
 
   

 

 
 
Lehdistötiedote 17.9.2013 
 
Kutsu Isänä työelämässä -projektin päätösseminaariin:  
Isäystävällinen työkulttuuri  
 
Isänä työelämässä -projekti edistää isäystävällistä työkulttuuria sekä lisää tietoisuutta työn ja 
perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Ilmiönä isäystävällinen työkulttuuri näkyy 
suomalaisilla työpaikoilla, se puhuttaa ja herättää keskustelua.  
 
Projektin päätösseminaari järjestetään 16.10.2013 Säätytalolla Helsingissä.  
 
Keskustelua työn ja isyyden yhteensovittamisesta  

Isätkö kotiin hallituksen uudistuksilla vai millä?  
Miten perheeseen sitoutuminen lisää miehen hyvinvointia?  
Miksi ja miten isät tulisi huomioida perheille suunnatuissa palveluissa? 
Miksi isyyden huomioiminen työpaikoilla on tärkeää, miten siitä hyötyy työnantaja, 
miten työntekijä? 
 

Miesten, isien, muuttuvat roolit näkyvät perheissä, työpaikoilla, perheiden käyttämissä palveluissa 
ja mediassa. Isäystävällinen työkulttuuri on yksi aikamme ilmiöistä, vaikka se on terminä tuore.   
 
Seminaarissa puhujina mm. isyystutkija Johanna Mykkänen ja isätyöntekijät Timo Tikka ja Ilmo 
Saneri.  
 
Seminaarissa julkaistaan projektissa syntyneet oppaat: 

 Vapaudu isyyteen -esite isyyden tueksi uusille isille sekä perheiden parissa 
työskenteleville  

 Isätietoa - Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen 
yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa -opas 
ammattilaisille ja kaikille isyysteemasta kiinnostuneille 

 
 
Ennen seminaaria järjestämme mediatilaisuuden klo 11.00 - 11.45, kokoushuone 17.   
 
Aika: keskiviikko 16.10.2013 klo 12.00 – 16.00 
Paikka: Säätytalo, Sali 15, Snellmaninkatu 9 – 11, Helsinki 
Ohjelma kokonaisuudessaan: www.lamk.fi/isanatyoelamassa/seminaarit   
Ilmoittautuminen: Pyydämme ilmoittautumista (erityisruokavalioineen) osoitteeseen 
katja.varjos@lamk.fi. 
 
Lisätietoja:  
 
Katja Varjos 
Projektipäällikkö 
p. 044 708 0898 
e. katja.varjos@lamk.fi 
 
Isänä työelämässä on valtakunnallinen projekti, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 
ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projekti on osa STM:n Tasa-arvoa työelämään, 
yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -kehittämisohjelmaa. Toteuttajina ovat Lahden 
ammattikorkeakoulu ja Miessakit ry. 
 

http://www.lamk.fi/isanatyoelamassa/seminaarit
mailto:katja.varjos@lamk.fi


 
   

 

Lyhyet esittelyt Isänä työelämässä -seminaarin puhujista: 

 

Kasvatustieteen tohtori, isyystutkija Johanna Mykkänen 
 

 Kolmen tyttären äiti 
 Tutkimusteemoja:  

o isäksi tuleminen 
o isyyden moninaisuus 
o isyyteen sitoutuminen 
o isyys ja miehisyys 
o isän arki 
o perheen arki lapsen, isän ja äidin näkökulmasta 
o isän ja lapsen vuorovaikutussuhde 
o vanhempien epätyypillinen työaika ja perheen arki isän näkökulmasta 

 Kansainvälisiä ja suomalaisia artikkeleita tiedelehdissä sekä toimitetuissa teoksissa 
 Toimittajana kirjoissa:  

o Isyys teoissa ja teorioissa (tulossa kevät 2014, Gaudeamus)  
o Hetki isänä http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/julkaisut/hetki-isana-2012/  

 
 
 
 
 
Isätyöntekijät, Isyyden tueksi –hanke, Miessakit ry: 
 
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, kahden pojan isä Timo Tikka ja  
mielenterveyshoitaja, työnohjaaja, tytön ja pojan isä Ilmo Saneri  
 

 Neuvolan isätyön uranuurtajat, Hollolan mallin kehittäjät 
 Vuoden 2008 Vuoden isä- palkinnolla palkitut 
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Isänä työelämässä -projektin päätösseminaari Helsingissä 16.10.2013 
 
Isäystävällinen työkulttuuri 
 
Aika: keskiviikko 16.10.2013 klo 11.30–16.00 
Paikka: Säätytalo, Sali 15, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki 
 
OHJELMA 
 
11.30–12.00 Ilmoittautuminen 
 
12.00–12.15 Seminaarin avaus 
 Katja Varjos, Isänä työelämässä -projekti 
 Peter Peitsalo, Miessakit ry 
 
12.15–12.30 Ministeriön puheenvuoro 
 
12.30–13.30 Perheeseen sitoutunut isä – hyvinvoiva mies 
 isyystutkija Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto 
 
13.30–14.00    Isät sosiaali- ja terveysalan palveluissa: Isätyön näkökulma 

palkitut isätyöntekijät Ilmo Saneri ja Timo Tikka, Miessakit ry 
  

Esittelyssä myös projektin aikana syntyneet tuotokset: 
 Vapaudu isyyteen -flyeri 
 Isätietoa – Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen 

yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa -opas 
 

14.00–14.30  Kahvitarjoilu 
 
14.30–15.45  Työn ja isyyden yhteensovittaminen: Paneelikeskustelu 
 Mukana mm. Metalliliiton, Ekonomiliiton ja Ixonos Oy:n edustajat 

Paneelin puheenjohtajana Hanna Onwen-Huma, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 

15.45–16.00  Loppuyhteenveto ja seminaarin päätös 
 Katja Varjos, Isänä työelämässä -projekti 
 Peter Peitsalo, Miessakit ry 
 
 
Seminaari on maksuton. 
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella:  
www.lamk.fi/isanatyoelamassa/seminaarit  
 
Lisätiedot Katja Varjos 
katja.varjos[@]lamk.fi 
p. 044 708 08 98 
 
Isänä työelämässä on valtakunnallinen projekti, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 
Projekti on osa STM:n Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan –kehittämisohjelmaa. Toteuttajina ovat Lahden 
ammattikorkeakoulu ja Miessakit ry. 
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