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Miestyöryhmän toimenpide-ehdotukset
Miestyöryhmä kokoontui kolme kertaa ajalla huhti-elokuu 2014. Miestyöryhmän työskentelyyn
osallistui yhteensä 19 henkilöä. Miestyöryhmän tehtävänä oli tehdä nämä toimenpide-ehdotukset.
Tässä asiakirjassa on ehdotuksia tuleviksi toimenpiteiksi, joilla voitaisiin huomioida miehet
aikaisempaa paremmin yhdistyksen toiminnassa. Aluksi luetellaan toimenpiteet, jotka yhdistyksen
henkilöstö voi toteuttaa vuoden 2015 aikana tai siitä alkaen. Seuraavaksi luetellaan toimenpiteet,
jotka voidaan toteuttaa vuonna 2015 tai sen jälkeen, jos toimenpiteille löytyy vapaaehtoisia
toteuttajia. Lopussa ehdotus vakituisen miestyöryhmän tehtävästä ja kokoonpanosta.

Toimiston toteuttama toiminta vuonna 2015






Ryhdytään tarjoamaan henkilökohtaista neuvontaa miehille ja apilaperheille, koska he ovat
erityisen tuen tarpeessa ja myös yhdistyksen tavoiteohjelman painopistealueena,
mainostetaan palvelun käynnistyminen.
Jos yhdistykselle saadaan kolmas vakituinen työntekijä, järjestetään 25.-27.9.2015 miesten
perheleiri, johon voi osallistua joko lasten kanssa tai ilman.
Kataja ry:n kanssa yhteistyössä järjestetään miesparien parisuhdeilta, ja sen lisäksi
mahdollisesti miesten Tunteella ja taidolla -ryhmä, molemmat Helsingissä.
Huomioidaan miehet perheaikaa.fi- palvelun toiminnoissa
Perhehoito(sijaisvanhemmuus)-hankkeen suunnittelu yhteistyökumppanien kanssa ja
rahoituksen hakeminen toukokuussa 2015 RAYlta

Vapaaehtoisesti toteutettava toiminta
Nämä ehdotukset voidaan toteuttaa, kun/jos tehtäviin löytyy innostuneita vapaaehtoisia!

Vertaistoiminta
Perustetaan erilaisia, vertaisohjattuja miestenryhmiä eri kaupunkeihin. Ei pyritä liian useisiin
tapaamisiin, vaan mieluummin paremmin valmisteltuihin ja alustettuihin tapahtumiin.
Järjestösihteeri/vertaistoiminnan koordinaattori auttaa tiedottamisessa, koordinoinnissa ja
ideoinnissa kuten muitakin ryhmänohjaajia. Vapaaehtoiset järjestävät.
Toimintaa eri kohderyhmille:




Alkutaipaleryhmien jakamista myös alaryhmiin: 1. Suunnittelijat 2. Odottajat 3. Uunituoreet
vanhemmat
Miesten omat 'suunnitteluillat tai haaveiluillat' (tai muu erityisesti suunnittelijoille /
haaveilijoille suunnattu toiminta), mukana pitäisi olla joitain, joilla kokemusta
perheellistymisestä, tai työntekijä/vapaaehtoinen alustamassa
"Haku päällä -illalliset / -tapahtumat" vanhemmuuskumppaneita etsiville
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(Etä)isänä apilaperheessä -ryhmä / teemailta
Heterosuhteessa lapsia saaneiden miesten ryhmä / teemailta
Lapsettomuusryhmä miehille / kaikelle sateenkaarikansalle = niille, jotka kokevat
tämänhetkisen lapsettomuutensa ongelmallisena, mahdollisesti yhteistyössä lapsettomien
yhdistys Simpukan kanssa
Transmiesten ryhmät / toiminta
Myös kaikenlaisten isien (ja lasten) yhteiset tapaamiset / tapahtumat / leirit, joihin myös
suunnittelijat ja haaveilijat tervetulleita.

Monenlaista ja -muotoista toimintaa eri asioista pitäville:











Sekä säännöllisesti tapaavia ryhmiä että yksittäisiä tilaisuuksia.
Säännöllisten tapaamisten ohessa / sijasta ryhmät voivat olla kerran vuodessa /
lukukaudessa kokoontuvia: 'Apilaisien ilta', 'Heterosuhteessa lapsia saaneiden isien ilta',
'Murrosikäisten lasten isien ilta' jne. Parhaimmillaan tilaisuudet voisivat olla alustettuja ja
keskustelu ohjattua. Keskustelu voisi ryhmän halutessa jatkua netissä perheaikaa.fipalvelussa / Facebookissa / sähköpostissa.
Isien / suunnittelijoiden vapaamuotoiset tapaamiset esim. kahviloissa.
Yleisten perhetapaamisten erityiset mies-kerrat = kaikille avoimet, mutta kutsutaan miehiä
erityisesti joillekin tietyille kerroille
Nettivertaisryhmät netissä perheaikaa.fi- palvelussa, jos joku vapaaehtoinen vetäjä lähtee
nettivertaisohjaajan koulutukseen (1-2 päivän kurssitus)
Tukihenkilötoiminta, ehkä ennen kaikkea heterosuhteessa lapsia saaneille
ulostulokysymyksiin tai apilaperheille vaikeisiin elämäntilanteisiin.
Miehet mukaan Helsingin ja muiden paikkakuntien paikallistiimien toimintaan
Mietitään miten miesten toimintaa saataisiin edes jossain muodossa pk-seudun
ulkopuolelle
Miesten vertaisohjaajille oma keskustelu/suunnittelufoorumi

Tiedotus
Tiedotus liittyy hyvin paljon myös vaikuttamistyöhön, joten jaottelu hiukan mielivaltainen.
Toimenpiteet voitaisiin toteuttaa joko yksittäisten vapaaehtoisten toimesta, tai perustaa työryhmä,
joka ottaisi tehtäväkseen toteuttaa alla olevia ja uusia tiedotusideoita priorisoinnin, ehtimisen ja
mielenkiinnon mukaisessa järjestyksessä. Työntekijät johtavat tiedotusta.









Tehdään hbt-miesten vanhemmuus näkyväksi homoyhteisössä, potentiaalisille äideille, ja
koko yhteiskunnassa.
Yhdistyksen miehille tarkoitettujen ja suunnattujen palveluiden mainostaminen, tietoisuuden
lisääminen siitä, että yhdistys on myös suunnitteleville ja haaveileville
Muokataan nettisivuille oma osionsa miehille, myös miesten perheellistymistarinoita. Suurin
osa tiedosta lienee jo nettisivuilla, kyse on sen paketoimisesta erikseen miehille, niin että
miehet löytävät helposti heille olennaisen sisällön.
Työstetään Miten miehet tekevät lapsia -materiaali, jossa esitellään
perheellistymismahdollisuuksia laajasti, ml. perhehoito, sijaissynnytys, mieskaveritoiminta
Oma facebook-ryhmä isille ja suunnittelijoille. Olisi tärkeää saada nopeasti käyntiin. Vaatii
vapaaehtoisen ylläpitäjän ja päivittäjän. Sivusto vai ryhmä?
Miestyöryhmälle oma, suljettu facebook-ryhmä
Video/dokumentti hbt-miesten vanhemmuudesta. Videota jaettaisiin netin videopalveluissa.
Video olisi suunnattu kaikille kohderyhmille: homomiehille itselleen, potentiaalisille äideille
ja ammattilaisille / koko yhteiskunnalle
Perustetaan vanhemmuuskumppanien tutustumispalvelu internetiin omana, tuotteistettuna
palvelunaan (esim www.vanhemmuuskumppaniksi.fi), ei enää yhdistyksen
keskustelufoorumin alaisuudessa.
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Vaikuttamistyö









Perustetaan vakituisesti toimiva miestyöryhmä edistämään ja seuraamaan
perheellistymismahdollisuuksia ja perhepoliittisia tavoitteita.
Lisää miehiä yhdistyksen hallitukseen (syyskokous 28.11.2014)
Perhehoitohankkeen suunnitteluryhmä, ideoi perhehoitohankkeen tarkemman
hankesuunnitelman (Toiminnanjohtaja, vapaaehtoisia, mahdollisesti yhteistyökumppanien
edustajia). Toiminnanjohtaja hoitaa hakemuksen kirjoittamisen.
Sijaissynnytyksen seurantaryhmä/-henkilö, hoitaa myös tiedotusta homoyhteisöön
mahdollisuuksista maailmalla, toimii yhdysvaltalaisen homomiesten sijaissynnytysjärjestön
yhteyshenkilönä, jos joku suomalainen hakee järjestöltä rahallista tukea
sijaissynnytysjärjestöön, seuraa suomalaisen sijaissynnytyskeskustelun etenemistä, ja
osallistuu siihen yhteistyössä toiminnanjohtajan/puheenjohtajan kanssa
Adoptiomahdollisuuksien edistämisen työryhmä/henkilö. On yhteyksissä suomalaisiin
adoptiopalveluntarjoajiin, selvittelee mahdollisia ulkomaisia kumppaneita suomalaisille
toimijoille, jotka sijoittaisivat lapsia myös samaa sukupuolta olevien perheisiin, seuraa
naapurimaiden kehitystä asiassa jne
Yhteistyö miesjärjestöjen kanssa, yhdessä tuodaan esille, että mies kykenee täyteen
vanhemmuuteen, mies voi toimia adoptiovanhempana / sijaisvanhempana /
lähivanhempana eron jälkeen.

Vakituinen miestyöryhmä






Kokoontuu tarvittaessa, esimerkiksi 3-4 kertaa vuodessa, hallitus päättää korvataanko
matkakulut. Nimeltään miestyöryhmä tai miesjaosto.
Tehtävänä kehittää yhdistyksen miestoimintaa sekä edistää miehille olennaisten
yhteiskunnallisten uudistusten ja perheellistymismahdollisuuksien toteutumista. Seuraa,
ideoi ja tekee ehdotuksia hallitukselle.
Kokoonpanoa voidaan täydentää sitä mukaan kun vapaaehtoisia löytyy, eli innokkaat
otetaan heti käyttöön
Oma, suljettu Facebook-ryhmä
Miestyöryhmän koostumus:
o Miesten vertaistoiminnan ohjaajia
o Eri vaikuttamisryhmien (esim perhehehoitohanke/sijaissynnytys) vapaaehtoisia
o Tiedottamista hoitavia vapaaehtoisia
o Muita miesten vertaistoiminnasta, tiedottamisesta ja vaikuttamistyöstä
kiinnostuneita
o Kiinnostuneita hallituksen jäseniä
o Henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan. (Voivat toimia sihteerinä kun osallistuvat,
mutta ei puheenjohtajana eikä valmistelijana/esittelijänä)
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