
Mieskaverit ®





MIESKAVERITOIMINNASSA JAETAAN ELÄMÄN 
OIVALLUKSIA, KYSYTÄÄN KYSYMYKSIÄ JA ET-
SITÄÄN VASTAUKSIA. KAVERUUS PERUSTUU 
LUOTTAMUKSEEN JA KAIKKIEN OSAPUOLTEN 
VAPAAEHTOISUUTEEN. LAPSI SAA ELÄMÄÄNSÄ 
TÄRKEÄN AIKUISEN JA AIKUINEN NÄKÖKUL-
MAN LAPSEN ELÄMÄÄN.

LAPSET JA NUORET TARVITSEVAT ELÄMÄÄNSÄ 
MONENLAISIA AIKUISIA. MONIEN LASTEN ELÄ-
MÄSTÄ PUUTTUVAT MIEHET. MIESKAVERI ON 
KAVERINA LAPSELLE TAI SISARUKSILLE, TY-
TÖILLE JA POJILLE, JOILLA EI OLE KONTAKTIA 
OMAAN ISÄÄNSÄ TAI MUIHIN AIKUISIIN MIE-
HIIN. MIESKAVERITOIMINNAN YDIN ON NIMEN-
SÄ MUKAAN KAVERUUS. LAPSET JA MIEHET 
PÄÄSEVÄT KATSOMAAN MAAILMAA UUDESTA 
NÄKÖKULMASTA.

JOKAINEN KAVERISUHDE MUODOSTUU OMAN-
LAISEKSEEN JATKUEN PARHAIMMILLAAN LÄPI 
ELÄMÄN.





”Lähdin mieskaveriksi, koska pidän 
lapsista, haluan auttaa ja halusin 
kalenteriini toimintaa, jolla ei ole 
tarkoitus tehdä tulosta tai saavutuksia. 
Toiminnan vaivattomuus ja helppous 
on yllättänyt. Kun kalenterissa on 
merkintä tapaamisesta pikkukaverin 
kanssa, ajatukset siirtyvät leikkiin ja 
rentoon yhdessäoloon.” 

Timo, mieskaveri





”Tapasin vähän aikaa sitten seitsemänvuotiaan 
pikkukaverini Anten ensimmäistä kertaa. Olipa 
onni saada itselleni iloinen, avoin, puhelias, 
energinen pikkumies. Hän vei minua innokkaasti 
leikkipuistosta toiseen. Viisituntinen kului 
kuin siivillä. Luulen, että tästä syntyy hieno 
kaveruussuhde, ja mikäli se on minusta kiinni – 
hyvin pitkäaikainen.” 

Kimmo, mieskaveri



Riittävän Ronaldona futaamaan, Panu auttaa Patrickia. 







”Patrick sai urheilua harrastavasta Panusta 
mieskaverin vajaa vuosi sitten. Parin 
yhdistäminen onnistui aivan täydellisesti ja 
luottamus mieskaveriin syntyi nopeasti. Patrick 
matkii Panua ihan kaikessa, ikävöi häntä 
tapaamisten välillä ja koetteleekin välillä kuin 
perheenjäsentä. Panu osaa kuitenkin ottaa 
kiukuttelun ylpeydellä vastaan.” 

Leena, äiti



Juha ja Lucas, yhdessä hampurilaisia





SUHDE LAPSEEN ON ANTANUT MINUL-
LE PALJON, TOIVOTTAVASTI MYÖS TOI-
SIN PÄIN. HAUSKINTA ON OLLUT OMIEN 
KÄSITYSTEN PERKAAMINEN LAPSEN 
POHJATTOMAN UTELIAISUUDEN KAUT-
TA. SÄÄNNÖT JA TOTUTUT KÄYTÄNNÖT 
ALKAVAT NÄYTTÄÄ HUVITTAVILTA, KUN 
NIITÄ KATSOO LAPSEN PERSPEKTIIVIS-
TÄ. MIKÄÄN EI OLE MENNYT NIIN KUIN 
OLISIN KUVITELLUT. ELÄMÄ ON USEIN 
PALJON KAOOTTISEMPAA KUIN KU-
VITTELEMME. USEIMMAT MERKITTÄ-
VÄT KESKUSTELUT OLEMME KÄYNEET 
OHIMENNEN, MUIDEN JUTTUJEN LO-
MASSA. 



PIKKUKAVERINI ON OTTANUT PUHEEK-
SI HOMOUDEN, MASKULIINISUUDEN, 
TYÖNTEON, RAHAN, SOSIAALISEN ME-
DIAN, JULKISUUDEN JA MONEN MUUN 
PAINAVAN ASIAN VAIKKAPA UIMAHAL-
LIN SAUNASSA, BUSSISSA MATKALLA 
KOTIIN TAI SOHVALLA LEFFAN ÄÄRES-
SÄ. TÄSSÄ LIENEE TÄRKEIN OPETUS 
ITSELLENI. LÄSNÄOLO ON AINA ARVO-
KASTA JA JOKAINEN TILANNE VOI OLLA 
LAPSELLE MERKITTÄVÄ. 





”Olemme Niklaksen kanssa tehneet kaikenlaista 
kivaa yhdessä. Pari vuotta sitten satuin soittamaan 
Niklakselle kreivin aikaan. Pojan äiti oli menossa 
ystävättärensä kanssa kauneusmessuille, eikä 
semmoinen Niklasta tietenkään kiinnostanut. 
Poika oli tosi happy, kun ehdotin, että mennään 
me Heurekaan touhuun. Mä hain Niklaksen ja me 
tehtiin Heurekassa neljä tuntia kaikkea hauskaa.”

Tomi, mieskaveri



Risto, mieskaveri







”Parasta on nähdä ja kokea antamansa 
hyöty tai ilo lapselle. Mieskaverina 
oleminen lapsille, joilla ei ole lainkaan 
mieskontakteja, tuntuu tärkeältä ja monella 
tapaa hyödylliseltä. Päiväkodeissa ja leireillä 
olen huomannut, että leikkiseura kelpaa 
aina!” 

Lassi, mieskaveri





”Ihan parasta ovat olleet yhteiset retket 
muiden kaveriparien kanssa. On mahtavaa, 
että lapsetkin pääsevät tutustumaan 
toisiinsa. Meidän kivoin yhteinen juttu 
on viime aikoina ollut uimahallien 
rankkaaminen. Olemme ottaneet 
päämääräksi kiertää kaikki stadin hallit ja 
pisteyttää ne ykkösestä kymppiin. Vielä on 
monta bongattavaa paikkaa käymättä.” 

Pasi, Aten mieskaveri





Atte, pikkukaveri









”Pojat ovat luonteiltaan erilaiset, 
mutta molempien kanssa on löytynyt 
omat juttunsa. Tykätään retkeillä 
luonnossa ja osallistutaan usein 
kaveriparien yhteisiin tapahtumiin. 
Lätkääkin käydään katsomassa, aina 
kun ehditään. Teen tätä koska haluan 
tehdä hyvää. Tämä on ilo kaikille 
osapuolille.” 

Asko, mieskaveri



”On huippua, että lapsi saa aikuisen jakamattoman huomion ja aikaa. 
Saa itse suunnitella mitä haluaisi tehdä ja tuntee itsensä tärkeäksi.” 

Virve, äiti

 

”Kari on tosi kiva kaveri. Mennään yleensä Karin luo ja rakennetaan 
autotallia. Oon sahannut ja vasaroinut ja tehnyt sementtiä. Puutöitä 

on kiva tehdä!” 

Kasimir 9 v.

 

”Niilo on niin kiva ja ystävällinen! Tykkään käydä uimassa Niilon 
kanssa. Parasta on sukeltaminen aikuisten altaassa, oon ollut kolme 

sekuntia veden alla!”

Ronin 7 v.





”Tulin Mieskaveritoimintaan lehti-
ilmoituksen nähtyäni, olin kuullut 
jo aiemmin paljon hyvää tästä 
toiminnasta. Mieskaverikursseilla 
meillä oli hyvä porukka, jossa oli 
tosi erilaisia ja eri-ikäisiä miehiä. 
Puhuimme paljon myös omasta 
lapsuus- ja nuoruusajastamme. 
On ollut hienoa huomata, miten 
innostuneina ja pyyteettömästi 
kaikki ovat lähteneet mukaan 
Mieskaveritoimintaan.” 

Rainer, mieskaveri







”Näiden kymmenen 
vuoden aikana paras-
ta ovat olleet kaikki 
ihan tavalliset asiat, 
metsäretket, pihaleikit 
ja yhdessä juttelu. 
Ja vaikka Eeli on jo 
15-vuotias, tapaamiset 
jatkuvat edelleen.” 

Aapee, Eelin 
mieskaveri



Visa, mieskaveri







”Mielestäni mieskaveritoiminnassa 
kaikki osapuolet voittavat. Lapsi 
saa uuden turvallisen aikuisen, 
mies virkistävän kurkistuksen 
pienen ihmisen maailmaan ja äiti 
kaipaamaansa omaa aikaa. Uskon, että 
mieskaveritoiminta ehkäisee omalta 
osaltaan lasten ja nuorten syrjäytymistä 
ja edesauttaa yksinhuoltajien 
jaksamista arjessa. Toki kaverisuhde on 
kiva lisä elämässä, vaikkei perheessä 
mitään ihmeempiä ongelmia olisikaan.” 

Tanja, Ericin äiti



”Pitää ymmärtää, että saa olla myös 
itsekkäitä syitä ryhtyä mieskaveriksi. 
Minulla ei ollut omia lapsia kun 
tapasin Jonin. Hänen kauttaan 
pääsin kurkistamaan pienen pojan 
elämään. Olen voinut ehdottaa 
Jonille toisenlaisia näkökulmia 
asioihin. En halua olla hänelle 
mikään supermies.”

Jarmo,  Jonin kaveri  jo 18 vuotta 



”En olisi sitä, mitä nyt olen jos Jarmoa 
ei olisi ollut. Hän on ollut hyvä miehen 
malli. Omille kavereilleni sanoin aina, 
ettei Jarmo ole mun isä vaan kaveri. 

Ole oma ittes ja tee mikä tuntuu 
hyvältä, näin mä olen aina ajatellut 

Jarmon kanssa.”

Joni,  Jarmon kaveri  jo 18 vuotta 





”Mieskaveritoiminnassa 
olen voinut tarkastella isäsuhdettani ja 

miehisyyttäni uudelleen.” Petri Kaverma, projektipäällikkönä 
mieskaveritoiminnassa 2012-2015, tämän julkaisun kuvaaja ja taittaja, isä ja 

mieskaveri. Kuva: Saara Pyykkö   Muut kuvat: © Petri Kaverma 



MIESKAVERIKSI PÄÄSEE OTTAMALLA YHTEYTTÄ 
WWW.MIESKAVERIT.FI -SIVUN KAUTTA OMAN 
PAIKKAKUNNAN OHJAAJAAN. 

MIESKAVERIKSI HALUAVAT KÄYVÄT LYHYEN KURSSIN, 
JONKA AIKANA POHDITAAN MM. OMAA LAPSUUTTA. 

KURSSIN, HAASTATTELUN JA YHTEISTEN KESKUSTELUJEN 
JÄLKEEN VOI SAADA KAVERIKSEEN LAPSEN TAI 
SISARUSSARJAN. 

KAVERUUS SYNTYY TUTUSTUMISEN JA LUOTTAMUKSEN 
RAKENTAMISEN KAUTTA. 

MIESKAVERITOIMINTA ON PIENPERHEYHDISTYKSEN 
JÄSENPERHEIDEN ALOITTEESTA VUONNA 1992 ALKANUT 
TOIMINTA. 

MIESKAVERITOIMINTA ON 
REKISTERÖITY TAVARAMERKKI.



Tomi ja Niklas



”Efima on tukenut mieskaveritoimintaa jo 
pidempään. Olemme iloisia, että rahallisella 

tuella on ollut merkitystä toiminnassa, ja 
yrityksemme henkilöstö on päässyt myös omalla 

toiminnallaan auttamaan esim. messuilla.”
Sari Aapola, Efima Oy






