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Lapsi osuu usein asian ytimeen, koska ei 

juurikaan ajattele syita  tai seurauksia. To-

dellinen asiainhallinta on mutkikkaampaa 

ja edellytta a  ika a , kokemusta ja niiden tuo-

maa vastuuta, aikuisuutta. Lapsen suusta 

tuleva totuus, naiivi yksinkertaistus, on 

kuitenkin kuulemisen arvoista. Se on hyva  

tapa palauttaa liian monimutkaiseksi a ity-

nyt pa hka ily uomiinsa. Koska lapsi ei ole 

kykeneva  hallitsemaan asioiden taustavai-

kuttimia tai ratkaisujen seuraamuksia, las-

ta on hyva  kuulla mahdollisena selkiytta ja -

na , ei pa a tta ja na . 

Äikuisika a  la hestyva  nuori on jo la hella  

vastuullisen pa a tta jyyden omaksumista. 

Monia haastaviakin asioita on tullut pun-

nittua itsena isesti, vertaisten kesken ja 

vanhempien kanssa. Nuori on huomiois-

saan usein ja rka hta ma to n, koska lapsen-

omainen yksinkertaistamisen taito on viela  

la himuistissa. Ta sta  juontuva mustavalkoi-

suus ohjaa ajattelua kuitenkin helposti po-

teroihin, joissa ainoaa oikeaa ajattelua alle-

viivataan ysta va piirin kesken. Omalle ar-

gumentaatiolle on luotu varsin vahva, mut-

ta usein poissulkeva pohja. Vastuunkannon 

siemen ita a , muttei ole viela  juurtunut riit-

ta va sti. 

Äikuisuus on sita , etta  antaa tietoisesti ja 

tavoitteellisesti mahdollisuuden oman 

ajattelunsa kehittymiselle ja uuden oppi-

miselle voidakseen ymma rta a  asioita ko-

konaisvaltaisesti. Lapsuus- ja nuoruusaika-

na kehittynyt ajatteluperusta na ytta ytyy 

edelleen arvokkaana ja puolustettavana, 

mutta vastuullinen aikuinen ottaa huomi-

oon myo s sen, etta  asioissa on puolia, jotka 

eiva t ole ha nen arvomaailmansa mukaisia. 

Ne ovat joidenkin toisten aikuisten arvope-

rustaa ja heille ta rkeita . Siksi ha n etsii ja r-

ka hta ma tta  ratkaisuja, joilla erilaisista la h-

to kohdista ponnistavat voivat ela a  ja ra-

kentaa yhdessa . Omista virheista  oppimi-

sen lisa ksi vastuullinen aikuinen oppii 

myo s virheista , joita toiset ovat tehneet. 

Ta llo in ha n ei toisinna niita , koska tieta a  

miten ne vaikuttavat. 

Lapsista ja nuorista ei ole yhteiskuntapo-

liittisen vastuun kantajiksi, eika  heilta  sel-

laista pida  edellytta a . On ta rkea a , etta  he 

saavat rauhassa vahvistaa oman ajattelun-

sa perustaa, olla yksinkertaistavia ja mus-

tavalkoisia ja myo s kapinoida turvallisesti. 

Yhteiskuntapolitiikan osana lapsia ja nuo-

ria on ta rkea  kuulla, mutta aikuisten tulee 

tehda  pa a to kset; kantaa niista  vastuu ja 

pyrkia  va ltta ma a n taantuminen poteroi-

hin. 

Parasta aikuisuutta on se, etta  aikuiset te-

keva t kunnioittavaa yhteistyo ta  toistensa 

ja tulevien sukupolvien tueksi. Ei haeta re-

vanssia tai etuoikeutta, vaan yhteista  hy-

va a .  

 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

AIKUINEN VASTAA KASVU- JA YHTEISKUNTARAUHASTA 
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

MIES JUMISSA 

Ihmisen perima a n kuuluu suojautumiskei-

not, joita olemme ka ytta neet silloin, kun on 

ta ytynyt suojautua esimerkiksi villipedoil-

ta. Suojautumiskeinoja ovat taistelu, pake-

neminen ja piiloutuminen. Taistelu on tyy-

pillisin keino silloin kun mies ka ytta a  hen-

kista  tai fyysista  va kivaltaa. La heska a n ai-

na ei ole kyse vastaamisesta toisen provo-

sointiin. Mies ei yrita ka a n sysa ta  vastuuta 

teoistaan toiselle. Mies on ihmeissa a n, mita  

vastaan ha n suojautuu, ”kun oikein mita a n 

ei se toinen ole tehnyt”. 

Vastaus lo ytyy miehen todellisuuden tul-

kinnasta. Kaikki ne tiedostamattomat aja-

tukset, jotka tuntuvat vaaraa aiheuttavilta, 

nostavat suojautumistarvetta ja saattavat 

johtaa aggressiiviseen ka ytta ytymiseen. 

Puolison maininta tekema tto mista  koti-

to ista  voi johtaa miehen mielessa  kelpaa-

mattomuuden kokemukseen. Miehen mie-

Teksti Kimmo Ha tinen, va kivaltatyo ntekija  

Miessakkien Lyo ma to n Linja -tyo ssa  koh-

taan miehen, joka kokee olevansa jumissa 

omien tunteidensa kanssa. Ävun hakemi-

sen syy on ollut sanallisesti toiselle pelkoa 

aiheuttava kielenka ytto  tai fyysinen ka siksi 

ka yminen – lapseen tai kumppaniin. 

Monet miehet haluavat ”aggressiiviset aja-

tukset pois mielesta ”. Tyo skentelyn alkaes-

sa toivotaan myo s ”tyo kaluja, joilla hallita 

omia tunteitaan”. Tyo ntekija n na ko kul-

masta voi na ytta a , etta  asiakas haluaa viila-

ta osan ihmisena  olemisesta kokonaan pois 

niin, etta  ”kaikki palaisi ennalleen”. Tar-

kennettaessa saattaa paljastua, ettei ihmis-

suhteessa ole aiempaa olomuotoa, johon 

palata. Älkaa na ytta a  silta , etta  kaikki me-

nee uusiksi. Kyse on uuden aukeaman 

avaamisesta kirjassa, jota voi kuvailla vaik-

kapa ela ma ntarinaksi. 



Sivu 5 

leen voi tulvahtaa lapsuuden haudattuja 

kokemuksia siita , miten mika a n ei koskaan 

riitta nyt. 

Äggressiivisen ka ytta ytymisen ymma rta -

minen yhteistyo ssa  miehen kanssa ei tar-

koita, etta  haettaisiin hyva ksynta a  henki-

sesti tai fyysisesti rikkovalle ka ytta ytymi-

selle. Kyse on enemma nkin seuraavanlai-

sesta vertauskuvasta: Pa ihdekuntoutus-

tyo ta  aiemmin tehdessa ni keskustelin asi-

akkaan kanssa, miten ha n aikoo vietta a  

perjantai-iltansa, kun ei ole tarkoitus men-

na  tuttuun baariin kavereita tapaamaan. 

Vastaus kiteytyi sen suuntaiseksi, etta  jat-

kossa asiakas aikoi istua yksio ssa a n per-

jantai-illat, katsoa televisiota ja hokea itsel-

leen: ”nyt ei saa la htea  juomaan”. Ta lla  

strategialla muutoksen toteuttaminen oli 

ka yta nno ssa  mahdotonta. Koko alkoholi-

soituneen ela ma ntavan tilalle oli va ltta ma -

to nta  lo yta a  jotain uutta, mika  korvaisi 

pa ihteen. 

Jumissa olevan miehen muutosmahdolli-

suus piilee uuden rakentamisessa. Pienet-

kin askeleet itsensa  hoitamisessa ja omien 

tarpeiden hyva ksynna ssa  ovat merkitta via . 

Sen ymma rta minen, etta  jokaisen tuskalli-

sen tunteen takana on ajatus, on osavoitto. 

Äjatukset ovat usein muotoa ”mina  olen 

jotain, mita  en saisi olla”. Kun na ihin aja-

tuksiin pa a sta a n kiinni, vapautuu tilaa uu-

delle. Mies saattaa alkaa na hda  kumppa-

ninsa ilmaisut myo s ta ma n omien tunne-

kokemusten va ritta mina . Moniko va synyt 

ja huonosti yo nsa  nukkunut pienen lapsen 

a iti jaksaa satsata rakentavaan kommuni-

kaatioon lattialla lojuviin tavaroihin kom-

pastuessaan? Parisuhteessa on aina kyse 

molempien kommunikaatiosta. Se mihin 

mies omassa toiminnassaan voi vaikuttaa, 

on ha nen oma suhtautumisensa 

”automaattisiin ajatuksiin”. Terapeuttises-

sa tyo skentelyssa  miehen mieleen alkaa 

rakentua vaihtoehtoisia ajatuksia koko-

naistilanteesta ja sen hyva ksymisesta . Uu-

denlaisen toisten ihmisten seka  omaisuu-

den kunnioittamisen myo ta  ha n voi huo-

mata alkutyo skentelyn ”ajatuksien poisvii-

laamisen” tarpeen poistuneen. Na ma  pro-

sessit ovat tyo ntekija llekin kiitollisia. 

Toisinaan mies raportoi puolisonsa kerto-

neen, etta  ha nen muutoksensa on selva sti 

havaittavissa. Ottaen huomioon va kivalta-

tyo n vakavan luonteen, ovat na ma  tilanteet 

toisinaan hauskojakin. Oman muutoksen 

huomaaminen ei ole helppoa. Ehka  juuri 

siksi tarvitsemme toista ihmista  peilaa-

maan itsea mme. Mika  noissa tilanteissa 

sitten on hauskaa? Jumissa ollut mies, joka 

ei osannut sanoa oikein mita a n ongelmis-

taan, kertoo nyt lavein ilmaisuin puolison-

sa kehuneen miehen kykya  ottaa vastaan 

puhetta ja tunteita. Yhdessa  on suunniteltu 

yhteista  tekemista . Mies on to iden ja lkeen 

jaksanut kotona ryhtya  toimeen, vaikka 

va sytta a . Lapset ovat tulleet isa a nsa  la -

hemma ksi; onhan miehella  nyt enemma n 

jotain, mita  lapset tarvitsevat. ∎ 
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MIESSAKIT RY 

AJANKOHTAISTA 

Tyo ryhma n uutinen: https://www.hel.fi/

uutiset/fi/kaupunginkanslia/

lahisuhdevakivallan-ehkaisya-ehdaan-

laajassa-yhteistyossa 

≡ 

Lyömättömän Linjan selitysvideo on 

julkaistu 

Miessakit ry:n Lyo ma tto ma n Linjan toi-

minnasta ja sisa llo ista  on julkaistu tuore 

selitysvideo. Toimintamuoto tarjoaa apua 

perhe- ja la hisuhdeva kivaltaan yksilo ta-

paamisina, paritapaamisina ja ryhma ssa . 

Äsiakkaaksi voivat hakeutua miehet, jotka 

ka ytta va t, ovat ka ytta neet tai pelka a va t 

ka ytta va nsa  fyysista  tai henkista  va kival-

taa puolisoaan, lapsiaan tai muita la heisi-

a a n kohtaan. 

Lyo ma tto ma n Linjan palvelut ovat tarjolla 

kasvokkain Helsingissa  ja Kuopiossa seka  

valtakunnallisesti videotapaamisina ja pu-

helimitse. 

Toimintaa kuvaava selitysvideo Miessak-

kien verkkosivuilla (→ Lyo ma to n Linja). 

≡ 

 

Miehen kohtaamasta väkivallasta on 

yhä vaikea puhua -esitys 

Miessakkien va kivaltatyo ntekija  Tommi 

Sarlinin keva a n asiantuntijaesiintyminen 

Lyömätön Linja mukana Helsingin lähi-

suhdeväkivallan ehkäisytyön työryh-

mässä 

Helsingin kaupunki on koonnut la hisuhde-

va kivallan ehka isytyo n tehostamiseksi 

oman tyo ryhma nsa . Mukana tyo ryhma n 

moninaisten asiantuntija- ja yhteistyo taho-

jen joukossa myo s Miessakit ja Lyo ma to n 

Linja. 

”Tyo ryhma  tekee esityksia  la hisuhdeva ki-

valtaa ehka isevista  toimenpiteista , viestin-

na sta  ja koulutuksesta. Ryhma  myo s seu-

raa la hisuhdeva kivallan rikoslukuma a ra n 

kehitysta . Tyo ryhma  myo s selvitta a  minka -

laista tyo ta  pa a kaupunkiseudun muissa 

kunnissa tehda a n ja edista a  yhteistyo ta  

pa a kaupunkiseudun muiden kaupunkien 

kanssa. 

Ensimma isena  toimintavuotena tyo ryh-

ma ssa  kuvataan la hisuhdeva kivallan nyky-

tilanne Helsingissa ; mita  ilmio  pita a  sisa l-

la a n, minka laisia verkostoja on jo olemassa 

ja milta  la hisuhdeva kivalta ja tukipalvelut 

na ytta va t kuntalaisten na ko kulmasta. Kau-

pungissa tehda a n toimintaympa risto ana-

lyysi, joka on tarkoitus koota ja julkaista 

digitaaliselle alustalle. Keskeiseksi teemak-

si on vuonna 2021 valittu koronaepidemia 

ja sen vaikutukset la hisuhdeva kivaltaan.” 
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on nyt katsottavissa videotallenteena. Esi-

tyksessa  ka yda a n la pi Va kivaltaa Kokeneet 

Miehet -tukitoiminnan arjen tyo ssa  nous-

seita havaintoja ja yleisia  teorioita siita , 

miksi miesten va kivallan kokemukset ovat 

niin haastavia esiin nostettavia. Puheen-

vuorossa keskityta a n erityisesti parisuh-

teessa tapahtuviin va kivallan kokemuksiin. 

Esityksen tallenne on Maria Äkatemian 

valtakunnallisen ehka iseva n va kivaltatyo n 

verkoston tapaamisesta 24.3.2021. Tilai-

suudessa alustajana toimi myo s Maria Äka-

temian Maija Isosaari. 

Miehen kohtaamasta va kivallasta on yha  

vaikea puhua –esitys lo ytyy Miessakkien 

youtube-kanavalta. 

≡ 

Erokriisiapua miehille -verkkokurssi 

Hyväkysymys.fi-sivustolla 

Erosta Elossa on julkaissut Miessakkien 

erotukitoiminnan pohjalta luodun verkko-

kurssin. Erokriisiapua miehille -kurssin 

aineisto on tarkoitettu miehille tueksi ja 

opastukseksi ero-ongelmien ka sittelyssa  ja 

niista  selvia misessa . 

Kurssi sisa lta a  itseapuaineistoa ja vastauk-

sia niihin lukuisiin kysymyksiin, joita he-

ra a  parisuhteen uhatessa pa a ttya , varsinai-

sessa eroprosessissa ja ajassa eron ja lkeen. 

Äineistoon sisa ltyy myo s erotyo ntekijo i-

den videohaastatteluita ja linkkeja  asiaa 

ka sitteleviin artikkeleihin, tutkimuksiin ja 

blogikirjoituksiin. 

Kurssin teemoitellut jaksot ovat: 

- Enta  jos ei erottaisikaan? 

- Jos erosta kuitenkin tulee totta 

- Miehen eron erityispiirteet 

- Meneta nko  lapseni? 

- Isa na  lapsen ela ma ssa  eron ja lkeen 

- Ä la  epa ro i hakea erotilanteeseesi tukea! 

Tutustu Erokriisiapua miehille -kurssiin: 

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/

erokriisiapua-miehille/ 

≡ 

MASI-toiminnan loppuvuoden tilanne 

MÄSI-toiminta tarjoaa tukea isille masen-

nusoireisiin tai niiden kohtaamiseen per-

heessa . Tukitoiminnalle on riitta nyt run-

saasti kysynta a  ja kaikki vuoden 2021 isien 

vertaisryhma t ovat ta yttyneet. Myo s ta lle 

vuodelle tarjolla olleet yksilo tapaamiset on 

toistaiseksi varattu loppuun, eika  niita  voi-

da valitettavasti ja rjesta a  ta ssa  vaiheessa 

enempa a . 

Tukea voi hakea MÄSI-nettikurssista, MÄSI

-oppaasta tai Tukinetin alustalla toimivalta 

MÄSI-keskustelupalstalta.  

Lisa tietoja Miessakkien verkkosivuilta  

(→ MÄSI). 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

PUHUKAA PARISUHTEESTANNE! 

piteet, eli auttaa eroshokissa tuskailevaa 

miesta  miesvoimin pa a sema a n va hitellen 

kiipea ma a n syva n kriisikuopan pohjalta 

ylo spa in, sen reunalle ja lopulta kohti uut-

ta, mahdollisimman laadukasta ela ma a . 

Äpua eroon kannattaa hakea ja sita  myo s 

saa. Erosta Elossa -toimintavuotta 2020 

sa vytti vahvasti COVID-19-epidemian tuo-

mat rajoitukset ja haasteet. Pyrimme kui-

tenkin mahdollisimman kattavasti ja laa-

dukkaasti toteuttamaan toimintasuunnitel-

mamme tavoitteet, jotta mahdollisimman 

moni mies saisi laadukasta apua erotilan-

teeseensa myo s poikkeusaikana. Kiitos eri-

tyistoimenpiteiden ja verkkoyhteyksien, 

kokonaisuutena arvioiden ta ssa  tavoittees-

sa palautteen mukaan myo s hyvin onnis-

tuimme. 

Erosta Elossa -toiminnassa operoimme vii-

me vuonna la hes kaksituhatta tukitehta va a  

ja ohjasimme parikymmenta  eroryhma a  

ympa ri maan. Lisa ksi eromiesten arvok-

kaana tukena oli EETU-vertaistuki-

henkilo iden vapaaehtoinen, pyyteeto n tyo -

panos tukisuhteissa ja chat-pa ivysta jina . 

Ävun hakemiseen on suomalaisessa mies-

kulttuurissa korkea kynnys. Mutta ne, jot-

ka apua ovat itselleen hakeneet, ovat olleet 

itselleen kiitollisia. Palautteemme mukaan 

yli 95 % Erosta Elossa -toiminnasta apua 

saaneista miehista  suosittelisi sita  toisille 

samassa tilanteessa oleville. 

”Ta ma  on todella hyva a  ja voimaannutta-

vaa toimintaa. Sain heikoimmalla hetkella -

ni jutella luottamuksellisesti ja kertoa asi-

oita mies miehelle. Samalla ajatukseni sel-

Teksti Kari Vilkko, vast. erotyo ntekija  

Era a na  kauniina sunnuntai-iltapa iva na , 

kun lapset ovat ulkoleikeissa , puoliso pyy-

ta a  miesta a n vierelleen istumaan. Muuta-

ma ha mmentynyt katse ja puoliso ta ra yt-

ta a : ”Olen ajatellut hakea eroa.” Perheen 

isa n silma t pyo ristyva t, korvista ei tunnu 

olevan yhteytta  aivokuoren sisa lle, elimis-

to  virittyy ha lytystilaan: ”Eiha n se parisuh-

de ehka  aivan ta yden kympin laatuinen ole 

ollut, mutta ta llaista en olisi milloinkaan 

uskonut kuulevani!” 

Meille Erosta Elossa -toiminnan henkilo s-

to lle – nelja lle erotyo ntekija llemme, parille 

kymmenelle eroryhma nohjaajallemme ja 

usealle kymmenelle EETU-vertaistuki-

henkilo llemme edella  kuvattu asiakkaan 

tarina on liiankin tuttu. Liian usein pari-

suhteen solmut ovat ja a neet puhumatta 

auki. Puoliso on pitka a n kokenut parisuh-

teen huonoksi, mahdottomaksi ja lopulta 

hautonut eropa a to ksen. Na ita  ajatuksia 

ha n on pohtinut joko aivan itsekseen, tai 

sitten tuottanut ajatuksiaan niin epa selva s-

ti, ettei miehensa  ole sita  ymma rta nyt. 

Miehen mielesta  parisuhde on ollut ”ihan 

ok”. 

Miehesta  tuntuu kovin epa reilulta, kun toi-

sen erojuna puksuttaa jo pitka lla , itsella  

junan ho yrykattilaa vasta la mmitella a n 

la hto kuntoon. Toinen on eropa a to ksesta  

silminna hden helpottunut ja ta ysin valmis 

uuteen ela ma a n, toinen on tyo nnetty sy-

va a n kriisin kuoppaan rypema a n. 

Monessa tapauksessa Erosta Elossa -

toiminnan tehta va ksi ja a  korjaavat toimen-
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keniva t.” (Äsiakkaan palautteesta v 2020). 

On hienoa, etta  olemme onnistuneet ero-

auttamisessa. Vaikka sahaisinkin nyt oman 

tyo ni oksaa, olisin tuhat kertaa iloisempi 

siita , etta  pystyisimme vaikuttamaan eroi-

hin ennaltaehka iseva sti kuin vain eron 

seurauksia korjaavasti. Suurena tehta va na  

meilla  suomalaisilla olisi opetella rakenta-

van puhumisen kulttuuri – erityisesti pari-

suhteessa. 

Mies! Jos et ole puhunut parisuhteesi laa-

dusta pitka a n, kutsu puolisosi jo ta na a n 

vierellesi sohvalle, ota rohkeasti parisuhde 

puheeksi ja kysy ha nelta  missa  menna a n. 

Ole rakentava, myo nna  avoimesti myo s 

omat mahdolliset virheesi. Jos jo olet ero-

kuopan pohjalla, tieda t mista  apu lo ytyy. ∎ 

Erosta Elossa on julkaissut Miessakkien ero-

tukitoiminnan pohjalta luodun verkkokurs-

sin. Erokriisiapua miehille -kurssin aineisto 

on tarkoitettu miehille tueksi ja opastuksek-

si ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä sel-

viämisessä. Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fi

-sivustolla: https://www.hyvakysymys.fi/

kurssi/erokriisiapua-miehille/ 
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MIESLIESI – HUHTIKUUSSA ETÄKOKKAILTIIN 

kin. Harmitusta tuntui aiheuttavan la hinna  

se, etta  kokkauskertoja oli vain kolme! 

Toivottavasti pa a semme jatkossakin to-

teuttamaan vastaavanlaisia kursseja! 

”Erinomainen ja erinomaisesti vedetty 

kurssi. Harmitti, etta  sita  oli vain kolme 

kertaa. Pojan kanssa kokkaaminen oli erit-

ta in hauskaa.” 

”Kiitos mahtavasta kurssista! Ruuanlaitto 

tytta ren kanssa oli mukavaa ja vaihtelua.” 

”[Ruoka]ainevalinnat olivat itselle osin uu-

sia ja innostavat kokeilemaan uutta jatkos-

sa rohkeammin.” 

”Oli tosi kiva kurssi. Moni luulo ruoanlai-

tosta osoittautui va a ra ksi.” ∎ 

 

Uudenmaan Martat ja Miessakit ja rjestiva t 

yhteistyo ssa  Miesliesi-kurssin huhtikuussa 

– ajalle sopivasti – eta yhteyksin. Raaka-

aineista la htien maksuton kurssi ta yttyi 

alta aikayksiko n innokkaista isa -lapsi-

pareista (isa  sai toki olla joku muukin lap-

selle la heinen mies). Osallistujat saivat yh-

teista  tekemista  perheen kesken seka  ide-

oita ja ka yta nno n vinkkeja  arkiruokarum-

baan, mutta myo s intoa ja rohkeutta kok-

kailla yhdessa  kotona jatkossakin. 

Osallistujien palautteen perusteella kurs-

siin kokonaisuudessaan kuten myo s kurs-

sin sisa lto o n ja ruokaohjeisiin seka  vuoro-

vaikutukseen oltiin hyvin tyytyva isia . Suu-

rin osa ilmoitti myo s ruoanvalmistustaito-

jen parantuneen ja innostuksen kotikok-

kailuun lisa a ntyneen – monet kertoivat yh-

dessa  kokkailun jatkuneen kurssin ja lkeen-
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Miesten kokema parisuhdeväkivalta –

kurssi 

Miessakit on julkaissut miesten kokemaan 

parisuhdeva kivaltaan paneutuvan verkko-

kurssin. Va kivaltaa Kokeneet Miehet -

toiminnan pohjalta kehitetyn kurssin jak-

soja ovat: 

• Miesten kokema va kivalta on yleista  

• Mies ei aina tunnista va kivaltaa 

• Parisuhdeva kivallan muotoja 

• Muita parisuhdeva kivallan muotoja 

• Ehka ise ongelmien ka rjistyminen 

• Va kivalta voi traumatisoida 

• Äpua itselle ja la heisille 

• Mihin voi ottaa yhteytta , kun on koke-

nut va kivaltaa? 

Kurssi on suunnattu erityisesti miehille, 

jotka ovat kokeneet va kivaltaa parisuh-

teessaan. Sisa llo t soveltuvat myo s autta-

mistyo n ammattilaisille, jotka kohtaavat 

tyo ssa a n va kivaltaa kokeneita miehia . Jo-

kaiseen jaksoon kuuluu va kivaltatyo nteki-

jo iden haastatteluvideoita, pohdintatehta -

via  ja syventa va a  materiaalia. 

Kurssi lo ytyy Hyva kysymys.fi-sivustolta: 

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/

miesten-kokema-parisuhdevakivalta-

miessakit-ry/ 

Lyömättömän Linjan Lähisuhdeväkival-

lan ehkäisykurssi 

Lyo ma to n Linja -toimijoiden tekema n 

verkkokurssin sisa lto ja  on pa ivitetty. La hi-

suhdeva kivallan ehka isyyn keskittyva n 

kurssin tekstisisa lto jen oheen on lisa tty 

uutta videomateriaalia. Haastattelupa tkis-

sa  va kivaltatyo ntekija t vastaavat la hisuh-

deva kivaltaa koskeviin yleisiin kysymyk-

siin ja kertovat va kivaltaisen ka yto ksen 

taustoista, seurauksista ja tukimuodoista. 

Kurssin osioihin kuuluvat mm. 

• Mita  on la hisuhdeva kivalta? 

• La hisuhdeva kivallan lopettamisessa 

huomioitavia tekijo ita  

• Va kivalta ja vuorovaikutus  

• Va kivaltaan ka rjistyva n tilanteen ete-

neminen 

• La hisuhdeva kivallan ehka iseminen  

• Vuorovaikutusongelmien moni-

naisuus parisuhteissa 

La hisuhdeva kivallan ehka isykurssi on 

suunnattu miehille, jotka ovat ka ytta neet 

tai pelka a va t ka ytta va nsa  va kivaltaa. Kurs-

sin sisa llo t soveltuvat myo s niille ammatti-

laistahoille, jotka tyo ssa a n la hisuhdeva ki-

vallan teemoihin to rma a va t. Tietopohjais-

ten sisa lto jen lisa ksi kurssi sisa lta a  oma-

toimisesti tehta via  harjoitteita itsena isen 

tyo skentelyn tueksi. 

Tutustu pa ivitettyyn kurssiin: https://

www.hyvakysymys.fi/kurssi/

lahisuhdevakivaltakurssi-miessakit-ry/ 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET & LYÖMÄTÖN LINJA 

MIESSAKKIEN VÄKIVALTATYÖN VERKKOKURSSIT 
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MIESSAKKIEN LAUSUNTO RIKOSASIOIDEN SOVITTELUPALVELUIDEN  
SIIRROSTA OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLE 

si ohjausryhma n raportissa ja a neita  esteel-

lisyyteen ja ja a viyteen liittyvia  kysymyksia . 

Sovittelu tehda a n suurelta osin vapaaeh-

toistyo na  ja on vaara, etta  yhdistetyissa  

palveluissa ei pystyta  riitta va sti huomioi-

maan sovittelun restoratiivisuuteen ja va-

paaehtoistyo n luonteeseen liittyvia  eritys-

piirteita .  

Pidättekö perusteltuna sitä, että sovit-

telupalvelut tuotetaan valtion palvelui-

na siten, että sovitteluhenkilöstö olisi 

valtion virkamiehiä? 

KYLLÄ . Nykyisin eri tyo nantajien palveluk-

sessa olevat tyo ntekija t tulisivat yhdenver-

taisiksi palkkojen, tyo ka yta nto jen ja koulu-

tusmahdollisuuksien suhteen.  

Pidättekö perusteltuna, että joissakin 

erityistilanteissa palvelu voitaisiin tuot-

taa ostopalvelusopimuksin, kun palve-

luntarve sitä edellyttää? 

EN OTÄ KÄNTÄÄ. Perustuslain 124 § na ko -

kulmasta voidaan katsoa, etta  sovittelu-

pa a to kset olisivat julkisten toimijoiden 

tehta va . Palvelu muilta osin ei esta isi osto-

palvelusopimuksia. 

Millä keinoin voidaan mielestänne var-

mistaa, että sovittelun erityispiirteet 

säilyvät vaihtoehtoisten konfliktinrat-

kaisumenetelmien periaatteiden mu-

kaisina, jos sovittelupalvelut siirretään 

oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden 

yhteyteen? 

Mahdollisessa yhdistymisvaiheessa on tar-

peellista perehdytta a  oikeusavun- ja edun-

valvontapalveluiden henkilo sto  sovittelun 

Lausunto rikosasioiden sovittelupalve-

luiden siirrosta oikeusministeriön hal-

linnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja 

esitys. (VN/2750/2020) 

 

Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä lau-

suntopyynnöstä. Lausunto on annettu pyy-

detyn mukaisesti vastaamalla sähköisessä 

lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin. 

Pidättekö perusteltuna rikos- ja riita-

asioiden sovittelun siirtämistä sosiaali- 

ja terveysministeriön hallinnonalalta 

oikeusministeriön hallinnonalalle? 

KYLLÄ . Ohjausryhma n raportissa ja esityk-

sessa  kuvattiin kattavasti siirtoa puoltavat 

perustelut ja hyo dyt. Sovittelun siirtymista  

oikeusministerio n hallinnonalalle ovat tu-

keneet sovittelusta ja rjestelyvastuussa ole-

va THL seka  sovittelutoimistojen tyo nteki-

ja t. 

Pidättekö perusteltuna sitä, että sovit-

telupalvelut tuotetaan oikeusapu- ja 

edunvalvontapalvelujen yhteydessä, 

mahdollisesti perustettavassa valtakun-

nallisessa oikeusapu- ja edunvalvonta-

virastossa? 

EI. Eloheimon selvitykseen (2020) perus-

tuen kannatamme itsena isen Sovittelu-

viranomaisen perustamista laajalla tehta -

va kuvalla, johon kuuluu erilaisia sovittelua 

ja restoratiivista (korjaavaa / muutokseen 

pyrkiva a ) oikeutta tukevia toimintoja. So-

vittelu valtakunnallisen oikeusapu- ja 

edunvalvontaviraston toimintana tulisi ai-

heuttamaan liian paljon ratkaisemattomik-



Sivu 13 

erityispiirteisiin ja periaatteisiin. Jatkuva 

koko henkilo sto n ja vapaaehtoisten pereh-

dytys, koulutus ja sovittelutoiminnan seu-

ranta ovat ensisijaisia va lineita  tukea ny-

kyisten hyvien periaatteiden jatkumista. 

Millä keinoin vapaaehtoisten sovitteli-

joiden toimintaedellytyksiä voidaan 

vahvistaa oikeusapu- ja edunvalvonta-

palveluiden yhteydessä? 

Sovittelut toteutetaan suurelta osin vapaa-

ehtoisten tekemina  ja valtiollisissa palve-

luissa vapaaehtoisten tekema  tyo  on poik-

keuksellista. Mielesta mme sovittelun toi-

mintaedellytyksia  ja bra ndia  voidaan vah-

vistaa vain luomalla itsena inen yhdenmu-

kaisesti hallittu Sovittelu-viranomainen.  

Miten arvioitte sovittelun siirron oi-

keusapu- ja edunvalvonnan yhteyteen 

vaikuttavan paikallisen, alueellisen tai 

valtakunnallisen sidosryhmäyhteistyön 

hoitamiseen? 

Sidosryhmien edustajat suhtautuivat pa a -

asiassa myo nteisesti siirtoon ja palvelujen 

tuottamiseen valtion toimesta. Emme usko, 

etta  siirto oleellisesti vaikuttaa sidosryh-

ma yhteistyo n hoitamiseen. 

Millaisia keinoja ehdotatte oikeusavun es-

teellisyyden periaatteiden huomioon otta-

miseksi ehdotetussa ja rjesta mismallissa? 

Esteellisyyden ka yta nto jen monimutkai-

suus huomioon ottaen ehdotamme, etta  

sovittelua ei liiteta  oikeusavun ja velka-

neuvonnan yhteyteen, vaan kannatamme 

Eloheimon selvityksen (2020) mukaista 

itsena isen Sovittelu-viranomaisen perusta-

mista laajalla tehta va kuvalla. 

Ehdotettu järjestämismalli parantaa so-

vittelupalveluiden yhdenmukaisuutta 

ja saatavuutta? 

EI. Ehdotettu ja rjesta mismalli parantaa yh-

denmukaisuutta jonkin verran, mutta ei 

niin paljon kuin itsena isen Sovittelu-

viranomaisen perustaminen. Toimintojen 

yhdista miseen liittyy aina pakosti tehta via  

paikallisia kompromisseja. Sovittelupalve-

luiden saatavuuteen puolestaan vaikuttaa 

toimipaikkojen ma a ra a  ja sijaintia enem-

ma n vapaaehtoisten sovittelijoiden ma a ra  

ja se kuinka vapaaehtoiset sovittelijat saa-

daan pysyma a n mukana organisaatiomuu-

toksessa. Vapaaehtoistyo n kannalta ja tule-

vien sovittelupalveluiden saatavuuden na -

ko kulmasta keskeista  on, minka laiseksi so-

vittelun bra ndi muuttuu, jos se yhdistyy 

oikeusapuun ja velkaneuvontaan. 

Miten arvioitte sovittelupalveluiden 

siirron vaikuttavan julkisen oikeus-

avun, yleisen edunvalvonnan sekä ta-

lous- ja velkaneuvonnan palveluihin? 

Toiminta samassa yksiko ssa  saattaa vai-

keuttaa talous- ja velkaneuvonnan 

 

→ 
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distymiseen. On perusteltua uskoa, etta  va-

paaehtoiset sovittelijat ovat samaa mielta  

sovittelutoimistojen ammattihenkilo sto n 

kanssa siita , etta  sovittelun siirta minen 

omaksi virastokseen olisi paras ratkaisu. 

Helsingissä 9.4.2021 

Miessakit ry 

 

Lisätietoja 

Roope Karjalainen 

väkivaltatyöntekijä 

+358 44 751 1336 

roope.karjalainen@miessakit.fi 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

+358 50 588 1687 

tomi.timperi@miessakit.fi 

palveluita ja aiheuttaa ongelmallisia esteel-

lisyys- ja ja a viyskysymyksia  esimerkiksi 

samanaikaisissa perhe- ja la hisuhdeva ki-

valtaan liittyvissa  oikeusprosesseissa.  

Pidättekö perusteltuna sovittelun siir-

rolle suunniteltua aikataulua vuoden 

2024 alussa? 

EN OTÄ KÄNTÄÄ. Ei ole na kemysta  tai ko-

kemusta ta ma n kokoluokan organisaatioi-

den muutosaikatauluista. 

Onko teillä vielä mielessänne ohjaus-

ryhmän esitykseen liittyen joitakin ris-

kejä tai etuja, joita raportissa ei ole kä-

sitelty? 

Ohjausryhma n kyselyssa  ei tullut esiin va-

paaehtoisten sovittelijoiden na kemysta  yh-

MUISTA MIESSAKKIEN JULKAISUT 

 

Miessakkien vuosien varrella julkaisemat teokset ovat tilattavissa verkkosivujen Kauppa-
osiossa. Tutustu valikoimaan ja tilaa omasi edullisesti. Monista julkaisuista on sivuilla tar-

jolla myös ilmaiset pdf-versiot.  

 

Valikoimaan kuuluvat mm.: 

- Erosta Elossa ero-opas miehille 

- Isätyökirja 

- Miesryhmät - teoista sanoihin 

- Vertaismiehen käsikirja 

- Väkivalta - tunteita, toimintaa ja 
vastatunteita 
 

www.miessakit.fi/kauppa 
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Teksti Tommi Sarlin, vast. va kivaltatyo ntekija  

Na in voi ka yda  kenelle tahansa miehelle, 

joka kulkee kaupungilla ravintoloiden sul-

keutumisen ja lkeen: ”Satuin olemaan va a -

ra ssa  paikassa va a ra a n aikaa baarista ko-

tiin la hdo ssa . Sain useita osumia, josta lo-

pulta la hti taju.” Sitaatti on yhden miehen 

kuvaus ha nen kokemasta katuva kivallasta, 

ja lisa a  on luettavissa Miessakkien Nor-

maalia va kivaltaa -selvityksesta . 

Miessakkien Va kivaltaa Kokeneet Miehet -

palvelu selvitti miesten kokemaa, julkisella 

paikalla tapahtunutta va kivaltaa nettiky-

selyna . Kyselyyn vastasi liki 2 000 miesta . 

Kyselyssa  korostui fyysinen va kivalta, josta 

kertoi liki jokainen kyselyyn vastannut. 

Miltei yhta  usein kerrottiin henkisesta  va -

kivallasta, joka oli pelottelua, uhkaamista, 

panettelua ja va ha ttelya . Karkeimmillaan 

se oli tappouhkausten langettamista, va ijy-

mista  ja erilaista vandalismia. 

Ei tässä olla itkupillejä 

Miehen kyseenalaiseen kunniaan na ytta a  

edelleen kuuluvan kyky ottaa osumaa, 

nousta ja jatkaa matkaa kuin mita a n ei olisi 

tapahtunut: ”Suomalainen mies nuolee itse 

haavansa. Ei ta ssa  olla itkupilleja .” 

Kysely kuitenkin osoittaa, etta  myo s mies 

tuntee ja ka rsii. Kehon vammat voivat uha-

ta henkea  ja vaatia pitka a  toipumista. Hen-

kiset haavat piiloutuvat, mutta voivat hai-

tata ela ma a  ratkaisevasti. Valtaosa kertoi 

kokevansa vihaa, ahdistusta ja itsevarmuu-

den heikkenemista , joka johtui va kivallan 

kokemuksesta.  

Pahimmillaan miesten yleinen toimintaky-

ky oli ratkaisevasti heikentynyt va kivallan 

kokemisen ja lkeen: ”Syo misha irio ta , itse-

tuhoisuutta, viiltelya , traumapera ista  

stressiha irio ta ”, kuten yksi vastaaja omaa 

vointiaan kuvasi. 

Erotetaan väkivalta miehisyydestä 

Mita  miesten katuva kivallalle voitaisiin 

tehda ? Kyselyyn vastanneet miehet ehdot-

tivat lukuisia toimia tilanteen muutta-

miseksi. Yksinkertaisia ratkaisuja kuiten-

kaan ei ole, koska kysymys on kuin itses-

ta a n selva sti miehen ela ma a n kuuluvasta 

ilmio sta : aina va lilla  nyrkki osuu kohdalle. 

Pa a linjana ehdotuksissa oli ajatus, etta  

kulttuurisia oletuksia miehuudesta ja va ki-

vallasta tulisi purkaa: ”Va kivaltaa kokenei-

den miesten avuksi olisi, jos yleisella  tasol-

la va kivalta ja ”miehekkyys” eroteltaisiin 

entista  selkea mmin toisistaan”. Va kival-

taan sidottu mieskuva na htiin ehdotuksis-

sa niin rajoittavalta, etta  se haluttiin suo-

rastaan ”ra ja ytta a ”. 

Miehet korostivat omaa vastuutaan kult-

tuurin muuttamisessa. Olisi myo s puutut-

tava jo koulussa va kivaltaan ja kehitetta via  

matalan kynnyksen palveluja, erityisesti 

vertaisryhmia . Miessakit pyrkii vastaa-

maan huutoon tarjoamalla keskusteluapua 

niin kasvokkain kuin verkossa. Palaute on 

ollut hyva a . Liki jokainen Miessakeissa 

ka ynyt mies suosittelee palvelua toisille 

miehille. ∎ 

Normaalia väkivaltaa -raportti Miessakkien verkkosivuil-

la (→ Väkivaltaa Kokeneet Miehet  →  Raportit). 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

KUN NYRKKI OSUU KOHDALLE 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA & ISYYDEN TUEKSI 

ERONJÄLKEISELLÄ ISYYDELLÄ ON LAPSELLE ISO MERKITYS 

”Eiko  minulla ole mita a n oikeuksia lap-

seen?”, isa t kysyva t usein. Pikemminkin 

lapsella on oikeus molempaan vanhem-

paan ja meilla  vanhemmilla on vastuita ja 

velvollisuuksia lapsen suhteen. Lasta tulee 

tavata, jos aikoo kantaa vastuut ja velvolli-

suudet. 

Osallistuvan isyyden merkitys lapsen hy-

vinvoinnissa on kiistaton. Oppiminen, tun-

teiden hallinta ja sosiaaliset taidot kehitty-

va t paremmin. Lapselle kehittyy vahva it-

setunto ja empatiakyky seka  laajempi tun-

neskaala, ha n oppii ka sittelema a n stressia  

ja ha nen kykynsa  oppia uusia asioita para-

Teksti Timo Tikka, erotyo ntekija , isa tyo ntekija  

Jo yli nelja n vuoden ajan isa t ja ammattilai-

set ovat voineet soittaa Miessakkien ISÄ -

luuriin. Lisa a ntyva ssa  ma a rin soitot ovat 

koskettaneet eron ja lkeista  isyytta . 

Monet ISÄ luuriin soittavat isa t kokevat, 

etta  a idit hankaloittavat lapsen tapaamista. 

Voidaan puhua jopa vieraannuttamisesta. 

Koronaan vedoten on muun muassa kiel-

ta ydytty antamasta lasta isa lle, vaikka on 

ollut isa n tapaamisvuoro. On myo s peruttu 

tapaamisia lapsen jaksamiseen, harrastuk-

siin ja omiin menoihin vedoten. Pahimmis-

sa tapauksissa la hivanhempi on muuttanut 

toiselle paikkakunnalle isa lle kertomatta. 

Se kertoo vanhemman kyvytto myydesta  

huomioida toista vanhempaa ja lasta ja on 

kaiken lisa ksi lainvastaista. Onneksi suurin 

osa vanhemmista haluaa, etta  suhde sa ilyy 

molempiin vanhempiin eron ja lkeen. 

”Tein lastensuojeluilmoituksen a idin ag-

gressiivisesta ka yto ksesta . Sosiaalityo nte-

kija t ka viva t kerran meilla . Ä iti muutti yl-

la tta en lasten kanssa turvakotiin. Minun-

han sinne olisi pita nyt menna . Lasten ta-

paamisia rajoitettiin luonani ja minun piti 

suostua a idin toiveisiin. Minusta tuntui, 

etta  olin se pahantekija ”. – Isa  36 v. 

”Ä iti on mennyt turvakotiin”, saa kuulosta-

maan a idin olevan uhrin asemassa. Mies 

alkaa epa illa  omaa ka yto sta a n ja pelka a  lei-

maantuvansa pahantekija ksi. Edelleen jos-

kus turvakotia ka yteta a n vanhemmuuden 

lyo ma aseena toista vastaan. Turvakodin 

nimi kantaa raskaan historian vain naisten 

ja a itien turvatalona. Myo s isien kannattaa 

hakeutua turvakotiin, jos tilanne sita  vaatii. 
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nee. Sanottakoon, etta  osallistuva isyys al-

tistaa lapsen hyva lle kehitykselle. 

Vaikka katkeruus, syyllisyys ja huonom-

muuden tunne valtaavat mielen, on isa n 

la sna olo lapselle ta rkea a  eron ja lkeen. Pa-

hinta on, jos isa  luovuttaa tai kokee, ettei 

ha nella  ole merkitysta  lapselle ja siirta a  

vihansa eksa sta  lapseen. Isa t myo s usein 

haluavat, etta  lapsen suhde a itiin sa ilyisi 

hyva na , mutta omaa merkitysta  va ha tel-

la a n. Keskustelujen tavoitteena onkin isien 

motivointi ja merkityksen tunnistaminen. 

Se hyva , minka  on lapselle suonut, ei katoa 

eron ja lkeisessa  isyydessa , se muuttaa vain 

muotoaan. Varhainen huolenpito ja hoiva, 

jota on voinut toteuttaa isa na  ennen eroa, 

on olemassa isa n ja lapsen va lisessa  suh-

teessa myo hemminkin. 

Eron ja lkeinen isyys muistuttaa paljon al-

kavaa isyytta . Perhevalmennuksen isa val-

mennuksessa ka yda a n la pi tulevaa ja ole-

vaa isyytta . Eron ja lkeisessa  isyydessa  jou-

tuu miettima a n, kuinka usein tapaan lasta 

ja miten ja rjesta n ela ma a ni lapsen ollessa 

luonani. Keskustelut isa n kanssa auttavat 

ja senta ma a n tulevaa realistiselle tasolle. 

Vuoroviikkoasuminen tai viikonloppuisyys 

kerran vuodessa eiva t ole aina realistisia 

vaihtoehtoja. 

Lapsen toiveet ja tarpeet tulee huomioida. 

Vastuiden ja velvoitteiden kantaminen 

vaatii la sna oloa lapsen kanssa. Isyydella  on 

iso merkitys lapselle. ∎ 
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MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

HYVÄÄ VAI PAHAA VÄKIVALTAA 

sekoittava ja seuraukset radikaaleja. 

”Hyva n” toteuttama ”paha” rikkoo perus-

turvaa sekoittamalla oikean ja va a ra n. 

Slavoj Zizek nostaa kirjassaan Va kivalta 

esiin Jean-Marie Mullerin UNESCOLLE kir-

joittaman ma a ritelma n va kivallalle: 

”Olennaista on ma a ritella  va kivalta niin, 

ettei sita  missa a n tilanteessa voida pita a  

”hyva na ”. Heti kun va ita mme kykeneva m-

me erottamaan ”hyva n” ja ”pahan” va kival-

lan toisistaan, se miten ta ta  sanaa oikeasti 

pita isi ka ytta a  on ha ma rtynyt ja joudumme 

ongelmiin. Ja ennen kaikkea heti kun va i-

ta mme pystyva mme luomaan kriteerin, 

jonka avulla voimme ma a ritta a  millaista 

on oletettu ”hyva ” va kivalta, jokainen pys-

tyy helposti ka ytta ma a n ta llaista kriteeria  

hyva kseen oikeuttaakseen omat va kivaltai-

set tekonsa.” 

Hyvä on oikeassa, paha väärässä 

Toinen tapa yksinkertaistaa va kivalta on 

jako oikean ja va a ra n va lilla . Moraalinen 

paremmuus on egoististen ihmisten elin-

ehto. Olemalla oikeassa, yksilo  tai yhteiso  

nostaa itsensa  kuvitteelliseen moraaliseen 

paremmuuteen; oikeassa olevaksi hyva ksi. 

Oikeudenmukaisuuden kokemus riitta a  

yksioikoistamaan ja ulkoistamaan va kival-

lan. Samoja ma a reita  voi ka ytta a  oikeutta-

maan omia va kivaltaisia tekoja, oli kysees-

sa  poliisi tai poliisin kiinniottama epa ilty. 

Ratkaisevaa ta llaisissa tilanteissa on se, py-

syyko  ja rki va hinta a nkin huutoeta isyydella  

tunteesta. Ärthur Schopenhauer tiivisti asi-

an 1800-luvulla: ”Ja rki yksina a n mahdollis-

taa mita  raadollisimpia rikoksia muiden 

Teksti Jussi Pekkola, va kivaltatyo ntekija  

Äbsoluuttista hyva a  tai pahaa, oikeaa tai 

va a ra a , on olemassa hyvin harvoin. Varsin-

kin ihmisten toiminnassa tai va lisissa  suh-

teissa. Ja mita  tulee va kivaltaan, sita  ei voi 

ulkoistaa. Se on meissa  kaikissa, hyva n ja 

pahan, oikean ja va a ra n lisa ksi. 

Va kivalta on pelkoa tuottava moniulottei-

nen ja vaikeasti ma a ritelta va  asia. Ei kolik-

ko, vaan la hempa na  kaleidoskooppia. Ih-

misaivot kaipaavat ja rjestysta  ja kaleido-

skooppiin tuijottaminen saa pa a n pyo ra lle. 

Sietokyvyn ta yttyessa , aivot toimivat yksi-

oikoisesti. Usein ensimma inen selitys va ki-

vallalle on ta llo in pahuus. 

Useimmat mielta va t itsensa  mieluiten pa-

han vastapainoksi, eli hyva ksi, ja hyva  

na in. Mika li viela  ympa risto n kokemus on 

sama, voi olettaa, etta  va kivaltaisia toimia 

tapahtuu va ha n ja harvoin. On inhimillista , 

ettei va kivaltaa haluta liitta a  mina kuvaan, 

illuusiota ei haluta sa rkea . Siksi va kivalta 

pilkotaan yksioikoisesti, eta a nnyteta a n, 

ulkoistetaan ja rajataan itsen ja yhteiskun-

nan tai sen osasten ulkopuolelle. En mina  

ja me, vaan pahat ihmiset ja ne muut. 

Hyvän tehdessä pahaa oikea ja väärä 

sekoittuvat 

Hyva a n ja pahaan jaottelun ongelma konk-

retisoituu niin perheva kivallassa kuin vi-

ranomaisten taholta koetussa va kivallassa. 

Tahot, joiden olettaisi olevan ”hyvia ”, to-

teuttavatkin ”pahoja” tekoja. Kun odottaa 

rakkautta ja/tai turvallisuutta, mutta ko-

kee va kivaltaa, tulee vilkaisseeksi kaleido-

skooppiin. Na kyma  on va kivaltainen, pa a n 
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hyvinvointia vastaan ja vain tunnetaso voi 

pelastaa na ilta  seurauksilta.” 

Edella  kuvatut, tai muut vastakkainasette-

lua ja dehumanisointia lisa a va t dualistiset 

tavat ka sitella  va kivaltaa, eiva t va henna  tai 

suojaa va kivallalta, saati auta sen enempa a  

kokijoita kuin tekijo ita . Maailmaa tulee tar-

kasteltua pienesta  reia sta , jonka takana 

ihmiset jaotellaan milloin minka kin piir-

teen tai ominaisuuden perusteella hyviksi 

tai pahoiksi. Kummankin na kyma n ollessa 

mielen luomaa harhaa, syntyy tiedosta-

mattomuutta ja vastakkainasettelua. Na ma  

taas lo ytyva t usein va kivallan taustalta. 

Ja ikuiseen va ittelyyn siita , voiko va kival-

lasta vapautua aggressiivisen kamppailun 

ollessa osa ela ma a , vastaus on kylla . Olisi 

vain kyetta va  tekema a n erottelu 

”ela ma nvoiman”, aggression ja ” kuole-

manvoiman”, va kivallan va lille. Silla  

”Va kivalta ei ole aggressiivisuutta, vaan 

sen yletto myytta . Jotain, joka rikkoo asioi-

den tavanomaisen ja rjestyksen.” (S. Zizek) 

Nyt pita isi ainoastaan selvitta a , mika  on 

yhteisesti hyva ksytty tavanomainen ja rjes-

tys, ja missa  kohtaa aggressio muuttuu 

kuolemanvoimaksi ja va kivallaksi. Siihen 

asti on kaiketi va lilla  tyydytta va  pa a n pen-

saaseen laittoon, silla  va kivallan kaleido-

skooppiin tuijottaminen saa aikaan pa-

hoinvointia. Ja jottei va kivalta alkaisi na yt-

ta a  turhan yksinkertaiselta; pahan erottelu 

hyva sta  taisi olla ta ma nkin pohdinnan al-

kula hde. ∎ 

— 

 

Viranomaiset ja väkivalta 

Miessakit ry:n julkaisemassa katuväkivaltaa 

selvittäneessä raportissa Normaalia väki-

valtaa 11 prosenttia vastaajista ilmoitti vä-

kivallan tekijäksi viranomaisen. Avovas-

tauksissa esiin nousivat poliisit, vartijat ja 

järjestyksenvalvojat. Vastaavasti kymmenen 

prosenttia ilmoitti väkivallan tekijäksi asi-

akkaan. Moni heistä kertoi työskentelevän-

sä turvallisuusalalla. 

Raportti Miessakkien verkkosivuilla (→ Vä-

kivaltaa Kokeneet Miehet  →  Raportit). 

Poliisin virkatehtävissä kokema väkivalta 

on kasvussa niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Poliisi myös käyttää aiempaa enemmän voi-

makeinoja (https://yle.fi/uutiset/3-

11536862). Se milloin voimakeinot muuttu-

vat väkivallaksi tulisi olla yksi väkivaltatut-

kimuksen ja viranomaiskoulutuksen kulma-

kivistä (https://yle.fi/uutiset/3-11526056). 
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MIESSAKIT ANTOI LAUSUNNON OIKEUSMINISTERIÖLLE 

asetetun ma a ra ajan ja lkeen, kantajalla olisi 

hallituksen esityksen mukaisesti nykyista  

enemma n aikaa sen arvioimiseen, nostaa-

ko ha n kumoamiskanteen ma a ra ajan um-

peutumisen ja lkeen ilmaantuneiden paina-

vien seikkojen vuoksi vai ei. Ta llainen pai-

nava seikka saattaa tulla ylla tta en esille 

erotilanteessa. Ero sina lla a n on eritta in 

raskas tunne-ela ma n kriisi, eika  kriisin 

keskella  ole va ltta ma tta  riitta va sti henkisia  

voimavaroja arvioida tilannetta objektiivi-

sesti. Lisa ajan puitteissa, erokriisista  toi-

vuttuaan, henkilo  pystyy harkitsemaan 

pa a to sta  varmemmalta pohjalta. 

Helsingissä 4.5.2021 

Miessakit ry 

 

Lisätietoja 

Kari Vilkko 

vastaava erotyöntekijä 

+358 44 751 1341 

kari.vilkko@miessakit.fi 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

+358 50 588 1687 

tomi.timperi@miessakit.fi  

Lausunto luonnoksesta hallituksen esi-

tykseksi eduskunnalle vanhemmuus-

laiksi (VN/5966/2019) 

Miessakit ry kiittää oikeusministeriötä lau-

suntopyynnöstä. Kannatamme voimassa 

olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä 

vanhemmuuslaiksi esitetyssä muodossa. Esi-

tys vahvistaa isien ja äitien vanhemmuutta 

ja lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, 

ja suojaa siten lapsen etua YK:n lapsen oi-

keuksien sopimuksessa edellytetyllä tavalla. 

Esitys virtaviivaistaa ja järkeistää vanhem-

muuden tunnustamis- ja vahvistamiskäy-

täntöjä. 

Ennakolliseen tunnustamiseen liittyva n 30 

pa iva n varoaikasa a nno ksen poistaminen 

on perusteltu muutos. Na in isyyden/

a iteyden vahvistamisessa ei tule viiveita  ja 

lapselle varmistuu nopeasti kaksi oikeu-

dellista vanhempaa (mika  huoltajuuden 

vahvistumisen lisa ksi helpottaa muun mu-

assa nimenantoa ja matkustusasiakirjojen 

myo nta mista ). Jonkin verran kuitenkin 

huolestuttaa se, etta  lapsen syntyma n ja l-

keen molempien vanhempien on epa sel-

va n tilanteen ilmaantuessa yhdessa  haetta-

va uutta selvitysta  lastenvalvojalta. Ta llai-

sessa ehka  ylla tta en esiin nousseessa kon-

fliktitilanteessa saattaa pariskunnan yh-

teistyo kyky olla eritta in haasteellinen. 

Kiista mista  haluava ei siis voi yksin hakea 

tilanteeseen ratkaisua lastenvalvojalta, 

vaan ka sittely vaatii monimutkaisen kan-

neasian oikeudessa. 

Pida mme hyva na , etta  tilanteessa, jossa 

kumoamiskanne on pantu vireille laissa 
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Miessakkien kaikki toimintamuodot tar-

joavat tukea myös puhelimitse ja etävä-

lineitä hyödyntämällä. Kesätaukojen 

ajankohdat listattuna alla, muutoin pal-

velemme normaalisti. 

Toimintamuotojen kesätauot 

Äsiakastapaamiset videova litteisesti tai 

puhelimitse.  

- Erosta Elossa, 12.7.-1.8. 

- Lyo ma to n Linja, 26.7.-3.8. 

- Va kivaltaa Kokeneet Miehet, 5.-18.7. 

- Vieraasta Veljeksi, 28.6.-16.8. 

Lisa tietoja: www.miessakit.fi 

Tukinetin chat-palveluiden kesätauot 

- Erosta Elossa -tukisuhde-palvelu, 1.7.-1.8. 

- Erosta Elossa –chat ma klo 21-23, palaa 

kesa tauolta syyskuussa 

Lisa tietoja: www.tukinet.net 

Keskusteluryhmät Tukinetissä 

- Erosta Elossa – erokeskustelua miehille 

- MÄSI-keskustelupalsta isille 

Verkkokurssit Hyvä kysymys -alustalla 

- Isa kurssi 1 

- La hisuhdeva kivallan ehka isykurssi 

- MÄSI-kurssi miehille masennusoireisiin 

tai niiden kohtaamiseen perheessa  

- Miesten kokema parisuhdeva kivalta -

kurssi 

- Erokriisiapua miehille -kurssi 

Lisa tietoja: www.hyva kysymys.fi 

Päivystävien luurien kesätauot 

- ISÄ luuri numerossa 044 751 1332, 25.6.-

8.8. 

MIESSAKKIEN ETÄTUKIMUODOT KESÄKAUDELLA 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 22 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

HÄPEÄVÄ SYYLLISTÄJÄ OIKEUTTAA VÄKIVALTAISUUDEN 

joskus oikeutetulta? Yksi selitta va  tekija  on 

ha pea herkkyys ja tapa syyllistya  tai syytel-

la . 

Häpeän tarkoitus 

Ha pea  syntyy torjunnan kokemuksesta. 

Kolmen kuukauden ika iset vauvat tuntevat 

ha pea a  ja a dessa a n vaille huomiota. Ha pe-

a n tunne siirta a  huomiomme siihen mita  

muut meista  ajattelevat. Huomion kiinnit-

ta minen itseen auttaa mukauttamaan ka yt-

ta ytymista  yhteiso n normeihin. Ha pea  aut-

taa arvioimaan sosiaalista ja moraalista 

kelpoisuuttamme. (Tiede 13/20, Ha pea  

haastaa mina n) 

Yhteenkuuluvuuden ollessa perus-

tarve, haasteet ha pea n ka sittelyssa  

voivat aikaansaada perustavanlaa-

tuisia ongelmia; yksina isyytta , va -

linpita ma tto myytta  omaa tai mui-

den turvallisuutta kohtaan. 

Ha pea n tunne kuuluu mina tietoi-

suustunteisiin, samoin syyllisyys. 

Siksi esimerkiksi syyllisyys, turha 

syyllistyminen tai muiden syyttely 

kytkeytyva t ha pea herkkyyteen. 

Syyllinen on kytkin väkivaltaan 

itseä tai muita kohtaan     

Ha pea herkkyyteen liittyy usein 

heikko itsetunto. Oman arvon si-

vuuttaminen saa ha pea n hera a -

ma a n silloinkin, kun tarvetta ei oli-

si. Perusteeton ha pea  luo sisa ista  

sekaannusta ja piiskaa olon sieta -

ma tto ma ksi. Maanrakoon katoami-

nen tai jopa kuolema tuntuvat hou-

kuttelevilta vaihtoehdoilta. 

Teksti Jussi Pekkola, va kivaltatyo ntekija  

Miessakit ry julkaisi alkuvuodesta 2021 

kodin ulkopuolista va kivaltaa ka sitteleva n 

raportin Normaalia va kivaltaa. Äineistosta 

nousi esiin joukko, jolle fyysinen ja henki-

nen turpaan saanti oli ela ma n mittainen 

jatkumo. Vastaajista 17 prosenttia kertoi 

kokeneensa va kivaltaa useasti vuoden ai-

kana. Heista  nelja  prosenttia useammin 

kuin kerran kuukaudessa. 

Miksi joku pa a tyy toistuvasti tilanteisiin, 

joissa va kivallan riski on kasvanut? Mika  

saa palaamaan ihmisten luo, jotka alistavat 

ja no yryytta va t? Ja miksi va kivalta tuntuu 



Sivu 23 

Niilla  ha pea herkilla , joilla on itsetunnon 

kohdalla musta-aukko, kaltoinkohdeltuna 

olemisesta voi muodostua osa minuutta. 

Varsinkin jos yleissyyllinen lo ytyy auto-

maattisesti itsesta . Jopa sadistisen va kival-

lan kohteena oleminen voi tuntua ansaitul-

ta. ”Olen niin paska, ettei minulla ole mi-

ta a n va lia .” 

Ha pea n ka ydessa  sieta ma tto ma ksi, osa 

lo yta a  syyllisen automaattisesti itsen ulko-

puolelta. ”Koska sina  aiheutit mieleni sisa i-

sen kaaoksen, saat ka rsia .” Valitettavan 

usein ka rsija ksi joutuu ta ysin ulkopuolinen 

henkilo . Riitta a , etta  kohde on jollain taval-

la liitetta vissa  kaaokseen. Ihonva ri tai su-

kupuoli ovat ta ssa  kohtaa riitta via  perus-

teita oikeutetuksi koetulle va kivallalle. 

Va kivallan toteuttaminen vaatii toki muu-

takin. Mielikuvamurhasta on pitka  matka 

tekoihin. Hallitsematon impulsiivisuus, 

empatiakyvytto myys ja moraaliarvojen yh-

teensopimattomuus ympa risto n kanssa 

lisa a va t va kivaltaista ka ytta ytymista . Vaik-

ka koti ja koulu asettaisivat moraalisa a n-

no t sopivalle taajuudelle, ne myo s kovettu-

vat ja va a ristyva t nopeasti. Na in ka y esi-

merkiksi rajattomissa olosuhteissa kasva-

vien nuorten, tai vaikka kapea-alaisesti 

maailmaa tarkastelevien aikuisten kuplis-

sa. 

Tunteiden rehellinen tarkastelu vähen-

tää väkivaltaa 

Ha pea  liittyy mina kuvaan ja syyllisyys sii-

hen mita  tuli tehdyksi. Oman moraalin tai 

yhteiso n sa a nto jen vastainen toiminta he-

ra tta a  syyllisyyden tunteen. Tunteen avulla 

kykenemme va ltta ma a n virheita  tulevai-

suudessa. Turha syyllistyminen taas lisa a  

ha pea a ; kaikesta huolimatta olen va a ra n-

lainen. 

Ta sta  syysta  esimerkiksi kollektiivisen 

syyllisyyden ruokkiminen ei va henna  va ki-

valtaa. Toimiessaan sa a nto jen mukaan ja 

kuullessaan silti olevansa syyllinen, syntyy 

sisa ista  ristiriitaa. Ha pea herkissa  sekaan-

nus voi aikaansaada vihaa itsea  tai muita 

kohtaan. 

Turhasta kumpuava ha pea  tai muiden 

syyttely vailla perusteita ei rakenna mina a , 

sen enempa a  kuin yhteiskuntaa. Yleistyk-

set ja yleissyytta minen ovat merkitta via  

tekijo ita  rasismin ja nais- ja miesvihamieli-

syyden taustalla. Sama reagointitapa mu-

rentaa luottamusta sosiaaliviranomaisia, 

oikeusja rjestelma a  ja poliisia kohtaan. 

Tunteiden ollessa niskan pa a lla , virheiden 

havaitseminen ja toistamisen ehka isy ei 

ole helppoa. Piinaavien tunteiden ylivalta 

voi synnytta a  itsea a n ruokkivan keha n. 

Ja rjen sumentuessa keha n pyo rteissa , va ki-

valta alkaa na ytta ytya  oikeutetulta ran-

gaistukselta tai ratkaisulta. Ja kas, olemme 

alkupisteessa . Koetussa va kivallassa, kal-

toinkohtelussa ja sivuutetuksi tulemisessa. 

Noidankeha a n saa vauhtia totuuden va a -

ristelysta  ja syytto mia  syytta ma lla . Toimi-

vampi vaihtoehto va kivallan va henta mi-

seen olisi avoin ja rehellinen keskustelu. 

Niin oman mielen sisa lla , kuin muiden 

kanssa. ∎ 

 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 24 

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 

KAIKKI VÄKIVALLAN TEKIJÄT EIVÄT OLE SAMANLAISIA 

Proaktiivinen va kivalta puolestaan on pa a -

ma a ra hakuista, tunteetonta, kylma a  ja las-

kelmoivaa toimintaa, joka on usein yhtey-

dessa  mallioppimiseen ja kokemukseen 

va kivallasta toimivana keinona saavuttaa 

haluamansa tavoite. Proaktiiviseen va ki-

valtaan voi liittya  ka sityksia  miehisesta  yli-

vallasta, naisvihasta, lasten fyysisen kurit-

tamisen hyvyydesta  ja omasta oikeudesta 

ka ytta a  va kivaltaa. Proaktiivisen va kival-

lan hoidossa korostuvat asennekasvatus, 

poliisi, rikosilmoitus, la hestymiskielto ja 

vankila. 

Jokaisella kohtaamallani miehella  on ollut 

oma henkilo kohtainen taustansa ja ajatte-

lutapansa tai va a rien valintojen ketjunsa 

kohti va kivallantekoa. Kysymykseen – Mik-

si joku lyo ? – ei siis voi ennalta tieta a  vas-

tausta. Siksi myo s va kivaltaisen ka ytta yty-

misen lopettamiseen ta hta a vien keinojen 

tulee vastata yksilo llisiin tarpeisiin. ∎ 

Teksti Roope Karjalainen, va kivaltatyo ntekija  

Julkista perheva kivaltakeskustelua seura-

tessani usein ihmettelen, puhutaanko ta ssa  

lainkaan siita  samasta la hisuhdeva kivallas-

ta, jonka parissa tyo skentelen. Yksi eroa 

selitta va  tekija  on, etta  tyo skentelen niiden 

miesten kanssa, jotka ovat ymma rta neet 

toimineensa va a rin, hakeneet apua itsel-

leen ja haluavat muuttaa omaa ka ytta yty-

mista a n. 

Va kivaltaisen ka ytta ytymisen taustalla vai-

kuttavista tekijo ista  ei juurikaan keskustel-

la. Na ytta a  silta , etta  vastaus kysymykseen 

– Miksi joku lyo ? – olisi jo tiedossa. Äjatus-

malli, jolla perheva kivaltaa seliteta a n, on 

yhteydessa  va kivaltaisen ka ytta ytymisen 

hoitamisessa suosittuihin ka yta nto ihin. 

Reaktiivinen va kivalta on impulsiivista 

tiettyyn tilanteeseen tai tapahtumaan liit-

tyva a  toimintaa. Siihen voi liittya  sosiaalis-

ten tilanteiden tulkitsemisen vaikeutta, jol-

loin toisen ka yto s koetaan todellisuutta 

uhkaavammaksi tai hyo kka a va mma ksi. 

Taustalla voi olla myo s tekija n omia uhri-

kokemuksia va kivallasta. Va kivaltaa teh-

da a n kiihtyneen suuttumuksen vallassa ja 

va kivalta voi olla tekija lleen sieta ma tto -

ma n tunnetilan purkamista. Reaktiivisen 

va kivallan hoidossa korostuvat taidot sa a -

della  omia tunteita, kyky toimia vaikeissa 

sosiaalisissa tilanteissa ja va kivallan teki-

ja n ela ma nhistoriaan liittyvien va kivallalle 

altistavien kokemusten ka sitteleminen. Ta -

ta  on keskeinen osa tyo sta mme Miessakit 

ry:n Lyo ma tto ma ssa  Linjassa. 
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esi-

tykseksi eduskunnalle laeiksi sairaus-

vakuutuslain, työsopimuslain ja var-

haiskasvatuslain muuttamisesta sekä 

niihin liittyviksi laeiksi 

(VN/9732/2019) 

 

Miessakit ry kiittää sosiaali- ja terveysmi-

nisteriötä (STM) lausuntopyynnöstä. Lau-

sunto on annettu pyydetyn mukaisesti vas-

taamalla sähköisessä lausuntopalvelussa 

esitettyihin kysymyksiin. Keskitymme lau-

sunnossamme perhevapaauudistukseen liit-

tyviin kysymyksiin. 

Perhevapaauudistuksen ta rkein tavoite tu-

lee olla pienlapsiperheiden hyvinvoinnin 

tukeminen. Kyseinen ela ma nvaihe on tut-

kimusten mukaan keskeisin mahdollisuus 

ja haaste perheiden yhdessa  pysymisen, 

turvallisuuden ja lasten tasapainoisen kas-

vun kannalta. Riitta va n hyvinvoiva ja la sna  

oleva vanhemmuus on ta ma n ela ma nvai-

heen arvokkain voimavara. 

Nyt esitetty uudistus tukee a itien ja isien 

yhteistyo vanhemmuutta. Uudistus viestii 

yhteiskunnalle ja tuleville sukupolville a i-

tiyden ja isyyden yhta la isesta , ja myo s su-

kupuolten erityislaadun huomioivasta ar-

vostamisesta. Lasten silmissa  ta ma  vastaa-

va arvostus on luontaista. Siksi heille onkin 

merkityksellista , ja luottamusta ja turvalli-

suutta vahvistavaa, etta  myo s aikuinen yh-

teiskunta na kee asian samalla tavalla.  

Mahdollisuus vahvistaa yhteytta  vanhem-

piensa kanssa vauva- ja pikkulapsivaiheis-

sa on lasten hyvin-voinnille erityisen mer-

kityksellista . Siksi on hyva ksi, etta  van-

hempainrahapa ivien ma a ra  lisa a ntyy ny-

kyisesta . On myo s hyva , etta  rahan ka ytta -

mista  voidaan joustavasti jaksottaa siihen 

saakka, kunnes lapsi ta ytta a  kaksi vuotta. 

Olisi kuitenkin oletettavaa, etta  isien per-

hevapaiden ka ytto  lisa a ntyisi, mika li jak-

sottamisen voisi ulottaa siihen asti, kun 

lapsi aloittaa peruskoulun. Isyydessa  on 

omat erityislaatuiset vanhemmuuspiir-

teensa  ja isyys syvenee osin eri tahdissa 

a itiyden kanssa. Monesti isa t ovat valmiim-

pia ka ytta ma a n perhevapaita siirrytta essa  

vauvaia sta  pikkulapsivaiheeseen. Esitetys-

sa  uudistuksessa arvostetaan hyva lla  taval-

la a itiyden erityispiirteita  siten, ettei a itiys-

vapaa nykyisesta  lyhene ja etta  raskauden 

loppuvaiheen hyvinvointia turvataan erilli-

sella  raskausrahalla. 

Perhevapaauudistukseen on kirjattu hyvin 

myo s se, etteiva t vanhemmille korvamer-

kityt vapaat ole kokonaan sidottuja, vaan 

perhe voi itsena isesti jakaa myo s niita . 

MIESSAKIT ANTOI LAUSUNNON STM:LLE PERHEVAPAAUUDISTUKSESTA 

→ 
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Perheiden on ta rkea ta  voida itsena isesti 

arvioida oma tilanteensa, ja se, miten juuri 

heille on mielekka inta  jakaa vapaita ja yh-

teiseen hyva a  ta hta a via  muita vastuita. Ti-

lannekuvat perheissa  ovat hyvin vaihtele-

via, eika  niita  siksi tule ulkopuolelta sa-

maistaa. 

Miessakit ry ei ota kantaa uudistuksen tyo -

markkinapoliittisiin tasa-arvovaikutuksiin 

tai muille kuin perheille itselleen aiheutu-

viin kustannuksiin. Na ma  ovat toissijaisia 

ja ulkopuolisia asioita suhteessa perheiden 

hyvinvoinnin ydinkysymyksiin. 

Miessakit ry puoltaa perhevapaauudistusta 

esitetyssa  muodossa, ja toivoo, etta  sen to-

teutuessa asiasta keskityta a n viestima a n 

nimenomaan yhteistyo vanhemmuuden ja 

siten perheiden hyvinvoinnin na ko -

kulmasta. Äidosta halusta esitettyna  ta llai-

nen viesti hera tta a  positiivisia mielleyhty-

mia  ja kollektiivista halua liittya  mallin 

mahdollistaman yhteisen hyva  taakse. 

Helsingissä 26.3.2021 

Miessakit ry 

 

Lisätietoja 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

tomi.timperi@miessakit.fi 

+358 50 588 1687 

 

UUSIA ETUJA MIESSAKKIEN JÄSENILLE! 
 
Miessakkien jäsenille on tarjolla uusia rahanarvoisia jäsenetuja. Jäsenille tarjotuilla alennus-
koodeilla voi nyt lunastaa Tieroomin ja GROOM-parturien verkkokauppojen ostoksista 15 – 
20 % alennuksia.  
 
Tutustu alennuksiin Miessakkien nettisivuilla (→ Miessakit ry → Yhdistys → Ja senisto ). 
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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 ja 

alennuksia monista julkaisuistamme sekä 

järjestämistämme kursseista ja koulutuksis-

ta. Lisäksi saat maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan 

kautta. Voit myo s liittya  suoraan ottamalla 

yhteytta  yhdistyksen toimistoon. Ja sen-

maksu on voimassa sen kalenterivuoden, 

jolloin maksu suoritetaan. Lisa tietoja lo y-

tyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

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

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun 

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsinaiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry 

Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmail.com  

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

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

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onskiv@suomi24.fi 

Järvenpää 
Petre Pomell 
0407271905  
petre.pomell@miessakit.fi  

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

Lahti 
Ilmo Saneri 
050 511 3361 
ilmo.saneri@miessakit.fi 

Loviisa 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola@gmail.com  

Oulu 
Jarno Mettovaara 
040 734 2124 
jamettov@gmail.com 

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

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@me.com 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.com 

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

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

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

 

Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-

kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-

distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 

suunnatuista palveluista. 

 

Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-

dessa  toimistoomme! 


