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Miehille ra a ta lo ityjen tukipalvelujen ky-

synta  on kasvussa. Ta ma  on ollut jo pit-

ka a n ennakoitavissa. Sosiaali-, terveys- ja 

kasvatusalojen hyvinvointitilastoissa pojat, 

nuoret miehet ja miehet na ytta ytyva t mo-

nella sektorilla erityista  tukea tarvitsevina 

ryhmina . Yhteiskunnan palvelut eiva t ky-

kene tarjoamaan sellaista perusopetusta, 

ohjausta ja tukea, joka vastaisi riitta va n 

kattavasti miesten tarpeisiin. Suurta osaa 

kyeta a n tukemaan, mutta kasvavaa osaa ei. 

Tuen tarpeen kasvuun on monia syita . Po-

sitiivinen kasvun aiheuttaja on se, etta  

miehet itse – ja erityisesti nuorempi suku-

polvi – ovat alkaneet aiempaa rohkeammin 

hakeutumaan kriisituen piiriin. Myo s en-

naltaehka isevyyden na ko kulmasta kynnys 

on madaltumassa. Esimerkiksi Miessakit 

ry:n palveluihin hakeutuu ta lla  hetkella  

aiempaa enemma n alle 30-vuotiaita, jopa 

alle 20-vuotiaita miehia . Ja toisaalta, Va es-

to liiton Poikien Puhelin on myo s varsin ky-

sytty tukipalvelu. Ta ma  kehitys viitoittaa 

tulevaa; kriisituen ja ennaltaehka iseva n 

tuen hakeminen on miesten parissa yha  

vahvemmin uusi normaali.  

Miehet tarvitsevat tukea myo s yhteiskun-

nan negatiivisista ilmio ista  johtuen. Na ita  

ovat muun muassa erojen suuri ma a ra , yk-

sina isyyden lisa a ntyminen, miesvaltaisten 

alojen tyo paikkojen va heneminen, poikien 

oppimisongelmat peruskoulussa ja suku-

puolten va lisen vastakkainasettelun vaiku-

tukset miesten itsearvostukseen. Kaikki 

edelliset haasteet ovat jo melko pitka a n 

olleet tiedossa. Ilmio ita  on pyritty ymma r-

ta ma a n ja toimenpiteisiin on monin eri ta-

voin ryhdytty. Tukipalvelut eiva t silti mo-

nesti vastaa tarpeeseen. 

Merkitta vin syy kohtaamattomuusongel-

maan on sukupuolen merkityksen ohitta-

minen. Tutkittaessa Miessakit ry:n teke-

ma a  tyo ta  voidaan havaita, etta  tukea ha-

keneet ovat na hneet varsin merkitykselli-

sena  sen, etta  tarjottu tuki on nimenomaan 

miehille ra a ta lo itya , mieserityista . Se na -

kyy jo siina , miten palveluista viestita a n. 

Monet miehet ilmoittavat, etteiva t ylipa a -

ta a n olisi tukea hakeneet, jos eiva t olisi 

lo yta neet tietoa yhdistyksen tarjoamasta 

tuesta. Osa oli hakenut apua muista yhteis-

kunnan tarjoamista palveluista, mutta 

”jokin la hestytta vyys ja ymma rrys niista  

puuttui”.  

Lisa a ntynyt tukitarve ja ymma rryksen kas-

vu sukupuolierityisen osaamisen merki-

tyksesta  ovat onneksi johtamassa muutok-

seen. Mita  enemma n pojat ja miehet ovat 

itse kertomassa omista na ko kulmistaan ja 

tarpeistaan, sita  paremmin perusopetusta 

ja tukipalveluja voidaan kehitta a  ja koh-

dentaa. 

Tarvitsemme myo s miesten itsearvostusta 

tukevaa yhteiskunnallista keskustelua ja 

kampanjointia. Sukupuolten vastakkain-

asettelun sijaan on mielekka a mpa a  viestia  

siita  tosiasiasta, etta  valtaosa kansalaisista 

arvostaa miehia  ja na kee heida n tukemi-

sensa merkityksellisena . 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

KOHDENTAMALLA TUEMME KATTAVAMMIN 
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den ka ytto  on seka  tyo ntekijo iden etta  asi-

akkaiden osalta arkipa iva istynyt. 

”Kuule, meillä oli tapaaminen sovittu huo-

miselle. Olen nyt lasteni ja lasten lasteni luo-

na täällä Kainuussa, voidaanko tapaaminen 

hoitaa verkon välityksellä?” 

”Mulla työt loppuvat klo 15, kävelen siitä 

sitten päiväkotiin hakemaan lapsia, voi-

daanko siinä välissä keskustella puhelimit-

se?” 

”Elämä on kiireistä. Lasten koulut ja harras-

tukset, oma työ, kontrolloiva puoliso. Ei mi-

nulla ole muulloin aikaa pahaa oloani pur-

kaa, kuin nyt yöllä. Hyvä, että tänne saan 

kirjoittaa. Se helpottaa.” 

”Kiitos! Jos eroryhmä ei olisi kokoontunut 

etänä, ei minulla olisi ollut mitään mahdol-

lisuutta osallistua. Ilman tätä ryhmää en 

olisi selvinnyt, olisin jäänyt tukea vaille. 

Me pidetään porukan kanssa vieläkin yh-

teyttä.” 

Ta na a n ihmiset osaavat jo pyyta a  sita , mil-

la  tavalla haluaisivat yhteydenpidon tapah-

tuvan. Heilla  on jo tieto siita , etta  fyysinen 

tapaaminen ei ole ainoa tapa kohdata ja 

saada apua. Karanteenikin on ta ssa  ajassa 

tullut tutuksi, mutta senka a n vuoksi ei ta-

paamista tai osallistumista vertaisryhma a n 

ole tarvinnut peruuttaa. Eta yhteydella  ta-

pahtuva kohtaaminen ei ole ena a  pitkien 

va limatkojen etuoikeus, vaan sen voi valita 

myo s muista syista ; ela ma ntilanteen ja it-

selle mieluisimman, helpoimman tavan 

mukaan. 

Teksti Jani Isoka a nta , erotyo ntekija  

Verkkova linein tapahtuvaa ihmis- ja vuo-

rovaikutustyo ta  on tehty pitka a n. Äpua eri-

laisiin ela ma nkriiseihin on ollut saatavilla 

monin eri tavoin, muun muassa puhelin-

auttamisen historia on pitka  ja verkossakin 

apua on ollut tarjolla vuosien ajan. 

Monikanavaisuus auttamistyo ssa  on siis jo 

vanha keksinto , mutta korona-aika rajoit-

teineen lisa si ja laajensi verkkoneuvottelu-

va lineiden ka ytto a  asiakas- ja kohtaamis-

tyo ssa . Pakon edessa . Keva a lla  2020 yh-

teiskunta meni kiinni, kohtaamispaikat 

suljettiin, asiakasvirta hiljeni, koettiin epa -

varmuutta ja suuri muutos oli shokki. Kui-

tenkin varsin nopeasti ta sta  pa a stiin eteen-

pa in ja ryhdyttiin toimintoja kehitta ma a n 

tilanteen vaatimalla tavalla. Olemassa ole-

via digiratkaisuja kehitettiin, tehtiin roh-

keita, uusia kokeiluja ja voisi sanoa, etta  jo 

puolessa vuodessa digitaalisuus asiakas-

tyo ssa  vakiintui. Äsiakaspalautteen ja mui-

den hyvien kokemusten myo ta  toiveikkuus 

hera si; apua saa ja sita  pystyy digiva linen 

hyvin myo s antamaan. 

Teknologia on myo s ta ssa  ajassa ottanut 

nopeampia harppauksia, kuin mita  ei ehka  

ns. normaalioloissa olisi osattu tehda . Äl-

kumetreilla  tuntui, ettei kaista riita , eiva t-

ka  verkkoneuvotteluohjelmat pysy suuren 

ka ytta ja volyymin pera ssa , mutta paine 

ka ytta jien taholta oli niin suuri, etta  ohjel-

mistoyritykset joutuivat panemaan paras-

taan. 

Systeemi toimii nyt hyvin. Teknisia  haas-

teita on ena a  aika va ha n ja verkkova linei-

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

KASVOTUSTEN, ETÄNÄ JA HYBRIDIMALLILLA – LÄHIPALVELUJA KAIKKI 
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Joillekin kasvokkainen vuorovaikutus ei 

ole ensisijainen kommunikaatiotapa, ta-

pahtuipa se sitten eta na  tai la hella . Pa a sy 

kasvokkaisiin tilanteisiin voi syysta  tai toi-

sesta olla rajoittunut, kotoa ei lo ydy tilaa, 

missa  voisi rauhassa puhua tai la heinen 

ihminen kontrolloi niin vahvasti, ettei ole 

”sen siunaaman rauhaa”. Joku voi myo s ko-

kea asiansa niin ha pea llisena  tai epa nor-

maalina, etta  vain anonyymisti verkkoon 

kirjoittamalla pystyy ela ma ntilannettaan 

purkamaan. 

Verkko tarjoaa ajasta ja paikasta riippu-

mattoman alustan avulle. Ha pea lliseksi ko-

ettujen ongelmien puheeksi otolle netti 

tarjoaa hyva n kanavan, koska anonymi-

teetti va henta a  leimautumisen pelkoa. Ver-

kossa tapahtunut hyva  ensikohtaaminen 

voi madaltaa kynnysta  jatkoapuun hakeu-

tumisessa, monikanavaisuus tuo kohtaami-

seen helppoutta ja parantaa ihmisten 

avunsaantia. 

Vaikka keva a n 2020 ja lkeen digitaalinen 

yhteydenpito vyo ryi kaikilla ela ma n osa-

alueilla ja verkossa tapahtuva asiointi tuli 

isoksi osaksi arkea, on syyta  muistaa, etta  

toisille sopii paremmin kasvotusten vas-

taanotettu tieto ja tuki. Pikkuhiljaa paluu 

uuteen normaaliin on alkanut, mika  mah-

dollistaa ja lleen myo s kasvokkaisen 

(maskikkaisen) kohtaamisen helpommin. 

Havaittavissa on myo s digiva symysta , mi-

ka  on ymma rretta va a . Usealta asiakkaalta 

on tullut toive kohdata kasvotusten, koska: 

”eta tyo n myo ta  luurit ovat jo kasvaneet 

pa a ha n kiinni.” 

Äuttamisen va line ei siis ole itsetarkoitus, 

vaan se valitaan aina asiakkaan tarpeiden, 

toiveiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. 

Digia  emme tee digin vuoksi, vaan siksi, 

etta  ihmisten tarpeisiin voidaan na in vas-

tata paremmin. 

Korona ra ja ytti pankin. Digitaalisuus tuli 

rymina lla  mukaan kaikilla ela ma n alueilla, 

palvelut siirtyiva t entista  enemma n verk-

koon. Äjasta oppineena, meilla  on oiva 

mahdollisuus ja paljon osaamista moni-

kanavaisen auttamistyo n kehitta miseen 

entisesta a n; vanhaan ei ole ena a  paluuta. 

Digi- ja verkkopalvelut eiva t ole eta palve-

luja, vaan ta na a n ne ovat jo oleellinen osa 

la hipalveluja.  

Kohdataanpa sitten eta na , livena  tai hybri-

dina , aina ollaan ihmista  la hella . ∎ 
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Osallistujilla ei edellyteta  olevan masen-

nusdiagnoosia. Palvelu on maksuton. 

Lisa tietoja ja yhteydenotto Miessakkien 

verkkosivuilta (→ MÄSI) 

≡ 

Vieraasta Veljeksi -syksyn kuulumisia 

Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminnan syk-

syn ryhma  ka ynnistyi 14.9. Henkilo koh-

taisten tapaamisten ja rjesta misen tultua 

mahdolliseksi myo s tukihenkilo toimintaa 

ja keskusteluryhma toimintaa on pyo ritetty 

normaalisti Helsingissa  elokuun lopusta 

alkaen. Mentori- ja tukihenkilo toiminnassa 

on mukana parikymmenta  miesta . 

Vapaaehtoisia maahanmuuttajamiehia  ja 

suomalaisia miehia  yhdista va a  mentoritoi-

mintaa on tarkoitus ja rjesta a  myo s muual-

la kuin pa a kaupunkiseudulla vuonna 2022, 

mika li asiat eteneva t suunnitellusti. 

Lisa tietoja Miessakkien nettisivuilla (→ 

Vieraasta Veljeksi) 

MASI-toiminnan yksilötapaamiset jat-

kuvat 

MÄSI-toiminnassa on nyt syyskaudella ja l-

leen tarjolla mahdollisuus yksilo tapaamis-

ten ja rjesta miseen. MÄSI tarjoaa apua isille 

masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen 

perheessa .  

Toiminta ylla pita a  isien toimintakykya  ja 

edista a  heida n hyvinvointiaan perheissa , 

joissa jommallakummalla vanhemmista on 

masennusta tai siihen viittaavaa oireilua. 

MÄSI on suunnattu niille isille, jotka koke-

vat toimintakykynsa  ja jaksamisensa ole-

van kovilla. Tyo skentelyn tavoitteena on 

ja senta a  omaa tilannetta ja antaa keinoja 

oman ela ma nhallinnan ylla pita miseen se-

ka  isyyden haasteisiin asiakkaan omista 

la hto kohdista.  

MIESSAKIT RY 

AJANKOHTAISTA 
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Miessakkien syksyn koronaohjeistus 

Miessakkien syyskauden ohjeistuksen mu-

kaisesti asiakastapaamiset ja muut yksilo - 

ja ryhma toiminnot voidaan ja rjesta a  jat-

kossa kasvokkain koronaturvallisuus huo-

mioiden. Tukea on tarjolla jatkossakin 

myo s tuttuun tapaan eta va lineita  hyo dyn-

ta en. Koulutusten ja muiden tapahtumien 

ja rjesta minen on myo s mahdollista la hiti-

laisuuksina. Kaikessa toiminnassa nouda-

tetaan yleisia  koronaturvallisuuden peri-

aatteita. 

Koronaohjeistus lo ytyy kokonaisuudes-

saan Miessakkien verkkosivuilta (→ Äjan-

kohtaista →  Tiedotteet) 

≡ 

Tampereen toimiston muutto 

Miessakkien Tampereen toimipiste on 

muuttanut uusiin tiloihin. Elokuusta alka-

en paikkakunnan tukimuodot lo ytyva t 

osoitteesta Puutarhakatu 16 B, 6.krs, 

33210 Tampere. 

≡ 

Toiminnan Miehet -sakkien syyskausi 

Toiminnan Miehet -toiminnan Miessakkien 

tuoreen korona-linjauksen myo ta  myo s 

Toiminnan Miesten vertaissakkeja voidaan 

jatkossa ja rjesta a  myo s la hitilaisuuksina. 

Vertaisryhma t (esim. sa ba - ja saunasakit) 

noudattavat aina ka yto ssa  olevien tilojen 

ohjeistuksia.  

Kasvokkaista on ka ynnistettya  uudella 

vaihteella eri puolilla Suomea! Kokoonnut-

taessa sakeissa huolehditaan koronatur-

vallisuudesta panostamalla turvava leihin, 

hygieniaan ja maskien ka ytta miseen. Myo s 

eta na  pidetta via  sakkeja on mahdollista 

toteuttaa. 

Tutustu koulutettujen vapaaehtoismiesten 

veta mien sakkien valikoimaan Miessak-

kien nettisivuilla (→ Toiminnan Miehet) 
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Edella  kaksi arjessa kohtaamaani esimerk-

kia . Tilanteissa olen osallistunut va kivalta-

kulttuurin hyva ksymiseen. Olen jatkanut 

matkaani asiaan puuttumatta. Vaikka ri-

koksen kriteerit ta yttyva t ja asia kuuluisi 

poliisille. Tappamisella uhkailu on rikos. 

Tilanne on ristiriitainen. Jokaisen aikuisen 

tulisi puuttua ha irio ka yto kseen. Kohdistui 

tai toteutti sen kuka hyva nsa . Samalla tulee 

suojella itsea . Ha ta keskukseen soittaminen 

taas on ainakin itsella  korkean kynnyksen 

takana. Ja mika li soittaisin, huomaan pohti-

vani seuraavia asioita; mika  on viran-

omaisten mahdollisuus puuttua, joudunko 

itse ongelmiin, milta  mina  na yta n miehena  

muiden silmissa  ja olisiko puuttumisella 

vaikutusta mihinka a n. 

Roolin takaa puuttuminen on helpom-

paa 

Tyo ela ma ssa  olen saanut tappouhkauksia 

traumapa ivystykseen tuodulta 

”normaalilta” bisneshenkilo lta , siina  missa  

psykiatrisen osaston potilailta. Tappouh-

kaukset eiva t ole vain nuorten kypsyma -

to nta  ka yto sta . Kulttuuri kuuluu niin so-

messa, kuin poliittisessa ”a lykka iden hen-

kilo iden” keskustelussa. 

Nuoret oppivat aikuisilta millainen kielen-

ka ytto  on sallittua. Ongelman valuminen 

aikuisilta lapsille vyo ryi ta rykalvoille tyo s-

sa ni Poikien Puhelimessa. Sinne soittavien 

keski-ika  on kolmentoista korvilla. Va ki-

vallalla, tappamisella ja esimerkiksi olete-

tun vaimoni raiskaamisella uhkailu olivat 

tyo ssa  perusarkea. 

Teksti Jussi Pekkola, va kivaltatyo ntekija  

Harva haluaa joutua va kivallan kohteeksi. 

Silti hyva ksymme va kivaltakulttuuria ylla -

pita va a  ka ytta ytymista . Konkreettisena 

esimerkkina  va kivaltaa ihannoiva ja nor-

malisoiva puhe. 

Kyky monipuoliseen kommunikaatioon 

erottaa ihmiset muista ela imista . Va kival-

tainen puhe taas alentaa ihmiset muiden 

ela inten tasolle. Mika li ei halua vajota ra k-

sytta va n koiran tasolle, voi puhekykya  

hyo dynta a  hyvinvoinnin lisa a miseen, ei 

sen nakertamiseen. 

Väkivaltainen puhekulttuuri läpi leik-

kaa yhteiskunnan 

Raitiovaunu seisoo iltapa iva ruuhkassa. 

Keski-ika inen siististi pukeutunut paris-

kunta ka y a a neka sta  sananvaihtoa; ”Jos 

mulla olis haulikko, niin ampuisin ton kul-

jettajan.” 

Metron uloska ynnin vieressa  sekavasti 

ka ytta ytyva  kolmikko, joista yhden reppu 

on levitettyna  sisa lto ineen pitkin kiveysta . 

Ohi ka vellessa  repun omistaja ka a ntyy 

kohti ja huutaa: ”Koskit mun reppuun, ta-

pan sut!” 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

TAPAN SUT! 



Sivu 9 

Tyo roolissa tilanteet ovat helpommin hal-

littavissa. Tunneside tapahtumaan on eri-

lainen. Samoin organisaation tuki on taus-

talla. Silti suurin osa uhkauksista on men-

nyt mappi o o ho n. Toki tilanne on selvitetty 

mahdollisuuksien mukaan tapahtumahet-

kella . Yhta a n rikosilmoitusta en silti ole 

urallani tehnyt. 

Fantasiointia vai purkua 

Osa na ytta isi lietsovan va kivaltapuheella 

itsensa  jonkin asteiseen kiimaan. He hake-

vat aggressiosta ka ytto voimaa, huomiota 

tai asemaa yhteiso ssa . Tyo ssa ni va kivaltaa 

kokeneiden miesten parissa va kivaltainen 

puhe voi olla hallittua aggression purkua. 

Valitettavasti useimmiten aggressiivisella 

ka yto ksella  ei kumota aggressiota tai vi-

haa. Na illa  tunnetiloilla on taipumus ku-

muloitua. 

Miessakit ry julkaisi talvella 2021 katuva -

kivaltaa ka sitteleva n raportin ”Normaalia 

va kivaltaa”. Kyselyyn vastasi 1957 miesta . 

Vastaajilta kysyttiin muun muassa, mita  

va kivallan va henta miseksi tulisi tehda . Sel-

kea sti suurin osa, yhteensa  43 %, na ki toi-

mivimmaksi ratkaisuksi va kivaltakulttuu-

rin muutoksen. Siihen on hyva  la htea  kiin-

nitta ma lla  huomiota sanoihin. Tulivat ne 

omasta, ysta va n tai tuntemattoman suusta.  

Hyva ksyma lla  jonkin osan va kivaltaa, hy-

va ksyy va kivallan osana ongelmanratkai-

suvalikkoa. ∎ 
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vissa kin poikkeusoloissa palvelusarki kul-

kisi mahdollisimman hyvin. 

Esitys muistutti siita , kuinka normaalista 

ela ma sta  eristyksissa  ollessa jaksaminen 

on usein koetuksella ja kriisit erityisen ku-

luttavia. Korona on uniikki poikkeustila, 

mutta asevelvollisuutta suorittaessa kuor-

mitusta aiheuttavat myo s muut, arkisem-

matkin huolet. Matalalla kynnyksella  tar-

jolla olevaan tukeen panostaminen on var-

masti eritta in arvokasta paitsi pandemian 

keskella  myo s normaalioloissa. 

Kyvyt käyttöön 

Puolustusvoimien kuulumiset tarjoavat 

miestyo n kenta n toimijoille aina la pileik-

kaavaa tietoa ika luokan voinnista ja muun 

muassa syrja ytymisriskien vahvuudesta. 

Etenkin palveluksesta vapautuksen saa-

neet nuoret voivat olla vapautuksen syysta  

riippuen keskima a ra ista  korkeammassa 

alttiudessa syrja ytya . Kutsuntavaiheessa 

onkin ta rkea  hetki panostaa nuorten mies-

ten kohtaamiseen ja kuulemiseen, jotta 

kaikkia osattaisiin tukea heille luontevaan 

suuntaan. Samalla myo s saataisiin otettua 

koppia varhaisessa vaiheessa mahdollises-

ti syrja ytymisriskissa  olevista, ennen kuin 

kierre ajan myo ta  ka y hankalammaksi py-

sa ytta a . 

Nuorille on hyva  olla tarjolla tietoa ja oh-

jausta, kun he miettiva t vaihtoehtojaan 

kutsuntojen la hestyessa , etenkin jos taus-

talla on omia traumoja tai painolasteja. 

Vuosien varrella kutsuntojen yhteydessa  

onkin toteutettu syrja ytymista  ehka isevia  

hankkeita ja pysyva mpa a kin toimintaa. Re-

Teksti Ismo Pitka nen, ja rjesto sihteeri 

Mies-, isä- ja poikatyön verkostossa päästiin 

keväällä paneutumaan nuorten miesten 

kuulumisiin armeijassa, kun kokoukseen 

saatiin asiantuntijavieraaksi Puolustusvoi-

mien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen. Esi-

tyksessä paneuduttiin varusmiesten vointiin 

tilastojen perusteella ja myös näiltä suo-

raan kuultuna. 

Koronan kuluttamat 

Varusmiesten arki ja jaksaminen on ollut 

koetuksella koronan keskella . Tartunta-

ma a ria  on pitkin keva tta  saatu pidettya  ku-

rissa poikkeusja rjestelyilla , mutta ne ovat 

myo s aiheuttaneet rasitusta. Pitka t kiin-

niolot kuluttavat, urheilumahdollisuudet 

ovat olleet rajoitettuja ja epa varmat tule-

vaisuuden na kyma t seka  huoli la heisten 

hyvinvoinnista on kuormittanut kasarmeil-

la. 

Vastapainona kantahenkilo kunnan toimin-

taan ja koulutukseen on panostettu, jotta 

na ma  pystyva t vastaamaan nouseviin 

haasteisiin. Toimintakykya  tuettaessa pyri-

ta a nkin satsaamaan paitsi fyysiseen, myo s 

sosiaaliseen ja psyykkiseen puoleen. Moni-

puolisen tuen merkitys na kyy jo siina , etta  

fyysisen puolen ongelmat muodostavat al-

le 50 % keskeytta misperusteista. Erityises-

ti panostetaan muun muassa ryhmia  veta -

vien varusmiesjohtajien kouluttamiseen, 

ovathan he la himpa na  oleva kontakti, jolta 

varusmiehet voivat hakea tukea ja ohjau-

tua tarvittaessa eteenpa in. Jatkossakin on 

myo s hyva  kuulla varusmiesten omia na -

kemyksia  tukea kehitetta essa , jotta veny-

KUULUMISIA KASARMILTA KORONAN KESKELTÄ 
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sursseja ta ha n ei kuitenkaan ole koskaan 

liikaa, jotta tuen saaminen varmistettaisiin, 

etenkin asuinalueesta riippumatta. 

Verkostossa keskusteltiin myo s siita , kuin-

ka palveluksen suorittamiseen olisi hyva  

tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia, 

jotta nuoret voivat hyo dynta a  kykyja a n. 

Muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti, 

kuinka sotilastiedustelussa haasteena on 

nostettu esiin, etta  era a t parhaista tieto-

tekniikka-alan syva osaajista ovat siviilipal-

velusmiehia  tai heida t on vapautettu rau-

hanaikaisesta palveluksesta (www.hs.fi/

kotimaa/art-2000007960479.html). Esi-

merkiksi erilaiset palveluskelpoisuusluo-

kat tarjoavat jo liikkumavaraa ja niita  voisi 

kehitta a  tulevaisuudessa entisesta a n moni-

puolisemmiksi. Haasteeseen voi myo s vas-

tata panostamalla siihen, etta  mahdollisim-

man monet kokevat palveluksen suoritta-

misen itselle houkuttelevaksi, toimivaksi ja 

mielekka a ksi kokemukseksi. Ta ma  koke-

mus syntyy monista pienista  ja suurem-

mistakin palasista, joista toimintakyvyn 

tukeen monipuolisesti satsaaminen on yksi 

keskeisimmista  ja maksaa itsensa  varmasti 

takaisin. ∎ 

Blogi pohjautuu Mies-, isä- ja poikatyön ver-

koston keskusteluihin. Verkosto kerää yh-

teen toimijoita moninaisista eri taustoista 

teemoiteltuihin tapaamisiin, joissa tavoit-

teena on jakaa asiantuntemusta ja kehittää 

yhteistyössä suomalaisen miestyön kentän 

tilannetta. 

Lisätietoja Miessakkien verkkosivuilla (→ 

Toimintamuodot → Miestyön Osaamiskes-

kus → Verkostotyö) 

 

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 

- Vaiettu väkivalta -raportti 
 

www.miessakit.fi/kauppa 
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mivat omaavat riitta va n tietouden mieseri-

tyisyydesta  ja sen merkityksesta  miesten 

tukemisessa. 

Yhdistyksen koulutus- ja kehitta mistoi-

minta perustuu mieserityisesta  tyo sta  ker-

tyneeseen tietoon seka  miehia  ja heida n 

auttamistaan koskevaan tutkimukseen. 

Koulutustoiminta kohdentuu sosiaali-, ter-

veys- ja kasvatusalalla toimivien perus- ja 

ta ydennyskouluttamiseen. Yhdistys tarjoaa 

myo s miestyo n kehitta mistukea ja tyo noh-

jausta alalla toimiville organisaatioille. 

Miessakit ry pyrkii vaikuttamaan yksilo i-

hin, yhteiso ihin ja yhteiskuntaan miesten 

hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Miesna ko -

kulmainen vaikuttamistoiminta lisa a  mies-

ten kiinnostusta omasta hyvinvoinnistaan, 

tuo esiin miesten na kemyksia  ja tarpeita, ja 

toimii miesten tueksi erilaisissa sosiaalisis-

sa, terveydellisissa  ja yhteiskunnallisissa 

kysymyksissa . 

Miessakit ry vaalii yhteisvastuullista yhtei-

sen hyva n rakentamista. Miessakit ry:n 

idean ytimessa  on na kemys sukupuolten 

va lisesta  kumppanuudesta ihmisyyden hy-

vinvoinnin perustana. Ihmiset na hda a n it-

selleen ja toisilleen la hto kohtaisesti hyva a  

haluavina. Miessakit ry perustaa missionsa 

ta lle kantavalle voimalle. 

Miessakit ry on poliittisesti ja uskonnolli-

sesti sitoutumaton. 

Toiminta-ajatus 

Miessakit ry huolehtii miesten henkisesta , 

psyykkisesta  ja sosiaalisesta hyvinvoinnis-

ta, seka  kehitta a  pitka ja nteisesti miesten 

yhteisvastuun ja keskina isen auttamisen 

rakenteita. Ta ta  tarkoitusta toteutetaan 

luomalla ja ylla pita ma lla  monimuotoista 

matalan kynnyksen vertaistoimintaa; tar-

joamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalvelu-

ja; kouluttamalla vertaismiehia  seka  sosi-

aali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilai-

sia ja opiskelijoita; olemalla mukana ra-

kentamassa erilaisten organisaatioiden 

miestyo ta ; seka  osallistumalla yhteiskun-

nalliseen keskusteluun. Toiminnan ytimes-

sa  on mieserityinen tyo , johon yhdistyksen 

kehitta mis-, koulutus- ja vaikuttamistoi-

minta pohjaavat. 

Miesten oma osallistuminen ja miesten va -

linen vertaisuus ovat keskeisimma t tarvit-

tavaa erityisosaamista tuottavat elementit 

tavoiteltaessa miesten hyvinvoinnin vah-

vistumista. Toimintasisa lto jen rakentuessa 

ta lle perustalle miesten tarpeet pysyva t 

tavoiteasettelun keskio ssa . Miesten erityis-

tarpeet huomioiva tyo  ja vertaistoiminta 

vahvistavat miesten kokemusta omasta ar-

vokkuudesta. Ävun hakeminen arkipa iva is-

tyy ja avun vastaanottaminen helpottuu. 

Miessakit ry:n kaikki toimijat ovat miehia . 

Sisa isten perehdytys- ja ta ydennyskoulu-

tusrakenteiden myo ta  organisaation tuki- 

ja kriisipalveluja toteuttavat tyo ntekija t 

ovat miestyo n ammattilaisia. Myo s yhdis-

tyksen vapaaehtoistoimijat, seka  organi-

saation johdossa ja hallintorakenteissa toi-

MIESSAKKIEN TOIMINTA-AJATUS, MISSIO JA KESKEISET KÄSITTEET 
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Missio 

Miesten tueksi. Kaikkien hyva ksi. 

Miessakit ry pita a  huolta miesten ela ma a  

tukevien yksilo llisten, yhteiso llisten ja yh-

teiskunnallisten rakenteiden vahvistami-

sesta parantaakseen miesten kokonaisval-

taista hyvinvointia.  

Miessakit ry tekee tyo ta  sellaisen yhteis-

kunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvis-

tuu sukupuolten va lisen kunnioittavan 

kumppanuuskulttuurin kautta. 

 

Keskeiset käsitteet 

Mieserityisyys 

Mieserityisyys on miehiin liittyvien biolo-

gisten, psykologisten ja sosiokulttuuristen 

tekijo iden merkitysten ja vaikutusten ym-

ma rta mista  ja huomioimista.  

Mieserityinen työote 

Mieserityinen tyo ote tarkoittaa sita , etta  

mies on toiminnan keskio ssa , ja ha n tulee 

mieserityisyyden myo ta  aidosti kuulluksi 

ja kohdatuksi. 

Miestyö 

Miestyo  on miesten tueksi tehta va a  sosiaa-

li-, terveys- ja kasvatusalan ammatillista 

tyo ta  ja vertaistoimintaa. Miessakit ry:n 

miestyo  perustuu mieserityisyyteen ja 

mieserityiseen tyo otteeseen. 

Miesten välinen vertaisuus 

Miesten va linen vertaisuus on miesten yk-

silo llisten kokemusten, kertyneen koke-

mustiedon ja niihin pohjaavan ela ma nvii-

sauden jakamista miesten kesken. Vertai-

suuden avulla tuetaan omaa ja toisten 

miesten hyvinvointia, seka  sosiaalista, tie-

dollista ja yhteiskunnallista oppimista. 

Vertaismies 

Vertaismies on mies, joka toimii vapaaeh-

toisena ohjaajana tai tukihenkilo na  mies-

ten va lisessa  vertaistoiminnassa. 

Yhteisvastuu 

Yhteisvastuu tarkoittaa ihmisten yhteista  

vastuunkantoa toistemme ja yhteiskunnan 

hyvinvoinnista. 
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miehet katuva kivallan kokijoina -

selvityksessa  (2021). 

Seminaarissa ovat paikalla raportin laati-

neet VKM:n tyo ntekija t Jussi Pekkola, Tom-

mi Sarlin seka  Miessakkien kehitta mis- ja 

koulutuspa a llikko  Joonas Kekkonen. Muka-

na asiantuntijoina myo s Miia Laakso, pu-

heenjohtaja Huoma ry, Harri Soininen, Hel-

singin poliisi, ennaltaehka i-

seva  toiminta, Karoliina 

Suonpa a , va ito skirjatutkija 

Kriminologian ja oikeuspoli-

tiikan instituutti ja Satu Lid-

man, va kivaltatutkija, 

EraseGBV-hanke, Tampe-

reen yliopisto. 

Lapinlahteen pa a see ka te-

vimmin ajamalla metrolla 

Ruoholahteen ja ka velytieta  

La nsiva yla n ali. Toinen tapa 

on tulla raitiovaunulla nro 8 

Marian sairaalan pysa kille 

ja ka vella  hautausmaan vie-

ritse. Lapinlahden alueella 

on myo s ilmaisia parkki-

paikkoja. Lisa tietoa paikas-

ta: https://lapinlahden-

lahde.fi/tilat-2/auditorio/ 

Lisätietoja  ja ilmoittautumi-

nen Miessakkien verkkosi-

vuilla (→ Väkivaltaa Koke-

neet Miehet). 

Raportti on myös tilattavissa 

osoitteesta: 

www.miessakit.fi/kauppa/ 

Miessakkien Va kivaltaa Kokeneet Miehet -

palvelu (VKM) ja rjesta a  Helsingissa  Lapin-

lahden sairaalan auditoriossa 24. marras-

kuuta klo 12–16 katuva kivaltaa ka sittele-

va n seminaarin teemalla Normaalia va ki-

valtaa. Tilaisuus myo s streemataan. 

VKM haluaa ka yda  keskustelua teemoista, 

jotka tulivat esiin Normaalia va kivaltaa - 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

KATUVÄKIVALTAA KÄSITTELEVÄ SEMINAARI 24.11.2021 
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Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoa-

vat tukea myo s poikkeusolojen aikaan pu-

helimitse ja eta va lineita  hyo dynta ma lla . 

 

Asiakastapaamiset videovälitteisesti tai 

puhelimitse 

- Erosta Elossa | Lyo ma to n Linja | Va kival-

taa Kokeneet Miehet | Vieraasta Veljeksi  

- Lisa tietoja: www.miessakit.fi 

Chat-palvelumme Tukinetissä 

- Erosta Elossa –chat  

maanantaisin klo 21-23. 

- Lisa tietoja: www.tukinet.net 

Keskusteluryhmät Tukinetissä 

- Erosta Elossa – erokeskustelua miehille 

- MÄSI-keskustelupalsta isille 

- Tukinetissa  myo s Erosta Elossa -

tukisuhde-palvelu 

- Lisa tietoja: www.tukinet.net 

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 

Päivystävät luurit 

- ISÄ luuri numerossa 044 751 1332. 

Ärkisin klo 9-16 

MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA 
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teisista  kasvokkain tapahtuvista tapaami-

sista. Tuttua oli se, etta  kun osallistujilla oli 

vihdoin mahdollisuus jakaa kokemuksiaan 

ja kipuaan vapaasti samassa tilanteessa 

olevien toisten miesten kanssa, se tilaisuus 

sitten todella ka ytettiin hyva ksi. Ensitapaa-

misesta asti rehelliset keskustelut seka  ko-

kemusten ja tunteiden jakaminen saivat 

liikkeelle paljon asioita ryhma n miehissa . 

Uuden ela ma n rakennuspuut alkoivat pik-

kuhiljaa lo ytya  ja kipukohdat arpeutua. 

Ja lleen kerran vertaistuen ihme toteutui 

lukemattomista aiemmin veta mista ni ryh-

Teksti Simo Ollila, eroryhma ohjaaja 

Minulla on Erosta Elossa -ryhmien veta mi-

sesta  jo aikamoisen pitka  kokemus. Äloitin 

Tampereen ryhmien ohjaajana heti hank-

keen alkaessa syksylla  2007, ja siita  la htien 

olen tyo skennellyt kahden kymmenen ker-

taa kokoontuvan eroryhma n kanssa vuo-

sittain. Ta sta  huolimatta lo ysin itseni uu-

den edesta , kun alkoi olla selva a , etta  sa-

massa huoneessa livena  kokoustavien ryh-

mien olisi pakko ottaa aikalisa  pandemian 

toisen aallon edetessa . Koko Suomen siir-

ryttya  sa helta ma a n Teamsiin tai Zoomiin, 

ta ma  oli toki looginen askel myo s Erosta 

Elossa -ryhmille. 

Älussa oma suhtautumisesi ta ha n siirty-

ma a n oli epa varma ja hivenen skeptinen. 

Vuosien saatossa luottamukseni Erosta 

Elossa -hankkeen eroryhmien mahdollista-

man vertaistuen parantavaan voimaan oli 

vain kasvanut. Olisivatko verkkova litteiset 

eroryhma t laimentamassa eheytta va n ryh-

ma kokemuksen pelka ksi jutusteluksi, sy-

va llisestikin eheytta va n tyo skentelyn si-

jaan? 

Pa a dyin kuitenkin siihen, etta  todenna ko i-

sesti yhdessa  ela ma nsa  vaikeimmista pai-

koista kamppailevien miesten olisi hyva  

saada hyva ksi havaitun ryhma tyo skentely-

mallin kautta apua, vaikka sita  ei voisikaan 

antaa optimaalisissa olosuhteissa. Pa a tin 

siis ottaa haasteen vastaan ja la htea  ohjaa-

maan ensimma ista  verkkova litteista  ero-

ryhma a ni – ja ylla tyin. 

Kokemus ryhma tyo skentelysta  ei sitten 

perustaltaan valtavasti eronnutkaan perin-

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

ETÄNÄ VAAN EI KAUKANA  
– KOKEMUKSIA VERKKOVÄLITTEISISTÄ EROSTA ELOSSA -RYHMISTÄ 
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mista  tutulla tavalla. Kavereita ei ja tetty ja 

kaikki miehet jatkoivat kymmenen viikkoa 

kesta neen ryhma prosessin loppuun asti. 

Ryhma la iset myo s vaihtoivat yhteystietoja 

ja jatkoivat yhteydenpitoa myo s ohjatun 

ryhma n ja lkeen. Erosta Elossa -konsepti 

osoitti siis voimansa myo s verkko-

olosuhteissa. 

Toki eroja live- ja eta ryhmien va lilta  lo y-

tyy, ja verkkotyo skentely toi peliin omat 

a rsytta va t ongelmansa, kuten jonnekin ky-

beravaruuteen katoavat a a net tai koko-

naankin katkeilevat yhteydet. Toisaalta 

eta tyo skentely toi mukanaan myo s jousta-

vuutta, ja ryhma a n saattoi osallistua vaik-

ka matkan pa a lta  omasta (parkkeeratusta) 

autosta. Vaikka tekniset vaikeudet va lilla  

a rsyttiva tkin, niiden merkitys ja i loppujen 

lopuksi ryhma prosessin kannalta aika va -

ha iseksi. 

Helpottaakseni ryhma la isten tyo skentelya  

ja keskittymista  laadin Teamsissa tapahtu-

neille tapaamisillemme etuka teen ka yta n-

no t, jotka osoittautuivat hyviksi ohjenuo-

riksi. Sovimme heti alussa muun muassa 

sen, etta  kaikilla on tapaamisissamme aina 

verkkokamera pa a lla , mutta mikrofoni on 

auki vain omien puheenvuorojen aikana, 

puheenvuoroa pyydeta a n ja etta  puhelin, 

sosiaalinen media ja muut sovellukset ovat 

suljettuina. 

Verkkova litteiset eroryhma t ovat osoitta-

neet olevansa muutakin kuin vain poik-

keusaikojen ha ta ratkaisu. Ne mahdollista-

vat Erosta Elossa -toiminnan tarjoamisen 

poikkeusaikojen ja lkeenkin myo s niille, joi-

den kotipaikkakunnalta ei viela  lo ydy 

omaa eroryhma a . Minulla olikin kunnia 

toimia ta na  keva a na  ensimma isen valta-

kunnallisen verkossa toteutetun Erosta 

Elossa -ryhma n veta ja na . Eika  se varmasti 

tule ja a ma a n viimeiseksi. ∎ 
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• 14.45: Isien kohtaaminen erotilan-

teessa ammattilaisena; Änna Ma kisa-

lo, eropalveluohjaaja ja Äino Hynni-

nen, palveluesimies, Turun hyvin-

voinnin palvelukokonaisuus, Perheoi-

keudellinen yksikko . 

• 15.45: Tilaisuuden yhteenveto ja pa a -

to s; Tomi-Pekka Liias, erotyo ntekija , 

Miessakit ry. 

• 16.00: Tilaisuus pa a ttyy 

Aika ja paikka 

Seminaari ja rjesteta a n Miesten viikolla ke 

10.11.2021 klo 13.00 - 16.00. Paikkana 

Kumppanuustalo Ärtteli/Monitoimisali, 

Mustanlahdenkatu 22, Tampere 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu la sna  olevana/eta yhteydella  

tilaisuuteen viimeista a n ma 1.11. Miessak-

kien verkkosivuilta (→ Erosta Elossa). 

Lisätiedot 

Kari Vilkko 

kari.vilkko@miessakit.fi | 044 751 1341 

Miessakit ry:n Erosta Elossa -

tukihenkilo toiminta (EETU) ta ytta a  10 

vuotta! Ta ma n kunniaksi Tampereella ja r-

jesteta a n Vertaisuus voimavarana miesten 

eroauttamisessa -seminaari. La mpima sti 

tervetuloa kuulemaan miesten auttamises-

ta erotilanteessa! Seminaaria voit seurata 

myo s videoyhteydella . 

Ohjelma 

• 13.00: Tilaisuuden avaus; Tomi-

Pekka Liias, erotyo ntekija , Miessakit 

ry. 

• 13.10: Miessakit, mieserityisyys ja 

vertaisuus; Tomi Timperi, toiminnan-

johtaja, Miessakit ry. 

• 13.30: Vertaisuus voimavarana ero-

auttamisessa; Kari Vilkko, vastaava 

erotyo ntekija , EETU-toiminnan ohjaa-

ja, Miessakit ry. 

• 14.00: EETU-vertaistukihenkilo iden 

ajatuksia ja kokemuksia miesten ero-

auttamisesta. 

• 14.30: Kahvitarjoilu. 

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

SEMINAARI MIESTEN EROAUTTAMISESTA TAMPEREELLA  
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Seitsemästoista vuosittainen Miesten 

Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään 

päättyvällä viikolla 8.-14.11.2021 

Va kivallan tekijo ita  on monenlaisia. Myo s 

va kivaltaisen ka ytta ytymisen taustalla vai-

kuttavat seikat ovat moninaiset ja -

ulotteiset. Ta ma  tuntuu unohtuneen viime-

aikaisessa la hisuhdeva kivallan ehka isy-

tyo ssa . 

La hisuhdeva kivallan ehka isytyo ho n on pa-

nostettu mittavasti viime aikoina. Paino-

tukset na ytta ytyva t kuitenkin valitettavan 

yksipuolisilta niin sukupuolina ko kulmasta 

kuin myo s kokija / tekija  -asetelmaa tar-

kasteltaessa.   

Ämmatillinen, kohdennettu, yksilo ity ja 

riitta va sti resursoitu tyo  la hisuhdeva kival-

lan tekijo iden kanssa tuottaisi taatusti oi-

via ja pitka kestoisia tuloksia la hisuhdeva -

kivallan ehka isytyo ssa . Ilmio n moninaisuu-

den vahvempi ymma rta minen madaltaisi 

varmasti myo s tekijo iden avun hakemisen 

kynnysta . 

Yhdessa  ja moninaisemmin kohti la hisuh-

deva kivallattomampaa tulevaisuutta! 

Haaste! 

Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, etta  

yhteiskuntamme toimijat haastetaan mu-

kaan huomioimaan teemaviikko - eli mie-

het - tavalla tai toisella toiminnassaan. Mi-

ka li haluatte maininnan omasta tarjonnas-

tanne Miesten Viikon ohjelmaan, lisa tietoja 

Miesten Viikon nettisivuilla. 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme! 

www: www.miestenviikko.fi 

Facebook: www.facebook.com/

MiestenViikko 

Twitter: www.twitter.com/MViikko  

#miestenviikko 

MIESTEN VIIKKO - LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY TARVITSEE TEKIJÖITÄ! 
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Kansalaisia, yhteiso ja  ja yrityksia  pyyde-

ta a n osallistumaan HYVÄ T MIEHET -

kampanjaan kertomalla esimerkkeja  mies-

ten hyvista  teoista. Kertomukset voivat ol-

la lyhyita  huomioita tai pitkia  tarinoita, va-

lokuvia, ja myo s a a ni- tai videotallenteita. 

Kertomukset toimitetaan osoitteeseen ker-

tomukset@hyvatmiehet.fi. 

HYVÄ T MIEHET -kampanjasta vastaa Mies-

sakit ry, jonka tehta va  on vahvistaa mies-

ten hyvinvointia ja tukea siten myo s suku-

puolten va lista  kumppanuutta. Yhdistys 

tuo esille hyvinvoivan mieheyden merki-

tysta  miehille itselleen, heida n la heisilleen 

ja yhteiselle hyva lle. 

www.hyvatmiehet.fi 

Lisa tietoja:  

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, 

tomi.timperi@miessakit.fi | 050 588 1687 

Miessakit ry toteuttaa 1.-31.10.2021 HY-

VÄ T MIEHET -kampanjan. Tavoitteena on 

nostaa esille ja arvostaa miesten hyvyytta  

ja hyvia  tekoja. 

Naiset ja miehet ovat hyvia  ja tahtovat la h-

to kohtaisesti hyva a  toisilleen. On kuitenkin 

niin, etta  erityisesti miesten hyvyys ja hy-

va t teot ovat viime aikoina ja a neet va ha lle 

huomiolle. Va lilla  jopa haastetaan sita , on-

ko mieheys itsessa a n negatiivista ja tuhoa-

vaa. Me kaikki tieda mme sisimma ssa mme, 

ettei na in ole. Mutta itsesta a nselvyyksia kin 

on aika ajoin ta rkea  nostaa esille. Huomioi-

malla miesten hyvia  tekoja arvostamme 

heita , huolehdimme heida n hyvinvoinnis-

taan ja syvenna mme meida n kaikkien ym-

ma rrysta  hyvyyden merkityksesta . Na in 

voidaan myo s va henta a  negatiivista vas-

takkainasettelua ja vahvistaa sukupuolten 

va lista  kunnioittavaa kumppanuutta. 

MIESSAKIT RY 

HYVÄT MIEHET -KAMPANJA KOKOAA JA PALKITSEE MIESTEN HYVIÄ TEKOJA 
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Teksti Tomi timperi, toiminnanjohtaja 

Miehen elämä Suomessa on yleisesti ottaen 

hyvää ja turvallista, ja sitä kannattaa vaa-

lia. 

Helsingin Sanomat tarttui pa a kirjoitukses-

saan (26.9.) varsin ajankohtaiseen haas-

teeseen: miehen pahaa oloa ei osata hoitaa. 

Yhteiskuntamme ydinarvoja on, etta  kai-

kista ihmisista  pideta a n huolta. Ta ssa  on-

nistutaan, kun huomioidaan sukupuolille 

yhteiset ja erityiset hyvinvointina ko kul-

mat. 

Miehia  tuettaessa on hyva  tunnistaa, milla  

tavalla sukupuoli ja sosiokulttuuriset teki-

ja t vaikuttavat miehiin. Miehista  on mo-

neksi, eika  ole olemassa vain yhta  koettua 

mieheytta . On kuitenkin havaittavissa yh-

ta la isyyksia  siina , miten juuri miehet ilmai-

sevat tuntemuksiaan tai mitka  tuen muo-

dot vetoavat nimenomaan miehiin. Ta ma  

niin sanottu mieserityinen la hestymistapa 

vaikuttaa myo nteisesti seka  miesten avun 

hakemiseen etta  tarjotun avun laatuun ja 

tuloksellisuuteen. 

Pa a kirjoituksessa ka siteltiin miesten hoita-

mista vakavissa psykologisissa ongelmissa. 

Lisa ksi on hyva  huomioida, etta  ennaltaeh-

ka iseva  ja arjen kriiseihin liittyva  tukityo  

on tarpeellista ja psykologisten ongelmien 

syvyytta  va henta va a . 

Miehen ela ma  Suomessa on yleisesti otta-

en hyva a  ja turvallista, ja sita  kannattaa 

vaalia. Ärjessa voi tulla eteen tilanteita, 

joista selvia miseksi tarvitaan ammattilais-

ten tukea. Ta llo in on arvokasta, jos yleisia  

tukipalveluja on vahvistettu mieserityisella  

osaamisella ja miehille ra a ta lo idyilla  palve-

luilla. 

Yleishyo dyllinen, yhteiskunnallisin varoin 

tuettu Miessakit ry on vuodesta 1995 ke-

hitta nyt ammatillisia ja vertaisuuteen pe-

rustuvia tuki- ja kriisipalveluja miehille. 

Miehet raportoivat saaneensa toiminnasta 

sen hoidon ja tuen, jota ovat tarvinneet. 

Miehen pahaa oloa osataan siis Suomessa 

hoitaa, mutta mieserityisyyteen perustuvia 

tuki- ja kriisipalveluja on varsin kapea-

alaisesti tarjolla. Osaamista olisi ta rkea  

vahvistaa juurruttamalla sosiaali-, terveys- 

ja kasvatusalojen perus- ja ta ydennyskou-

lutukseen sukupuolierityiset opinnot. Ta -

ma  va henta isi tulevaisuudessa muun mu-

assa poikien ja nuorten miesten syrja yty-

mista  seka  vahvistaisi ylipa a ta a n miesten 

hyvinvointia. ∎ 

Kirjoitus on julkaistu myös Helsingin Sanomien Lukijan 

mielipide -osiossa 30.9.2021 (https://www.hs.fi/

mielipide/art-2000008294283.html ) 

MIESSAKIT RY 

MIEHILLE RÄÄTÄLÖITYJÄ TUKIPALVELUJA ON VAHVISTETTAVA 
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Illan henki oli ja lleenna kemisen iloa. Era a t 

eiva t olleet tavanneet pitka a n aikaan toisi-

aan. Uusia osallistujia oli tullut alkaneen 

syksyn aikana nelja . Hyvin na yttiva t jouk-

koon sopeutuvan. Keskustelussa hauskaa 

on saunakokemusten vaihto ja uusien 

paikkojen miettiminen. Vaikka olisi ollut 

Lapissa Kiilopa a lla  saunomassa, niin lo ytyi 

toinen edellisella  viikolla ollut. Uusia sau-

napaikkoja lo ytyy aina, osa vaan hinnoitte-

lee palvelunsa liian korkealle. Kun Sau-

nasakissamme kaikki maksavat oman 

osansa kustannuksista, niin hinta tulee es-

teeksi monelle saunalle. 

Jotenkin karjalaisten kesa koti sopi meille. 

La mminhenkinen karjalaisuus va littyi pai-

kasta ja illan tunnelmasta. 

Seuraava saunominen sovittiin 19.10. Ika -

va  uusille mukaan haluaville on se, etta  

sakkimme ta lla  hetkella  ta ynna . Emme ota 

toistaiseksi uusia ja senia . Joukko on halut-

tu pita a  sen kokoisena, etta  mahtuisimme 

yhdessa  lauteille ja seurustelukin pysyisi 

helpommin yhtena isena  hajoamatta use-

ampiin ryhmiin. 

Helsingin Saunasakki on yksi monista Toi-

minnan Miehet -hankkeen vapaaehtoisten 

järjestämistä vertaistoimintaryhmistä. Lisä-

tietoja hankkeesta Miessakkien verkkosi-

vuilta (→ Toiminnan Miehet → sakit → Sau-

nasakki | Helsinki) 

Teksti Timo Marsio 

Kuvat Juha Liukkonen 

Miessakkien Helsingin Saunasakki jatkoi 

toimintaansa tiistaina 28.9. pandemian ra-

joitusten va hentyessa . Tosin epa virallisesti 

era a t ja senista  olivat saunoneet yhdessa  

joissain auki olleissa saunoissa. 

Ita -Helsingissa  on useita porukallemme 

sopivia saunoja. Nyt uudeksi kohteeksi oli 

lo ytynyt Karjalaisten kesa koti Pa a skyn 

sauna Jollaksessa. Vieha tta va  vanha talo, 

paljon kalliota ja merta lo ytyi. Puitteet oli-

vat mahtavat. Mahtavuutta lisa siva t paikal-

la ollut yhdistyksen ”isa nta ” ja isa nna n koi-

ra. Molemmat toivottivat tervetulleiksi. 

Nuori mies hankki hetkessa  grillipuut ja 

koira halusi loputtomasti leikkia  kepilla  

kanssamme. Karjalainen ysta va llisyys na -

kyi. 

Grillipaikka oli rannassa meren tuntumas-

sa. Tulessa paistuivat hyvin makkarat ja 

kasviska a ryleet, ei niita  voi makkaroiksi 

sanoa. Ika va  kylla  ida n puoleinen tuuli ka vi 

salmessa hyvin ja va hitellen tuli kylmem-

pa a  ja kylmempa a . Kun pienehko ssa  sau-

narakennuksessa ei ollut riitta va n suurta 

pukuhuonetta tai muuta tilaa seurustelulle, 

piti olla grillilla . Va hitellen yksi sun toinen 

la hti saunomaan. Pukuhuoneeseen ja lau-

teille ei kymmenen hengen joukkomme 

mahtunut yhtaikaa. Mutta sopivasti vuoro-

tellen saivat kaikki saunottua. Ja ttipa  yksi 

kokonaan saunomattakin. Lo ylyt eiva t ai-

nakaan himosaunojiltamme moitteita saa-

neet, joten lieneva t olleet sopivat. Merivesi 

ei ollut viela  kovin kylma a  ja puolenkym-

menta  miesta  ka vi uimassa. 

SAUNASAKIN BLOGI: RAJOITUSTEN LOPUTTUA 
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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 

Seinäjoki 
Terence Sam 
040 4122254 
terence.sam88@gmail.com 

 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! 


