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KIITOS ESKO JA MAGNUS! 
 
 
Miessakit ry oli viime syyskautta aloitetta-
essa eräässä siihenastisen elinkaarensa 
vaikeimmassa vaiheessa, kun Esko Vie-
rikko  ja Magnus Lange  astuivat oman 
toimensa ohella remmiin yhdistyksen 
puolipäivätoimisina toiminnanjohtajina. 
Tämä hyväntuulinen ja iloluontoinen pari-
valjakko nautti selvästikin yhteistyöstä 
toinen toisensa kanssa.  
Syksyn päätapahtuma Mitä kuuluu, 
Väinö? Tampereella oli pitkälti Eskon 
harteilla. Oli ilo seurata seminaarin osan-
ottajana sitä asiantuntevaa, osaavaa ja 
positiivista otetta, joka huokui Eskon ja 
Magnuksen otteissa seminaarin  pu-
heenjohtajatehtävissä, ryhmänvetäjinä ja 
koko monipuolisen kokonaisuuden jouhe-
vana läpiviemisenä. Seminaari onnistui 
erinomaisesti ja keräsi noin 150 henkeä 
(mukana myös runsaasti naisia) osallis-
tumaan Miehen seksuaalisuus -teeman 
eri tapahtumiin. 
Syksy oli melkoista mylläkkää ja rästiin-
jääneiden asioiden selvittämistä eikä 
työstä todellakaan ollut puutetta, kuten 
Esko ja Magnus minulle joulukuussa tote-
sivat. Eräitä tärkeitä ja suuritöisiä tehtä-
viä, joissa kyseiset herrat olivat mukana, 
olivat yhdistyksen periaateohjelman Voi-
malla seitsemän miehen hiominen ja val-
miiksi saattaminen, puhumattakaan  visio- 
ja tavoitepapereiden työstämisestä sekä 
uusien esitteiden valmistelutyöstä. 
Mutta sisulla ja sydämellä  saatiin kaikki  
olennainen hoidettua niin, että ”nokka 
pysyi joka tilanteessa pinnalla”, kuten 
Esko leppoisasti totesi tätä kirjoittaessani. 
Eskon ja Magnuksen kanssa joulukuussa 
käytyjen keskustelujen pohjalta oli hyvä 
aloittaa toiminnanjohtajan työt vuoden 
alussa puhtaalta pöydältä. Sananmukai-
sesti! 
 
 

 
 
 
 

YHDISTYKSEN TALOUDELLISESTA 
TILANTEESTA 

 
Järjestöllä oli erittäin vaikea vuosi sekä 
taloudellisesti että henkilöstöhallinnolli-
sesti 1998. Vaikeudet jatkuvat edelleen. 
Talousasioissa saatiin myönteisiä ratkai-
suja puheenjohtaja Antti-Veikko Per-
heentuvan  sitkeällä ja uupumattomalla 
työllä, jossa pitkä kokemus ja hyvät yh-
teiskuntasuhteet näyttelivät tärkeää osaa. 
Lyömätön Linja sai 800 000 mk (sama 
kuin 1998, haettiin 1,5 milj. mk), jolla Hel-
singissä jatkaa kaksi työntekijää ja Tam-
pereelle yksi. Joensuun puolipäivätoimi-
nen toimi jouduttiin lakkauttamaan varo-
jen puutteen vuoksi. Miessakkien ylei-
seen hallintoon, tilojen ylläpitoon, järjes-
tötoimintaan yms.-kuluihin  saatiin 300 
000 mk (v. 1998  400 000, haettiin noin 
500 000 mk). Kulttuurirahastolta saatiin 
80 000 mk miesryhmätoiminnan kehittä-
miseen. Samaan tarkoitukseen saatiin 
opetusministeriöltä viime vuonna 40 000 
mk. Hakemus on sisällä myös täksi vuo-
deksi. Puheenjohtaja Perheentupa on 
saanut tähän mennessä seuraavilta am-
mattijärjestöiltä tukimaksuja miesryhmä-
toiminnan kehittämiseen: Teknisten liitto 
ry 10 000 mk, Rakennusliitto ry 15 000 
mk, SAK ry 10 000 mk, Suomen Lääkäri-
liitto ry 5 000 mk, Metallityöväen liitto ry 
10 000 mk ja Kunta-alan ammattiliitto ry 
10 000 mk. Perheentupa jatkaa ammatti-
liittokierrosta myös kuluvan vuoden puo-
lella. 
Hallitus päätti joulukuussa, että järjestölle 
palkataan kehittämispäällikkö 1.4.99 lu-
kien vuoden määräajaksi. Tämä asia on 
vielä kesken. Samoin Lyömättömän Lin-
jan töiden järjestely on vielä ratkaise-
matta. 
Paras uutinen tällä hetkellä on se, että 
kaikki ylimääräiset vapaat huoneet on 
vuokrattu ja koulutustilojen käyttöaste 
kasvaa jatkuvasti. Varovasti arvioiden 
tulemme saamaan vuokratuloja ainakin 
30 000 mk enemmän kuin vuokraku-
lumme ovat. Ja sitä rahaa todella kipeästi 
kaipaamme toimintakulujemme peittämi-
seksi. 
 



 
TOIMINNANJOHTAJA ON 

JÄSENISTÖÄ VARTEN 
 
Toiminnanjohtaja johtaa Miessakkien toi-
mintaa hallituksen asettamien suuntavii-
vojen, periaatteiden ja päätösten pohjalta. 
Runsaan kahden kuukauden työrupeama 
on sisältänyt kymmeniä kokouksia, koko-
usmuistioita, päätöksiä, kokousten ja 
päätösten valmistelua ja toteuttamista. 
Tämä on työn hallinnollinen, monesti ras-
kas, aikaavievä, joskus turhauttavakin 
puoli. 
Toinen tärkeä puoli on Miessakkien toi-
minnan laajentaminen, kehittäminen ja 
tunnetuksi tekeminen. Tähän liittyvät 
myös ne lukuisat jäsenten ja yhteis-
työosapuolten tapaamiset ja puhelinsoitot 
sekä yhteydet tiedotusvälineisiin. 
 
Olkaa kärsivällisiä, soittakaa uudes-
taan ja muistuttakaa, jos asiat eivät 
aina hoidu sovitulla tavalla. Yhdessä 
opimme tekemään, saamaan tuloksia 
ja onnistumaan. 
 
Timo Brunila 
Toiminnanjohtaja 
 
TULE MUKAAN MIESRYHMÄÄN! 
 
Jouni Linnankoski  on tehnyt tärkeää 
vapaaehtoistyötä syyskuusta –98 lähtien 
päivystäen joka tiistai klo 16.30-19.00  ja 
ohjaten miesryhmiin haluavia miehiä löy-
tämään itselleen sopivan ryhmän. Jouni 
on tavannut useimmat hänelle soittaneet 
miehet henkilökohtaisesti ja keskustellut 
heidän kanssaan n. 45 minuutin ajan. 
Keskustelussa on selvitetty miehen toi-
veita ryhmän kokoonpanon ja sijainnin 
suhteen. Tähän mennessä Jouni on oh-
jannut ryhmiin n. 30-35 miestä eli tehnyt 
erästä Miessakkien toiminta-ajatuksen 
keskeistä työtä. 
 
Vastaanottoaika ja puhelin 09-612 6620 
ovat entiset, joten soitelkaa ja tulkaa 
mukaan miesryhmiin keskustelemaan 
muiden miesten kanssa itseänne kiin-
nostavista asioista. 

 
Tällä hetkellä toimivat Helsingissä Mies-
sakkien toimitiloissa ainakin Veikko Kor-
hosen  ja Oiva Aikalan   ryhmät. Pertti  
Anderssonin  senioriryhmä kokoontuu 
osoitteessa Puotilantie 1. Uusia 5-8 hen-
gen ryhmiä perustetaan, kun tarvetta il-
menee. Tämän lisäksi Antti-Veikko Per-
heentupa vetää Miessakkien tiloissa 
kahta työnohjausryhmää ja kahta koulu-
tusryhmää. Muitakin ryhmiä Helsingissä 
tiettävästi toimii ja toivoisimmekin tietoja 
näistä ryhmistä ja yhdyshenkilöistä toi-
mistoomme, jotta yhteydenpitoa suoraan 
ryhmiin voitaisiin ryhtyä kehittämään. 
Sama koskee koko muutakin Suomen-
maata. Soitelkaa Jounille tiistaisin tai toi-
mistoomme toimistoaikana. 
Hämeenlinnassa  ryhtyivät Miessakkien 
jäsenet Kai Salmi  ja  Raimo Seppänen   
omatoimisesti  Jounin kannustamana 
tuumasta toimeen, panivat paikallisleh-
teen ilmoituksen, Radio Häme teki asi-
asta pienen jutun ja ryhmä lähti käyntiin 
5-8 miehen voimin. 
Tampereella käynnisti Simo Ollila  uuden 
ryhmän Sosiaalipedagogisen keskuksen 
kouluttajan Lasse Pullin  vetämän ryh-
män lisäksi. Kysyntää on Tampereella 
enemmänkin. Muista ryhmistä mainitta-
koon kolme ryhmää Somerolla (Esko 
Porola ) ja kaksi Salossa (Esko Porola). 
Lahdessa  on suunnitteilla kolmas ryhmä 
(Ilmo Saneri ). 
Myös Kuopion  kansalaistoiminnan kes-
kuksessa on pidetty miesseminaari ja 
muutakin miestoimintaa on suunnitteilla. 
Oulun, Turun   ja Vaasan kuten muiden-
kin alueiden miesryhmistä ja yhteyshen-
kilöistä saat lisätietoja kotisivuiltamme 
www.miessakit.fi. Siellä on myös Miestut-
kimusverkosto-ryhmä sekä Miehet väki-
valtaa vastaa yhteyshenkilöt. Unohtaa ei 
toki voi sitä laajaa työväenopistojen ja 
kansalaisopistojen joukkoa, joissa on jo 
usean vuoden ajan pidetty miesryhmiä ja 
miesseminaareja. Mm. uuden toiminnan-
johtajamme Timo Brunilan ensimmäinen 
miesryhmä oli Helsingin työväenopiston 
järjestämä ryhmä kaudella 1997-98. 



 
”MIESSAKKI ON NAISILTA RAUHOI-
TETTU KASVUNPAIKKA” 
Näin otsikoi Salon Seudun Sanomat pit-
käaikaisen Miessakkien aktiivin Esko Po-
rolan  haastattelun 26.2.99. Pitkässä 
haastattelussa todetaan mm. ”Porola 
nauttii Miessakki-menestyksestä tottakai 
ja saa sakeilta itsekin paljon. Mies on 
paraikaa vakinaisesta työstään burnout-
lomalla. Kaikeksi onneksi häntä hoitava 
lääkäri on määrännyt hoidoksi, että sai-
raslomalaisen pitää harrastaa täysin am-
matistaan poikkeavaa ja sellaista mistä 
pitää. Miessakit ovat hänelle juuri sitä.” 
Samaisessa lehdessä Unto Halttunen  ja 
toinen  Salon ryhmäläinen toteavat: ”Ei 
meillä ennen ollut edes omia mielipiteitä”, 
miehet tunnustavat. ”Tai ehkä niitä oli, 
mutta niitä ei vain saanut ulos. Sitä yhtä 
hyvin kuin tunteiden ilmaisutaitoa on ollut 
pikkuhiljaa opeteltava. Se muun muassa 
veti sakkeihin ja nyt heitä ei pidättele 
poissa mikään.” Voiko miesryhmän ideaa 
ja sisäistä toimintaa paremmin luonneh-
tia! 

I MIESFOORUMI KÄYNNISTYY 
17.3. KLO 18.00-21.00 

 
Oheisesta ohjelmasta näet Miesfoorumin 
ohjelman. Tilaisuudet pidetään keskiviik-
kona yhden-kahden viikon välein Mies-
sakkien koulutustiloissa, Annankatu 16 B 
28. Ensimmäinen tilaisuus on 17.3. klo 
18.00, jolloin tutkijat Tommi Hoikkala  ja 
Arto Tiihonen  alustavat aiheesta Mies 
miehenä ja mies isänä. Kussakin fooru-
missa on riittävästi aikaa keskusteluun ja 
polemiikkiin, joten ei muuta kuin paikalle 
yhdessä kavereiden kanssa. Tilaisuudet 
ovat maksuttomia -keräämme vapaaeh-
toisen 20 markan sisäänpääsymaksun 

järjestelykuluja peittämään. Miesfoorumin 
juhlavat päättäjäiset pidetään 26.5., jolloin 
fil.tri Pekka Sauri  alustaa hyvin ajan-
kohtaisesta aiheesta Mies tasa-arvon 
maailmassa. 
 

TERVETULOA YKSIN TAI YHDESSÄ 
YSTÄVIEN KANSSA! 

 
 
KOTA PYSTYYN LAHDESSA 
Ilahduttavan omatoimisesti liittoutuivat 
lahtelaiset miesaktivistit Ilmo Saneri  ja 
Sope Ryhänen  paikallisen Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton osaston kanssa Sal-
pausselän kisojen yhteydessä. Ilmo ja 
Sope pystyttivät kilpailualueelle kodan, 
kiinnittivät siihen näyttävän Miessakkien 
kyltin ja jakoivat kisavieraille 250 annosta 
glögiä, kotakansaa lienee vieraillut noin 
300. Yhteistyökumppani Mannerheimin 
lastensuojeluliitto hoiti rahoituksen. Siitä 
kiitos heille. Jaettujen Miessakkien esit-
teiden kautta saatiin monta uutta mies-
kontaktia Lahden alueen toimintaa vah-
vistamaan. Lahdessa toimii tällä hetkellä 
kaksi miesryhmää. Kolmannen perusta-
mista suunnitellaan. 
Hyvä Ilmo ja Sope!! 
 
TULE MUKAAN MIESTEN JOOGAAN 
Torstaina 18.3. käynnistyy Miessakkien 
kokoustiloissa Annankatu 16 B 28 klo 
18.00-19.00 Zen Jooga-kurssi . Kurssi 
jatkuu joka torstai samaan aikaan, jos 
osallistujia riittää. Kurssin vetäjänä toimii 
Veikko Toivainen , joka on harrastanut 
joogaa 11 vuotta. Ammatiltaan Veikko on 
hieroja, joka on erikoistunut shiatsu- ja 
akuhierontaan ja opiskelee klassista os-
teopatiaa. Tunnin hinta on 35 mk. Mu-
kaan tulisi ottaa jonkinlainen voimistelu-
alusta tai huopa sekä löysä asu esim. 
colleget, jotka voi vaihtaa päälle Miessak-
kien tiloissa. 
Zen Jooga on dynaamisempaa ja fyysi-
sempää kuin Suomessa yleensä harjoi-
tettu hatha jooga ja siksi se sopii hyvin 
miehille. Zen Jooga tukee ja vahvistaa 
ihmisen tuki- ja liikuntaelimiä sekä sisä-
elinten toimintaa. Venytykset, taivutukset 
ja kierrot yhdistettyinä syvään ja rauhalli-



seen hengitykseen aikaansaavat lihas-
jännitysten rentoutumisen. Timo Brunila 
on käynyt Veikko Toivaisen joogatunneilla 
ja kokenut voimakkaat voimistelu- ja ve-
nyttelytyyppiset joogaliikkeet todella te-
hokkaiksi ja vahvistaviksi. Tilojen rajalli-
suuden vuoksi ennakkoilmoittautumiset 
Tomi Timperille 09-612 6620. 
 
LYHYTKURSSEJA 
Miessakit käynnistää keväällä Miesfoo-
rumin, joka pitää sisällään seitsemän 
esitelmä- ja keskustelutilaisuutta alkaen 
17.3. klo 18-21 (katso ohjelma). 
Lasse Reijomaan  viikonloppukurssi sak-
sofonin siivittämänä pidetään Siikanie-
men kurssikeskuksessa 19.-20.3.99. Ai-
heena on Miehenä ihmistyössä – suku-
puoli työvälineenä. Kurssi on suunniteltu 
erityisesti miehille, jotka työskentelevät 
naisvaltaisilla aloilla, kuten sairaaloissa, 
päiväkodeissa, pankeissa, kouluissa jne. 
Lasse Reijomaan tyylin ja kokemuksen 
tuntien kurssia voi todella suositella Sii-
kaniemen luonnonkauniissa ympäristössä 
ja hyvissä tiloissa edullisin hinnoin. Lisä-
tietoja jäsenkirjeessä toisaalla. 
Pastori Pertti Luumin  kurssi Kerronta 
miehen elämänhallinnan välineenä to-
teutetaan näillä näkymin syyskaudella. 
Samoin on syyskaudelle suunnitteilla 
muita lyhytkursseja, joista tiedotetaan 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 
Hyviä kurssi-ideoita otetaan mielellään 
vastaan! 
 
TOIMINTAKERTOMUKSIA 
Yhdistys valmistelee parhaillaan 1998 
toimintakertomusta vuosikokousta varten. 
Siihen liittyen on pyydetty toimintakerto-
muksia Lyömättömän Linjan työntekijöiltä 
sekä eräiltä Miessakkien aktiiveilta. Jari 
Hautamäki ja Erkki Haramo tekivät laajan 
ja yksityiskohtaisen kertomuksen  Helsin-
gin LL:n toiminnasta ja hyvät kertomukset 
saatiin myös Tampereelta, Joensuusta ja 
Mikkelistä. Miesryhmien toiminnasta 1998 
ovat kirjoittaneet Ilmo Saneri Lahdesta ja 
Esko Porola Somerolta (tiedustelut teki-
jöiltä). Em. asiakirjat ovat tärkeää aineis-
toa kuvattaessa Miessakkien toimintaa 
vuonna 1998. Toisin sanoen toivoisin jat-

kossa, että mahdollisimman moni mies-
ryhmän vetäjä pistäisi matkan varrella 
1999 muistiin toimia ja tapahtumia ryh-
män toiminnasta sekä myös arviointia, 
josta voi olla arvokasta apua miesryhmien 
toiminnan kehittelyssä. 
 
SAVONLINNAN LYÖMÄTÖN LINJA 
Miessakit ry ja Turvakoti Kotilo ry ovat 
sopineet Lyömättömän Linjan toiminnan 
käynnistämisestä Savonlinnassa 1.3.99 
lähtien Kotilo ry:n tiloissa . Kotilo ry:llä on 
kaksi koulutettua vapaaehtoista miestä 
tehtävää hoitamassa ja heihin saa yhtey-
den puhelimitse numerosta 015- 514 277. 
Puhelimessa on ympärivuorokautinen 
päivystys. 
 
PERHEVÄKIVALTA –KIRJASTA UUSI 
PAINOS 
Miessakkien vuonna 1997 kustantamasta 
kirjasta Jari Hautamäki: Perheväkivalta 
Käännekohta miehen  elämässä otetaan 
uusi, tarkistettu painos. Painos valmistuu 
huhtikuun aikana ja kirjan voi tilata Mies-
sakkien toimistosta hintaan 98 mk, jäsen-
hinta 88 mk. 
 
KIITOKSET TAPIOLA-YHTIÖILLE 
Tiukkaan taloustilanteeseemme toi ter-
vetulleen avun Tapiola-yhtiöt, joka mak-
saa noin 600 jäsenkirjeemme postituk-
sen. Siksi kuoressa on myös heidän ai-
neistoaan. 
 
HELSINKI CITY MARATHON 
Olemme kokoamassa Miessakkien jouk-
kuetta osallistumaan Helsinki City Marat-
honiin lauantaina 14.8.1999. Kaikki kiin-
nostuneet ottakaa yhteyttä kevään aikana 
toimistoomme! 
 
LÄHDE SINKKURETKELLE LAPPIIN 
Matin Erävaellukset järjestää 30.3.—
5.4.1999 Sinkkujen pääsiäisloman 
Pellossa, Ritavalkean hiihto- ja leiri- 
keskuksessa. Tarjolla on päivisin ulkoilua, 
hiihtoa, laskettelua ja leikkimielisiä 
kilpailuja sekä iltaisin tanssia, nuotiotulia 
öisesssä erämaassa ym. Lisätietoja Matti 
Asikainen puh. 146 3226. 
 



VUOSIKOKOUS 30.3.99 KLO 17.00 
Oheisena on jäsenille lähetetty Miessakit 
ry:n vuosikokouskutsu. Vuosikokouk-
sessa valitaan mm. uudet hallituksen jä-
senet erovuoroisten tilalle sekä yhdistyk-
selle puheenjohtaja. Tiliasiat, vuosikerto-
mus ja –suunnitelma ovat myös esitys-
listalla. Vuosikokoukseen voivat osallistua 
jäsenmaksunsa maksaneet. 
Tervetuloa! 
 
MIESTENLEHTIÄ, KIRJOJA, TUTKI-
MUKSIA 
Jokainen tietää mitä ovat naistenlehdet ja 
kaikkihan me niitä silloin tällöin luemme. 
Niihin liittyy positiivisia ja perhekeskeisiä 
mielikuvia. Sen sijaan miestenlehdistä 
puhuttaessa tarkoitetaan usein seksi- ja 
porno-osastoa, mutta tietysti myös perin-
teisiä tekniikan, autoilun, rakentamisen, 
liikunnan, retkeilyn ja metsästyksen ja 
kalastuksen erikoislehtiä. 
Nyt on lyhyessä ajassa polkaistu markki-
noille ainakin neljä toisenlaista miesten-
lehteä. Ensimmäinen lienee ollut Helsinki 
Media Company Oy:n muutaman nume-
ron verran ilmestynyt mies-niminen 
lehti , josta toimituksemme ensimmäinen 
havainto on vuodelta 1997, jolloin ilmestyi 
mies-lehden terveysteemanumero. Muita 
uusia tulokkaita ovat saman firman Mie-
hen Gloria eli MG  1998, jossa vastaava 
päätoimittaja on muuten nainen,  Kustan-
nus Oy Forman Cosmos  vuosimallia 
1997  sekä näyttävällä mainos- ja julkis-
tamiskampanjalla tammi-helmikuussa 
aloittanut Yhtyneitten kuvalehtien Men’s 
Health Internationalin Suomen Men’s 
Health . Tässä yhteydessä ei ole mahdol-
lista käsitellä näitä lehtiä tarkemmin. To-
dettakoon vain, että aiheet vaihtelevat 
seksistä ja bodauksesta politiikkaan ja 
julkkismiehiin. Palaamme asiaan jossakin 
toisessa yhteydessä. 
Miesaiheisia kirjoja on julkaistu runsaasti 
viime vuosina, sen lisäksi jo pitkään jat-
kuneen naistutkimusbuumin jalanjäljissä 
on miestutkimus lisääntymässä selvästi. 
Helmikuussa julkaistiin Yhtyneitten Ku-
valehtien Suuri miestutkimus  
”Suomalaisen miehen jalanjäljillä”  ja 
samoihin aikoihin Tasa-arvoasiain neu-

vottelukunta julkaisi Matti Linnavuoren ja 
Arto Tiihosen (hallituksemme jäsen) 
toimittaman antologian ”Itsestään puhu-
vat miehet” , jossa on mm. Miessakkien 
vaikuttajien ja aktiivien Bert Bjarlandin, 
Paavo Nikulan, Antti-Veikko Perheentu-
van, Esko Porolan,Lasse Reijomaan ja 
Hannu Sepposen kirjoitukset. 
Yleisenä huomiona voisi sanoa runsaan 
kahden kuukauden toiminnanjohtajako-
kemuksen perusteella, että julkisuus ja 
tiedotusvälineet ovat kovin kiinnostuneita 
miesaiheisesta aineistosta ja tapahtu-
mista. Mm. Ylen aikainen, Radio Nova, 
Radio Häme ja Kuopion alueradio ovat 
tarttuneet hanakasti mikrofoniin, kun eri-
laista miesaiheista tapahtumaa on jär-
jestetty tammi-helmikuun aikana. Myös 
haastattelupyyntöjä on tullut. 
 
 
 
 
 

 
Miessakit ry 
Yhteystiedot 
 
Toiminnanjohtaja Timo Brunila 
Puh. 09-6126 6211 
GSM 050 346 4039 
E-mail timo.brunila@miessakit.fi 
 
Toimisto 
Puh. 09-612 6620 
Faksi 09-6126 6210 
Internet www.miessakit.fi 
E-mail miessakit@miessakit.fi 
 
Lyömätön Linja 
Helsinki 09-7002 8870 
Tampere 03-3141 8514 
E-mail lyomaton.linja@miessakit.fi 


