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Perhevapaauudistusta koskeva lainmuutos 

tulee voimaan 1.8.2022. Uudistuksen myo ta  

vanhempainrahapa ivien ma a ra  kasvaa; seka  

isa  etta  a iti saavat kumpikin 160 pa iva n 

kiintio n. Kiintio sta  1-63 pa iva a  on mahdol-

lista luovuttaa toiselle. Lisa ksi a idille on 

kiintio ity 40 raskausrahapa iva a .  On hienoa, 

etta  meilla  on mahdollisuus ka ytta a  na in 

paljon aikaa ta ysipa iva iseen la sna oloon las-

ten ela ma n alkuvaiheessa. Se on vanhem-

painvapaiden ta rkein tarkoitus.  

 

Pohjoismaiset a idit ja isa t ovat varsin yksi-

mielisia  siita , miten vanhemmuus parhaiten 

hoidetaan. Noin 80 % seka  a ideista  etta  isis-

ta  ajattelee, etta  vanhemmuus on kumppa-

nuutta, jossa vastuut ja vapaudet jaetaan. 

Kaikkien mahdollisten vanhempainvapaiden 

pita mista  pita a  ta rkea na  85 %. Lisa ksi jopa 

96 % a ideista  ja isista  luottaa omiin kykyi-

hinsa  vanhempina. Perusta yhteistyo -

vanhemmuudelle on siis varsin vankka.  

 

Jonkin verran lo ytyy kokemuseroakin. Isista  

65 % kokee lastenhoitovastuun jakautuvan 

tasaisesti, a ideista  45 %.  Ta ma  ei kuiten-

kaan tarkoita, etta  asia tulisi tulkita ongel-

maksi. Lapsiperheen kotityo t ymma rreta a n 

olevan paljon muutakin kuin lastenhoitovas-

tuun kantamista. Kaikkia tehta via  ei tarvitse 

jakaa tasan, kunhan kokonaissuhde on  

tyydytta va . 

 

Yhteistyo vanhemmuuden hyva sta  perustas-

ta huolimatta nuorten mielenterveys-

ongelmien ma a ra  kasvaa. Taustalla on li-

sa a ntynyt turvattomuus ja tasapainotto-

muus lapsuusaikana. Niita  aiheuttavat nyky-

ajan perhepoliittiset ongelmat, eli yksilo kes-

keisyys ja erojen suuri ma a ra . Äikuisia ohja-

taan liiaksi varmistamaan henkilo kohtainen 

ja riippumaton tulevaisuus, seka  ikiomien 

oikeuksien toteutuminen. Perheyhteyden 

vahvistaminen voi ja a da  huomaamatta kak-

koseksi. Perhe- ja parisuhdeongelmien  

lisa ksi ta ma  aiheuttaa tyytyva isyysharhaa, 

jos vasta yksilo keskeisten nykyideaalien 

saavuttaminen oikeuttaa ylpeyden ja onnis-

tumisen.  

 

Ulkokultaiset riippumattomuusvaateet  

horjuttavat luottamusta kumppanuuteen ja 

lisa a va t eroja. Ero on yleinen kriisi lapsi-

perheissa  ja merkitta va  turvattomuuden ja 

tasapainottomuuden luoja. Eroja tapahtuu 

useimmiten pikkulapsivaiheessa. Äikuisten 

ongelmat toimia vakaina kumppaneina hei-

kenta va t lasten kasvua kohti tasapainoista 

nuoruutta ja aikuisuutta. Monesti ta ma   

na kyy vaikeuksina kohdata vastoin-

ka ymisia , mika  puolestaan voi synnytta a  ja 

syventa a  mielenterveysongelmia. 

 

Perheyhteyden vahvistaminen tulisi olla  

sosiaalipoliittisen yhteiskuntajohtamisen 

ydinarvo. Kun puhumme vanhempain-

vapaiden pita misen ta rkeydesta , tulisi viesti 

keskitta a  siihen, miten a itien ja isien la sna -

olo pikkulapsivaiheessa vahvistaa molem-

pien vanhempien jaksamista ja luottamusta 

toisiinsa. Samalla tulisi tukea vanhempien 

yhdessa  ma a ritta ma a , omalle perheelle  

parasta tehta va njakoa. Suurin osa a ideista  

ja isista  haluaisi ensisijaistaa perheen ja olla 

ylpeita  tehdessa a n niin. Yhteiskunnan on 

ta rkea  tukea juuri sita . 

 

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
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Mies aloittaa: ”Meillä on vaimoni kanssa  

tapahtunut kaikenlaista pojan syntymän 

jälkeen ja tilanne on kärjistynyt siihen  

pisteeseen, että hän on hakenut avioeroa 

alkuvuodesta eikä suostu sopimaan yhteisis-

tä asioista, kuten lasten tapaamista tai 

muusta lapsiin liittyvästä kanssani. Pelkään, 

että muutun ulkopuoliseksi lapsilleni, vaik-

ka vaimo sanoo, ettei halua minua erottaa 

lapsista. Mielestäni olisi parempi, jos olisin 

enemmän vastuussa lasten hoidosta eron 

jälkeen. Viimeisen vuoden hoitovastuu on 

jäänyt enemmän minulle, kun vaimo ei ole 

ollut oikein kunnossa.” 

Ja rjesto tyo ssa  ela ma n kriisit ja heikot  

hetket ovat usein ka silla , niin ta lla kin  

kertaa. Yhteydenottaja on ja rkyttynyt, 

vaikka tieta a kin mita  haluaisi parhaassa 

mahdollisessa tilanteessa. Ja ta ma  on taval-

lista ainakin Miessakkien asiakkailla. Isyy-

den toteuttaminen on usein huolen kanta-

mista ja muiden tukemista, vailla isyytta  

tukevaa verkostoa ja riitta va a  keskustelua 

isyydesta .  

 

Miessakkien asiakkaiksi tulevatkin isa t, 

jotka tarvitsevat apua, vertaisuutta, kuuli-

jaa tai neuvoja. Miehet miettiva t asiakkai-

na taitojaan vanhempana. Surevat riitta -

ma tto myytta a n, luopumisen tuskaa tai  

lastensa menetta mista . He puhuvat itses-

ta a n, mutta sita kin enemma n lapsistaan ja 

isyydesta a n. Niista  heille ta rkeimmista  asi-

oista, kovan paikan tullen. 

Korona-aikana isien yhteydenottojen ma a -

ra  Miessakkeihin kasvoi nopeasti. Syita  

asiakasma a rien kasvuun voidaan hakea 

niin koronan aikana suljetuista kunnallisis-

ta palveluista tai vaikka siita  kuinka syrja -

seutujen miehet pandemian aikana lo ysi-

va t Miessakkien eta palvelut. Kyse voi myo s 

olla siita , kuinka lapset ja puolisot tarvitsi-

vat isia  enemma n korona-aikana ja he  

hakivat apua kyeta kseen olemaan kotona 

ja rka hta ma tta  muiden tukena. Tai kyse on 

niista  vaikeuksista, joita yhteytta  ottaneet 

eta isa t joutuivat kohtaamaan yritta essa a n 

pita a  kiinni lastensa tapaamisesta rajoitus-

ten kiristyessa . 

Na illa  kaikilla lienee ollut vaikutuksensa. 

Mutta lopulta kyse oli va litta misesta . Na ma  

isa t uskalsivat myo nta a  avun tarpeensa ja 

hakivat apua ollakseen parempia isia  ja 

puolisoita niille, joista he va littiva t. Ta ma  

ei olisi onnistunut sukupolvi sitten. 

Isa tyo ntekija n silmin katsottuna isyys ja 

isa n rakkaus lapsiaan kohtaan ovat sa ily-

neet hyvinkin samalaisena vuosikymme-

nesta  toiseen, mutta se miten nuoret isa t 

puhuvat isyydesta , lapsistaan ja vanhem-

muuden toteuttamisestaan on valovuosien 

pa a ssa  siita  missa  oltiin edes vuosi-

tuhannen alussa. Muutos ei ole tasaista  
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samankaan sukupolven sisa lla , mutta  

pitka lla  aikava lilla  se on selva  isia  tapaa-

valle.  

Nyt isa ksi tulevat vaativat itselta a n kasvat-

tajana keskima a rin selva sti enemma n ja 

kykeneva t ryhma na  puhumaan vanhem-

muudestaan yha  taitavammin, myo s omat 

heikkoudet myo nta en. Heille lasten tuke-

minen ja paikalla oleminen on ta rkea a . 

Isien vanhemmuuden inhimillisyys ja  

tunne-ela ma n laajuus on rikastunut. Isien 

kyky kokea ja tuoda ilmi isyytta  on rikastu-

nut. 

Korona-aikana ta ma  na kyi miesten tuen 

etsimisena . He hakivat tukea ammattilaisil-

ta, mutta kaikille seka a n ei riitta nyt.  

Ensimma ista  lasta odottavat miehet etsiva t 

vertaisryhmia , joissa rakentaa yhdessa  

isyytta a n. He halusivat jakaa omia koke-

muksiaan ja oppia toisiltaan. Ta ma  on  

ymma rretta va a  – jos isyys on ollut muu-

toksessa, joka on hyvin epa tasaista, var-

mimmin omaa tilannetta ymma rta va t sa-

massa tilanteessa juuri nyt olevat. Nuoret 

isa t hakevat keinoja olla isia  tavalla, johon 

heilla  ei ole suoria esikuvia. He joutuvat 

ottamaan isyydelleen tilaa tavalla, johon 

yhteiskunnassamme ei ole totuttu. Ta sta  

seuraa auttamatta konflikteja, niin  

ammattikasvattajien, puolisoiden kuin 

vanhempien sukupolvienkin kanssa, mutta 

nuoret isa t vaikuttavat valmiilta siihenkin. 

On kuitenkin merkkeja , etteiva t nuoret isa t 

ja a  yksin isyytta a n rakentamaan. Kun  

koronarajoitukset ho llentyiva t, Mies-

sakkien isa tyo nohjaajan koulutukseen kii-

rehti osallistujia ympa ri Suomea, eiva tka  

2020-LUVUN ISÄT—HUOLTA, VÄLITTÄMISTÄ JA KASVATTAJUUTTA 

kaikki kiinnostuneet pa a sseet edes koulu-

tuksiin. Heida n viestinsa  oli selva : tyo yh-

teiso issa  isien osallisuus ja sen huomioimi-

sen puute on havaittu. On aika tukea isia  ja 

miettia  tyo n tapoja jotka sopivat heida n 

tukemiseensa. 

Mutta mita  ta ma  kaikki on miesten arjes-

sa? Osalla se jo nyt tarkoittaa isyyden  

toteuttamista heida n ajattelemallaan taval-

la, isyydesta  vaikeissakin tilanteissa kiinni 

pita en. Ännetaan yhteytta  ottaneen isa n 

kertoa tarinansa jatko: ”Selvisin hengissa  

erosta. Ela ma  tai isyys ei lopu eroon.  

Erosta saatiin lopulta sovittua, lapsen etu 

ka rjessa , molempien vanhempien tasa-

vertainen oikeus vanhemmuuteen huomi-

oiden. Suhde lasten kanssa on hyva , olen 

heida n la hivanhempansa. Miessakeissa 

ka ytyjen keskustelujen ansiosta sain ka si-

teltya  eron aiheuttamaa katkeruutta, ja sita  

kautta olen saanut va ltettya  sen, etta  sa-

noisin lapsille mita a n pahaa heida n a idis-

ta a n.” 

 

Joonas Kekkonen 

kehitta mis- ja koulutuspa a llikko  

Miessakit ry 

Timo Tikka 

erotyo ntekija  

Erosta Elossa | Miessakit ry 

 

Blogi on julkaistu alun perin osana Perheet 

ja korona -blogikirjoitusten sarjaa, jossa 

Väestöliiton kumppanijärjestöt avaavat  

näkökulmia erilaisiin perhetilanteisiin ja 

perheiden hyvinvointiin koronapandemian 

aikana. 
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ISÄluuri päivystää arkisin 

Oletko itse isa  tai isyyden parissa tyo sken-

televa  ammattilainen?  

 

Tarvitsetko keskusteluapua tai neuvoja 

isyyteen liittyen?  

 

ISÄ luuri on puhelinpalvelu, joka tukee ja 

neuvoo isia  seka  konsultoi ammattilaisia 

isyyteen liittyvissa  kysymyksissa . 

 

Soita arkisin klo 9-16 avoinna olevaan  

numeroon 044 751 1332 

 

Vastaajana Miessakkien pa ivysta va   

isa tyo ntekija .  

Isätyökoulutuksessa keskitytään isien/  

tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä 

mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen  

ammatillisesta näkökulmasta.  

Keskeisia  teemoja ovat isa tyo  seka  isyy-

teen kasvaminen niin odotus- kuin pikku-

lapsiaikanakin. Tarkastelemme isyytta   

koko isyyden ela ma nkaari huomioiden. 

  

Koulutuksesta saatavat hyödyt 

Koulutus antaa tietoa ja ymma rrysta   

ta ma n pa iva n isyydesta  seka  ta ha n liitty-

vista  keskeisista  kysymyksista . Lisa ksi 

koulutus lisa a  valmiuksia kohdata ja tukea 

isia  niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. 

  

Koulutuksen hinta 

200 €, Miessakit ry ja senille 150 € sisa lta -

en kahvit. 

  

Lisätietoja 

Timo Tikka  | Isa tyo ntekija , Erotyo ntekija , 

Miessakit | Isyyden Tueksi 

Äleksanterinkatu 30, 15140 Lahti 

050 511 3360 | timo.tikka@miessakit.fi  

ISYYDEN TUEKSI 

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS 5.5.-6.5. 2022 | LAHTI 



”Kaikkien mahdollisten kanssa olen koetta-
nut puhua, mutta vasta nyt on otettu tosis-
saan ja kunnioitettu.” 
 
Kun miehet ottavat Miessakkeihin yhteytta  
ela ma nkriisiensa  keskella , monet heista  
kertovat pitka a n jatkuneista ongelmistaan. 
Miehet ovat usein kokeneet, ettei heita  ole 
kuultu tai kuunneltu. Ongelmia on voitu 
heida n mielesta a n va ha tella  tai puhua ai-
van eri asiasta kuin se mihin he ovat yritta -
neet apua hakea. Miehet ovat kokeneet ja a -
va nsa  ulkopuolisiksi ja avun hakeminen on 
ja tetty kesken, joten ongelmat ovat pa a s-
seet pahenemaan. 
Na in ei tarvitsisi olla.  
 
Osaava tyo yhteiso  osaa ottaa monenlaisia 
asiakkaita vastaan, mutta ymma rta a  eri-
tyistarpeet ja toimivimmat tyo tavat. Era s 
oma avunhakijaryhma nsa  ovat miehet.  
Siina , mita  ongelmia heilla  on, miten he  
niihin suhtautuvat ja miten he hakevat  
niihin apua – ta ssa  kaikessa on miehille 
ominaiset piirteensa .  
 
Kun ta ma  mieserityisyys tunnistetaan ja 
siihen osataan reagoida, saadaan aikaan 
parempia asiakaskohtaamisia, saadaan 
miehet paremmin asiakkaiksi ja heida n 
auttamisensa on tehokkaampaa. Myo s 
tyo ntekija t hyo tyva t miesosaamisesta, kun 
miesasiakkaiden kohtaaminen muuttuu 
osaamisen myo ta  ymma rretta va mma ksi, 
arvattavammaksi ja helpommaksi. 
 
Jokainen tyo yhteiso  voi etsia  na ita  keinoja 
parantaa miesten kohtaamista itse.  
Jo mieserityisten ongelmien ja miesten 
avunhakemistapojen erityispiirteiden  
havaitseminen voi ka ynnista a  ta rkeita  
pohdintoja tyo yhteiso ssa . 

Ämmatillista osaamista mieserityisyyden 
osalta voi saada myo s Miessakeista. Mies-
sakit ry ka ynnista a  ja lleen elokuussa 2022 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille  
seka  muille miesten kanssa tyo skentelevil-
le suunnatun Miestyo n koulutusohjelman.  
 
Keva a seen 2023 jatkuva ohjelma sisa lta a  
kymmenen opintopa iva a  ja va litehta via . 
Koulutusohjelman aikana saadaan tietoa 
mieserityisista  ongelmista, kouluttaudu-
taan tunnistamaan mieserityisia  piirteita  
avunhakemisessa, opitaan markkinoimaan 
palveluita tehokkaasti miehille ja saadaan 
apua oman miehia  kohtaavan tyo n kehitta -
miseen. 
 
Miestyo n koulutusohjelman ilmoittautumi-
nen on ka ynnissa  ja mukaan otetaan  
korkeintaan 16 opiskelijaa. 
 
Miessakit ry tarjoaa myo s muita koulutuk-
sellisia kokonaisuuksia kuten asiantuntija-
luentoja teemoitetuista aiheista seka  tyo -
yhteiso ille myyta via  interventiopaketteja, 
joilla pyrita a n nostamaan esiin keinoja 
miesten palveluihin saamisen, niihin  
kiinnitta misen kuin kohtaamisenkin  
parantamiseen. 
 
Joonas Kekkonen 
kehitta mis- ja koulutuspa a llikko  
Miestyo n Osaamiskeskus | Miessakit ry 
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 MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

MIESERITYINEN TYÖ — TAITOLAJI, JOTA VOI OPPIA 

https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/miestyon-osaamiskeskus/koulutustoiminta/miestyon-koulutusohjelma/
https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/miestyon-osaamiskeskus/koulutustoiminta/
https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/miestyon-osaamiskeskus/koulutustoiminta/
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MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

MIESTYÖN KOULUTUSOHJELMA 2022-2023 

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen  

ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityis-

henkilöille kohdennettuja mieslähtöistä  

hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuk-

sia, seminaareja ja luentoja. Keskeisiä tee-

moja ovat muun muassa miestyö, miesten 

asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, ero-

auttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä 

miesten 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 -

yhteiso 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 erityis-

tarpeiden havaitsemiseen, miesten kohtaa-

miseen ja mieserityisten palveluiden tuot-

tamiseen (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 OSAAMISKESKUS 

MIESTYÖN KOULUTUSOHJELMA 2022-2023 

 

Miestyön koulutusohjelma on Miessakit ry:n 

Miestyön Osaamiskeskuksen järjestämä 

koulutuskokonaisuus, joka muodostuu  

kymmenestä 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  

toteutetaan 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 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 10 

 

STEA:n avustuspäätöksen mukaisesti Mies-
sakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta ei jat-
ku enää vuonna 2023. Keskeisenä syynä oli 
se, ettei toiminta tavoittanut riittävästi 
osallistujia. 
 
Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta on  
reilun viiden vuoden aikana yhdista nyt yli 
140 eri taustoista tulevaa vapaaehtoista, 
jotka ovat tutustuneet ja etsineet maahan-
muuttajamiehille heida n koulutustaan vas-
taavaa tyo ta  Suomesta.  
 
Samalla on syntynyt ainutlaatuinen ver-
kosto, jossa mukana olleet ja olevat ovat 
tehneet ja kokeneet monenlaista. Valtaosa 
kokemuksista ja tuloksista on ollut myo n-
teisia , mutta matkan varrelle mahtuu myo s 
epa onnistumisia.  
 
Vieraasta Veljeksi -verkkokurssia vilkaise-
malla voi tutustua toimintaan ja siina  mu-
kana olleisiin. 
 
Maahanmuuttajamiesten tavoittaminen on 
vuoden 2020 keva a lla  alkaneen ko-
ronapandemian aikana ollut vaikeaa kai-

kille maahanmuuttajamiestyo ta  tekeville 
ja rjesto ille.  
 
Vapaaehtoisuuteen ja sosiaalisiin kontak-
teihin perustuvaa Vieraasta Veljeksi -
toimintaa ei ole ollut mahdollista pyo ritta a  
mielekka a lla  tavalla sen enempa a  osallis-
tujien kuin ja rjesta ja nka a n na ko kulmasta.  
 
Ta ta  taustaa vasten rahoituksen loppumi-
nen on ymma rretta va a , joskin ta na  vuonna 
voidaan ja lleen ela tella  toiveita paluusta 
pandemiaa edelta neiden kaltaisiin olosuh-
teisiin. 
 
Viime vuonna haettiin enna tysma a ra  tyo -
perusteisia oleskelulupia Suomeen. Ta nne 
ulkomailta to ihin tulevat ihmiset eiva t olisi 
Vieraasta Veljeksi -toiminnan piirissa , mut-
ta Suomessa on paljon ta nne muista syista  
tulleita tai tulevia miehia , jotka hyo tyisiva t 
suomalaisista kontakteista ja na ko kulmas-
ta suomalaiseen tyo ela ma a n.  
 
”Kaksisuuntainen kotoutuminen” on kiin-
nostanut myo s suomalaisia vapaaehtoisia 
ja tukihenkilo toiminnassa olemme yritta -

VIERAASTA VELJEKSI 

EN SOISI SEN PÄÄTTYVÄN 
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Suomenkielinen keskusteluryhmä 

 

Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmässä  

keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja 

osallistujia kiinnostavista aiheista.  

Mukaan toivotaan seka  maahanmuuttajia 

etta  suomalaisia vapaaehtoisia. Jos olet 

kiinnostunut, ota yhteytta  koordinaatto-

riin. 

Keskusteluryhma  jatkaa keskiviikkoisin 

klo 17-18.30. Tapaamiset ja rjesteta a n 

Miessakkien toimistolla, os. Ännankatu 16 

B 28, 00120 Helsinki.  

 

Voit osallistua myo s eta na !

Lisa tietoja Vieraasta Veljeksi -nettisivuilla: 

miessakit.fi/toimintamuodot/vieraasta-

veljeksi/ 

neet tavoittaa maahanmuuttajamiehista  
myo s heita , joilla on ollut yksinkertaisesti 
halu tutustua suomalaisiin.  
 
Otsikon kanssa nimelta a n yhteneva isen 
runokokoelman kirjoittanut Pentti Saari-
koski tyo sti erityisesti ka a nno steksteja  
omalla tyylilla a n. Ha nen ka a nno ksissa a n 
alkupera inen kirjoitus oli usein la hto koh-
ta, jota soveltaa.  
 
Vieraasta Veljeksi -toiminta on vastaavasti 
pyrkinyt luomaan la hto kohtia, joista osal-
listujat ovat voineet muodostaa oman pro-
sessinsa. Kulttuureista riippumaton keski-
na isen va litta misen ja yhteisen tekemisen 
eetos on jotakin, minka  va litta misessa  on 
ollut arvokasta olla mukana. 
 
Heikki Parviainen 
koordinaattori 
Vieraasta Veljeksi | Miessakit ry 
 
P.S. Ka y tutustumassa juuri julkaistuun 
Vieraasta Veljeksi -verkkokurssiin Hyva  
kysymys -palvelussa! 
 
www.hyvakysymys.fi/kurssi/
kaksisuuntainen-kotoutuminen-ja-
tyoelama-vieraasta-veljeksi-
verkkokoulutus-vapaaehtoisille/ 
 
 

VIERAASTA VELJEKSI 

SUOMENKIELINEN KESKUSTELURYHMÄ 
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Joskus asiakkaat kertovat puolison tai  
viranomaisen käskeneen heidän puhua tot-
ta Lyömättömän Linjan tapaamisissa. Väki-
vallan tekijän ja kokijan kokemukset väki-
valtatilanteesta voivat olla hyvin erilaisia, 
mutta onko totuudella ja kokemuksella  
mitään tekemistä toistensa kanssa? 
 
Kieli on keskeinen va line kertoa kokemuk-
sesta. Kielenka ytto a  tutkimalla voi tarkas-
tella ihmisten tietoisia tai tiedostamatto-
mia valintoja ja vaikkapa yhteiskuntaluo-
kan tai sukupuolen tuottamia eroja  
hahmottaa asioita.  
 
Pia Purra avasi ta ta  aihetta viime vuositu-
hannella julkaistussa ”Yksi avioliitto –  
kaksi tarinaa” -artikkelissa. Oli kiinnosta-
vaa kuinka erilaisia puolisoiden samoihin 
ela ma ntilanteisiin liittyva t kuvaukset ovat, 
oli kyseessa  sitten asuntolainaneuvottelu 
tai pariskunnan ensitapaaminen.  
 
Silminna kijo ista  tehdyissa  psykologisissa 
kokeissa on osoitettu, etta  tunteet tai  
johdattelevat kysymykset voivat ta ydenta a  
ja joskus myo s va a rista a  ka sityksia  tapah-
tuneesta. Voidaan puhua jonkinlaisesta 
”ihminen na kee sita  mita  haluaa” -
harhasta.  
 
Kokemuksia ja niiden merkitysta  voidaan 
myo s muokata esimerkiksi terapeuttisin 
menetelmin. Ihmiset rakentavat ka sitysta  
vaikeasta tapahtumasta kertoessaan siita .  
Kieli on ensisijainen hoitova line, mutta 
myo s muiden ilmaisuva lineiden, kuten  
kuvataiteen tiedeta a n auttavan. 
 
Ihmisen ulkopuolista todellisuutta varten 
on olemassa monenlaisia mittausva lineita , 
mutta kokemuksen mittaaminen aiheuttaa 
pa a nvaivaa.  

Kykymme arvioida omaa tai toisen na ke-
mysta  realistisesti on enemma n tai va hem-
ma n vajavainen. Ärviointeihin ja tulkintoi-
hin vaikuttavat oma ela ma nhistoria,  
kulttuuri, uskomukset jne.  
 
Pari vuotta sitten uutisoitiin koulujen  
sisa ilmatutkimuksesta, jonka mukaan  
oireilun taustalla voi olla ihmisten usko-
mus koulun huonosta sisa ilmasta eika   
sisa ilman epa puhtaus. Sama ilmio  uskomi-
sen voimasta tapahtuu esimerkiksi 
plasebola a kkeilla  parantumisessa.  
 
Fyysisen va kivallan osalta puolisoiden on 
suhteellisen helppoa saavuttaa yhteinen 
ka sitys ja kokemus tapahtuneesta. Lyo nti 
tai kiinnika yminen on konkreettinen teko 
ja sen kiista minen on vaikeaa, muttei  
mahdotonta.  
 
Henkisen va kivallan osalta keskio ssa  on 
tulkinta ja kokemus. Seuraukset henkises-
ta  va kivallasta voivat kuitenkin olla koki-
jalleen tuhoisampia kuin fyysisesta  va ki-
vallasta.  
 
Fyysisen va kivallan aiheuttama pelko voi 
va ritta a  va kivallan kokijan tapaa tulkita 
puolisoiden va lista  kommunikaatiota niin, 
etta  ha n on aina jonkinlaisessa ha lytys-
valmiudessa mahdollisen va kivallan  
varalta.  
 
Va kivaltaa ka ytta neella  voi olla hyvin  
rajoittunut ymma rrys tapahtuneesta ja sen 
merkityksesta  kokijalle. Tyo skentely-
prosessin la hto kohta on se, miten asiakas 
tyo skentelyn alkaessa sanoittaa va kivalta-
tilanteen.  
 
Va kivaltatyo  tekija n kanssa on kuin sipulin 
kuorimista: la hemma s ymma rrysta  tapah-

LYÖMÄTÖN LINJA 

KUKA KOKI OIKEIN? 
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Lyo ma to n Linja | Miessakit ry 
Lyömätön Linja -keskusteluryhmä 
 
Miessakit ry:n Lyo ma tto ma n Linjan  
keskusteluryhma  perhe- ja la hisuhdeva ki-
vallasta miehille jatkaa viikottaisia  
kokoontumisiaan taas joulutauon ja lkeen 
11.1.2022. 
 
Keskustelemalla ryhma ssa  kukin ja sen voi 
lo yta a  va kivallattomia ja turvallisuutta  
lisa a via  toimintatapoja omassa ela ma s-
sa a n. Keskustelu on luottamuksellista. 
 
Ryhma  kokoontuu tiistaisin klo 16.30-
18.00 Miessakkien Helsingin toimistolla 
osoitteessa Ännankatu 16 B 28. 
  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
 
Roope Karjalainen 
va kivaltatyo ntekija   
044 751 1336  
roope.karjalainen@miessakit.fi 
  

Kimmo Hätinen 

va kivaltatyo ntekija   

044 751 1335  

kimmo.hatinen@miessakit.fi 

tuneesta pa a sta a n kerros kerrokselta. Yksi 
merkki asiakasprosessin etenemisesta   
va kivaltatyo ssa  on muutos siina , miten 
asiakas puhuu tapahtuneesta ja miten ha n 
ottaa vastuun teostaan.  
 
Silti objektiivinen totuus va kivaltatyo ssa  
voi ja a da  tavoittamatta. Voi myo s miettia , 
onko va kivallan tekija n tai kokijan sita  sita  
ylipa a ta a n mahdollista saavuttaa. 
 
Mita  ta sta  kaikesta voi seurata? Jos va ki-
vallan kokija uskoo va itta ma a n ”kerran 
va kivaltainen on aina va kivaltainen”, on 
ha nen vaikea na hda  hyva a  muutosta va ki-
vallan tekija n ka ytta ytymisessa .  
 
Samaten va kivallan kokija voi na hda  hyvia  
muutoksia kumppanissaan ilman konk-
reettista perustaa. Kokemusten henkilo -
kohtaisuus voi tuottaa ongelmia va ki-
vallan riskin ja hoito-ohjelmien vaikutta-
vuuden arvioinnissa etenkin henkisen  
va kivallan osalta.  
 
Istanbulin sopimus edellytta a , etta  va ki-
vallan tekijo iden hoito-ohjelmat sovite-
taan tiiviisti yhteen uhreille tarjottavien 
tukipalveluiden kanssa.  
 
Jottei asiakkaiden va linen syyttely tapah-
tuneesta ja valehtelusta siirtyisi tekijo iden 
ja kokijoiden eri hoito-ohjelmien tyo n-
tekijo iden va lille, tarvitaan syvempa a   
ymma rrysta  kokemuksista ja ihmisten 
psyykkisista  prosesseista. 
 
Roope Karjalainen 
va kivaltatyo ntekija  

LYÖMÄTÖN LINJA 

KESKUSTELURYHMÄ 
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Kirjallisuussakki | Helsinki 

 

Kirjoista vaihdetaan ajatuksia vapaasti, 

kunkin osallistujien omien ajatusten ja 

tuntojen pohjalta. Ryhma ssa  voi pohtia 

omaa mieheytta a n niin klassikkojen kuin 

uudemmankin kirjallisuuden mieskuvia 

vasten. 

 

Sakki kokoontuu tiistaisin klo 18.30 – 

20.00 Miessakit ry:n toimistolla, os. Ännan-

katu 16 B 28, 00120 Helsinki,  

seuraavina pa ivina : 

 

22.3. | 12.4. | 3.5. | 24.5. | 14.6. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Timo Suomalainen   

timojuhasuoma@gmail.com 

Juttusakki | Oulu 

 

Juttusakki kokoontuu keskiviikkoisin klo 

17.30-19.30. Kumppanuuskeskuksen 1. 

kerroksessa Resiina-kokoustilassa osoit-

teessa Kansankatu 53, Oulu (sisa a nka ynti 

Vanhantullinkadun puolelta). 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Jarno  

jamettov@gmail.com | 040 7342124  

Mika  

mtuomaal@gmail.com | 0407173677  

 

* * *  

 

Saunasakki matkaa Tallinnaan! 

 

Helsingin Saunasakki on aloittanut viralli-

sesti toimintansa Ällas Sea Poolilta 8.1. 

2019. Äktiivinen ryhma  on kokoontunut jo 

34 kertaa!  

 

Nyt Saunasakki on pa a tta nyt yhteistuumin 

tehda  saunamatkan Tallinnaan. Matkaa 

suunnitellaan pa a sia isen ja vapun va liselle 

viikonlopulle 23.-24.4. 2022.  

 

Osallistumismaksu 160€ sisa lta a  matkat, 

saunat ja majoituksen. 

 

Lisätiedot 

Juha Liukkonen 050 458 4864 

Timo Marsio 040 770 2777  

 

TOIMINNAN MIEHET 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA 
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Ero voi tulla miehelle ilman ennakko-

varoitusta, vaimo vain kertoo päätöksensä 

täytenä yllätyksenä. Silloin kun mies tuntee 

olevansa kuin kakkosnelosella päähän lyö-

tynä ja ypöyksin, Miessakit ry:n EETU-

vertaistukihenkilöt auttavat pahimman yli. 

Ero on miehille usein kova paikka, silloin 

painitaan henkisten voimavarojen a a ri-

rajoilla. Parisuhteen pa a tyttya  moni mies 

myo s huomaa olevansa aivan yksin. Puhu-

minen auttaisi, mutta kenelle avautua, kun 

ysta va piirikin on vuosien saatossa kaven-

tunut? 

Miessakit ry:n Erosta Elossa -palvelussa on 

saatu hyvia  kokemuksia valtakunnallisesta 

EETU-vertaistukihenkilo toiminnasta mies-

ten auttamiseksi erotilanteessa pahimman 

yli. Erokriisissa  oleva mies saa puhua tilan-

teestaan saman jo la pika yneelle miehelle, 

vapaaehtoiselle vertaistukihenkilo lle -  

EETUlle. Luottamuksellisia keskusteluja 

eromiehen ja EETUn va lilla  ka yda a n esi-
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EROSTA ELOSSA 

EETU-VERTAISTUKI — VOIMAVARA MIESTEN EROAUTTAMISESSA 

merkiksi kahvilassa tai ulkoillen puis-

tossa. Juttutuokiot saattavat helposti 

vena hta a  jopa parituntisiksi. 

Mies puhuu, kun se on turvallista 

Suomalaisessa kulttuurissa miehet  

eiva t kovin helposti avaudu – ainakaan 

selvinpa in. Erokriisissa  olisi kuitenkin 

ta rkea a  puhua, koska puhuminen  

selkeytta a  ajatuksia ja helpottaa oloa. 

Puhumattomuuden riskina  on katkeroi-

tuminen. Puhuminen ja avun hakemi-

nen tarjoavat sen sijaan hyva n va yla n 

uuteen laadukkaaseen ela ma a n. 

Suomalainen mies puhuu, kun se on 

turvallista ja ha n tuntee tulleensa kuul-

luksi ja ymma rretyksi.  

Vertaistuen avulla mies voi tuntea, ettei 

ole yksin kokemuksensa kanssa, ja se 

auttaa asettamaan tilanteensa oikeam-

piin mittasuhteisiin. Sen avulla voi  

va henta a  yksina isyyden tunnetta,  

ahdistusta ja masennusta seka  oppia 

sanoittamaan tunteitaan. 

Miessakit ry:n 10 vuoden ajan toiminut 

valtakunnallinen EETU-vertaistuki-

toiminta on asiakkaille ilmaista. EETUja 

on noin 70 kaikkiaan 15 kaupunkiseu-

dulla. 

Kari Vilkko 

vastaava erotyo ntekija  

Erosta Elossa | Miessakit ry 
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 MASI 

TUKEA TARJOLLA TAMPEREELLA, LAHDESSA JA ETÄNÄ 

Onko sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia  

jaksamisen suhteen? MASI on suunnattu  

isille, joille perhe-elämän haasteet tuottavat 

ongelmia. Voit hakea tukea joko omaan tai 

omaisesi tilanteeseen.  

 

MÄSI tarjoaa ammattilaisen toteuttamaa  

tukea seka  ryhma - ja vertaisauttamista  

isille. Tavoitteena on isien toimintakyvyn 

ja hyvinvoinnin tukeminen erityisesti sel-

laisissa pikkulapsiperheissa , joissa toisella 

tai molemmilla vanhemmista on masen-

nusta tai masennustyyppista  oireilua.  

 

Tuen tarpeesi voi liittya  esimerkiksi pari-

suhteeseen, vanhemmuuteen tai perhe-

ela ma a n yleisesti. MÄSI on erinomainen 

kanava, mika li koet etta  askarruttavaa  

asiaa on hankalaa ottaa puheeksi muualla. 

Tule itse tai vinkkaa tarvitsevalle! Tukea 

saa myo s valtakunnallisesti eta na . Etsim-

me myo s uusia vapaaehtoisia auttajia  

ta ydenta ma a n tukimiesten rinkia . 

 

MASI-chat 

 

Tukinetin MÄSI-chat aloittaa keskiviikkona 

30.3.2022. Palvelu on tarjolla aina keski-

viikkoisin klo 20 - 22 kesa kuun alkuun asti.  

 

Miessakkien kouluttaman isa vertaisen  

tarjoama keskusteluapu antaa uuden  

na ko kulman ja kokemuksen siita , etta   

et ole tilanteessasi yksin.  

 

tukinet.net/teemat/masi-chat-isien-

tukipalvelu/ryhmachatit/ 

Muista myös nämä: 

 

MASI-nettikurssi 

www.hyvakysymys.fi/kurssi/masi-kurssi-

miehille-masennusoireisiin-tai-niiden-

kohtaamiseen-perheessa-miessakit-ry-

masi-hanke/ 

 

MASI-opas 

www.miessakit.fi/toimintamuodot/masi-

hanke/masi-opas/ 

 

MASI-keskustelupalsta 

tukinet.net/teemat/masi-forum-isien-

keskustelupalsta/forum/ 

 

Ota yhteyttä! 

 

MASI –info 

044 751 1346 | masi@miessakit.fi 

 

Henri Hyttinen  

044 765 8007 | hen-

ri.hyttinen@miessakit.fi 

 

Ilmo Saneri  

050 511 3361 | ilmo.saneri@miessakit.fi  

J Ä S ENT I EDOTE  
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Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan pohjalta on kehitetty verkkokurssi, joka on suunnattu 

erityisesti miehille, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa parisuhteessaan.  

Sisa llo t soveltuvat myo s na ita  miehia  tyo ssa a n kohtaaville auttamistyo n ammattilaisille.  

Jokaiseen jaksoon kuuluu va kivaltatyo ntekijo iden haastatteluvideoita, pohdintatehta va  ja 

syventa va a  materiaalia. 

 

Miesten kokema parisuhdeva kivalta -kurssi lo ytyy Hyva kysymys.fi-sivustolta: 

www.hyvakysymys.fi/kurssi/miesten-kokema-parisuhdevakivalta-miessakit-ry/ 

VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

MIESTEN KOKEMA PARISUHDEVÄKIVALTA -VERKKOKURSSI 



Sivu 18 

KUULUMISIA 

HILJAISUUDEN RETRIITTI | LAVIA 17.-19.6. 2022 

Retriitin teemana ”Saatte vähän levähtää”.  

 

Ohjaajana toimii Seppo Laakso. Paikka on 

Saaren retriittikoti Porin Laviassa. 

Hinta 165 € sisa lta a  ta ysihoidon yhden 

hengen huoneessa (omat liinavaatteet mu-

kaan).  

 

Retriitti ja rjesteta a n yhteistyo ssa  Miessa-

kit ry:n kanssa. Alennus yhdistyksen jäsenil-

le 15%. 

 

Ilmoittautumiset sähköisellä  

lomakkeella: 

silentwings.fi/retriittiin-

ilmoittautuminen/ 

 

J Ä S ENT I EDOTE  

Lisätietoja 

Seppo Laakso 

psykoterapeutti, tyo nohjaaja 

050 511 77 25 | seppo.laakso@pp.inet.fi 
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KUULUMISIA 

MIESSAKIT OTTAA OSAA KILOMETRIKISAAN! 

Kilometrikisa yhteiso jen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat  

pyo ra ilykilometreja a n tai -minuuttejaan ylo s ja kartuttavat oman joukkueen saldoa.  

 

Kesa n kilometrikisa ka ynnistyy 1.5. 2022.  Miessakkien joukkueeseen voivat liittya  tyo n-

tekijo iden lisa ksi niin yhdistyksen vapaaehtoiset, ja senet kuin hallituksen ja senetkin!  

Seuraa ilmoitteluamme netissa  ja sosiaalisessa mediassa! 

 

Sarjat 

Piensarja (alle 25 osallistujaa) | Suursarja (yli 25 osallistujaa) 

Tehosarja (pyo ra ilyseurat, liikuntayhdistykset ja muut aktiiviharrastajaryhma t) 

 

Joukkue siirtyy piensarjasta suursarjaan automaattisesti,  

kun osallistujama a ra  on 25 henkilo a .  

 

Lisätietoja 

jani.isokaanta@miessakit.fi | 044 720 31 11  

 

www.kilometrikisa.fi 
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 KUULUMISIA 

TUE MIESSAKKIEN TOIMINTAA! 

Miessakit ry kaipaa lahjoituksia vapaaeh-

toisten vertaistoimintaan. Vertaistoiminta 

ennaltaehkäisee elämäntilanteiden kriisiy-

tymistä, tukee miehiä niistä selviämisessä ja 

ylläpitää miesten sosiaalisen tuen verkos-

toa. 

 

Voit lahjoittaa seka  kertaluonteisesti tai  

kuukausittain. Kertalahjoituksen voi tehda  

vapaavalintaisella summalla tilillemme:  

 

Nordea FI61 1303 3000 1018 04 

 

Merkitse viestiosaan 

1) Lahjoitus Miessakit ry:n toiminnan  

tueksi 

2) Lahjoittajan nimi 

  

Kuukausilahjoittajana maksat valitsemasi 

summan yhdistyksen rahankera ystilille 

kerran kuukaudessa.  

 

Halutessasi saat kotiisi nelja  kertaa vuo-

dessa URHO-lehtemme seka  sa hko postiisi 

kuukausittaisen uutiskirjeemme. Ilmoit-

taudu kuukausilahjoittajaksi  

nettisivuillamme. 

  

Kera tyt varat ka yteta a n vertaisryhma toi-

minnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen. 

Varoilla ja rjesteta a n sosiaalista, psyykkista  

ja fyysista  hyvinvointia vahvistavaa toi-

mintaa, kuten keskustelu- ja harrasteryh-

mia .  

 

Rahankera yslupa numero RÄ/2021/1679.  

NORDIC FATHERS  

ON PATERNITY LEAVE 

CONFERENCE  

@ HELSINKI ÄND ONLINE 

31.3.2022 

 

Shared parenthood 

 

Child’s right to two parents  

 

More equality between parents  

 

Fathers'  

strong relationship  

with their child 

 

Sharing good practices 

 

Experience and know-how  

of Nordic NGO’s, experts  

and authorities. 

 

Program and Registration: 

https://tinyurl.com/2p8pjdh9 

 

MJKL | STM  

Nordic Council of Ministers 

J Ä S ENT I EDOTE  
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Järjestösihteeri Christer Nuutinen 

 

Olen koulutukseltani taiteen maisteri 

(Äalto) seka  sosionomi ÄMK 

(mielenterveys ja pa ihteet, DIÄK 2020).  

 

Olen tyo skennellyt Miessakeissa aiemmin-

kin 2018-2019, seka  hallinnossa etta   

Vieraasta Veljeksi -toiminnan va liaikaisena 

koordinaattorina. Minulla on pitka  koke-

mus media-alalta, ja ennen uuden pestini 

alkua toimin viimeksi Munkkiniemen  

seurakunnan viestija na .  

 

Miessakeissa vastuulleni kuuluu moninais-

ten viestinta – ja hallintotehta vien lisa ksi 

Mies-, isa – ja poikatyo n verkoston koordi-

nointi seka  Toiminnan Miesten yhteys-

henkilo na  ja apuna toimiminen.  

 

Mieserityisen tyo n ohella olen kiinnostu-

nut psykologiasta, aivotutkimuksesta seka  

monista muista populaaritieteellisista   

aiheista. Muita ela ma ni ankkureita ovat 

puolisoni, lapseni ja Sa ba sakki kahdesti 

viikossa.   

KUULUMISIA 

UUSIA KASVOJA HELSINGIN TOIMISTOLLA 

Toimistosihteeri Touko Toivonen  

 

Olen 20-vuotias ja alun perin kotoisin  

Tampereelta. Nykya a n olen Kalliossa  

asusteleva tuore helsinkila inen. Harrastan 

muun muassa kitaransoittoa, lyriikkaa,  

vinyylilevyjen kera ilya  seka  valokuvausta. 

Vapaa-ajallani vieta n paljon aikaa la heiste-

ni parissa, seka  ka yn pari kertaa viikossa 

pelaamassa iltaisin sulkapalloa. 

 

Hakeuduin Miessakkeihin, silla  halusin 

tehda  tyo ta  alalla, jolla on mielesta ni suuri 

merkitys yhteiskunnassamme. Toimen-

kuvaani kuuluu Ännankadun toimiston  

arkirutiinien pyo ritta minen, ja vastaan 

myo s keskusnumeroon ja toimiston sa hko -

postiin.  

 

Tyo skentelen Miessakeissa ensi vuoden 

alkuun saakka, jonka ja lkeen la hden toden-

na ko isesti opiskelemaan ja jahtaamaan  

uusia unelmia! Na hda a n!  
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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  

päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuus-

ton. Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme  

URHOn, alennuksia järjestämistämme kurs-

seista 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   

suoraan ottamalla yhteytta  yhdistyksen 

toimistoon. Ja senmaksu on voimassa sen 

kalenterivuoden, jolloin maksu suorite-

taan. Lisa tietoja lo ytyy yhdistyksen sa a n-

no ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme  

ja senyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso -

ja senyys 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   

yhdistyksen 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. 

MIESSAKIT RY 
LIITY JÄSENEKSI! 
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Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla  

menettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin 

liittyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. 

Yhteiso ja senyys vahvistaa avointa yhteis-

tyo 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 yrityksilta /

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@gmail.com 

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 

Oulu 
Jarno Mettovaara 
040 734 2124 
jamettov@gmail.com  

Porvoo 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola@gmail.com  

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jholttinen@protonmail.com 

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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