
W W W . M I E S S A K I T . F I  

Joulu 2022 



Sivu 2 J Ä S ENT I EDOTE  

URHO - uusia väyliä miehille 

Päätoimittaja 

Tomi Timperi 

Taitto 

Christer Nuutinen 

Toimituksen yhteystiedot 

URHO / Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki 

+358 9 6126 620 

urho@miessakit.fi 

www.miessakit.fi 

ILMESTYMISAIKATAULU 

Kevät  

Ilmestyy helmi-maaliskuussa 

Kesä  

Ilmestyy touko-kesäkuussa 

Syksy  

Ilmestyy elo-syyskuussa 

Joulu  

Ilmestyy joulukuussa 

Miessakkitoiminta laajenemassa Turkuun 3 

Miestyo n foorumi 2023 4 

Onko ero ainoa ratkaisu? 6 

Isa n na ko kulman puuttuminen 8 

Vaarin sa hko juna ja ukin lapinjakkara 16 

Vertaisryhma n tuki sulattaa ha pea a  17 

Myo ta tunto ja itsekritiikki 20 

Ä ija joogaa pojilta isa lle 24 

Na ko kulmia uhriutumiseen 26 

MIESSAKIT RY 

JÄSENTIEDOTE JOULU 2022 

mailto:miessakit@miessakit.fi
http://www.miessakit.fi


MIESSAKKITOIMINTA LAAJENEMASSA TURKUUN 

Sivu 3 

Sosiaali- ja terveysja rjesto jen avustuskeskus 

STEÄ julkisti tulevaa vuotta koskevan avus-

tusehdotuksensa 1.12.2022. Miessakit ry:lle 

esiteta a n avustuksia yhteensa  1,56 miljoo-

naa euroa (ta na  vuonna 1,17 miljoonaa eu-

roa). Mika li sosiaali- ja terveysministerio  

vahvistaa ehdotuksen tammikuussa, yhdis-

tyksen toiminta kasvaa kiitetta va sti. 

Erosta Elossa -toiminta laajenee yhden 

miestyo vuoden verran Turkuun ja paikka-

kunnalle perustetaan yhdistyksen uusi alue-

toimisto. Turun seudulla perhetyo ta  tekeva t 

ja rjesto t ja kuntasektori ovat jo usean vuo-

den ajan toivoneet miessakkitoiminnan ran-

tautumista alueelle. Nyt voimme vastata 

huutoon ja ta ydenta a  alueen sosiaali- ja ter-

veyssektorin palveluja mieserityisen osaa-

misemme ja tukitarjontamme myo ta . 

Lyo ma to n Linja -tyo mme resurssit vahvistu-

vat myo s yhden miestyo vuoden verran. 

Tyo ntekija  tulee sijoittumaan Kuopion toi-

mipisteeseemme ja toiminnan status muut-

tuu valtakunnalliseksi. Ta ma  mahdollistaa 

sen, etta  voimme yha  paremmin vastata tyo -

muodon kasvaneeseen kysynta a n. 

Vieraasta Veljeksi -toiminta palaa lyhyen 

tauon ja lkeen tyo muotorepertuaariimme. 

Helsingin toimipisteeseen asettuva tyo nteki-

ja  pa a see jatkamaan aiemmin kehitettya ,  

tulokselliseksi osoittautunutta maahan-

muuttajamiestyo ta mme. 

Olemme saamassa rahoituksen myo s koko-

naan uudelle komivuotiselle kehitta mis-

projektille ylivelkaantuneiden tai konkurs-

sin tehneiden yritta ja miesten tukemiseksi. 

Hankkeeseen palkataan kaksi tyo ntekija a , 

joista toinen sijoittuu Helsingin, toinen 

Tampereen toimipisteeseemme. Hankkeen 

myo ta  tarjoamme kohderyhma n miehille 

yksilo - ja vertaisryhma tukea, jotta he pa a se-

va t jaloilleen kokemastaan. 

Kaiken edellisen lisa ksi sa ilyta mme ensi 

vuonna kaikki nykyiset resurssimme. Tule-

vaisuudessa jatkamme ponnistelua sen suh-

teen, etta  saisimme vahvistettua Va kivaltaa 

Kokeneet Miehet -yksikko a mme yhden 

miestyo vuoden verran (Oulu) ja hallintoam-

me vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koor-

dinaattorin (Toiminnan Miehet) myo ta . 

Pa a rahoittajamme STEÄn luottamus toimin-

taamme ja organisaatiotamme kohtaan on 

edelleen varsin vahvaa. Siita  on syyta  olla 

kiitollisia. Luottamuksen on mahdollistanut 

yhdistyksen ainutlaatuinen ja perusteltu toi-

minta-ajatus, seka  henkilo sto n syva lla  am-

mattitaidolla tekema  vaikuttava tyo .  

Lisa ksi merkityksellista  on, etta  kykenemme 

seurannan ja arvioinnin myo ta  tuomaan sel-

kea sti esille sen, mita  tyo ho mme panostami-

sella saadaan aikaan miesten hyvinvoinnin 

ja yhteisen hyva n vahvistamiseksi. 

La mmin kiitos kuluneesta vuodesta ja hyva a  

joulua kaikille miessakkilaisille – ja senisto l-

le, henkilo sto lle, hallinnolle ja vapaa-

ehtoisille – ja myo s yhteistyo kumppaneil-

lemme! 

 

 

 

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 

Miessakit ry 
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Miestyön Foorumi on vuodesta 2008 

järjestetty vuosittainen tapahtuma, jossa 

keskitytään miestyön esille tuomiseen, 

kehittämiseen ja alan toimijoiden 

verkostoitumiseen.  

Miestyo n Foorumi kokoaa yhteen miesten 

kanssa tyo skentelevia , miehille palveluita 

kehitta via  ja miehia  tutkivia tahoja. 

Tapahtuman ohjelma muodostuu 

asiantuntijapuheenvuoroista, tyo pajoista 

ja keskustelupaneeleista, joita ta ydenta a  

kaksipa iva isen tapahtuman iltaohjelma. 

Tapahtuma on avoin kaikelle miestyo ta  

koskevalle keskustelulle, mutta foorumilla 

on vuosittainen na ko kulma, johon 

erityisesti pa a puheenvuoroissa 

keskityta a n. Na ko kulman teemana ovat 

vuosien varrella olleet muun muassa 

miesten a a nen esiin saaminen, 

mieserityiset ongelmat, isyys ja 

miesten ihmissuhteet. Na iden teemojen 

lisa ksi mukana on aina ollut ajankohtaisen 

uuden miestyo ho n liittyva n tiedon, 

na ko kulmien ja tyo muotojen esitteleminen 

seka  niista  keskusteleminen. Vuoden 2023 

kokoava teema on Miestyo n tulevaisuus. 

Miestyo n Foorumeiden pa a ja rjesta ja na  

toimi vuosina 2008-2019 Ensi- ja 

turvakotien liitto. Pandemiavuosina 

foorumia ei voitu toteuttaa. Vuodesta 2023 

alkaen pa a ja rjesta ja na  toimii Miessakit ry 

(Miestyo n Osaamiskeskus).  

 

 

Ajankohta ja paikka 

10.-11.5. 2023 

Hotelli Scandic Rosendahl 

Pyynikintie 13, Tampere 

Osallistumismaksu 

• 2 pa iva a  245 € (jos ilmoittautuu 

9.1.2023 mennessa , saa 10 % alennusta) 

• 1 pa iva  140 € (jos ilmoittautuu 9.1.2023 

mennessa , saa 10 % alennusta) 

• Iltatilaisuusmaksu 65 € (jos ilmoittau-

tuu 9.1.2023 mennessa , saa 10 % alen-

nusta) 

Osallistumismaksu sisa lta a  aamu– ja ilta-

pa iva kahvit tarjoiluineen ja lounaat. Iltati-

laisuusmaksu sisa lta a  ohjelman ja illalli-

sen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

https://www.miestyonfoorumi.fi/  

Sivustolta lo ytyva t myo s tiedot ohjelmaan 

sisa ltyvien tyo pajojen sisa llo ista . 

Majoittuminen ja hinnasto 

Suosittelemme varaamaan (itsena isesti) 

majoituksen Hotelli Rosendahlista tunnuk-

sella BMIE100523 

Huoneiden hinnat 

Standard 1hh: 114€ / 2hh: 134€ 

Superior 1hh: 144€ / 2hh: 164€ 

 

MIESTYÖN FOORUMI 10.-11.5.2023 | MIESTYÖN TULEVAISUUS 
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FOORUMIN OHJELMA 

Keskiviikko 10.5. klo 10–16 

• 10.00 Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, 

Miessakit ry: Foorumin avaus 

• 10.15 Joonas Kekkonen, koulutuspa a l-

likko , Miessakit ry: Miestyo n tulevaisuus 

- Suuntia ja haasteita 

• 11.00 Johanna Tera va , perhe- ja isyys-

tutkimuksen dosentti, yliopistonlehtori: 

Eronneiden isien yhteisvanhemmuus 

• 11.45 Ohjeistus pajoihin siirtymisesta  

lounaan ja lkeen  

• 12.00 Lounas  

• 13.00 Tyo paja I  

• 14.00 Kahvitauko  

• 14.30 Tyo paja II  

• 15.30 Keskustelu, pajojen kommentti-

kierros ja illan ohjeet  

• 16.00 Lepotauko  

• 19.00 Iltatilaisuus 

 

Torstai 11.5. klo 10–15 

10.00 Äloitus  

10.15 Olli Kiviruusu, erikoistutkija, THL: 

Isa n stressi raskausaikana ja pikkulapsi-

vaiheessa - yhteys lapsen tunneongelmiin  

11.00 Tyo paja III 

11.50 Ohjeistus lounaan ja lkeiseen ko-

koontumiseen 

12.00 Lounas 

13.00 Foorumin yhteen kokoava paneeli-

keskustelu 

14.15 Tomi Timperin kiitossanat 

14.30 Keskustelevat la hto kahvit 

15.00 Kotia kohti! 
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Teksti Mikko Pulkkanen, va kivaltatyo ntekija  

Onko ero ainoa ratkaisu parisuhteessa 

esiintyvän lähisuhdeväkivallan katkaise-

miseksi? 

Äjatus la hisuhdeva kivallasta, va kivallan 

ka yto sta  omiin la heisiin vaikuttaa voimak-

kaasti tunteisiin. Yleensa  la hisuhdeva kival-

lasta puhuttaessa ensimma iseksi mieleen 

nousevat kysymykset tekija n sukupuolesta 

ja siita , kuka on tekemisilla a n aiheuttanut 

enemma n vahinkoa. Seuraavaksi pohditut-

tavat tehokkaat ja asianmukaiset keinot 

va kivaltaan puuttumiseksi ja niihin liitty-

va t, huomioon otettavat seikat. 

Tavallisesti ajatellaan miehen olleen tilan-

teessa pahantekija  huolimatta siita , millai-

sia va kivallan muotoja tilanteeseen on liit-

tynyt, ja onko kokonaisuus pita nyt sisa l-

la a n mahdollisesti molemminpuolista va ki-

valtaa.  

Ta ma  ennakkoasenne vaikuttaa ajatuksiin 

siita , kuinka tilanteessa kannattaa la htea  

etenema a n ja miten tyo skentely parisuh-

teen osapuolten kanssa aloitetaan. Monille 

tulee ta llaisessa tilanteessa mieleen myo s 

tarjota ratkaisuksi eroa. 

Olen joutunut tyo ssa ni pohtimaan, onko 

ero todellakin ainoa ja rkeva  ratkaisu la hi-

suhdeva kivallan katkaisemiseksi. Johto-

pa a to kseni on, ettei asia ole aina na in. Va -

kivaltainen ka ytta ytyminen harvemmin 

loppuu itsesta a n. Vaikka nykyinen pari-

suhde loppuisikin, on todenna ko ista , etta  

uusia parisuhteita muodostuu ja sita  kaut-

ta on edelleen mahdollisuus va kivaltaisen 

ka ytta ytymisen uusiutumiseen.  

Ta sta  syysta  olennaista olisi pystya  tarjoa-

maan tukea ja apua la hisuhdeva kivallan 

molemmille osapuolille. Syyllista minen ja 

va kivallan varman uusiutumisen uhan liet-

sominen ei tilannetta ratkaise. Jos eroa 

tarjotaan ainoaksi vaihtoehdoksi, on vaa-

rana se, etta  va kivallan mahdollisesti uu-

LYÖMÄTÖN LINJA 

ONKO ERO AINOA RATKAISU? 
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siutuessa ha pea  voi esta a  avun piiriin uu-

delleen hakeutumisen. 

Enta  miten edeta  asian kanssa silloin, kun 

va kivalta onkin ollut la hisuhteessa mo-

lemminpuolista? Onko tavoite lo yta a  syyl-

linen ja jaotella tukikeinot va kivallan teki-

ja n ja kokijan kesken? Jos on, niin miten se 

auttaa kyseista  pariskuntaa lo yta ma a n ta-

savertaisesti keinoja turvallisen parisuh-

teen ylla pita miseksi, etenkin jos yhdessa  

jatkaminen on molempien tahto?  

Yksinkertaistavalla kahtiajaolla lo ydeta a n 

usein tilanteessa automaattisesti mies va -

kivallantekija ksi, mika  taas ylla pita a  aja-

tuksia ja asenteita pahasta va kivaltaisesta 

miehesta . Ta llaisella kapealla katsannolla 

ei kuitenkaan oteta huomioon kenties pit-

ka a nkin kesta nytta  henkista  va kivaltaa, 

jota mies on osaltaan voinut kokea. 

Äjattelen, etta  la hisuhteissa esiintyva  va ki-

valta on hyvin yksilo llista  ja asioihin olisi 

syyta  myo s suhtautua yksilo llisesti, teke-

ma tta  yleistyksia  ja oletuksia etuka teen. 

Toki la hisuhdeva kivalta on joskus myo s 

ta ysin yksipuolista, eika  va kivallan kokija 

voi vaikuttaa siihen milla a n tapaa. Ta llai-

sissa tapauksissa va kivaltaa kokenutta 

ta ytyy auttaa vahvoin tukikeinon pa a se-

ma a n irti va kivaltaisesta ja jopa hengen-

vaarallisesta parisuhteesta. 

Se, miten va kivallan vaikutuksia kuvail-

laan, vaihtelee paljon sukupuolen mukaan. 

Naiset nostavat yleensa  esille voimakkaan 

pelon, turvattomuuden ja ha pea n tunteen. 

Miehet taas kertovat koetun va kivallan a r-

sytta va n, turhauttavan ja ha vetta va n heita . 

Sukupuolten va lisena  erona kokemuksissa 

on siis pelon tunne. Pelko saa ihmisen 

muuttamaan ka yto sta a n ja va lttelema a n 

tilanteita, joissa pelkoa mahdollisesti jou-

tuisi kokemaan. Jokainen voi vain arvailla, 

mita  parisuhteen ja perheen dynamiikassa 

tapahtuu, kun pelko ja turvattomuus hiipii 

la hisuhteeseen.  

La hisuhdeva kivallan ehka isemiseksi ja 

katkaisemiseksi on kyetta va  tarjoamaan 

niin kevyempia  matalan kynnyksen tuki-

muotoja, kuin myo s vahvoja ja velvoitettu-

ja tukitoimia. Se mika  toimii yhdelle, ei 

va ltta ma tta  ole oikea tukimuoto toiselle. 

La hisuhdeva kivaltatyo ssa  tyo ntekija n on 

syyta  pita a  mielessa  omien asenteiden ja 

ajatusten vaikutus omaan tyo ntekoon ja 

edelleen pohtia sita , millaisia eri keinoja 

asiakkaan kanssa voidaan lo yta a  turvalli-

sen arjen ylla pita miseksi. ∎ 
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MASI 

ISÄN NÄKÖKULMAN PUUTTUMINEN 

Teksti Ilmo Saneri, isa tyo ntekija  

Voi voi tätä maailmaa! Havahduttiin isän 

näkökulman poissaoloon – ei näytä maail-

ma muuttuneen. Asia tuli esille erään ver-

koston havainnosta, että tulevaisuuden per-

hekeskushankkeen kehittämistyössä ei ole 

huomioitu isänäkökulmaa mitenkään. 

Itse olin puolestani eilen pikkulapsiperhei-

den verkostotapaamisessa, jossa kuulin 

kannaltani hyvin ristiriitaisia kannanotto-

ja. Tarjolla on kuulemma isia , jotka haluai-

sivat mukaan perheille suunnattuihin pal-

veluihin, ja nyt olisi muka mahdollisuus 

rekrytoida innokkaita isia  mukaan toimin-

taan.  

Mita  hittoa? Eiva tko  voimassa olevat pal-

velut ole la hto kohtaisesti tarkoitettu a i-

deille ja isille? Eiko  asiakkuuden pita isi 

syntya  tarpeen, ei innokkuuden pohjalta? 

Mita  ta ma  kertoo ta ma n pa iva n tilantees-

ta? 

Olen tehnyt isa tyo ta  pa a tyo na ni Miessakit 

ry:ssa  vuodesta 2008. Silloin elettiin isyy-

den nousukautta. Kaikki uudet innovaatiot 

isyyden tukemiselle olivat kovaa valuuttaa. 

Tyo kaverini kanssa reissasimme ympa ri 

Suomea puhumassa isyyden ilosanomaa. 

Taisi parhaimmillaan olla vajaa kuusikym-

menta  koulutusta vuoden aikana.  

Vertailukohdaksi kuluvana vuonna koulu-

tuksia on ollut tasan yksi. Perhevalmennus 

koki suuria edistysaskeleita. Isa t pa a siva t 

mukaan ja heille suunnattiin jopa omia val-
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mennusryhmia . Isista  puhuttiin, kiinnos-

tuttiin ja jopa tarvittaessa huolestuttiin. 

Tuoreena isa tyo ntekija na  saattoi kokea yl-

peytta  tyo sta a n. Tutkimustietoa siita , kuin-

ka isa n hyvinvointi tukee perheen hyvin-

vointia, tuli koko ajan lisa a . Minua ilostutti 

suunnattomasti se, etta  isa n ja lapsen vuo-

rovaikutuksen merkitys lapsen kehitykses-

sa  tuotiin esille. 

Nykyisin toimin Miessakit ry:n MÄSI-

toiminnassa. MÄSI on suunnattu pikkulap-

siperheiden isille, joilla itsella a n on masen-

nusoireilua tai jotka kohtaavat sita  per-

heessa a n. Kyseinen toimintamuoto iskee 

ta ma n pa iva n ongelmien ytimeen, eli mie-

lenterveyden kasvavaan turbulenssiin. Jo-

ka pa iva  kuulee ja na kee kommentteja riit-

ta ma tto mista  mielenterveyspalveluista. 

Tarvetta on vauvasta vaariin.  

Olemme siis osanneet kuunnella herka lla  

korvalla miesten tarvetta palveluille ja luo-

da ta ha n hetkeen tarpeellisen auttamis-

muodon. Huono asia on, etta  meita  tyo nte-

kijo ita  on vain kaksi. Onneksi senta a n ryh-

ma muotoinen tuki on levia ma ssa  levea m-

mille harteille, kiitos asiasta kiinnostunei-

den tahojen.  

Ta ha n todellisuuteen alussa toteamani ko-

kemukset iskeva t rajusti. Perhekeskuksen 

pita isi tuottaa yhdenvertaisia palveluita 

niin isille kuin a ideille. Perhevalmennuk-

sen pita isi valmentaa niin a iteja  kuin isia -

kin. Kasvavaan masennusoireiluun pita isi 

suhtautua vakavasti ja seuloa kaikki pikku-

lapsiperheiden masennusoireiset vanhem-

mat.  

Jos emme na in tee, hintalappu ja inhimilli-

nen ka rsimys kasvaa huimiin mittoihin. 

Tuntuu ja rjenvastaiselta olla ka ytta ma tta  

jo hyviksi todettuja toimintamuotoja. Se, 

etta  vain kiinnostuneet isa t ovat tervetul-

leita palveluihin tuntuu myo s keskiaikai-

selta ajattelulta.  

Tunnen ammattiylpeytta  ja hyva a  oloa sii-

ta , etta  Miessakit ry:n isa tyo  on ollut eteen-

pa in pyrkiva a  ja suoraan isilta  tulevaa tie-

toa hyo dynta va a . Ta ma n pa iva n yhteiskun-

nallisen isyyden merkitysarvon va henty-

minen ja jopa unohtaminen puolestaan ei 

tunnu hyva lta .  

Ehka  asiakkaitteni pahoinvointi on suo-

raan kyseiseen ilmio o n verrannollista. 

Isien hyvinvoinnin kasvattamiseksi tarvi-

taan selkea  asennemuutos. Jos emme osaa 

yhteiskuntana arvostaa isyytta  ja isia mme, 

emme voi olla tukemassa heida n hyvin-

vointiaan. ∎ 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 10 

Isa n ja lapsen va lisen suhteen merkityk-

sellisyys on tunnettua lapsen kannalta, 

mutta myo s isille itselle ta ma  suhde 

tuottaa merkitta va a  hyvinvointia. Isien 

mukanaolo heti lapsen syntyma ssa  

mahdollistaa kiintea n suhteen isa n ja 

lapsen va lille, mika  vaikuttaa myo nteisesti 

myo s vanhempien keskina iseen 

suhteeseen. 

Isa tyo -koulutuksessa keskityta a n isien/ 

tulevien isien kanssa tehta va a n tyo ho n 

seka  miesla hto iseen hyvinvointi 

osaamiseen ammatillisesta na ko kulmasta. 

Keskeisia  teemoja ovat isa tyo  seka  isyyteen 

kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsi-

aikanakin. Tarkastelemme isyytta  koko 

isyyden ela ma nkaari huomioiden. 

Koulutuksessa ka yda a n la pi Hollolan 

mallia ja isa tyo n hyvia  ka yta nteita , joita on 

kokeiltu Pa ija t-Ha meessa . 

Koulutuksesta saatavat hyödyt 

Koulutus antaa tietoa ja ymma rrysta  ta ma n 

ISYYDEN TUEKSI 

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS | LAHTI 

pa iva n isyydesta  seka  ta ha n liittyvista  

keskeisista  kysymyksista . Lisa ksi koulutus 

lisa a  valmiuksia kohdata ja tukea isia  niin 

odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin. 

Koulutuksen hinta 

200€, Miessakit ry ja senille 150€, 

sisa lta en kahvit 

Paikka ja aika 

Miessakit ry, Äleksanterinkatu 30, Lahti 

To 2.2. klo 10-16 ja pe 3.2. klo 9-15 

Lisätietoja 

Timo Tikka 

isa tyo ntekija  | erotyo ntekija  | tyo nohjaaja 

Miessakit | Isyyden Tueksi 

Äleksanterinkatu 30, 15140 Lahti 

050 511 3360 | timo.tikka@miessakit.fi  
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VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

VERTAISTUKIRYHMÄ | VERKKOKURSSI 

VERTAISTUKIRYHMÄ LÄHISUHTEISSA  

VÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE 

La hisuhteissa va kivaltaa kokeneille miehil-

le tarkoitettu vertaistukiryhma  alkaa alku-

vuodesta 2023. Ryhma ssa  miehet voivat 

jakaa kokemuksia seka  saada tietoa ja neu-

voja. Vertaistuki auttaa vaikeiden koke-

musten ymma rta misessa , hyva ksymisessa  

ja eteenpa in suuntautumisessa. 

Ryhma ssa  ka yda a n la pi va kivaltakokemuk-

sia luottamuksellisesti ja tasavertaisesti 

tulematta leimatuksi tai va ha tellyksi. Tois-

ten kokemusten kuuleminen ja omien tun-

temusten jakaminen auttavat ja senta ma a n 

omaa tilannetta. Ryhma ssa  voi lo yta a  uusia 

na kemyksia  ja toimintatapoja. 

Ryhma  kokoontuu Helsingissa  keva a n aika-

na kymmenen kertaa torstaisin kello 17-

18.30. Äloitusajankohta tarkentuu myo -

hemmin (seuraa ilmoittelua nettisivuillam-

me). 

Ryhma  on luottamuksellinen ja maksuton. 

Ilmoittaudu viimeista a n 31.1.2023. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Jussi Pekkola 

va kivaltatyo ntekija  

044 751 1345 

jussi.pekkola@miessakit.fi 

   

VERKKOKURSSI LÄHISUHDE-

VÄKIVALTAA KOKENEILLE MIEHILLE 

Va kivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan 

pohjalta on kehitetty verkkokurssi, joka 

on suunnattu erityisesti miehille, jotka 

ovat kohdanneet va kivaltaa parisuh-

teessaan.  

Sisa llo t soveltuvat myo s na ita  miehia  

tyo ssa a n kohtaaville auttamistyo n am-

mattilaisille.  Jokaiseen jaksoon kuuluu 

va kivaltatyo ntekijo iden haastatteluvi-

deoita, pohdintatehta va  ja syventa va a  

materiaalia. 

Kurssi Hyväkysymys.fi-sivustolla 

www.hyvakysymys.fi/kurssi/miesten-

kokema-parisuhdevakivalta-miessakit-

ry/ 
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TOIMINNAN MIEHET 

SIPULIN SAUNASSA 

dettu testata. Saunan valaistus oli tunnel-

mallisen ha ma ra . Ta sta  tosin seurasi ainoa 

todettu ongelma. Lauteilta alastulo oli pi-

mea ssa  vaikeaa kaiteen puuttuessa ja alim-

man askelman heiluessa. 

Ulkopuolelta lo ytyi hieno puugrilli makka-

roiden paistoon. Saunan seinustalla oli pit-

ka  penkki vilvoitteluun. Muutama vilvoit-

teli tosin Espoonlahden merivedessa . Eiva t 

paleltuneet, silla  selvisiva t takaisinkin. 

Äsukasyhdistykselle kiitokset hienon ko-

kemuksen antaneesta saunasta. Ta nne tul-

laan uudestaankin. Saunan vuokrakin 

mahtui juuri ja juuri Sakkimme budjettiin. 

Lempea  syyssa a  sa a sti illan pahemmalta 

sateelta. Kotimatkalla satoi koko ajan aina-

kin ta ma n kirjoittajalla kohti Ita -Helsinkia . 

Teksti Timo Marsio 

Helsingin Saunasakki aloitti syyskautensa jo 

elokuussa Helsingin keskustassa Lonnan 

saunassa.  Siellä toivottiin seuraavaa sauno-

mista omalla porukalla, jotta voimme 

enemmän jutella keskenämme. 

Uudeksi saunomispaikaksi lo ydettiin Es-

poon ja Kirkkonummen rajalla oleva 

Sundsbergin asukasyhdistyksen pita ma  

Sipulin sauna.  Paikassa on joskus ollut lei-

rikeskus, jossa yksi sakin ja sen oli ollut rip-

pikoulussa. Yleisen uimarannan yla puolel-

la sijaitseva saunarakennus tarjosi hyva t 

puitteet saunomiselle.   

Sauna la mmitettiin itse, puut kiukaan alle 

laitettiin ulkopuolelta, lo ylyhuonetta sot-

kematta. Puita oli varastossa runsaasti ja 

ne rutikuivia, yhdella  tulitikulla 

syttyvia . Reilussa tunnissa la m-

po  oli sopiva. 

Tavanomaisilta eksymisilta  va l-

tyttiin sakkimme toisen veta ja n 

neuvojen mukaan. Ha n meni 

edella  ”tiedustelijana”. Va hitel-

len kertyneet kaikki 11 miesta  

sopivat seurustelutilaan. Jou-

kossa oli mukana yksi ensiker-

talainen, ha n tuntui hyvin so-

peutuvan mukaan. Vaatteetkin 

mahtuivat jotenkin, toisten 

vaatteisiin sekaantumatta. Pe-

suhuoneessa on pari suihkua ja 

ovi ulos. Lo ylyhuoneessa oli-

simme kaikki mahtuneet lau-

teille yhtaikaa, mutta sen ver-

ran oli vaihtuvuutta, ettei tai-



STEAN AVUSTUSEHDOTUS 2023 

STEA julkisti 1.12. avustusehdotuk-

sensa vuodelle 2023.  

Miessakit ry:lle ehdotetaan seuraavia 

avustussummia: 

• Yleisavustus  

283.500 € 

• Lyömätön Linja  

335.660 € 

• Erosta Elossa  

405.420 € 

• Väkivaltaa Kokeneet Miehet 

141.750 € 

• Vieraasta Veljeksi  

87.000 € 

• MASI   

152.250 € 

• Ylivelkaantuneiden yrittäjämiesten 

tueksi -hanke 

409.170 € 

• Paikka auki -hanke  

30.000 € 

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää 

myönnettävistä avustuksista tammi–

helmikuussa 2023. 
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JARMO KARPAKKA MIESSAKIT RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI 

Miessakit ry:n valtuusto kokoontui syysko-

koukseensa Helsingissä 19.11.2022. Kokouk-

sessa nimettiin yhdistyksen hallitus vuodelle 

2023 sekä vahvistettiin tulevan vuoden toi-

mintasuunnitelma ja talousarvio. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin la a -

ketieteen tohtori, la a kinto neuvos Jarmo 

Karpakka. Karpakka on toiminut urallaan 

yksityisen ja julkisen terveydenhuollon 

johtotehta vissa , seka  useiden eri yhdistys-

ten ja ja rjesto jen luottamustehta vissa . En-

nen ela ko itymista a n Karpakka toimi vuosi-

na 2003–2020 Mehila isen la a ketieteellise-

na  johtajana. Ha n on myo s laatinut inter-

nettiin Olipa kerran mies -sivustolle yli 50-

vuotiaille miehille suunnatun Äikuisen 

miehen huoltokirjan, ja ha nelta  on tulossa 

vuonna 2023 kirja ”Ela ko o n mies – Enem-

ma n terveita  vuosia”. 

Miessakit ry:n hallituksen rivija seniksi va-

littiin Kari Nikola, Pertti Rantanen ja Tee-

mu Seikkula. Yhdistyksen valtuuston pu-

heenjohtajana toimii Pekka Virtanen ja toi-

minnanjohtajana jatkaa Tomi Timperi. 
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 KEVÄÄN 2023 VERTAISRYHMÄT 

MÄSI ja rjesta a  vertaisryhmia  isille masen-

nusoireiden kohtaamiseen. Ämmatillisesti 

ohjatut vertaisryhma t antavat mahdolli-

suuden oman tilanteen ka sittelyyn ja oman 

ymma rryksen lisa a ntymiseen. 

Mäntsälä | 17.1. alkaen klo 17-19 

Tampere | ti 7.3.-18.4. klo 17-19 

Helsinki | ti 7.3.-2.5. klo 16.30-19.30  

Lahti | ti 14.3.-25.4. klo 18-20 

Lue lisa a  Miessakkien verkkosivuilta! 

  

MASI-TUKISUHDE 

MÄSI-tukisuhde on tarkoitettu isille, jotka 

kokevat mielenterveyden haasteita itse tai 

perheenja senen kautta. Tukisuhde antaa 

mahdollisuuden oman tilanteen ka sitte-

lyyn ja oman ymma rryksen lisa a ntymi-

seen. 

Tavoitteena on auttaa isa a  ja senta ma a n 

omaa tilannettaan ja ja antaa keinoja oman 

ela ma nhallinnan ylla pita miseen seka  isyy-

den haasteisiin jokaisen omista la hto koh-

dista. Tukisuhteessa kirjoitukset ovat yksi-

tyisia  ja niihin vastaa MÄSI-toiminnan 

tyo ntekija  mahdollisimman pian, viimeis-

ta a n 5 pa iva n kuluessa. 

Keskustelutuki on tarkoitettu muutamien 

kuukausien, korkeintaan noin puolen vuo-

den mittaiseksi jaksoksi. Toiset palvelun 

ka ytta ja t eiva t na e ja tta mia si viesteja , ei-

va tka  niihin tulleita vastauksia. Tukisuhde 

edellytta a  anonyymia  rekistero itymista  ja 

kirjautumista Tukinet -palveluun. 

MÄSI tarjoaa maksutonta apua isille ma-

sennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen 

perheessa  valtakunnallisesti. Muut tukipal-

velut ovat yksilo - ja ryhma muotoinen kes-

kustelu kasvotusten tai eta yhteyksin seka  

verkkopalvelut, jotka ovat chat, keskuste-

lufoorumi, seka  opas ja kurssi. 

MASI-tukisuhde Tukinetissä  

https://tukinet.net/teemat/masi-

tukisuhde/tukisuhteet/ 

MUISTA MYÖS NÄMÄ MASI-PALVELUT! 

MASI-nettikurssi 

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

miehille-masennusoireisiin-tai-niiden-

kohtaamiseen-perheessa-miessakit-ry-

masi-hanke/ 

MASI-opas 

www.miessakit.fi/toimintamuodot/masi-

hanke/masi-opas/ 

MASI-keskustelupalsta 

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

keskustelupalsta/forum/ 

MASI 

VERTAISRYHMÄT | TUKISUHDE 
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 LYÖMÄTÖN LINJA 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY –VERKKOKURSSI | KESKUSTELURYHMÄ 

KESKUSTELURYHMÄ 

Keskusteluryhmä perhe- ja lähisuhdeväki-

vallasta miehille jatkaa viikoittaisia ko-

koontumisiaan. Ryhmässä voi löytää väki-

vallattomia ja turvallisuutta lisääviä toi-

mintatapoja omaan elämäänsä. Keskustelu 

on luottamuksellista. 

Ryhma  kokoontuu tiistaisin klo 16.30-

18.00 Miessakkien Helsingin toimistolla 

osoitteessa Ännankatu 16 B 28. Ta ydenty-

va  ryhma  palaa joulutauoltaan tammikuus-

sa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Roope Karjalainen 

va kivaltatyo ntekija   

044 751 1336  

roope.karjalainen@miessakit.fi 

Kimmo Ha tinen 

va kivaltatyo ntekija   

044 751 1335 

kimmo.hatinen@miessakit.fi 

VERKKOKURSSI 

Lyömättömän Linjan verkkokurssi tarjoaa 

tietoa ja tukea lähisuhdeväkivallan ehkäise-

miseen.  Kurssi on suunnattu miehille, jotka 

ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä 

väkivaltaa.  

Sisa llo issa  vastataan aihetta koskeviin ylei-

siin kysymyksiin ja kerrotaan va kivaltai-

sen ka yto ksen taustoista, seurauksista ja 

tukimuodoista.  

Sisa llo t soveltuvat myo s la hisuhdeva kival-

lan teemoihin to rma a ville ammattilaisille. 

Kurssi sisa lta a  myo s omatoimisesti tehta -

via  harjoitteita. 

Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fi-

sivuilla 

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/

lahisuhdevakivaltakurssi-miessakit-ry/ 

https://tinyurl.com/bs349m4z 



J Ä S ENT I EDOTE  Sivu 16 

 Teksti Timo Tikka, isa tyo ntekija  

”Mummon ruppana, äkkiä ylös!” Tällä hel-

länhivelevällä lausahduksella herättelin 

hallituksen eräänä viimeviikkoisena aamu-

na. Olin matkakuumeen vaivaamassa henki-

sessä tilassa, sillä olimme lähdössä hyvin 

tärkeälle matkalle Hollolaan katsomaan en-

simmäistä lastenlastamme Aleksia, joka il-

mestyi tähän melskeiseen maailmaan ju-

hannuksena. Se juhannus tuntui juhlalta, 

piti ihan pikkuisen onnesta itkeä tirauttaa. 

Na in kirjoitti isa ni 18.7.-92 teemassaan 

”Vaarin sa hko juna”. Isa ni pohti teemas-

saan (nykya a n sanotaan blogi), mita  lap-

sesta tulisi ja mita  kaikkea ha nelle opettai-

si. Perhevalmennuksessa isille on kohta 

”kuinka olen valmistanut kotiani lapsen 

tuloa varten” ja saman kysymyksen voi 

esitta a  isoisille. Pappa rakensi mikroauton 

ennen kuin lapsen jalat yltiva t edes polki-

mille. No, mita  mina  sitten aloitin teke-

ma a n, kun sain kuulla tulevani isoisa ksi? 

Lapinjakkaraa, pienta  jakkaraa, jollaisen 

isa ni teki meille kaikille, kun olimme pie-

nia . Yhden jakkaran tarpeet lo ytyi mo kin 

varastosta, jotka olivat isa lta ni ja a neet kes-

ken. Niita  mina  olen sitten autotallissa sa-

hannut ja hionut. On ta ytynyt myo nta a  

”puutyo nluokanopettajan” taidot parem-

maksi kuin minun. Ta rkein ei ole lopputu-

los, vaan se mita  puuta tyo sta essa  mielessa  

liikkuu. Muistelin yhteisia  joulukuusen ha-

kemisia isa ni, seta ni ja kummiseta ni kans-

sa. Kerran ajettiin ”Änglia” lumipenkkaan 

niin syva lle, etta  kuusi piti karsia renkait-

ten alle ja kerran ja i kirves metsa a n kan-

non juureen. Joulutunnelma oli korkealla ja 

pahus vieko o n, miksi aina kummiseta ni oli 

saunassa, juuri silloin, kun joulupukki ka vi. 

Jakkaralla istuessa voi kuunnella tarinoita, 

jakkara kertoo tarinoita. 

Jakkaraa tehdessa  mietti, etta  isoisia  tulee 

lapsen synnyttya  kaksi. Lapsi na kee kaksi 

erilaista isoisyyden roolia. Pappa piti 

moottoreista ja ukki musiikista. Isoisa t hy-

vin ymma rta va t, mika  lastenlasta kiinnos-

taa. Ärvotutkija Ronald Inglehard on sano-

nut lastenlasten ja isovanhempien arvo-

maailmat muistuttavan enemma n toisiaan, 

kuin heida n vanhempansa. Heida n kaut-

taan voi ela a  uudelleen omaa lapsuuttaan 

ja mielenkiinnon kohteita. Lapsen vanhem-

pia pita a  kunnioittaa, mutta isoisiin liittyy 

aina ylla tyksellisyys, josta isoa idit eiva t ai-

na pida . Saa na hda  mita  me, Velipekan 

(toinen isoisa n), kanssa lapsenlapsellem-

me keksita a n. 

Mita  mina  haluan antaa Älma Editille? 

Maailman melskeet ovat samalla tavalla 

ilmassa, kuin isa ni toteamuksessa, siispa  

haluan antaa turvaa, huolenpitoa, hoivaa ja 

rakkautta kaikessa olomuodoissa. Haluan 

antaa rohkeutta, uteliaisuutta, kunnioitus-

ta ja ka rsiva llisyytta . Haluan antaa Älmalle 

mahdollisuuden kehittya  omaa tahtia 

omanlaiseksi ihmiseksi, kaikkineen puut-

teineen ja vahvuuksineen.  

Ja haluan antaa Lapinjakkaran, kunhan 

saan sen valmiiksi. 

Muuten: Kuka osaisi neuvoa miten sa hko -

juna koota ja miten ka ynnisteta a n? ∎ 

ISYYDEN TUEKSI 
VAARIN SÄHKÖJUNA JA UKIN LAPINJAKKARA 
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VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

VERTAISRYHMÄN TUKI SULATTAA HÄPEÄÄ 

Tapaamisissa ka yda a n la pi omaa va kival-

takokemusta ja sen hera tta mia  tunteita ja 

ajatuksia. Ryhma ssa  tarkastellaan omaa 

kasvuhistoriaa ja mietita a n arvoja: millais-

ta ela ma a  haluaisin ela a ?  

Ryhma t ovat saaneet miehilta  kiitosta. Pal-

jon puhuva palaute on, etta  kaikki ryh-

ma a n osallistuneet miehet suosittelevat 

sita  toisille, vastaavassa tilanteessa oleville 

miehille. ∎ 

Teksti Tommi Sarlin, vastaava va kivaltatyo ntekija  

Mies kertoo va kivaltaa kokeneiden mies-

ten ryhma ssa  pahimmista peloistaan ja su-

rustaan, silla  parisuhde nykyisen kumppa-

nin kanssa na ytta a  pa a tyva n eroon. Taka-

na on vuosien yritykset tulla toimeen 

kumppanin henkisen ja toisinaan myo s 

fyysisen va kivallan kohteena. Nyt omat 

tyo kalut ovat tylsyneet, ja miehen eropa a -

to s on kypsyma ssa . 

Ryhma la iset kuuntelevat miehen kerto-

maa. Yksitellen jokainen ilmaisee myo ta -

tuntonsa kertojaa kohtaan. Useampi toteaa 

tunnistavansa kertojan tunteet, koska on 

itse joko ollut tai on parhaillaan samanlai-

sessa tilanteessa. Yksi harmittelee, etta  

eta yhteyden takaa ei voi halata. 

Vertaisryhma n ammatillisena ohjaajana 

ha mma stelen taas kerran sita , miten ryh-

ma la iset kohtaavat ka rsiva n kumppaninsa. 

Kertoja saa monitahoisen peilauksen osal-

listujilta ilman, etta  kukaan ryhtyy neuvo-

maan tai kertomaan omista ongelmistaan. 

Na in ha pea n, syyllisyyden ja yksina isyyden 

kuorma kevenee kerta kerralta. Totean 

tyytyva isena , etta  ryhma la iset toimivat ku-

ten ensimma isella  kerralla puhuttiin luot-

tamuksen rakentamisesta; empaattisesti, 

kunnioittavasti ja tasavertaisesti. 

Miessakeissa on ollut ohjattuja vertaisryh-

mia  jo vuosia. Äluksi ryhma t pidettiin kas-

vokkain, mutta koronan vuoksi ne alkoivat 

kokoontua myo s verkossa. Verkon kautta 

ryhmiin voi nyt osallistua kautta 

maan. Ryhma  kokoontuu kymmenen ker-

taa, ja jokaisella kerralla on oma teemansa. 
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 EROSTA ELOSSA 

TUKISUHDE | VERKKOKURSSI 

 EE-TUKISUHDE AUTTAA EROKRIISISSÄ 

Kriisi parisuhteessa ja erouhka? Parisuhde 

on pa a tynyt ja eron ja lkeiset asiat mietityt-

ta va t? Äikaa ei tahdo olla arjen keskella , 

mutta jotenkin pita isi ajatuksia pa a sta  pur-

kamaan. Voisiko niista  jonnekin vaikka  

kirjoittaa? 

Erosta Elossa -tukisuhteen kautta miehet 

saavat neuvontaa ero-ongelmien ka sitte-

lyssa  ja niista  selvia misessa . Kanssaka ymi-

nen tapahtuu anonyymisti erotyo ntekija n 

kanssa viestittelema lla  tai erikseen sovitta-

van yksilo chatin kautta. 

Lue lisää Tukinetin sivuilta 

https://tukinet.net/teemat/erosta-elossa-

tukisuhde/tukisuhteet/ 

 

EROKRIISIAPUA MIEHILLE -

VERKKOKURSSI 

Erosta Elossa -tukitoiminnan pohjalta luo-

dun verkkokurssin sisa llo t on tarkoitettu 

miehille tueksi ja opastukseksi ero-

ongelmien ka sittelyssa  ja niista  selvia mi-

sessa . Kurssi sisa lta a  itseapuaineistoa ja 

vastauksia niihin lukuisiin kysymyksiin, 

joita hera a  parisuhteen uhatessa pa a ttya , 

varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron 

ja lkeen. Äineistoon sisa ltyy myo s erotyo n-

tekijo iden haastatteluita ja linkkeja  asiaa 

ka sitteleva a n materiaaliin. 

Tutustu kurssiin Hyväkysymys.fi-

sivustolla 

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/

erokriisiapua-miehille/ 

J Ä S ENT I EDOTE  
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EROSTA ELOSSA 

MIESTEN ERORYHMÄT | KEVÄT 2023 

ISÄLUURI 

Oletko itse isä tai isyyden parissa työs-

kentelevä ammattilainen?  

Tarvitsetko keskusteluapua tai neuvo-

ja isyyteen liittyen?  

ISÄluuri on puhelinpalvelu, joka tukee 

ja neuvoo isiä sekä konsultoi ammatti-

laisia isyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

Soita arkisin klo 9-16 avoinna olevaan 

numeroon 044 751 1332.  

Vastaajana Miessakkien päivystävä 

isätyöntekijä.  

Eroryhma ssa  voi vapaasti kertoa ja jakaa 

eroon liittyvia  kokemuksia ja tuntoja. Jaet-

tu tuki ja ymma rrys luovat edellytyksia  

eteenpa in jaksamiselle, vanhasta irti pa a s-

ta miselle ja menetyksen suremiselle. 

Ryhma ssa  voi myo s saada kokemuksen, 

etta  ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuk-

siensa kanssa. Ensimma inen kerta on va-

rattu tutustumiselle ja kunkin miehen ela -

ma ntilanteen kuulemiselle. Sen ja lkeen jo-

kaisella kerralla on oma eroon liittyva  aihe-

kokonaisuus. 

Kevään 2023 eroryhmiä 

• Joensuu torstaisin 26.1.-30.3. klo 17:30-

19:30 

• Oulu maanantaisin 6.2.-24.4. 2023 klo 

17-19 

• Pa a kaupunkiseutu I maanantaisin 13.2.-

24.4. klo 18-20 

• Hyvinka a  maanantaisin 20.2.-24.4. klo 

17.30-19.30 

• Lappeenranta keskiviikkoisin 1.3.-3.5. 

klo 17-19 

• Online Divorce Support Group in English 

on Mondays 6.3.-8.5. from 6.30 to 8.30 

pm 

• Lahti maanantaisin 13.3.-15.5. klo 18-20 

• Ja rvenpa a  tiistaisin 21.3.-23.5. klo 18-20 

• Turku keskiviikkoisin 5.4.-7.6. klo 18-20  

Katso muut ryhmät ja täydentyvät tie-

dot eroryhmistä nettisivuiltamme ! 
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 LYÖMÄTÖN LINJA 

MYÖTÄTUNTO JA ITSEKRITIIKKI 

kirjoittaa tuollaisia – aina kun olen tehnyt 

jotain, on pa a lleni satanut kritiikkia  – olen 

yksinkertaisesti huono kirjoittaja”. Ta llai-

nen itsekritiikki ei vie minua eteenpa in. 

Kun Lyo ma tto ma n Linjan asiakas on ka yt-

ta ytynyt aggressiivisesti la heista a n koh-

taan, on ha n suuren kysymyksen edessa : 

”Olenko mina  muuttumassa ta ma n tyo s-

kentelyn myo ta  – ja jos olen, niin mihin 

suuntaan”? Luonnollinen ajatus voi aluksi 

olla, etta  aggressio ta ytyy 

viilata pois, etta  ”Ta ytyy 

pystya  olemaan tilanteissa 

rauhallinen”. 

Evoluutio on rakentanut 

meihin kaikkiin uhkaja rjes-

telma n, joka pita a  huolta 

turvallisuuden sa ilymisesta  

eri tilanteissa. Vaikka valo 

on vihrea , katson aina mo-

lempiin suuntiin varmuu-

deksi ennen kuin astun suo-

jatielle. Uhkaja rjestelma n 

olemassaoloa ei voi viilata 

pois – se olisi ihmiselle vaa-

rallista. Kasvamisen haaste 

onkin siina , miten oppii tun-

nistamaan uhkaja rjestelma n 

aktivoitumisen etenkin niis-

sa  tilanteissa, jolloin on ris-

kina  ylireagoiminen. La hei-

sissa  ihmissuhteissa tulkinta 

uhasta voi olla ylimitoitettu 

ja oma reaktio uhkaan ag-

gressiivinen ka ytta ytymi-

nen. 

J Ä S ENT I EDOTE  

Teksti Kimmo Ha tinen, va kivaltatyo ntekija  

Törmään työskennellessäni oman aggressi-

onsa ongelmalliseksi kokevien miesten 

kanssa toistuvasti miesten ankaruuteen it-

seään kohtaan. Mies voi pohtia: ”Miksi mi-

nun pitäisi olla myötämielinen itseäni koh-

taan, kun olen käyttäytynyt niin, että lähei-

seni pelkäävät?”  

Jotkut miehet ovat saattaneet myo s todeta: 

”Enha n ma  nyt voi muuttua, jos ma  en ole 

ankara ja vaativa itsea ni kohtaan” tai ”Jos 

ma  nyt alan olemaan ta ssa  jotenkin armol-

lisempi itselleni, niin enha n ma  sitten pys-

ty tekema a n ena a  mita a n”. Na iden kysy-

mysten myo ta  olemme tekemisissa  ikiai-

kaisten, inhimillisyyteen liittyvien haastei-

den kanssa. 

Korkeushyppa a ja  vaarantaa uuden enna -

tyksensa  saavuttamisen, jos ha n ajattelee: 

”Olen mita to n, jos en nyt pa a se yli”? Itse-

kritiikki voi ottaa hyo dyllisen tai hyo dytto -

ma n muodon. Hyo dyllinen itsekritiikki il-

menee esimerkiksi seuraavasti. Olen pa a t-

ta nyt kirjoittaa ta na a n tyo ho ni liittyva n 

raportin. Huomaan, etta  kahvitauon venyt-

ta minen ja sen ja lkeen joidenkin muiden, 

ei kiireellisten, tyo asioiden hoitaminen al-

kaakin tuntua houkuttavalta. Jos ta ssa  ti-

lanteessa sanon itselleni ”Nyt laiskuri irti 

penkista , tietokoneelle ja kirjoittamaan se 

raportti”, ka yta n itsekritiikkia  hyo dyllises-

ti… olettaen tietenkin, etta  myo s kirjoitan 

raportin. 

Toinen vaihtoehto on ryhtya  miettima a n, 

etta  ”Miksi ihmeessa  lupauduin kirjoitta-

maan ylipa a ta a n mita a n – enha n mina  osaa 



Sivu 21 

 

Kun asiakas on motivoitunut tekema a n 

muutostyo ta , ha n na kee oman ka yto ksensa  

ka rjistyneeseen tulkintaan liittyva na  yli-

reagointina. Ha nella  on mahdollisuus 

muuttua jopa niin, ettei ha n ka ytta ydy ag-

gressiivisesti silloinkaan, kun on rauhaton. 

Ta ssa  kohden myo ta tuntoinen suhtautumi-

nen omaan itseen astuu kuvaan. Tyo sken-

telyn myo ta  voi lisa a ntya  ymma rrys omista 

inhimillisista  rajoista ja oma keskenera i-

syys ihmisena  voi tulla hyva ksytta va m-

ma ksi. On mahdollisuus sisa ista a , etta  jat-

kuva ”viulunkielena  oleminen” ja armoton 

suhtautuminen itseen enemma nkin johdat-

taa ylitulkintoihin ja aggressioon siina  mis-

sa  myo ta tuntoinen suhtautuminen mah-

dollistaa uudet tulkinnat lisa ten ymma rrys-

ta  myo s toisia kohtaan. ∎ 
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TOIMINNAN MIEHET 

JUTTUSAKIT | KIRJALLISUUSSAKKI 

HELSINKI | UUTTA ELÄMÄÄ  

ELÄKKEELLÄ -JUTTUSAKKI 

Ta ma  Juttusakki on tarkoitettu ela kkeelle 

siirtymista  suunnitteleville tai viime aikoi-

na jo ela ko ityneille miehille.  

Tarkoitus on yhdessa  keskustellen, koke-

muksia ja ideoita vaihtaen puhua ela kkeel-

le siirtyvien ja juuri siirtyneiden miesten 

mielesta  ta rkeista  asioista. 

Juttusakki kokoontuu Miessakkien toimis-

ton Salissa, os. Ännankatu 16 B 28. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Pertti Rantanen 

pertti.rantanen@hotmail.com  

INARI | JUTTUSAKKI 

Tarkoituksena on vaihtaa rennosti ajatuk-

sia kaikesta toiminnasta, mutta myo s mie-

hena  olemisesta ja tulevasta juttusakista. 

Tervetulleita ovat kaikki asiasta kiinnostu-

neet miehet. 

Juttusakki kokoontuu kerran viikossa klo 

17.30 alkaen Äinolassa (os. Petsamontie 

9), aina torstaisin tai jos toisin yhdessa  so-

vitaan aina 16.2.2023 asti. Ilmojen sallies-

sa on mahdollista myo s tavata ulkoillen, 

laavulla yms.  

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Vertaismies Kai Parviainen 

kai.parviainen@inari.fi 

050 4300774 

 

HELSINKI | KIRJALLISUUSSAKKI  

Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin 

omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, 

ajatuksia jakaen. 

Keva a n kokoontumiset kolmen viikon va -

lein torstaisin klo 18.30–20.00. 

Pa iva ma a ra t: 12.1. | 2.2. | 23.2. | 16.3. | 6.4. 

| 27.4. | 18.5. | 8.6. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Timo Suomalainen   

timojuhasuoma@gmail.com 

J Ä S ENT I EDOTE  



HELSINKI | ÄIJÄ- JA JÄBÄJOOGA 

Ei uskontoa, ei mystiikkaa. Et myo ska a n 

tarvitse erikoisvarusteita, va lja t ja muka-

vat vaatteet riitta va t. 

Tunnit pideta a n Miessakkien Helsingin toi-

mistolla os. Ännankatu 16 B 28.  

ÄIJÄJOOGA 

Ä ija jooga sopii kaikille miehille. Yksinker-

taisia liikkeita , jotka venytta va t ja voimis-

tavat kehoa monipuolisesti.  Ryhma t ovat 

sisa llo lta a n samanlaisia. 

ÄIJÄJOOGA 7 krt | 85 EUR 

Ä ke 19.30 - 21.00 | 18.1. - 1.3. 

B  ke 19.30 - 21.00 | 8.3. - 19.4. 

C  ke 19.30 - 21.00 | 26.4.  -  7.6.  

D  pe 17.00 - 18.30 | 20.1. - 3.3.  

E  pe 17.00 - 18.30 | 10.3. - 28.4.  

(24.3 ei tuntia!) 
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TOIMINNAN MIEHET 

ÄIJÄ– JA JÄBÄJOOGA 

JÄBÄJOOGA 

Jonkin verran a ija joogaa voimakkaampaa. 

Ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. 

JÄBÄJOOGA 7 krt | 85 EUR 

Ä  ti 18.30 -20.00 | 17.1. - 28.2.  

B  ti  18.30 - 20.00 | 7.3. - 18.4.  

C  ti 18.30 - 20.00 | 25.4.  -   6.6.  

Lisätietoja kaikista joogaryhmistä 

Veikko Tarvainen 

040 778 4895 

veikko.toivonpoika@gmail.com 

www.aijajooga.fi 

Ilmoittautumislomake 

https://tinyurl.com/468nvunz 
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Teksti Veikko Tarvainen 

Miessakkien Äijä- ja Jäbäjoogat ovat pitkän 

koronatauon jälkeen pyörähtäneet taas 

mukavasti käyntiin. Jäbäjoogassa on nyt 

nähty mielenkiintoinen joogasiirtymä pojil-

ta isälle. 

Ensin veljekset Iikka ja Äapo Salmela tuli-

vat a ija joogaan nelisen vuotta sitten. Syk-

sylla  2022 ilmestyi poikien isa  Jukka Pasa-

nen puolestaan ja ba joogaan.    

60-vuotias Jukka kertoo harkinneensa 

joogan aloittamista pitka a n jo ennen koro-

naa. Niin on tehnyt moni muukin mies ja 

moni pohtii niin edelleen. 

- Pojat a ija joogailivat Miessakeissa jo en-

nen koronaa. He suosittelivat sita . Jooga 

on ollut minulle hyvin toimiva juttu. Mi-

nulle ei ole merkitysta  silla , onko kyse 

mies- vai sekaryhma sta . On mukavaa olla 

poikien kanssa yhteisessa  harrastuksessa, 

kertoo Jukka Pasanen. 

Matalan kynnyksen juttu 

30-vuotias Iikka Salmela kertoo aikoinaan 

aloittaneensa a ija joogaryhma ssa , koska 

ha n halusi joogaummikkona mahdollisim-

man matalan kynnyksen aloittamiselle. 

- Siirryin sitten ja ba joogan puolelle, kun 

tuli sellainen olo, etta  kehoni taipuisi 

myo s va ha n voimakkaampiin liikkeisiin, 

Iikka muistelee. 

Mika  vaikutus oli koronatauolla? 

- Koronatauko katkaisi joogani oikeastaan 

ta ysin. En edes yritta nyt osallistua eta har-

joituksiin, koska olen melko allerginen 

kaikenlaiselle eta ilylle. 

Mita  olet tyka nnyt joogasta? 

- Viikoittainen joogaharjoitus on ollut hy-

vin mieleka s kokemus. Huomaan kaipaa-

vani ela ma ssa  keskittymisen hetkia . Olen 

havainnut myo s myo nteisia  fyysisia  vaiku-

tuksia. Ka rsin aiemmin jonkin verran sel-

ka kivuista, jotka ovat nyttemmin va henty-

neet. 

- Luulen suurimman joogasta juontuvan 

oivalluksen olevan, etta  olen kiinnitta nyt 

arjessani aiempaa enemma n huomiota sii-

hen, missa  asennoissa vieta n aikaani. 

Kun paikalla on vain miehia , mita  siita  

ajattelet? 

- En oikeastaan ena a  ajattele asiaa. Äluksi 

se helpotti joidenkin omien kynnysten 

ylitta mista  ja omassa kehossa olemista 

muiden seurassa. Nyt voisin varmaankin 

joogata myo s sekaryhma ssa , mutta olen 

viihtynyt ta ssa  ryhma ssa  niin hyvin, etten 

koe tarvetta vaihtaa. 

- Itse joogaharjoituksen aikana en mieti 

sita , etta  la hisukuani on paikalla, mutta on 

mukavaa, kun meilla  on yhteinen hyvin-

vointia edista va  harrastus. Idea joogan 

aloittamisesta taisi olla alkujaan minun, ja 

olen iloinen ja ylpea kin siita , etta  isa ni ja 

veljeni ovat la hteneet ennakkoluulotto-

masti mukaan, pohtii Iikka. 

TOIMINNAN MIEHET 

ÄIJÄJOOGAA POJILTA ISÄLLE 

J Ä S ENT I EDOTE  
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Istumatyöläisen keho pysyy kunnossa 

33-vuotias Äapo Salmela aloitti a ija joo-

gan syksylla  2018 nuoremman veljensa  

houkuttelemana. 

- Oma tyo nkuva oli tuolloin vakiintunut 

tietokoneella istuskeluksi ja harrastuskin 

oli va lilla  varsin epa ergonomista. Vaikka 

kroppa oli viela  nuorehko ja vetrea hko , 

tuntui ajatus ohjatusta harjoittelusta hou-

kuttelevalta. Ä ija jooga valikoitui lajiksi 

iskeva n kuuloisen mainoksen ansiosta. 

Valinnassa auttoi se, etta  taustalla toimi 

ja rkeva n kuuloinen ja rjesto . 

- Koronan peruttua harjoitukset aloitin 

nettijoogatunnit olohuoneessani. Viikoit-

tainen harjoitus muodostui nopeasti ta r-

kea ksi toisaalta va hentyneen arkiliikun-

nan kompensoijana, toisaalta ta rkea na  

rauhoittumishetkena  helposti iltaan ve-

nyneiden tyo pa ivien lomassa, muistelee 

Äapo. 

Äapo la hestyy joogaa ensisijaisesti fyysi-

sena  harjoituksena. 

- Siina  se on toiminut hienosti. Istumatyo -

la isen keho on pysynyt kunnossa. Jooga 

tarjoaa myo s hyva n tavan va henta a  ruu-

tuaikaa, pysa htya  paikalleen. 

Äapon mielesta  miehinen harjoitusympa -

risto  on sopinut ha nelle hyvin. Ha n arvos-

taa ohjausta, jossa ei olla turhan tarkkoja 

eika  keskityta  liikaa yksityiskohtiin. 

- Joogatuntien alettua uudelleen ko-

ronatauon ja lkeen harjoituksissa na kee 

nykya a n sukulaisia. Kumma kylla , se ei 

ole va henta nyt intoa saapua paikalle tote-

aa Äapo hymyillen. 

Keva a lla  a ija - ja ja ba joogat jatkuvat Mies-

sakkien kokoushuoneessa. Paikan varmis-

tamiseksi kannattaa ilmoittautua jo joulu-

kuussa. ∎ 

Katso joogien aikataulut edelliselta  aukeamalta. 
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 VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

NÄKÖKULMIA UHRIUTUMISEEN 

J Ä S ENT I EDOTE  

teiden ja muiden ihmisten armoilla. Valin-

tatilanteissa uhriutunut na kee korkeintaan 

joko tain, mustan ja valkoisen. Ja pa a to k-

sen na idenkin va lilla  uhriutunut luovuttaa 

helposti ympa risto lle. 

Uhriutuminen näyttäytyy pessimisminä 

elämää kohtaan 

Uhriutuneelle on usein vaikeata ka sitella  

kokemiaan va a ryyksia  ja pa a sta a  niista  irti. 

Ha n saattaa ripustautua kurjuuteen ja raa-

Teksti Jussi Pekkola, va kivaltatyo ntekija  

Väkivaltaa kokenut ihminen on vaarassa 

uhriutua. Riski on sitä suurempi, mitä jul-

memmasta ja pitkäkestoisemmasta väkival-

lasta on kyse. Uhriutumisriskiin vaikuttaa 

moni muukin tekijä: elämä en-

nen väkivallan kokemista, 

akuutissa tilanteessa saatu tuki 

ja kokijan tukiverkosto, sekä 

persoona, mielen rakenne ja re-

silienssi, eli näiden summana 

kokonaisvaltainen palautumis-

kyky. 

Uhrista uhriutujaksi 

Ero uhriutumisen ja uhriuden 

va lilla  on, etta  uhriutunut pei-

laa useimmiten maailmaa ko-

kemansa epa oikeudenmukai-

suuden kautta. Uhriutuneen 

voi olla vaikea ymma rta a , ettei 

tulevaisuus va ista ma tta  ma a -

ra ydy sen perusteella mita  on 

kokenut. Uhri taas ymma rta a , 

etta  kamalia asioita voi tapah-

tua kaikille. Va kivalta on aina 

tekija n vastuulla. Ta ta  vastuuta 

tekija t usein sysa a va t uhrin 

harteille. Siina  missa  uhri kui-

tenkin ymma rta a  vastuun ole-

van tekija lla , va itti ta ma  mita  

tahansa, ottaa uhriutunut taa-

kan harteilleen. 

Va kivallan kokeminen ei poista uhrin toi-

mijuutta. Sen sijaan uhriutunut kokee ole-

vansa vailla vaikutusmahdollisuuksia. Ha n 

kokee ela ma nsa  olevan ulkoisten olosuh-
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hata mukanaan ika vien kokemusten kivire-

kea . Peilatessaan maailmaa ta ma n heijas-

tuksesta, uhriutunut uskoo tulevaisuuden 

olevan yhta  ika va a . Kaiken ta ma n keskella  

on uhriutunut usein hyvin onneton. 

Uhriutuneen ollessa monesti kyvyto n usko-

maan itselle tapahtuvaan hyva a n, voi olla 

turvallisempaa uskoa ka rsimykseen ja tus-

kaan. Jos taas kykenee luomaan mielek-

ka a mma n na kyma n siita  mita  ei voi tieta a , 

on mahdollista sieta a  nykyhetkea  parem-

min. Ja lopulta on kyse valinnasta. Valitsen-

ko uskoa nurkan takaa tulevan tuntematto-

man hyvyyteen vai pahuuteen? 

Ela ma n ajoittaista karuutta voi olla vaikea 

hyva ksya . Mahdollisten vastoinka ymisten 

etuka teen murehtiminen on uuvuttavaa ja 

vie voimia selvita  eteen tulevista ongelmis-

ta. Ja mita  tulee vallitseviin olosuhteisiin, 

Seneca pukee ta ma n osuvasti sanoiksi: 

”Turha on suuttua olosuhteille, ne eiva t 

piittaa meista  mita a n. Mutta se joka viisai-

ten ka ytta a  ne edukseen, selviytyy parhai-

ten.” (Seneca – Ela ma n lyhyydesta . Suom. 

Juhana Torkki.) 

Positiivisuus ei aina ole negatiivista 

Yksi merkki uhriutumisesta voi olla huu-

morin katoaminen ela ma sta . Varsinkin ky-

vytto myys nauraa itselleen voi olla merkki 

uhriutumisesta. Sama pa tee itselleen vain 

pilkallisesti nauramiseen. Pa a lle liimattu 

positiivisuus tai itsensa  pilkkaaminen eiva t 

kuitenkaan ole toimivia tapoja ka sitella  

ika via  tapahtumia. 

Mika li on taipumusta katastrofiajatteluun, 

voi kyse olla uhriutumisesta. On aivan ym-

ma rretta va a  pohtia huonoja vaihtoehtoja 

ensimma isena , varsinkin jos on niita  aiem-

min kohdannut. Mika li kuitenkin on ta ma n 

ja lkeen kykenema to n hakemaan rinnalle 

neutraalin tai jopa positiivisen na ko kul-

man, voi olla syyta  hakea apua. 

Tukea toipumiselle va kivallasta ja vastala a -

ketta  uhriutumista vastaan saa Va kivaltaa 

Kokeneet Miehet -toiminnasta. Tarjolla on 

maksutonta yksilo -, vertais- ja verkkotu-

kea. ∎ 
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MIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO 

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON TASA-ARVOPOLIITTISESTA SELONTEOSTA 

J Ä S ENT I EDOTE  

Teksti Ote Miesja rjesto jen keskusliiton lausunnosta 

eduskunnan tyo ela ma – ja tasa-arvovaliokunnalle  

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen se-

lonteon Johdanto-osassa todetaan, etta  

Suomi pyrkii tasa-arvon ka rkimaaksi. Li-

sa ksi luvussa 1 asetetaan tavoitteeksi, et-

ta  Suomi on kaikessa toiminnassaan tasa-

arvoinen ja sukupuolisyrjinna sta  vapaa 

yhteiskunta. Na ma  tavoitteet eiva t voi to-

teutua niin kauan, kun itse tasa-

arvoselonteko ei ole tasa-arvoinen eika  

sukupuolisyrjinna sta  vapaa. 

Selonteko antaa kuvan siita , etta  naisten 

ja erilaisten va hemmisto jen kysymyksiin 

on paneuduttu huolellisesti. Hyva , etta  

na in on tehty. Sen sijaan miesna ko kulman 

huomioiminen on varsin ohutta. Ta ma  na -

kyy muun muassa siina , etta  keskeisim-

ma t mieserityiset tasa-arvohaasteet on 

ja tetty selonteossa kokonaan ka sittele-

ma tta . Lisa ksi, jos jossakin kohdassa 

miesna ko kulmaa pohditaan, on ymma r-

rys miesten kokemuksista, tarpeista ja 

asianmukaisista keinoista asiantilan kor-

jaamiseksi varsin ohutta.  

Usein todetaan yleisesti, etta  koskevathan 

kaikki ka sitellyt kohdat myo s miehia . Kyl-

la , selonteossa ka sitella a n lukuisia kaik-

kia koskevia asiakokonaisuuksia, mutta 

koska niiden taustat ja vaikutukset on 

pa a osin punnittu nais- ja va hemmis-

to na ko kulmaan nojaten, ja a va t tavoit-

teet ja vaikutukset useimmiten miesten 

osalta puutteellisiksi ja va ha isiksi. 

Miesna ko kulman va ha isyys tai ohittami-

nen tuskin on tarkoituksenmukaista. On-

gelma ydin lienee siina , ettei dokumen-

tin rakentajilla ole ollut ka yto ssa a n riit-

ta va a  erityisymma rrysta  tai tutkimustul-

kintaosaamista miehiin liittyen, ja ehka  

osin myo s siina , etta  dokumentin laatijat 

ovat valtavirtaisesti nais- ja va hemmis-

to problematiikan ammattilaisia. Naisia 

ja miehia  on suurin piirtein yhta  paljon 

ja heilla  on yhteisia  ja sukupuolelle eri-

tyisia  haasteita. Ne tulisi ka sitella  selon-

teossa symmetrisesti asettamatta suku-

puolia enemma n tai va hemma n apua ja 

tukea tarvitsevaan asemaan. 

Tasa-arvon perusteita Suomessa kehitet-

ta essa  mainitaan usein ne kansainva liset 

sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. 

Olennaista on samalla ymma rta a  ja huo-

mioida, etta  kansainva listen sopimusten 



 kuvaamat tilanteet voivat olla Suomessa 

varsin toisenlaiset. Ta sta  syysta  Suomea 

koskevien toimien taustalla tulee ensisi-

jaisesti olla ymma rrys nimenomaan Suo-

men tilanteesta. Samalla on olennaista ja 

kohtuullista, etta  Suomi vaikuttaa Euroo-

pan unionissa ja muussa kansainva lisessa  

toimintaympa risto ssa  niin, etta  mies- ja 

naiserityiset tasa-arvokysymykset huomi-

oidaan yhdenvertaisesti (toisin kuin nyt 

selonteossa tehda a n). Ta ta  viestia  kan-

sainva linen yhteiso  esimerkillisesta  tasa-

arvopolitiikasta tarvitsee. 

Valtioneuvoston esitys tasa-

arvoselonteoksi tai tulevaisuuden tasa-

arvotyo n suuntaviivoiksi on yhden na ko -

kulmakokonaisuuden varaan rakentunut, 

erityisesti poliittinen kannanotto. Koska 

se ei huomioi muita yhta  lailla merkityk-

sellisia  ja perusteltuja tilannekuvia, ja 

koska se toisintaa niita  keinoja, joista mo-

net ovat lisa nneet vastakkainasettelua eri-

tyisesti miesten ja naisten va lilla , on ole-

tettavaa, ettei tasa-arvotyo  kykene uusiu-

tumaan Suomessa la hivuosina. Ta ma  joh-

taa siihen, etta  selonteon tavoite siita , etta  

Suomi olisi joskus tasa-arvon ka rkimaa, 

loittonee.  ∎ 

MJKL-lausunto kokonaisuudessaan lu-

ettavissa osoitteessa 

www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi/5 

Valtioneuvoston tasa-arvoselonteko 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/

JulkaisuMetatieto/Documents/

NS_5+2022.pdf. 
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VIERAASTA VELJEKSI –VERKKOKURSSI 

Kaksisuuntainen kotoutuminen ja työ-

elämä on Miessakit ry:n Vieraasta Vel-

jeksi -toiminnan verkkokurssi, joka on 

tarkoitettu vapaaehtoisten kouluttami-

seen. Kurssin viidessä osiossa kerrotaan 

toiminnan perusteista ja työmuodoista. 

Kaksisuuntaisella kotoutumisella tarkoi-

tetaan Vieraasta Veljeksi -toiminnassa 

yksinkertaistetusti suomalaisten ja maa-

hanmuuttajataustaisten miesten yhteis-

tä toimintaa. Toimintaan osallistuvien 

keskinäinen vuorovaikutus laajentaa nä-

kökulmaa suomalaisuudesta ja kansain-

välisyydestä. Samalla se tuottaa luotta-

musta ja arvostusta.  

• https://www.hyvakysymys.fi/

kurssi/kaksisuuntainen-

kotoutuminen-ja-tyoelama-

vieraasta-veljeksi-verkkokoulutus-

vapaaehtoisille/ 

• https://tinyurl.com/ycku8k2m 



Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä  

päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuus-

ton. Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme  

URHOn, alennuksia järjestämistämme kurs-

seista ja koulutuksista, maksuttoman  

sisäänpääsyn erilaisiin tilaisuuksiimme sekä 

ensikäden tietoa yhdistyksemme toimintaan 

liittyvistä erilaisista asioista. Liity mukaan 

ja kerro yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan 

kautta. Lo yda t eri ja senyyskategoriat 

Kauppa-valikosta. Voit myo s liittya   

suoraan ottamalla yhteytta  yhdistyksen 

toimistoon. Ja senmaksu on voimassa sen 

kalenterivuoden, jolloin maksu suorite-

taan. Lisa tietoja lo ytyy yhdistyksen sa a n-

no ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme  

ja senyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso -

ja senyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen 

ja senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a   

yhdistyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun 

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 
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Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla  

menettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin 

liittyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. 

Yhteiso ja senyys vahvistaa avointa yhteis-

tyo kumppanuutta ja antaa samat oikeudet 

ja palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yhteiso n henkilo sto ma a ra sta .  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille.  

Kannatusja senmaksu on 20 euroa henkilo -

ja senilta , ja 100 euroa yrityksilta /

yhteiso ilta . 

Lisätietoja 

www.miessakit.fi  
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MIESSAKIT RY 
YHDYSMIESVERKOSTO 

 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmail.com  

Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@phnet.fi 

Hämeenlinna 
Tapio Oikarinen 
044 356 7934  
tapio.oikarinen@anikons.fi 

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onskiv@gmail.com 

Järvenpää 
Petre Pomell 
0407271905  
petre.pomell@miessakit.fi  

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Lahti 
Ilmo Saneri 
050 511 3361 
ilmo.saneri@miessakit.fi 

Porvoo 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola@gmail.com  

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jholttinen@protonmail.com 

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@me.com 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.com 

Sastamala 
Seppo Laakso 
050 511 7725 
seppo.laakso@miessakit.fi 

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

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

 

   

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdys-

miesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tu-

kemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tie-

dustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnas-

ta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista 

palveluista. Jos olet halukas ryhtymään yhdys-

mieheksi, olethan yhteydessä toimistoomme! 
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