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Oppia ikä kaikki
Miessakit ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen
puheenjohtaja Antti-Veikko Perheentupa luopui vuodenvaihteessa roolistaan järjestömme
aktiivitoimijana. Kiitokseksi järjestömme ja
suomalaisten miesten eteen tehdystä arvokkaasta työstä, Miessakit ry:n hallitus päätti
kutsua hänet yhdistyksemme kunniapuheenjohtajaksi. Lisäksi Antti-Veikosta teetettiin
piirrostaulu ripustettavaksi toimitilojemme
seinälle. Nimitys ja taulu julkistettiin
21.3.2003 Helsingissä järjestetyssä illallistilaisuudessa.
Käsissäsi oleva URHOn maaliskuun numero
on erikoisnumero, jota varten kaivoimme arkistoistamme kaksi Antti-Veikon kirjoitusta,
jotka kuvaavat toimintamme perusteita ensimmäisinä vuosina. Lisäksi löysimme pari
muistoja herättävää kuvaa matkan varrelta.
Mielestäni yksi historiamme merkittävimmistä kokonaisuuksista oli Antti-Veikon vuonna
1998 vetämä vuoden mittainen ryhmänohjaajakoulutus, johon hakemusten kautta valitut
parikymmentä miestä ovat lähes kaikki edelleen tavalla tai toisella sitoutuneet yhdistyksemme toimintaan. Näin jälkikäteen harmittaa, etten tuolloin tajunnut ko. koulutuksen ainutlaatuisuutta, mistä kertoo se arvokas henkinen pääoma mikä yhdistyksellämme on käytössä koulutukseen osallistuneiden kautta.

saalta on sanottava, että miesten kollektiivinen herääminen toisiaan tukemaan on vielä
alkutekijöissään.
Miessakit ry täyttää vuonna 2005 kymmenen
vuotta ja sitä silmällä pitäen suunnitellaan
historiamme kokoamista kirjoihin ja kansiin.
Arkistoistamme löytyy paljon arvokasta materiaalia, mutta erityisesti valokuvia menneiltä vuosilta uupuu monista merkittävistä tilaisuuksista. Jos Sinä, arvon lukija, herkeät oivaltamaan, jotta ”hei, minullahan on kuvia
siitä kun…”, niin ei kun omia arkistoja penkomaan ja yhteys tänne toimitukseen. Toisaalta, yhdistykseemme liittyvistä aktiviteeteista on ollut jos jonkinmoista juttua lehdissä
ympäri maata – näitäkin leikkeitä olisi hienoa
saada omien varastojemme jatkeeksi.
Henkilökohtaisesti haluan kiittää AnttiVeikkoa siitä, että hän aikoinaan houkutteli
minut mukaan toimintaan, joka näin vuosien
jälkeen katsottuna on antanut korvaamatonta
oppia elämääni ja työhöni. Vanhempien ja
kokeneempien ihmisten kuunteleminen on
minulle ollut arvokkaampaa kuin mikään kirjatieto koskaan.
Tomi Timperi, tj.
RO-koulutus 1998

Arkistojen penkominen oli itse
asiassa hauskaa puuhaa ja merkille pantavaa oli, kuinka edellä
aikaamme Antti-Veikko ja
muut alkuajan toimijat olivat
pohtiessaan miesten tulevaisuuden näkymiä nykyyhteiskunnassa. Lukuisat kirjoitukset, muistiot, Miesfoorumit
jne. kävivät läpi aiheita, jotka
vasta nyt ovat nousemassa laajempaan keskusteluun. Toi2 / 2003
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Voimalla seitsemän miehen
Teksti Antti-Veikko Perheentupa (teksti on laadittu yhteistyössä Miessakit ry:n hallituksen jäsenten kanssa 1998)
Kuvat Heikki Mäntymaa

Miessakit ry:n identiteetti
Miessakit ry:n identiteetin luonnollisena lähtökohtana on se haaste, jonka kohtaamiseksi
tämä järjestö perustettiin. Tämä haaste liittyy
kulttuurikehityksen synnyttämään uuteen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa miesten perinteisesti vahvat roolit ovat heikentyneet, osittainen hävinneetkin, ja sukupuolten välille on
syntynyt uusi vuorovaikutusasetelma. Vaikka
tällainen kehitys onkin ilman muuta yleisinhimillisesti katsoen myönteistä, miehille se
merkitsee menetyksiin suostumista ja uusien
roolien kehittämistä, kaiken kaikkiaan vaativaa sopeutumista. Tästä seuraa monenlaista
avuttomuutta ja neuvottomuutta, mikä kärjistyessään johtaa epäsosiaalisiin käyttäytymismuotoihin, väkivaltaisuuteen ja itsetuhoisuuteen.
Näiden ongelmien rinnalla oli kannustavana
tekijänä tiedossa runsaasti myönteisiä koti- ja
ulkomaisia kokemuksia miesten keskinäisestä
työskentelystä ja valmiudesta toistensa tukemiseen. Monilla tahoilla oli meilläkin syntynyt miesten ryhmätoimintaa, joka suuntautuu
osanottajien tietoisuuden kasvattamiseen,
vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä
miesten kesken että naisten kanssa, itseluottamuksen kohentamiseen ja viime kädessä minuuden vahvistumiseen. Tällainen toiminta
oli kuitenkin hajanaista ilman keskinäistä yhteydenpitoa.
Miessakkien perustajien muistissa olivat kokemukset yhtäältä Sosiaalipedagogisen keskuksen sosiaalis-emotionaalisesta ryhmäkoulutuksesta ja erityisesti miesryhmistä, toisaalta Naisten Apu Espoossa ry -nimisen järjestön aloittama Lyömättömän Linjan palvelutoiminta perheväkivaltaan syyllistyneille mieSivu 4

hille. Sosiaalipedagogisen keskuksen tehtäväkuvaan ei sovellu miesten laajamittainen aktivoiminen keskinäisen tukemisen merkeissä.
Mainittu naisjärjestö taas pyrki siirtämään
vastuun miehiin kohdistuvasta perheväkivaltatyöstä miehille itselleen. Näistä eri syistä
oli ilmeinen tarve aikaansaada maanlaajuiseen vaikuttamiseen tähtäävä organisaatio tällaisia toimintoja ylläpitämään ja kehittämään.
Järjestön perustamiseen vaikutti lisäksi tieto
miesten ongelmien, erityisesti väkivallan,
noususta kasvavan huomion kohteeksi sekä
kansallisesti että kansainvälisesti.
Miessakkien perustamisen lähtökohtana oli
ajatus laajapohjaisesta, kaikille miehille avoimesta järjestöstä, jonka piirissä miehet tukevat toisiaan. Välttämättömäksi tavoitteeksi
katsottiin miesten joukkomittainen aktivoiminen keskinäisen tuen merkeissä, koska
J Ä SEN T IE D O TE

vain tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa
kulttuurin perusrakenteisiin ja synnyttää siinä
merkittäviä muutoksia. Tämä tarkoittaa yksilöllisen vastuunoton korostumista mahdollisimman monen miehen elämässä, ei massaliikettä. Miesten ongelmat eivät perustajien
käsityksen mukaan johdu ensisijassa tiedon
tai valistuksen puutteesta, eikä niihin siten
voida vaikuttaa asiantuntemukseen perustuvalla valistuksella.
Yksilöllistä vastuunottoa korostava järjestö
tarvitsee valtakunnallista organisaatiota palkattuine toimihenkilöineen toimintaidean
kantajaksi ja erilaisten toimintayksiköiden
yhdyssiteeksi, mutta varsinainen toiminta on
ensi sijassa paikallista, omaehtoista ja pääosin
vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Tämä edellyttää selkeää näkemystä siitä, että lukuisat, rakenteeltaan erilaiset miesryhmät ovat toiminnan varsinaisia toteuttajia, toimijoita. Tämä
puolestaan vaatii luovuuden ja monimuotoisuuden hyväksymistä. Yhteisen perusnäkemyksen ja tavoitteellisuuden säilyttämiseksi
idea on selkeytettävä ja muutamia keskeisiä
toimintamalleja kehitettävä. Samoin tarvitaan
sellaisia rakenteita, joilla järjestön keskus on
säännöllisessä yhteydessä paikallistoimintaan
ja paikallistoiminnan yksiköt keskenään.
Jotta laajojen miesjoukkojen aktivoiminen
olisi mahdollista, vaaditaan innostavaa ideaa,
vahvaa uskoa tavallisten miesten panoksen
merkitykseen ja miehiä kokoavaa määrätietoista johtajuutta. On sisäistettävä se lähtökohta, että miehet voivat merkittävästi tukea
toistensa sosiaalista ja henkistä kasvua myös
ilman asiantuntijoita. Luonnollisin keskinäinen tuki perustuu elämänkokemukseen, jota
täydennetään sopivalla metodisella valmennuksella ja järjestön piirissä tapahtuvalla jatkuvalla itsensä kehittämisellä.
Järjestön säännöissä määritetään normaaliin
tapaan sen tavoitteet ja tavoitteiden toteutta2 / 2003

mistavat. Tavoiteajattelu johtaa kuitenkin helposti pinnallisuuteen ja toimintamuotojen
kaavoittumiseen, kun kysymys on Miessakkien kaltaisesta, kokonaan uutta aluetta kohtaamaan lähtevästä toiminnasta. Tavoitteiden sijasta onkin kuvaavampaa puhua missiosta,
omaksutusta perustehtävästä, joka jatkuvasti
hakee sekä ulottuvuuksiaan että toteutumistapojaan. Useimmilla laajan jäsenpohjan saavuttaneilla järjestöillä on ollut missionaarinen
lähtökohtansa. Silloin toiminta on lähtenyt
liikkeelle yleisestä näkemyksestä eikä ainakaan alkuvaiheessa rajoittunut vain konkreettisiin tavoitteisiin. Jos missio perustuu kulttuuritilanteeseen ja sisältää siten sosiaalisen
tilauksen, sen esittäminen tarttuvalla ja innostavalla tavalla on mahdollista, ja edellytykset
laajapohjaiselle toiminnalle ovat olemassa.
Monet seikat antavat tällä hetkellä aiheen uskoa, että miesliikkeen missio perustuu vahvaan sosiaaliseen tilaukseen.
Mission yhteydessä on syytä puhua myös visiosta. Visio voidaan kuvata tavaksi hahmottaa tulevaisuutta, mutta käsitteen sisältö ei ole
yksiselitteinen. Se voi tarkoittaa näkemystä
tulevaisuudesta sellaisena, kuin se todennäköisesti toteutuu, mutta kysymys voi myös
olla jonkinlaisesta toivetulevaisuudesta, jonka
toteutuminen riippuu ihmisten määrätietoisista ponnistuksista. Toivetulevaisuudella on taipumus irtaantua realiteeteista ja muodostua
utopiaksi. Siksi on tärkeää kehittää ajatusta
visiosta siten, että siinä yhdistyvät sekä realiteetit että toiveet. Tällaisessa visiossa todennäköisen tulevaisuuden oletetaan muuntuvan
jossakin määrin paremmaksi sellaisin toimin,
joihin jokin kehityksestä vastuuta kantava
joukko voi sitoutua ja joista sitten muodostuu
sen missio.
Miessakkien toiminnan missio perustuu visioon meneillään olevan kehityksen ongelmallisuudesta miesten kannalta mutta samalla
uskoon tulevaisuutta muuttavan kulttuurityön
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mahdollisuudesta. Tämä kulttuurityö tähtää
feminiinisen ja maskuliinisen kokemustodellisuuden erilaisuuden entistä parempaan ymmärtämiseen ja luo siten perustaa tämän erilaisuuden muodostumiselle lisääntyväksi
kulttuuriseksi rikkaudeksi. Tällainen kehitys
edellyttää keskinäistä työskentelyä erikseen
miesten ja naisten taholla tietoisuuden lisäämiseksi kummankin omasta ominaislaadusta.
Tämän ohella tarvitaan monimuotoisten ja entistä tasapainoisempien vuorovaikutusrakenteiden määrätietoista kehittämistä sukupuolten kesken perheistä valtakunnallisiin päätöksentekoelimiin asti.
Vastuullinen mies vision ytimenä
Vanha, ainakin pohjoismaissa jo pääosin sivuutettu yhteiskuntamalli perustui auktoriteeteille ja hierarkioille sekä kuuntelemattomalle, kaikessa oleellisessa maskuliiniselle vallankäytölle. Yli kaksi vuosisataa kestänyt sitkeä ja monia takaiskuja kohdannut kamppailu
vapauden ja tasa-arvon ihanteiden toteuttamiseksi on tällä vuosisadalla ja erityisesti muutaman viime vuosikymmenen aikana johtanut
läpimurtoon ja kokonaan uudenlaiseen kulttuuritilanteeseen, johon liittyy monia uudenlaisia ongelmia. Vanhaan kulttuurimalliin
kuului tiukka järjestys monine rajoituksineen
ja niitä ylläpitävine laajoine väkivaltarakenteineen. Nämä rajoitukset ja rakenteet ovat
nyt pääosin purkautuneet, mutta kasvavaksi
yhteiskunnalliseksi uhaksi ovat nousseet vapauden ylilyönnit: sitoutumattomuus, johtajuuden ja vanhemmuuden heikkenemiseen
liittyvä kaaoksen lisääntyminen sosiaalisissa
rakenteissa sekä yksilötason väkivallan hallitsemattomuus. Lisäksi pitkälle vietyjä vapauden ja tasa-arvon ihanteita on vaikea toteuttaa
rinnakkain, mistä on seurannut yhteiskunnallisia jännitteitä ja tasapainohäiriöitä.
Myös vastuun luonne on muuttunut. Vanhassa yhteiskuntamallissa vastuu liittyi alamaiSivu 6

suuteen ja suuntautui ylöspäin kohti hierarkioiden huippua ilmeten viime kädessä uskollisuutena hallitsijoille ja kuuliaisuutena Jumalalle. Uuden kulttuurisen vastuumallin täytyy
yhä selvemmin muotoutua siten, että pääpaino on tästä lähin horisontaalisessa suunnassa,
toisin sanoen ihmisten vastuuna toisistaan,
mikä merkitsee vuorovaikutuksellista vastuunkantoa. Hierarkiat eivät toki häviä kokonaan, sillä vastuita ei koskaan voida jakaa tasaisesti, mutta vuorovaikutuksellisuus korostuu myös muuttuneessa johtajuuskulttuurissa.
Vastuut eivät myöskään voi olla yhtä tiukasti
normitettuja kuin autoritaarisessa kulttuurissa. Eettisten normien merkitys ei ole vähentynyt, mutta ne toimivat vain sillä edellytyksellä, että määrätietoisesti kehitetään ihmisten
omakohtaista moraalista herkkyyttä. Kehitys
kohti tasapainoisempaa yhteiskuntaa voi tapahtua vain sitä mukaan, kun yksilöllinen
vastuunotto lisääntyy.
Visio mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskunnan kehityssuuntaan perustuu tälle ajattelutavalle. Kysymys ei ole todellisuuden paremmasta tiedollisesta hallitsemisesta eikä tutkimukseen ja tietoon perustuvista säännöistä,
ohjauksesta ja organisaatioista, vaan voimistuvista yksilöllisistä pyrkimyksistä tiedostaa
omia kokemis- ja reaktiotapoja ja sitä mukaa
rakentuvasta vastuullisuudesta. Tämän tavoitteen taustalla on se perusnäkemys, ettei ihminen ole primäärisesti rationaalinen olento,
vaan ratkaisevaa on ihmisen tapa kokea maailma. Kaikessa oleellisessa ihmisen toiminta
perustuu kokemistapoihin ja tunnerakenteisiin
riippumatta siitä, että sille pyritään jälkikäteen antamaan rationaalisia selityksiä.
Kokemis- ja reagoimistavat eivät ole pelkästään yksilöllisiä, vaan niissä on runsaasti kollektiivisia ulottuvuuksia. Yksi keskeinen kokemiseen ja reaktioihin vaikuttava tekijä on
sukupuoli. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista pohtia sitä laajaa kiistakysymystä,
J Ä SEN T IE D O TE

missä määrin sukupuolisidonnainen kokeminen perustuu biologisiin tekijöihin ja missä
määrin se on kulttuurievoluution muovaama.
Oleellista on joka tapauksessa se, että miehet
kokevat ja käyttäytyvät keskimäärin toisin
kuin naiset, vaikka kummankin sukupuolen
käyttäytymismallien asteikko onkin viime
vuosikymmeninä selvästi laajentunut. Maskuliinisuudelle on tyypillistä ainakin kilpailevuus ja valtahakuisuus, mihin liittyy miehistä
taipumusta alistamiseen ja väkivallan käyttöön. Vanhalla ajatuksella miesten vahvemmasta rationaalisuudesta ei ole reaalisia perusteita. Sen sijaan näyttää ilmeiseltä, että
miehillä on heikompi luontainen kyky eritellä
tunteitaan ja ehkä siitä johtuen enemmän taipumusta reagoida puhumisen asemesta toimimalla.
Tämän näkemyksen pohjalta tarkentuva missio tarkoittaa miesten tukemista ottamaan
vastuuta tunteistaan ja niiden synnyttämistä

toiminnoista. Haastavin osa tätä missiota koskee miehistä väkivaltaa, josta perheväkivaltaa
on pidettävä erityisen ongelmallisena asiana.
Toisen äärilaidan muodostaa miesten itsetuhoisuus, jopa itsemurhat. Tärkeä alue mission toteuttamisessa onkin kriisityö, joka kohdistuu toteutuneisiin uhka- ja hätätilanteisiin.
Kriisityön täytyy kuitenkin niveltyä saumattomasti siihen ennalta ehkäisevään toimintaan, jolla estetään kokemusten ja reaktioiden
kärjistymistä kriisin asteelle. Miestyön tavoitteeksi on siten otettavissa miesten ja sitä kautta perheiden sekä lopulta koko yhteiskunnan
elämänlaadun kohottaminen. Kysymys miesten vastuullisuudesta on nähtävä laaja-alaisena ja koko miehisen kokemisen kirjoa
koskevana. Voidaan puhua vastuun maskuliinisesta eksistenssistä eli pyrkimyksistä
maskuliinisten kokemis- ja elämäntapojen kehittämiseen ja viime kädessä maskuliinisten
minuuksien vahvistamiseen siten, että tulevaisuudessa syntyy uusi miehenä olemisen
kulttuuri.
Vastuullisuus merkitsee myös sitoutumista.
Yhteiskunnan dynaaminen ulottuvuus - vastakohtana juridis-hallinnolliselle ulottuvuudelle - rakentuu yksilöiden liittymisestä sosiaalisiin perusrakenteisiin, perheisiin ja työyhteisöihin ja niiden kulttuurista. Kaikille pitkään
eläville pienyhteisöille muodostuu nimittäin
oma kulttuurinsa, joka luo perustan jäsentensä arvomaailmalle ja jonka säilyminen vaatii
riittävää määrää siihen sitoutuneita henkilöitä.
Sitoutuminen on lähtökohtana liittymisprosesseille, jotka muodostavat yhteisöllisyyden
perustan sekä samalla kulttuuria jatkuvasti
uudistavan ja yksilöllistä kasvua edistävän
dynamiikan. Monenlaisista rinnakkaisista liittymis- ja irtautumisprosesseista ja niiden tuottamista osakulttuureista syntyvää kokonaisuutta voidaan luonnehtia sosiaaliseksi todellisuudeksi, jossa jokaisella yksilöllä on monta
roolia ja niiden mukana erilaisia vastuita.
Vastuun kantaminen itsestä ja sosiaalisesta
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ympäristöstä muodostaa siten laajan ja monikerroksisen mutta samalla jakamattoman
haasteen.
Sosiaaliseen todellisuuteen kuuluva vaikuttaminen tarkoittaa välitöntä vastuunottoa sekä
itsestä että sosiaaliseen ympäristöön kuuluvista muista henkilöistä. Sen vastakohta on
välillinen vaikuttaminen, jossa kysymys on
kulttuurin normitasoa koskevasta vastuusta.
Välitön vastuunkanto koskee sitä, mitä jokainen voi tehdä omissa lähipiireissään. Välillisen vaikuttamisen ylimmän tason muodostaa
lakien säätäminen ja siihen kytkeytyvä toimeenpanon normittaminen. Normistoja muokataan muullakin, esimerkiksi paikallis- ja
järjestöhallinnossa, liike-elämän johtotasoilla,
työyhteisöissä, kasvatuksesta ja opetuksesta
huolehtivissa instituutioissa eikä suinkaan vähiten mediassa. Suurin osa tällaisesta normistosta perustuu mallikäyttäytymiseen ja sen
mukana sisäistyviin arvoihin, joita ei aina
kyetä ilmaisemaan sanallisessa muodossa.
Vastuunoton alueita on siten runsaasti.
Vastuun ongelmat ovat yleisinhimillisiä. Sekä
miehillä että naisilla on niiden suhteen paljon

tehtävää. Miesten on kuitenkin syytä myöntää, ettei tämän hetken tilanne ole tasapainossa, vaan että naiset tutkivat ja kehittävät omaa
sosiaalista todellisuuttaan paljon miehiä aktiivisemmin. Eräillä alueilla naiset ovat lähteneet kantamaan huolta myös miesten kasvusta, kuten esimerkiksi Lyömättömän Linjan
syntyhistoria osoittaa. Siksi kulttuuriset paineet miesten keskinäisen, omaehtoisehtoisen
ja määrätietoisen toiminnan liikkeelle saamiseen ovat suuret.
Vastuuttaminen käytännön toimintana
Miessakkien toiminnassa on sen perustamisesta lähtien käytetty järjestön idean ilmauksena sanontaa muuttaa muuttumalla. Tämä
tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä tavoitteena
on auttaa miehiä itseään muuttumaan, jolloin
yhteiskunnalliset muutokset seuraavat heijastumina yksilöjen uudistumisesta. Jotta tämän
muutosprosessin luonnetta voitaisiin hahmottaa, tarvitaan näkemystä ihmisten yksilölliseen ja kollektiiviseen kokemiseen ja
käyttäytymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Miessakkien perustamisnäkemyksen
tausta voidaan tiivistää seuraavasti.
Todellisuus siivilöityy jokaiselle ihmiselle hänelle
ominaisen tunnejärjestelmän läpi. Tämä tarkoittaa,
että aistimukset muuttuvat
kokemuksiksi saadessaan
tunnelatauksen, jonka
luonne ja voimakkuus
määräytyy aistijan mukaan. Henkilökohtainen
kokemistapa, eräänlainen
tunnekenttä koostuu aina
sekä kollektiivisista että
yksilöllisistä aineksista.
Kollektiiviset ainekset
edustavat muilta opittua
kokemista, joista osa on
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peräisin perhe- ja muusta lähipiiristä, osa taas
on yleistä, mahdollisesti hyvinkin vanhaa historiallista perua. Niiden omaksuminen tapahtuu pääasiassa tiedostamattomassa vuorovaikutustapahtumien ketjussa sosiaalisen ympäristön kanssa. Omaksuminen on luultavasti
vahvinta lapsuudessa, mutta se jatkuu koko
elämän ajan.
Yksilölliset kokemistavat rakentuvat ympäristöstä opitun rinnalle ja tilalle perusasuun liittyvien ja elämänhistoriallisten tekijäin vaikutuksesta. On koottua tietoa siitä, että ihmisen
emotionaalinen rakenne alkaa muotoutua jo
sikiövaiheessa. Psykodynaamisten koulukuntien piirissä pidetään varhaislapsuutta yleisesti hyvin keskeisenä tunnerakenteen muotoilijana. Erityisen merkittäviksi on nähty varhaiset traumaattiset kokemukset, esimerkiksi
toistuva hylätyksi tuleminen tai jatkuva väkivallan uhka. Nyttemmin on kerääntynyt vahvaa näyttöä siitä, että myös aikuisena kohdatut ja tietoisuudesta ainakin osittain torjutut
järkytykset vaikuttavat yksilön kokemistapaan syvästi, jopa työ- ja toimintakykyä rajoittaen.
Yksilölliset kokemistavat vaikuttavat kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
Kohtaamistilanteissa aktivoituvat vahvat tunteet, esimerkiksi viha, pelko, kateus, sääli, häpeä tai inho, ovat yleensä jonkin ulkoisen tekijän, useimmiten toisen ihmisen olemuksen,
puheiden tai toiminnan laukaisemia, mutta
niiden voima ja siitä johtuva hallinnan vaikeus ei määräydy vain laukaisijasta vaan voittopuolisesti kokijasta itsestään. Kun näin tapahtuu vuorovaikutuksessa molemmin puolin, on
helppo ajautua kumulatiivisiin keskinäisiin
tunneprosesseihin, joista aiheutuu monenlaisia jännityksiä ja kriisejä ihmisten kesken.
Suodattuessaan emotionaalisten rakenteiden
läpi ihmisten väliset viestit värittyvät, usein
myös vääristyvät.
Omista vaikeasti hallittavista ja puutteellisesti
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tiedostetuistakin tunnetekijöistä johtuu, ettei
tasapainoisen kuuntelemisen taito ole ihmiselle luontainen kyky vaan pikemminkin
määrätietoisen harjaantumisen tulos. Harjaantumisessa ovat monet onnistuneet etenemään
yksin, mutta huomattavasti tehokkaampaan
kuuntelemisen oppimiseen päästään toiminnalla, jota voidaan kutsua sosiaaliseksi valmennukseksi. Sellainen toteutuu sekä kahdenkeskisissä ohjaussuhteissa että ohjatuissa
pienryhmissä, joissa ohjaajan roolina on ulkoisten häiriötekijöiden eliminoiminen ja pelisäännöistä huolehtiminen, työskentelyn tukeminen kysymyksillä ja aloitteilla, hetkellisten tunnepaineiden lieventäminen ja niistä
johtuvien provokaatioiden estäminen sekä
työskentelyn jatkuvuuden turvaaminen.
Sosiaalisessa valmennuksessa sovellettavat
menetelmät ovat syntyneet pääasiassa psykoterapeuttisessa hoitotyössä, josta on kertynyt
runsaasti kokemusta useiden vuosikymmenien ajalta. Miessakkien toiminnassa
on kyse aikuiskoulutuksesta tai valmennuksesta, josta periaatteessa kuka tahansa hyötyy. Ihmisillä on eriasteisia emotionaalisia ongelmia, mutta useimmiten ne tulisi
nähdä puutteellisina taitoina, joita voidaan
kehittää valmennuksella. Tässä suhteessa koko elämä on oppimista.
Miessakkien sosiaalista valmennustoimintaa
pyritään rakentamaan erilaisina toimintamalleina, joilla kohdataan sekä yksilöllisen tuen
että ryhmäkohtaisen oppimisen tarpeita. Helpoimmin toteuttavana ja siksi ensisijaisena
toimintamallina pidetään miesten verkostoitumista pienryhmiksi eli sakeiksi, joiden ideana
on synnyttää pitkäjänteisen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen eli puhumisen ja
kuulluksi tulemisen rakenteita miesten arkipäiväisten elämäntilanteiden käsittelyä varten. Sakkitoiminta on itseohjautuvaa, ilman
nimettyä ohjaajaa tapahtuvaa, mieluimmin
säännöllisesti toistuvaa yhdessäoloa, jolle järSivu 9

jestö pyrkii tarjoamaan selkeän rakenneidean
sekä toistuvia virikkeitä esimerkiksi vuosittain järjestettävissä laajemmissa yhteisissä tapaamisissa.
Sosiaalisen valmennuksen tavoitteellisuus korostuu ohjatuissa pienryhmissä. Tämä toimintamalli ei muodosta pysyviksi tarkoitettuja
sosiaalisia rakenteita, vaan kysymys on määräaikaisista ja määrämuotoisista prosesseista,
joiden perusajatuksena on johdattaa ja totuttaa osanottajat intensiiviseen itsensä tutkimiseen. Ryhmän rooli on keskeinen, sillä kaikki
sen jäsenet muodostuvat toistensa peileiksi.
Yksilöllisten kokemusten kertominen ja tutkiminen tarjoaa samalla virikkeitä ja vertailuaineistoa muille jäsenille. Ryhmäprosessit kehittävät yksilöllistä tietoisuutta kahteen suuntaan: yhtäältä löytyy yhteistä kokemustodellisuutta jopa sellaisillakin alueilla, joilla
aikaisemmin on saatettu kokea ahdistavaa yksinäisyyttä, toisaalta omien ainutkertaisten
kokemistapojen hahmottaminen helpottuu.
Molemmat muutokset vahvistavat yksilöllisyyttä eli uskallusta olla erilainen. Ohjatut
ryhmäprosessit edustavat selkeästi kasvuhakuista työskentelyä.
Solujen ja ohjattujen ryhmien rinnalle Miessakkien toiminnassa tarvitaan myös kahdenkeskisiä tukisuhteita sellaisia tilanteita varten,
joissa välitön tuki on välttämätön tai käsitellään hyvin arkoja henkilökohtaisia ongelmia. Samoin on laita, jos mies ei muutoin
syystä tai toisesta ole valmis liittymään ryhmään tai sopivaa ryhmää ei sillä hetkellä ole
tarjolla. Kahdenkeskiseen työskentelyyn sisältyy usein ratkaisukeskeinen työskentelyote. Tällöin kysymys on yleensä kriisinluonteisesta tilanteesta, johon voi liittyä ongelmakäyttäytymistä, esimerkiksi väkivaltaa toisia
perheenjäseniä kohtaan tai muuta rikollista
toimintaa. Toisinaan lähtökohta voi olla jokin
olennainen menetys miehen elämässä. Miessakkien keskeisiin toimintamuotoihin kuuluSivu 10

van Lyömättömän Linjan lähtökohtana on
juuri tällainen kahdenkeskinen, luottamukseen perustuva ratkaisukeskeinen työskentely,
jonka ensisijaisena tavoitteena on herättää
mies tietoiseksi vastuustaan väkivallasta ja
väkivaltakäyttäytymisen ehdoton lopettaminen.
Edellä kuvattuja sosiaalisen valmennuksen
muotoja voidaan ajatella ketjuna, jossa kahdenkeskiset tukisuhteet muodostavat eniten
huolenpitoa sisältävän toimintamallin. Sitä ei
ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi rakenteeksi, mitä ratkaisukeskeisyyden korostaminenkin ilmentää. Pyrkimyksenä on asianomaisen miehen eteneminen seuraavalle valmennustasolle
eli kypsymään ohjatun kasvuryhmän tai piensolun jäseneksi. Määrämittainen valmennusprosessi ohjatussa kasvuryhmässä voi saman
miehen elämässä toistua kohtuullisen tauon
jälkeen hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Ohjatun kasvuryhmän tavoitteena on
kuitenkin pidettävä sitä, että kasvuryhmissä
saavutettu vuorovaikutusvalmius tulee perheja työelämän ohella hyödynnetyksi myös
miesten soluverkostossa sekä uusien tukihenkilöiden ja ryhmänohjaajien koulutuksen lähtökohtana.
Kasvuryhmiin liittymistä ja niiden prosesseja
voidaan tukea erilaisilla lyhytkursseilla, joilla
tutkitaan rajattuja ihmisen ja miehenä olemisen tai vuorovaikutuksen alueita kouluttajan
johdolla ja hänen asiantuntemuksensa varassa
mutta käyttäen samalla hyväksi osanottajien
kokemuksia. Tällaisella kurssitoiminnalla voi
tietenkin olla niiden osanottajille itsenäistäkin
merkitystä, joskaan pelkän tiedon vaikutus ei
yleensä ole kovin syvällinen ja merkittäviä
muutoksia aikaansaava.
Vaikka solujen toiminta tapahtuu periaatteessa itseohjautuvasti, niiden käynnistäminen
edellyttää sellaista valmennusta, jossa solujen
kokoajat saavat käsityksen toiminnan ideasta
J Ä SEN T IE D O TE

sekä solujen erilaisista käynnistämistavoista.
Sen sijaan sekä kahdenkeskinen tukityöskentely että kasvuryhmien ohjaaminen asettaa tekijöille selvästi enemmän vaatimuksia. Ensinnäkin on edellytettävä sellaista ikää, jonka antama elämänkokemus luo pohjan erilaisten
elämäntilanteiden ymmärtämiselle. Työstä
kiinnostuneille on järjestettävä pitkähkö täydennyskoulutus, johon valittavien henkilökohtainen soveltuvuus on arvioitava. Koulutukseen tulee sisältyä ihmissuhteiden ja tunnedynamiikan teoreettisen tarkastelun ohella
osallistuminen ryhmäprosessiin ja siten omakohtainen kokemus ryhmän jäsenenä olemisesta sekä riittävästi ohjattua harjoittelua. Tällaisen valmennuksen toteuttaminen ja sen
avulla tapahtuva, riittävän suuren ja jatkuvasti
vahvistuvan tukihenkilö- ja ryhmänohjaajajoukon kasvattaminen on tärkeä edellytys
toiminnan pitkäjänteiselle onnistumiselle.
Kulttuurinen vaikuttaminen
Edellä on viitattu niihin moninaisiin tekijöihin, jotka ylläpitävät ja muuntavat yhteiskunnassa vallitsevia normistoja. Normistojen
2 / 2003

luonteen selventämiseksi on syytä puhua
virallisista ja piilonormeista. Virallisten
normien eli lakien ja
muiden säännösten
sekä esimerkiksi autorisoitujen ammatillisten käyttäytymissääntöjen muuttuminen tapahtuu hitaasti
ja vaatii yleensä vahvoja taustavoimia.
Piilonormistot voivat
kehittyä nopeammin
ja omaehtoisemmin,
mutta ne muodostavat
usein myös kehityksen jarrun, joka saattaa heikentää virallistenkin normien vaikutusta. Osittain on kyse suhtautumistavoista ja
toimintamalleista, joita ei avoimesti kannateta
mutta joita silti noudatetaan. Niiden muuttaminen on yleensä helpompaa kuin säännösten, mutta vaatii tietenkin määrätietoista toimintaa. Lisäksi piilonormistojen muutoksilla
on välittömän vaikutuksen ohella taipumus
muuttaa ajan mittaan myös virallisia normeja.
Miessakkien toimintaan tulee kuulua sellaisia
rakenteita, joilla on ainakin ajan oloon normistoja muuttava vaikutus. Tällainen toimintamalli voi olla esimerkiksi miesfoorumi, jossa otetaan johdonmukaisesti esille ajankohtaisia miesten elämään ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä ja näkökohtia
sekä edistetään tätä aihepiiriä koskevaa keskustelua. Julkista keskustelua on sinänsä pidettävä tärkeänä, sillä sen kautta voidaan nostaa esille sellaisiin piilonormistoihin liittyviä
kysymyksiä, jotka jarruttavat myönteistä tai
tukevat kielteistä kehitystä. Toisen tärkeän
toiminnan alueen voivat muodostaa julkaisut,
erityisesti oma aikakauslehti. Se vaatii kuitenkin merkittävästi suurempia henkisiä ja talouSivu 11

dellisia resursseja kuin alkavalla järjestöllä on
käytettävissään.

viä arvoja, jotka voivat selkeytyä vain pitkäjänteisellä työllä.

Nopeasti on mahdollista päästä vaikuttamaan
siten, että järjestön aktiivit osallistuvat julkiseen keskusteluun erilaisilla käytettävissä olevilla foorumeilla. Niitä voivat olla julkaisujen
ohella myös muiden organisaatioiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa halutaan
käsitellä Miessakkien mission kannalta tärkeitä kysymyksiä. Sekä omissa julkaisuissa
että muualla käytettävissä puheenvuoroissa
voi kuitenkin olla kysymys vain esittäjän
omista näkemyksistä, joilla pyritään synnyttämään keskustelua ja sitä kautta vaikuttamaan.
Järjestöllä ei ole eikä voi olla omaa kantaa
mihinkään yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen, jollei hallituksessa ole erityisestä syystä
nimenomaisesti toisin päätetty. Tässä on syytä olla erityisen varovainen, jotta järjestö ei
leimaudu miesten intressijärjestöksi, mikä
saattaisi olennaisesti vaikeuttaa sen työtä. Sen
sijaan järjestön tavoitteiden ja toiminnan esittely on kaikissa tarjoutuvissa yhteyksissä tervetullutta.

Miessakkien missio painottuu miesten yhteistyöhön ja keskinäiseen kasvuhakuiseen tukeen. Tätä näkemystä on sovellettava myös
siten, että toiminnot pyritään rakentamaan jäsenten ryhmätyöskentelylle. Järjestössä tarvitaan kyllä palkattuja toimihenkiöitä, mutta
heidän työpanoksensa on keskitettävä laajojen toimintojen organisoimiseen, toiminnan
ulkoisten ehtojen, kuten taloudellisen perustan kehittämiseen sekä rutiinitöiden hoitamiseen. Palkattua osa- tai täysaikaista työpanosta tarvitaan myös vaativaa ammatillista osaamista edellyttäviin koulutus-, valmennus- ja
ohjaustehtäviin sekä vaikeimpien kriisitilanteiden hoitamiseen. Sen sijaan kaikkeen sellaiseen ideoimis-, kehittämis- ja organisoimistyöhön, joka perustuu erilaisten tietojen,
näkemysten ja kokemusten vuorovaikutukselle sekä yhteyksille yhteiskunnan eri tahojen
kanssa, haetaan vapaaehtoisia tekijöitä jäsenistön piiristä. Toimihenkilöiden rooli aktiivisiin jäseniin nähden on tukea antava, avustava
ja kannustava sekä koulutus- ja valmennustoimintaa kehittävä. Tällaiselle toimintanäkemykselle rakentuu erityisesti ajatus toiminnan
paikallisesta itsenäisyydestä.

Miessakkien oma järjestökulttuuri
Järjestön mission ja sitä toteuttavien rakenteiden tulisi muodostaa saumaton kokonaisuus.
Järjestöjen toiminta on väljästi säädeltyä, joten yksittäisen järjestön toimintarakenteet on
periaatteessa mahdollista sopeuttaa vastaamaan järjestön missiota. Rakenteet puolestaan
luovat perustan toimintakulttuurin muodostumiselle. Siksi niiden tulisi olla mahdollisimman pitkälle sopusoinnussa missioon
liittyvien arvojen kanssa. Erityisesti uudessa,
vasta toimintaansa aloittavassa ja jäsenistöään
kokoavassa järjestössä kannattaa kiinnittää
näihin seikkoihin runsaasti huomiota. Miessakkien tulee pyrkiä sisäisen toimintakulttuurinsa määrätietoiseen rakentamiseen. Toimintakulttuurin tulee ilmentää missioon liittySivu 12

Sanottuun liittyy edellä esillä ollut kysymys
asiantuntijuudesta. Kun lähtökohtana on luottamus miesten yleiseen kykyyn kehittyä sekä
ottaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään, tämän täytyy johdonmukaisuuden vuoksi tarkoittaa myös sitä, että tavallisista, riittävän
elämänkokemuksen omaavista miehistä löytyy riittävästi niitä, jotka kykenevät toimimaan sekä toisten miesten tukijoina heidän
kriisitilanteissaan että kasvuryhmien ohjaajina. Tämä luottamus on kuitenkin vain lähtökohta, jonka realisoiminen edellyttää pätevää
koulutusta ja valmennusta sekä työnohjausta,
missä tehtävissä tarvitaan ammatillisesti pätevää henkilöstöä. Raja ei tässäkään kohdin saa
J Ä SEN T IE D O TE

olla jyrkkä, vaan myös jäsenistöä kannustetaan valmentautumaan koulutus-, valmennusja työnohjaustehtäviin, missä tarvittavan täydennyskoulutuksen järjestäminen kuuluu järjestön tehtäviin.

selvittämällä heille toiminnan tavoitteet johtajuus ratkeaa itsestään. Tarvittavan johtajuuden luonnetta on tarpeen jatkuvasti selkiyttää.

Kaikki määrätietoinen toiminta vaatii johtajuutta. Monista henkilöihin ja käytännön
mahdollisuuksiin liittyvistä tekijöistä johtuen
vastuut jakautuvat aina epätasaisesti. Jonkun
tai joidenkin on aina kannettava ensisijainen
vastuu, mikä antaa perustan myös vaikutusvallan erilaisuudelle. Tämä on johtajuuden
lähtökohta. On tärkeää, että johtajuuden tarve
tiedostetaan ja hyväksytään koko järjestössä.
Johtajuuden tärkeyttä on syytä korostaa erityisesti siksi, että johtajuuskulttuuri on viime
vuosikymmeninä käynyt läpi suuren murroksen koko yhteiskunnassa. Johtajuuteen kohdistuu nykyisessä vielä selkiytymättömässä
tilanteessa monenlaisia ristiriitaisia paineita,
jotka vaikeuttavat sen toteutumista. Ns. demokraattisesta johtajuudesta on syntynyt
ihannekuvia, joiden perusteella johtajuudesta
vastaaville henkilöille ollaan taipuvaisia asettamaan erittäin suuria vaatimuksia. Ihannekuvien mukainen sovittelutehtävä, jossa kaikki
näkökannat otetaan tasapuolisesti huomioon
ja jossa kuitenkin säilyy vastuun toiminnan
tavoitteellisuudesta ja voimavarojen tehokkaasta käytöstä, on useimmiten mahdoton.
Tämänkaltaisia johtajuusongelmia esiintyy
kaikkialla yhteiskunnassa, mutta järjestöt
näyttävät olevan niille erityisen otollista kenttää.

Vanhakantaisiin autoritaarisiin johtamiskäytäntöihin ei ole paluuta, mutta myöskään järjestöjen tavanomainen puheenjohtajatyyppinen johtajuus ei riitä, jos se tarkoittaa toiminnan keskittämistä kokouksiin ja niiden johtamista. Uutta johtajuusmallia voidaan luonnehtia prosessijohtajuudeksi. Se tarkoittaa
vastuuta työskentelyn vaatimista rakenteista
ja muodoista sekä yhteisten pelisääntöjen luomisesta sekä työskentelyn muista edellytyksistä, niin kuin myös puuttumista tarvittaessa
pelisääntöjen rikkomiseen. Kaikkea tätä ei
tarvitse eikä ole edes suotavaa tehdä yksin,
vaan johtamisen tärkeänä ulottuvuutena on
sellaisten henkilöiden etsiminen, joiden kanssa tehtäviä voi yhdessä suunnitella ja jakaa.
Tässäkään ei ole ensisijassa kysymys demokraattisten valintamuotojen noudattamisesta
vaan toimivien ratkaisujen löytämisestä. Johtajuuden tulee siten toteutua samanaikaisesti
monella tasolla. Demokratia merkitsee tällöin
toiminnassa mukana olevien oikeutta osallistua toimintalinjojen määrittelyyn ja arvioida jälkikäteen jo toteutunutta. Johtajuudelta
tämä edellyttää avoimuutta ja valmiutta kuunnella erilaisia, myös kriittisiä mielipiteitä
mutta myös itsenäistä vastuunottoa ratkaisuista. Epämääräisen demokraattisuusihanteen
asemesta tällaisessa johtajuudessa korostuu
epäautoritaarisuuden ja vahvan tavoitteellisuuden vaativa yhdistäminen.

Johtajuuskulttuuri onkin tärkeä osa Miessakkien järjestökulttuurin kehittämishaastetta.
Kun johtajuuden toteutuminen ymmärretään
toiminnan keskeiseksi edellytykseksi, on esimerkiksi uusien paikallisten tai muiden toimintayksikköjen luomisessa tärkeätä löytää
sopivia miehiä ottamaan johtajuus ainakin
toiminnan alkuvaiheessa. Ei voida luottaa siihen, että keräämällä yhteen joukon miehiä ja

Onnistuakseen järjestöjohtajuuden tulee
yleensä olla riittävän pitkäjänteistä. Toisaalta
johtavien henkilöiden ylipitkä sitoutuminen
vastuuseen sisältää usein myös haittapuolia.
Siten pitkäjänteisyyteen kuuluu johtajanvaihdosten valmistelu riittävästi etukäteen.
Johtajuutta on tuettava valmennuksella ja
työnohjauksella, minkä tulee sisältyä järjestön
toimintakulttuuriin. Tällainen johtajuuden tu-
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keminen on tärkeää, koska erityisesti miehillä
näyttää olevan vaikeuksia irtautua autoritaarisen johtajuuden jäänteistä ja oppia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja. Se voi heijastua
myös usein esiintyvänä asenteellisena johtajuuteen kuuluvan vallan vierastamisena ja
johtamisen merkityksen vähättelynä.
Johtajuuden luonne järjestökulttuurissa riippuu myös siitä, millaisia muotoja toiminnalta
edellytetään. Lähtökohtana voidaan pitää sitä,
että käytettävissä olevien voimavarojen tulisi
suuntautua mahdollisimman tehokkaasti varsinaisiin tavoitteisiin eli miesten yhteistoiminnan, keskinäisen tuen ja vastuuttamisen
toteutumiseen. Siksi muodollisiin toimintoihin käytettävä energia on pyrittävä minimoimaan. Osa muodollisuuksien välttämistä tarkoittaa sitä, ettei paikallistasolla toteuteta yhdistyslain mukaista järjestäytymistä vaan että
kaikki toiminta ja siihen liittyvä rahojen käsittely tapahtuu yhden virallisen organisaation, valtakunnallisesti toimivan Miessakit ry:
n, sateenvarjon alla. Tämä edellyttää luonnollisesti sellaisten paikallisten toimintamallien
luomista, jotka turvaavat keskinäisen yhteistyön, avoimuuden ja vastuullisuuden.
Edellä on korostettu järjestön paikallistason
itsenäisyyttä. Vaikka yleisenä tavoitteena onkin miesten keskinäinen tukeminen, sen rinnalle on mahdollista kehittää monenlaisia
käytännön työmuotoja, joissa miehet toimivat
suunnittelijoina ja toteuttajina. Keskeisenä tavoitteena on tällöin miesten aktivoinnin ohella kaikki sellainen vaikuttaminen, joka palvelee parisuhteiden ja perheiden eheyttä ja hyvinvointia.
Järjestökulttuuriin liittyvänä tärkeänä piirteenä on vielä korostettava valmiutta yhteistyöhön kaikkien niiden virallisten ja yksityisten
organisaatioiden kanssa, jotka ovat siihen valmiita ja joiden kanssa löytyy yhteisiä, Miessakkien pyrkimyksille riittävän läheisiä taSivu 14

voitteita. Tämä on yleinen periaatteellinen
lähtökohta mutta liittyy myös pyrkimykseen
hyödyntää tehokkaasti kaikkia tarjolla olevia
voimavaroja.
Suhde muuhun järjestökenttään
Miessakit ry:n toiminnan onnistuminen vaatii
myös, että sen piirissä työskentelevillä miehillä on riittävä tietoisuus järjestön erityisluonteesta. Ilman tällaista tietoisuutta ajaudutaan helposti lainaamaan muualta sellaisia
ajatusmalleja ja toimintarutiineita, jotka eivät
ole sopusoinnussa järjestön ominaislaadun
kanssa eivätkä edistä sen toteutumista. Järjestön olemuksen hahmottumista saattaa auttaa sen suhteuttaminen yleiseen kansalaisjärjestöjen kenttään. Tarkastelun ulkopuolelle
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rajautuvat tällöin kaikki suppeiden jäsenryhmien erityisjärjestöt. On myös heti huomautettava, että seuraavassa esitettävät järjestökategoriat ovat yleistyksiä, joiden perustana
on järjestön keskeinen lähtökohta. Käytännön
toiminta voi käsittää erilaisia puolia yleensä
kuitenkin siten, että lähtökohta hallitsee kokonaisuutta.
Miessakit ry:n tarkoituksena ei siis ole ajaa
jäsenkuntansa eli miesten etuja eikä se siten
ole intressijärjestö kuten valtaosa nykyisistä
järjestöistä. Tyypillisiä intressijärjestöjä ovat
työmarkkinaorganisaatiot, mutta niihin kuuluvat myös esimerkiksi erilaiset vammais- ja
potilas- tai sairausalajärjestöt, opiskelijajärjestöt sekä eläkeläisjärjestöt. Eron korostaminen tähän järjestöryhmään nähden on erityisen tärkeää, koska tällä laajalla alueella
syntyneet asenteet muodostuvat helposti uutta
järjestöä kahlehtiviksi. Tulevaisuuden mieskulttuuri voi rakentua vain eheyttävälle vuorovaikutukselle naisten kanssa, ei minkäänlaiselle vastakohtaisuudelle tai kilpaileville
intresseille .
Toisen alueen, johon myös on syytä tehdä
selvä pesäero, muodostavat erilaiset ideologiset, poliittiset ja uskonnolliset järjestöt.
Useimmilla järjestöillä on kyllä jonkinlainen
aatteellinen lähtökohta, eikä rajaa aatteen ja
ideologian välillä voida pitää selvänä. Erotteluperustaksi riittää käytännön kannalta se, että ideologia tarkoittaa sitoutumista johonkin
maailmankatsomukseen, todellisuuden tulkintaan tai yleensä kiteytyneeseen ajattelutapaan,
jolla usein on jokin historiallinen henkilötausta. Miessakkien sitoutumattomuus tällaisiin
taustoihin ei saa joutua epäilyn alaiseksi.
Vaikka Miessakkien toiminta suuntautuu
mieskulttuurin kehittämiseen, samastuminen
tavanomaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ei
anna oikeaa kuvaa. Tämä johtuu siitä, että
mieskulttuuri ei käsitteenä tai työkenttänä ole
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rinnastettavissa järjestötoiminnan kohteina
yleensä oleviin taiteen, tieteen tai esimerkiksi
ympäristökulttuurin alueisiin. Näistä poikkeavina esimerkkeinä kulttuurikentän toimijoista voidaan mainita sellaiset pitkän historian omaavat järjestölliset ilmiöt kuten Kansanvalistusseura, nuorisoseuraliike, partioliike tai
setlementtiliike. Miestoiminnan perusajatus
voidaan jossain mielessä rinnastaa niihin.
Oleellinen samankaltaisuus syntyy paikallistason toiminnan itsenäisyydestä. Muita tässä
mielessä hyviä esimerkkejä ovat mm. vapaapalokunnat, maamiesseurat (myös pienviljelijäyhdistykset) ja Martat sekä Punainen Risti
ja Mannerheimliitto. Paikallistason itsenäisyys on niiden toiminnassa johtanut rikastuttavaan monimuotoisuuteen. Sen sijaan Rotarit
ja Lions-järjestö edustavat suhteellisen yhtenäistä paikallistoiminnan mallia ja hierarkista
rakennetta, mikä saattaa olla puhtaille miesorganisaatioille tyypillistä.
Neljännen edellä mainittuihin rinnastuvan järjestökategorian muodostavat palvelujärjestöt.
Tyypillisimmillään ne ovat julkisten yhteisöjen palvelutoimintaa korvaavia tai täydentäviä asiantuntijapalvelujen tuottajia tehtäväkenttäänsä kuuluville erityisryhmille. Miessakkien kohdalla voidaan kyllä puhua palveluista, mutta sekä kohderyhmän laajuudesta
että palvelun luonteesta johtuen kysymys ei
voi olla asiantuntijatoiminnasta vaan elämän
miehisten haasteiden yhteisestä kohtaamisesta
ja miesten keskinäisestä auttamisesta.
Jäsen- ja järjestömäärältään yhden suurimmista järjestökentän osa-alueista muodostavat
urheilu- ja liikuntajärjestöt, joiden toiminnalla
myös tärkeitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia
vaikutuksia. Erityisesti kuntourheilun parissa
tapahtuva työ tulee lähelle Miessakkien toimintaideaa silloin, jos fyysiset ja sosiaaliset
valmiudet nähdään rinnakkaisina ihmisen toimintakyvyn alueina. Sosiaalisten valmiuksien
kehittämisen nostaminen samaan asemaan
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fyysisten kanssa vaatii vielä runsaasti herätystyötä.
Onnistumisen pitkäjänteiset ehdot
Miessakkien mission toteutuminen vaatii vahvaa uskoa miesten kasvukykyyn. Usko ei silti
saa merkitä sitä, että haasteen vaativuutta vähätellään esimerkiksi painottamalla toiminnan
ulkoista näyttävyyttä tai odottamalla liian nopeita tuloksia. Vaativa missio voi toteutua
vain pitkäjänteisyydellä ja sitkeydellä. Pitkäjänteisyyden tuleekin olla lähtökohtana kaiken sen suunnittelussa, jolla miehiä käytännössä vastuutetaan omasta elämästään. Kiirehtiminen ei ole mahdollista. Siitä huolimatta tavoitteet on asetettava rohkeasti. Vain siten välttämätön innostus syntyy ja säilyy. On
jaksettava uskoa sekä perusajatuksen kantavuuteen että yksittäisten miesten muuttumiskykyyn lannistumatta jatkuvasti vastaan tulevista kielteisistä esimerkeistä. Tavoitteeksi
asetettu kulttuurinen vaikuttaminen, uuden

mieskulttuurin luominen, ei merkitse sitä, että
kaikki miehet alkaisivat käyttäytyä vastuullisesti. Pahuutta, vastuuttomuutta ja väkivaltaa
tulee aina olemaan. Mistään ihmisten onnelasta ei kannata unelmoida. Kulttuurinen
muutos tarkoittaa ennen muuta muutoksia
kollektiivisten mielikuvien, ihanteiden ja eettisten normien tasolla.
Epäilemättä eniten maskuliinista käyttäytymistä vääristävä tekijä on historian ylläpitämä
käsitys vallan miehisestä perusluonteesta ja
siihen perustuvasta miehen oikeudesta alistaa
nainen. Sen rinnalla elää vahva mielikuva
fyysisestä voimasta miehisyyden mittana ja
miesten keskinäisen arvojärjestyksen perustana. Vaikka näitä mielikuvia ei ehkä enää
avoimesti kannatetakaan, on niillä edelleen
suuri voima. Tilanne voi muuttua vain, kun
niiden rinnalle ja vähitellen niitä sivuuttamaan syntyy toisenlaisia, miehen henkistä ja
vuorovaikutuksellista vahvuutta edustavia
mielikuvia ja ihanteita.
Kysymys on myös sosiaalisten mallien luomisesta. On turha odottaa, että miessoluihin ja
kasvuryhmiin ensimmäisinä liittyisivät ne
miehet, joiden elämässä on eniten ongelmia
tai jotka ovat joutuneet ympäristönsä leimaamiksi. Malleja luovat sellaiset miehet, joiden
kyky ottaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään ei vielä ole hankalasti vaurioitunut. Vasta toisessa vaiheessa voidaan mukaan odottaa
sellaisia miehiä, joita elämä on kolhinut ja aiheuttanut heille itsesääliä, ehkä itsetuhoisuuttakin ja joiden kynnys itsensä tutkimiseen on
ehkä siksi kohonnut. Tästäkin tilanteesta voi
tosin olla suora tie vastuunottoon, jos elämä
on ajautunut kriisiin, jossa on syntynyt halu
hakea apua. Tietenkin tällöin tulee myös olla
tukea tarjolla. Tästä tulisi niiden huolehtia,
joiden oma tie vastuunottoon on jo alkanut.
Tie uuteen mieskulttuuriin on pitkä ja vaativa,
mutta samalla visiona innostava. ■
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Miessakit ry:n mission lähtökohtia
Teksti: Antti-Veikko Perheentupa 23.9.1998

1. Ihmisten jakaantuminen kahteen sukupuoleen eli miehiin ja naisiin ilmentää ihmisenä
olemisen syvintä erilaisuutta. Fyysisessä todellisuudessa sukupuolet poikkeavat toisistaan elimistön jyrkästi erilaisen rakenteen sekä ruumiillisen hahmon keskimääräisten erilaisuuksien pohjalta. Kulttuurisesti on kysymys sukupuolirooleista, joiden merkitys ihmisten vuorovaikutukseen on keskeinen..
2. Sukupuolen määräytymisen lähtökohtana
pidetään geneettistä eli kromosomirakenteen
erilaisuutta (21. kromosomipari miehillä xy,
naisilla xx). Muut jyrkät erot liittyvät genitaaleihin eli ulkoisiin sukupuolitunnuksiin sekä sukupuolihormonien eritykseen. Näissä
suhteissa tosin esiintyy välimuotoja, mutta
niiden lukumäärä on vähäinen. Myös aivorakenteen on todettu olevan erilainen eri sukupuolilla.
3. Sukupuolten keskimääräinen hahmollinen
erilaisuus liittyy ruumiilliseen kokoon, ruumiinrakenteeseen ja -muotoihin sekä ulkoiseen voimaan perustuvaan suorituskykyyn.
Miehet ovat keskimäärin naisia kookkaampia.
Tämä koskee yleisesti kaikkia ulkoisia ruumiinosia. Samoin miehet ovat keskimäärin
selvästi voimakkaampia kuin naiset. Toisaalta
naiset ovat keskimäärin miehiä sirompia ja
heitä pidetään useimmissa kulttuuriperinteissä
kauniimpana sukupuolena. Keskiarvot edustavat jakaantumia, joiden ääripäät ovat yleensä kaukana toisistaan siten, että miesten ja
naisten jakaantumat menevät osittain ristiin.
Keskiarvot erottuvat siitä huolimatta selvästi,
mikä ilmenee esimerkiksi miesten ja naisten
erilaisissa urheilutuloksissa.
4. Sukupuoliroolit eli sosiaalinen sukupuoli
liittyy sukupuoli-identiteettiin, joka jakaantuu
jyrkästi maskuliiniseen ja feminiiniseen. Roolien sisältö pohjautuu ensisijassa lajin lisään2 / 2003

tymistä koskevaan fyysisen tason työnjakoon,
joka on rehevöitynyt monenlaisiksi kulttuuriperinteiksi. Identiteetti eli minäkuva tarkoittaa ihmisen kokemusta itsestään. Sillä on sekä
yksilöllisiä että kollektiivisia eli ryhmäkohtaisia ulottuvuuksia. Kokemusta sukupuolesta
voidaan pitää kollektiivisen identiteetin syvimpänä osatekijänä, joka vaikuttaa ratkaisevasti yksilöllisen minäkuvan muodostumiseen. Maskuliinisen ja feminiinisen identiteetin vähälukuisilla välimuodoilla ei ole ollut
kulttuuria muovaavaa merkitystä. Sukupuolirooleja ovat muokanneet myös miesten ja
naisten vuorovaikutuksen erilaiset muodot.
5. Miesten ja naisten erilaista tapaa kokea ja
hahmottaa todellisuutta on vaikea empiirisesti todistaa, mutta on perusteltua pitää sitä
oleellisena sukupuolisuuden ulottuvuutena.
Miesten ja naisten aistitoiminnoissa ei ole
osoitettu erilaisuutta. Todellisuuden kohtaaminen perustuu kuitenkin aistien lisäksi tunteisiin, jotka määrittävät aistimusten antamien
kokemusten sisäisen laadun ja voiman. Tunnerakenteessa ilmenevien erojen lähtökohtana
voidaan pitää sekä fyysistä olemusta että
identiteettiä, jolla tässä tarkoitetaan kollektiivisten identiteettitekijöiden ja yksilöllisen
elämänhistorian yhteisvaikutusta. Merkittävin
kokemustapoja kulttuuripiirin sisällä erottava
ryhmäkohtainen tekijä on tältä pohjalta lähdettäessä sukupuoli. Myös aivorakenteen erilaisuus viittaa erilaiseen hahmottamistapaan.
6. Valta kuuluu keskeisenä tekijänä maskuliiniseen todellisuushahmotukseen. Vallan alkuperäisimmäksi muodoksi voi ajatella reviirivaltaa, joka perustui yksinomaan fyysiseen
voimaan ja joka on siten ollut tyypillisesti
miesten todellisuutta. Historiallinen kehitys ja
siinä vaikuttanut auktoriteettien tarve on
muovannut sen hierarkisiksi valtarakenteiksi.
Miehinen valta ja siihen liittyvä pyrkimys
alistaa naista näkyy myös eri kulttuurien sukupuolirooleissa. Valtarakenteisiin samaistuSivu 17

minen on vahva miehinen perinne, josta miehen on vaikea irtaantua. Siksi vallan lisääntyvä siirtyminen naisille synnyttää väistämättä
kollektiiviseen maskuliinisuuden identiteettikriisiin.
7. Valtaan on aina liittynyt aggressiivisuutta
eli vihan antamaa käyttövoimaa, sillä vallan
säilyttämisessä viha on välttämätön puolustava tunne. Se on ollut lähtökohtana jo reviirien
vartioimisessa. Nainen ja jälkeläiset ovat kuuluneet miehen reviiriin ja muodostaneet sen
tärkeimmän suojelukohteen. Puolustettaviksi
reviirialueiksi ovat valtahierarkioiden kasvaessa muodostuneet myös kokonaiset valtakunnat. Samalla aggressiivisuus on johtanut
sotiin, joissa tarvittavat armeijat ovat tyypillisiä maskuliinisia instituutioita.
8. Maskuliininen vihan tunne muuttuu monissa yhteyksissä tuhoisaksi voimaksi myös yksilöjen elämässä. Tämä näkyy selvästi miesten
naisia paljon yleisemmässä väkivaltaisuudessa sekä ympäristöään että itseään kohtaan.
Kulttuurikehityksen myötä tapahtunut autoritaarisuuden heikkeneminen ja sen seurauksena hierarkisten valtarakenteiden purkautuminen on vähentänyt yhteiskunnan rakenteellista väkivaltaa, mutta maskuliinisuuden identiteettikriisi on samalla lisännyt yksilöllisen väkivallan määrää.
9. Häpeän tunne on miehille oudompi ja siten
vaikeampi kuin naisille. Tällaisen olettamuksen voi perustaa sille historialliselle tosiasialle, että naiset ovat joutuneet miehiä selvästi
enemmän kokemaan häpeää erityisesti sukupuolisuuteen ja lasten siittämiseen liittyvissä
asioissa, mikä ilmenee selkeästi esimerkiksi
juutalais-kristillisen perinteen perusteksteissä
Raamatussa. Kunnia häpeän vastakohtana on
sen sijaan kuulunut erityisesti miesten maailman arvoihin. Muuttuneessa kulttuuritilanteessa miehet eivät enää voi entiseen tapaan
käyttää valtaansa häpeäntunteen torjumiseen
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ja sen sijoittamiseen naisten kannattavaksi,
mikä ilmeisesti syventää identiteettikriisiä ja
en mukana väkivallan käyttöä.
10. Maskuliinisuuden identiteettikriisiin ajautunut mies ei enää tiedä, kuka hän on miehenä. Hän ei kykene soveltamaan edellisten sukupolvien miehisiä käyttäytymis- ja toimintamalleja, mutta tarjolla ei myöskään ole helposti omaksuttavia uusia. Tässä tilanteessa
mies helposti kokee naisen minuutensa riistäjäksi ja siten vihollisekseen, joka on nujerrettava väkivallalla - muita keinoja ei enää ole.
Identiteettikriisiin joutuvat syvimmin se miehet, joiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen
asema on heikko. Vahva asema sen sijaan antaa mahdollisuuden torjua kriisin ja siihen
liittyvän häpeää kokemista
11. Ainoa rakentava ratkaisu tähän tilanteeseen on miehen uuden identiteetin vähittäinen
löytyminen. Identiteetti ei synny ulkoisin sopimuksin eikä julkisen vallan ratkaisujen pohjalta. Sen pohjana täytyy olla maskuliinisen
erityislaadun parhaiden ulottuvuuksien ymmärtäminen ja viljely. Vuorovaikutus naisten
kanssa voi uusiutua väkivallattomaksi ja luovaksi vain tällaiselta pohjalta. Toimiva vuorovaikutus vaatii molemminpuolista kunnioitusta, mikä on mahdollista vain, jos molemman osapuolet ensin oppivat arvostamaan itseään ja erilaisuuttaan toiseen sukupuoleen
verrattuna.
12. Miehen uusi identiteetti voi rakentua vain
miesten yhteisin ponnistuksin. Jokaisen miehen on löydettävä myönteinen miehinen erityislaatunsa itsestään. Siihen tarvitaan miesten keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämistä
kaikilla tasoilla mutta myös uusia liikkeellepanevia ajatuksia. Uusi identiteetti ja miesten
minävoimat, jotka antavat parempia mahdollisuuksia vaikeiden tunteiden hallitsemiseen,
voivat kasvaa vain rinnakkain. ■
J Ä SEN T IE D O TE

Arkistoon saksittua
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”Mies on maailman surkein potilas”
- haasteena mieserityinen hyvinvointiosaaminen?
Teksti Matti Rimpelä, hallituksen puheenjohtaja
Kuvat Heikki Mäntymaa

Tämä URHOn erikoisnumero palauttaa monen muun asian ohessa mieleen lehdistökeskustelua muutaman vuoden takaa. Tuolloin
Terve Mies -tapahtuma tuotti Hesariin otsikoksi "Mies on surkimus lääkäreiden mielestä." Miksi monet kokevat, että mies on maailman surkein potilas?
Antti-Veikko Perheentupa on toisaalla pohtinut Miessakit ry:n missiota. Viides kahdestatoista kohdasta tiivistyy seuraavasti: "Miesten
ja naisten erilaista tapaa kokea ja hahmottaa
todellisuutta on vaikea empiirisesti todistaa,
mutta on perusteltua pitää sitä oleellisena sukupuolisuuden ulottuvuutena."
Tämän pohdinnan peruskysymys yhdistää nämä kaksi pohdiskelua: Onko mies maailman
surkein potilas siksi, että hän kokee ja hahmottaa maailman usein eri tavalla kuin nainen?
Jatkaakseni tarvitsen uusia käsitteitä. Ensimmäinen niistä on hyvinvointiosaaminen ja toinen sukupuolierityinen.
Hyvinvointiosaaminen
Hyvinvointiosaamisessa on sitä tietotaitoa,
jota päivittäin tarvitsemme ja jota jatkuvasti
vahvistamme hyvinvointimme säilyttämiseksi
ja edistämiseksi. On tärkeätä huomata, että
tässä käsitteessä yhdistyvät hyvinvointi ja
osaaminen. Kumpikaan sana ei ota kantaa
sektoriin, ammattiryhmään eikä sukupuoleen.
Hyvinvointiosaamista on hyvä tarkastella ensin kolmesta eri näkökulmasta. Voimme puhua kansalaisosaamisesta, ammatillisesta
osaamisesta ja strategisesta osaamista.
Hyvinvoinnin kansalaisosaaminen on arjen
osaamista kotona, työssä ja perheessä. Kasvun ja kehityksen myötä opimme hyvinvoinSivu 20

tiosaamista jo varhaisesta lapsuudesta alkaen.
Opimme liikkumaan ja syömään, puhumaan
ja selviämään vuorovaikutuksessa kriisitilanteista, ymmärrämme mennä ajoissa nukkumaan ja tukea läheisiämme. Jokaiselle kasvaa
henkilökohtaista hyvinvointiosaamista, toisille enemmän ja joillekin kovin vähän.
Ammatillisista hyvinvointiosaamista uusinnetaan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Se kasautuu hyvinvointitoimintojen ammattihenkilöstölle, kuten opettajille, sosiaalityöntekijöille, hoitajille ja lääkäreille. Ammatillinen hyvinvointiosaaminen on työtä, johon sisältyy
erikseen määriteltyjä oikeuksia ja vastuuta ja
josta maksetaan palkkaa.
Strateginen hyvinvointiosaaminen on johtamisen ja hallinnon haaste: Miten kootaan hyvinvointimuurahaisten aherrus kansallisen hyvinvoinnin keoksi? 1990-luvun suurten hallinnonuudistusten jälkeen strategisen hyvinvointiosaamisen painopiste siirtyi valtionhallinnosta kuntiin.
Toinen hyvä näkökulma hyvinvointiosaamiseen on tarkastella sitä yhteisöjen ja häiriöiden kannalta.
Yhteisökeskeisen hyvinvointiosaamisen asiantuntija on ihmisen, perheiden, työyhteisöjen, kylien ja kaupunkien asiantuntija. Hänen
keskeisiä sanojaan ovat edistäminen, kulttuuri, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. Hänen
"potilaitaan" ovat perheet, työyhteisöt, organisaatiot ja muut vastaavat.
Häiriökeskeinen hyvinvointiosaamisen asiantuntija on erityisen häiriön asiantuntija. Hän
tuntee häiriön luonnollisen kulun, ehkäisyn,
toteamisen ja hoidon. Häiriökeskeinen asiantuntija on vahvimmillaan oman erityisen häiriönsä kentällä ja hahmottaa usein haasteensa
tästä häiriöstä lähtien.
Mikään hyvinvointiosaamisen näkökulmista
ei ole toistaan tärkeämpi tai vahvempi. Niiden
viisas yhdistäminen rakentaa yhteisöjen ja
niiden jäsenten hyvinvointia.
Tässä yhteydessä kiinnostavin asia on ammatillinen hyvinvointiosaaminen. Miksi niin moJ Ä SEN T IE D O TE

kaa pohtiessaan, miksi
suomalainen mies ei tule
ajoissa lääkäriin. Vaikka
palvelujen tarjonta on moninkertaistunut, hoitoon
hakeutumisen sukupuliero
on edelleen selvä.
Tämä lyhyt tarkastelu
vahvistaa Antti-Veikon
päätelmää. Miehet ja naiset kokevat ja hahmottavat hyvinvointiaan
usein eri tavoin. Kansalaisten hyvinvointiosaamisessa näyttäisi siis olevan
erittäin selvä sukupuoliero.
net ammattiauttajat opettajista lääkäreihin pitävät poikia surkeina oppilaina ja miehiä surkeina potilaina.
Sukupuolierityinen
Antti-Veikon mukaan miehet ja naiset kokevat ja hahmottavat asioita eri tavoin. Erilainen
kokeminen näkyy selvästi lasten häiriöissä ja
oireiden kokemisessa ja tuen hakemisessa aikuisilla.
Kun tytöt voivat huonosti, he kääntyvät usein
sisäänpäin. Tyttöjen pahoinvointi tulee esiin
tavallisesti oireina, joista he kertovat läheisilleen ja ammattiauttajille.
Kun pojat voivat huonosti, he kääntyvät
useimmiten ulospäin. Pojat puhuvat pahoinvoinnistaan toimimalla ja aiheuttavat häiriöitä. Kouluterveyskyselyssä olemme havainneet, että samalla tavoin masentuneet tytöt
puhuvat pahoinvoinnistaan läheisilleen paljon
enemmän kuin pojat. Vastaanotolla nainen
osaa tavallisesti kuvailla osuvasti tuntemuksiaan, mutta mies pyörii vaivautuneena tuolissaan.
Sama ero näkyy myös aikuisina. Jo Pekka
Kuusi ihmetteli 1960-luvun sosiaalipolitiik2 / 2003

Sukupuolierityinen hyvinvointiosaaminen
Onko sukupuolierityinen hyvinvointiosaaminen vain kansalaisten arjen ominaisuus vai
onko tämä käsiteyhdistelmä ajankohtainen
myös ammatillisessa ja strategisessa hyvinvointiosaamisessa?
Väitän, että suomalaiseen hyvinvointijärjestelmän ammatillisuuteen ja myös sen rakenteisiin on vuosikymmenien kuluessa kasvanut vahvasti toiseen sukupuoleen painottuvaa sukupuolierityistä hyvinvointiosaamista.
Pari esimerkkiä.
Varhaisen lapsuuden auttamisen tärkeimmät
instituutiot ovat äitiys- ja lastenneuvolat. Jo
niiden nimetkin osoittavat, että mies ei ole
kuulunut näiden instituutioiden ytimeen.
Raskauden ja varhaisen lapsuuden biologiset
uhat ovat yhä paremmin hallinnassa. Suuria
haasteita ovat vanhempien hyvinvointi, parisuhde ja kasvaminen vanhemmuuteen sekä
vuorovaikutus lapsen kanssa. Uusissa haasteissa isä on yhtä tärkeä kuin äiti, mutta hän
pääsee kovin hitaasti äidin rinnalle neuvoloiden ydinosaamisessa.
Jo päivähoidossa ja vielä vahvemmin peruskoulussa ammattihenkilöstö reagoi lasten
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hyvinvointiin varsin sukupuolieriytyneesti.
Oirehtivat ja pahoinvoinnistaan puhuvat tytöt
ajautuvat terapian ja häiriköivät, mutta puhumattomat pojat kontrollin suuntaan. Sisäisesti
samalla tavoin pahoinvoiville tytöille on rakentunut laaja terapiasuuntautunut auttamisjärjestelmä ja pojille taas kontrollisuuntautunut. Kun tyttö käy terveydenhoitajan vastaanotolla, poika poistetaan luokasta.
Naissukupuolelle erityinen ammatillinen hyvinvointiosaaminen löytyy varmimmin neuvolasta, miessukupuolelle erityinen vankilasta.
Hyvinvointiosaamisen sukupuolispesifisyys
kaikilla tasoilla kansalaisesta johtamiseen näkyy erityisen kirkkaana väkivaltatyössä. Naiset ymmärretään tavallisesti tukea ja terapiaa
tarvitseviksi uhreiksi, miehet vain rankaisusta
tai sen uhasta oppiviksi pahoinpitelijöiksi.

oman persoonan ja seksuaalisuuden irrottamista ammatillisesta työstä. Terapiasuhteessa
seksuaaliterapeutti ei ole ensisijaisesti mies
tai nainen, vaan ammatillinen osaaja. Totta
kai sukupuolella on edelleen väliä, mutta juuri tätä erityisyyttä ammatillinen koulutus pyrkii mahdollisimman paljon poistamaan.
Toisin päin tarkasteltuna tämä tarkoittaa, että
ammatillisen osaamisen sukupuolierityisyyttä
ei voi juurikaan muuttaa muuttamalla ammattiauttajien sukupuolijakaumaa. Esimerkiksi
tuomalla lisää miehiä neuvolatyöhön, päivähoitoon tai kouluun tuodaan tähän yhteisöön
lisää mieserityistä kansalaisosaamista, mutta
ei välttämättä lainkaan lisää mieserityistä ammatillista hyvinvointiosaamista.

Ammatillinen hyvinvointiosaaminen ei ole
sukupuolen ominaisuus
Sukupuolittain eriytynyt ammatillinen hyvinvointiosaaminen ei tarkoita suinkaan samaa
kuin sukupuolten hyvinvointiosaaminen. Hyvinvointiammattiin kouliutuneen miehen erityisosaaminen voi olla naisspesifistä ja naisen vastaavasti miesspesifistä.
Esimerkiksi väkivaltakeskustelussa saattaa
naiserityisestä näkökulmasta maailmaa hahmottava miesasiantuntija väittää, että miehet
eivät vapaaehtoisesti hakeudu hoitoon väkivaltaan ajautuessaan. Miesten hyvinvoinnin
edistämisessä vuosikausia työskennellyt naisasiantuntija toteaa kokemukseensa perustuen,
että parisuhteestaan huolestuneet miehet tulevat mielellään pohtimaan elämäänsä yhdessä
ammattiauttajan kanssa jo ennen kuin väkivalta on toteutunut, kun tarjolla on osaamisellaan miesten luottamuksen ansainneita hyvinvointiammattilaisia.
Hollantilaisten seksuaaliterapeuttien koulutuksessa ydintehtäviä on professionaalisen
asenteen vahvistaminen. Tällä he tarkoittavat
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Mies ei olekaan surkimus, vaan erilainen!
Tämän rakentelun jälkeen voidaan palata kirjoitukseni alkuun. Väite "mies on maailman
surkein potilas" sijoittaa ongelman mieheen.
On miehen syy, että hän on maailman surkein
potilas.
Asetelma muuttuu olennaisesti, kun
"maailman surkein potilas" asetetaan edellä rakennettuun kehikkoon. Silloin haaste siirtyy
ammattiauttajien osaamiseen ja palvelurakenteeseen. Kun nainen osataan kohdata ammattitaitoisesti, auttaminen tehostuu ja auttaja saa
kannustavaa palautetta.
Mies on erilainen, siksi hänet koetaan vaikeaksi potilaaksi. Vahvasti naisen hyvinvointihaasteisiin erikoistunut hyvinvointiosaaminen
ei tuotakaan palkitsevaa palautetta silloin kun
ammattiauttaja kohtaa miehen.
Naiserityinen hyvinvointiosaaminen on vahvasti juurtunut hyvinvointipalvelujen, erityisesti päivähoidon, koulutuksen ja terveydenhuollon arkikäytäntöihin, koulutukseen ja tutkimukseen.
Törmäävätkö miehet hyvinvointiosaamisen
lasikattoihin?
Perusturvaministeri Eva Biaudet julkisti viime
töinään uuden sosiaali- ja perheosaston johtajan nimityksen. Hän kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että nyt saatiin ensimmäinen nainen sosiaali- ja terveysministeriön ylimpään
johtoon.
Lasikatoista on totuttu puhumaan silloin, kun
naisten on ollut vaikea saavuttaa yhteiskunnan
johtotehtäviä tutkimuksessa, politiikassa, hallinnossa tai yrityksissä. Suomen valtionhallinto
on edelleen poikkeuksellisen miesvaltaista ja
Evaa on syytä onnitella särön aiheuttamisesta
tähän lasikattoon.
Samalla on aihetta kysyä, onko Suomessa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta myös toisenlaisia lasikattoja, joihin pojat ja miehet pysähtyvät hyvinvointiammattilaisten instituuti2 / 2003

oissa. Nämä lasikatot estävät mieserityisen
hyvinvointiosaamisen vahvistumista hyvinvointityön tutkimuksessa ja hyvinvointiammattilaisten koulutuksessa ja arjen käytännöissä. Kun mieserityinen hyvinvointiosaaminen on niukkaa, pojat ja miehet koetaan
hankaliksi ja tuen sijasta he ajautuvat kontrolli-instituutioihin.
Tasa-arvotyössä on pitkään pidetty tärkeänä
miehen muuttumista niin, että naiset voivat
saavuttaa paremman tasa-arvon perheessä,
työelämässä ja yhteisöjen johtamisessa. Jos
edellä esitetystä pohdinnasta jää jotain jäljelle kriittisessä keskustelussa, on pojalle ja
miehelle tarjolla kaksi vaihtoehtoa.
Joko he ansaitsevat oikeutensa hyvään ammatilliseen hyvinvointiosaamiseen muuttumalla tyttöjen ja naisten kaltaisiksi oman hyvinvointinsa kokemisessa ja hahmottamisessa.
Tai mieserityinen hyvinvointiosaaminen
vahvistuu tasavertaiseksi naiserityisen hyvinvointiosaamisen kanssa niin, että molemmat sukupuolet voivat hyvinvointipalveluissa kohdata erityisyytensä huomioonottavaa
osaamista.
Kun tässä suhteessa harkitsen toimintalinjaa,
lähden - ainakin toistaiseksi - Antti-Veikon
kiteytyksestä: Miehet ja naiset kokevat ja
hahmottavat eri tavalla. Osin tämä erilaisuus toimii hyvinvoinnin vastaisesti ja silloin tarvitaan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Mutta usein tämä mieserityinen erilaisuus on yhtä arvokas inhimillinen piirre
kuin naiserityinen erilaisuus.
Muuttumisen vaatimus siirtyy osaksi mieheltä hyvinvointityön ammatillisiin instituutioihin, niiden arkikäytäntöihin ja myös tutkimukseen ja koulutukseen. Hyvinvointityössä tarvitaan pojan ja miehen erilaisuuteen perehtynyttä ja heidän tukemisessaan
toimivaa mieserityistä ammatillista hyvinvointiosaamista naiserityisen rinnalle. ■
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Mukaan miesryhmään
Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikallisiin vuorovaikutusryhmiin, joissa keskustellaan mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia muiden kanssa. Mikäli haluat lisätietoja ryhmien toiminnasta tai haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä!
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen + KOKO SUOMI
Esko Porola / Pertti Andersson
Puh. 09-6126 6216
Sähköposti esko.porola@miessakit.fi / pertti.andersson@miessakit.fi
Joensuu
Onni Voutilainen
Puh. 050 365 6138
Sähköposti onni.voutilainen@jns.fi

Vihti
Markku Kedrin
Puh. 09-222 5313 / 040 545 7091
Sähköposti markku.kedrin@kolumbus.fi

Lahti / Päijät-Häme
Timo Tikka
Puh. 03-780 1421 / 040 552 3310
Sähköposti timo.tikka@phnet.fi

Nurmijärvi
Seppo Laakso
Puh. 09-8789 9658 / 09-250 1310 /
050 511 7725
Sähköposti laakso.seppo@kolumbus.fi

Somero
Voitto Vieraankivi
Puh. 050 566 4116
Sähköposti voitto.tiimivalmennus@surfeu.fi
Kuopio / Itä-Suomi
Raimo Reinikainen
Puh. 0400 881 166
Sähköposti andracon@hotmail.com
Turku
Esko Vierikko
Puh. 040 503 3891
Sähköposti esko.vierikko@utu.fi
Hyvinkää
Veikko Korhonen
Puh. 040 567 4600
Sähköposti veikko.korhonen@hyvinkaa.fi
Tampere
Simo Ollila
Puh. 03-214 9029
Sähköposti tremies@saunalahti.fi
Internet www.saunalahti.fi/~tremies
Jyväskylä
Jarmo Lindholm
Puh. 040 734 4627
Sähköposti kullervokustannus@hotmail.com

VIELÄ EHTII MUKAAN!
KASVURYHMÄ MIEHILLE TOIMINNALLISIN MENETELMIN
Ryhmä kokoontuu torstai-iltaisin
27.3.2003 alkaen. Tarkemmat tapaamispäivät ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Ryhmä päättyy kesäkuussa
2003.
Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta.
Ryhmä kokoontuu Miessakkien toimitiloissa Annankatu 16, Helsinki.
Osallistuminen on maksutonta.
Ohjaaja: Psykodraamaopiskelija Jouni
Linnankoski, puh 050 460 7160
Ilmoittautumiset 26.3. mennessä:
Miessakit ry:n toimisto, 09 612 6620

