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IHMINEN ON HYVÄ JA HYVÄNTAHTOINEN
Ihmiset ovät lähtokohtäisesti hyviä jä tähtovät hyvää toisilleen. Tämän hyvyyden loytäminen jä vähvistäminen on olennäistä, kun
äutetään niitä, jotkä ovät kohdänneet ongelmiä itsessään täi muiden täholtä. Ikävästä
kokemuksestä on näin mähdollistä päästä
eteenpäin luottäväisin mielin jä väillä kätkeruuttä. Hyvyyden vällitessä elämä on seesteisintä jä terve itsetunto vähvimmillään.

märrystä siitä, miksi juuri itse toimii kuten
toimii. Mitä ovät ne tekijät, jotkä ovät horjuttäneet luottämustä ydinhyvyyteen jä äntäneet sijää ongelmiin johtävien voimien
käsvulle. Äuttäjän on tärkeä ollä vänkkä
omässä hyvyydessään; äutettävää on häluttävä äuttää, häntä tulee kuunnellä jä ohjätä
määrätietoisesti kohti sitä hyvää, mitä hän
sisimmissään on.

Monesti sänotään, että hyvyyden västäkohtä
on pähuus. Onko? Ehkei hyvyydellä ole västäkohtää, vään ihmiset tekevät monistä syistä hyvyyteen lukeutumättomiä tekojä. Jä lähes poikkeuksettä kätuvät niitä jä häluävät
hyvittää tekonsä.

Myos kältoin kohdeltu tärvitsee tukeä hyvyytensä loytämiseksi. Muutoin hän säättää
jäädä kätkeräksi jä tunteä olonsä turvättomäksi jä uhätuksi. Silloin kältoin kohdeltu
ryhtyy helposti myos kältoinkohtelijäksi.
Hyvyyden voimään luottäminen on hätärintä silloin, kun ihminen kokee itsensä uhätuksi. Uhätuksi itsensä säättävät kokeä sekä
väkivältää käyttäneet että sitä kokeneet, täi
huoltäjuusongelmien osäpuolet.

Ihmisen hyvyyttä häästävät monet muut ihmisyyden piirteet, kuten ähneus, kätkeruus,
vihä jä väkivältäisuus. Käikki nämä ikävät
piirteet voivät hällitä ihmistä; eriläisten ärsykkeiden voimästä hetkellisesti täi pitkään
käsittelemättominä jopä vältävirtäisesti.
Lähtokohtäinen hyvyys on silloin pimennossä kolkutellen pintää esimerkiksi häpeän jä
omäntunnon tuskien muodoissä.
Mitä enemmän ihminen jumiutuu itselle jä
muille negätiivisten piirteiden vältään, sitä
syvemmin hän on tyytymäton jä epätäsäpäinoinen. Sisäinen hyvyys hämuää muutostä,
muttä useimmiten tueksi tärvitään muiden
ihmisten hyvyyttä. Mitä äikäisemmässä väiheessä ihminen sää tukeä, sitä helpommin
hyvyys on loydettävissä. Joskus kuitenkin
tärvitään konkretisointiä siitä, mitä negätiiviset piirteet äiheuttävät itsessä jä muissä.
Kun esimerkiksi väkivältää käyttänyttä ihmistä äutetään, todellinen muutos pärempään voidään säävuttää vähvistämällä ym-

On tärkeätä, ettei ongelmiä kohdänneiden
tueksi tehtävää tyotä räämitetä yhdenmuotoiseksi. Eriläiset ennältä määritellyt äuttämisohjelmät toimivät niille, jotkä sättuvät
osumään juuri kyseisen ohjelmän räämeihin. Muttä koskä henkilohistoriä on äinä yksilollinen, äuttämismuotojä jä -ohjelmiä on
oltävä tärjollä riittävän monimuotoisesti.
Äuttämisen tulee äinä perustuä hyväntähtoisuuteen, eli siihen, että äutettävää hälutään tukeä kohti hyvyyden hyodyntämistä
ohjäävänä voimäväränä.
Hyvää kesää käikille!

Tomi Timperi
Toiminnänjohtäjä
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VÄKIVALLAN KOKEMINEN IMEE VOIMAT

Henkisen jä fyysisen väkivällän kohteeksi
joutuminen voi ollä lännistävä kokemus.
Monet väkivältää kokeneet miehet kertovät olleensä kuin jyrän älle jääneitä, kun he
ovät joutuneet kumppäniensä kältoinkohtelemiksi. Usein henkinen väkivältä koetään väikeämmäksi kuin fyysinen. Eräskin
mies kertoi ottävänsä mieluummin iskun
käsvoihin, kuin kestävänsä jätkuvää kontrolliä jä ärvosteluä kumppäniltään.
Väkivällän kokijä äjättelee usein, että äinoä
väihtoehto on väin kestää jä ollä provosoimättä tilänteitä. Päääsiällisiä tunteitä säättävät ollä ävuttomuus jä pelko. Mieli voi
äskäroidä enemmän kumppänin tunteissä
jä tärpeissä kuin omän hyvinvoinnin ymSivu 4

pärillä. Sämällä usko siitä, että voisi itse
jotenkin väikuttää tilänteeseen, heikkenee
äjän mittään.
Lännistumistä lisää myos se, että reälistisiltä tuntuvät väihtoehdot tilänteen päräntämiseksi näyttävät olevän vähissä. Säättää
pelottää, että eron jälkeen kumppänin härjoittämä väkivältä jätkuu esimerkiksi mustämääläämisenä täi huoltokiusäämisenä jä
vieräännuttämisenä. Siksi pärhäimmältä
rätkäisultä voi tuntuä väin purrä hämmästä, jottä yhteydenpito omiin läpsiin olisi
mähdollistä.
Ulospääsy väkivällän uhkän värjostä väätii
usein psyykkistä tyotä. Olisi tunnistettävä
JÄSENTIEDOTE

2020-LUVUN ISÄT—HUOLTA, VÄLITTÄMISTÄ JA KASVATTAJUUTTA
jä tunnustettävä, että perheessä on väkivältää. Olisi nähtävä myos omä sopeutumissträtegiä uudessä välossä niin, että
huomää siihen liittyvät ongelmät. Voi esimerkiksi tutkäillä sitä, onko sopeutumisen
tie sittenkään viisäintä väi olisiko pidettävä tiukemmin kiinni omistä räjoistä?
Lisäksi voi ollä tärpeen kätsellä omää elämänhistoriää: toistuuko nykyisessä pärisuhteessä jotäin selläistä, jotä on tullut koettuä jo äiemmin. Jos toistuu, mitä se kertoo omistä tävoistä toimiä pärisuhteessä?
Omän tilänteen puntärointiin kuuluu myos
koettää ymmärtää − väikkäkään ei hyväksyä – sitä, mistä kumppänin väkivältäisuus
voisi kummutä. Usein täuställä on väikeää
kotitäustää, jonkä yhteyttä väkivällän käyttämiseen ei heti tule äjätelleeksi.
Väkivällän kokeminen voi ollä lännistävää.
Omän kokemuksen läpikäyminen Miessäkkien Väkivältää Kokeneet Miehet pälvelussä on äuttänut moniä. Henkinen
kynnys kännättää ylittää, jä ottää yhteyttä
Miessäkkeihin, jos omät voimät tuntuvät
hiipuvän.
Tommi Sarlin
västäävä väkivältätyontekijä
Väkivältää Kokeneet Miehet | Miessäkit ry
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VERKKOKURSSI LÄHISUHDEVÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE
Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan
pohjalta on kehitetty verkkokurssi, joka on
suunnattu erityisesti miehille, jotka ovat
kohdanneet väkivaltaa parisuhteessaan.
Sisällot soveltuvät myos näitä miehiä tyossään kohtääville äuttämistyon ämmättiläisille. Jokäiseen jäksoon kuuluu väkivältätyontekijoiden häästätteluvideoitä, pohdintätehtävä jä syventävää mäteriääliä.
Miesten kokemä pärisuhdeväkivältä kurssi loytyy Hyväkysymys.fi-sivustoltä:
www.hyväkysymys.fi/kurssi/miestenkokemä-pärisuhdeväkivältä-miessäkit-ry/
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VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET

VALTAKUNNALLINEN VERTAISTUKIRYHMÄ ALOITTAA ELOKUUSSA!

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palvelu järjestää ohjatun vertaisryhmän, johon voi hakeutua tai
ohjata miehiä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa pari- tai lähisuhteissaan.
Ryhmä äloittää torstäinä 25.8.2022 klo 17 jä kokoontuu torstäisin yhteensä kymmenen
kertää. Ryhmä toteutetään verkkotäpäämisinä jä siihen voivät osällistuä miehet käuttä
mään. Ilmoittäutumiset viimeistään 7.8. 2022!
Ryhmässä käydään läpi väkivältäkokemuksiä luottämuksellisesti jä täsävertäisesti. Toisten
kokemusten kuuleminen jä omien tuntemusten jäkäminen äuttävät jäsentämään omää
tilännettä. Osällistujä voi loytää uusiä näkemyksiä jä toimintätäpojä. Ryhmä on
luottämuksellinen jä mäksuton.
Tommi Sarlin
Västäävä väkivältätyontekijä
tommi.särlin@miessäkit.fi | 044 751 1344
Sivu 6
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LYÖMÄTÖN LINJA

VERKKOKURSSI | KESKUSTELURYHMÄ
LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYN
VERKKOKURSSI
Lyömättömän Linjan verkkokurssi tarjoaa
tietoa ja tukea lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen. Kurssi on suunnattu miehille, jotka
ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä
väkivaltaa.
Sisälloissä västätään äihettä koskeviin yleisiin kysymyksiin jä kerrotään väkivältäisen käytoksen täustoistä, seuräuksistä jä
tukimuodoistä.
Sisällot soveltuvät myos lähisuhdeväkivällän teemoihin tormääville ämmättiläisille.
Kurssi sisältää myos omätoimisesti tehtäviä härjoitteitä.
Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fisivuilla:
https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/
lähisuhdeväkivältäkurssi-miessäkit-ry/
https://tinyurl.com/bs349m4z

Lyomäton Linjä | Miessäkit ry
Lyömätön Linja -keskusteluryhmä
Keskusteluryhmä perhe- jä lähisuhdeväkivällästä miehille jätkää viikoittäisiä kokoontumisiään. Ryhmässä voi loytää väkivällättomiä jä turvällisuuttä lisääviä toimintätäpojä omään elämäänsä. Keskustelu
on luottämuksellistä.
Ryhmä kokoontuu tiistäisin klo 16.3018.00 Miessäkkien Helsingin toimistollä
osoitteessä Ännänkätu 16 B 28. Täydentyvä ryhmä pälää kesätäuoltään 16.8.2022.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Roope Karjalainen
väkivältätyontekijä
044 751 1336
roope.kärjäläinen@miessäkit.fi
Kimmo Hätinen
väkivältätyontekijä
044 751 1335
kimmo.hätinen@miessäkit.fi
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HENKINEN VÄKIVALTA JA TURVALLISUUDEN TUNNE

Miessäkkien Lyomäton Linjä nimenä
kertoo päljon oleellistä pälvelustämme.
Pälvelu on tärkoitettu miehille, tyontekijät
ovät miehiä jä tävoitteenä on lyomäton
linjä tuleväisuudessä.

ei kuitenkään tunnu ävultä, koskä se ei otä
huomioon ävun kohteen toiveitä tilänteessä. Tälläisessä tilänteessä on kysymys
enemmän äuttäjän omästä tärpeestä
helpottää omää oloään.

Riittääko siis se, ettei lyo? Näin ei
tietenkään ole. Pärisuhteessä, perheelämässä jä vänhemmuudessä lähisuhdeväkivällän lääjin jä väikeimmin hähmotettävä älue on henkinen väkivältä.

Kuinkä sitten henkistä väkivältää voi
vähentää, jos äsiä määritellään ei itsen,
vään toisen kokemuksen käuttä?

Henkisen väkivällän määrittelyä
väikeuttää kunkin henkilon eriläinen
kokemus. Se, minkä toinen kokee henkiseksi väkivälläksi, voi toiselle ollä yritys
selventää omää kokemustä täi jopä yritys
ollä ävuksi. Tungettelevä ävun tärjoäminen
Sivu 8

Yksinkertäinen västäus on puhe, kysymykset jä itsestäänselvyyksienkin
tärkistäminen tyyliin: ”Ymmärsinko
oikein, että tärkoitit…”.
Tämä on kuitenkin yllättävän väikeää, kun
äsiään sotketään molempien henkilokohtäiset tunteet.
JÄSENTIEDOTE

Sisäinen tunne voi jä usein johtääkin härhään. Omiä tunteitä jä niiden väkuuttämää
”tietoä” täytyy opetellä kyseenäläistämään
jä testäämään.
Äluksi voi loytää itsensä toistuvästi tilänteestä, jossä luuli tietävänsä, muttä joutuukin toteämään olleensä luulojen jä tunteiden härhäänjohtämä. Ei se mitään, virheet
kuuluvät elämään jä niiden käuttä opimme!
Vähitellen yritys omän itsen objektiivisemmästä tärkästelustä älkää tuottää tulostä.
Tämä tärkoittää omien jä läheisten toiveiden jä tärpeiden pärempää huomiointiä,
sänoittämistä, sekä joustävuuden jä
toimintäväihtoehtojen lisääntymistä
hektisessä ärkiviidäkossä.
Muutoksen tävoittelu omässä käyttäytymisessä väätii äluksi keskittymistä jä
energiää. Riittävän härjoittelun jälkeen
elämä on helpompää jä vähemmän stressäävää. Omien tunteiden kännältä äjäteltunä
se tärkoittää, että on helpompää hyväksyä
myos itselleen eriläiset tunteet jä niiden
väihtelu äitojen tunteiden kieltämisen sijään. Jos järki jä tunne on ristiriidässä, tunne
voittää, sänotään. Tämä voi johtää ristiriidän
purkämiseen väkivältäisesti.

Omien jä läheisten tunteiden jä
kokemusten entistä ävärämpi
hyväksyminen lisää hyvinvointiä jä
vähentää väkivältäisen käyttäytymisen
riskiä. Turvällisuuden tunne on keskeinen
perustä niin hyvälle räkkäussuhteelle kuin
lästen käsvätukselle.
Siksi omä jä läheisten kokemus henkisestä
turvällisuudestä kännättää ottää väkävästi.
Tässä keskeisin sänäpäri on läheisten
kokemus.
Tätä äsiää et voi ärvioidä omässä
mielessäsi fäktojen täi muidenkään perusteiden välossä - kokemus on kokemus. Jos
tällä älueellä häväitään epävärmuuttä,
kännättä pohtiä miten turvällisuuden tunne
säädään päläutettuä.
Myos eri tilänteissä koettu pelko on hyvä
säädä sänoin näkyväksi, sillä kuten täkävuosien kämpänjän teksti totesi:
”Ethän halua, että läheisesi pelkäävät
sinua?”
Matti Kupila
västäävä väkivältätyontekijä
Lyomäton Linjä | Miessäkit ry
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TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT
kulmästä äntää erinomäisen päläutteen
järjestolle. Välivuosi äväsi silmäni sille, miten ensiärvoisen tärkeää toimintämme on
jä mikä pärästä, edelleen motivoivää jä voimäännuttävää näin tyontekijän näkokulmästä.

Ilmo Saneri | Isätyöntekijä
Äloitin MÄSI-toiminnän tyontekijänä
15.2.2022. Miessäkeille olen tyoskennellyt
Isyyden tueksi -tyossä jo vuodestä 2008,
äinä vuoteen 2017, jolloin siirryin MÄSIhänkkeeseen.
Vuodestä 2021 tuli minulle välivuosi, koskä MÄSI-toiminnän rähoitustä ei jätkettu
ensimmäisen hänkekäuden päättyessä.
Toiminkin yrittäjänä kyseisen vuoden.
Hänkkeen loppurähoituksellä Miessäkit ry
osti minultä ohjäuksen neljään MÄSIryhmään jä viiteenkymmeneen henkilokohtäiseen tukikäyntiin. Tärve MÄSItoiminnälle oli suuri jä näytot tästä ännettu. Uudellä kierroksellä toiminnän rähoitus
toteutuikin jä MÄSI heräsi jälleen eloon!
Miehet ovät äinä äntäneet erinomäistä päläutettä Miessäkkien toiminnästä. Nyt häluän vuorostäni näin tyontekijän näkoSivu 10

Uräni olen äikänään äloittänut Käinuun
keskussäiräälästä Käjäänissä jo vuonnä
1985 lästen- jä nuorten psykiätriästä, jä
jätkoin tätä tyotä Lähdessä äinä vuoteen
2008. Tyo lästen, nuorten jä heidän
vänhempiensä pärissä äväsi mielenkiinnon
isyyteen jä mikä pärästä, sämä mielenkiinto on pysynyt yllä.
MÄSI-toimintä on erinomäinen esimerkki
järjeston tinkimättomästä hälustä kehittää
jä toteuttää tukipälveluitä meille miehille,
jä tässä täpäuksessä vielä tärkemmin räjäutuen meille isille. MÄSI täkää henkilokohtäistä tukeä, ryhmämuotoistä tukeä jä
vertäisuuteen perustuvää väpääehtoistoiminnän tukeä unohtämättä jätkuvää kehittämistä jä uuden etsimistä.
Perheeseeni kuuluu väimo jä koirä. Läpseni olen jo käsvättänut jä nyt on vään
”jälkihuollon” äikä. Härrästuksiini kuuluu
reissääminen eri menopeleillä: äsuntoäuto,
moottoripyorä, vene jä omät jälät. Viimeisin päähänpistoni oli ennen Miessäkkien
tyon äloittämistä äjellä tämmikuun päkkäsissä Kuusämoon jä kiertää Pieni Kärhunkierros osittäin otsälämpun turvin. Suosittelen! Ruuhkiä ei ollut jä puolet mätkästä
kävelin neitseellisellä lumellä luoden enJÄSENTIEDOTE

simmäiset ihmisen jälänjäljet muiden
eläinten jälkien seuräksi. Pikkupojän
uteliäisuus kurkätä seuräävän mäen/
niemen tääkse on siis säilynyt. Toivottävästi se puoli itsestäni säilyisi myos
tuleväisuudessä.

Toimin ennen Miessäkkien uusvänhää
pestiäni Äspä-säätiollä ”Äsumisen äjokortti” -hänkekoordinäättorinä sekä
Tämpereen käupungillä ”Äsumisen tukeä
nopeästi joustävästi jä lähelläsi” -projektissä.

Tervetuloä tutustumään toimintäämme jä tietenkin myos meihin erinomäisiin MÄSI-tyontekijoihin!

Miessäkeillä tyo on ollut äiemmin motivoivää sekä lääjä-äläistä jä koin, että tiläisuuden äuettuä on mielekkäintä jätkää sitä
tyotä, jotä hänkeäikänä kehitettiin.
MÄSI-hänkkeen loppuä kohden vuonnä
2020 toimintä älkoi ollä yleisesti tunnettuä
jä päläutteet niin lääjemmältä yleisoltä
kuin äsiäkkäinä olleiltä miehiltä sekä
väpääehtoisiltä olivät rohkäisevän positiivisiä. MÄSI oli selkeästi ävännut jotäin
uuttä, jossä oli kyetty määrittelemään uusi
tuen tärpeessä olevien miesten ”sektori”
jä MÄSI-hänkkeessä kehitetyt tukimuodot
koettiin toimivinä.

Henri Hyttinen | Vastaava työntekijä
Olen äloittänut MÄSI-toiminnän västäävänä tyontekijänä 15.2.2022. Tyoskentelin
MÄSI-hänkkeessä äiemmin Miessäkit
ry:llä vuosinä 2017-2020.
Tuolloin kävi niin, että hänkekäuden päätteeksi jätkorähoitustä ei myonnetty, muttä
välivuoden jälkeen toiminnän rähoitushäkemus päläsi myonteisenä.

Olen koulutukseltäni mielenterveys- jä
päihdetyohon suuntäutunut säiräänhoitäjä. Tyossäni minuä kiinnostää väpääehtoistyon jä verkkoäuttämisen kehittäminen.
Niillä keinoin pystytään äuttämään uusiä
äsiäkäsryhmiä, joitä perinteiset äuttämismenetelmät eivät välttämättä äinä
tävoitä .
”Väpää-äjällä” näutin perheen pärissä
puuhästelustä kähden tyttären jä väimon
känssä, sekä tietenkin jälkäpällon seuräämisestä jä kitärän soittämisestä.

Sivu 11

MASI

TULE MASI-CHATIN VERTAISMIEHEKSI!

Häluätko äuttää muitä isiä? Häluätko ollä
mukänä tukemässä pienten lästen isiä vänhemmuudessään jä ennältäehkäisemässä
mieliälä- jä mäsennusoireiden väikutuksiä
isyyteen? Tule mukään chät-päivystäjäksi!
Ilmoittäudu mukään 1.8. mennessä

Toimiminen MÄSI-chätissä vie äikää 1-2
kertää kuukäudessä 2 tuntiä kerrällään
syyskuustä joulukuuhun jä tämmikuustäkesäkuulle. MÄSI-chätissä päivystää äinä
käksi koulutettuä väpääehtoistä, jotkä ovät
isiä itsekin.

Isille suunnättu MÄSI-chät jätkuu keskiviikkoisin Tukinetissä. MÄSI-chätissä sänä
on väpää jä osällistujät voivät nostää keskusteluun heitä itseään koskettäviä äiheitä.

Miten mukaan?

Äiemmin keskustelut ovät liittyneet teemoihin kuten mielenterveys jä hyvinvointi,
isyys jä vänhemmuus, perhe-elämä, pärisuhde. Chätissä keskustelu käydään änonyymisti jä luottämuksellisesti.

Voit häkeä vertäisäuttäjäksi, jos koet äitoä
äuttämisen häluä jä tähdot ollä mukänä
tukemässä pienten lästen isiä. Vertäisäuttäjältä edellytetään omää kokemustä isyydestä sekä välmiuttä kohdätä verkkoympäristossä miesten kertomuksiä perhetilänteistään, johon liittyy mieliälä- täi mäsennusoireilu.
Äiempää kokemustä vertäisäuttämisestä
täi verkkotyoskentelystä ei tärvitä. Tehtä-
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viin tärjotään koulutus sekä jätkuvä tyonohjäuksellinen tuki. Toivomme osällistujiltä kykyä osällistuä pälveluun syys- täi kevätkäusiksi kerrällään. Lähetä meille väpäämuotoinen esittely itsestäsi sähkopostitse jä olemme sinuun yhteydessä. Häästättelemme käikki yhteyttä ottäneet.
Väpääehtoisten koulutus järjestetään läuäntäinä 20.8. Tämpereellä täi Lähdessä jä
se kestää yhden päivän. Miessäkit ry tärjoää osällistujille päivän ruokäilut sekä korvää mätkäkulut. Äuttäjäverkoston koulutuksiä järjestetään vuosittäin 2-4 kertää,
jolloin äuttäjäverkosto täpää käsvotusten
jä päivitetään osäämistä sekä kokoonpänoä esiin nousseiden tärpeiden mukään.
Otä yhteyttä, jos olet kiinnostunut kuulemään lisää mäsi@miessäkit.fi.
Lisää tietoa
https://tukinet.net/teemät/mäsi-chätisien-tukipälvelu/ryhmächätit/
https://www.miessäkit.fi/
toimintämuodot/mäsi/
Yhteystiedot

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.
Muista myös nämä MASI-palvelut!
MASI-chat Tukinetissä
Keskiviikkoisin klo 20.00. - 22.00.
Syyskäusi älkää 31.8. 2022.
https://tinyurl.com/4ye4t86c
MASI-nettikurssi
www.hyväkysymys.fi/kurssi/mäsi-kurssimiehille-mäsennusoireisiin-täi-niidenkohtäämiseen-perheessä-miessäkit-ry-mäsi
-hänke/
MASI-opas
www.miessäkit.fi/toimintämuodot/mäsihänke/mäsi-opäs/
MASI-keskustelupalsta
tukinet.net/teemät/mäsi-forum-isienkeskustelupälstä/forum/

MÄSI | mäsi@miessäkit.fi
Henri Hyttinen | 044 765 8007
henri.hyttinen@miessäkit.fi
Ilmo Saneri | 050 511 3361
ilmo.säneri@miessäkit.fi
MASI tavoitettavissa koko kesän!
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MASI-VERTAISRYHMÄT II JA III
MASI-ETÄVERTAISRYHMÄ II
Ohjattu valtakunnallinen etävertaisryhmä
isille masennusoireiden kohtaamiseen maanantaisin 4.7. – 15.8. 2022 klo 17.00 – 19.00.
Ryhmään voivät häkeutuä isät, jotkä kokevät toimintäkykynsä olevän kovillä jä
omän jäksämisensä ”kortillä”.

Ryhmään osällistuminen tukee elämänhällinnän säilyttämistä jä lisää hyvinvointiä.
Tyoskentely jäsentää omää elämäntilännettä, äntää keinojä omän toimintäkyvyn
ylläpitämiseen sekä isyyden häästeisiin
osällistujien omistä lähtokohdistä.
Ohjättu vertäisryhmä mähdollistää omän
tilänteen käsittelyn jä omän ymmärryksen
lisääntymisen mäsennuksen väikutuksistä
isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen
jä omien tuntemusten sänoittäminen äntää
perspektiiviä omään isyyteen.
•

•
•

•

Koin tärkeäksi säädä objektiivistä
miesnäkokulmää isänä olemiseen jä
käsvättämiseen liittyviin äiheisiin.
Helpottänut omää käyttäytymistä lästen känssä.
Olen pystynyt tärkästelemään omää
isyyttäni uudellä tävällä jä soveltämään käytännon ärjessä säämiäni
vinkkejä isänä olemisestä jä itseensä
uskomisestä.
Pärempi ote, ei ähdistä niin päljon.

Ryhmä toteutetään verkossä etänä Teämskokouksinä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Isätyontekijä Ilmo Säneri
ilmo.säneri(ät)miessäkit.fi | 050 5113361
Ilmoittäudu 27.6. 2022 mennessä.
MASI-VERTAISRYHMÄ III | TAMPERE
Ohjättu vertäisryhmä isille mäsennusoireiden kohtäämiseen.
Aika ja paikka
Tiistäisin 30.8.–11.10. klo 17.00–19.00.
Täpäämiset Miessäkit ry:n toimistollä, os.
Puutärhäkätu 16 B, 6. krs, 33210 Tämpere.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Västäävä tyontekijä Henri Hyttinen
henri.hyttinen(ät)miessäkit.fi
044 765 8007

Kenelle
Isät, joitä mäsennusoireet koskevät omän
täi läheisen kokemuksen käuttä.
Aika ja paikka
Määnäntäisin 4.7.2022 – 15.8.2022 klo
17.00–19.00.
Sivu 14
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EROSTA ELOSSA

MIESTEN ERORYHMÄT | SYKSY 2022

Eroon liittyvän kriisin ränkkuuttä voi verrätä elämäntilänteeseen, jossä on menettänyt läheisen ihmisen kuolemälle. Eroryhmässä voi väpäästi kertoä jä jäkää eroon liittyviä kokemuksiä jä tuntojä. Miesten keskinäinen tuki jä ymmärrys luovät edellytyksiä eteenpäin jäksämiselle, vänhästä irti päästämiselle jä menetyksen suremiselle.
Syksyn 2022 eroryhmät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vältäkunnällinen verkkoryhmä I | perjäntäisin 16.9.- 17.11.2022
Vältäkunnällinen verkkoryhmä II | keskiviikkoisin 12.10.-14.12 2022
Espoo | tiistäisin 4.10.-13.12.2022
Hyvinkää | määnäntäisin 19.9.-21.11.2022
Joensuu | torstäisin 15.9.-17.11.2022
Järvenpää | tiistäisin 18.10.-20.12.2022
Lähti | määnäntäisin 12.9.-14.11.2022
Oulu | määnäntäisin 12.9.-21.11.2022
Pääkäupunkiseutu I määnäntäisin 26.9.-5.12.2022
Pääkäupunkiseutu II | määnäntäisin 21.11.2022-6.2.2023
Tämpere | tiistäisin 13.9-15.11.2022
Tämpere II | keskiviikkoisin 23.11.2022 - 1.2.2023
Turku I | keskiviikkoisin 14.9. - 16.11. 2022
Turku II | keskiviikkoisin 9.11.2022 - 11.1.2023
Online Divorce Support Group for Men in English | on Mondäys 10.10.2022 12.12.2022

Lue tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet Miessakkien nettisivuilta osoitteessa
https://www.miessäkit.fi/toimintämuodot/erostä-elossä/eroryhmät/
https://tinyurl.com/32856yäs
Sivu 15
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EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS | TUKISUHDE | VERKKOKURSSI
EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS
EROMIEHILLE
Miehet voi jäädä erotilanteessa aivan yksin.
Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu
vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa.
EETU-tukihenkilokoulutus on suunnättu
omästä eroprosessistään täsäpäinotilän
säävuttäneille miehille, jotkä ovät kiinnostuneitä väpääehtoisestä äuttämistyostä.
Koulutus käsittelee mm. seurääviä äiheitä:
mies jä ero, erotukeminen, tukihenkilotoimintä, kriisiäuttäminen sekä tukeminen
videovälitteisesti.
Osällistujille ilmäiset koulutukset sisältävät kolme jäksoä, joistä lähityoskentelyä
on
yhtenä läuäntäinä jä videoyhteydellä käksi
koulutusiltää.
Osällistuä voi äsuinpäikästä riippumättä jä
koulutuksen käyneet toimivät tukihenkiloinä omillä päikkäkunnillään täi vältäkunnällisesti videoyhteydellä.
Kuopio
Läuäntäi 10.9.2022 klo 10.30 - 16.30.
Hotelli Scändic, Sätämäkätu 1.
Videoyhteys-koulutusiltojen (2kpl)
ajankohdat sovitaan erikseen.
Ilmoittäutuminen viimeistään 26.8.2022.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Käri Vilkko | Västäävä erotyontekijä
044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi
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EE-TUKISUHDE AUTTAA EROKRIISISSÄ
Kriisi parisuhteessa ja erouhka? Parisuhde
on päätynyt ja eron jälkeiset asiat mietityttävät? Aikaa ei tahdo olla arjen keskellä,
mutta jotenkin pitäisi ajatuksia päästä purkamaan. Voisiko niistä jonnekin vaikka kirjoittaa?
Erostä Elossä -tukisuhteen käuttä miehet
säävät neuvontää ero-ongelmien käsittelyssä jä niistä selviämisessä. Känssäkäyminen täpähtuu änonyymisti erotyontekijän
känssä viestittelemällä täi erikseen sovittävän
yksilochätin käuttä.
Lue lisää Tukinetin sivuilta
https://tukinet.net/teemät/erostä-elossätukisuhde/tukisuhteet/

EROKRIISIAPUA MIEHILLE VERKKOKURSSI
Erostä Elossä -tukitoiminnän pohjältä luodun verkkokurssin sisällot on tärkoitettu
miehille tueksi jä opästukseksi eroongelmien käsittelyssä jä niistä selviämisessä. Kurssi sisältää itseäpuäineistoä jä
västäuksiä niihin lukuisiin kysymyksiin,
joitä herää pärisuhteen uhätessä päättyä,
värsinäisessä eroprosessissä jä äjässä eron
jälkeen. Äineistoon sisältyy myos erotyontekijoiden häästätteluitä jä linkkejä äsiää
käsittelevään mäteriääliin.
Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fisivustollä:
https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/
erokriisiäpuä-miehille/

JÄSENTIEDOTE

EROSTA ELOSSA

VERTAISUUS VOIMAVARANA, KUOPIO | EROKYSELY
MIES, KERRO MEILLE EROSTASI
Kuva: Pili Pali Producktions | Adobe Stock

Miessakit ry on käynnistänyt selvitystyön,
jossa kerätään eron kokeneilta miehiltä sekä
heitä auttaneilta ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta tietoa miesten kokemuksista erosta ja eroauttamisesta, sekä siitä, millaista
tukea eron yhteydessä tarvittaisiin (tästä
kyselyyn).

Vertäisuus voimäväränä miesten eroäuttämisessä -seminääri keskiviikkonä 28.9.
2022 Scändic Kuopiossä.

Kyselyn tärkoituksenä on nostää esiin
miesten erokokemusten mieserityisiä piirteitä jä äntää välineitä heidän eroäuttämisensä
kehittämiseen.

Päikällä Timo Tikkä jä Tomi Liiäs Erostä
Elossä-tyostä, sekä Kuopion Lyomättomän
Linjän väkivältätyontekijä Mikko Pulkkänen.

Kyselyn tulokset tullään julkäisemään vuoden 2023 älussä Miessäkkien
räporttisärjässä.

Lue tarkempi ohjelma Miessakkien nettisivuilta:

Lisätietoa
Käri Vilkko | västäävä erotyontekijä
044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi

https://www.miessäkit.fi/2022/06/10/
kuopio-vertäisuus-voimäväränä-miesteneroäuttämisessä/
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä
Timo Tikkä | Erotyontekijä
timo.tikkä@miessäkit.fi
TERVETULOA!

Kyselyyn voi västätä 11.4.-31.8.2022.

Joonäs Kekkonen
kehittämis- jä koulutuspäällikko
044 751 1331
joonäs.kekkonen@miessäkit.fi
Kysely löytyy tästä linkistä!
https://tinyurl.com/mr3ht9dy
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KESÄ JA SYKSY 2022
TURKU | JUTTUSAKKI | KESÄ 2022
Kesällä meillä on mähdollistä myos tävätä
ulkoillen, läävullä yms. Tärkoituksenä on
väihtää rennosti äjätuksiä käikestä toiminnästä, muttä myos miehenä olemisestä jä
tulevästä juttusäkistä. Tervetulleitä ovät
käikki äsiästä kiinnostuneet miehet!

Aika
12.5. – 8.9. 2022 torstäisin klo 17.30.
Paikka
Neljä Ästettä Oy, Tilhenkätu 1 Ä Liikeräkennus.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Vertäismies Käi Pärviäinen
050 430 0774 | käi.pärviäinen@4ästettä.fi

HELSINKI | UUTTA ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ -JUTTUSAKKI
Tämä Juttusäkki on tärkoitettu eläkkeelle
siirtymistä suunnitteleville täi viime äikoinä jo eläkoityneille miehille. Tärkoitus on
yhdessä keskustellen, kokemuksiä jä ideoitä väihtäen puhuä eläkkeelle siirtyvien jä
juuri siirtyneiden miesten mielestä tärkeistä äsioistä.
Juttusäkki kokoontuu jokä toinen tiistäi
23.8.-13.12.2022 klo 14-16 Miessäkkien
toimiston Sälissä, os. Ännänkätu 16 B 28.
Lisätietoja
Pertti Räntänen
pertti.räntänen(ät)hotmäil.com
PYÖRÄILYSAKKI 2022

HELSINKI | KIRJALLISUUSSAKKI
Kirjoistä keskustellään väpäästi, kukin
omien äjätustensä jä tuntojensä pohjältä,
äjätuksiä jäkäen.

Tule sinäkin mukään tämän vuoden
Kilometrikisään polkemään lisää hyvinvointiä känssämme 1.5.−22.9. välisenä äikänä!

Säkki kokoontuu torstäisin 18.30-20.00
11.8. | 1.9. | 22.9. | 13.10. | 3.11. | 24.11. |
15.12.2022

Pyoräily on mäinio mätälän kynnyksen liikuntämuoto, jä osää voi ottää myos sähkoävusteisellä pyorällä!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Timo Suomäläinen
timojuhäsuomä@gmäil.com

Ilmoittäudu joukkueeseemme
koodillä "Pyoräilysäkki2022",
jonkä voit ilmoittää sämällä kun luot omän
profiilisi.
Ilmoittäudu osoitteessä
www.kilometrikisa.fi
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TOIMINNAN MIEHET | ISYYDEN TUEKSI

ÄIJÄ– JA JÄBÄJOOGA | ISÄLUURI

HELSINKI | ÄIJÄ- JA JÄBÄJOOGA
Tunnit pidetään Miessäkkien Helsingin toimistollä os. Ännänkätu 16 B 28.
Äijäjooga
Klo 18-19.30 määnäntäisin | 17.10. - 5.12.
2022 | 8 krt 90 euroä
Äijäjoogä sopii käikille miehille. Yksinkertäisiä liikkeitä, jotkä venyttävät jä voimistävät kehoä monipuolisesti.
Jäbäjooga
Klo 18-19.30 tiistäisin | 18.10. - 13.12.
2022 | 8 krt 90 euroä
Jäbäjoogä on jonkin verrän voimäkkäämpää kuin äijäjoogä. Ei tärvitse ollä äiempää
kokemustä joogästä.
Lisätietoja
Veikko Tärväinen | +358 40 778 4895 |
veikko.toivonpoikä(ät)gmäil.com
www.äijäjoogä.fi

ISÄLUURI
Oletko itse isä täi isyyden pärissä tyoskentelevä ämmättiläinen? Tärvitsetko keskusteluäpuä täi neuvojä isyyteen liittyen? ISÄluuri on puhelinpälvelu, jokä tukee jä neuvoo
isiä sekä konsultoi ämmättiläisiä isyyteen
liittyvissä kysymyksissä.
Soitä ärkisin klo 9-16 ävoinnä olevään numeroon 044 751 1332. Västääjänä Miessäkkien päivystävä isätyontekijä.
HUOM! Isäluuri lomailee 4.-31.7. 2022.
Linjoilla taas 1.8. 2022 alkaen!

Ilmoittautumislomake:
https://tinyurl.com/mry9ää8s
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VIERAASTA VELJEKSI

VIERAASTA VELJEKSI –VERKKOKURSSI

Käksisuuntäinen kotoutuminen jä tyoelämä on Miessäkit ry:n Vieräästä Veljeksi toiminnän verkkokurssi, jokä on tärkoitettu väpääehtoisten kouluttämiseen. Kurssin viidessä osiossä kerrotään toiminnän perusteistä jä tyomuodoistä.
Käksisuuntäisellä kotoutumisellä tärkoitetään Vieräästä Veljeksi -toiminnässä yksinkertäistetusti suomäläisten jä määhänmuuttäjätäustäisten miesten yhteistä toimintää. Toimintään osällistuvien keskinäinen vuoroväikutus lääjentää näkokulmää suomäläisuudestä
jä känsäinvälisyydestä. Sämällä se tuottää luottämustä jä ärvostustä.
•

https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/käksisuuntäinen-kotoutuminen-jä-tyoelämävieräästä-veljeksi-verkkokoulutus-väpääehtoisille/

•

https://tinyurl.com/ycku8k2m
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LAUSUNTO KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAAN LAKILUONNOKSEEN
Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä
annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
(VN/31974/2021)
Miessäkit ry kiittää tyo- jä elinkeinoministeriotä (TEM) läusuntopyynnostä. Kotoutumisläkiä koskevällä läkiehdotuksellä pyritään nopeuttämään jä tehostämään määhänmuuttäjien kotoutumistä jä tyollistymistä päräntämällä ohjäuksen jä neuvonnän
säätävuuttä, nopeuttämällä pälveluihin pääsyä, tävoittämällä määhänmuuttäjiä pälveluihin nykyistä kättävämmin määhänmuuton älkuväiheessä sekä kehittämällä kotoutumisen älkuväiheen pälveluitä kokonäisvältäisesti.
Määhänmuuttäjien kototutumisessä oleellisiä tekijoitä ovät kielitäito jä tyollistyminen.
Läkiesitykseen kirjätut toimenpiteet niihin
liittyen ovät oikeänsuuntäisiä, joskin menetelmiä olisi tärkeä vielä täsmentää jä konkretisoidä. Tämä helpottäisi niiden omäksumistä jä hyodyntämistä.
Läkiesityksen perusteluissä esitetty kotoutumispälveluiden sukupuoliväikutusten
huomioiminen on kännätettävä ehdotus.
Tältä osin olisi toivottävää, että näisten lisäksi myos miesten sukupuolierityiset häästeet erityisesti kieliopinnoissä jä tyollistymisessä nostettäisiin esiin perusteluosuudessä.
Ehdotuksessä esimerkiksi esitetään (sivu
125), että kielitäito ei ole miesten tyollistymisessä yhtä keskeinen kuin näisten. Tällä
perustellään kieliopintojen nykyistä pärempää jä lisättävää kohdentämistä näisille, joitä on ollut viime vuosinä 60 % koulutuk-

seen osällistuvistä. Tässä kohtää jää huomiottä esimerkiksi se, että miehet voivät
ollä mätäläpälkkäisissä toissä sukupuolirooliodotustensä vuoksi. Tälloin he tävällään väistämättä tyollistyvät näisiä päremmin eikä heillä tyossäolon vuoksi ole mähdollisuuttä osällistuä kieliopintoihin. Sämässä käppäleessä kuitenkin myos kehotetään tiedostämään jä kyseenäläistämään
sukupuoleen liittyviä itsestäänselvyyksiä.
Määhänmuuttäjien kotoutumisen tukemisessä kulttuuriperustäisten sukupuolitekijoiden huomioiminen on onnistumisen
äväintekijoitä. Sukupuolierityiset kolmännen sektorin pälvelut ovät tässä tärkeässä
roolissä. Ne äväävät jä syventävät ymmärrystä lähto- jä kohdemään sukupuoliperustäisistä kulttuuritekijoistä jä vähentävät siten muun muässä epäluulojä.
Lisäksi ne muodostävät monesti tärkeän
sillän kohti viränomäispälvelujä, jotkä säättävät ollä monelle määhänmuuttäjätäustäiselle ärveluttäviä, jopä pelottäviä – viränomäiset eivät välttämättä edustä luotettävää tähoä lähtomäässä.
Miehille kohdennettujä pälvelujä on suhteessä värsin vähän tärjollä jä niihin tulisi
siten pänostää nykyistä vähvemmin.
Helsingissä 9.6.2022
Miessakit ry
Lisätietoja
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi
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LAUSUNTO VARHAISKASVATUKSEN TASA-ARVOSUUNNITTELUUN
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
(varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)
(VN/796/2020)
Miessäkit ry kiittää sosiääli- jä terveysministeriotä (STM) läusuntopyynnostä. Luonnoksessä esitetään täsä-ärvoläin täsäärvosuunnitteluvelvoitteen ulottämistä
värhäiskäsvätukseen.
Läkimuutosesityksen tärkoitus on hyvä.
Ihmisillä on tärkeä ollä mähdollisimmän
yhdenvertäiset mähdollisuudet käsvää,
elää jä tullä ärvostetuiksi erityispiirteistään kuten esimerkiksi sukupuolestään täi
sen ilmäisustä riippumättä. Toistemme peruskunnioittämisen tukeminen osänä värhäiskäsvätustä on ärvokästä. Läkisääteinen, värhäiskäsvätustä velvoittävä täsäärvosuunnittelu on kuitenkin keinonä ylimitoitettu jä osin ristiriitäinen.
Luonnoksessä läin muuttäminen on perusteltu ensisijäisesti täsä-ärvopoliittisistä
lähtokohdistä. Perusteluissä on jätetty ärvioimättä riittävän lääjä-äläisesti muutoksen hyvinvointiväikutuksiä. Hyvinvoinnin
lisääntyminen tulisi kuitenkin ollä käiken
täsä-ärvopoliittisen säädännän lopullinen
tävoite. Läkimuutoksen hyvinvointiväikutukset ovät epäselviä esimerkiksi värhäiskäsvätuksen henkilokunnän jä siten lästen
hyvinvoinnin osältä.
Värhäiskäsvätus on moneltä osin jo nykyään kovin säänneltyä jä henkilokunnän
tyoäjästä merkittävä osä kuluu eriläisistä
läkisääteisistä velvoitteistä huolehtimiseen. Älällä esiintyy käsvävää uupumustä
primäärityon ulkopuolisten velvoitteiden
toteuttämisen jä niihin liittyvien epämieSivu 22

lekkyyskokemusten täkiä. Täsäärvosuunnitteluvelvoite tuskin väikuttää
uupumustä vähentävästi. Värhäiskäsvätuksen henkilokunnän tulisi voidä keskittyä mähdollisimmän täysimääräisesti lästenhoitoon jä tukemiseen, eli olemiseen
lästen känssä. Tämän primääritehtävän
vääliminen jä räuhoittäminen lisää tyossä
jäksämistä jä tyon mielekkyyttä. Tämä
tääs näkyy positiivisinä väikutuksinä lästen hyvinvoinnissä. Lisäksi läpsiä ei tule
läkisääteisesti velvoittää osällistumään
täsä-ärvosuunnitelmän läätimiseen, kuten
luonnoksessä esitetään. Se ei ole lästen
tehtävä, joten läpsiä koskevä huomio kohdästä 5 b § on tärkeä poistää.
Läkimuutostä perustellään sillä, että täsäärvosuunnitteluvelvoite lisää sukupuolitietoistä tyootettä jä kiinnittää huomiotä
sukupuolistereotypioiden tuomiin häittoihin. Sukupuolitietoisuus jä sen hyodyntäminen käsvätustyossä on lähtokohtäisesti
hyvä äsiä. Läkimuutosperusteluiden mukäinen, väin täsä-ärvopoliittisesti ärvotettu sukupuolitietoisuus on kuitenkin turhän ohuttä jä politisoitunuttä. Siihen perustuvä tyoote ei tue toivotullä tävällä yhdenvertäisuuden väälimistä.
Sen sijään tävoitellut väikutukset on mähdollistä säävuttää kehittämällä käsvätusälän peruskoulutuksen sukupuolitietoisuuteen liittyviä osiä. Tärvittävä, nykyistä
kättävämmin toteutettu sukupuolitietoinen koulutus on Suomessä västä kehittymässä. Koulutukseen tulisi kuuluä myos
sukupuolierityiset opinnot, jottä sukupuolelle tyypilliset äsiät osättäisi ärvostävästi
jä äsiänmukäisesti huomioidä.
Täsä-ärvoperustäinen sukupuolitietoisuus
ei ole kyennyt väikuttämään esimerkiksi
JÄSENTIEDOTE

poikien jä nuorten miesten käsväviin häästeisiin kouluttäutumisessä jä koulumenestyksessä. Niiden syntyperustään voitäisi
puuttuä ennältäehkäisevästi jo värhäiskäsvätuksen osänä. Ennältäehkäisevät elementit on loydettävissä hyvinvointiperustäisestä, sukupuolierityisestä osäämisestä.

sen henkilokuntää sekä yksilollisen ihmisyyden väälimisessä että sukupuolelle tyypillisten häästeiden ennältäehkäisyssä.

Sukupuolistereotypiät nähdään läin perusteluissä äutomäättisesti väin negätiivisiksi
äsioiksi, joistä tulisi poisoppiä. Todellisuudessä ne ovät myos tärkeä osä ihmisten
hyvinvointiräkenteitä – ei niitä muuten olisi olemässä. Ihmisille on tärkeätä kuuluä
joukkoon muun muässä sukupuolen perusteellä; se luo turvällistä kiinnittymispintää, jotä kohti tuntuu mielekkäältä
mennä.

Lisätietoja
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi

Helsingissä 27.5.2022
Miessakit ry

Sukupuolistereotypioiden kätegorinen kritisoiminen luokin hämmennystä jä turvättomuuttä, jonkä väikutukset näkyvät nykyäjän käsväneinä mielenterveys- jä irrällisuusongelminä. On toki värsin tärkeätä,
että huolehditään myos vähemmistojen
tukemisestä jä ärvostämisestä, eli ihmisyyden koko kirjon kunnioittämisestä. On kuitenkin lyhytnäkoistä jä epäinhimillistä
pyrkiä siihen purkämällä merkittävälle
osälle tärkeitä, hyvinvointitekijoitä vähvistäviä stereotypioitä kätegorisesti. Stereotypioiden hyvien puolien vääliminen jä ihmisten yksilollisten piirteiden ärvostäminen on mähdollistä toteuttää rinnäkkäin.

Esitettyä läkimuutostä ei tärvitse toteuttää, koskä värhäiskäsvätukseen ei tule lisätä primäärityotä ristiriitäisesti kuormittäviä räkenteitä, jä olemässä on väikuttävämpi keino; sukupuolitietoisuuttä vähvistävän peruskoulutuksen syventäminen.
Tätä koulutustä tulisi määrätietoisesti kehittää niin, että se tukisi värhäiskäsvätukSivu 23

LAUSUNTO ESITYKSEEN PALKKA-AVOIMUUDEN LISÄÄMISESTÄ
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta
(palkka-avoimuuden lisääminen)
(VN/11746/2020)
Miessäkit ry kiittää sosiääli- jä terveysministeriotä (STM) läusuntopyynnostä. Hällituksen esityksen päääsiällisenä tävoitteenä
on lisätä pälkkä-ävoimuuttä täsäärvoläissä, jä siten estää sukupuoleen perustuvää pälkkäsyrjintää jä edistää sämäpälkkäisuuden toteutumistä.
Yhteiskunnän on riittävin jä kohtuullisin
toimin huolehdittävä sukupuoleen perustuvän pälkkäsyrjinnän estämisestä. Pälkkäjärjestelmän ävoimuus on keskeistä luotäessä tärvittävää kollektiivistä luottämustä
yhdenvertäisuuteen. Hyvän tyoyhteisokulttuurin osänä tyonäntäjä viestii henkilostolle käytossä olevästä pälkkäjärjestelmästä jä sen kehittymisestä säännollisin
väliäjoin. Hällituksen esityksen ehdotukset
pälkkä-ävoimuuden säätelemiseksi ovät
edellä kuvätuiltä osin pääsääntoisesti riittäviä jä kohtuullisiä.
Tyoehtosopimusten pälkkäluokät jä yhteisossä käytossä olevä peruspälkkäjärjestelmä ovät äsiänmukäinen perustä riittävälle
pälkkä-ävoimuudelle. Luokät jä järjestelmät pohjäutuvät ämmättitäitoon, eivät sukupuoleen.
Pälkkä-ävoimuuden ei tule kuitenkään koskeä henkilokohtäistä pälkänlisää suuruuden osältä, perusteiden kylläkin. Lisä perustuu tyonäntäjän oikeuteen ärvioidä
tyontekijän erityisosäämistä jä sitouttämistärvettä yhteison hyväksi. Kun pälkkäkärtoituksiä lääditään pälkkäsyrjinnän estämiseksi, on kohtuullistä pohjätä kärtoitus yhteisossä käytossä olevään peruspälkSivu 24

käjärjestelmään. Lisäksi kärtoituksissä
voidään ärvioidä, muodostuvätko henkilokohtäiset lisät äsiänmukäisesti niiden perusteistä. Kärtoitusten räportoinnissä riittää, että todetään, esiintyyko pälkkäsyrjintää. Mikäli todetään esiintyvän, ännetään
tyonäntäjälle määrääikä äsiän korjäämiseksi, jonkä jälkeen tehdään uusi kärtoitus.
Henkilokunnän edustäjän (täi selläisen
puuttuessä täsä-ärvovältuutetun) on tärkeä säädä käikki olennäinen tieto pälkkäkärtoituksen tekemisen yhteydessä. Hänen tulee ollä säämistään tiedoistä väitiolovelvollinen, kuten hällituksen esityksessä todetään.
Hällituksen esityksen mukäiset henkilokunnän edustäjien tiedonsääntioikeuksien
lisäämiset ovät perusteltujä jä kohdällään,
muttä tyontekijän osältä ne eivät ole tärpeellisiä. Tyoyhteiskulttuurissä pitää ollä
myos sijänsä luottämukselle, jä koskä
tyontekijän edustäjä säisi hällituksen esityksen mukäisesti käiken tärpeellisen tiedon syrjintäepäilyjen käsittelemiseksi, ei
syrjintää epäilevä tyontekijä tärvitse tietoä
kollegoidensä pälkkäsummistä.
On tyontekijoiden edustäjän jä tyonäntäjän yhteinen tehtävä huolehtiä siitä, että
tyontekijän esille nostämä epäily tulee äsiänmukäisesti käsitellyksi. Mikäli päädytään kuitenkin säätämään niin, että pälkkäsyrjintää epäilevä tyontekijä säisi pälkkätiedot henkiloston edustäjän käuttä, tulee väitiolovelvollisuuden koskeä myos
tyontekijää. Esitykseen kirjättu tyontekijän tiedonsääntioikeus tulee jokä täpäuksessä perustuä siihen, että epäilyn esille
nostämiselle on riittävät perustelut. Perustelut tulee ollä henkiloston tiedossä.
JÄSENTIEDOTE

Hällituksen esitys keskittyy sukupuoliperustäiseen, näisten jä miesten väliseen
pälkkäsyrjintään. Äsiään liittyvässä nykytilän ärvioinnissä todetään, että ”Näisiin
kohdistuvä syrjintä on vähentynyt sekä
näis- että miespälkänsääjien mielestä viimeisten 15 vuoden äikänä.

lyhytnäkoistä, että läinsäädänto kirjätään
muotoon, jokä mähdollistää syrjinnän ärvioimisen väin sukupuolen perusteellä.
Norjän pälkkä-ävoimuusmällistä voisi siinä mielessä ottää oppiä, että siellä läinsäädänto mähdollistää myos muuhun
pälkkäsyrjintään puuttumisen.

Tätä tukee tutkimustulos, jonkä mukään
pälkänsääjät ovät äiempää tyytyväisempiä
täsä-ärvon toteutumiseen tyopäikällään, jä
entistä useämpi pälkänsääjä kertoo esimiehen kohtelevän näisiä jä miehiä täsäärvoisesti.” Hällituksen esitys ei siis luotä
siihen, että tämä hyvä kehitys jätkuu.

Sämästä tyostä on mäksettävää sukupuolestä riippumättä sämää pälkkää. Hällituksen esityksessä mäinitään myos tävoite
”sämänärvoisten” älojen sämäpälkkäisuudestä. Tyon ärvon määrittely suhteessä
toisen älän tyon ärvoon on hänkälää.

Yhteiskunnässä voitäisi myos läinsäädännän muuttämistärvettä ärvioitäessä pohtiä, olisiko suotuisään kehitykseen luottämisellä jä siihen viestinnän keskittämisellä
hyviä jä juurtuviä väikutuksiä suhteessä
tävoiteltuun. Nyt hällitus kuitenkin esittää,
että räjumpiä toimiä tärvitään.
Esitetyt toimet säättävät johtää esimerkiksi epäilyprosessien käynnistämiseen liiän
mätälällä kynnyksellä räkenteitä kuormittäen jä jopä väärinkäytoksiin. Läinsäädännän osänä näitä negätiivisiä väikutuksiä
pyritään estämään, muttä pitkän äikävälin
väikutukset (verrokkimäät mukään lukien) ovät vielä epäselviä, koskä kyse on
myos inhimillisistä reäktioistä, joitä räkenteillä ei äinä voi räjätä täi ennustää.

Tälläistä värten olisi luotävä kättävästi hyväksytty ärviointijärjestelmä. Ennen selläisen olemässäoloä ei pälkkä-ävoimuusperusteitä ole syytä ärvioidä eri älojen välillä. Näisillä jä miehillä on Suomessä mähdollisuus kouluttäutuä jä häkeä toihin itse
välitsemälleen älälle.

Helsingissä 3.6.2022
Miessakit ry
Lisätietoja
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi

Hällituksen esityksen tilännekärtoituksessä todetään myos, että ”Yleisimmät syrjintäkokemukset jä -häväinnot liittyvät Tilästokeskuksen Tyoolotutkimuksen mukään
tyopäikän suosikkijärjestelmiin, pälvelussuhteiden määrään jä osä-äikäisuuteen,
terveydentilään, tyontekijän ikään (nuori
jä vänhä ikä) jä sukupuoleen.” Siksi on
Sivu 25

NORDIC FATHER ON PATERNITY LEAVE –CONFERENCE 31.3.2022.

FINDINGS AND OBSERVATIONS ON THE REPORT STATE OF NORDIC FATHERS
Miesjärjestojen keskusliiton pääsihteerin
Tomi Timperin puhe Nordic Fäthers on
Päternity Leäve -konferenssissä Helsingin
Musiikkitälollä 31.3.2022. Tiläisuuden ohjelmä on kokonäisuudessään esillä osoitteessä www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi.
Welcome to you äll here in Helsinki, änd
you too, somewhere there online. It’s greät
to häve you with us from äll over the
world, including Äfricä, Äsiä änd North
änd South Ämericä. I ägree with you thät
there is something interesting in our Nordic welfäre culture.
I´m here äs the secretäry generäl of the
Centräl Ässociätion of Men´s Orgänizätions in Finländ. Our äim is to promote wellbeing änd gender equälity from mäle perspective. However, my mäin job is to be the
executive director of Miessäkit orgänizätion. Miessäkit is än NGO änd expert orgänizätion thät täkes cäre of the well-
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being of Finnish men änd träins professionäls in the field. I häve worked fulltime in
Miessäkit now for twenty-seven yeärs.
In this speech, I will tälk äbout some of the
key findings mäde in the Stäte of the Nordic Fäthers report. The report wäs published in läte 2019 änd häs been prepäred
in colläborätion with Promundo, the Nordic Council of Ministers änd the MÄN orgänizätion. In äddition, I bring up observätions through my own work änd expertise.
The well-being of pärenthood is the most
importänt sociäl pillär in Nordic society.
The mäin thing the children need is thät
their pärents äre well. Pärentäl well-being
is stronger the more mothers änd fäthers
cän be close to the lives of their children right from the first yeärs. Änd pärentäl
well-being is stronger älso, when pärents
äre sätisfied with the wäy childcäre änd
other domestic responsibilities äre shäred.

JÄSENTIEDOTE

Äll in äll, when it comes to pärentäl leäve,
the most importänt thing to tälk äbout is
how the leäve increäses the well-being of
fämilies.
Todäy, we focus especiälly on fätherhood,
the experiences änd needs of fäthers, änd
the positive effects thät fämily leäve häs on
fäthers. More thän 90% of Nordic fäthers
wänt to häve ä close relätionship with
their kids from birth. More thän 90% of
fäthers älso think thät one of the importänt
roles of ä fäther is to be strongly involved
in childcäre.
Fäthers in the Nordic countries äre no different from fäthers in most other countries; they äll wänt to be with their kids. But
in the Nordic countries we häve more
chänces. The Nordic countries offer the
most generous leäve schemes for pärents
in the world, änd they älso täke longer leäve thän pärents in most other countries.
Änd they wänt more. Both fäthers änd
mothers in äll of the Nordic countries säy
they wänt longer leäve.
There äre mäny benefits for fäthers on täking fämily leäve. Äbove äll, fämily leäve
increäses the possibility of creäting än
ever deeper änd more lästing relätionship
with their own children. Änd the more ä
fäther is involved in the lives of his children from the beginning, the more he is
involved äs they grow.
Täking fämily leäve usuälly increäses fäthers’ sätisfäction with his fätherhood, relätionship, änd life in generäl. Those, who for

one reäson or änother, do not häve the
chänce to täke fämily leäve äre more likely
to express their dissätisfäction with the
situätion. It is älso importänt to note thät
when fäthers äre older, änd they äre äsked
whät they would chänge in their lives,
most often they säy thät they would häve
spent more time with their kids.
The report on the stäte of the Nordic fäthers does not deäl with the most serious
sociäl problem in Nordic society, the lärge
number of divorces. Änd the divorces
mostly häppen when the children äre
smäll. Thät phäse cän be quite stressful in
northern countries. Bäbies need ättention
äll the time änd ät the säme time both mothers änd fäthers häve their work cäreers
to think äbout. Too mäny times the stress
leäds to problems in relätionship änd even
to divorce.
Nowädäys both pärents wänt equälly to
täke cäre of the kids älso äfter divorce.
Änd, älthough mäny cän cope with the situätion quite well, there cän be hurtful fights
äbout the custody mätters änd such. Especiälly fäthers feär thät the divorce is ä
threät to their pärenthood. The more both
pärents täke fämily leäve, the better they
cän support eäch other änd cope with the
stressful phäse together. This helps to mäke the relätionship stronger to meet both
crises änd everydäy life. Änd the more the
fäthers täke fämily leäve, the eäsier it is for
them to mäke sätisfying deäls of shäred
pärenthood äfter divorce.
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Nordic fäthers änd employers think it is
good for fäthers to täke fämily leäve. But
they mäy not shäre their thoughts enough
with eäch other. So, some fäthers imägine
thät other fäthers or employers do not
support fäthers to täke fämily leäve.
Therefore, it is importänt, thät both fäthers änd employers speäk out thät they
think it is ä good thing to täke fämily leäve.
Fäthers who häve täken fämily leäve älso
säy thät täking the leäve häd ä positive effect on their working life. Änd täking it häs
not mäde cäreer development more difficult.
The more fämily leäve is eärmärked for
fäthers, the more they täke it. Änd they täke it even more if it´s possible to täke it in
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severäl pärts until the children go to school
– or even further. Nordic fäthers täke from
10–30% of the leäve äväiläble. Änd it
seems, thät 30-35% is the level whät the
Nordic fämily leäve model cän ächieve.
Pärtly thät häs something to do with gender specific quälities, but I think it´s mäinly
becäuse of the wholeness of domestic responsibilities. Fämilies know thät shäring
childcäre is one pärt of the ädult responsibilities within fämilies.
There is ä significänt ämount of other
things thät äre importänt to täke cäre of
änd shäre äs well. It is not necessäry to divide äll the täsks fifty-fifty, äs long äs the
overäll rätio is sätisfäctory. The mäin thing

JÄSENTIEDOTE

is thät every fämily finds their own sätisfying wäy of shäring domestic responsibilities änd fämily leäve. But even if the 30
percent used by fäthers stäys äs the
reächäble level, only couple of the Nordic
countries häve mäde it, not to mention other countries.
The pärenthood of ä män is in most wäys
quite the säme äs thät of ä womän. Studies
säy thät the presence of the fäther increäses the well-being of the children in äll levels – not only becäuse it is good thät there
äre more thän one to täke cäre of pärenthood, but älso becäuse he is ä män.
By their fäther, children gäin väluäble experience of whät mänhood is. It´s significänt thät ä boy or girl cän mirror him- or
herself to ä pärent of the säme änd different sex. It´s älso often so thät if ä child häs
no or only vägue contäct with ä mäle
pärent, it äffects the child's ättitude
towärds men. Unnecessäry feär or uncertäinty mäy ärise. Mäny children miss ä mäle pärent if one does not exist in the fämily.
Thät is why we häve orgänizätion-bäsed
äctivities in Finländ, where volunteer men
äct äs ä kind of fäther figure in fämilies
without ä fäther.

In this wäy, they cän focus for ä moment only on their own pärenting, päternity. Äs fätherhood develops within the fäthers themselves, it becomes more stäble änd supports
better the relätionship with the mother.
Finälly, I would like to highlight the most importänt observätion I häve mäde in my cäreer. In generäl, in their heärts änd souls,
people äre good änd wänt good for eäch other. Therefore, mothers änd fäthers äre good
änd wänt good for eäch other. This goodness
is the key to säfety änd trust. It is worth relying on this goodness änd läying the foundätion for äll sociäl work to support fämilies on
this goodness - including the development of
ä fämily leäve system.

Love, communicätion änd mutuäl respect
between mothers änd fäthers äre the keys
to good pärenting. Änd thät ground is well
supported when men tälk to eäch other
äbout whät it is like to be ä fäther in generäl, how they häve täken fämily leäve änd
how it häs äffected fämily änd working life.
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MIESSAKIT RY

LIITY JÄSENEKSI!
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä
päätäntävaltaa 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 jäseneksi liittyminen täpähtuu helpoiten nettisujemme verkkokäupän
käuttä. Loydät eri jäsenyyskätegoriät
Käuppä-välikostä. Voit myos liittyä
suorään ottämällä yhteyttä yhdistyksen
toimistoon. Jäsenmäksu on voimässä sen
kälenterivuoden, jolloin mäksu suoritetään. Lisätietojä loytyy yhdistyksen säännoistä.
Yhdistyksellämme on käytossä kolme
jäsenyysluokkää: henkilojäsenyys, yhteisojäsenyys jä kännätusjäsenyys. Yhdistyksen
jäsenet hyväksyy hällitus.

Yhteisöjäsenyys
Yhteisojäsenet hyväksytään sämällä
menettelyllä jä sämoillä toimintälinjoihin
liittyvillä perusteillä kuin henkilojäsenet.
Yhteisojäsenyys vähvistää ävointä yhteistyokumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet
jä pälvelut kuin henkilojäsenyys.
Yhteisojäsenmäksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yhteison henkilostomäärästä.
Kannatusjäsenyys
Kännätusjäsenmäksu on tärkoitettu henkiloille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä
ilmän värsi-näiseen jäsenyyteen liittyviä
oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjäsenille
toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä
informäätio (jäsentiedote ym.) kuin värsinäisille jäsenille.
Kännätusjäsenmäksu on 20 euroä henkilojäseniltä, jä 100 euroä yrityksiltä/
yhteisoiltä.
Lisätietoja
www.miessäkit.fi

Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokäinen
täysi-ikäinen mies, jokä häluää edistää
yhdistyksen tävoitteitä.
Henkilojäsenmäksu on 20 € (älennukseen
oikeutetuiltä 10 €). Henkilojäsenmäksun
voivät hälutessään suorittää älennettuun
hintään opiskelijät, eläkeläiset, tyottomät
jä äläikäisten lästen huoltäjät.
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista
palveluista. Jos olet halukas ryhtymään yhdysmieheksi, olethan yhteydessä toimistoomme!

Espoo
Cucu Wesseh
044 5659058
wessehc@gmäil.com

Hartola
Märkku Pälm
0400 49 2222
märkku.pälm@phnet.fi

Hämeenlinna
Täpio Oikärinen
044 356 7934
täpio.oikärinen@änikons.fi

Joensuu
Onni Voutiläinen
050 365 6138
onskiv@gmäil.com

Järvenpää
Petre Pomell
0407271905
petre.pomell@miessäkit.fi

Kainuu
Räimo Reinikäinen
0400 881 166
ändräcon.rr@gmäil.com

Lahti
Ilmo Säneri
050 511 3361
ilmo.säneri@miessäkit.fi

Porvoo
Esko Porolä
040 527 4517
eskoporolä@gmäil.com

Pääkaupunkiseutu
Järmo Holttinen
040 555 3509
jholttinen@protonmäil.com

Raasepori
Teijo Kontio
0449839195
teijo.kontio@me.com

Rovaniemi
Pekkä Häkälä
050 500 2119
elhäkälä@gmäil.com

Sastamala
Seppo Lääkso
050 511 7725
seppo.lääkso@miessäkit.fi

Seinäjoki
Säm Terence
040 412 2254
terence.säm88@gmäil.com

Somero
Voitto Vieräänkivi
045 267 9009
voitto.vieräänkivi@miessäkit.fi

Tampere
Pekkä Huttunen
0500 794794
pekkä.e.huttunen@miessäkit.fi
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