moniä sosiäälisen kontäk-

tin jä ä dessä  ohueksi. 

Käiken tä mä n keskellä  verkostossä on oltu 

kiitollisiä siitä , että  monet miehet, isä t jä 

pojät ovät lä hteneet häkemään tukeä jäk-

sämiseensä. Edelleen kuitenkin osä mie-

histä  ei etsi tukeä hänkälässäkään tilässä, 

Teksti Ismo Pitkä nen, jä rjesto sihteeri 

Kun kokoonnuimme pä ä käupunkiseudun 

mies-, isä - jä poikätyo n verkostossä kes-

kustelemään vuoden 2021 miestyo n tilästä 

jä kohderyhmien hyvinvoinnistä, ei ollut 

yllä tys, että  keskio o n nousivät koronän 

väikutukset. Verkostossä toisensä kohtää-

vät osällistujät moninäisistä eri täustoistä, 

kuten jä rjesto istä , seuräkunnistä jä käu-

pungin perhepälveluistä. Käikkien tyo n 

kentä llä  huoltä herä tti kohderyhmien jäk-

säminen venyvä n poikkeusäjän ärjen kes-

kellä . Kuormitus jä vä symys on huokunut 

kohdätuissä miehissä , pojissä jä perheissä . 

Ärjen kokonäiskuormittävuus on lisä ä nty-

nyt käikillä sukupuoleen kätsomättä, kun 

koulunkä ynti jä tyo t ovät käsäutuneet 

etä versioinä kodin piiriin täi peruuntuneet 
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täi ei lo ydä  itselleen sopivää äpuä. Usein 

vielä  juuri ne, jotkä tuestä jä jäkämisestä 

eniten hyo tyisivä t. Miesten ävun piirin hä-

keutumisen kynnys on perinteinen mies-

tyo n kentä llä  todettu ilmio , jokä voi noustä 

erityisen häitälliseksi koronän äikänä. Jos 

käsäutuviä häästeitä ei hoidetä värhäisessä 

väiheessä mätälällä kynnyksellä , pä ä sevä t 

ne väin pähenemään. 

Suomäläisillä jä etenkin suomäläisillä mie-

hillä  on täipumustä päinää sisullä lä pi väi-

keistäkin tilänteistä. Moni häluää hoitää 

omät äsiänsä muitä räsittämättä joskus up-

piniskäisuuteen sääkkä, jä väikkä ihän pi-

ruuttäänkin pä ä ttä ä  äinä yksin kuokkiä 

omän suonsä. Monelle perheenisä lle riit-

tä ä , kunhän perheessä  muut pä rjä ä vä t. 

Omää jäksämistä voi äinä venyttä ä , jä tuki 

jä ä  häkemättä. Nuorempi polvi häkee tu-

keä jo äktiivisemmin jä etä vä lineitä  hyo -

dyntä en, muttä kynnystä  lo ytyy heillä kin. 

Muitä ei hälutä väivätä. Eikä  ävun västään 

ottämisen kynnys räjoitu suomäläiseen 

täustään, monissä kulttuureissä miehillä  

voi ollä kovät päineet pä rjä tä  yksin, värsin-

kin perheenpä ä n roolissä. 

Sisuun sätsääminen on kunnioitettävää, 

muttä värsinkin pidemmä n pä ä lle hänkä-

lien äikojen venyessä  on tä rkeä ä  muistää 

käivää esiin myo s toistä perinteistä  hyvet-

tä , nimittä in huolenpitoä päitsi lä himmä i-

sistä , myo s itsestä . Sisukkuudellä on vähvä 

yhteiso llinen puolensä, siihen ei kuulu väin 

yksin päinämistä vään myo s toisten äuttä-

mistä jä sämällä muihin tukeutumistä. Pe-

rinteisemmä nkin Vä ino  Linnä -fänin on hy-

vä  muistää, että  väikkä sen kuuluisän suon 

kuokkiminen lä htikin kä yntiin yhden Jus-

sin jä kuokän toimestä, jo torpän käton 

läittäminen täpähtui tälkoissä porukällä. 

Siksi ihmisten onkin hyvä  nykä istä  yksin 

kuokkivää jä poikkeusärjen keskellä  kä r-

vistelevä ä  hihästä, että  olisiko ävulle täi 

juttuseurälle tärvettä? Täi olisiko hyvä  hä-

keutuä pälveluihin purkämään huoliään? 

Sämoin jokäisen kännättää pysä htyä  pohti-

mään omää jäksämistään. 

Poikkeusäjän väikutukset voivät värmästi 

nä kyä  vielä  pitkä ä n. Verkostossämme toi-

veenä onkin että  mies-, isä - jä poikätyo n 

tä rkeys muistetään nyt jä jätkossä, jottä 

tukeä häkevät säävät tärvitsemänsä tuen, 

eivä tkä  jä ä  tyhjä n pä ä lle. Miestyo  jä miehil-

le ominäiset häästeet jä ä vä t helposti kät-

veeseen, jos hyvinvoinnin häästeistä puhu-

tään väin yleisemmä llä  täi perheiden täsol-

lä, täi jos isien jä poikien tukeminen on yk-

sittä isten hänkkeiden värässä. 

Oikeällä äsennoitumisellä säädään jo päl-

jon äikään. Kun mies ryhtyy ävun häkuun, 

on tä rkeä ä , että  västässä olisi myo s tähojä 

ottämässä västään. Tähojä, jotkä osäävät 

huomioidä miehille ominäiset erityispiir-

teet, murheet, päineet, kynnykset jä jotkä 

osäävät myo s västätä niihin. Tukimuotojä, 

jotkä miehet kokevät omikseen. ∎ 

 

Blogi pohjäutuu pä ä käupunkiseudun mies-, isä - jä poi-

kätyo n verkoston keskusteluihin. Verkosto on teemoi-

telluissä täpäämisissä kokoontuvä moninäisistä täus-

toistä tulevien toimijoiden ryhmä . Verkoston tävoittee-

nä on jäkää äsiäntuntemustä jä kehittä ä  yhteistyo ssä  

mieskohderyhmien kohtäämisen tilää älueellä.  

Lisä tietojä: https://www.miessäkit.fi/2021/02/23/

mies-isä-jä-poikätyon-verkosto/ 
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MIESSAKKIEN VUOSI 2020 LUKUINA 

Miessäkkien tuoreeseen toimintäkerto-

mukseen kerä ttiin yhteenvetoä viime vuo-

den tilästoistä. Vuonnä 2020 Miessäkkien 

toimintään osällistui väjäät 1800 miestä . 

Ryhmiä  jä rjestettiin yhteensä  80 kpl. Käik-

ki toimintä jä rjestettiin 20 tyo ntekijä n, 142 

väpääehtoisen jä 16 pälkkioperustäisen 

ryhmä nohjääjän voimin. 

Päläutekyselyissä  toiminnot säivät hyvin 

positiivistä päläutettä. Yli 4/5 toimintään 

osällistuneistä miehistä  oli sitä  mieltä , että  

• oli tä rkeä tä , että  tyo ntekijä nä  / vä-

pääehtoisenä oli mies 

• tyo ntekijä  onnistui tehtä vä ssä ä n 

• toimintä oli hyo dyllistä  

• toimintä tuotti hälutun muutoksen 
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Teksti Heikki Pärviäinen, Vieräästä Veljeksi –

koordinäätori 

Suomessä on nä hty tälouskäsvun jä yli-

pä ä nsä  nykyisen kältäisen yhteiskuntäjä r-

jestelmä n yllä pidolle ongelmälliseksi vä es-

to n ikä räkenne, jokä eri projektioiden mu-

kään on tuleväisuudessä väihtelevästi vän-

husvä esto o n källellään. Jo olemässä olevä 

jä ennäkoitu tyo voimäpulä kohdistuu Suo-

messä koko känsäntälouden tuotäntorä-

kenteeseen. Yhtenä  rätkäisunä on tä ssä  ti-

länteessä nä hty määhänmuutto, eli kä ytä n-

no ssä  tävoitteenä on ikä räkenteeltään kän-

säntäloudelle edullisen jä koulutetun tyo -

voimän sääminen ulkomäiltä Suomeen. 

Optimäälistä määhänmuuttäjätyo voimää 

on hänkälä säädä muuttämään Suomeen 

tyo n perä ssä , sillä  Suomi on pieni kieli- jä 

kulttuuriälue. Tyo elä mä ssä  kielitäito on 

äväinäsemässä päitsi itse tyo n, myo s tyo -

yhteiso o n kuulumisen, verkostoitumisen jä 

ylipä ä nsä  tyo elä mä ä n siirtymisen kännäl-

tä. On ämmättiälojä, joillä suomen kielen 

täito ei ole keskeinen, muttä nä mä  ovät 

pä ä osin joko känsäinvä lisiä , pitkä lle eri-

koistuneitä älojä, täi vä hä n osäämistä vää-

tiviä, pienipälkkäisiä to itä . Nä istä  syistä  

voidään hälutä myo s muuttää Suomestä 

pois. 

Opiskelemällä täi tyo skentelemä llä  suomä-

läisessä jä rjestelmä ssä  määhänmuuttäjät 

säävät käntävä esto o n kuuluvien kältäisiä 

sosiäälisiä jä kulttuurisiä välmiuksiä. Ko-

toutumistä tuetään muun muässä mäksut-

tomillä kieliopinnoillä. Yhteiskuntä voi 

myo s tukeä määhänmuuttäjien tyo llisty-

mistä  esimerkiksi joustämällä kielitäito-

väätimuksistä, härjoittämällä myo nteistä  

diskriminäätiotä täi ottämällä kä ytto o n 

änonyymi rekrytointi. Myo s äsenteet puo-

lin jä toisin voivät väikuttää. Missä  mä ä rin 

yhteiskuntä voi mukäutuä jä sen hälutään 

mukäutuvän toimimään määhänmuuton 

ehdoillä, on jo väikeämpi kysymys. 

Tyo voimäpoliittisestä määhänmuut-

tonä ko kulmästä unohtuu tietenkin inhi-

millinen puoli – eli se, että  jokäinen mää-

hänmuuttäjä on yksilo  jä tulee Suomeen 

omistä syistä ä n. Esimerkiksi perhesyyt 

ovät värsin iso tekijä  määhänmuuton täus-

tällä. Suurin osä ihmisistä  myo s häluää 

elä ä  omännä ko iseksi kokemäänsä elä mä ä  

sen sijään että  tekisi välintojään känsäntä-

louden nä ko kulmästä. Härvä suomäläinen-

kään läittää lästään kouluun kuusivuotiää-

nä huoltosuhdettä päräntääkseen. ∎ 

MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI 

MAAHANMUUTTO JA TYÖVOIMAPULA 
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

KATUVÄKIVALLAN UHKA KUULUU MIEHEN ARKEEN 

ollut tärjottu keskusteluäpuä, jossä he oli-

sivät voineet kä sitellä  kokemäänsä. Miehet 

kuitenkin kertoivät kokeneensä tärvettä 

puhuä vä kivältäkokemuksestään. Miehet 

pitivä t pärhäimpänä tukimuotonä vertäis-

tukeä. Västätäkseen nä ihin tärpeisiin Mies-

säkit jä rjestä ä  miehille ohjätun vertäisryh-

mä n. 

– Kysely tuotti tietoä jä ehdotuksiä miehil-

tä  siitä , mitä  vä kivällän joiltäin osin lei-

määmälle mieskulttuurille olisi syytä  teh-

dä . Tä mä n kulttuurin kätsottiin olevän 

usein syynä  niin vä kivällälle kuin siihen 

ävun säämisen väikeudelle. Västääjät kät-

soivät, ettei miesten uhriksi joutumistä 

tunnistetä, eikä  heidä n äsemäänsä vä kiväl-

län uhrinä otetä riittä vä n väkävästi, väs-

täävä vä kivältätyo ntekijä  Tommi Särlin sä-

noo. 

Västääjien mielestä  muutos on osin mies-

ten omällä västuullä. Osä kyselyyn västän-

neistä miehistä  oli lopen kyllä stynyt roo-

liin, jossä miehen tulee väin kestä ä  vä kiväl-

tää täi västätä siihen voimällä. Vä kivältä jä 

”miehekkyys” tulisi erottää entistä  selvem-

min toisistään. 

Väkivaltaa Kokeneet Miehet tarjoaa keskus-

teluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryh-

mätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona 

kokeneille miehille kasvokkain ja verkkovä-

litteisesti. Apu on luottamuksellista ja mak-

sutonta. 

 

Tilaa julkaisun painettu versio tai lataa 

ilmainen pdf osoitteesta: 

www.miessakit.fi/kauppa/ 

Miessakit ry:n tiedote 4.2.2021. 

”Miesten kokemä vä kivältä on normälisoi-

tu. Äsenteiden tulisi muuttuä” 

Miessäkit ry:n Vä kivältää Kokeneet Miehet 

-toiminnän kyselytutkimuksen mukään vä -

kivällän kokeminen täi sen uhkä kuuluvät 

värsinkin nuorten miesten määilmään. 

Normääliä vä kivältää – miehet kätuvä ki-

vällän kokijoinä -kyselyyn (2020) västän-

neistä lä hes 2 000 miehestä  liki käikki oli-

vät kokeneet fyysistä  vä kivältää. Yli puolet 

kertoi henkisestä  vä kivällästä. Seksuäälistä 

vä kivältää oli kokenut 14 prosenttiä väs-

tänneistä. Kyselyyn västäsi myo s lä hes 130 

sosiääli- jä terveysälän ämmättiläistä. 

Vä kivällän yleisimpiä  seuräuksiä olivät 

fyysiset vämmät, joitä oli säänut yli 60 pro-

senttiä västääjistä. Vä kivältä äiheutti myo s 

psyykkisiä  oireitä: yli puolet kertoi tunte-

vänsä vihää jä liki puolet ähdistustä. Reilut 

40 prosenttiä miehistä  kertoi itsevärmuu-

den heikkenemistä , jokä vei pähimmillään 

tyo kyvyn. Useimmissä täpäuksissä tekijä  

oli entuudestään tuntemäton mies. 

– Omällä kä yto ksellä  ei äinä ole vä kivällän 

kohteeksi joutumisen känssä mitä ä n teke-

mistä . Toisinään nyrkki väin lä sä htä ä  sät-

tumänväräisen västääntulijän näämään. 

Vä kivältäisen teon täuställä on usein koet-

tuä vä kivältää. Pieni västääjäjoukko kertoi-

kin vä kivällän olevän äinoä rätkäisu siltä  

suojäutumiseen. Kuitenkin lä hes käikkiä 

västääjiä yhdisti seuräävä piirre: härvä hä-

luää säädä turpäänsä, vä kivältätyo ntekijä  

Jussi Pekkolä sänoo. 

Vältäosälle, noin 70 prosentille miehistä  ei 
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

TAVALLISTA VÄKIVALTAA 

on jä on ollut tä ynnä  pelkoä, syrjä ytetyksi 

jä sivuutetuksi tulemistä. Toisessä syntyy 

itseinhoä, toisessä inhoä ulkopuolistä elä -

mä ä  kohtään. Jä toimintä on sen mukäistä. 

”Olen hakeutunut usein kadulla tuntematto-

mien tai joissakin isommissa tapahtumissa 

tilanteisiin, jotka ovat muuttuneet väkival-

taiseksi. Usein väkivaltatilanteisiin olen ha-

keutunut tarkoituksella ja adrenaliinin toi-

vossa, joskus tilanteet ovat tulleet suhteelli-

sen yllättäen.” 

”Väkivalta lopettaa vittuilemisen, ja alista-

misen.” 

Jottä ihmisiä  voitäisiin äuttää, vä kivältää 

tulisi tärkästellä kehityksellisenä  hä irio nä . 

Reägointimällinä, jokä on muotoutunut 

eletyn elä mä n pohjältä. Turvättuä ärkeä 

elä ville vä kivältäinen reägointi, täi vä kiväl-

täisessä ympä risto ssä  ”omästä tähdostä 

”elä minen väikuttää tä ysin jä rjetto mä ltä /

kä sittä mä tto mä ltä . Mälli on usein synny-

tetty ympä risto ssä , jossä älistuminen täi 

älistäminen ovät olleet vä lttä mä tto miä  sel-

viä misen kännältä. 

Epä väkää käsvuympä risto  kehittä ä  jä 

muokkää reägointimällejä, joiden pohjältä 

toimimme. Täi pikemminkin, jotkä säävät 

meidä t toimimään. Suurin osä ihmisistä  

vä lttä ä  vä kivällälle ältistumistä täi sen 

kä yttä mistä  viimeiseen ästi. Äinä pä ä to s ei 

kuitenkään ole ihmisen omissä kä sissä . Lä -

hes käikki vä kivältätilänteitä jä lkikä teen 

pohtivät olisivät toivoneet reägointitävän 

olleen toisenläinen. 

Mennyttä  ei voi muuttää, muttä täpää reä-

goidä jä toimiä voi. Tä mä  on mähdollistä 

Teksti Jussi Pekkolä, vä kivältätyo ntekijä  

Kymmenet tuhännet miehet kokevät vuo-

sittäin kätuvä kivältää. Moni sää turpään 

ilmän omää osuuttä äsiään. He väin ovät 

vä ä rä ssä  päikässä vä ä rä ä n äikään. Tä mä  

on tävällistä vä kivältää. Jotäin selläistä, 

jonkä olemässäolon tiedä mme, muttä jo-

hon emme juurikään puutu. Vä kivällästä ei 

äinä jä ä  pysyviä  vämmojä täi seurää ilmoi-

tustä poliisille, silti se loukkää ihmisen 

koskemättomuuttä. 

”Välillä tulee sellainen olo kuin väkivalta 

kuuluisi miesten elämään ja siksi sille ei teh-

dä mitään. Alkaa jo siitä, että koulukiusaa-

miseen ei puututa.” 

Osä miehistä  kokee kätuvä kivältää useästi 

elä mä nsä  äikänä. Joidenkin kohdällä kyse 

on sättumästä. He ovät olleet useämmän 

kerrän vä ä rä ssä  päikässä vä ä rä ä n äikään. 

Toistuvä vä kivällän kohteeksi joutuminen 

voi liittyä  myo s vä linpitä mä tto myyteen 

omää turvällisuuttä kohtään. Tiedostämät-

tä täi toisinään tiedostäen häkeudutään 

tilänteisiin, joissä vä kivällän 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 kat-

keroitua ja kylmettyä, jos ei ole väylää pur-

kaa tunteita.” 

Edellä  kuvättu joukko kuuluu todennä ko i-

sesti sämään porukkään, kuin vä kivältää 

toistuvästi kä yttä vä t. Eri kä yto s, muttä sä-

mät täustätekijä t. Nä iden miesten elä mä  
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yksilo idyllä  tuellä vertäiskokemuksiä hyo -

dyntä en. Ensin pitä isi kuitenkin ymmä rtä ä , 

ettei kyse ole esimerkiksi pähuudestä täi 

tyhmyydestä . Vä kivältä täi sen seuräukset 

eivä t korjäudu rängäistuksellä täi sänomäl-

lä ”mitä s lä ksit, olihän tuo nyt nä htä vissä ”. 

Kun ymmä rrys itsestä  jä omistä tunnere-

äktioistä lisä ä ntyy, sytytyslänkä pitenee. 

Sämällä sänävärästo jä äikä sänojen kä yt-

tä miseen käsvää. Kun sänävärästo jä äikä 

käsvää, vä kivältä vä henee. 

”Minusta kaikenlaisen väkivallan uhriksi tai 

osalliseksi joutuneille tulisi tarjota keskuste-

luapua. Omalla kohdallani seuranneista vi-

han tunteista ylitse pääseminen oli vuosien 

yrittämisen takana.” 

Muttä pälätään vielä  siihen tävälliseen vä -

kivältään. Miksi yhteiskuntä äivän kuin ko-

häuttäisi olkäpä itä  jä toteäisi, että  tä lläistä 

miesten elä mä ssä  nyt väin täpähtuu? Hy-

vä ksymä llä  jonkin osän vä kivällästä, hy-

vä ksymme vä kivällän olemässäolon osänä 

yhteiskuntää. Täi äinäkin ännämme hyvin 

ristiriitäisen viestin. 

Suhtäutumällä jokäiseen vä kivältäiseen 

tekoon riittä vä llä  väkävuudellä, ilmän syyl-

listä mistä , tuemme ihmisiä  opettelemään 

vä kivällättomiä elä mä nhällintäkeinojä. Tä -

hä n pä ä stä kseen on koko yhteiskunnän 

syytä  kätsoä peiliin. 

”Miesten kokema väkivalta on normalisoitu. 

Asenteiden tulisi muuttua.” ∎ 

— 

Tekstin läinäukset 4.2.2021 julkäistun Normääliä vä ki-

vältää – miehet kätuvä kivällän kokijoinä -räportin äi-

neistostä. 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 14 

MIESSAKKIEN LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE TAVOITTEESTA PERUSTAA 
ITSENÄINEN NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN RAPORTOIJAN TEHTÄVÄ 

räportoijää, jonkä edellytetä ä n huomioivän 

ilmio  kokonäisvältäisesti käikki osätekijä t 

huomioiden. 

Koskä yhdenvertäisuusvältuutettu on 

”itsenä inen jä riippumäton viränomäinen, 

jokä edistä ä  yhdenvertäisuuttä jä puuttuu 

syrjintä ä n”, voisi Suomessä täpähtuvästä 

vä kivällästä räportoiminen soveltuä osäksi 

tä mä n tehtä viä . Sen sijään väin näisiin koh-

distuvästä vä kivällästä räportoiminen ei 

yhdenvertäisuusvältuutetun tehtä vä ä n so-

vi. Olisi yhdenvertäisuus- jä myo s täsä-

ärvoperiäätteen västäistä jä ttä ä  miehiin jä 

läpsiin kohdistuvän vä kivällän räportointi 

tehtä vä n ulkopuolelle.  

Kuten oikeusministerio n luonnoksestä kä y 

ilmi, koskettää vä kivällän kokeminen ihmi-

siä  värsin monimuotoisesti sekä  kotonä 

että  kodin ulkopuolellä. Edelleen luonnok-

sessä todetun mukäisesti, vä kivällän muo-

dot ovät myo s moninäiset. Vä kivältää koh-

distuu käikillä sektoreillä sekä  näisiin että  

miehiin. Näisiin kohdistuvää vä kivältää ei 

tule missä ä n nimessä  vä hä tellä . Ilmio n rin-

nällä on kuitenkin huomioitävä, että  tiläs-

tojen mukään Suomessä vä kivältää koke-

vistä suurin osä on miehiä . Sämoin välitet-

tävän monet läpset kokevät esimerkiksi 

perhevä kivältää; joko suorään vänhem-

piensä täholtä täi vä lillisesti vänhempien 

vä lisen vä kivällän myo tä . Miesten jä lästen 

jä ttä minen räportoijän tehtä vien ulkopuo-

lelle äiheuttäisi sen, ettei vä kivältäilmio o n 

edelleenkä ä n pureuduttäisi kokonäisväl-

täisesti, jostä syystä  vä kivällän vä hentä -

mistävoite jä isi merkittä viltä  osin edelleen 

toteutumättä. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esi-

tykseksi eduskunnalle laiksi yhdenver-

taisuusvaltuutetusta annetun lain 

muuttamisesta (VN5472020) 

 

Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä (OM) 

lausuntopyynnöstä. Lausunto on annettu 

pyydetyn mukaisesti vastaamalla sähköises-

sä lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyk-

siin. 

Onko naisiin kohdistuvan väkivallan 

raportoijalle mielestänne tarvetta? 

Vä kivällän osällisten hyvinvoinnin vähvis-

tämiseksi jä vä kivällän vä hentä miseksi 

Suomeen tärvitään riippumätontä vä kiväl-

täräportoijää.  Vä kivältäilmio n, vä kivältäi-

suuttä äiheuttävien tekijo iden jä vä kivällän 

ehkä isykeinojen lääjä-äläinen ymmä rtä mi-

nen on vä lttä mä to ntä , kun tävoitellään 

juurtuvää muutostä.  

Vä kivältä on värsin träumätisoivä koke-

mus käikille sen osäpuolille. Sämällä on 

tä rkeä tä  ymmä rtä ä , että  vä kivältäkoke-

musten heijästeväikutukset ulottuvät myo s 

vä kivältäproblemätiikkää kä sitteleviin vi-

ränomäisiin jä pä ä ttä jiin. Träumätisoivuus 

voi heikentä ä  viränomäistyo n jä vä kivältä-

politiikän riippumättomuuttä. Tä mä  nä yt-

tä ä  olevän yksi keskeinen tekijä  siinä , ettei 

Suomessä vielä  kyetä  huomioimään vä ki-

vältäproblemätiikkää kokonäisvältäisesti. 

Merkittä vä  osä vä kivältäilmio o n liittyvistä  

osä-älueistä jä ä  värsin vä hä iselle tärkäste-

lulle täi kokonään sen ulkopuolelle, mikä  

on johtänut väikeuksiin vä hentä ä  vä kiväl-

tää. Määssämme tärvitään riippumätontä 
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Luonnoksen kohdässä 2.1 todetään Suo-

men perustusläin sä ä nno ksestä  jä känsälli-

sestä läinsä ä dä nno stä , että  ”ihmiset ovät 

yhdenvertäisiä läin edessä  eikä  ketä ä n sää 

ilmän hyvä ksyttä vä ä  perustettä äsettää eri 

äsemään sukupuolen, iä n, älkuperä n, kie-

len, uskonnon, väkäumuksen, mielipiteen, 

terveydentilän, vämmäisuuden täi muun 

henkilo o n liittyvä n syyn perusteellä”. 

Luonnoksen sisä lto  on siten myo s tä mä n 

perustävää läätuä olevän känsällisen ärvon 

jä sämällä läin västäinen, koskä, kuten 

edellä  totesimme, miesten jä lästen koke-

mä vä kivältä jä tetä ä n luonnoksessä räpor-

tointitehtä vistä  kokonään pois. Lisä ksi 

poisjä ttä mistä  ei läinkään perustellä.  

Luonnoksessä todetään, että  räportoijän 

tehtä vä ä n tulisi liittä ä  näiserityinen nä ko -

kulmä. Tä mä  on lä hto kohtäisesti hyvä  äsiä, 

jottä voidään päneutuä riittä vä llä  tärkkuu-

dellä niihin nyky-yhteiskunnästä kumpuä-

viin jä historiällisräkenteellisiin erityisosä-

älueisiin, jotkä koskettävät vältävirtäisesti 

näisiä. Nä in näisten tärvitsemä tuki räken-

tuu tulokselliselle pohjälle. Sämällä perus-

teellä räportoijän tehtä vä n tulee ollä myo s 

mieserityistä , kohdentuen nyky-

yhteiskunnästä kumpuäviin jä historiällis-

räkenteellisiin erityisosä-älueisiin, jottä 

miehet säävät tärvitsemäänsä tukeä. Huo-

mioitävä on sämällä, että  myo s lästen ko-

kemä vä kivältä väätii erityistärkästelujä. 

Lisä ksi räportoijän tehtä vä ä n tulisi liittä ä  

sukupuolierityisen tärkästelun nä ko kulmä 

koskien näisten jä miesten kä yttä mä ä  vä ki-

vältää.  

 

Onko teillä huomioita koskien naisiin 

kohdistuvan väkivallan raportoijan teh-

täviä? 

Luonnokseen kirjättu vä kivältäräportoijän 

tehtä vä nkuvä on pä ä osin kättävä jä härki-

tusti päinotettunä toimivä. Räportoijän tu-

lisi kuitenkin huomioidä Suomessä täpäh-

tuvä vä kivältä kokonäisuudessään, mu-

kään lukien näisiin, miehiin jä läpsiin koh-

distuvä vä kivältä. Västäävästi räporttien 

tulisi kättää vä kivältä sämässä lääjuudessä. 

Lisä ksi luonnoksen sisä ltä mä t räportoijän 

tehtä vä t eivä t västää Istänbulin sopimuk-

sen väätimuksiä. Istänbulin sopimuksessä 

yhtenä  keskeisenä  vä kivältää vä hentä vä nä  

tekijä nä  mäinitään tyo skentely vä kivältää 

kä yttä neiden känssä (ärtiklä 16). Tä mä n 

osä-älueen räportointiä ei luonnoksessä 

kuitenkään esitetä  osäksi räportoijän toi-

miä. 

Yhteiskunnässämme on värsin vähvä yh-

teisärvo sen suhteen, ettei vä kivältä ole hy-

vä ksyttä vä ä . Yhteisärvostä huolimättä tä -

mä n esillä  pitä minen on tä rkeä  räportoijän 

perustehtä vä , jottä vä kivältää kokeneet 

värmästi tiedostävät änsäitsevänsä käiken 

tärvitsemänsä tuen jä jottä heidä n turvälli-

suudentunteensä vähvistuisi.  Vä kivältäpo-

litiikän pä ä tävoite tulisi kuitenkin ollä vä -

kivällän juurtuvä vä heneminen. Tä stä  

syystä  vä kivältäräportoijän tehtä vä ssä  tuli-

si luonnokseen kirjättuä seikkäperä isem-

min päinottää vä kivällän vä hentä misen 

keinoistä räportoimistä. Se on mähdollistä 

väin, jos ymmä rretä ä n, miten vä kivältä väi-

kuttää ihmiseen jä toisäältä miksi ihminen 

kä yttä ä  vä kivältää. Pitkä äikäisen 

 

→ 
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tä, voi vä esto n ikä ä ntyminen lisä tä  omäis-

hoitäjiin kohdistuvää vä kivältää. 

Suomessa väkivaltaa kohdistuu sekä naisiin 

että miehiin. Myös väkivaltaa käyttävissä on 

sekä naisia että miehiä. Väkivallan vähentä-

misen kannalta on irrelevanttia se, kuka 

milloinkin kokee mitäkin enemmän tai vä-

hemmän. Olennaisinta on ymmärtää, että 

avun tulee kohdistua kaikille avun tarvitsi-

joille. Riippumattomalle, riittävän vaikutus-

valtaiselle taholle osoitettu Suomessa ta-

pahtuvan väkivallan raportoijan tehtävä 

olisi mahdollisuus uudistaa väkivaltapoli-

tiikkaamme ja siten vähentää maassamme 

koettua väkivaltaa. Onnistuminen edellyt-

tää, että raportointitehtävä kohdentuu vä-

kivaltailmiöön kokonaisvaltaisesti huomioi-

den kattavasti eri kokijaryhmät ja väkival-

lan vähentämisen keinot. Olemme mielihy-

vin käytettävissä näihin asioihin liittyvänä 

asiantuntijatahona tehtävän perusteita tar-

kennettaessa. 

Helsingissä 1.3.2021 

Miessakit ry 

 

Lisätietoja: 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

+358 50 588 1687 

tomi.timperi@miessakit.fi 

suomäläisen ämmätillisen vä kivältätyo n 

tulosten perusteellä juurtuvin täpä ehkä is-

tä  vä kivältää on äuttää sekä  vä kivältää ko-

keneitä että  sitä  kä yttä neitä  selviytymä ä n 

vä kivältäkokemuksestä. Vä kivältää kä yttä -

neiden näisten jä miesten känssä tehtä vä s-

sä  tyo ssä  on merkillepäntävää, että  tyo s-

kentely väikuttää päitsi vä kivällättomien 

vuoroväikutuskeinojen yhä  pysyvä mpä ä n 

omäksumiseen, myo s heidä n lä hipiirinsä  

hyvinvoinnin jä turvällisuuden lisä ä ntymi-

seen. Ilmän tä lläistä tyo skentelyä  vä kiväl-

län kierre ei kätkeä, sillä  lä hes käikki vä ki-

vältää kä yttä neistä  ovät älun perin sitä  ko-

keneitä. Useimmiten läpsuudessään, sekä  

ä itien että  isien täholtä. 

Ovatko esitetyt tiedonsaantioikeudet 

mielestänne riittäviä? 

Esitetyt tiedonsääntioikeudet ovät riittä -

vä t. 

Muut huomiot esitysluonnoksesta 

Räportoijän tyo n perusteissä on tä rkeä  tu-

keutuä riittä vä sti tutkittuun tietoon. Esi-

merkiksi kä yto ssä  ei ole tutkittuä tietoä 

siitä , että  psyykkistä  vä kivältää kohdistuisi 

mä ä rä llisesti enemmä n näisiin kuin mie-

hiin täi että  sitä  kohdistuisi juuri näisiin 

sukupuolen vuoksi. 

Räportoijän tehtä vä nkuvä tulisi toteuttää 

mähdollisimmän lääjänä. Pitä ytyminen lä -

hisuhdevä kivällän nä kemisenä  väin mies-

ten jä näisten vä lisenä  ongelmänä jä ttä ä  

osän vä kivällästä räportoinnin ulkopuolel-

le. Esimerkiksi sen lisä ksi, että  läpset voi-

vät kokeä vä kivältää vänhempiensä tähol-
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Sukupuolten yhteiset jä erityiset piirteet 

ovät ihmisyyden rikkäuttä. Tärvitsemme 

toisiämme muun muässä ystä vinä , tyo kä-

vereinä, kumppäneinä jä vänhempinä. 

Olemme hyvä llä  tävällä riippuväisiä toisis-

tämme jä molemminpuolinen ärvostus jä 

tuki on tä rkeä ä . Sukupuoliä yhdistä ä  ihmi-

syys käikkine tunne- jä ilmäisukirjoineen. 

Siksi on surullistä, että  näiset jä miehet 

monesti äjäutuvät västäkkäinäsetteluihin 

jä kilpäiluäsetelmiin. Hedelmä llisempä ä  on 

äntää käikkien näuttiä jä häkeä käsvun äi-

neksiä omästä erityisyydestä ä n. On myo s 

tä rkeä tä  tukeä moninäisuuttä sukupuolen 

sisä llä . Nä in kukin rohkäistuu vähvistu-

mään selläisenä yksilo nä  kuin itselle luon-

tevimmältä tuntuu. 

On hyvä , että  yhteiskunnässä on sukupuo-

lille yhteisiä  kä ytä nteitä  jä pälveluitä. Näi-

sillä jä miehillä  on kuitenkin sosiokulttuu-

risistä, historiällisistä jä biologisistä syistä  

erityispiirteensä . Siksi on tilänteitä, joissä 

eriytetyt pälvelut ovät perusteltujä. Mies-

säkit ry tärjoää vertäisryhmä toimintää 

miehille jä Näistenkärtäno ry näisille, jo-

käisen itsemä ä rittelyoikeuttä kunnioittäen. 

Erityisesti, jos suhde toiseen sukupuoleen 

on träumäättinen täi muullä tävoin häästä-

vä, tärve turvälliseen tilään jä keskuste-

luun sämää sukupuoltä olevien känssä ko-

rostuu. Sämää sukupuoltä olevien kesken 

lo ytyy usein myo s hyvinvointitekijo iden 

räkentämiseksi tärvittävää ymmä rrystä , 

jokä muutoin säättää jä ä dä  ohueksi täi pii-

loon. 

Vertäistuki on tutkitusti tehokäs tukimuo-

to monenläisissä elä mä ntilänteissä. Ryh-

missä  pohditään omän elä mä n häästeitä, 

jotkä voivät liittyä  esimerkiksi lä hisuhtei-

siin, omään jäksämiseen täi riippuvuus-

kä yttä ytymiseen. Vertäisyhteydessä  väh-

vistuvät luottämus omään selviytymiseen 

jä yhä  kättävämpi itsetuntemus. On mer-

kitsevä ä  viettä ä  äikää jä väihtää äjätuksiä 

vä lillä  väin näisten täi miesten kesken. Se 

on sukupuolten vä lisen kumppänuuden jä 

yhteistyo n räkentämistä. 

Hyvinvoivä ihminen on turvällinen jä luo-

tettävä kumppäni. On tä rkeä ä  oivältää, että  

suurin osä näisistä jä miehistä  häluää lä h-

to kohtäisesti hyvä ä  toisilleen. Sukupuolten 

vä lisen västäkkäinäsettelun sijään on rä-

kentävämpää luottää ihmisten hyvä ä n täh-

toon jä vääliä sille pohjäävää kumppänuut-

tä. On äikä julistää jouluräuhä sukupuolten 

vä lille, tukeä toisiämme yhdessä  jä erik-

seen, jä vähvistää tä lläistä kehitystä  myo s 

tuleväisuudessä. ∎ 

Tomi Timperi,   

toiminnänjohtäjä 

Miessäkit ry 

Ännä Vuorio,  

toiminnänjohtäjä 

Näistenkärtäno ry 

 

Kirjoitus on julkaistu  

Helsingin Sanomien 

Mielipidesivuilla 

24.12.2020 

SUKUPUOLIERITYISET PALVELUT VAHVISTAVAT  
HYVINVOINTIA JA KUMPPANUUTTA 
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

TUNTEET PAKENEVAT VÄKIVALTAA 

säättää pähentää vielä  se, että  omä itsetun-

to, -ärvostus jä -värmuus ovät voineet rä-

päutuä pähästi vä kivällän seuräuksenä. Pä-

himmillään fiilis voi ollä totäälinen ävutto-

muus jä neuvottomuus sen suhteen, miten 

omää olotilää voisi päräntää. 

Väikkä häävoittänut suhde olisi jä ä nyt jo 

tääksekin, uudessä pärisuhteessä säättää 

pä ä tä ä n nostää vielä  luottämuksen puute, 

vetä ytyminen suhteestä jä väräutuminen 

kumppänin mähdolliseen vä kivältään, 

väikkä kumppäni ei olisi millä ä n läillä vä ki-

vältäinen. 

Umpikujasta eteenpäin 

Vä kivällän kokeminen ylittä ä  siis monen 

miehen psyykkisen kä sittelykyvyn. Siksi 

on tä rkeä ä , että  miehet pä ä sevä t kä sittele-

mä ä n nä itä  kokemuksiä ärvostävässä, luot-

tämuksellisessä jä rehdissä  hengessä . Sil-

loin umpikujätunnelmät voivät äväutuä jä 

mies voi nä hdä  omän tilänteensä kokonäi-

suutenä: jos itse olenkin tehnyt virheitä  

pärisuhteessä, se ei kuitenkään oikeutä 

toistä kä yttä mä ä n vä kivältää minuä koh-

tään. ∎ 

Kirjoitus on julkaistu myös Terve.fi-blogisivulla Rakkau-

den roihu -sarjassa 31.12.2020. (https://blogit.terve.fi/

rakkauden-roihu/tunteet-pakenevat-vakivaltaa/) 

Teksti Tommi Särlin, väst. vä kivältätyo ntekijä  

Kohtään tyo ssä ni pä ivittä in miehiä , jotkä 

ovät ältistuneet pärisuhteessään toistuväs-

ti henkiselle täi fyysiselle vä kivällälle. 

Miesten kokemukset tuntuvät vä lillä  kovin 

sämänläisiltä. Myo s se, miten he tiläntee-

seen ovät reägoineet, nä yttä ytyy värsin sä-

mänsuuntäiseltä. Eipä  ihme, sillä  träumä-

oireet ovät usein hyvin sämäntyyppisiä . 

Tunteita vaikea tavoittaa 

Ehkä  tävällisin oire lienee se, että  vä kiväl-

tää kokeneen säättää ollä väikeä tunnistää 

sitä , mitä  vä kivältä itsessä  herä ttä ä . Erityi-

sesti tä mä  koskee äggression tunteitä, jot-

kä mies on oppinut piilottämään päitsi 

muiltä myo s itseltä ä n: useimmiten mies on 

oppinut käntäpä ä n käuttä kieltä mä ä n äg-

gression itseltä ä n liki kokonään.  Tä mä  

puolestään väikeuttää omän itsen tervettä  

suojeluä oleellisesti. 

Kä ytä nno n rätkäisuksi säättää tullä vä ki-

vällän tekijä n myo tä ily täi jopä älistumi-

nen, jottei joutuisi uudelleen vä kivällän 

kohteeksi. Säättää myo s ollä, että  kokijä 

väroo viimeiseen ästi itsensä  tervettä  puo-

lustämistä, jottei esimerkiksi kokisi ole-

vänsä sämänläinen kuin vä kivällän tekijä  

täi väikkäpä läpsuudessä hä ntä  kohtään 

vä kivältäisesti kä yttä ytynyt vänhempi. 

Pelko ja epävarmuus hallitsevat 

Äggression tunteiden sijään vällitsevä tun-

ne säättää ollä päitsi pelko jä epä värmuus 

myo s syyllisyys, jotä vä kivällän kokijä tun-

tee siitä , että  on säättänut äntää vä kivällän 

täpähtuä ehkä  vuosien äjän. Räskästä oloä 
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Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoa-

vat tukea myös poikkeusolojen aikaan puhe-

limitse ja etävälineitä hyödyntämällä. 

Asiakastapaamiset videovälitteisesti tai 

puhelimitse 

Erostä Elossä | Lyo mä to n Linjä | Vä kivältää 

Kokeneet Miehet | Vieräästä Veljeksi  

Lisä tietojä: www.miessäkit.fi 

Chat-palvelumme Tukinetissä 

Erostä Elossä määnäntäisin klo 21-23 

Lisä tietojä: www.tukinet.net 

Keskusteluryhmät Tukinetissä 

Erostä Elossä – erokeskusteluä miehille 

Tukinetissä  myo s Erostä Elossä -tukisuhde

-pälvelu 

Lisä tietojä: www.tukinet.net 

Verkkokurssit Hyvä kysymys -alustalla 

Lä hisuhdevä kivällän ehkä isykurssi 

MÄSI-kurssi miehille mäsennusoireisiin täi 

niiden kohtäämiseen perheessä  

Isä kurssi 1 

Lisä tietojä: www.hyvä kysymys.fi 

Päivystävät luurit 

ISÄ luuri numerossä 044 751 1332 

Ärkisin klo 9-16 

MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA 
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

KARI KOPRA INNOSTUI NETTIÄIJÄJOOGASTA 

säimme vielä  päremmät tilät Miessäkkien 

Vintiltä . Sitten koronä iski jä joogä jä i täu-

olle. Viime syksynä  ä ijä joogä siirtyi nettiin. 

Yllä ttä vä n moni mies uskältäutui kokeile-

mään joogää netin käuttä.  Muttä härmittä-

vän moni ä ijä - jä jä bä joogäkonkäri ei äinä-

kään vielä  ole hälunnut kokeillä etä joogää. 

Etä joogään on tullut myo s uusiä ä ijä joo-

gääjiä. Yksi heistä  on Käri 

Koprä. Käri on toiminut 

Miessäkkien hällitukses-

sä jo toistäkymmentä  

vuottä. 

- On ollut hienoä seurätä 

Miessäkkien toiminnän 

lääjentumistä jä kehitty-

mistä  vuosien värrellä. 

Rohkea rokan syö 

Käri joogätäustä täi pi-

kemminkin täustätto-

muus on sängen yleinen 

täpäus ä ijä joogien kes-

kuudessä: 

- En ole äiemmin härräs-

tänut joogää. Useämmän 

vuoden olen ollut kiin-

nostunut joogästä jä här-

kinnut sen äloittämistä. 

Vihdoin viime syksynä  

olin välmis ä ijä joogän 

äloittämiseen. 

- Kun Miessäkkien tilois-

sä toimineet ä ijä joo-

gäryhmä t ovät olleet äi-

kätäulullisesti minulle 

Teksti Veikko Tärväinen, ä ijä joogäohjääjä 

”Rentoutus on äijäjoogan kruunu” 

Ä ijä joogä syntyi viisitoistä vuottä sitten 

Miessäkkien änsiostä. Kun joogäpiireissä  ei 

uskottu ä ijä joogä-ideään, niin Miessäkit oli 

äinoä täho, jokä suostui luovuttämään ko-

koustilänsä iltäisin ä ijä joogän kä ytto o n. 

Siellä  oli mukävä joogätä. Päri vuottä sitten 
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hiemän häästäviä, olin hyvin tyytyvä inen, 

kun nettiä ijä joogä kä ynnistyi. Niin äloitus-

kynnys ylittyi. 

Moni ä ijä joogi on äjätellut, että  tietoko-

neen, kä nnykä n täi täbletin vä lityksellä  

joogätessä ei pä ä sisi sämään räuhälliseen, 

rentoon tunnelmään kuin joogäsälillä. Mo-

ni on sitten yllä ttynyt kokeiltuään etä joo-

gää. Kuten Käri kertoo: 

- Minullä oli hivenen ennäkkoluulojä toimi-

vuuden suhteen, muttä yllä tyin positiivi-

sesti, kun äloitin etä joogän. Ryhmä stä  jä 

ohjääjältä sää kä tevä sti neuvojä, jos yhtey-

dessä  täi ä ä nessä  on korjättävää. Heti älus-

sä yllä tyin nettijoogän toimivuudestä jä in-

tensiivisyydestä . 

- Zoom-ohjelmä on toiminut hyvin.  Käiut-

timien käuttä tulevän ä ä nen läätu on ollut 

hyvä . Kuväyhteys on toiminut myo s moit-

teettomästi. Äinoästään kerrän on nettiyh-

teys on kätkennut kesken härjoituksen. 

Syy siihen lienee enemmä nkin omän net-

tiyhteyden kätkeämisessä. Tuolloin uudel-

leen ryhmä ä n liittyminen täpähtui nopeäs-

ti jä helposti. 

- Liikkeet on ollut helppo oppiä. Yksin ko-

tonä tehden keskittyminen joogään jä 

omään kehoon on ollut helppoä ilmän hä i-

rio tekijo itä . 

Äijä rentoutuu 

Jotkut ovät kommentoineet, että  yksin joo-

gätessä keskittyminen jä äistiminen on sy-

vempä ä  kuin sälillä muiden joukossä. 

- Netin vä lityksellä  täpähtuvä rentoutus on 

toiminut erittä in hyvin. Väläistuksen him-

mentä minen jä ä ä nen sä ä tä minen sopiväk-

si äuttävät rentoutuksessä päljon. Rentou-

tus joogän lopussä on kruunu ä ijä joogän 

kokonäisuudessä. 

Käri kertoo, että  hä n on äjoittäin kokenut 

myo s tietynläistä yhteyttä  muihin osällis-

tujiin jä tietyllä  tävällä tiedostänut heidä n 

lä snä olonsä, väikkä osällistujät eivä t nä e 

toisiään eikä  ohjää nä e ohjättäviä. 

- Ohjääjän tärinointi jä pienet tietoiskut 

ovät tukeneet sopivästi tietoisuuttä ryh-

mä stä  jä muistä osällistujistä tuoden elä -

vyyttä  jokäiseen kertään. 

- Toivottävästi koronän kurimus äikänään 

loppuu jä mähdollisuus päikän pä ä llä  to-

teutettävään ä ijä joogään pälää, muttä toi-

von ehdottomästi jätkoä myo s hyvä ksi hä-

väitulle nettiä ijä joogälle. ∎ 

 

Lisätietoja: www.aijajooga.net/nettijooga 

Kursseille voit tulla mukaan myös kesken 

kauden! Ilmoittautuminen Miessakkien si-

vuilta (→ Toiminnan Miehet → Sakit → Äijä- 

ja jäbäjooga). 

Kysy rohkeasti: 

Ohjaaja Veikko Tarvainen, 

040 77 84 895, 

veikko.toivonpoika@gmail.com 
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MIESSAKKIEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON  
TASA-ARVOPOLIITTISEN SELONTEON VALMISTELUSTA 

tehtä vä nä  tyo nä . Tä mä  on ymmä rrettä vä ä , 

sillä  suurin osä täsä-ärvopoliittisistä toi-

mistä jä ohjelmistä kohdentuu em. ryh-

mien tukemiseen. Mieserityisten kysymys-

ten huomioiminen on edelleen värsin vä -

hä istä  jä niiden ymmä rtä minen ohuttä. Ny-

kyisessä  hällitusohjelmässä Suomeä tävoi-

tellään nostettävän täsä-ärvon kä rkimääk-

si. Tä mä  mähdollistuu, kun näiset jä mie-

het ovät äjätuksineen jä tärpeineen yhden-

vertäisinä täsä-ärvopolitiikän keskio ssä . 

2) Miesten koulutus- ja työllisyyskehitys. Ny-

kyinen pä ivä hoito- jä koulujä rjestelmä  jä 

niissä  vällällä olevä pedägogiikkä nä yttä ä  

tukevän päremmin tytto jä  jä kuin poikiä. 

Tä tä  käuttä juontuvät äläti käsvävät koulu-

tuserot näisten jä miesten vä lillä . Tä mä  ke-

hitys on viime vuosinä lisä nnyt poikien, 

nuorten miesten jä miesten syrjä ytymistä  

jä osättomuuttä. Heikommän keskimä ä rä i-

sen koulutustäson vuoksi miehet myo s si-

joittuvät yhä  enemmä n mätäläpälkkä-

äloille. Sämällä miesten häästeitä lisä ä vä t 

vä hä n koulutustä väätivien ämmättien jä 

teollisuustyo päikkojen vä heneminen. Käik-

ki edellä  olevä on omiään lisä ä mä ä n eriär-

voisuuttä näisten jä miesten vä lillä . 

3) Vanhemmuuden yhdenvertainen arvosta-

minen erotilanteissa. Isyyden äsiänmu-

käiseksi ärvostämiseksi on viime vuosinä 

kehitetty äsiään liittyvä ä  läinsä ä dä nto ä  jä 

viränomäistoimintää. On oletettävää, että  

ä itiyden jä isyyden yhteiset jä eriläiset 

merkitykset tulevät jätkossä yhä  pärem-

min huomioiduiksi jä ärvostetuiksi. Tä mä  

sämä kehitys on tä rkeä  ulottää myo s ero-

vänhemmuuden kysymyksiin. Vänhempien 

Lausunto valtioneuvoston tasa-

arvopoliittisen selonteon valmistelusta 

(VN/22132/2020) 

 

Miessakit ry kiittää sosiaali- ja terveysmi-

nisteriötä (STM) lausuntopyynnöstä. Lau-

sunto on annettu pyydetyn mukaisesti vas-

taamalla sähköisessä lausuntopalvelussa 

esitettyihin kysymyksiin. 

Keskitymme lausunnossamme nostamaan 

esille kysymyksiä, joita näemme tärkeäksi 

huomioida erityisesti miesnäkökulmasta. 

Yleisesti ottaen kannatamme sellaisia tasa-

arvopoliittisia toimia, jotka vahvistavat 

naisten ja miesten hyvinvointia ja tukevat 

sukupuolten välistä kunnioittavaa kumppa-

nuutta. 

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset 

1. KYSYMYS 

Tävoitteiden äsettämiseksi on selonteossä 

tärkoitus kä sitellä  toimintäympä risto ssä  

täpähtuviä muutoksiä sekä  niiden ennäkoi-

tävissä oleviä väikutuksiä sukupuolten tä-

sä-ärvoon. Milläisiä tuleväisuuttä ennä-

koiviä täsä-ärvokysymyksiä  täi ongelmiä 

mielestä nne pitä isi selonteossä päinottää? 

Tärkästeltävä äikä on nykyhetkestä  vuo-

teen 2030. Mäinitkää jä perustelkää enin-

tä ä n viisi selkeä ä  kysymystä . 

VÄSTÄUS 

1) Valikoivasta tasa-arvopolitiikasta kohti 

yhteistä hyvää. Tä llä  hetkellä  täsä-ärvotyo  

mielletä ä n erityisesti näisten jä eriläisten 

vä hemmisto jen äsemän päräntämiseksi 



Sivu 23 

jä lästen hyvinvoinnin kännältä on olen-

näistä, että  lästen suhde molempiin vän-

hempiin sä ilyy hyvä nä  myo s eron jä lkeen. 

Toistäiseksi monet miehet kuitenkin koke-

vät eriärvoisuuttä vänhemmuuteen liitty-

vistä  äsioistä eron yhteydessä  sovittäessä. 

Yksinhuoltäjuuteen, lä hivänhemmuuteen 

jä elätusvelvollisuuteen liittyvä t sukupuo-

liperustäiset tilästot vähvistävät äsiäntilän. 

4) Lähisuhdeväkivalta- ja katuväkivaltail-

miöiden parempi ymmärrys ja niiden ehkäi-

sytoimien riittävä ja monimuotoinen tuke-

minen. Vä kivältä kotonä jä käduillä ovät 

ongelmiä, joihin puuttumiseksi tärvitään 

erityistoimiä jä -osäämistä. Vä kivällän 

muodot ovät moninäisiä jä väikutukset 

ulottuvät käikkiin sen osällisiin. Vä kivältä-

ongelmässä ävun tärvitsijoinä on sekä  näi-

siä että  miehiä  – sekä  kokijoinä että  vä ki-

vältää tehneinä . Vä kivällän kierre voidään 

kätkäistä juurtuvästi pänostämällä yhtä lä i-

sesti sekä  vä kivällän kokijoiden että  sitä  

tehneiden äuttämiseen. 

Koskä vä kivällän jä ylipä ä tä ä n rikoksen 

tekijo istä  suurempi osä on miehiä , voi hei-

hin kohdistuä helpommin myo s vä lillistä  

vä kivältää. Kun oletetään, että  mies on to-

dennä ko isempi vä kivällän tekijä , toimenpi-

teet kohdentuvät helpommin hä neen. Vi-

ränomäisten tulisi kiinnittä ä  huomiotä sii-

hen, että  miehen nä ko kulmää kuultäisiin 

ennäkkoäsenteettä. Myo s vä kivällän koki-

joistä suurempi osä on miehiä . Heihin koh-

dentuvää vä kivältää ei kuitenkään nä hdä  

sämällä tävällä yhteiskunnällisenä väkävä-

nä ongelmänä kuin näisiin kohdistuvää vä -

kivältää. 

5) Sukupuolierityisen osaamisen vahvista-

minen. Sosiääli-, terveys- jä käsvätusälät 

ovät keskeisessä  äsemässä yhteiskunnän 

huolehtiessä ihmisten hyvinvoinnin ydin-

tärpeistä. Pä ä osä nä istä  tärpeistä on ihmi-

sille sämänkältäisiä sukupuolestä riippu-

mättä. Kuitenkin älän tilästoistä on luettä-

vissä selkeä sti näisiille täi miehille tyypilli-

siä  ongelmiä. Nä iden kohtäämisessä suku-

puolierityinen osääminen on äväinäsemäs-

sä. Miesten ongelmät mäinituillä äloillä 

ovät monenläisiä johtäen muun muässä 

syrjä ytymiseen, osättomuuteen, tyo kyvyt-

to myyteen jä myo s ennenäikäiseen kuole-

mään. Miesten päremmäksi tukemiseksi 

ko. äloillä tulisi ollä nykyistä  vähvempää 

mieserityistä  osäämistä. 

 

 

→ 
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VÄSTÄUS 

Suomen keskeisiin tävoitteisiin tulisi kuu-

luä Euroopän unionissä jä muussä känsäin-

vä lisessä  toimintäympä risto ssä  väikuttä-

minen niin, että  mieserityiset täsä-

ärvokysymykset otetään mukään näiseri-

tyisten kysymysten rinnälle. Suomellä on 

tä stä  merkittä vä sti enemmä n kokemustä 

suurimpään osään muistä mäistä verrättu-

nä. Sämällä, kun mieserityisistä  teemoistä 

jä niihin liittyvistä  toimenpiteistä  tuote-

tään informäätiotä känsäinvä lisen tyo n tu-

eksi, olisi tä rkeä tä  osätä räkentävän kriitti-

sesti tutkiä niitä  häästeitä, joitä mieskysy-

mysten esille nostäminen täi nostämätto-

muus on äiheuttänut. Tä lläiseen tutkimuk-

seen perustuvällä tiedollä voidään tukeä 

näisten jä miesten vä lisen kumppänuuden 

jä yhteistoiminnän vähvistumistä täsä-

ärvotyo n sektorillä muissä mäissä niin, et-

tä  vä ltytä ä n turhältä västäkkäinäsettelultä 

täi kilpäilultä tävoitteiden tä rkeydestä . 

Suomen tulisi myo s edistä ä  toimenpiteitä , 

joillä säädään eurooppäläisten miesten 

eliniä nodotettä lä hemmä ksi eurooppäläis-

ten näisten eliniä nodotettä. Vuonnä 2020 

miesten eliniä nodote oli Euroopässä keski-

mä ä rin 79 vuottä, näisten 84 vuottä. 

Sukupuolten oikeudellinen asema 

4. KYSYMYS 

Läinsä ä dä nto  on yksi merkittä vä  suku-

puolten täsä-ärvopolitiikän vä line. Miten 

läinsä ä dä nto ä  täi yksilo n oikeussuojää pi-

tä isi mielestä nne kehittä ä  sukupuolten tä-

sä-ärvon lisä ä miseksi? 

Tasa-arvopoliittiset tavoitteet  

2. KYSYMYS 

Mitkä  mielestä nne pitä isi ollä Suomen kän-

sälliset pitkä n äjän täsä-ärvopoliittiset tä-

voitteet, jotkä toteutuessään veisivä t Suo-

meä täsä-ärvoisemmäksi yhteiskunnäksi? 

Huomioikää, että  kysymys on tävoitteistä, 

ei vä lineistä  täi toimenpiteistä . Tärkästel-

tävä äikä on nykyhetkestä  vuoteen 2030. 

Mäinitkää enintä ä n viisi konkreettistä, sel-

keä ä  jä seurättävissä olevää tävoitettä. 

VÄSTÄUS 

1) Miehet jä näiset tulevät yhdenvertäises-

ti kuulluiksi jä huomioiduiksi täsä-

ärvopolitiikässä. 

2) Miesten jä näisten vä liset koulutuserot 

ovät vä hentyneet. 

3) Erovänhemmuuden tuet jä västuut jä-

käutuvät täsävertäisesti isien jä ä itien vä -

lillä . 

4) Vä kivällän osäpuolten tukemiseen pä-

nostetään yhdenvertäisesti jä vä kivältä vä -

henee. 

5) Sosiääli-, terveys- jä käsvätusälojen pe-

ruskoulutusten osänä ovät sukupuolieri-

tyiset opinnot. 

3. KYSYMYS 

Mitkä  mielestä nne pitä isi ollä Suomen täsä

-ärvopoliittiset tävoitteet koskien Euroo-

pän unioniä jä känsäinvä listä  toimintäym-

pä risto ä ? Tä smentä kä ä  jä perustelkää, mi-

kä li mähdollistä. 
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VÄSTÄUS 

Kohta 1: Etävanhemmuuden tukeminen tu-

lee ajantasaistaa. 

Edelleen noin 80 % isistä  on erotilänteessä 

ns. etä vänhempiä. Tä mä  suhde ei ole muut-

tunut 20 vuodessä juuri ollenkään, väikkä 

isyys on jätkuvästi yhä  osällistuvämpää. 

Uudestä lästenhuoltoläistä jä vuoroäsumi-

sen yleistymisestä  huolimättä se, että  isä t 

edelleen ovät äliedustettuinä lä hivänhem-

muudessä, äiheuttää sukupuolten vä liseen 

täsä-ärvoon seurääviä häästeitä: 

• Äsumisen tukeminen: molemmät vän-

hemmät tärvitsevät sopivänkokoisen äsun-

non, muttä väin lä hivänhemmän äsumistä 

tuetään. 

• Läpsilisä - jä elätusmäksuliikenne mäkse-

tään äutomäättisesti lä hivänhemmälle 

(ä idille), jos ei muutä vänhemmät sovi.  

• Koulukuljetukset myo nnetä ä n väin lä hi-

vänhemmän kotiin, sämoin kotiin suunnä-

tut erityissosiäälipälvelut.   

• Lä hivänhemmän omävältäinen muutto 

Suomessä on yhteishuoltäjuudestä huoli-

mättä kä ytä nno ssä  sällittuä, jolloin erityi-

sesti isien vänhemmuus säättää oleellisesti 

ohentuä.   

• Lä hivänhempinä äliedustettuinä olevien 

isien täsä-ärvohääste on myo s vänhentu-

neet OM:n ohjeet elätusävun läskemisessä 

(2007). Vuoroäsumisen yleistyessä  tä mä  

ohje älimitoitettuine luonäpitovä hennyksi-

neen ei enä ä  sovellu sovellettäväksi ero-

perheiden tilänteisiin. 

Kohta 2: Valtionavun hakeminen mahdollis-

tettava myös Miesjärjestöjen keskusliitolle. 

Läinsä ä dä nno llä  on turvättu Näisjä rjesto -

jen keskusliiton toimintää (Läki erä iden 

näisjä rjesto jen vältionävustä – 

8.6.2007/663), muttä Miesjä rjesto jen kes-

kusliitolle västäävän vältionävun häkemi-

nen ei ole mähdollistä.  Tilänne väikeuttää 

merkittä vä sti Miesjä rjesto jen keskusliiton 

mähdollisuuksiä toimiä yhdenvertäisenä 

kumppäninä Näisjä rjesto jen keskusliiton 

känssä täsä-ärvon edistä mistyo ssä . Tä mä  

epä kohtä on ylipä ä tä ä n sukupuolten vä li-
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sen täsä-ärvon hengen västäistä jä estä ä  

Suomen mieltä mistä  täsä-ärvon kä rki-

määksi. Äsiän oikäisemiseksi tärvittävä lä-

kimuutos on toteutettävä kuluvällä hälli-

tuskäudellä vältiollisen täsä-ärvotyo n us-

kottävuudenkin nä ko kulmästä. 

5. KYSYMYS: Moniperusteisellä syrjinnä llä  

tärkoitetään syrjinnä n kohteeksi joutumis-

tä sukupuolen jä jonkin muun ominäisuu-

den perusteellä. Se voi ollä myo s räken-

teellistä. Mitkä  moniperusteisen syrjinnä n 

kysymykset mielestä nne pitä isi ehdotto-

mästi kä sitellä  selonteossä? 

VÄSTÄUS 

Etniseen älkuperä ä n perustuvä syrjintä  on 

yleisin syrjinnä n muoto koko EU-älueellä 

(yleisempi kuin sukupuoleen täi vämmäi-

suuteen perustuvä syrjintä ). Tyo elä mä ssä  

määhänmuuttäjämiehet ovät sekä  käntä-

vä esto o n kuuluviä miehiä  että  näisiä use-

ämmin mä ä rä äikäisissä (täi koulutustään 

västäämättomissä) tyo suhteissä, vuoro-

tyo ssä , nollätuntisopimuksillä jne. jä hei-

dä n tyo llisyytensä  on heikompi. Tä mä  

määhänmuuttäjämiesten syrjä ytymisris-

kiin jä kotoutumisongelmiin liittyvä  kysy-

mys tulee kä sitellä  selonteossä. 

Muut huomiot 

6. KYSYMYS 

Muutä mähdollisesti huomioitävää selon-

teon välmistelussä? 

VÄSTÄUS 

Täsä-ärvoistumisen väikutuksiä ärvioides-

sä tyydytä ä n helposti siihen, että  äsiät ovät 

hyvin, kun näisten jä miesten tilästollinen 

edustus on suurin piirtein 50/50. Yhteis-

kuntäpolitiikän jä siten myo s täsä-

ärvopolitiikän ydintävoite tulisi kuitenkin 

ollä känsäläisten hyvinvoinnistä huolehti-

minen. 50/50-toteutumä ei ole täe sille, 

että  ihmiset voivät kulloinkin kyseessä  ole-

vän äsiän suhteen hyvin. Täsä-

ärvopoliittisiä toimiä tulee tärkästellä siksi 

myo s sukupuolierityisestä  nä ko kulmästä. 

On pyrittä vä  ennäkoimään, miten mikin 

toimenpide väikuttää näisiin täi miehiin. 

Milläistä eritystukeä he ehkä  tärvitsevät 

voidäkseen omää jä yhteistä  hyvinvointiä 

vähvistävästi mukäutuä muuttuvään tilän-

teeseen. 

Olemme tässä lausunnossa nostaneet esille 

niitä mieserityisiä kysymyksiä, joita näem-

me tärkeäksi tulevassa selonteossa käsitellä. 

Olemme mielihyvin käytettävissä näihin asi-

oihin liittyvänä asiantuntijatahona varsi-

naisen selonteon sisältöjä laadittaessa. 

Helsingissä 22.1.2021 

Miessakit ry 

 

Lisätietoja: 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

+358 50 588 1687 

tomi.timperi@miessakit.fi 
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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 helpoiten nettisujemme verkkokäupän 

käuttä. Lo ydä t eri jä senyyskätegoriät 

Käuppä-välikostä. Voit myo s liittyä  suo-

rään ottämällä yhteyttä  yhdistyksen toi-

mistoon. Jä senmäksu on voimässä sen kä-

lenterivuoden, jolloin mäksu suoritetään. 

Lisä tietojä lo ytyy yhdistyksen sä ä nno istä . 

Yhdistyksellä mme on kä yto ssä  kolme jä se-

nyysluokkää: henkilo jä senyys, yhteiso jä se-

nyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen jä -

senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi voi liittyä  jokäinen 

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

distyksen tävoitteitä.  

Henkilo jä senmäksu on 20 € (älennukseen 

oikeutetuiltä 10 €). Henkilo jä senmäksun 

voivät hälutessään suorittää älennettuun 

hintään opiskelijät, elä kelä iset, tyo tto mä t 

jä äläikä isten lästen huoltäjät. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso jä senet hyvä ksytä ä n sämällä me-

nettelyllä  jä sämoillä toimintälinjoihin liit-

tyvillä  perusteillä kuin henkilo jä senet. Yh-

teiso jä senyys vähvistää ävointä yhteistyo -

kumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet jä 

pälvelut kuin henkilo jä senyys. 

Yhteiso jä senmäksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

mä ä rä stä  (ks. tärkemmin nettisivuiltä).  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu on tärkoitettu henki-

lo ille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjä senille 

toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä 

informäätio (jä sentiedote ym.) kuin värsi-

näisille jä senille. Kännätusjä senmäksu on 

20 euroä henkilo jä seniltä , jä 100 euroä yri-

tyksiltä /yhteiso 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 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 

   

 

Miessäkit ry yllä pitä ä  vältäkunnällistä yhdysmiesten ver-

kostoä päikällisen miestoiminnän tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi ollä yhteydessä  tiedustelläkseen tärkemmin yh-

distyksen toiminnästä jä muistä mähdollisistä miehille 

suunnätuistä pälveluistä. 

 

Jos olet hälukäs ryhtymä ä n yhdysmieheksi, olethän yhtey-

dessä  toimistoomme! 


