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Miessakit ry:n toiminta perustuu mieseri-

tyisyyteen. Palvelut ovat miesten rakenta-

mia ja ne on kohdennettu miehille. Tyo -

muotojen sisa llo llisessa  kehitta misessa  on 

huomioitu seka  miesten yksilo lliset etta  

toistuvat kokemukset. Valtaosa miehista  

saa yhdistyksen palveluista sita  mita  ha-

kee.  

Mieserityisyytta  voidaan pohtia ja hyo dyn-

ta a  seka  filosofisella, yhteiskunnallisella 

etta  ka yta nno n tasolla. Miessakit ry huomi-

oi ne kaikki, mutta keskittyy tuki- ja ver-

taistoiminnassaan ka yta nno n tasoon. Na in 

viestinta  on selkea ta  ja palvelut itsessa a n 

helposti la hestytta via . Mieserityisyytta  on 

ymma rta a , etta  na in pita a kin olla. Sama 

selkeys ja suoruus toistuvat asiakastyo ssa  

ja vertaistoiminnassa. Mieserityisyys kruu-

nataan siten, etta  mies kohtaa yhdistyksen 

palveluissa aina miehen.  

Teemat ja valitut tyo tavat ma a ritta va t 

osaltaan sita  mita  mieserityisyys kussakin 

tyo muodossa on. Pa a osa mieserityisista  

tekijo ista  on kuitenkin yhteneva isia . Jo en-

nakkoon pyrita a n huolehtimaan mahdolli-

simman hyvin siita , etta  mies tieta a  mita  

tulee saamaan. Tyo skentelyssa  ka yda a n 

la pi konkreettisia asioita ja niihin suostu-

taan myo s ottamaan kantaa. Miesten kykya  

sanottaa kokemuksiaan ja tarpeitaan vah-

vistetaan. Osallistujapalautteet kertovat, 

etta  miestyo ntekija n ja miesvertaisten 

kohtaaminen vahvistaa luottamukselli-

suutta, madaltaa ymma rryksen kynnysta  ja 

antaa erityista  kaikupohjaa omille ajatuk-

sille.  

Mieserityisyyden yhteiskunnallisen tason 

hyo dynta minen vahvistaa palvelujen osu-

mista ajan ilmio ihin ja niiden vaikutuksiin. 

Na in huomioidaan sosiokulttuuristen ja 

historiallisten tekijo iden merkitykset niis-

sa  eri tilanteissa, joissa miehet tarvitsevat 

ja hakevat apua. Samalla otetaan huomi-

oon ne yhteiskunnalliset tekija t, jotka vah-

vistavat miesten hyvinvointia. Mieserityi-

syys yhteiskunnallisella tasolla tarkoittaa 

myo s vaikuttamista sosiaali-, terveys- ja 

kasvatusalojen kehitta miseen ja lainsa a -

da nto o n niin, etta  miesten hyvinvointi vah-

vistuu miesten erityistarpeiden kuulemi-

sen ja ymma rta misen kautta. 

Kaiken mieserityisen toiminnan ytimessa  

on filosofinen taso. Siina  tutkitaan biologi-

aa ja sen psykologisia vaikutuksia miehey-

teen sosiokulttuuristen tekijo iden ohella. 

Tietoisuus siita , etta  Miessakit ry:ssa  huo-

mioidaan myo s esimerkiksi sukupuolen 

vaikutukset mieheyteen, lujittaa luotta-

musta tyo n laatuun.  

Mieserityisyys ei ole itseisarvo, vaan ta r-

kea  elementti sukupuolten va lisessa  

kumppanuudessa. Mieserityisyys on siten 

osa ihmisten yhteista  vastuunkantoa tois-

temme ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. 

 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

MIESERITYISYYS ON AVAIN MIESTEN HYVINVOINTIIN 
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KORONAVIRUKSEN KARKOITUSLOITSU 

Terveytä tienooni 

Maureuta mannertani 

Akka manteren alainen 

Mannun eukko 

Maan emäntä 

Älä visko vihojasi 

Älä pura puhkujasi 

Kohti miestä meikäläistä 

Sukuani suurenmoista 

Ystävätäni ylen hyveä 

Päästä meijät pälkähästä 

Koronan kiroista vapauta 

Palauta elämä eloisa 

Toinen toistamme tavata 

Yhdessä nauraa ja iloita! 

Loitsuperinteesta  luovasti muokaten | Raimo Oivanpoika Reinikainen 
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-

kus STEA julkisti 9.12. avustusehdotuksensa 

vuodelle 2022. Avustuksia ehdotetaan 

myönnettäväksi järjestöille yhteensä 362,4 

miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysminis-

teriö päättää myönnettävistä avustuksista 

tammi–helmikuussa 2022.  

Miessakit ry:lle ehdotetaan avustuksia yh-

teensa  1.169.500 € (kuluvana vuonna 

1.054.000 €). Yhdistyksen henkilo sto  kas-

vaa kolmella miestyo vuodella ollen ensi 

vuonna kooltaan yhteensa  18 miesta . 

Pa a osa Miessakit ry:n Ä-avusteisista ydin-

toiminnoista jatkuu samoin resurssein 

kuin kuluvana vuonna. Vieraasta Veljeksi -

toiminnalle esiteta a n kuitenkin avustusta 

vain puolen vuoden toimintakuluja varten. 

STEÄn ei ena a  vuonna 2023 ole tarkoitus 

jatkaa ko. toiminnan avustamista, mutta 

avustus mahdollistaa toiminnan asianmu-

kaisen alasajon vuonna 2022 ja toisaalta 

uusien rahoitusmahdollisuuksien kartoit-

tamisen toiminnan mahdolliseksi jatka-

miseksi 2023.  

Lisa resursseina Miessakeille ehdotetaan 

MÄSI-toimintaa (Masennusoireisten per-

heiden isien tuki) seka  Paikka auki -

hanketta tyo tto ma n nuoren palkkaamisek-

si toimistosihteeriksi. Muut haetut lisa re-

surssit tai uudet hankkeet eiva t ta ssa  koh-

dassa ole toteutumassa.  

Miessakit ry kiitta a  la mpima sti STEÄa yh-

distysta  ja sen toimintaa kohtaan osoite-

tusta vankasta luottamuksesta! ∎ 

Miessakit ry:lle ehdotetut  

STEA-avustukset 2022 

Yleisavustus  

270.000 € 

Lyömätön Linja  

252.000 € 

Erosta Elossa  

314.000 € 

Väkivaltaa Kokeneet Miehet  

135.000 € 

Vieraasta Veljeksi  

41.500 € 

MASI-toiminta  

127.000 € 

Paikka auki -hanke  

30.000 € 

STEA JULKISTI AVUSTUSEHDOTUKSEN 2022 
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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA LÄHESTYMISKIELLON TEHOSTAMISEKSI  

Oikeusministeriö pyysi Miessakit ry:ltä lau-

suntoa työryhmän ehdotuksesta lähestymis-

kiellon tehostamiseksi (VN/1393/2020). 

Lausunto on jaoteltu pyydetyn mukaisesti 

sähköisessä lausuntopalvelussa eriteltyihin 

teemoihin (teemat seuraavassa kappaleiden 

otsakkeina, yhdistyksen lausunto kunkin ot-

sakkeen perässä).  

Lähisuhdeväkivallan riskinarviointi  

Äkuutissa tilanteessa poliisi on oikea taho 

arvioimaan niin la hestymiskiellon, uhrin 

turvakotiin ohjaamisen, kuin vaaraa ai-

heuttavan henkilo n kiinniottamisen tarvet-

ta. On perusteltua, etta  va liaikaisen la hes-

tymiskiellon ma a ra a misen yhteydessa  po-

liisi ohjaa kiellolla suojattavan MÄRÄK-

riskinarvioinnin tai muun vastaavan ris-

kinarviointimenetelma n piiriin. Myo s va ki-

valtaa tehneelle on ta rkea  tarjota tietoa ha -

nelle suunnatuista tukipalveluista.  

Väliaikaisen lähestymiskiellon määrää-

minen viran puolesta  

On hyva , etta  viranomainen voi tarvittaes-

sa ma a ra ta  va liaikaisen la hestymiskiellon. 

Suojelun tarpeessa oleva ei aina kykene 

arvioimaan tilannetta tarvittavalla vaka-

vuudella. Tarve voi olla hyvin akuutti ja vi-

ranomainen voi toimia suojeltavan omaeh-

toisen hakemisen ka sittelyaikaa nopeam-

min. On oletettavaa, ettei viranomainen 

ma a ra a  va liaikaista la hestymiskieltoa pe-

rusteettomasti.  

Va liaikaisen la hestymiskiellon ma a ra a mi-

nen poliisin toimesta on perusteltua. Sen 

sijaan la hestymiskiellon hakijana toimimi-

nen ka ra ja oikeudessa ei. MÄRÄK-

riskinarvioinnin (tai muun vastaavan ris-

kinarviointija rjestelma n) edustajien pa te-

vyys ja henkilo resurssit arvioida la hesty-

miskiellon jatkamisen tarvetta ja toimia 

hakijana ka ra ja oikeudessa ovat perustel-

lumpia. Va liaikaisen la hestymiskiellon 

ma a ra nnytta  poliisia voi olla tarpeen kuul-

la ka ra ja oikeudessa.  

Väkivallan uhrien ja tekijöiden ohjaa-

minen palveluihin  

Va kivallan kaikkia osapuolia tulee ohjata 

tukipalveluihin kaikissa niissa  viranomais-

rakenteissa, joissa heita  kohdataan. Suo-

messa tehdyn pitka ja nteisen va kivaltatyo n 

tulosten pohjalta voidaan todeta, etta  mer-

kitta vin tapa katkaista va kivallan kierre on 

huolehtia siita , etta  seka  va kivaltaa koke-

neet etta  sita  ka ytta neet saavat asiamu-

kaista apua ongelmasta selvia miseen ja sii-

ta  eroon pa a semiseen.  

Ohjaavat tahot tarvitsevat tietoa tarjolla 

olevista palveluista. Ohjaavat tahot tarvit-

sevat myo s perus- ja ta ydennyskoulutusta 

siita , miten va kivallan osapuolia tulokselli-

sesti ohjataan avun piiriin. Ta ma  on erityi-

sen ta rkea ta  va kivaltaa ka ytta neiden oh-

jaamisessa. Va kivaltaisuuteensa avun ha-

keminen on va hiten tuloksellista silloin, jos 

henkilo  ohjataan avun piiriin velvoitettu-

na, tai jopa rangaistuksen osana. Suurin 

osa hakijoista on valmis hakeutumaan va-

paaehtoisesti avun piiriin, kun asia osataan 

oikealla tavalla ottaa puheeksi ja esitella .  

Va kivaltaa tehneissa  on seka  naisia etta  

miehia . Samoin va kivaltaa kokeneissa. Su-
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kupuolen huomioiva ra a ta lo ity apu on tut-

kimusten mukaan osoittautunut varsin tu-

lokselliseksi. Ta llaista ra a ta lo itya  naisille 

ja miehille kohdennettua apua on maas-

samme tarjolla. On varmistettava, etta  ra a -

ta lo itya  apua on tarjolla suhteessa tarvit-

tuun ma a ra a n, myo s lapsille.  

Oikeudenkäyntimaksu  

Perusteettomien la hestymiskieltojen 

muuttaminen seurauksettomiksi la hesty-

miskiellon hakijalle lisa a  perusteettomien 

hakemusten ma a ra a . Ta ta  pita isi va ltta a  

 

juuri niilla  perusteilla, joilla asiasta pa a tet-

tiin 2015 (HE 29/2015 vp). 

Erotilanteissa saatetaan ka ytta a  yhteis-

kunnan tarjoamia palveluja toisen osapuo-

len vahingoittamiseksi ja mustamaalaa-

miseksi. Ta llaista tapahtuu esimerkiksi las-

ten huoltajuudesta taisteltaessa. La hesty-

miskieltohakemusten muuttaminen kate-

gorisesti seuraamuksettomiksi tuo lisa va li-

neita  perusteettomaan oman edun tavoit-

teluun, jota mahdollisuutta voidaan olettaa 

kasvavasti ka ytetta va n. La hestymiskiellon 
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hakeminen ta ssa  tarkoituksessa pita isi olla 

rangaistavaa tai ainakin huomioitavaa. 

Maksuttomuuden sijaan hakijalle on tarjot-

tava va lito n tuki hakemistarpeen arvioin-

nille, jotta maksullisuuden pelko ei esta  ai-

heellisten hakemusten ja tta mista .  

Lasten asema  

Kun ma a ra ta a n la hestymiskielto yhteisten 

lasten toista vanhempaa kohtaan, oikeu-

den tulisi samalla vahvistaa lasten tapaa-

miseen liittyva  ka yta nto . Suositeltavaa olisi 

ma a ra ta  valvotut tai tuetut tapaamiset las-

tensuojelun osoittamassa turvallisessa ym-

pa risto ssa  ilman, etta  vanhemmat joutuvat 

keskena a n sopimaan asiasta. Lastensuoje-

lun tehta viin kuuluva asia olisi arvioida ta-

paamisten valvonnan, tuettujen tapaamis-

ten tai valvottujen vaihtojen tarve jatkossa. 

Ta ma  ka yta nto  tukisi myo s la hestymiskiel-

toon ma a ra tyn lasten oikeutta tavata van-

hempaansa.  

Lähestymiskiellon valvonta  

Sa hko inen valvonta on hyva  ja kannatetta-

va lisa  kiellolla suojattavan turvallisuudel-

le. Tyo ryhma n mietinno ssa  ta ma  on katta-

vasti perusteltu. Samalla sa hko inen val-

vonta lisa a  la hestymiskieltoon tuomitun 

oikeusturvaa va a rien syyto sten suhteen.  

Koska sa hko inen valvonta on myo s vakava 

tapa puuttua la hestymiskieltoon ma a ra tta -

va n yksityisela ma n suojaan, on huolehdit-

tava siita , ettei keino johda va a rinka yto k-

siin. Sa hko inen valvonta tulee voida liitta a  

la hestymiskieltoon vasta, kun henkilo a  on 

asianmukaisesti varoitettu sen ka ytto o n-

 

otosta seurauksena la hestymiskiellon rik-

komisen jatkumisesta.  

La hestymiskiellon rikkominen To rkea  la -

hestymiskiellon rikkominen tulisi johtaa 

kiinniottamiseen. Kieltoon ma a ra tty, joka 

on valmis rikkomaan to rkea sti kieltoa, 

saattaa tehda  sen uudelleen ja uudelleen, 

kunnes asiaan puututaan.  

La hestymiskiellon rikkomiseen saattavat 

vaikuttaa omaehtoisesti seka  suojeltava 

etta  kieltoon ma a ra tty. Kumpi tahansa osa-

puoli saattaa eri syista  esimerkiksi houku-

tella toista kiellon rikkomiseen. Va a rinka y-

to sten esta miseksi la hestymiskielto tulisi 

ma a ra ta  ja sanktioida molempia koskevak-

si.  

Muuta  

Mietinno n sivulla 28 mainitaan tahoja, jot-

ka ovat keskittyneet erityisesti naisuhrien 

auttamiseen. Olisi asianmukaista mainita 

myo s miespuolisia la hisuhdeva kivallan uh-

reja auttava Miessakit ry:n Va kivaltaa Ko-

keneet Miehet -tukipalvelu, joka on saavu-

tettavissa valtakunnallisesti.  

Helsingissä 1.11.2021  

Miessakit ry 

 

Lisätietoja 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

+358 50 588 1687 

tomi.timperi@miessakit.fi 
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Petri Honkonen jatkaa Miessakit ry:n 

hallituksen puheenjohtajana 

Miessakit ry:n valtuusto kokoontui syysko-

koukseensa Helsingissa  27.11.2021. Ko-

kouksessa nimettiin yhdistyksen hallitus 

vuodelle 2022.  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kan-

sanedustaja, filosofian maisteri Petri Hon-

konen Saarija rvelta . Hallituksen rivija se-

niksi valittiin Kari Kopra (pa ihdehuollon 

johtaja, Kirkkonummi), Kari Nikola 

(ela kela inen, Espoo), Pertti Rantanen 

(ela kela inen, Helsinki) ja Teemu Seikkula 

(Head of Group control, Ja rvenpa a ). Yhdis-

tyksen valtuuston puheenjohtajana toimii 

Pekka Virtanen ja toiminnanjohtajana jat-

kaa Tomi Timperi.  

Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden 

toimintasuunnitelma ja talousarvio, seka  

hallituksen johdolla ja henkilo sto n tuke-

mana laaditut pidemma n ta hta imen strate-

giset suuntaviivat per 2030.  

 

HYVÄT MIEHET 2021 –kampanjan 

kooste julkaistu kampanjasivustolla 

Miessakit ry:n HYVÄ T MIEHET -kampanja 

kokoaa ja palkitsee miesten hyvia  tekoja. 

Kampanjan osana kera ta a n kansalaisten 

kertomuksia hyvista  miehista . Vuoden 

2021 kampanja-aikana 1.-31.10. saavutet-

tiin sosiaalisessa mediassa 26.867 ihmista , 

joista 3.437 sitoutui siihen (= tykka si, jakoi 

tietoa eteenpa in, jne.).  

Poimintoja parista kampanjaan osallistu-

neesta kertomuksesta: 

”Minun isäni on ihan tavallinen isä, mutta 

minulle maailman paras. Pienestä asti hän 

on tukenut, kannustanut, neuvonut ja kuun-

nellut minua. Isä auttaa käytännön asioissa 

ja muistuttaa joskus ihan liian tunnollista 

tytärtään lepäämään viikonloppuisin ras-

kaan työviikon jälkeen. Reissatessani maail-

malla hän on jännittänyt turvallisuuttani, 

mutta samalla rohkaissut itsenäisyyteen ja 

omien haaveiden tavoitteluun. Isän positii-

vinen vaikutus tulee näkymään omassa elä-

mässäni aina. Olen älyttömän kiitollinen 

kaikista yhteisistä vuosista ja toivon, että 

niitä tulee vielä paljon lisää.” 

”Vävyni pesi kesällä kaikki ikkunani. Ne tuli-

vat niin puhtaiksi ja kirkkaiksi, että eivät 

ole koskaan olleet yhtä kimmeltävät. Suur-

kiitokset!” 

Tutustu tarkemmin kertomuskoosteeseen 

osoitteessa hyvatmiehet.fi. 

MIESSAKIT RY:N TIEDOTTEITA 
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 Tilastokeskus julkaisi isänpäivänä koosteen 

isistä tilastoissa vuonna 2021. Julkaisu löy-

tyy Tilastokeskuksen nettisivuilta osoittees-

ta stat.fi (Tilastokirjasto / Isät tilastoissa). 

Tilastot on koonnut Tilastotietopalvelu. 

Lähes 1,3 miljoonaa isää 

• Suomessa on la hes 1,3 miljoonaa isa a  

(15−85-vuotiaat biologiset isa t ja 

adoptioisa t). 

• 15−85-vuotiaista miehista  yli puolel-

la, noin 57 prosentilla, on lapsia. 

• 65–85-vuotiaista miehista  83 pro-

senttia on isia . 

• Miesten ika  ensimma isen lapsen syn-

tyessa  on keskima a rin 31,6 vuotta. 

• Viime vuonna biologiseksi isa ksi tuli 

ensimma ista  kertaa la hes 18 800 

miesta . 

• Ädoption kautta ensimma ista  kertaa 

isa ksi tuli 80 miesta . 

• Yhdella  isa lla  on keskima a rin 2,26 

lasta. 

• Eniten on kahden lapsen isia , joita on 

564 600. 

• Yhden lapsen isia  on noin 315 400 ja 

kolmen lapsen isia  noin 273 200. 

• Isia , joilla 4 lasta tai enemma n, on 

10,3 prosenttia isista . 

563 000 isoisää 

• Vuonna 2019 Suomessa oli 563 000 

isoisa a . 

• Puolella 61-vuotiaista miehista  on 

lapsenlapsia. 

• Isa nisa t olivat keskima a rin hieman yli 

63-vuotiaita isovanhemmaksi tulles-

saan ja a idinisa t yli 61-vuotiaita. 

• Isoisa ksi tulleista alle 50-vuotiaita oli 

5 prosenttia. 

• Isoisien keski-ika  oli 68 vuotta. 

• Lapsenlapsen matka a idinisa n luo oli 

keskima a rin 89 kilometria  ja isa nisa n 

luo keskima a rin 82 kilometria . 

Miesten lapsilukuihanne 2,06 lasta 

• Va esto liiton perhebarometrissa selvi-

teta a n suomalaisten lastensaantitoi-

veita. Kyselyn mukaan vuonna 2018 

keskima a ra inen lapsilukuihanne 20–

59-vuotiailla suomalaisilla oli 2,17 

lasta. 

ISÄT TILASTOISSA 2021 
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• Miesten keskima a ra inen lapsilukui-

hanne, 2,06 lasta, oli noin 0,2 lasta 

pienempi kuin naisilla. 

• Lasten hankinnan suunnittelu vaihteli 

lapsettomilla miehilla  ia n mukaan. 

Kyselyyn vastanneista alle 30-

vuotiaista lapsettomista miehista  

puolet suunnitteli lasten hankintaa, 

kun taas 30–34-vuotiaista sita  suun-

nitteli joka kolmas ja 35–39-

vuotiaista joka nelja s lapseton mies. 

Miehista  viidesosa suunnitteli lasten 

hankintaa viela  yli 40-vuotiaana. 

Isät ja lapsiperheet 

• Suomessa on 556 052 lapsiperhetta . 

• Lapsiperheisiin kuuluu 37 prosenttia 

va esto sta . 

• Keskima a ra inen lapsiluku lapsiper-

heissa  on 1,84. 

• Lapsiperheista  yksilapsisia on 43 pro-

senttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja 

kolmilapsisia 13 prosenttia. Viidessa  

prosentissa lapsiperheista  on va hin-

ta a n nelja  alle 18-vuotiasta lasta. 

• Yleisin lapsiperhemuoto on eri suku-

puolta oleva aviopari ja lapset. Ta llai-

sia perheita  on 56 prosenttia lapsi-

perheista . 

• Ävoparin ja lasten muodostamia per-

heita  on lapsiperheista  noin viides-

osa. 

• Isien ja lasten muodostamia perheita  

on hyvin va ha n, 3,5 prosenttia kaikis-

ta lapsiperheista . 

• Yksinhuoltajaisia  oli viime vuonna 

19 608. 

• Saman sukupuolen avioparien ja re-

kistero ityjen parien lapsiperheita  on 

886, alle 0,2 prosenttia lapsiperheis-

ta . 

• Kaikista lapsiperheista  9 prosenttia 

on uusperheita . 

Yli 40 prosenttia isistä harrastaa lasten-

sa kanssa liikuntaa 

• Tilastokeskuksen vapaa-

aikatutkimuksen mukaan yli 40 pro-

senttia isista  harrastaa lastensa kans-

sa liikuntaa. 

• Suosittua on myo s erilaisissa kulttuu-

ritilaisuuksissa, museoissa ja na ytte-

lyissa  ka yminen ja urheilukilpailujen 

katsominen. 

130 000 etä-isää 

• Noin 130 000 isa a  asuu eri osoittees-

sa kuin alle 18-vuotiaat lapsensa. 

• Eta -isista  47 prosenttia asuu yksin, eli 

asunnossa ei ole kirjoilla muita. 

• Yksinasuvat eta -isa t asuvat muita eta -

isia  useammin la hella  eri osoitteessa 

kirjoilla olevia lapsiaan. 

• Yksinasuvista eta -isista   65 prosenttia 

asui samassa kunnassa kuin lapset. 

• Eta isyydella  mitattuna 63 prosenttia 

asui alle 10 kilometrin pa a ssa  lapsis-

taan. Yli 100 kilometrin eta isyydella  

asui 11 prosenttia yksinasuvista eta -
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isista , kun kaikkien eta -isien kohdalla 

osuus oli 18 prosenttia. 

• Lasten vuoroasumista on selvitetty 

myo s Tilastokeskuksen tyo voimatut-

kimuksen lisa tutkimuksessa vuonna 

2018. Haastatteluun vastanneista 

miehista  17 prosentilla oli kahden ko-

din lapsia, ja naisilla vastaava luku oli 

14 prosenttia. Lapsia, jotka asuvat 

kahdessa kodissa, oli yhteensa  noin 

110 000. 

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö 

• Lapsiperheiden isien tyo llisyysaste 

vuonna 2020 oli 91,9 prosenttia, kun 

lapsettomilla miehilla  se oli 74,7 pro-

senttia (20–59-vuotiaat miehet). 

• Isien yleisimma t ammattiryhma t 

vuonna 2018 olivat kuorma-auton ja 

erikoisajoneuvojen kuljettajat, talon-

rakentajat ja myyja t. 

• Vanhempainpa iva rahaa sai 58 170 

isa a  vuoden 2020 aikana. 

• Keskima a ra inen maksettu pa iva kor-

vaus oli noin 85 euroa. 

• Vanhempainpa iva rahapa ivista  isien 

osuus oli 10,8 prosenttia. Vastaava 

osuus vuonna 2010 oli noin 7 pro-

senttia ja vuonna 2000 se oli noin 4 

prosenttia. 

• Isien pa iva rahoista kolmannes 

(33 %) maksettiin 30–34-vuotiaille ja 

la hes yhta  suuri osuus 35–39-

vuotiaille (32 %). 

• 40 vuotta ta ytta neilla  isilla  keskima a -

ra inen pa iva korvaus oli suurin, noin 

91 euroa. Heille maksettiin 

20 prosenttia isien pa iva rahoista. 

• Nelja nnes isista  ka ytta a  kaikki isyys-

vapaapa iva nsa . Toisaalta noin nelja n-

nes isista  ja tta a  oikeutensa isyysva-

paaseen ka ytta ma tta  kokonaan. 

• Va hinta a n yhden pa iva n isyysvapaata 

joko yhta  aikaa a idin kanssa tai van-

hempainvapaan ja lkeen ka ytta a  noin 

76 prosenttia isista . 

• Vuonna 2018 syntyneiden lasten isis-

ta  noin 70 prosenttia ka ytti isyysra-

haa yhta  aikaa a idin kanssa ja noin 47 

prosenttia eri aikaan a idin kanssa. 

• Perhevapaauudistuksen, jonka on tar-

koitus tulla voimaan vuonna 2022, 

otaksutaan lisa a va n isien vanhem-

painpa iva rahan ka ytto a . 

Työn ja perheen yhteensovittaminen 

• Va esto liiton perhebarometrin mu-

kaan 40 prosenttia isista  ei tee lain-

kaan ilta-, yo - tai viikonlopputo ita . 

Älle 15-vuotiaiden lasten isista  4 pro-

senttia on osa-aikaisessa tyo suhtees-

sa, kun taas a ideista  osa-aikatyo ta  te-

kee 17 prosenttia. Isista  57 prosenttia 

tekee va hinta a n 40-tuntista tyo viik-

koa, eli keskima a rin va hinta a n kah-

deksantuntisia tyo pa ivia . 

• Perhebarometrin mukaan jopa 40 

prosenttia isista  teki eta to ita  vuonna 

2018. Sa a nno llista  eta tyo ta  teki 15 
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prosenttia isista , ja silloin ta llo in eta -

to ita  tekevien osuus tyo llisista  isista  

oli 25 prosenttia. 

• Koronavuosi 2020 lisa si eta tyo n teke-

mista . Yleisesti ottaen kotona tyo s-

kentely on yleisempa a  lapsi-perheissa  

kuin muissa kotitalous-muodoissa. 

Kotona tyo skentelevien osuus on suu-

rin kahden aikuisen taloudessa ela vil-

la  miehilla , joilla on lapsia. 48,5 pro-

sentin osuudellaan he ylitta va t sa-

massa tilanteessa olevat naiset, joilla 

vastaava osuus on 44,6 prosenttia. 

Koronavuosi ei ollut ta ssa  suhteessa 

poikkeuksellinen, vaan miehilla  suh-

teellinen osuus on ollut korkeampi jo 

pitka a n. Lue lisa a  Pertti Taskisen blo-

gitekstista  ”Kotona tyo skentely on 

suosiossa lapsi-perheissa ”. 

• Vuoden 2018 tyo olotutkimuksen mu-

kaan 82 prosenttia alle 18-vuotiaiden 

lasten isista  oli pita nyt perhevapaita. 

Älle 10-vuotiaiden lasten isista  61 

prosenttia oli ollut poissa tyo sta  sai-

raan lapsen hoidon takia. 

• Tyo olotutkimuksen mukaan alle 10-

vuotiaiden lasten isista  29 prosenttia 

koki, etta  kotiasiat ha iritseva t va lilla  

keskittymista  tyo ho n. Toisaalta 0–6-

vuotiaiden lasten isista  39 prosenttia 

ja 7–12-vuotiaiden lasten isista  37 

prosenttia koki laiminlyo va nsa  koti-

asioita ansiotyo n vuoksi. Kuitenkin 

jopa 74 prosenttia isista  koki, etta  he 

jaksavat paremmin lasten kanssa, kun 

ka yva t myo s tyo ssa . 

• Lue lisa a  tyo n ja perheen yhteensovit-

tamisesta Marianne Keyrila isen artik-

kelista Perhevapaan vaikutus naisten 

urakehitykseen kielteisempi korkea-

koulutetuilla ja Tarja Niemisen artik-

kelista Kumpi joustaa – tyo  vai perhe? 

Isien perhevapaat maailmalla 

• Pisimma t vain isille omistetut perhe-

vapaat ovat Koreassa (52,6 viikkoa) 

ja Japanissa (52 viikkoa), mutta nii-

den ka ytto  on va ha ista . Japanissa vain 

noin 3 prosenttia tyo llisista  isista  

hyo dynta va t perhevapaitansa. 

• Euroopan maista pisimma t vain isien 

ka yto ssa  olevat perhevapaat ovat 

Ranskassa (28 viikkoa), Portugalissa 

(22,3 viikkoa) seka  Belgiassa ja Lu-

xemburgissa (19,3 viikkoa). 

• Isien osuus ka ytettyjen perhevapai-

den kestosta on suurin Islannissa (29 

%) ja Ruotsissa (28 %). ∎ 
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MIESSAKKIEN KOULUTUSTOIMINTA 

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen am-

mattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishen-

kilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvin-

vointiosaamista vahvistavia koulutuksia, 

seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja 

ovat muun muassa miestyö, miesten asiak-

kuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroautta-

minen, väkivalta/aggressiivisuus sekä mies-

ten vertaisryhmätoiminta.  

Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota 

konkreettisia keinoja miesten kanssa tyo s-

kentelyyn, myo s lisa ta  osallistujien tieta -

mysta  miehista , heida n hyvinvointialojen 

asiakkuuksiin liittyvista  teemoista seka  

miestyo n integroinnin mahdollisuuksista 

eri organisaatioiden perustehta viin. 

Miessakit ry ja rjesta a  koulutuksia yksitta i-

sina  teemoitettuina koulutuksina, miestyo -

ta  kehitta ma a n pyrkiviin tyo yhteiso ihin 

tehta vina  interventioina seka  Miestyo n 

koulutusohjelman muodossa. 

Teemoitetut koulutukset ja luennot ovat 

miesten hyvinvointiin tai heida n auttami-

seensa liittyvia  lyhyita  kokonaisuuksia. 

Koulutusten sisa llo t liittyva t yleensa  mies-

ten ammatilliseen kohtaamiseen tai 

mieserityisiin kriiseihin.  

Interventioissa Miessakkien asiantuntijat 

kartoittavat yhdessa  tilaajan kanssa tyo yh-

teiso n tilannetta ja auttavat lo yta ma a n tyo -

tapoja, jotka auttaisivat juuri kyseisesta  

tyo yhteiso a  kehitta ma a n palveluitaan mie-

hille sopiviksi. Palvelua ostetaan yleensa  

yhteiso ihin, joissa on havaittu kehitta mis-

tarpeita, esimerkiksi miesten va ha inen 

ma a ra  asiakaskunnassa tai miesten heikko 

kiinnittyminen palveluihin. 

Miestyo n koulutusohjelma on Miessakkien 

vuosina 2022–2023 toteutettava koulutus, 

jossa syvennyta a n miesten erityistarpei-

den havaitsemiseen, miesten kohtaami-

seen ja mieserityisten palveluiden tuotta-

miseen (ks. viereinen sivu).  

Koulutusten pohjalla on vankka ka yta n-

no nla hto inen kokemus miesten kanssa 

tyo skentelysta ; Miessakit ry on tyo sken-

nellyt miesten hyvinvoinnin edista miseksi 

vuodesta 1995 la htien.  

Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa 

Miestyo n Osaamiskeskus yhdessa  yhdis-

tyksen muiden toimintayksiko iden kanssa.  
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MIESTYÖN KOULUTUSOHJELMA 2022-2023 

 

Miestyön koulutusohjelma on Miessakit ry:n 

Miestyön Osaamiskeskuksen järjestämä 

koulutuskokonaisuus, joka muodostuu kym-

menestä koulutuspäivästä.  

Koulutusohjelman tarkoitus on perehdyt-

ta a  osallistujat mieserityiseen tyo ottee-

seen, ka yda  esimerkkien kautta la pi mies-

ten auttamisen erityispiirteita  seka  antaa 

osallistujille va lineita  miehia  lo yta vien ja 

heita  laadukkaasti kohtaavien palveluiden 

rakentamiseen. 

Opintojen sisältö ja aikataulu 

Opintopa ivissa  ka yda a n la pi miestyo ho n 

liittyvia  teemoja (aina klo 9-15.30): 

• 24.8.2022 | Mieserityisyys ja mies-

tyo n kentta  

• 14.9.2022 | Miehet va kivallan tekijo i-

na  

• 5.10.2022 | Palveluiden suuntaami-

nen ja markkinointi miehille 

• 26.10.2022 | Miesten eroauttaminen 

• 16.11.2022 | Miehen kohtaaminen 

asiakastyo ssa  

• 7.12.2022 | Poikatyo  – auttamisen 

erityispiirteet ja tekemisen tavat  

• 11.1.2023 | Isa t palveluissa  

• 1.2.2023 | Miesten seksuaalisuus ja 

sen kohtaaminen  

• 22.2.2023 | Miehet va kivallan kokijoi-

na  

• 15.3.2023 | Miehet ja henkinen hyvin-

vointi  

Opintokerrat sisa lta va t asiantuntijan alus-

tuksen kyseisesta  teemasta, keskustelua ja 

luennoitsijan ohjaamia harjoitteita. 

Koulutusohjelma sisa lta a  myo s tehta via , 

jotka opiskelijat tekeva t kertojen va lissa . 

Tehta vien tarkoituksena on kerrata opittu-

ja tietoja, antaa osallistujille tietoa ja poh-

dittavaa seuraavan kerran teemoista seka  

saattaa osallistujat miettima a n opintoker-

tojen sisa lto jen soveltuvuutta omiin toi-

mintaympa risto ihinsa .  

Paikka 

Koulutukset ja rjesteta a n Helsingissa  Mies-

sakit ry:n luentosalissa, osoitteessa Ännan-

katu 16 B 28. Jos ta ma  estyy, koulutus to-

teutetaan eta kohtaamisina.   

Hinta  

1.850 € 

Älv 0 %, Miessakit ry ei ole alv-velvollinen 

Maksun voi suorittaa erissa . 

Yhteystiedot tiedusteluja varten 

Joonas Kekkonen 

kehitta mis- ja koulutuspa a llikko  

Miessakit ry 

joonas.kekkonen@miessakit.fi 

+358 44 751 1331 
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VUODEN ISÄ 2021 –PALKINNOT JAETTU 

nykyista  tasaisemmin”, jatkaa ministeri 

Kiuru. 

Vuoden Isä -palkinnon saajat vuonna 

2021 

Helsinkila inen Sergei Silkin on omalla toi-

minnallaan edista nyt tasa-arvoa seka  las-

ten ja perheiden hyvinvointia niin omassa 

perheessa a n kuin monikielisissa  ja -

kulttuurisissa lasten toimintakerhoissa Ita -

Helsingissa . Silkin on koulutukseltaan pe-

dagogi. Ha n ka y tyo ssa a n jatkuvaa vuoro-

puhelua erilaisten perheiden kanssa van-

hemmuudesta, isyydesta  ja la sna olon mer-

kityksesta . Silkin jakaa omia kokemuksi-

aan isyydesta  avoimesti vena ja nkielisessa  

yhteiso ssa  ja toimii monille vanhemmille 

mallina hyvin toimivasta yhteisvanhem-

muudesta myo s nyt, kun parisuhde on pa a -

tynyt eroon. Silkin tekee myo s aktiivisesti 

to ita  va ha varaisten perheiden lasten har-

rastemahdollisuuksien eteen seka  hakee 

mahdollisuuksia toteuttaa ja tukea muun 

muassa erityislasten mahdollisuuksia ih-

misarvoiseen ela ma a n Vena ja lla . 

Marko Oikarainen on kouvolalainen mo-

nikkoperheen isa , joka toimii aktiivisesti 

lasten hyvinvoinnin, monikkoperheiden ja 

tasa-arvon eteen. Ha n on pita nyt seka  van-

himman lapsen etta  monikkolasten syn-

nyttya  ta ydet perhevapaat. Oikarainen on 

ollut mukana kehitta ma ssa  monikkoperhe-

valmennusta tuomalla isa n ja isyyden na -

ko kulmaa valmennukseen. Ha n antaa osal-

listuvan isyyden esimerkkia  olemalla las-

tensa kanssa mukana niin vertaisperheta-

paamisissa ja -tapahtumissa seka  antamal-

la aktiivisen panoksensa Monikkoperheet 

Teksti STM:n tiedote 10.11.2021 

Helsinkiläinen Sergei Silkin, kouvolalainen 

Marko Oikarainen ja sipoolainen Dan Wick-

holm on tänään palkittu Vuoden Isä -

palkinnolla. Palkinnon jakoi perhe- ja perus-

palveluministeri Krista Kiuru. 

Palkitut isa t ovat esimerkillisella  tavalla 

edista neet sukupuolten tasa-arvoa perhe-

ela ma ssa  muun muassa pita ma lla  perheva-

paita tai muuten ja rjesta neet lastenhoidol-

le aikaa. Palkitut ovat lo yta neet keinoja olla 

lasten tukena erityistilanteessa seka  ela -

ma ntyo lla a n tai vaikuttamistoiminnassa 

nostaneet esiin isyyteen liittyvia  kysymyk-

sia .  

Ministeri Kiuru painotti puheessaan isa n 

perhevapaiden pita misen ta rkeytta . ”Kaikki 

– isa  itse, lapsi, parisuhde ja tyo yhteiso  – 

hyo tyva t isa n perhevapaista. Isa  on kaik-

kein korvaamattomin kotona ja tyo t ovat 

perhevapaan aikana ja rjestetta vissa . Isa n 

perhevapaiden tukeminen on investointi 

tulevaisuuteen myo s tyo nantajalle, silla  

perhevapailta palaa tyytyva inen ja entista  

sitoutuneempi tyo ntekija ”. 

Hallituksen esitys perhevapaauudistuksek-

si annettiin eduskunnalle syyskuussa. 

”Pida n uudistusta ta rkea na  askeleena kohti 

perhevapaiden tasaisempaa jakamista. Ta -

ma  on laaja kokonaisuudistus, jollaista ei 

ole aiemmin tehty. Yhtena  keskeisista  ta-

voitteista on tasa-arvon lisa a minen ja isien 

antaman hoivan lisa a minen. Haluamme, 

etta  hoiva jakautuu nykyista  tasaisemmin 

sukupuolten kesken. Haluamme, etta  per-

hevapaat jakautuvat vanhempien kesken 
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ry:n toimintaan. Oikarainen on edista nyt 

omalta osaltaan tasa-arvoa perhe-

ela ma ssa  sovittamalla yhteen tyo ta , van-

hemmuutta ja perhe-ela ma a  erilaisin ja r-

jestelyin.  

Sipoolainen Dan Wickholm on lasten syn-

tyma sta  la htien ollut la sna  oleva isa  ja so-

vittanut tyo - ja perhe-ela ma a  muun muas-

sa pita ma lla  vuorotteluvapaata. Vanhem-

muuden vastuuta jaettiin Wickholmin tyo n 

johdosta jaksoittain. Vuonna 2014 lasten 

a iti sairastui vakavasti ja Wickholm ja i ko-

tiin hoitamaan lapsia ja varmistamaan per-

heen mahdollisimman normaalin ja suju-

van arjen. Vaikeampinakin aikoina ha n 

asetti lasten hyvinvoinnin ja turvallisen 

arjen muun edelle. Nyt ha n on vaimonsa 

omaishoitaja ja vastaa yksin lapsista ja hoi-

taa kaiken lapsiin liittyva n. Dan on taistel-

lut sen puolesta, etta  perheen arki kotona 

toimisi mahdollisimman hyvin.  

Vuoden Isä -palkinto 

Vuoden Isa  -palkinto jaetaan henkilo lle, 

joka on edista nyt omalla esimerkilla a n ja 

toiminnallaan isyyden merkityksen tunnis-

tamista ja lisa nnyt na in sen arvostusta. 

Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, etta  

aktiivinen isyys saisi enemma n jalansijaa 

yleisessa  ajattelutavassa. Tavoitteena on 

vahvistaa isyytta , tukea tyo n ja perheen 

yhteensovittamista, edista a  lapsen etua se-

ka  miesten ja naisten tasa-arvoa.  

Ensimma inen Vuoden isa  -palkinto jaettiin 

vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteen-

sa  40 isa a  vuoden 2021 palkittavat mu-

kaan luettuna. ∎ 
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ERORYHMÄT KÄYNNISTYVÄT KEVÄÄLLÄ 2022 USEILLA PAIKKAKUNNILLA 

  Miessakit ry:n Erosta Elossa on valtakun-

nallinen palvelu, joka tukee ja opastaa mie-

hiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä sel-

viämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat 

henkilökohtaista keskusteluapua, neuvon-

taa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyk-

siin, joita herää parisuhteen uhatessa päät-

tyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa 

eron jälkeen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena 

on turvata lapsen ja isän suhteen jatkumi-

nen myös eron jälkeen. Toiminta koostuu 

henkilökohtaisesta keskustelutuesta ja neu-

vonnasta, eroryhmätoiminnasta ja tukihen-

kilötoiminnasta. 

Eroryhma ssa  voi vapaasti kertoa ja jakaa 

eroon liittyvia  kokemuksia ja tuntoja. Tois-

ten miesten vastaavien ja ehka  myo s eri-

laisten kokemusten kuuleminen auttaa 

oman eroprosessin ja senta misessa . Ryh-

ma ssa  voi myo s saada kokemuksen, etta  ei 

ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa 

kanssa. Eroon liittyy usein myo s kriisi, jon-

ka rankkuutta voi verrata ela ma ntilantee-

seen, jossa on menetta nyt la heisen ihmisen 

kuolemalle. Eteenpa in jaksamisessa, van-

hasta irti pa a sta misessa  ja menetyksen su-

remisessa, miesten keskina inen tuki ja ym-

ma rrys luovat edellytyksia  kriisin la piela -

miselle.  

Eroryhmia  ka ynnisteta a n keva a lla  2022 

ainakin Espoossa, Helsingissä, Hyvin-

käällä, Joensuussa, Järvenpäässä, Lah-

dessa, Oulussa, Tampereella, Turussa, 

seka  valtakunnalliset eroryhma t verkossa. 

Lisa tietoja ja ilmoittautumisohjeet Mies-

sakkien nettisivuilta. 
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TOIMINNAN MIESTEN VERTAISSAKIT | KEVÄT 2022 

Miessakit ry:n Toiminnan Miehet järjestää 

vapaaehtoisten vertaismiesten ohjaamaa 

monimuotoista toimintaa miehille. 

Keva tkaudella 2022 alkavista sakeista lo y-

tyy lisa tietoa ja ilmoittautumisohjeet yh-

distyksen nettisivuilta. Mukana ovat aina-

kin oheiset kokonaisuudet. -> 

• Juttusakit Helsingissa , Turussa ja 

Tampereella 

• Ä ija – ja ja ba joogat netissa  

• Sa ba sakit Helsingissa , Espoossa ja 

Tampereella 

• Olutsakki Ja rvenpa a ssa  

• Saunasakki Helsingissa  
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Teksti Tomi Timperi | Miesten Viikon 2021 teemasemi-

naarin avauspuheenvuoro | Hotelli Scandic Simonkent-

ta , Helsinki 

Arvoisat läsnäolijat täällä Helsingissä ja 

siellä verkon uumenissa! Lämpimästi terve-

tuloa tähän meneillään olevan Miesten Vii-

kon teemaseminaariin. Tänään me puhum-

me aiheesta ”Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

tarvitsee tekijöitä”.  

Meita  alalla toimivia tahoja on useita, me 

toimimme osin eri tavoin, mutta meilla  kai-

killa on yhteinen pa a ma a ra . Me haluamme 

auttaa kaikkia la hisuhdeva kivallan osalli-

sia – seka  va kivaltaa kokeneita etta  sita  

ka ytta neita  – selvia ma a n kokemuksestaan. 

Samalla me kaikki haluamme vaikuttaa si-

ten, etteiva t la hisuhdeva kivallan osalliset 

ena a  joutuisi kokemaan vastaavaa. Halu-

amme toimia va kivallan kierteen katkaise-

miseksi ja ylipa a ta a n va henta a  la hisuhde-

va kivaltaa Suomessa. 

Va kivaltaa ka ytta neissa  miehissa  ja naisis-

sa on monenlaisia ihmisia . Heida n henkilo -

historiansa, sosiaaliset verkostot ja tyo ela -

ma statuksensa peilaavat kutakin ainutlaa-

tuisesti. Myo s va kivaltaa ka ytta neen suku-

puolella on merkitysta  esimerkiksi va kival-

lan muotojen ja avun hakemisen suhteen. 

Va kivaltaisen ka ytta ytymisen taustalla vai-

kuttavat seikat ovat siten varsin moninai-

set ja moniulotteiset.  

Mita  paremmin me ymma rra mme va kival-

tailmio n moninaisuutta, sita  paremmin 

madallamme myo s kynnysta  sille, etta  va -

kivaltaa ka ytta neet hakisivat apua ongel-

maansa. Yksi keskeisimmista  huomioista 

on se, etta  ka yta nno ssa  kaikki aikuisena 

va kivaltaa ka ytta neet miehet ja naiset ovat 

itse kokeneet heihin kohdistuvaa va kival-

taa, useimmiten lapsuudessaan. Ta ha n ym-

ma rrykseen ja ylipa a ta a n kunkin henkilo -

historiaan pohjaava tyo skentely on avain 

va kivaltaa ka ytta neen auttamiseksi kohti 

tulevaisuutta, jossa aiemmin va kivaltai-

suuteen johtaneet tilanteet onnistutaan 

jatkossa ka sittelema a n va kivallattomasti. 

Meilla  Suomessa on vahvaa ja pitka aikaista 

osaamista tyo skentelysta  va kivaltaa ka yt-

ta neiden miesten ja naisten kanssa. Tyo sta  

tehdyt seuranta- ja vaikutustutkimukset 

osoittavat, etta  ta llainen tyo skentely on 

yksi vaikuttavimmista keinoista va henta a  

la hisuhdeva kivaltaa ja sen toistuvuutta. 

Keskeisia  menestystekijo ita  ta llaiselle tyo -

otteelle ovat ammatillisuus, tuen kohden-

taminen henkilo historian ja sukupuolen 

mukaan, seka  yhteiskunnallisesta na ko kul-

masta myo s riitta va  resursointi. Mita  kat-

tavammin ta llaiset palvelut ovat saavutet-

tavissa, sita  juurtuvammin kykenemme va -

henta ma a n la hisuhdeva kivaltaa ja sen ne-

gatiivisia vaikutuksia maassamme. 

Ta ma n pa iva n seminaarimme koostuu va -

kivaltatyo n ammattilaisten ja ilmio ta  tutki-

neiden puheenvuoroista seka  paneelikes-

kustelusta. 

Äluksi luomme yleista  kuvaa parisuhdeva -

kivallasta Suomessa. Sen ja lkeen pureu-

dumme syvemmin va kivaltaa ka ytta neiden 

moninaiseen joukkoon ja tyo skentelyyn 

heida n kanssaan. Paneelikeskustelussa 

peilaamme aiemmin kuultuja esityksia  ja 

pohdimme, mita  kaikkea tulee ottaa huo-

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY TARVITSEE TEKIJÖITÄ  
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mioon ja tehda  voidaksemme yha  parem-

min saavuttaa yhteiset pa a ma a ra mme la hi-

suhdeva kivallan ehka isyksi ja va henta -

miseksi. 

Viela  kerran, olette kaikki varsin la mpi-

ma sti tervetulleita mukaan ta ma n ta rkea n 

teeman a a relle. Meita  kaikkia eri toimijoita 

tarvitaan. Ja me tarvitsemme nimenomaan 

monimuotoista, eri la hto kohdista raken-

nettua toimintaa. Vain siten me voimme 

vastata monimuotoisen la hisuhdeva kival-

tailmio n haasteisiin.  

Ja muistakaa. Naiset ja miehet ovat la hto -

kohdiltaan hyvia  ja haluavat hyva a  toisil-

leen. Tyo skentely hyvyyden ytimen lo yta -

miseksi ja palauttamiseksi on avain myo s 

tulokselliseen la hisuhdeva kivaltatyo ho n. 

Äntoisaa seminaaria kaikille! ∎ 

NORDIC FATHERS  

ON PATERNITY LEAVE 

CONFERENCE  

@ HELSINKI ÄND ONLINE 

31.3.2022 

 

Shared parenthood | Child’s 

right to two parents | More 

equality between parents | Fat-

hers' strong relationship with 

their child | Sharing good prac-

tices 

 

Experience and know-how of 

Nordic NGO’s, experts and 

authorities. 

 

Save the date - more informati-

on and registration instructi-

ons are on their way! 

 

MJKL 

STM  

Nordic Council of Ministers 



Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa edustavan elimen, valtuuston. 

Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn, 

alennuksia järjestämistämme kursseista ja 

koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan 

kautta. Lo yda t eri ja senyyskategoriat 

Kauppa-valikosta. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  yhdistyksen toi-

mistoon. Ja senmaksu on voimassa sen ka-

lenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan. 

Lisa tietoja lo ytyy 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. 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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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 yhteiso n henkilo sto ma a ra sta .  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen 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 

www.miessakit.fi  
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MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 

 

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 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden@outlook.com 

Oulu 
Jarno Mettovaara 
040 734 2124 
onskiv@suomi24.fi 

Porvoo 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola@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 

Seinäjoki 
Sam Terence 
040 412 2254 
terence.sam88@gmail.com 

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

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

 

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdys-

miesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tu-

kemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tie-

dustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnas-

ta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista 

palveluista. Jos olet halukas ryhtymään yhdys-

mieheksi, olethan yhteydessä toimistoomme! 
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