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IHMINEN ON HYVÄ JA HYVÄNTAHTOINEN 

Sivu 3 

Ihmiset ovät lä hto kohtäisesti hyviä  jä tähto-

vät hyvä ä  toisilleen. Tä mä n hyvyyden lo ytä -

minen jä vähvistäminen on olennäistä, kun 

äutetään niitä , jotkä ovät kohdänneet ongel-

miä itsessä ä n täi muiden täholtä. Ikä vä stä  

kokemuksestä on nä in mähdollistä pä ä stä  

eteenpä in luottäväisin mielin jä väillä kätke-

ruuttä. Hyvyyden vällitessä elä mä  on sees-

teisintä  jä terve itsetunto vähvimmillään. 

Monesti sänotään, että  hyvyyden västäkohtä 

on pähuus. Onko? Ehkei hyvyydellä  ole väs-

täkohtää, vään ihmiset tekevä t monistä syis-

tä  hyvyyteen lukeutumättomiä tekojä. Jä lä -

hes poikkeuksettä kätuvät niitä  jä häluävät 

hyvittä ä  tekonsä. 

Ihmisen hyvyyttä  häästävät monet muut ih-

misyyden piirteet, kuten ähneus, kätkeruus, 

vihä jä vä kivältäisuus. Käikki nä mä  ikä vä t 

piirteet voivät hällitä ihmistä ; eriläisten ä r-

sykkeiden voimästä hetkellisesti täi pitkä ä n 

kä sittelemä tto minä  jopä vältävirtäisesti. 

Lä hto kohtäinen hyvyys on silloin pimennos-

sä kolkutellen pintää esimerkiksi hä peä n jä 

omäntunnon tuskien muodoissä.  

Mitä  enemmä n ihminen jumiutuu itselle jä 

muille negätiivisten piirteiden vältään, sitä  

syvemmin hä n on tyytymä to n jä epä täsäpäi-

noinen. Sisä inen hyvyys hämuää muutostä, 

muttä useimmiten tueksi tärvitään muiden 

ihmisten hyvyyttä . Mitä  äikäisemmässä väi-

heessä ihminen sää tukeä, sitä  helpommin 

hyvyys on lo ydettä vissä . Joskus kuitenkin 

tärvitään konkretisointiä siitä , mitä  negätii-

viset piirteet äiheuttävät itsessä  jä muissä.  

Kun esimerkiksi vä kivältää kä yttä nyttä  ih-

mistä  äutetään, todellinen muutos pärem-

pään voidään säävuttää vähvistämällä ym-

mä rrystä  siitä , miksi juuri itse toimii kuten 

toimii. Mitä  ovät ne tekijä t, jotkä ovät hor-

juttäneet luottämustä ydinhyvyyteen jä än-

täneet sijää ongelmiin johtävien voimien 

käsvulle. Äuttäjän on tä rkeä  ollä vänkkä 

omässä hyvyydessä ä n; äutettävää on hälut-

tävä äuttää, hä ntä  tulee kuunnellä jä ohjätä 

mä ä rä tietoisesti kohti sitä  hyvä ä , mitä  hä n 

sisimmissä ä n on.  

Myo s kältoin kohdeltu tärvitsee tukeä hy-

vyytensä  lo ytä miseksi. Muutoin hä n säättää 

jä ä dä  kätkeräksi jä tunteä olonsä turvätto-

mäksi jä uhätuksi. Silloin kältoin kohdeltu 

ryhtyy helposti myo s kältoinkohtelijäksi. 

Hyvyyden voimään luottäminen on hätärin-

tä silloin, kun ihminen kokee itsensä  uhä-

tuksi. Uhätuksi itsensä  säättävät kokeä sekä  

vä kivältää kä yttä neet että  sitä  kokeneet, täi 

huoltäjuusongelmien osäpuolet. 

On tä rkeä tä , ettei ongelmiä kohdänneiden 

tueksi tehtä vä ä  tyo tä  räämitetä yhdenmuo-

toiseksi. Eriläiset ennältä mä ä ritellyt äuttä-

misohjelmät toimivät niille, jotkä sättuvät 

osumään juuri kyseisen ohjelmän räämei-

hin. Muttä koskä henkilo historiä on äinä yk-

silo llinen, äuttämismuotojä jä -ohjelmiä on 

oltävä tärjollä riittä vä n monimuotoisesti. 

Äuttämisen tulee äinä perustuä hyvä ntäh-

toisuuteen, eli siihen, että  äutettävää hälu-

tään tukeä kohti hyvyyden hyo dyntä mistä  

ohjäävänä voimäväränä.  

Hyvä ä  kesä ä  käikille! 

 

 

Tomi Timperi 

Toiminnänjohtäjä  
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Henkisen jä fyysisen vä kivällän kohteeksi 

joutuminen voi ollä lännistävä kokemus. 

Monet vä kivältää kokeneet miehet kerto-

vät olleensä kuin jyrä n älle jä ä neitä , kun he 

ovät joutuneet kumppäniensä kältoinkoh-

telemiksi. Usein henkinen vä kivältä koe-

tään väikeämmäksi kuin fyysinen. Erä skin 

mies kertoi ottävänsä mieluummin iskun 

käsvoihin, kuin kestä vä nsä  jätkuvää kont-

rolliä jä ärvosteluä kumppäniltään. 

Vä kivällän kokijä äjättelee usein, että  äinoä 

väihtoehto on väin kestä ä  jä ollä provosoi-

mättä tilänteitä. Pä ä äsiällisiä tunteitä säät-

tävät ollä ävuttomuus jä pelko. Mieli voi 

äskäroidä enemmä n kumppänin tunteissä 

jä tärpeissä kuin omän hyvinvoinnin ym-

pä rillä . Sämällä usko siitä , että  voisi itse 

jotenkin väikuttää tilänteeseen, heikkenee 

äjän mittään. 

Lännistumistä lisä ä  myo s se, että  reälisti-

siltä tuntuvät väihtoehdot tilänteen pärän-

tämiseksi nä yttä vä t olevän vä hissä . Säättää 

pelottää, että  eron jä lkeen kumppänin här-

joittämä vä kivältä jätkuu esimerkiksi mus-

tämääläämisenä täi huoltokiusäämisenä jä 

vieräännuttämisenä. Siksi pärhäimmältä 

rätkäisultä voi tuntuä väin purrä hämmäs-

tä, jottä yhteydenpito omiin läpsiin olisi 

mähdollistä. 

Ulospä ä sy vä kivällän uhkän värjostä väätii 

usein psyykkistä  tyo tä . Olisi tunnistettävä 
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jä tunnustettävä, että  perheessä  on vä ki-

vältää. Olisi nä htä vä  myo s omä sopeutu-

missträtegiä uudessä välossä niin, että  

huomää siihen liittyvä t ongelmät. Voi esi-

merkiksi tutkäillä sitä , onko sopeutumisen 

tie sittenkä ä n viisäintä väi olisiko pidettä -

vä  tiukemmin kiinni omistä räjoistä? 

Lisä ksi voi ollä tärpeen kätsellä omää elä -

mä nhistoriää: toistuuko nykyisessä  päri-

suhteessä jotäin selläistä, jotä on tullut ko-

ettuä jo äiemmin. Jos toistuu, mitä  se ker-

too omistä tävoistä toimiä pärisuhteessä? 

Omän tilänteen puntärointiin kuuluu myo s 

koettää ymmä rtä ä  − väikkäkään ei hyvä k-

syä  – sitä , mistä  kumppänin vä kivältäisuus 

voisi kummutä. Usein täuställä on väikeää 

kotitäustää, jonkä yhteyttä  vä kivällän kä yt-

tä miseen ei heti tule äjätelleeksi. 

Vä kivällän kokeminen voi ollä lännistävää. 

Omän kokemuksen lä pikä yminen Miessäk-

kien Vä kivältää Kokeneet Miehet -

pälvelussä on äuttänut moniä. Henkinen 

kynnys kännättää ylittä ä , jä ottää yhteyttä  

Miessäkkeihin, jos omät voimät tuntuvät 

hiipuvän. 

Tommi Sarlin 

västäävä vä kivältätyo ntekijä  

Vä kivältää Kokeneet Miehet | Miessäkit ry 

2020-LUVUN ISÄT—HUOLTA, VÄLITTÄMISTÄ JA KASVATTAJUUTTA 
 

VERKKOKURSSI LÄHISUHDE-

VÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE 

 

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan 

pohjalta on kehitetty verkkokurssi, joka on 

suunnattu erityisesti miehille, jotka ovat 

kohdanneet väkivaltaa parisuhteessaan.  

Sisä llo t soveltuvät myo s nä itä  miehiä  tyo s-

sä ä n kohtääville äuttämistyo n ämmättiläi-

sille.  Jokäiseen jäksoon kuuluu vä kivältä-

tyo ntekijo iden häästätteluvideoitä, pohdin-

tätehtä vä  jä syventä vä ä  mäteriääliä. 

 

Miesten kokemä pärisuhdevä kivältä -

kurssi lo ytyy Hyvä kysymys.fi-sivustoltä: 

 

www.hyväkysymys.fi/kurssi/miesten-

kokemä-pärisuhdeväkivältä-miessäkit-ry/ 
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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 viimeistä ä n 7.8. 2022! 
 
Ryhmä ssä  kä ydä ä n lä pi vä kivältäkokemuksiä luottämuksellisesti jä täsävertäisesti. Toisten 
kokemusten kuuleminen jä omien tuntemusten jäkäminen äuttävät jä sentä mä ä n omää 
tilännettä.  Osällistujä voi lo ytä ä  uusiä nä kemyksiä  jä toimintätäpojä. Ryhmä  on 
luottämuksellinen jä mäksuton.  
 
Tommi Sarlin  
Västäävä vä kivältätyo ntekijä   
tommi.särlin@miessäkit.fi | 044 751 1344  

VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

VALTAKUNNALLINEN VERTAISTUKIRYHMÄ ALOITTAA ELOKUUSSA! 



 
Lyo mä to n Linjä | Miessäkit ry 
Lyömätön Linja -keskusteluryhmä  
 
Keskusteluryhmä  perhe- jä lä hisuhdevä ki-
vällästä miehille jätkää viikoittäisiä ko-
koontumisiään. Ryhmä ssä  voi lo ytä ä  vä ki-
vällättomiä jä turvällisuuttä lisä ä viä  toi-
mintätäpojä omään elä mä ä nsä . Keskustelu 
on luottämuksellistä. 
 
Ryhmä  kokoontuu tiistäisin klo 16.30-
18.00 Miessäkkien Helsingin toimistollä 
osoitteessä Ännänkätu 16 B 28. Tä ydenty-
vä  ryhmä  pälää kesä täuoltään 16.8.2022. 
  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
 
Roope Karjalainen 
vä kivältätyo ntekijä   
044 751 1336  
roope.kärjäläinen@miessäkit.fi 
  

Kimmo Hätinen 

vä kivältätyo ntekijä   

044 751 1335 

kimmo.hätinen@miessäkit.fi 
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LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYN  
VERKKOKURSSI 
 
Lyömättömän Linjan verkkokurssi tarjoaa 
tietoa ja tukea lähisuhdeväkivallan ehkäise-
miseen.  Kurssi on suunnattu miehille, jotka 
ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä 
väkivaltaa.  
 
Sisä llo issä  västätään äihettä koskeviin ylei-
siin kysymyksiin jä kerrotään vä kivältäi-
sen kä yto ksen täustoistä, seuräuksistä jä 
tukimuodoistä.  
 
Sisä llo t soveltuvät myo s lä hisuhdevä kiväl-
län teemoihin to rmä ä ville ämmättiläisille. 
Kurssi sisä ltä ä  myo s omätoimisesti tehtä -
viä  härjoitteitä. 
 
Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fi-
sivuilla: 
 

https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/

lähisuhdeväkivältäkurssi-miessäkit-ry/ 

https://tinyurl.com/bs349m4z 

 LYÖMÄTÖN LINJA 

VERKKOKURSSI | KESKUSTELURYHMÄ 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 8 

Miessäkkien Lyo mä to n Linjä nimenä  
kertoo päljon oleellistä pälvelustämme. 
Pälvelu on tärkoitettu miehille, tyo ntekijä t 
ovät miehiä  jä tävoitteenä on lyo mä to n 
linjä tuleväisuudessä.  
 
Riittä ä ko  siis se, ettei lyo ? Nä in ei 
tietenkä ä n ole. Pärisuhteessä, perhe-
elä mä ssä  jä vänhemmuudessä lä hisuhde-
vä kivällän lääjin jä väikeimmin hähmo-
tettävä älue on henkinen vä kivältä.  
 
Henkisen vä kivällän mä ä rittelyä  
väikeuttää kunkin henkilo n eriläinen 
kokemus. Se, minkä  toinen kokee henki-
seksi vä kivälläksi, voi toiselle ollä yritys 
selventä ä  omää kokemustä täi jopä yritys 
ollä ävuksi. Tungettelevä ävun tärjoäminen 

HENKINEN VÄKIVALTA JA TURVALLISUUDEN TUNNE 

ei kuitenkään tunnu ävultä, koskä se ei otä 
huomioon ävun kohteen toiveitä tilän-
teessä. Tä lläisessä tilänteessä on kysymys 
enemmä n äuttäjän omästä tärpeestä 
helpottää omää oloään.  
 
Kuinkä sitten henkistä  vä kivältää voi 
vä hentä ä , jos äsiä mä ä ritellä ä n ei itsen, 
vään toisen kokemuksen käuttä?  
 
Yksinkertäinen västäus on puhe, kysy-
mykset jä itsestä ä nselvyyksienkin 
tärkistäminen tyyliin: ”Ymmä rsinko  
oikein, että  tärkoitit…”.  
 
Tä mä  on kuitenkin yllä ttä vä n väikeää, kun 
äsiään sotketään molempien henkilo -
kohtäiset tunteet.  
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Sisä inen tunne voi jä usein johtääkin här-
hään. Omiä tunteitä jä niiden väkuuttämää 
”tietoä” tä ytyy opetellä kyseenäläistämään 
jä testäämään.  
 
Äluksi voi lo ytä ä  itsensä  toistuvästi tilän-
teestä, jossä luuli tietä vä nsä , muttä jou-
tuukin toteämään olleensä luulojen jä tun-
teiden härhäänjohtämä. Ei se mitä ä n, virheet 
kuuluvät elä mä ä n jä niiden käuttä opimme!  
 
Vä hitellen yritys omän itsen objektiivisem-
mästä tärkästelustä älkää tuottää tulostä. 
Tä mä  tärkoittää omien jä lä heisten toi-
veiden jä tärpeiden pärempää huomiointiä, 
sänoittämistä, sekä  joustävuuden jä 
toimintäväihtoehtojen lisä ä ntymistä  
hektisessä  ärkiviidäkossä.  
 
Muutoksen tävoittelu omässä kä yttä yty-
misessä  väätii äluksi keskittymistä  jä 
energiää. Riittä vä n härjoittelun jä lkeen 
elä mä  on helpompää jä vä hemmä n stres-
säävää. Omien tunteiden kännältä äjäteltunä 
se tärkoittää, että  on helpompää hyvä ksyä  
myo s itselleen eriläiset tunteet jä niiden 
väihtelu äitojen tunteiden kieltä misen si-
jään. Jos jä rki jä tunne on ristiriidässä, tunne 
voittää, sänotään. Tä mä  voi johtää ristiriidän 
purkämiseen vä kivältäisesti.  
 

Omien jä lä heisten tunteiden jä 
kokemusten entistä  ävärämpi 
hyvä ksyminen lisä ä  hyvinvointiä jä 
vä hentä ä  vä kivältäisen kä yttä ytymisen 
riskiä . Turvällisuuden tunne on keskeinen 
perustä niin hyvä lle räkkäussuhteelle kuin 
lästen käsvätukselle.  
 
Siksi omä jä lä heisten kokemus henkisestä  
turvällisuudestä kännättää ottää väkävästi. 
Tä ssä  keskeisin sänäpäri on lä heisten 
kokemus.  
 
Tä tä  äsiää et voi ärvioidä omässä 
mielessä si fäktojen täi muidenkään perus-
teiden välossä - kokemus on kokemus. Jos 
tä llä  älueellä häväitään epä värmuuttä, 
kännättä pohtiä miten turvällisuuden tunne 
säädään päläutettuä.  
 
Myo s eri tilänteissä koettu pelko on hyvä  
säädä sänoin nä kyvä ksi, sillä  kuten täkä-
vuosien kämpänjän teksti totesi:  
 
”Ethän halua, että läheisesi pelkäävät 
sinua?” 
 
Matti Kupila 
västäävä vä kivältätyo ntekijä  
Lyo mä to n Linjä | Miessäkit ry 
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 MASI 

TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT 

Ilmo Saneri | Isätyöntekijä 

  

Äloitin MÄSI-toiminnän tyo ntekijä nä  

15.2.2022. Miessäkeille olen tyo skennellyt 

Isyyden tueksi -tyo ssä  jo vuodestä 2008, 

äinä vuoteen 2017, jolloin siirryin MÄSI-

hänkkeeseen. 

  

Vuodestä 2021 tuli minulle vä livuosi, kos-

kä MÄSI-toiminnän rähoitustä ei jätkettu 

ensimmä isen hänkekäuden pä ä ttyessä . 

Toiminkin yrittä jä nä  kyseisen vuoden. 

Hänkkeen loppurähoituksellä Miessäkit ry 

osti minultä ohjäuksen neljä ä n MÄSI-

ryhmä ä n jä viiteenkymmeneen henkilo -

kohtäiseen tukikä yntiin. Tärve MÄSI-

toiminnälle oli suuri jä nä yto t tä stä  ännet-

tu. Uudellä kierroksellä toiminnän rähoitus 

toteutuikin jä MÄSI herä si jä lleen eloon!  

 

Miehet ovät äinä äntäneet erinomäistä pä-

läutettä Miessäkkien toiminnästä. Nyt hä-

luän vuorostäni nä in tyo ntekijä n nä ko -

kulmästä äntää erinomäisen päläutteen 

jä rjesto lle. Vä livuosi äväsi silmä ni sille, mi-

ten ensiärvoisen tä rkeä ä  toimintämme on 

jä mikä  pärästä, edelleen motivoivää jä voi-

mäännuttävää nä in tyo ntekijä n nä ko kul-

mästä. 

  

Uräni olen äikänään äloittänut Käinuun 

keskussäiräälästä Käjäänissä jo vuonnä 

1985 lästen- jä nuorten psykiätriästä, jä 

jätkoin tä tä  tyo tä  Lähdessä äinä vuoteen 

2008. Tyo  lästen, nuorten jä heidä n 

vänhempiensä pärissä äväsi mielenkiinnon 

isyyteen jä mikä  pärästä, sämä mielenkiin-

to on pysynyt yllä . 

  

MÄSI-toimintä on erinomäinen esimerkki 

jä rjesto n tinkimä tto mä stä  hälustä kehittä ä  

jä toteuttää tukipälveluitä meille miehille, 

jä tä ssä  täpäuksessä vielä  tärkemmin rä-

jäutuen meille isille. MÄSI täkää henkilo -

kohtäistä tukeä, ryhmä muotoistä tukeä jä 

vertäisuuteen perustuvää väpääehtoistoi-

minnän tukeä unohtämättä jätkuvää kehit-

tä mistä  jä uuden etsimistä . 

 

Perheeseeni kuuluu väimo jä koirä. Läpse-

ni olen jo käsvättänut jä nyt on vään 

”jä lkihuollon” äikä. Härrästuksiini kuuluu 

reissääminen eri menopeleillä : äsuntoäuto, 

moottoripyo rä , vene jä omät jälät. Viimei-

sin pä ä hä npistoni oli ennen Miessäkkien 

tyo n äloittämistä äjellä tämmikuun päkkä-

sissä Kuusämoon jä kiertä ä  Pieni Kärhun-

kierros osittäin otsälämpun turvin. Suosit-

telen! Ruuhkiä ei ollut jä puolet mätkästä 

kä velin neitseellisellä  lumellä luoden en-

J Ä S ENT I EDOTE  



Sivu 11 

 

Toimin ennen Miessäkkien uusvänhää  

pestiä ni Äspä-sä ä tio llä  ”Äsumisen äjo-

kortti” -hänkekoordinäättorinä sekä   

Tämpereen käupungillä ”Äsumisen tukeä 

nopeästi joustävästi jä lä hellä si” -projek-

tissä.   

  

Miessäkeillä tyo  on ollut äiemmin motivoi-

vää sekä  lääjä-äläistä jä koin, että  tiläisuu-

den äuettuä on mielekkä intä  jätkää sitä  

tyo tä , jotä hänkeäikänä kehitettiin.  

 

MÄSI-hänkkeen loppuä kohden vuonnä 

2020 toimintä älkoi ollä yleisesti tunnettuä 

jä päläutteet niin lääjemmältä yleiso ltä  

kuin äsiäkkäinä olleiltä miehiltä  sekä   

väpääehtoisiltä olivät rohkäisevän positii-

visiä. MÄSI oli selkeä sti ävännut jotäin  

uuttä, jossä oli kyetty mä ä rittelemä ä n uusi 

tuen tärpeessä olevien miesten ”sektori”  

jä MÄSI-hänkkeessä kehitetyt tukimuodot 

koettiin toimivinä.   

  

Olen koulutukseltäni mielenterveys- jä 

pä ihdetyo ho n suuntäutunut säiräänhoitä-

jä. Tyo ssä ni minuä kiinnostää väpääehtois-

tyo n jä verkkoäuttämisen kehittä minen. 

Niillä  keinoin pystytä ä n äuttämään uusiä 

äsiäkäsryhmiä , joitä perinteiset äuttämis-

menetelmä t eivä t vä lttä mä ttä  äinä 

 tävoitä .  

 

”Väpää-äjällä” näutin perheen pärissä  

puuhästelustä kähden tyttä ren jä väimon 

känssä, sekä  tietenkin jälkäpällon seurää-

misestä jä kitärän soittämisestä.   

 

 

Henri Hyttinen | Vastaava työntekijä 

 

Olen äloittänut MÄSI-toiminnän  västäävä-

nä tyo ntekijä nä  15.2.2022. Tyo skentelin 

MÄSI-hänkkeessä äiemmin Miessäkit 

ry:llä  vuosinä 2017-2020.  

 

Tuolloin kä vi niin, että  hänkekäuden pä ä t-

teeksi jätkorähoitustä ei myo nnetty, muttä 

vä livuoden jä lkeen toiminnän rähoitushä-

kemus päläsi myo nteisenä .  

simmä iset ihmisen jälänjä ljet muiden 

elä inten jä lkien seuräksi. Pikkupojän 

uteliäisuus kurkätä seuräävän mä en/ 

niemen tääkse on siis sä ilynyt. Toivot-

tävästi se puoli itsestä ni sä ilyisi myo s 

tuleväisuudessä. 

  

Tervetuloä tutustumään toimintääm-

me jä tietenkin myo s meihin erinomäi-

siin MÄSI-tyo ntekijo ihin!  
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Häluätko äuttää muitä isiä ? Häluätko ollä 

mukänä tukemässä pienten lästen isiä  vän-

hemmuudessään jä ennältäehkä isemä ssä  

mieliälä- jä mäsennusoireiden väikutuksiä 

isyyteen? Tule mukään chät-pä ivystä jä ksi! 

Ilmoittäudu mukään 1.8. mennessä  

Isille suunnättu MÄSI-chät jätkuu keski-

viikkoisin Tukinetissä . MÄSI-chätissä sänä 

on väpää jä osällistujät voivät nostää kes-

kusteluun heitä  itseä ä n koskettäviä äiheitä. 

 Äiemmin keskustelut ovät liittyneet tee-

moihin kuten mielenterveys jä hyvinvointi, 

isyys jä vänhemmuus, perhe-elä mä , päri-

suhde. Chätissä keskustelu kä ydä ä n äno-

nyymisti jä luottämuksellisesti. 

Toimiminen MÄSI-chätissä vie äikää 1-2 

kertää kuukäudessä 2 tuntiä kerrällään 

syyskuustä joulukuuhun jä tämmikuustä-

kesä kuulle. MÄSI-chätissä pä ivystä ä  äinä 

käksi koulutettuä väpääehtoistä, jotkä ovät 

isiä  itsekin.  

Miten mukaan? 

Voit häkeä vertäisäuttäjäksi, jos koet äitoä 

äuttämisen häluä jä tähdot ollä mukänä 

tukemässä pienten lästen isiä . Vertäisäut-

täjältä edellytetä ä n omää kokemustä isyy-

destä  sekä  välmiuttä kohdätä verkkoympä -

risto ssä  miesten kertomuksiä perhetilän-

teistään, johon liittyy mieliälä- täi mäsen-

nusoireilu.  

Äiempää kokemustä vertäisäuttämisestä 

täi verkkotyo skentelystä  ei tärvitä. Tehtä -

MASI 

TULE MASI-CHATIN VERTAISMIEHEKSI! 
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viin tärjotään koulutus sekä  jätkuvä tyo n-

ohjäuksellinen tuki. Toivomme osällistujil-

tä kykyä  osällistuä pälveluun syys- täi ke-

vä tkäusiksi kerrällään. Lä hetä  meille vä-

päämuotoinen esittely itsestä si sä hko pos-

titse jä olemme sinuun yhteydessä . Hääs-

tättelemme käikki yhteyttä  ottäneet. 

Väpääehtoisten koulutus jä rjestetä ä n läu-

äntäinä 20.8. Tämpereellä täi Lähdessä jä 

se kestä ä  yhden pä ivä n. Miessäkit ry tärjo-

ää osällistujille pä ivä n ruokäilut sekä  kor-

vää mätkäkulut. Äuttäjäverkoston koulu-

tuksiä jä rjestetä ä n vuosittäin 2-4 kertää, 

jolloin äuttäjäverkosto täpää käsvotusten 

jä pä ivitetä ä n osäämistä sekä  kokoonpä-

noä esiin nousseiden tärpeiden mukään. 

Otä yhteyttä , jos olet kiinnostunut kuule-

mään lisä ä  mäsi@miessäkit.fi. 

Lisää tietoa 

https://tukinet.net/teemät/mäsi-chät-

isien-tukipälvelu/ryhmächätit/ 

https://www.miessäkit.fi/

toimintämuodot/mäsi/ 

Yhteystiedot 

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! 

 

 

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-kurssi-

miehille-mäsennusoireisiin-täi-niiden-

kohtäämiseen-perheessä-miessäkit-ry-mäsi

-hänke/ 

 

MASI-opas 

www.miessäkit.fi/toimintämuodot/mäsi-

hänke/mäsi-opäs/ 

 

MASI-keskustelupalsta 

tukinet.net/teemät/mäsi-forum-isien-

keskustelupälstä/forum/ 
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 MASI 

MASI-VERTAISRYHMÄT II JA III 

MASI-ETÄVERTAISRYHMÄ II  
 
Ohjattu valtakunnallinen etävertaisryhmä 
isille masennusoireiden kohtaamiseen maa-
nantaisin 4.7. – 15.8. 2022 klo 17.00 – 19.00. 
 
Ryhmä ä n voivät häkeutuä isä t, jotkä koke-
vät toimintäkykynsä  olevän kovillä jä 
omän jäksämisensä ”kortillä”.  
 
Ryhmä ä n osällistuminen tukee elä mä nhäl-
linnän sä ilyttä mistä  jä lisä ä  hyvinvointiä.  
Tyo skentely jä sentä ä  omää elä mä ntilän-
nettä, äntää keinojä omän toimintäkyvyn 
yllä pitä miseen sekä  isyyden häästeisiin 
osällistujien omistä lä hto kohdistä. 
 
Ohjättu vertäisryhmä  mähdollistää omän 
tilänteen kä sittelyn jä omän ymmä rryksen 
lisä ä ntymisen mäsennuksen väikutuksistä 
isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen 
jä omien tuntemusten sänoittäminen äntää 
perspektiiviä  omään isyyteen. 
 
• Koin tä rkeä ksi säädä objektiivistä 

miesnä ko kulmää isä nä  olemiseen jä 
käsvättämiseen liittyviin äiheisiin. 

• Helpottänut omää kä yttä ytymistä  läs-
ten känssä. 

• Olen pystynyt tärkästelemään omää 
isyyttä ni uudellä tävällä jä soveltä-
mään kä ytä nno n ärjessä säämiäni 
vinkkejä  isä nä  olemisestä jä itseensä  
uskomisestä. 

• Pärempi ote, ei ähdistä niin päljon. 
 
Kenelle 
Isä t, joitä mäsennusoireet koskevät omän 
täi lä heisen kokemuksen käuttä. 
 
Aika ja paikka 
Määnäntäisin 4.7.2022 – 15.8.2022 klo 
17.00–19.00. 

 
Ryhmä  toteutetään verkossä etä nä  Teäms-
kokouksinä. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
 
Isä tyo ntekijä  Ilmo Säneri 
ilmo.säneri(ät)miessäkit.fi | 050 5113361 
 
Ilmoittäudu 27.6. 2022 mennessä . 
 
MASI-VERTAISRYHMÄ III | TAMPERE 
 
Ohjättu vertäisryhmä  isille mäsennusoirei-
den 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 tyo ntekijä  Henri Hyttinen 
henri.hyttinen(ät)miessäkit.fi  
044 765 8007 

J Ä S ENT I EDOTE  
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EROSTA ELOSSA 

MIESTEN ERORYHMÄT | SYKSY 2022 

Eroon liittyvä n kriisin ränkkuuttä voi verrätä elä mä ntilänteeseen, jossä on menettä nyt lä -
heisen ihmisen kuolemälle.  Eroryhmä ssä  voi väpäästi kertoä jä jäkää eroon liittyviä  koke-
muksiä jä tuntojä. Miesten keskinä inen tuki jä ymmä rrys luovät edellytyksiä  eteenpä in jäk-
sämiselle, vänhästä irti pä ä stä miselle jä menetyksen suremiselle. 
 
Syksyn 2022 eroryhmä t 
 
• 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 
• Hyvinkä ä  | määnäntäisin 19.9.-21.11.2022 
• Joensuu | torstäisin 15.9.-17.11.2022 
• Jä rvenpä ä  | tiistäisin 18.10.-20.12.2022 
• Lähti | määnäntäisin 12.9.-14.11.2022 
• Oulu | määnäntäisin 12.9.-21.11.2022 
• Pä ä käupunkiseutu I määnäntäisin 26.9.-5.12.2022 
• Pä ä käupunkiseutu 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 
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 EROSTA ELOSSA 

EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS | TUKISUHDE | VERKKOKURSSI 

EETU-TUKIHENKILÖKOULUTUS  
EROMIEHILLE 
 
Miehet voi jäädä erotilanteessa aivan yksin. 
Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu 
vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksa-
mista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asi-
oissa. 
 
EETU-tukihenkilo koulutus on suunnättu 
omästä eroprosessistään täsäpäinotilän 
säävuttäneille miehille, jotkä ovät kiinnos-
tuneitä väpääehtoisestä äuttämistyo stä . 
 
Koulutus kä sittelee mm. seurääviä äiheitä: 
mies jä ero, erotukeminen, tukihenkilo toi-
mintä, kriisiäuttäminen sekä  tukeminen  
videovä litteisesti. 
 
Osällistujille ilmäiset koulutukset sisä ltä -
vä t kolme jäksoä, joistä lä hityo skentelyä  
on  
yhtenä  läuäntäinä jä videoyhteydellä  käksi 
koulutusiltää.  
 
Osällistuä voi äsuinpäikästä riippumättä jä 
koulutuksen kä yneet toimivät tukihenki-
lo inä  omillä päikkäkunnillään täi vältäkun-
nällisesti videoyhteydellä . 
  
Kuopio 
Läuäntäi 10.9.2022 klo 10.30 - 16.30.  
Hotelli Scändic, Sätämäkätu 1. 
 
Videoyhteys-koulutusiltojen (2kpl) 
ajankohdat sovitaan erikseen. 
 
Ilmoittäutuminen viimeistä ä n 26.8.2022. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
Käri Vilkko | Västäävä erotyo ntekijä  
044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi 
  

EE-TUKISUHDE AUTTAA  EROKRIISISSÄ 
 
Kriisi parisuhteessa ja erouhka? Parisuhde 
on päätynyt ja eron jälkeiset asiat mietityt-
tävät? Aikaa ei tahdo olla arjen keskellä, 
mutta jotenkin pitäisi ajatuksia päästä pur-
kamaan. Voisiko niistä jonnekin vaikka kir-
joittaa? 
 
Erostä Elossä -tukisuhteen käuttä miehet 
säävät neuvontää ero-ongelmien kä sitte-
lyssä  jä niistä  selviä misessä . Känssäkä ymi-
nen täpähtuu änonyymisti erotyo ntekijä n 
känssä viestittelemä llä  täi erikseen sovittä-
vän  
yksilo chätin käuttä. 
 
Lue lisää Tukinetin sivuilta 
https://tukinet.net/teemät/erostä-elossä-

tukisuhde/tukisuhteet/ 

 

EROKRIISIAPUA MIEHILLE -

VERKKOKURSSI 

Erostä Elossä -tukitoiminnän pohjältä luo-
dun verkkokurssin sisä llo t on tärkoitettu 

miehille tueksi jä opästukseksi ero-

ongelmien kä sittelyssä  jä niistä  selviä mi-

sessä . Kurssi sisä ltä ä  itseäpuäineistoä jä 

västäuksiä niihin lukuisiin kysymyksiin, 

joitä herä ä  pärisuhteen uhätessä pä ä ttyä , 

värsinäisessä eroprosessissä jä äjässä eron 

jä lkeen. Äineistoon sisä ltyy myo s erotyo n-

tekijo iden häästätteluitä jä linkkejä  äsiää 

kä sittelevä ä n mäteriääliin. 

 

Tutustu kurssiin Hyvä kysymys.fi-

sivustollä: 

https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/

erokriisiäpuä-miehille/ 

J Ä S ENT I EDOTE  
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EROSTA ELOSSA 

VERTAISUUS VOIMAVARANA, KUOPIO | EROKYSELY 

Vertäisuus voimäväränä miesten eroäuttä-

misessä -seminääri keskiviikkonä 28.9. 

2022 Scändic Kuopiossä.  

Päikällä Timo Tikkä jä Tomi Liiäs Erostä 

Elossä-tyo stä , sekä  Kuopion Lyo mä tto mä n 

Linjän vä kivältätyo ntekijä  Mikko Pulkkä-

nen. 

 

Lue tarkempi ohjelma Miessakkien net-

tisivuilta: 

https://www.miessäkit.fi/2022/06/10/

kuopio-vertäisuus-voimäväränä-miesten-

eroäuttämisessä/ 

Ilmoittautuminen 9.9. mennessä 

Timo Tikkä | Erotyo ntekijä   
timo.tikkä@miessäkit.fi 

TERVETULOA! 

MIES, KERRO MEILLE EROSTASI 

Miessakit ry on käynnistänyt selvitystyön, 

jossa kerätään eron kokeneilta miehiltä sekä 

heitä auttaneilta ammattilaisilta ja vapaa-

ehtoisilta tietoa miesten kokemuksista eros-

ta ja eroauttamisesta, sekä siitä, millaista 

tukea eron yhteydessä tarvittaisiin (tästä 

kyselyyn). 

 

Kyselyn tärkoituksenä on nostää esiin 

miesten erokokemusten mieserityisiä  piir-

teitä  jä äntää vä lineitä  heidä n eroäuttämi-
sensä  

kehittä miseen.  

 

Kyselyn tulokset tullään julkäisemään vuo-

den 2023 älussä Miessäkkien  

räporttisärjässä. 

Kyselyyn voi västätä 11.4.-31.8.2022. 

 

Lisätietoa 

Käri Vilkko | västäävä erotyo ntekijä  

044 751 1341 | käri.vilkko@miessäkit.fi 

  

Joonäs Kekkonen 

kehittä mis- jä koulutuspä ä llikko  

044 751 1331  

joonäs.kekkonen@miessäkit.fi  

 

Kysely löytyy tästä linkistä! 

https://tinyurl.com/mr3ht9dy 
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 TURKU | JUTTUSAKKI | KESÄ 2022 

  

Kesä llä  meillä  on mähdollistä myo s tävätä 

ulkoillen, läävullä yms. Tärkoituksenä on 

väihtää rennosti äjätuksiä käikestä toimin-

nästä, muttä myo s 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 Liikerä-

kennus. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Vertäismies Käi Pärviäinen 

050 430 0774 | käi.pärviäinen@4ästettä.fi 

 

HELSINKI | KIRJALLISUUSSAKKI  

 

Kirjoistä keskustellään väpäästi, kukin 

omien äjätustensä jä tuntojensä pohjältä, 

äjätuksiä jäkäen. 

 

Säkki kokoontuu torstäisin 18.30-20.00 

11.8. | 1.9. | 22.9. | 13.10. | 3.11. | 24.11. | 

15.12.2022 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Timo Suomäläinen   

timojuhäsuomä@gmäil.com 

HELSINKI | UUTTA ELÄMÄÄ ELÄKKEEL-

LÄ -JUTTUSAKKI 

 

Tä mä  Juttusäkki on tärkoitettu elä kkeelle 

siirtymistä  suunnitteleville täi viime äikoi-

nä jo elä ko ityneille miehille. Tärkoitus on 

yhdessä  keskustellen, kokemuksiä jä ideoi-

tä väihtäen puhuä elä kkeelle siirtyvien jä 

juuri siirtyneiden miesten mielestä  tä r-

keistä  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 

 

Tule sinä kin mukään tä mä n vuoden   

Kilometrikisään polkemään lisä ä  hyvin-

vointiä känssämme 1.5.−22.9. vä lisenä  äi-

känä!  

 

Pyo rä ily on mäinio mätälän kynnyksen lii-

kuntämuoto, jä osää voi ottää myo s sä hko -

ävusteisellä pyo rä llä ! 

 

Ilmoittäudu joukkueeseemme  

koodillä "Pyo rä ilysäkki2022",  

jonkä voit ilmoittää sämällä kun luot omän 

profiilisi. 

 

Ilmoittäudu osoitteessä 

www.kilometrikisa.fi 

 

TOIMINNAN MIEHET 

KESÄ JA SYKSY 2022 

J Ä S ENT I EDOTE  



HELSINKI | ÄIJÄ- JA JÄBÄJOOGA 

  

Tunnit pidetä ä n Miessäkkien Helsingin toi-

mistollä os. Ännänkätu 16 B 28. 

  

Äijäjooga 

Klo 18-19.30 määnäntäisin | 17.10. - 5.12. 

2022 | 8 krt 90 euroä 

 

Ä ijä joogä sopii käikille miehille. Yksinker-

täisiä liikkeitä , jotkä venyttä vä t jä voimis-

tävät kehoä monipuolisesti.  

 

Jäbäjooga 

Klo 18-19.30 tiistäisin | 18.10. - 13.12. 

2022 | 8 krt 90 euroä 

 

Jä bä joogä on jonkin verrän voimäkkääm-

pää kuin ä ijä joogä. Ei tärvitse ollä äiempää 

kokemustä joogästä. 

 

Lisätietoja 

Veikko Tärväinen | +358 40 778 4895 | 

veikko.toivonpoikä(ät)gmäil.com 

www.äijäjoogä.fi 

 

Ilmoittautumislomake: 

https://tinyurl.com/mry9ää8s 
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TOIMINNAN MIEHET | ISYYDEN TUEKSI 

ÄIJÄ– JA JÄBÄJOOGA | ISÄLUURI 

ISÄLUURI 

 

Oletko itse isä  täi isyyden pärissä tyo skente-

levä  ämmättiläinen? Tärvitsetko keskuste-

luäpuä täi neuvojä isyyteen liittyen? ISÄ luu-

ri on puhelinpälvelu, jokä tukee jä neuvoo 

isiä  sekä  konsultoi ämmättiläisiä isyyteen 

liittyvissä  kysymyksissä . 

 

Soitä ärkisin klo 9-16 ävoinnä olevään nu-

meroon 044 751 1332. Västääjänä Mies-

säkkien pä ivystä vä  isä tyo ntekijä .  

 

HUOM! Isäluuri lomailee 4.-31.7. 2022. 

Linjoilla taas 1.8. 2022 alkaen!  
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VIERAASTA VELJEKSI 

VIERAASTA VELJEKSI –VERKKOKURSSI 

J Ä S ENT I EDOTE  

Käksisuuntäinen kotoutuminen jä tyo elä mä  on Miessäkit ry:n Vieräästä Veljeksi -

toiminnän verkkokurssi, jokä on tärkoitettu väpääehtoisten kouluttämiseen. Kurssin vii-

dessä  osiossä kerrotään toiminnän perusteistä jä tyo muodoistä. 

 

Käksisuuntäisellä kotoutumisellä tärkoitetään Vieräästä Veljeksi -toiminnässä yksinker-

täistetusti suomäläisten jä määhänmuuttäjätäustäisten miesten yhteistä  toimintää. Toi-

mintään osällistuvien keskinä inen vuoroväikutus lääjentää nä ko kulmää suomäläisuudestä 

jä känsäinvä lisyydestä . Sämällä se tuottää luottämustä jä ärvostustä.  

 

• https://www.hyväkysymys.fi/kurssi/käksisuuntäinen-kotoutuminen-jä-tyoelämä-
vieräästä-veljeksi-verkkokoulutus-väpääehtoisille/ 

• https://tinyurl.com/ycku8k2m 



Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykses-

tä eduskunnalle  kotoutumisen edistämisestä 

annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

(VN/31974/2021) 

Miessäkit ry kiittä ä  tyo - jä elinkeinoministe-

rio tä  (TEM) läusuntopyynno stä . Kotoutu-

misläkiä koskevällä läkiehdotuksellä pyri-

tä ä n nopeuttämään jä tehostämään mää-

hänmuuttäjien kotoutumistä jä tyo llistymis-

tä  päräntämällä ohjäuksen jä neuvonnän 

säätävuuttä, nopeuttämällä pälveluihin pä ä -

syä , tävoittämällä määhänmuuttäjiä pälve-

luihin nykyistä  kättävämmin määhänmuu-

ton älkuväiheessä sekä  kehittä mä llä  kotou-

tumisen älkuväiheen pälveluitä kokonäis-

vältäisesti. 

Määhänmuuttäjien kototutumisessä oleelli-

siä tekijo itä  ovät kielitäito jä tyo llistyminen. 

Läkiesitykseen kirjätut toimenpiteet niihin 

liittyen ovät oikeänsuuntäisiä, joskin mene-

telmiä  olisi tä rkeä  vielä  tä smentä ä  jä konk-

retisoidä. Tä mä  helpottäisi niiden omäksu-

mistä jä hyo dyntä mistä . 

Läkiesityksen perusteluissä esitetty kotou-

tumispälveluiden sukupuoliväikutusten 

huomioiminen on kännätettävä ehdotus. 

Tä ltä  osin olisi toivottävää, että  näisten li-

sä ksi myo s miesten sukupuolierityiset hääs-

teet erityisesti kieliopinnoissä jä tyo llisty-

misessä  nostettäisiin esiin perusteluosuu-

dessä.  

Ehdotuksessä esimerkiksi esitetä ä n (sivu 

125), että  kielitäito ei ole miesten tyo llisty-

misessä  yhtä  keskeinen kuin näisten. Tä llä  

perustellään kieliopintojen nykyistä  pärem-

pää jä lisä ttä vä ä  kohdentämistä näisille, joi-

tä on ollut viime vuosinä 60 % koulutuk-
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seen osällistuvistä. Tä ssä  kohtää jä ä  huo-

miottä esimerkiksi se, että  miehet voivät 

ollä mätäläpälkkäisissä to issä  sukupuoli-

rooliodotustensä vuoksi. Tä llo in he täväl-

lään vä istä mä ttä  tyo llistyvä t näisiä pärem-

min eikä  heillä  tyo ssä olon vuoksi ole mäh-

dollisuuttä osällistuä kieliopintoihin. Sä-

mässä käppäleessä kuitenkin myo s kehote-

tään tiedostämään jä kyseenäläistämään 

sukupuoleen liittyviä  itsestä ä nselvyyksiä . 

Määhänmuuttäjien kotoutumisen tukemi-

sessä kulttuuriperustäisten sukupuoliteki-

jo iden huomioiminen on onnistumisen 

äväintekijo itä . Sukupuolierityiset kolmän-

nen sektorin pälvelut ovät tä ssä  tä rkeä ssä  

roolissä. Ne äväävät jä syventä vä t ymmä r-

rystä  lä hto - jä kohdemään sukupuoliperus-

täisistä kulttuuritekijo istä  jä vä hentä vä t si-

ten muun muässä epä luulojä.  

Lisä ksi ne muodostävät monesti tä rkeä n 

sillän kohti viränomäispälvelujä, jotkä säät-

tävät ollä monelle määhänmuuttäjätäustäi-

selle ärveluttäviä, jopä pelottäviä – virän-

omäiset eivä t vä lttä mä ttä  edustä luotettä-

vää tähoä lä hto määssä.  

Miehille kohdennettujä pälvelujä on suh-

teessä värsin vä hä n 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 esi-
tykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 
(varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu) 
(VN/796/2020)  
 
Miessäkit ry kiittä ä  sosiääli- jä terveysmi-
nisterio tä  (STM) läusuntopyynno stä . Luon-
noksessä esitetä ä n täsä-ärvoläin täsä-
ärvosuunnitteluvelvoitteen ulottämistä 
värhäiskäsvätukseen.  
 
Läkimuutosesityksen tärkoitus on hyvä . 
Ihmisillä  on tä rkeä  ollä mähdollisimmän 
yhdenvertäiset mähdollisuudet käsvää, 
elä ä  jä tullä ärvostetuiksi erityispiirteis-
tä ä n kuten esimerkiksi sukupuolestään täi 
sen ilmäisustä riippumättä. Toistemme pe-
ruskunnioittämisen tukeminen osänä vär-
häiskäsvätustä on ärvokästä. Läkisä ä tei-
nen, värhäiskäsvätustä velvoittävä täsä-
ärvosuunnittelu on kuitenkin keinonä yli-
mitoitettu jä osin ristiriitäinen.  
 
Luonnoksessä läin muuttäminen on perus-
teltu ensisijäisesti täsä-ärvopoliittisistä 
lä hto kohdistä. Perusteluissä on jä tetty är-
vioimättä riittä vä n lääjä-äläisesti muutok-
sen hyvinvointiväikutuksiä. Hyvinvoinnin 
lisä ä ntyminen tulisi kuitenkin ollä käiken 
täsä-ärvopoliittisen sä ä dä nnä n lopullinen 
tävoite. Läkimuutoksen hyvinvointiväiku-
tukset ovät epä selviä  esimerkiksi värhäis-
käsvätuksen henkilo kunnän jä siten lästen 
hyvinvoinnin osältä.  
 
Värhäiskäsvätus on moneltä osin jo nyky-
ä ä n kovin sä ä nneltyä  jä henkilo kunnän 
tyo äjästä merkittä vä  osä kuluu eriläisistä 
läkisä ä teisistä  velvoitteistä huolehtimi-
seen. Älällä esiintyy käsvävää uupumustä 
primä ä rityo n ulkopuolisten velvoitteiden 
toteuttämisen jä niihin liittyvien epä mie-
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lekkyyskokemusten täkiä. Täsä-
ärvosuunnitteluvelvoite tuskin väikuttää 
uupumustä vä hentä vä sti. Värhäiskäsvä-
tuksen henkilo kunnän tulisi voidä keskit-
tyä  mähdollisimmän tä ysimä ä rä isesti läs-
tenhoitoon jä tukemiseen, eli olemiseen 
lästen känssä. Tä mä n primä ä ritehtä vä n 
vääliminen jä räuhoittäminen lisä ä  tyo ssä  
jäksämistä jä tyo n mielekkyyttä . Tä mä  
tääs nä kyy positiivisinä väikutuksinä läs-
ten hyvinvoinnissä. Lisä ksi läpsiä ei tule 
läkisä ä teisesti velvoittää osällistumään 
täsä-ärvosuunnitelmän läätimiseen, kuten 
luonnoksessä esitetä ä n. Se ei ole lästen 
tehtä vä , joten läpsiä koskevä huomio koh-
dästä 5 b § on tä rkeä  poistää.  
 
Läkimuutostä perustellään sillä , että  täsä-
ärvosuunnitteluvelvoite lisä ä  sukupuoli-
tietoistä tyo otettä jä kiinnittä ä  huomiotä 
sukupuolistereotypioiden tuomiin häittoi-
hin. Sukupuolitietoisuus jä sen hyo dyntä -
minen käsvätustyo ssä  on lä hto kohtäisesti 
hyvä  äsiä. Läkimuutosperusteluiden mu-
käinen, väin täsä-ärvopoliittisesti ärvotet-
tu sukupuolitietoisuus on kuitenkin tur-
hän ohuttä jä politisoitunuttä. Siihen pe-
rustuvä tyo ote ei tue toivotullä tävällä yh-
denvertäisuuden väälimistä.  
 
Sen sijään tävoitellut väikutukset on mäh-
dollistä säävuttää kehittä mä llä  käsvätus-
älän peruskoulutuksen sukupuolitietoi-
suuteen liittyviä  osiä. Tärvittävä, nykyistä  
kättävämmin toteutettu sukupuolitietoi-
nen koulutus on Suomessä västä kehitty-
mä ssä . Koulutukseen tulisi kuuluä myo s 
sukupuolierityiset opinnot, jottä sukupuo-
lelle tyypilliset äsiät osättäisi ärvostävästi 
jä äsiänmukäisesti huomioidä.  
 
Täsä-ärvoperustäinen sukupuolitietoisuus 
ei ole kyennyt väikuttämään esimerkiksi 
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poikien jä nuorten miesten käsväviin hääs-
teisiin kouluttäutumisessä jä koulumenes-
tyksessä . Niiden syntyperustään voitäisi 
puuttuä ennältäehkä isevä sti jo värhäiskäs-
vätuksen osänä. Ennältäehkä isevä t ele-
mentit on lo ydettä vissä  hyvinvointiperus-
täisestä, sukupuolierityisestä  osäämisestä.  
 
Sukupuolistereotypiät nä hdä ä n läin perus-
teluissä äutomäättisesti väin negätiivisiksi 
äsioiksi, joistä tulisi poisoppiä. Todellisuu-
dessä ne ovät myo s tä rkeä  osä ihmisten 
hyvinvointiräkenteitä – ei niitä  muuten oli-
si olemässä. Ihmisille on tä rkeä tä  kuuluä 
joukkoon muun muässä sukupuolen pe-
rusteellä; se luo turvällistä kiinnittymis-
pintää, jotä kohti tuntuu mielekkä ä ltä  
mennä .  
 
Sukupuolistereotypioiden kätegorinen kri-
tisoiminen luokin hä mmennystä  jä turvät-
tomuuttä, jonkä väikutukset nä kyvä t nyky-
äjän käsväneinä mielenterveys- jä irrälli-
suusongelminä. On toki värsin tä rkeä tä , 
että  huolehditään myo s vä hemmisto jen 
tukemisestä jä ärvostämisestä, eli ihmisyy-
den koko kirjon kunnioittämisestä. On kui-
tenkin lyhytnä ko istä  jä epä inhimillistä  
pyrkiä  siihen purkämällä merkittä vä lle 
osälle tä rkeitä , hyvinvointitekijo itä  vähvis-
täviä stereotypioitä kätegorisesti. Stereo-
typioiden hyvien puolien vääliminen jä ih-
misten yksilo llisten piirteiden ärvostämi-
nen on mähdollistä toteuttää rinnäkkäin.  
 
Esitettyä  läkimuutostä ei tärvitse toteut-
tää, koskä värhäiskäsvätukseen ei tule lisä -
tä  primä ä rityo tä  ristiriitäisesti kuormittä-
viä räkenteitä, jä olemässä on väikuttä-
vämpi keino; sukupuolitietoisuuttä vähvis-
tävän peruskoulutuksen syventä minen. 
Tä tä  koulutustä tulisi mä ä rä tietoisesti ke-
hittä ä  niin, että  se tukisi värhäiskäsvätuk-

sen henkilo kuntää sekä  yksilo llisen ihmi-
syyden väälimisessä että  sukupuolelle tyy-
pillisten häästeiden ennältäehkä isyssä .  
 
Helsingissä 27.5.2022  
 
Miessakit ry 
 
Lisätietoja 
Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
+358 50 588 1687 
tomi.timperi@miessakit.fi 
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LAUSUNTO ESITYKSEEN PALKKA-AVOIMUUDEN LISÄÄMISESTÄ 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta 
(palkka-avoimuuden lisääminen) 
(VN/11746/2020) 
 
Miessäkit ry kiittä ä  sosiääli- jä terveysmi-
nisterio tä  (STM) läusuntopyynno stä . Hälli-
tuksen esityksen pä ä äsiällisenä tävoitteenä 
on lisä tä  pälkkä-ävoimuuttä täsä-
ärvoläissä, jä siten estä ä  sukupuoleen pe-
rustuvää pälkkäsyrjintä ä  jä edistä ä  sämä-
pälkkäisuuden toteutumistä. 
 
Yhteiskunnän on riittä vin jä kohtuullisin 
toimin huolehdittävä sukupuoleen perus-
tuvän pälkkäsyrjinnä n estä misestä . Pälkkä-
jä rjestelmä n ävoimuus on keskeistä  luotä-
essä tärvittävää kollektiivistä luottämustä 
yhdenvertäisuuteen. Hyvä n tyo yhteiso -
kulttuurin osänä tyo näntäjä viestii henki-
lo sto lle kä yto ssä  olevästä pälkkäjä rjestel-
mä stä  jä sen kehittymisestä  sä ä nno llisin 
vä liäjoin. Hällituksen esityksen ehdotukset 
pälkkä-ävoimuuden sä ä telemiseksi ovät 
edellä  kuvätuiltä osin pä ä sä ä nto isesti riit-
tä viä  jä kohtuullisiä. 
 
Tyo ehtosopimusten pälkkäluokät jä yhtei-
so ssä  kä yto ssä  olevä peruspälkkäjä rjestel-
mä  ovät äsiänmukäinen perustä riittä vä lle 
pälkkä-ävoimuudelle. Luokät jä jä rjestel-
mä t pohjäutuvät ämmättitäitoon, eivä t su-
kupuoleen.  
 
Pälkkä-ävoimuuden ei tule kuitenkään kos-
keä henkilo kohtäistä pälkänlisä ä  suuruu-
den osältä, perusteiden kyllä kin. Lisä  pe-
rustuu tyo näntäjän oikeuteen ärvioidä 
tyo ntekijä n erityisosäämistä jä sitouttä-
mistärvettä yhteiso n hyvä ksi. Kun pälkkä-
kärtoituksiä lääditään pälkkäsyrjinnä n es-
tä miseksi, on kohtuullistä pohjätä kärtoi-
tus yhteiso ssä  kä yto ssä  olevään peruspälk-
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käjä rjestelmä ä n. Lisä ksi kärtoituksissä 
voidään ärvioidä, muodostuvätko henkilo -
kohtäiset lisä t äsiänmukäisesti niiden pe-
rusteistä. Kärtoitusten räportoinnissä riit-
tä ä , että  todetään, esiintyyko  pälkkäsyrjin-
tä ä . Mikä li todetään esiintyvä n, ännetään 
tyo näntäjälle mä ä rä äikä äsiän korjää-
miseksi, jonkä jä lkeen tehdä ä n uusi kärtoi-
tus.  
 
Henkilo kunnän edustäjän (täi selläisen 
puuttuessä täsä-ärvovältuutetun) on tä r-
keä  säädä käikki olennäinen tieto pälkkä-
kärtoituksen tekemisen yhteydessä . Hä -
nen tulee ollä säämistään tiedoistä väi-
tiolovelvollinen, kuten hällituksen esityk-
sessä  todetään.  
 
Hällituksen esityksen mukäiset henkilo -
kunnän edustäjien tiedonsääntioikeuksien 
lisä ä miset ovät perusteltujä jä kohdällään, 
muttä tyo ntekijä n osältä ne eivä t ole tär-
peellisiä. Tyo yhteiskulttuurissä pitä ä  ollä 
myo s sijänsä luottämukselle, jä koskä 
tyo ntekijä n edustäjä säisi hällituksen esi-
tyksen mukäisesti käiken tärpeellisen tie-
don syrjintä epä ilyjen kä sittelemiseksi, ei 
syrjintä ä  epä ilevä  tyo ntekijä  tärvitse tietoä 
kollegoidensä pälkkäsummistä.  
 
On tyo ntekijo iden edustäjän jä tyo näntä-
jän yhteinen tehtä vä  huolehtiä siitä , että  
tyo ntekijä n esille nostämä epä ily tulee äsi-
änmukäisesti kä sitellyksi. Mikä li pä ä dy-
tä ä n kuitenkin sä ä tä mä ä n niin, että  pälk-
käsyrjintä ä  epä ilevä  tyo ntekijä  säisi pälk-
kätiedot henkilo sto n edustäjän käuttä, tu-
lee väitiolovelvollisuuden koskeä myo s 
tyo ntekijä ä . Esitykseen kirjättu tyo nteki-
jä n tiedonsääntioikeus tulee jokä täpäuk-
sessä perustuä siihen, että  epä ilyn esille 
nostämiselle on riittä vä t perustelut. Perus-
telut tulee ollä henkilo sto n tiedossä. 
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Hällituksen esitys keskittyy sukupuolipe-
rustäiseen, näisten jä miesten vä liseen 
pälkkäsyrjintä ä n. Äsiään liittyvä ssä  nykyti-
län ärvioinnissä todetään, että  ”Näisiin 
kohdistuvä syrjintä  on vä hentynyt sekä  
näis- että  miespälkänsääjien mielestä  vii-
meisten 15 vuoden äikänä.  
 
Tä tä  tukee tutkimustulos, jonkä mukään 
pälkänsääjät ovät äiempää tyytyvä isempiä  
täsä-ärvon toteutumiseen tyo päikällään, jä 
entistä  useämpi pälkänsääjä kertoo esi-
miehen kohtelevän näisiä jä miehiä  täsä-
ärvoisesti.” Hällituksen esitys ei siis luotä 
siihen, että  tä mä  hyvä  kehitys jätkuu.  
 
Yhteiskunnässä voitäisi myo s läinsä ä dä n-
nä n muuttämistärvettä ärvioitäessä poh-
tiä, olisiko suotuisään kehitykseen luottä-
misellä jä siihen viestinnä n keskittä misellä  
hyviä  jä juurtuviä väikutuksiä suhteessä 
tävoiteltuun. Nyt hällitus kuitenkin esittä ä , 
että  räjumpiä toimiä tärvitään.  
 
Esitetyt toimet säättävät johtää esimerkik-
si epä ilyprosessien kä ynnistä miseen liiän 
mätälällä kynnyksellä  räkenteitä kuormit-
täen jä jopä vä ä rinkä yto ksiin. Läinsä ä dä n-
nä n osänä nä itä  negätiivisiä väikutuksiä 
pyritä ä n estä mä ä n, muttä pitkä n äikävä lin 
väikutukset (verrokkimäät mukään lu-
kien) ovät vielä  epä selviä , koskä kyse on 
myo s inhimillisistä  reäktioistä, joitä räken-
teillä ei äinä voi räjätä täi ennustää. 
 
Hällituksen esityksen tilännekärtoitukses-
sä todetään myo s, että  ”Yleisimmä t syrjin-
tä kokemukset jä -häväinnot liittyvä t Tiläs-
tokeskuksen Tyo olotutkimuksen mukään 
tyo päikän suosikkijä rjestelmiin, pälvelus-
suhteiden mä ä rä ä n jä osä-äikäisuuteen, 
terveydentilään, tyo ntekijä n ikä ä n (nuori 
jä vänhä ikä ) jä sukupuoleen.” Siksi on  

lyhytnä ko istä , että  läinsä ä dä nto  kirjätään 
muotoon, jokä mähdollistää syrjinnä n är-
vioimisen väin sukupuolen perusteellä. 
Norjän pälkkä-ävoimuusmällistä voisi sii-
nä  mielessä  ottää oppiä, että  siellä  läin-
sä ä dä nto  mähdollistää myo s muuhun 
pälkkäsyrjintä ä n puuttumisen. 
 
Sämästä tyo stä  on mäksettävää sukupuo-
lestä riippumättä sämää pälkkää. Hällituk-
sen esityksessä  mäinitään myo s tävoite 
”sämänärvoisten” älojen sämäpälkkäisuu-
destä. Tyo n ärvon mä ä rittely suhteessä 
toisen älän tyo n ärvoon on hänkälää.   
 
Tä lläistä värten olisi luotävä kättävästi hy-
vä ksytty ärviointijä rjestelmä . Ennen selläi-
sen olemässäoloä ei pälkkä-ävoimuus-
perusteitä ole syytä  ärvioidä eri älojen vä -
lillä . Näisillä jä miehillä  on Suomessä mäh-
dollisuus kouluttäutuä jä häkeä to ihin itse 
välitsemälleen älälle. 
 
Helsingissä 3.6.2022  
 
Miessakit ry 
 
Lisätietoja 
Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
+358 50 588 1687 
tomi.timperi@miessakit.fi 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 26 

 

being of Finnish men änd träins professi-

onäls 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 Nor-

dic Fäthers report. The report wäs pub-

lished in läte 2019 änd häs been prepäred 

in colläborätion with Promundo, the Nor-

dic Council of Ministers änd the MÄ N or-

gänizätion. In äddition, I bring up observä-

tions 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. 

Miesjä rjesto jen keskusliiton pä ä sihteerin 

Tomi Timperin puhe Nordic Fäthers on 

Päternity Leäve -konferenssissä Helsingin 

Musiikkitälollä 31.3.2022.  Tiläisuuden oh-

jelmä on kokonäisuudessään esillä  osoit-

teessä 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 Nor-

dic welfäre culture. 

I´m here äs the secretäry generäl of the 

Centräl Ässociätion of Men´s Orgänizäti-

ons in Finländ. Our äim is to promote well-

being änd gender equälity from mäle pers-

pective. However, my mäin job is to be the 

executive director of Miessäkit orgänizäti-

on. Miessäkit is än NGO änd expert or-

gänizätion thät täkes cäre of the well-

NORDIC FATHER ON PATERNITY LEAVE –CONFERENCE 31.3.2022. 

FINDINGS AND OBSERVATIONS ON THE REPORT STATE OF NORDIC FATHERS 



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 dif-

ferent from fäthers in most other count-

ries; 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 leä-

ve 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 tä-

king 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 chil-

dren from the beginning, the more he is 

involved äs they grow.  

Täking fämily leäve usuälly increäses fät-

hers’ sätisfäction with his fätherhood, relä-

tionship, 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 fät-

hers 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 mot-

hers 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 situ-

ätion quite well, there cän be hurtful fights 

äbout the custody mätters änd such. Espe-

ciälly 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 mä-

ke 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 fät-

hers 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 ef-

fect on their working life. Änd täking it häs 

not mäde cäreer development more diffi-

cult. 

The more fämily leäve is eärmärked for 

fäthers, the more they täke it. Änd they tä-

ke it even more if it´s possible to täke it in 

 

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 gen-

der specific quälities, but I think it´s mäinly 

becäuse of the wholeness of domestic res-

ponsibilities. Fämilies know thät shäring 

childcäre is one pärt of the ädult responsi-

bilities 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 di-

vide äll the täsks fifty-fifty, äs long äs the 

overäll rätio is sätisfäctory. The mäin thing 
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 is thät every fämily finds their own sä-

tisfying wäy of shäring domestic responsi-

bilities 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 ot-

her 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 increä-

ses the well-being of the children in äll le-

vels – not only becäuse it is good thät there 

äre more thän one to täke cäre of pärent-

hood, but älso becäuse he is ä män.  

By their fäther, children gäin väluäble ex-

perience of whät mänhood is. It´s signifi-

cänt thät ä boy or girl cän mirror him- or 

herself to ä pärent of the säme änd diffe-

rent 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 uncer-

täinty mäy ärise. Mäny children miss ä mä-

le 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. 

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 gene-

räl, how they häve täken fämily leäve änd 

how it häs äffected fämily änd working life. 

 

 In this wäy, they cän focus for ä moment on-

ly on their own pärenting, päternity. Äs fät-

herhood develops within the fäthers them-

selves, it becomes more stäble änd supports 

better the relätionship with the mother. 

Finälly, I would like to highlight the most im-

portänt observätion I häve mäde in my cä-

reer. In generäl, in their heärts änd souls, 

people äre good änd wänt good for eäch ot-

her. Therefore, mothers änd fäthers äre good 

änd wänt good for eäch other. This goodness 

is the key to säfety änd trust. It is worth re-

lying on this goodness änd läying the foundä-

tion for äll sociäl work to support fämilies on 

this goodness - including the development of 

ä fämily leäve system. 



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 jä seneksi liittyminen täpäh-

tuu helpoiten nettisujemme verkkokäupän 

käuttä. Lo ydä t eri jä senyyskätegoriät 

Käuppä-välikostä. Voit myo s liittyä   

suorään ottämällä yhteyttä  yhdistyksen 

toimistoon. Jä senmäksu on voimässä sen 

kälenterivuoden, jolloin mäksu suorite-

tään. Lisä tietojä lo ytyy yhdistyksen sä ä n-

no istä . 

Yhdistyksellä mme on kä yto ssä  kolme  

jä senyysluokkää: henkilo jä senyys, yhteiso -

jä senyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen 

jä senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi voi liittyä  jokäinen 

tä ysi-ikä inen mies, jokä häluää edistä ä   

yhdistyksen tävoitteitä.  

Henkilo jä senmäksu on 20 € (älennukseen 

oikeutetuiltä 10 €). Henkilo jä senmäksun 

voivät hälutessään suorittää älennettuun 

hintään opiskelijät, elä kelä iset, tyo tto mä t 

jä äläikä isten lästen huoltäjät. 

MIESSAKIT RY 
LIITY JÄSENEKSI! 
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Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso jä senet hyvä ksytä ä n sämällä  

menettelyllä  jä sämoillä toimintälinjoihin 

liittyvillä  perusteillä kuin henkilo jä senet. 

Yhteiso jä senyys vähvistää ävointä yhteis-

tyo kumppänuuttä jä äntää sämät oikeudet 

jä pälvelut kuin henkilo jä senyys. 

Yhteiso jä senmäksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yhteiso n henkilo sto mä ä rä stä .  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu on tärkoitettu henki-

lo ille, jotkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

oikeuksiä jä velvoitteitä. Kännätusjä senille 

toimitetään yhdistyksen toiminnästä sämä 

informäätio (jä sentiedote ym.) kuin värsi-

näisille jä senille.  

Kännätusjä senmäksu on 20 euroä henkilo -

jä seniltä , jä 100 euroä yrityksiltä /

yhteiso iltä . 

Lisätietoja 

www.miessäkit.fi  
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YHDYSMIESVERKOSTO 

 

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 

   

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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