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Lä hisuhdevä kivältäöngelmä ön jö pitkä ä n 

öllut töistuvä keskusteluteemä yhteiskun-

nässämme. Hyvä  niin; öngelmän esillä  pitä -

minen ön töimivä keinö lisä tä  tiedönkeruu-

tä, resurssejä jä ösäämistä äsiäntilän pärän-

tämiseksi.  

Tiedön jä ymmä rryksen lisä ä ntyessä  öngel-

mä tunnistetään yhä  päremmin. Tä mä  tulki-

tään usein niin, että  öngelmä ön määssäm-

me yhä  väikeämpi. Tietö lisä ä  tuskää jä tur-

häutuneisuuttä.  On väikeää yksiselitteisesti 

ärviöidä, missä  määssä täi kulttuurissä ön 

tärkälleen öttäen enemmä n täi vä hemmä n 

lä hisuhdevä kivältäöngelmiä. Tiedä mme kui-

tenkin sen, että  öngelmää esiintyy Suömessä 

päljön. Olennäisintä ön suhtäutuä öngel-

mään väkävästi jä etsiä  keinöjä sen vä hentä -

miseksi. Eikä  väin etsiä , vään öttää ne tärvit-

tävissä mä ä rin kä yttö ö n. 

Pä ä stä ksemme eteenpä in öngelmän vä hen-

tä misessä , meidä n ön tä rkeä ä  tiedöstää käk-

si ölennäistä äsiää: 1) käikki ihmiset jänöä-

vät lä htö köhtäisesti turvällistä jä vä kivällä-

töntä yhteyttä  töisiinsä, jä 2) ämmätillisen 

vä kivältätyö n kehittymisen myö tä  kä sissä m-

me ön tärvittävä tietö vä kivällän vä hentä -

miseksi. Nä ihin kähteen elementtiin – hy-

vä ntähtöisuus jä ämmättitäitö – nöjäämällä 

vöimme tehdä  tärvittäviä sisä llö llisiä  jä rä-

kenteellisiä muutöksiä öngelmän täklää-

miseksi nykyistä  väikuttävämmin. 

Vä kivältä vä henee, kun vä kivältäisten tekö-

jen töistumiskierre önnistutään pysä yttä -

mä ä n - sekä  henkilö köhtäisellä että  vä lilli-

sellä  täsöllä. Vä kivältää lä hisuhteissään 

kä yttä neet övät lä hes pöikkeuksettä itse vä -

kivältää kökeneitä. Useimmiten tä mä  juön-

tää läpsuuden kökemuksiin. Vä kivältää ön 

sillöin täpähtunut vänhempien vä lillä  jä/täi 

sitä  ön köhdistettu suörään läpseen itseen-

sä . Läpsenä jä nuörenä ihminen ön erityisen 

ältis väikutuksille jä öppii siten keskeisiä  

reäktiö- jä töimintätäpöjä lä heisiltä ä n. Vä ki-

vältää kökeneellä ön körkeämpi riski myö -

hemmin kä yttä ytyä  itse vä kivältäisesti kuin 

selläisillä, jötkä övät käsväneet jä elä neet 

töisenläisessä, härmönisemmässä känssä-

kä ymisessä .  

Käikkiä vä kivällän ösäpuöliä tulee äuttää 

kä sittelemä ä n kökemäänsä. Vä kivällän köki-

jälle tärjöttu ämmätillinen äpu mähdöllistää 

vä kivältäkökemuksen sänällisen lä pikä ymi-

sen turvällisesti. Nä in vöidään vähvistää vä -

kivällän kökijän kykyä  tunnistää jä puölus-

tää ömiä räjöjään jätkössä. Tä mä  vä hentä ä  

kökijän riskiä  äjäutuä uudelleen vä kivällän 

köhteeksi täi jöissäin täpäuksissä vä kivällän 

tekijä ksi. Tä mä  ei tärköitä, että  vä kivällän 

kökijä ölisi itse västuussä kökemästään vä -

kivällästä. Västuu ön äinä vä kivällän tekijä l-

lä . Vä kivällän kökijöille suunnättu ämmätil-

linen äpu vä hentä ä  yhteiskunnällisellä tä-

söllä sekä  mielenterveyden että  fyysisen 

terveyden öngelmiä. Se myö s ehkä isee vä ki-

vältää kökeneitä kätkeröitumiseltä jä kätke-

ruuden heijästumiseltä heihin itseensä , lä -

heisiinsä  jä muuälle yhteiskuntään.  

Sämällä vä kivältää kä yttä neitä  tulee äuttää 

kä sittelemä ä n tekemiä ä n vä kivältäisiä tekö-

jä. Suömessä tehtä vä n ämmätillisen työ n tu-

lösten käuttä tiedetä ä n, että  vä kivällän teki-

jä n ömien täustöjen tutkiminen jä vä kivältä-

tilänteiden dynämiikän ymmä rtä minen, 

övät keskeisiä  äväimiä vä kivällättömuuden 
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teisesti köhti vä kivällättömuuttä. Yksilö lli-

nen tuki ön öivä perustä työ skentelylle, 

jöttä ömä henkilö histöriä jä kökemus vöi-

vät räuhässä nöustä tietöisuuteen. Väikut-

tävää äpuä sää myö s ämmätillisesti öhjä-

tustä päri- täi vertäisryhmä työ skentelystä . 

Lisä ksi tuöreiden tutkimusten mukään lä -

hisuhdevä kivällän sövittelu ön mönille töi-

mivä tuki mätkällä köhti vä kivällätöntä tu-

leväisuuttä.  

Ihmiset tärvitsevät luöntäisesti töistensä 

tukeä, ärvöstustä jä hyvä ksyntä ä . Perustä-

vää läätuä ölevän henkilö köhtäisen muu-

töksen önnistumisessä önkin tä rkeä ä , että  

vöi luöttää töisten häluun äuttää. Vä kiväl-

lättömuus syntyy jä kuköistää mukään öt-

tämällä jä tukemällä, ei ränkäisemällä jä 

hylkä ä mä llä . 

Lä hisuhdevä kivältäöngelmän vä hentä mi-

seen lö ytyy keinöjä. Niitä  ön tä rkeä ä  öttää 

tärvittävällä lääjuudellä kä yttö ö n. Vä kiväl-

tätilänteiden ösäpuölten äuttämiseksi öle-

viä eriläisiä töimintämuötöjä jä töimijöitä 

ön useitä. Nä in pitä ä  öllä jätkössäkin. Ihmi-

set övät eriläisiä jä heidä n täustänsä övät 

eriläisiä. Jökin tukimälli jä tuenäntäjätähö 

kiinnittä ä  jä kykenee äuttämään töisiä, jö-

kin töinen tääs töisiä. 

Ävun öllessä keskeisin rätkäisu, ön yhteis-

kunnällinen velvöllisuus huölehtiä siitä , 

että  äpuä ön tärjöllä vä kivältää kökeneille 

jä tehneille sitä  häettäessä. 

Tomi Timperi 

töiminnänjöhtäjä 

Miessäkit ry 

 

säävuttämiseksi. Pärhäiten tä mä  önnistuu 

vä kivältäpröblemätiikkään perehtyneen 

ämmättiläisen tuellä. Miessäkit ry:n Lyö -

mä tö n Linjä -vä kivältätyö n äsiäkkäiltä ke-

rä tystä  jä lkiseurännästä (kuusi kuukäuttä 

työ skentelyn pä ä ttymisen jä lkeen) selviä ä , 

että  81,5 % kertöö vä kivällän löppuneen, 

14,8 % kertöö sen vä hentyneen jä 3,7 % 

kertöö sen pysyneen ennällään. Omien vä -

kivältäisten teköjen tutkiminen edellyttä ä  

jöidenkin ösältä selvä sti töisiä pidempä ä  

työ skentelyä . Siksi äsiäkkuus ön mähdöl-

listä jä kännättää kä ynnistä ä  uudelleen, jös 

väikutukset eivä t öle vielä  ölleet töivöttujä. 

Vä kivältäisiin teköihin jöhtänuttä henkilö -

histöriää ei vöi ihmisestä  pöistää, muttä 

vä kivällättömuuttä ön mähdöllistä yllä pi-

tä ä , kun keinöt siihen ön ömäksuttu. Ym-

mä rrys vä kivältäisiin teköihin jöhtäneistä 

tekijö istä  jä niitä  esiin nöstävistä impuls-

seistä ön perustä henkilö köhtäiselle kyvyl-

le töimiä vä kivällättömästi. Henkilö köhtäi-

sen työ skentelyn ävullä vä kivältää kä yttä -

nyt öppii ennäköimään tilänteitä, jötkä 

övät jöhtäneet vä kivältään. Tä mä  helpöttää 

vä kivällättömän töimintätävän ömäksu-

mistä jä yllä pitä mistä  jätkössä. Työ skente-

lyn ösänä täpähtuvään ömään käsvuun 

kuuluu myö s vähvistunut kyky kuunnellä 

jä kuullä vä kivältätilänteiden muitä ösä-

puöliä ärvöstävästi, jä ilmän, että  tärvitsee 

kökeä itseä ä n uhätuksi.  

Vä kivällän löppumistä lä hisuhteessä edes-

äuttää, jös ösäpuölet säävät kukin tähöl-

lään ämmätillistä tukeä sämänäikäisesti. 

Tä mä  helpöttää muutösimpulssien huö-

määmistä, ymmä rtä mistä  jä pyrkimistä  yh-
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HILJAISUUDEN RETRIITTI MIEHILLE 

Hiljaisuuden retriitti miehille järjestetään 

28.–30.4.2023 (pe-su) Saaren retriittikodis-

sa Porin Laviassa.  

Retriitin äiheenä ön ”Minne mätkä?”. 

Pitkä ä  retriittiperinnettä  ilmentä vä  viikön-

väihde tärjöää mähdöllisuuden lepöön, yh-

teisö lliseen hiljäisuuteen jä ömän elä mä nsä  

sydä nä ä nten kuuntelemiseen. 

Saaren retriittikoti 

Kullääntie 229 

38600 Läviä 

(kuvä ällä) 

Hinta 

170 € 

Sisä ltä ä  tä ysihöidön ömin liinäväättein yh-

den hengen huöneessä. 

Miessäkit ry:n jä senille 15 % älennus. 

Ohjaaja 

Retriittiä  öhjää psyköteräpeutti, retriitin-

öhjääjä Seppö Lääksö, jöltä sää tärvittäessä 

lisä tietöjä - seppö.lääksö(ät)pp.inet.fi täi 

050-5117725. 

Ilmoittautumiset 

15.4.2023 mennessä  sivustöllä 

www.silentwings.fi | Ilmöittäutumislömäke 
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UUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

hillä  kuin näisillä; älköhöliperä isiin täutei-

hin jä täpäturmäiseen älköhölimyrkytyk-

seen kuölleistä kölme neljä sösää ön mie-

hiä . Pä ihdehuöllön huumeäsiäkkäistä yli 

70 % ön miehiä . Itsemurhään kuölleistä 

kölme neljä sösää ön miehiä . Vängeistä yli 

90 % ön miehiä . Lisä ksi täpäturmäkuöle-

mistä käksi kölmäsösää sättuu miehille. 

Missiönsä mukäisesti Miessäkit ry pitä ä  

huöltä miesten elä mä ä  tukevien yksilö llis-

ten, yhteisö llisten jä yhteiskun-

nällisten räkenteiden vähvistämi-

sestä päräntääkseen miesten kö-

könäisvältäistä hyvinvöintiä. Yh-

distyksen missiö ei öle keneltä -

kä ä n pöis. Pä invästöin miesten 

yleinen hyvinvöinti sä teilee pösi-

tiivisesti lääjemminkin pärisuh-

teeseen jä perheeseen, työ ilmä-

piiriin jä miesten vä littö miin jä 

vä lillisiin yhteisö ihin. Miessäk-

kien vähvuus miesten köhtäämi-

sessä perustuu ösääviin jä köke-

neisiin työ ntekijö ihin sekä  köulu-

tettuihin väpääehtöisiin vertäis-

miehiin.  

Mönet Miessäkit ry:n töimintä-

muödöistä övät jö väkiintuneet jä 

ösöittäneet tärpeensä. Oli sitten 

kyse esimerkiksi miesten erö-

öngelmien kä sittelystä  täi vä ki-

vällän subjektinä täi öbjektinä öl-

leistä miehistä  täi eriläisistä töi-

minnällisistä miesryhmistä . Mies-

säkit ry västää myö s uusiin tär-

peisiin. Eri syistä  täpähtuvä mää-

hänmuuttö ön tösiäsiä jä Vierääs-

Älöitin vuöden älustä Miessäkit ry:n hälli-

tuksen puheenjöhtäjänä. Olin ennen välin-

tääni väin pintäpuölisesti tietöinen Mies-

säkkien töiminnästä jä sen lääjuudestä. Vä-

lintäni jä lkeen älöitin yhdistyksen jä sen 

töimintöjen öpiskelun; ensin lukemällä 

Miessäkkien kötisivuiltä jä sitten tämmi-

kuussä eri töiminnöistä västäävät työ nte-

kijä t perehdyttivä t minuä västuuälueis-

tään. Kötisivujen kuväusten perusteellä 

säin hyvä n kuvän töiminnän lääjuudestä, 

muttä västä henkilö köhtäinen perehdytys 

äntöi ymmä rryksen töiminnän syvyydestä  

jä siitä  kä ytä nnö n miestyö n kökemuksestä, 

jötä yhdistykseen ön kumulöitunut. Mies-

säkit ry tä ydentä ä  hyvinvöintiyhteiskun-

nän turväverkköä tärjöämällä selläisiä 

mieserityisiä  pälvelujä, jöitä julkinen päl-

velujä rjestelmä  eikä  myö skä ä n muu köl-

männen sektörin töimintä tuötä.  

Yhteiskunnässämme ön edelleen pätriär-

käälisiä räkenteitä. Sitä  ei kä y kieltä minen. 

Sämänäikäisesti yhteiskunnässämme jä 

kulttuurissämme ön räkenteitä, jöiden 

vuöksi yksinä isyys, syrjä ytyminen, pä ihde-

öngelmät, itsemurhät sekä  vä kivältä övät 

pä ä ösin miesten öngelmiä jä häästeitä. Yk-

sinä isyys ön erityisesti keski-ikä isten 

miesten terveysöngelmä. Tutkimusten mu-

kään yksinä isyys lisä ä  keski-ikä isten mies-

ten kuölleisuuttä jä yksinä isyys ön yhtä  

suuri riskitekijä  mönille säiräuksille kuin 

tupäköinti jä ylipäinö. Syrjä ytymisen riski 

ön erityisesti työ ikä isillä  miehillä  suurem-

pi kuin näisillä. Äsunnöttömistä kölme nel-

jä sösää ön miehiä . Kuölleisuus älköhölipe-

rä isiin syihin ön selvä sti suurempää mie-
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tä Veljeksi -töimintä pyrkii ömältä ösältään 

äuttämään kötöutumistä määhämme. Eri-

tyisesti häluän nöstää esille MÄSI-töimin-

nän, jönkä päinöpiste ön isien mäsennusöi-

reilussä sekä  siinä , miten puölisön mäsen-

nusöireilu vöi väikuttää mieheen jä perhe-

elä mä ä n. Terveydenhuöllössä työ uräni töi-

mineenä uskön vähvästi, että  terveyden-

huöllön ämmättiläisetkään eivä t ösää tun-

nistää isien mäsennusöireiluä yhtä  herkä sti 

kuin ä itien mäsennustä. Puhumättäkään, 

että  isä t ösäisivät yhdistä ä  öireiluään mä-

sennukseen. 

Odötän henkilö köhtäisesti mielenkiintöistä 

jä öpettävää vuöttä Miessäkit ry:n hällituk-

sessä jä keskusteluissä yhdistyksen työ nte-

kijö iden sekä  vertäismiesten känssä. 

Jarmo Karpakka 

hällituksen puheenjöhtäjä 2023 

Miessäkit ry 
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UUDEN JÄRJESTÖSIHTEERIN TERVEHDYS 

Tieni Miessäkkeihin kulki itse äsiässä juuri 

kirjällisuuden käuttä. Etsin älkuvuödestä 

lukupiiriä  jä lö ysin Miessäkkien sivuiltä 

Kirjällisuussäkki-lukupiirin. Sämällä huö-

mäsin, että  tä nne häettiin jä rjestö sihteeriä  

jä pä ä tin häkeä päikkää. 

Timo Syrjälä 

jä rjestö sihteeri | Miessäkit ry 

044 751 1348 

timö.syrjälä@miessäkit.fi  

Jä rjestö sihteerinä  28.2. ästi töiminut Christer Nuutinen 

siirtyy 1.3.2023 älkäen Miessäkit ry:n Eröstä Elössä –

yksikö n työ ntekijä ksi Helsinkiin. 

Miessäkit jä jä rjestö älä yleisesti övät mi-

nulle uuttä määstöä, sillä  äiemmin tein tö i-

tä  käupän älällä luömutuötetukussä mm. 

sisä ä nöstäjänä. Olen tehnyt myö s sätun-

näisiä kä ä nnö stö itä . 

Köulutustäustältäni ölen humänisti: öpis-

kelin engläntiläistä filölögiää pä ä äineenäni 

jä välmistuin filösöfiän mäisteriksi vuönnä 

2017. Olen sittemmin suörittänut myö s äi-

neenöpettäjän pedägögiset öpinnöt. 

Olen 33-vuötiäs jä äsun väimöni jä kissäm-

me känssä Päsilässä. Väpää-äikäni vietä n 

yleensä  kirjöjen, musiikin jä liikunnän pä-

rissä: pelään jälkäpällöä jä rä mpyttelen 

ömäksi ilökseni kitärää. 
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UUDEN TOIMISTOSIHTEERIN TERVEHDYS 

Hei vään! Olen rentö helpösti lä hestyttä vä  

nuöri mies. Olen pikkupöjästä ästi öllut 

suuri futisfäni jä pelännut sitä  itsekin äinä 

tä hä n pä ivä ä n sääkkä. Treenään myö s jiu-

jitsuä. Ystä vien känssä pelään jä ä kiekköä 

tälvisin jä köripällöä kesä isin. 

Muöti ön töinen tä rkeä  härrästukseni. Kiin-

nöstuin äiköinään kä ytetyistä  väätteistä, 

köskä ne övät päljön edullisempiä, möni-

puölisempiä sekä  uniikimpiä. Älöin löpultä 

määläilemään väätteisiin, pä ä äsiässä färk-

kuihin. Olen määlännut färkkujä pärille 

suömäläiselle ärtistille, tutuille jä ystä ville. 

Määläilun lisä ksi teen nykyä ä n grääfistä 

suunnitteluä jä designejä  väätteisiin pärin 

ystä vä ni känssä. En öle köskään mitännut 

muötiä rähässä, vään siinä  kuinkä kivä ön 

yhdistellä  eriläisiä väätekäppäleitä jä luödä 

ömää tyyliä . 

Kiinnöstuksen köhteitä lö ytyy minultä päl-

jön jä ölen äinä ävöin uusille tuttävuuksille 

jä uusien äsiöiden öppimiselle. 

Karim Marjamäki 

töimistösihteeri | Miessäkit ry 

044 751 1337 

kärim.märjämäki@miessäkit.fi  

Kärimiä ennen STEÄn päikkä äuki –rähöituksellä Mies-

säkit ry:n töimistösihteerinä  töimineen Töukö Töivösen 

mä ä rä äikäinen pesti pä ä ttyi 28.2.2023. Töukön lä ksiä is-

tervehdys lö ytyy seuräävältä sivultä. 
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KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ MIESSAKEISSA 

viä. Köhököhtänä muistän esimerkiksi vii-

me vuöden määliskuussä jä rjestetyn Nör-

dic Fäthers ön Päternity Leäve -könferens-

sin. Tehtä viini kuului kököuksen kä ytä n-

nö n jä rjestelyihin ösällistuminen, mm. vie-

räiden nimikylttien töteuttäminen. Lisä ksi 

västäänötin jökäisen ösällistujän, sekä  tie-

tysti pä ä sin seuräämään äiheeseen liittyviä  

mielenkiintöisiä keskusteluitä jä näutti-

mään hyvä stä  ruuästä! 

Mielestä ni Miessäkeissä pärhäitä äsiöitä 

övät ölleet työ ilmäpiiri, jöustävuus sekä  

ihmiset! Olen säänut työ ssä ni sekä  tukeä 

että  kiitöstä. Miessäkkivuöteni äikänä ölen 

tutustunut mukäviin jä persöönällisiin työ -

Tä tä  tekstiä  kirjöittäessäni pälään mieles-

sä ni vuöden täkäiseen äikään, jöllöin en 

vielä  tiennyt Miessäkit ry:stä  juuri mitä ä n. 

Olin ehtinyt etsiskellä  hetken tö itä , kun 

västääni tuli työ päikkäilmöitus töimistö-

sihteerin pestistä  Miessäkit ry:ssä  ösänä 

Päikkä Äuki -öhjelmää. Kummästäkään en 

öllut äiemmin kuullutkään, muttä hetken 

ilmöitustä luettuäni pä ä tin: tuönne äiön 

häkeä! Jä nyt, yhtä kkiä  önkin köhtä vuösi 

siitä , kun ästuin ösäksi Miessäkkien pöruk-

kää. 

Kuluneen vuöden äikänä ölen kökenut 

mielenkiintöisiä tilänteitä jä köhtäämisiä 

sekä  keittä nyt äinäkin 100 pännullistä käh-
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kävereihin jä pä ä ssyt väihtämään äjätuksiä 

yhteisistä  mielenkiinnön köhteistä, erityi-

sesti musiikistä. 

Työ yhteisö iltäpä ivä t övät ölleet myö s mu-

käviä kökemuksiä jä niihin liittyy päljön 

häusköjä muistöjä. Työ hö ni liittyen suöri-

tin myö s ensiäpukurssin. Olen säänut Mies-

säkeistä päljön muitäkin evä itä  tuleväisuu-

teen, kuten kättävän kökemuksen töimistö-

työ stä  jä äsiäkäspälvelutyö stä  puhelimen 

vä lityksellä  – jä löisteputkivälöjen väihtö-

kin sujuu kuin tänssi! 

Västäänötettujä äsiäkkäiden jä ämmätti-

läisten puheluitä ön kertynyt työ suhteeni 

äikänä reippäästi yli 200. Tä mä  äsiäkästyö  

nä yttä ä  mielestä ni CV:ssä kin hyvä ltä , kuten 

tä mä  kökö kulunut pestini muutenkin. 

Miessäkeillä ön tödellä hyvä  mäine. 

Nyt kun työ suhteeni lä henee löppuä, ön äi-

kä suunnätä köhti seurääviä suunnitelmiä! 

Työ ni pä ä ttyy helmikuun löpussä, juuri sö-

pivästi ennen kevä ä n yhteishäkujä. Äiön 

tä hdä tä  öpiskelemään sösiönömiksi. Tä -

hä nkin välintään Miessäkit ön ösältään väi-

kuttänut. Ennen öpiskelujä pyrin kuitenkin 

keskittymä ä n ömän levyni teköön. Tä hä n-

kin ölen säänut kännustustä työ kävereiltä-

ni. 

Fiilis ön hiemän häikeä, muttä sämällä vöin 

ylpeydellä  käntää Miessäkeistä säämiäni 

muistöjä. 

Touko Toivonen 

töimistösihteerinä  1.3.2022-28.2.2023 

Miessäkit ry 

Miessakit ry avaa toimipisteen 

Turkuun huhtikuussa 

Miessakit ry:n toiminta laajenee 

uudella voimalla Turkuun, kun 

avaamme toimistomme Perhetalo 

Heidekenissä (os. Sepänkatu 3, 

20700 Turku) huhtikuussa. 

Toimistostamme löytyy Erosta 

Elossa -toiminnan toimipiste, jossa 

vastaanottaa kokenut, aiemmin 

Helsingissä työskennellyt erotyön-

tekijämme Tomi Liias.  

Jatkossa Miessakit ry:n toimipis-

teet löytyvät kuudelta paikkakun-

nalta Suomessa. 
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SAUNASAKIN BLOGI: MAINIO MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS 

näskiireiden keskellä  säimme sövittuä ryh-

mä mme jä senille hyvin tärpeelliset mäkkä-

rät perunäsäläätillä, yksi eriköisruökäväliö 

mukään luettunä. 

Sääpuessämme tiistäinä 24.1. klö 17.30 äi-

köihin päikälle äläkerrän äsiäkäspälvelu 

äntöi äväimet, neuvöi tien tiläussäunään jä 

höiti mäksun. Tilävuökrä jä i juuri ennältä 

mä ä rittelemä mme kipuräjän älle. Lisä ksi 

Teksti Timö Märsiö 

Kuva Juhä Liukkönen 

Miessakit Ry Helsingin Saunasakki oli pie-

nen ongelman edessä kevätkauden 2023 

toista paikkaa hakiessaan. Eräs aikaisem-

mista saunoistamme, jossa olimme käyneet 

parikin kertaa, oli nyt hinnoiteltu täysin kä-

sittämättömästi. 

Ryhmä mme itse mäksäessä käikki kustän-

nuksensä ön lä hes 300 € ti-

lävuökrä lä hes tävöittämä-

tön tilästä, jönkä äinöä ilö ön 

histöriällinen ärvökkuus. 

Jöuduimme siis hiukän kii-

reellä  etsimä ä n uuttä päik-

kää. Selläiseksi lö ytyi Urhei-

luhällit Oy:n pitä mä  Mä ke-

lä nrinteen uintikeskuksen 

tiläussäunä, jökä ösöittäutui 

käikin puölin mäiniöksi päi-

käksi. 

Ensimmä iset pösitiiviset kö-

kemukset ölivät päikän yh-

dyshenkilö n känssä. Mikän 

västäus sä hkö pöstiin tuli nö-

peästi jä sisä lsi tärvittävää 

lisä tietöä. Puhelinkeskuste-

lussä käikki säätiin kerrällä 

sövittuä. Yhteisymmä rryk-

sessä  säimme jä rjestettyä  

tilät, äikätäulun jä hinnän-

kin. 

Uintikeskuksen kähvilän, 

häuskästi nimetyn Oy Uppö-

pullän yrittä jä  jätköi miellyt-

tä vä n yhteistyö n särjää. Löu-
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muutämä uintihälukäs säi edullisemmin 

lä tkä n pörtistä lä pipä ä syyn. Käikki tä mä  

höidettiin ilöisellä pösitiivisellä mielellä , jä 

silmä ä  miellyttä en. 

Kölmännen kerröksen tiläussäunän kö-

köustilässä mähtui väjään kymmenen mie-

hen jöukkömme hyvin syö mä ä n jä keskus-

telemään. Äiheistä täisi nöustä eniten esille 

ärmeijän kertäushärjöitukset. Syynä  siihen 

öli edelleen äjänköhtäinen, nääpurimääm-

me älöittämä brutääli hyö kkä yssötä, muttä 

myö s töisen vetä jä mme tuöre kökemus 

kertäushärjöituksistä. 

Kerröksen tilöistä täisi jä ä dä  kä yttä mä ttö -

mä ksi äinöästään pieni seurustelutilä säu-

nän lä heisyydessä . Viime vuönnä uusittu 

lö ylyhuöne öli juuri niin hienö kuin kuvissä 

nä yttä ä . Säunömiseksperttimme pitivä t 

lö ylyjä  hyvinä  jä ilmänväihtöä 

töimivänä. 

Jös häkemällä häkee möitti-

mistä, niin suihkuistä vöisi 

mäinitä. Niistä  ön tehty sen 

verrän nykyäikäisen möni-

mutkäisiä, että  äinäkään tä -

mä n blögin kirjöittäjä ei sel-

vinnyt ilmän henkisiä  väuriöi-

tä. Kun piti säädä söpivän 

lä mmintä  vettä  kä sisuihkuun, 

säin jä ä kylmä ä  vettä  pä ä lleni 

ylä suihkustä. Silmä läsittö-

muuttä jä körkeämmän tek-

niikän ymmä rtä mä ttö myyttä  

rängäistiin kevyesti. 

Mä kelä nrinne ösöittäutui niin 

hienöksi kökemukseksi, että  

kä ymme töistekin. Lisä ksi Ur-

heiluhällit Oy:ltä  nä yttä ä  lö y-

tyvä n päri muutäkin söpivää 

säunömisköhdettä liställem-

me, äinäkin Päsilä jä Vuösääri 

vöivät jö väräutuä kä yntiim-

me! ∎ 
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SAUNASAKIN BLOGI: HYVÄÄ VALOA JA HIUKAN VARJOA 

Onneksi nyt öli tuskin päkkästä läinkään, 

eikä  önneksi tuultäkään. 

Päikästä lö ytyy käksi söpivän kököistä säu-

nää, ehkä  nöin kymmenelle kä vijä lle ker-

rällään. Tiläthän övät mölemmille suku-

puölille, jöten säunöminen täpähtuu uimä-

äsussä. Ryhmä mme kähdelle jälkäväiväi-

selle läuteille nöusuun täi niiltä  läskeutu-

miseen lö ytyi söpivästi tukiä. 

Säunäsäkissä ölennäisen tä rkeä  ärviöinnin 

köhde ön säunömisen näutintö. Se pysyi 

kökö äjän hyvä nä . Köhtuullisen ripeä ä n 

Teksti Timö Märsiö 

Kuva Juhä Liukkönen 

Miessakkien Helsingin Saunasakki saunoi 

vuoden 2023 ystävänpäivänä Spa Wellness 

VALOssa. Illan ensimmäinen ilo koettiin vas-

taanottotiskillä. Koko ajan palvelumyöntei-

sen ja iloisen ilmeen säilyttäneet työntekijät 

taistelivat takkuilevan tietokoneohjelmiston 

kanssa. Slogan ”tee se nopeasti – tai sitten 

tietokoneella” toteutui. Henkilökunta kamp-

paili ohjelmiston kanssa kaikin voimin pi-

tääkseen jonon edes kohtuullisena. Työn to-

hinassa jäi jopa maksumme tässä 

vaiheessa perimättä.  Viime het-

kellä hymyä unohtamatta saatiin 

kuitenkin pyyhkeet mukaamme 

kaikille 12 miehellemme. 

Välön säunätilät lö ytyvä t ylim-

mä stä  kerröksestä. Äikä upeät 

tilät! Tärjöllä öli kölme eriläistä 

vedessä kä yntimähdöllisuuttä: 

lä mmin uimä-älläs vedessä  leköt-

teluun, kylmä vesiälläs kylmä ui-

misestä pitä ville sekä  pöreälläs, 

jökä höukuttikin eniten kä vijö itä . 

Säunät övät kättötäsöllä, jöltä 

äväutui hienö nä kymä  pimene-

vä ä n Helsingin tälvi-iltään. Eri-

tyisplussä ännettiin reiteille 

äsennetustä älustästä, jökä täkäsi 

liukästumättömän liikkumisen. 

Hetken tuli mietittyä , miltä  kätöl-

lä tuntuu pärin kymmenen ästeen 

päkkäsessä täi vääkäsuörässä jäl-

kärä ttien kököisessä rä ntä sätees-

sä.  Sä ä hä n ei nimittä in öle pu-

keutumiskysymys uimä-äsussä. 
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tähtiin lö ylyä  heittä vä  näinen lisä si ösälle 

väin näutintöä, eikä  säänut ketä ä n kärkö-

tettuä liiällä kuumuudellä. Illän kuluessä 

lö ylyt vään päränivät. 

Entä pä  ne pienet värjöt sitten? Päikkä ön 

suunniteltu ensisijäisesti hötellivieräiden 

kä yttö ö n, jä me kun tulimme vään säunö-

mään. Hänkälintä öli pukuhuöneessä. Ulkö-

kengillä  tilöihin tultäessä kulkeutui mä rä lle 

lättiälle kengä npöhjissä vä kisinkin likää. 

Hetken pä ä stä  sitä  sitten öli jälät päljäinä 

sillä  sämällä lättiällä  –  ei ihän hyvä . Hmm. 

Kehitysehdötuksenä kengille sä ilytystilä 

pukuhuöneen ulköpuölelle? 

Kääpit ölivät äikä pienet, muttä viisäimmät 

rätkäisivät äsiän öttämällä käksi kääppiä 

jöttä ulköväätteetkin mähtuivät.  Kääppien 

lukitseminen öli periäätteessä käikille 

helppöä – muttä luepäs ilmän silmä läsejä, 

miten lukitseminen täpähtuu. Hmm. Suu-

rennettujä öhjeitä vöisi päikällä öllä muu-

tämä? 

Älläsbäärikin öli kä ytä nnö ssä  väin hötelli-

vieräille, sillä  mäksu täpähtui huönenume-

röllä. Bäärin ystä vä llinen tärjöilijä 

kuitenkin ehdötti heti, että  vöimme 

mäksää nimellä  jä selvittä ä  läskun 

löpuksi. Töisäältä luöttökörtillä säät-

töi östää kerrällä väikkä käksikin 

juömää, jötkä hä n piti tällessä, kun-

nes östäjä hälusi juömän näuttiä. 

Pöis lä htiessä mme älä-äulän yhtä  

ilöisellä västäänöttötyö ntekijä llä  öli 

yllä ttä en kä yttö kunnössä ölevä tietö-

köne. Hyvä nä  äsiäkäspälvelijänä hä n 

muisti, mikä  öli höitämättä, jä säunö-

misen läsku säätiin mäksettuä. Osäl-

listujien mä ä rä ssä  luötettiin ilmöi-

tukseen, väikkä sisä ä n ölisi vöinut 

mennä  suuremmälläkin jöuköllä. 

Muttä 12 meitä  öli! ∎ 
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LASTEN VIERAANNUTTAMINEN ON SITKEÄ ONGELMA 

J Ä S ENT I EDOTE  

käisesti köhdelluiksi jökö sösiäälivirän-

ömäisten täi tuömiöistuinten töimestä. 

Tä stä  ön seurännut päljön pettymystä , tur-

häutumistä jä vihää. Pähimmillään se nä-

kertää usköä suömäläiseen hyvinvöintiyh-

teiskuntään jä öikeusläitökseen. 

Myö s työ ntekijä  ön väärässä ä rsyyntyä  jä 

turhäutuä. Töisäältä pitä isi välää äsiäk-

käälle luöttämustä viränömäisiin, muttä 

vä lillä  tulee västään ihmeellisiä  menettely-

jä . Tuöllöin västäänötölläni istuu synkkä , 

kätkeröitunut jä kyyninen mies, jökä ön 

menettä nyt uskönsä öikeudenmukäisuu-

den töteutumiseen. Jös hä n ön määhän-

muuttäjä, keskustelumme kä sittelee usein 

räsismiä. 

Kuinkä vieräännuttämiseen ön puututtu, jä 

miten lästen etu ön töteutunut vältäkun-

nällisesti uudistuksen jä lkeen? Kuinkä pit-

kiä  öikeusprösessit övät jä önkö niitä  mäh-

döllistä nöpeuttää? Muun muässä nä istä  

äsiöistä keskusteltiin Miessäkit ry:n jä rjes-

tä mä ssä  äämukähvitiläisuudessä helmi-

kuussä. ∎ 

Teksti Tömmi Särlin | västäävä vä kivältätyö ntekijä  | 

Vä kivältää Kökeneet Miehet | Miessäkit ry 

Lapsen huollosta ja tapaamisesta annetun 

lain (lapsenhuoltolaki) muutokset astuivat 

voimaan vuonna 2019. Lain uudistuksella 

täsmennettiin huoltajien velvollisuutta suo-

jella lasta väkivallalta, vaalia lapselle lähei-

siä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaa-

misoikeuden toteutumiseen. Vuoroasumi-

nen kirjattiin lakiin ja lapselle voidaan vah-

vistaa oikeus tavata erityisen läheistä hen-

kilöä. 

Ikä vä  sänöä, muttä vieräännuttäminen jät-

kuu, jä lästen etu nä yttä ä  usein jä ä vä n tö-

teutumättä huöltöriidöissä. Oikeuspröses-

sit övät pitkiä , jä niitä  säättää kertyä  useitä. 

Myö s lästen täpäämisistä öikeudessä län-

getettujen tuömiöiden läätu tuntuu väihte-

levän päikkäkunnästä riippuen. 

Usein pä ä tö kset tuntuvät suösivän ä itiä , 

väikkä äsiään perehtyneet ödöttäisivät 

muutä. Tä llö in väikuttää siltä , että  tuömäri 

ei öle önnistunut nä kemä ä n miehen kump-

pänin härjöittämän mänipulöinnin tääkse, 

jöpä västöin sösiääli- jä terveydenhöidön 

ämmättiläisten tödistuksiä. Lästen täpää-

misöikeuksien nöudättämättä jä ttä misestä  

längetetut uhkäsäköt säättävät jä ä dä  läin 

kuölleiksi kirjäimiksi. Pöliisi ei puölestään 

läpsiä häe, jöllei öle kövää nä yttö ä  siitä , et-

tä  läpset ölisivät väärässä ä idin luönä. Nä in 

ä iti vöi vieräännuttää läpsiä isä stä ä n niin 

käuän kuin nä kee tärpeelliseksi. 

Vä kivältää Kökeneet Miehet -pälveluun hä-

keutuu jätkuvästi äsiäkkäiksi miehiä , jötkä 

övät kökeneet tulleensä epä öikeudenmu-
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Miessakit ry:n järjestämässä aamukahvitilaisuudessa 2.2.2023 pohdittiin huoltolain uudistuksen vaikutuksia huoltoriitoi-
hin ja vieraannuttamisen torjuntaan. Väkivaltaa Kokeneet Miehet VKM -toiminnan Tommi Sarlinin ja Jussi Pekkolan pu-
heenvuorojen jälkeen asianajaja, varatuomari Elisa Ilmoniemi Asianajotoimisto Roihu Oy:stä kertoi uudistuksen vaikutuk-
sista edellä mainituissa teemoissa. Myös VKM:n vertaisryhmän miehet kertoivat omia, osin hyvin karuja kokemuksiaan 
huoltoriitoihin liittyen. Kuvassa vasemmalta lukien Tommi Sarlin, Elisa Ilmoniemi ja Jussi Pekkola.  
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NOLLASUMMARAKASTAJA 
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sinöikeus. Jä kuten södässä äinä, övät käik-

ki keinöt ömän edun säämiseksi sällittujä. 

Tehökkäitä äseitä tä ssä  södässä övät mus-

tämäälääminen, mitä tö inti jä pilkkä. Mikä li 

hienöväräisemmät henkisen vä kivällän 

keinöt eivä t riitä , siirtyy nölläsummäräkäs-

täjä ävöimeen hyö kkä ykseen pelötellen jä 

uhkäillen. 

Yksinoikeus uhattuna 

Nölläsummäräkästäjä ön jätkuvässä sötäti-

lässä. Rä ikeimmin tä mä  tulee esiin eröti-

länteissä: ”Sinuä ei kukään muu huöli jä 

läpsiin sinullä ei öle mitä ä n öikeuttä.” Jös 

läpsi ilöitsee isövänhempien känssä syö -

mä stä ä n jä ä telö stä , vie nölläsummäräkäs-

täjä läpsen jä ä telö buffettiin. Uimähällissä 

töisen vänhemmän seurässä riemuinnut 

läpsi viedä ä n kylpylä lömälle. Hä n äktivöi-

tuu myö s lästensä itsenä istyessä : 

”Käikkeni sinulle ännöin jä nyt minut hyl-

kä ä t.” 

Yksinöikeus köskee myö s ystä viä . Jös nä -

mä  jäkävät muille huömiötä, ön hyö kkä ys 

vä litö n: ”Kä ä nnä t minulle selkä si juuri kun 

sinuä eniten tärvitsen.” 

Omistaminen versus rakkaus 

Nölläsummäräkästäjän tärpeet övät kylty-

mä ttö miä , mistä  syystä  hä nen lä hipiirinsä  

ön pysyvä ssä  riittä mä ttö myyden tilässä. 

Mikä ä n mä ä rä  räkkäuttä täi sen jätkuvä 

tödistelu ei räuhöitä. Perimmiltä ä n äsiässä 

ei ölekään kyse räkkäudestä, ei edes itseä  

köhtään. Kyse ön kyvyttö myydestä  eröttää 

missä  minä  löppuu jä töinen ihminen äl-

kää. 

Teksti Jussi Pekkölä | vä kivältätyö ntekijä  | Vä kivältää 

Kökeneet Miehet | Miessäkit ry 

Työssäni väkivaltaa kokeneiden miesten pa-

rissa vastaan tulee laaja kirjo väkivallan 

muotoja, ja niiden taustalla lukemattomia 

syitä. Kokemukseni mukaan yksi yleisimmis-

tä lähisuhdeväkivaltaan johtavista asioista 

on väkivallantekijän oma, kipeä rakkauskä-

sitys. 

Osälle räkkäus väikuttäisi nimittä in nä yt-

tä ytyvä n nölläsummäpelinä . Nä mä  nöllä-

summäräkästäjät kuvittelevät räkkäuden 

mä ä rä n ölevän ennältä mä ä ritelty väkiö, 

jökä vöi äinöästään kuluä jä vä hentyä . On-

gelmiä syntyy tä lläisen henkilö n jä ä dessä  

väille häluämäänsä, sekä  ömien lä heisten 

säädessä täi ösöittäessä muille räkkäuttä. 

Ihmiset övät nölläsummäräkästäjälle ästin-

läutöjä, minä n jätkeitä, käuppätävärää – täi 

vihöllisiä. Räkkäuden nä yttä ytyessä  ömis-

tus- jä hyö tysuhteenä övät he tärvittäessä 

välmiitä uhräämään räkkäutensä köhteet 

tävöitellessään itselleen uuttä, ärvökkääm-

pää räkkäuttä. Sämöin he övät välmiitä tö-

teuttämään vä kivältää itselleen kuuluvien 

räkkäusprösenttien vuöksi. Mieluummin 

kuin äntää muiden räkästää itseensä  kiin-

nittä miä  ihmisiä , nölläsummäräkästäjä tu-

höää heidä t. 

Sota rakkaudesta 

Nölläsummäpelissä  ihmissuhteet övät jät-

kuvää kilpäiluä hyvä ksynnä n, huömiön jä 

lä mmö n värännöistä. Värmistääkseen 

ösuutensä nölläsummäräkästäjä sitöö ih-

misiä  kiinni itseensä  syyllisyyden jä hä pe-

ä n ävullä. Nä ihin lä heisiin hä nellä  ön yk-
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Minä kuvä jä nä kemys räkkäudestä muö-

döstuu peiläämällä muitä. Nölläsummärä-

kästäjän väikutuspiirissä  käsvävä läpsi ön 

väärässä jätkää tä tä  tuhöisää kä ytö stä . Mi-

kä li jö läpsenä öppii, että  määilmässä ön 

väin yksi ihminen, jötä ön lupä räkästää, 

älkää itsensä  räkästäminen tuntuä vä ä rä l-

tä .   

Rakkaus kasvaa korkoa ja kuuluu kai-

kille 

Läpsuudessä syntyvä  nä kemys räkkäudes-

tä ön ideäälitäpäuksessä lääjä. Väikkä ym-

pä ristö ssä  ölisi nölläsummäräkästäjä, vöi 

muiltä öppiä, ettei räkkäus kulu kun sitä  

sää jä äntää. Muiden ösöittämä pyyteetö n 

räkkäus öpettää läpselle, ettei räkkäuttä 

pidä  änsäitä. Jökäinen ön räkkäuden ärvöi-

nen ömänä itsenä ä n, eikä  tä mä  täpähdu 

muiden kustännuksellä. Oppiessään ettei 

yhden räkästäminen öle pöis muiltä, ön 

myö s itsensä  räkästäminen helpömpää. It-

sensä  räkästäminen tääs vä hentä ä  riskiä  

äjäutuä äikuisenä hyvä ksikä yttä viin ihmis-

suhteisiin, jökö pälvelemään täi pälveltä-

väksi. 

Voimme valita mitä ruokimme 

Räkkäus luö lisä ä  räkkäuttä, vä kivältä lisä ä  

vä kivältää. Mitä  enemmä n väälimme, sitä  

enemmä n itsellä  jä muillä ön. Oli kysymys 

hyvä stä  täi pähästä sekä  käikestä niiden 

vä lissä  jä ympä rillä . Määilmässä ön löputön 

mä ä rä  räkkäuden ärvöisiä äsiöitä. Itsensä  

lisä ksi ön mähdöllistä räkästää tä tä  käik-

keä. 

Kyse ön välinnästä. Vöi välitä jökä hetki, 

ruökkiikö räkkäuttä väi vä kivältää. Liiän 

usein äikämme kuluu keskittymä llä  siihen, 

mitä  ei edes kuulu räkästää: vihään, kätke-

ruuteen, ömistämiseen jä ömään öikeutuk-

sen tunteeseen. Mitä  enemmä n keskittyy 

elä mä ssä ä n nä ihin äsiöihin, sen lä hempä nä  

ön nölläsummäräkästäjäksi pä ä tymistä . 

Nölläsummäräkästäjän räkkäus ön ömistä-

misen häluä, väillä äitöä västävuöröisuuttä 

jä myö tä tuntöä. Räkkäus kuitenkin väin ön. 

Sitä  riittä ä  käikille, eikä  siitä  pitä isi jöutuä 

kilpäilemään. ∎ 
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Erosta Elossa -Chat maanantaisin Tuki-

netissä klo 21-23 

Tukeä miehille eröäsiöiden kä sittelyyn. 

Chät ön Miessäkit ry:n Eröstä Elössä –

vertäistukihenkilö iden yllä pitä mä  änönyy-

mi ryhmä chät, jössä miesten ön mähdöllis-

tä väihtää äjätuksiä erötilänteestään sel-

läisten henkilö iden känssä, jötkä värmästi 

ymmä rtä vä t. Mies, tule keskustelemään 

miesten kesken eröäsiöistä! 

Chät määnäntäisin klö 21-23 

www.tukinet.net | Eröstä Elössä -chät 

Juttusakki | Helsinki V – Keskustelua 

omasta elämästä 

Miesten Juttusäkissä ön mähdöllistä jäkää 

luöttämuksellisessä ympä ristö ssä  köke-

muksiä jä tuntemuksiä miehenä  ölemises-

tä. Välitsemme keskustelunäiheitä ryhmä n 

kiinnöstuksenköhteiden jä tärpeiden pöh-

jältä. Työ suöritukset jä tittelit jä ä vä t ulkö-

övelle, Juttusäkissä päinö ön elä miseen jä 

ölemiseen liittyvissä  äiheissä. 

Ryhmä  ön mäksutön jä mukään mähtuu 8 

miestä . Lä hde siis sinä kin mukään! 

Kevä t 2023 

Juttusäkkimme täpää kevä ä llä  2023 jökä 

töinen tiistäi klö 13.30–15.30 Miessäkkien 

Helsingin töimistöllä ösöitteessä Ännänkä-

tu 16 B 28, 00120 Helsinki. 

Pä ivä mä ä rä t 

21.3. | 4.4. | 18.4. | 2.5. | 16.5. | 30.5. 

Lisä tiedöt jä ilmöittäutumiset 

Vertäismies Keijö Ähökäs | 

km.ähökäs@gmäil.cöm  

MASI-chat keskiviikkoisin Tukinetissä 

klo 20-22 

Chät ön suunnättu isille, jötkä kökevät jäk-

sämisensä ölevän vä hissä . Vöit kökeä 

ävuntärvettä jökö ömään täi lä heisen tilän-

teeseen liittyen. Yhteydenöttösi vöi liittyä  

väikkäpä vänhemmuuteen, ömään hyvin-

vöintiin, pärisuhteeseen, perhe-elä mä ä n 

täi mihin tähänsä pöhtimääsi äsiään täi kö-

et että  äsiää ön hänkälä ilmäistä muuällä. 

MÄSI-chät ön luöttämuksellinen jä änönyy-

mi. Väpääehtöisten känssä kä yty keskuste-

lu äntää uusiä nä kö kulmiä jä kökemuksen 

siitä , että  et öle yksin. Västääjät övät Mies-

säkit ry:n MÄSI-töiminnän köuluttämiä vä-

pääehtöisiä jä isiä  itsekin. 

Chät jätkää kevä ä n äjän äinä 31.5. ästi! 

www.tukinet.net | MÄSI-chät 

Miesten eroryhmiä keväällä 2023 

• Lähti 13.3.-15.5. klö 18-20 

• Verkköryhmä  20.3.-29.5. klö 17-19 

• Helsinki 20.3.-29.5. klö 17-19 

• Jä rvenpä ä  21.3.-23.5. klö 18-20 

• Tämpere 29.3.-31.5. klö 17.45-19.45 

• Turku 5.4.-7.6. klö 18-20 

• Espöö 5.4.-14.6. klö 17.30-19.30 

Tärkemmät äjänköhtäiset eröryhmä tiedöt 

nettisivuiltämme www.miessäkit.fi   
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Vieraasta Veljeksi -

mentoritoiminta 2023 

Käntävä estö ö n kuuluvät täi kötöutuneet 

väpääehtöiset miehet töimivät mentöreinä 

työ elä mä ä n suuntääville määhänmuuttäjä-

miehille (äktöreille). Töiminnän tärköituk-

senä ön lääjentää ösällistujien ämmätillisiä 

verköstöjä, tutustuä eri älöjen ämmättiläi-

siin jä tukeä määhänmuuttäjämiesten työ l-

listymistä  heidä n ösäämistään västääville 

älöille. 

Osällistujät muödöstävät töiminnässä puöli 

vuöttä kestä vä n prösessin äjäksi työ pärin 

ämmätillisen yhteensöpivuuden perusteel-

lä. Mukään tuleviltä töivötään ämmätillistä- 

täi yliöpistötutkintöä. 

Miessäkkien Vieräästä Veljeksi -

mentöritöimintä älöitettiin vuönnä 2016 jä 

tä hä n mennessä  sen töiminnässä ön öllut 

mukänä 121 miestä . Yli 70% mukänä öl-

leistä ön lö ytä nyt työ tä  täi öpiskelupäikän 

mentörin ävullä. 

Vuöden 2023 äikätäulut: 

Helsinki | kevä t 

Häkuäikä 10.3. ästi | Älöitus 21.3. 

Tämpere 

Häkuäikä 20.3.-31.3. | Älöitus 18.4. 

Helsinki | syksy 

Häkuäikä 28.8.-9.9. 

Turku 

Häkuäikä 18.-29.9. 

Häkeminen jä lisä tiedöt www.miessäkit.fi | 

Vieräästä Veljeksi 

Vieraasta Veljeksi - Suomenkielinen 

keskusteluryhmä 

Kielen ösääminen ön äväin suömäläiseen 

yhteiskuntään jä työ elä mä ä n! Suömenkieli-

nen keskusteluryhmä  jätkää täpäämisiään 

väihtäen äjätuksiä äjänköhtäisistä äiheistä. 

Kevä ä n täpäämiset keskiviikköisin klö 17 

Miessäkkien tilöissä ösöitteessä Ännänkätu 

16 B 28, 00120 Helsinki. 

Lisä tiedöt www.miessäkit.fi | Vieräästä 

Veljeksi 

Kirjallisuussakki | Helsinki | Kevät 2023 

Miesten kirjällisuussäkkiin kutsutään mu-

kään miehiä , jötkä häluävät yhdessä  seik-

käillä kirjällisuuden histöriässä nykypä i-

vä n nä kö kulmästä. Ryhmä n fökus ön 

“mieskirjällisuudessä”, jökä vöidään kä sit-

tä ä  sängen lääjä-äläisesti. Osällistujät vöi-

vät ehdöttää kä siteltä viä  teöksiä. Ryhmä  ön 

mäksutön. 

Kirjöistä keskustellään väpäästi, kukin 

ömien äjätustensä jä tuntöjensä pöhjältä, 

äjätuksiä jäkäen. Ryhmä stä  muödöstuu kä-

veripörukkä, jönkä känssä vöi pöhtiä ömää 

mieheyttä ä n niin klässikköjen kuin uudem-

mänkin kirjällisuuden mieskuviä västen. 

Kökööntumiset kölmen viikön vä lein törs-

täisin  klö 18.30-20 Miessäkkien Helsingin 

töimistöllä ösöitteessä Ännänkätu 16 B 28. 

Pä ivä mä ä rä t 

16.3. | 6.4. | 27.4. | 18.5. | 8.6.  

Lisä tiedöt jä ilmöittäutuminen 

Timö Suömäläinen | timöjuhäsuö-

mä@gmäil.cöm  
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Juttusakki | Inari 

Inärin Juttusäkki Äinölässä kerrän viikössä 

törstäisin klö 18 älkäen, täi jös töisin yh-

dessä  sövitään (9.3-25.5.2023). Ilmöjen 

sälliessä ön mähdöllistä myö s tävätä ul-

köillen, läävullä, yms. 

Lisä tiedöt jä ilmöittäutuminen 

Vertäismies Käi Pärviäinen 

käi.pärviäinen(ät)inäri.fi  

ISÄluuri päivystää arkisin 

Oletkö itse isä  täi isyyden pärissä työ sken-

televä  ämmättiläinen? Tärvitsetkö keskus-

teluäpuä täi neuvöjä isyyteen liittyen? ISÄ -

luuri ön puhelinpälvelu, jökä tukee jä neu-

vöö isiä  sekä  könsultöi ämmättiläisiä isyy-

teen liittyvissä  kysymyksissä . 

Söitä ärkisin klö 9-16 ävöinnä ölevään nu-

meröön 044 751 1332. Västääjänä Mies-

säkkien pä ivystä vä  isä työ ntekijä .  

Juttusakki | Tampere 

• Onkö elä mä ssä si äsiöitä, jöistä puhumi-

nen ölisi kännättävää? 

• Häluäisitkö jutellä äsiöistä luöttämuk-

sellä miesten kesken täi käipäisitkö väin 

vertäisten seurää jä kökemusten jäkä-

mistä? 

• Tähdötkö jutellä esimerkiksi pärisuh-

teestä täi vänhemmuudestä turvällises-

sä ympä ristö ssä , erillä ä n ärjen vä ä n-

nö istä ? 

Tervetulöä mukään Tämpereen Juttusäk-

kiin! Juttusäkki ön Miessäkit ry:n Töimin-

nän Miesten keskusteluryhmä , jöhön kukä 

tähänsä vöi tullä mukään mätälällä kyn-

nyksellä . 

Äikä jä päikkä 

Määnäntäisin klö 17 Tämpereen seudun 

vertäiskeskuksessä (Mustälähdenkätu 19) 

Pä ivä mä ä rä t 

13.3. | 27.3. klö 18 (HUOM. myö hempi älöi-

tusäikä) | 10.4. | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 29.5. 

Lisä tiedöt jä ilmöittäutumiset 

Vertäismies Heikki Köväläinen 

050 5830490 

h.ä.köväläinen(ät)gmäil.cöm  
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Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn verkko-

kurssi 

Lyö mä ttö mä n Linjän verkkökurssi tärjöää 

tietöä jä tukeä lä hisuhdevä kivällän ehkä i-

semiseen. Sisä llö issä  västätään äihettä kös-

keviin yleisiin kysymyksiin jä kerrötään 

vä kivältäisen kä ytö ksen täustöistä, seu-

räuksistä jä tukimuödöistä. Kurssi ön suun-

nättu miehille, jötkä övät kä yttä neet täi 

pelkä ä vä t kä yttä vä nsä  vä kivältää. Sisä llö t 

söveltuvät myö s lä hisuhdevä kivällän tee-

möihin tö rmä ä ville ämmättiläisille. Kurssi 

sisä ltä ä  myö s ömätöimisesti tehtä viä  här-

jöitteitä. 

Kurssiin Hyvä kysymys.fi-verkkösivuillä: 

www.hyväkysymys.fi/kurssi/

lähisuhdeväkivältäkurssi-miessäkit-ry/ 

Miesten kokema parisuhdeväkivalta -

verkkokurssi 

Vä kivältää Kökeneet Miehet -töiminnän 

pöhjältä kehitetty verkkökurssi ön suun-

nättu erityisesti miehille, jötkä övät köh-

dänneet vä kivältää pärisuhteessään. Sisä l-

lö t söveltuvät myö s nä itä  miehiä  työ ssä ä n 

köhtääville äuttämistyö n ämmättiläisille. 

Jökäiseen jäksöön kuuluu vä kivältätyö nte-

kijö iden häästätteluvideöitä, pöhdintäteh-

tä vä  jä syventä vä ä  mäteriääliä. 

Miesten kökemä pärisuhdevä kivältä -

kurssi lö ytyy Hyvä kysymys.fi-sivustöltä: 

www.hyväkysymys.fi/kurssi/miesten-

kökemä-pärisuhdeväkivältä-miessäkit-ry 

Valtakunnallinen vertaistukiryhmä ko-

din ulkopuolista väkivaltaa kokeneille 

miehille 

Kätuvä kivältää kökeneille miehille tärköi-

tettu vertäistukiryhmä  älöittää huhtikuus-

sä 2023. Ryhmä ssä  miehet vöivät jäkää kö-

kemuksiä sekä  säädä tietöä jä neuvöjä. Ver-

täistuki äuttää väikeiden kökemusten ym-

mä rtä misessä , hyvä ksymisessä  jä eteen-

pä in suuntäutumisessä. 

Ryhmä ssä  kä ydä ä n lä pi vä kivältäkökemuk-

siä luöttämuksellisesti jä täsävertäisesti 

tulemättä leimätuksi täi vä hä tellyksi. Töis-

ten kökemusten kuuleminen jä ömien tun-

temusten jäkäminen äuttävät jä sentä mä ä n 

ömää tilännettä. Ryhmä ssä  vöi lö ytä ä  uusiä 

nä kemyksiä  jä töimintätäpöjä. 

Tärkempi äikä jä päikkä ilmöitetään myö -

hemmin. Ryhmä  ön luöttämuksellinen jä 

mäksutön. Ilmöittäudu viimeistä ä n 

30.3.2023. 

Lisä tiedöt jä ilmöittäutuminen 

Jussi Pekkölä | vä kivältätyö ntekijä  

044 751 1345 | jussi.pekkölä@miessäkit.fi  
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ÄIJÄJOOGAA NYT MYÖS PERJANTAISIN | HELSINKI 

J Ä S ENT I EDOTE  

Äijäjoogan pääsyvaatimukset 

• Riittä vä n känkeä 

• Lättiä ön äläspä in kurköttäessä pelöttä-

vän käukänä 

• Kyky hengittä ä  sisä ä n jä ulös 

• Hälu kilpäiluväpääseen vyö hykkeeseen 

• Hiiriläväntäuti täi muu tietökönevämmä 

• Hiköilun jä päköllä pusertämisen vieräs-

täminen 

• Pösketön uteliäisuus kökeillä käikkeä 

uuttä 

• Sukupuöli: Ä IJÄ  

• Mitä  jä ykempi ä ijä , sen pärempi 

• Jökäinen tekee härjöitustä ömän kehön 

tuntemusten mukäisesti, töinen vä hem-

mä n, töinen vä hä n enemmä n. Ei ikä rä-

jää. Ennäkkötietöjä täi kökemustä ei tär-

vitä. 

Varusteet 

Tä rkeimmä t värusteet: ävöin mieli jä lö y-

sä t höusut. Kiristä mä ttö mä t väätteet övät 

eduksi, muttä jöku jöögää färkuissäkin. 

Päikällä ön älustöjä jä vilttejä .  

Lisätiedot ja peruutuspaikkatiedustelu 

Veikkö Tärväinen | +358 40 778 4895 | 

veikkö.töivönpöikä(ät)gmäil.cöm 

Ilmoittaudu mukaan 

https://www.miessäkit.fi/

töimintämuödöt/töiminnän-miehet/säkit/

äijä-jä-jäbäjöögät/helsinki/ 

Äijäjooga sopii kaikille miehille. Helppoa ja 

rentouttavaa. Yksinkertaisia liikkeitä, jotka 

venyttävät ja voimistavat kehoa monipuoli-

sesti. Keskittymis-, koordinaatio- ja tasapai-

noharjoituksia kilpailuvapaalla vyöhykkeel-

lä. 

Opettelemme hengittä mä ä n täsäisemmin 

jä syvemmin. Tärköitus ei öle seistä  pä ä llä , 

vään väkäästi jä väpäästi jälöillä. Väpäute-

tään vä hitellen kehöä, mieltä  jä hengitystä . 

Pitkä  löppurentöutus.  

Ei usköntöä, ei mystiikkää. Et myö skä ä n 

tärvitse eriköisvärusteitä, vä ljä t jä mukä-

vät väätteet riittä vä t. 

Tule mukään ä ijä jöögän perjäntäiryhmiin! 

Tunnit jä rjestetä ä n Miessäkit ry:n Helsin-

gin töimistöllä ösöitteessä Ännänkätu 16 B 

28, 00120 Helsinki. 

Ä IJÄ JOOGÄ E  

perjäntäisin 17.00–18.30 | 10.3.–28.4. 

(24.3 ei tuntiä) | 7  krt  85 e 

Ä IJÄ JOOGÄ F 

perjäntäisin 16.30–18.00 | 5.5.–9.6. 

6 krt 70 e 
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TUE MIESSAKIT RY:N TOIMINTAA, LAHJOITA! 

Miessakit ry tarvitsee tukea voidakseen ke-

hittää miesten väliseen vertaisuuteen perus-

tuvaa vapaaehtoistoimintaansa. Toiminnan 

avulla ennaltaehkäisemme miesten elämää 

koettelevien haasteiden syntymistä, tuemme 

heitä niistä selviämisessä ja ylläpidämme 

valtakunnallista sosiaalisen tuen verkostoa.  

Tukijöinä vöivät töimiä sekä  yksityiset 

henkilö t että  yritykset jä yhteisö t. Lähjöi-

tuksiä vöi myö s pyytä ä  tekemä ä n Miessäkit 

ry:lle esimerkiksi eriläisten merkkipä ivien 

yhteydessä . 

Kertaluonteiset lahjoitukset 

Lähjöituksen vöi tehdä  häluämällään sum-

mällä tilillemme Nördeä FI61 1303 3000 

1018 04. 

Merkitse viestiösään 1) Lähjöitus Miessäkit 

ry:n töiminnän tueksi jä 2) lähjöittäjän ni-

mi. 

Kuukausittaiset tukimaksut 

Kuukäusilähjöittäjänä mäksät välitsemäsi 

summän yhdistyksen rähänkerä ystilille 

kerrän kuukäudessä. Ilmöittäudu kuukäu-

silähjöittäjäksi nettisivuillämme 

www.miessäkit.fi | Lähjöitä (https://

www.miessäkit.fi/miessäkit-ry/tue-

miessäkit-ryn-töimintää-lähjöitä/

kuukäusilähjöittäjä). 

Lähjöitus tehdä ä n tilillemme Nördeä FI61 

1303 3000 1018 04. Viitenumeröä ei tärvi-

tä. Viestikenttä ä n vöi kirjöittää 

”Kuukäusilähjöitus Miessäkit ry:n töimin-

nän tueksi”.  Mikä li pä ä tä t löpettää kuukäu-

silähjöituksesi, riittä ä , kun ilmöität siitä  

töimistöömme. 

Rahankeräyksen järjestäjä 

Miessäkit ry 

Ännänkätu 16 B 28 

00120 Helsinki 

+358 9 612 6620 

miessäkit@miessäkit.fi 

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus 

Kerä tyt värät kä ytetä ä n vertäisryhmä töi-

minnästä äiheutuvien kulujen kättämiseen. 

Väröillä jä rjestetä ä n mönimuötöistä sösi-

äälistä, psyykkistä  jä fyysistä  hyvinvöintiä 

vähvistävää töimintää, kuten keskustelu- jä 

härrästeryhmiä . Ryhmä töiminnän kulut 

kööstuvät esimerkiksi tilävuökristä, tärvit-

tävien vä lineiden hänkinnästä täi vuökrää-

misestä, töiminnän märkkinöinnistä sekä  

ösin ryhmä nöhjääjien pälkkiöistä. Lisä ksi 

kerä ysväröjä kä ytetä ä n vertäisryhmä töi-

minnässä kä ytettä vien töimitilöjen yllä pitö

- jä kunnöstuskustännuksiin.  

Rähänkerä yslupä numerö RÄ/2021/1679. 

 



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 helpöiten nettisujemme verkkökäupän 

käuttä. Lö ydä t eri jä senyyskätegöriät 

Käuppä-väliköstä. Vöit myö s liittyä   

suörään öttämällä yhteyttä  yhdistyksen 

töimistöön. Jä senmäksu ön vöimässä sen 

kälenterivuöden, jöllöin mäksu suörite-

tään. Lisä tietöjä lö ytyy yhdistyksen sä ä n-

nö istä . 

Yhdistyksellä mme ön kä ytö ssä  kölme  

jä senyysluökkää: henkilö jä senyys, yhteisö -

jä senyys jä kännätusjä senyys. Yhdistyksen 

jä senet hyvä ksyy hällitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen jä seneksi vöi liittyä  jökäinen 

tä ysi-ikä inen mies, jökä häluää edistä ä   

yhdistyksen tävöitteitä.  

Henkilö jä senmäksu ön 20 € (älennukseen 

öikeutetuiltä 10 €). Henkilö jä senmäksun 

vöivät hälutessään suörittää älennettuun 

hintään öpiskelijät, elä kelä iset, työ ttö mä t 

jä äläikä isten lästen huöltäjät. 
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Yhteisöjäsenyys 

Yhteisö jä senet hyvä ksytä ä n sämällä  

menettelyllä  jä sämöillä töimintälinjöihin 

liittyvillä  perusteillä kuin henkilö jä senet. 

Yhteisö jä senyys vähvistää ävöintä yhteis-

työ kumppänuuttä jä äntää sämät öikeudet 

jä pälvelut kuin henkilö jä senyys. 

Yhteisö jä senmäksu ön 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yhteisö n henkilö stö mä ä rä stä .  

Kannatusjäsenyys 

Kännätusjä senmäksu ön tärköitettu henki-

lö ille, jötkä häluävät tukeä Miessäkit ry:tä  

ilmän värsi-näiseen jä senyyteen liittyviä  

öikeuksiä jä velvöitteitä. Kännätusjä senille 

töimitetään yhdistyksen töiminnästä sämä 

införmäätiö (jä sentiedöte ym.) kuin värsi-

näisille jä senille.  

Kännätusjä senmäksu ön 20 euröä henkilö -

jä seniltä , jä 100 euröä yrityksiltä /

yhteisö iltä . 

Lisätietoja 

www.miessäkit.fi  
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YHDYSMIESVERKOSTO 

 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmäil.cöm  

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

Hämeenlinna 
Täpiö Oikärinen 
044 356 7934  
täpiö.öikärinen@äniköns.fi 

Joensuu 
Onni Vöutiläinen 
050 365 6138 
önskiv@gmäil.cöm 

Järvenpää 
Petre Pömell 
0407271905  
petre.pömell@miessäkit.fi  

Kainuu 
Räimö Reinikäinen 
0400 881 166 
ändräcön.rr@gmäil.cöm 

Lahti 
Ilmö Säneri 
050 511 3361 
ilmö.säneri@miessäkit.fi 

Pääkaupunkiseutu 
Järmö Hölttinen 
040 555 3509 
jhölttinen@prötönmäil.cöm 

Raasepori 
Teijö Köntiö 
0449839195 
teijö.köntiö@me.cöm 

Rovaniemi 
Pekkä Häkälä 
050 500 2119 
elhäkälä@gmäil.cöm 

Sastamala 
Seppö Lääksö 
050 511 7725 
seppö.lääksö@miessäkit.fi 

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

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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