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LÄMPIMÄT KIITOKSET 
MIESSAKKIEN PERUSTAJALLE JA 

PITKÄAIKAISELLE 
PUHEENJOHTAJALLE 

ANTTI-VEIKKO PERHEENTUVALLE 
 
Antti-Veikko Perheentupa on ollut keskei-
nen vaikuttaja Miessakkien perustami-
sessa v. 1995 (rekisteröinti 1996). Hän on 
toiminut alusta lähtien järjestömme pu-
heenjohtajana ja hänen työpanoksensa 
on ollut ratkaiseva järjestön sisällöllisen, 
taloudellisen ja toimintapuitteiden luomi-
sen kannalta. Antti-Veikon visio-, missio- 
ja tavoitepaperit ovat luoneet Miessakkien 
keskeisten toiminta-ajatusten ja käytän-
nön toiminnan puitteet. Miesryhmät, Lyö-
mätön Linja sekä yli vuoden kestänyt 
ryhmänvetäjien koulutus ovat saaneet 
monet sisällölliset ja organisatoriset ele-
menttinsä Antti-Veikon näkemysten poh-
jalta.  
Tämän vuoden avustustemme yhteis-
summa on noin 1,4 milj. markkaa. Tämän 
vuoden rahoituksen saamiseksi jouduttiin 
tekemään poikkeuksellisen paljon työtä, 
joka jäi kokonaan Antti-Veikon harteille. 
Joulu- ja tammikuun sitkeän työn tulok-
sena varmistettiin Antti-Veikon toimin 600 
000 markan avustuksen saaminen Lyö-
mättömän Linjan 800 000 markan lisäksi. 
Tämä summa pitää sisällään raha-auto-
maattiyhdistyksen 300 000 mk. Loput 300 
000 mk saatiin Kulttuurirahastolta, Ope-
tusministeriöltä, seitsemältä ammattilii-
tolta ja sosiaalivirastolta. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pide-
tään 22.6.99 klo 18.00 Miessakkien ti-
loissa. Kokouskutsu on toisaalla tässä 
jäsentiedotteessa. Tässä kokouksessa 
Antti-Veikko jättää puheenjohtajan tehtä-
vät, mutta antanee edelleen pitkän koke-
muksensa ja asiantuntemuksensa Mies-
sakkien käyttöön. 
Kiitän omasta puolestani ja kaikkien 
jäsenten ja yhteistyöosapuolien puo-
lesta Antti-Veikon tekemästä uraauur-
tavasta työstä. Antti-Veikon panos on 
ollut ratkaiseva, että Suomeen on 
saatu miesjärjestö ja miesliike, jonka 
tarve osoittautuu päivä päivältä tar-
peellisemmaksi! 

TOIMINNANJOHTAJAN 
KEVÄTKAUDEN KATSAUS 

 
Vuosi alkoi uuden toiminnanjohtaja Timo 
Brunilan aloittaessa kokopäivätyönsä 
1.1.99. Aloittaessani aikoinaan rakennus-
hallituksessa sosiaalipäällikön työni sanoi 
pitkään talossa ollut yliarkkitehti minulle, 
että hänen kokemuksensa mukaan uu-
teen työhön sisään pääseminen vie vä-
hintään puoli vuotta ja kunnolla työn hal-
litsee vasta vähintään vuoden työskente-
lyn jälkeen. 
Tilanne keskisuuressa virastossa on kui-
tenkin aivan toinen kuin pienessä järjes-
tössä. Voi delegoida, on kollegoita ja 
sihteereitä apuna. 
Pienessä järjestössä tämä ei käy. On 
meneillään olevia projekteja ja uusia 
käynnistettäviä. Niihin on hypättävä heti 
mukaan tunsi asioita tai ei. Alkuvuoden 
vaikein tehtäväni  oli edellisen vuoden 
toimintakertomuksen kirjoittaminen. Toi-
mintakertomus toiminnasta, jossa ei ole 
itse ole ollut mukana on hankala ja melko 
paperinmakuinen tehtävä.  
Vuosikokous oli 30.3.99 ja toimintakerto-
muksen viimeinen luonnos oli hallituksen 
jäsenten kommentoitavana pari päivä 
ennen H-hetkeä. Parempi myöhään kuin 
liian myöhään. Asiakirjat saatiin valmiiksi 
vuosikokoukseen. 
 
JARI JA ERKKI  LÄHTIVÄT 
Toinen hankala henkilöstöhallinnollinen 
tehtävä käynnistyi heti toimikauteni 
alussa. Johtoryhmässä ryhdyttiin käsitte-
lemään Lyömättömän Linjan työntekijöi-
den Jari Hautamäen ja Erkki Haramon 
työtä (asiakasmääriä, kännykän käyttöä 
ja yhteistyökysymyksiä). Näissä asioissa 
toimin teknisenä sihteeriä, sillä minä en 
voinut ottaa kantaa asioihin, jotka olivat 
tapahtuneet edellisenä vuonna. 
Pitkällisistä keskusteluista ja sovitteluyri-
tyksistä huolimatta Jari ja Erkki eivät pe-
runeet irtisanomisilmoituksiaan, vaan lo-
pettivat työnsä Miessakeissa 12.3.99. 
Erityisen suuri menetys meille oli Jarin 
lähtö. Jari on eräs pisimpään Suomessa 
perheväkivaltatyötä tehnyt mies. Lasse 
Reijomaa, jota voidaan kutsua Lyömät-
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tömän Linjan isäksi perusti sen vuonna 
1993. Lasse koulutti Jarin tehtävään vuo-
desta 1995 lähtien, jolloin Jari opintojen 
ohessa oli perehtymässä perheväkival-
taisten miesten problematiikkaan ja aut-
tamiseen. Jari kirjoitti lopputyöhönsä liit-
tyen kirjan Perheväkivalta – käänne-
kohta miehen elämässä, josta ollaan 
parhaillaan ottamassa toista 1000 kap-
paleen painosta. Tilaukset toimistosta. 
Kokemuksen, osaamisen ja henkisen 
pääoman menetys on aina myös suuri 
taloudellinen menetys työnantajalle. Uu-
sien ihmisten sisäänajo ja kouluttaminen 
maksaa ja vie kaikkien järjestön toimi-
henkilöiden aikaa. 
Hallitus päätti 19.4.99, että Miessakit 
palkkaa yhden päätoimisen ohjaajan 
Lyömättömään Linjaan. Sen lisäksi halli-
tuksen jäsen Pekka Virtanen ja vapaa-
ehtoistyöntekijämme Pertti Andersson 
hoitavat toista ohjaajan tointa vuoden 
loppuun asti. 
 
KEVÄÄN MIESFOORUMI LÄHESTYY 
LOPPUAAN 
Keskiviikkoisin pidetyt Miesfoorumin lu-
entotilaisuudet keräsivät 8-32 henkeä 
tilaisuutta kohti, mukana  myös muutama 
nainen, kuuntelemaan miesaiheista kes-
kustelua. Viimeinen, seitsemäs 
tilaisuus Pekka Saurin Mies tasa-arvon 
maailmassa päättää kevään sarjan 
Miesfoorumin päättäjäisiin 26.5. klo 16-
18, jonka jälkeen alkaa Saurin luento.  
Tiedotus on aina tämäntyyppisten tilai-
suuksien ongelma. Ei riitä jäsenkirje, ei 
Minne mennä-palstat. Parasta tiedotusta 
on suusta suuhun mainonta sekä ystä-
vän, vaimon, kaverin mukaanottaminen. 
Ensi syksynä on tarkoitus uhrata foorumin 
toteuttamiseen ja tiedottamiseen hieman 
enemmän rahaa ja yrittää ”rahan voi-
malla” saada väkeä liikkeelle. 
Jokaisesta tilaisuudesta on kerätty pa-
lautetta palautekaavakkeella ja kysytty 
ideoita ensi syksyn foorumin aiheiksi ja 
toteuttamistavaksi.  
Lopuksi: Kiitos kaikille alustajille pyy-
teettömästä työstä ja kiitos osanotta-
jille aktiivisesta keskustelusta fooru-
min tilaisuuksissa. 

MIESRYHMIEN VETÄJIEN KOULUTUS 
Keväällä 1998 käynnisti Antti-Veikko Per-
heentupa 22 haastattelujen kautta valitun 
miehen kanssa 1 ½ vuoden mittaisen 
ryhmänvetäjien koulutuksen, jossa vii-
konloppukurssien lisäksi on toiminut kaksi 
kasvuryhmää ja yksi senioriryhmä. Kou-
lutus päättyy syksyllä 1999. Tarkoitus on, 
että näin koulutetut miehet käynnistäisi-
vät, avustaisivat ja ohjaisivat uusien mies-
ryhmien perustamista ja toimisivat myös 
tarvittaessa näiden ryhmien vetäjinä. 
Muutama ryhmä on jo näin syntynytkin. 
Suunnitteilla on myös käynnistää uutta 
vastaavanlaista koulutusta jatkossa.  
Veikko Korhonen on yksi kurssilaisista, 
joka käynnisti vanhan kokemuksensa 
pohjalta oman ryhmän jo syksyllä –98. 
Hän totesi Antti-Veikko Perheentuvan 
kurssista seuraavaa: ”Kurssilla on käyty 
vuoropuhelua miehen elämästä.  Kurssi 
on auttanut jäsentämään kykyä kommu-
nikoida ja ajatella asioita miehenä yh-
dessä muiden miesten kanssa. Oma-
kohtainen oivaltaminen miehen elämästä, 
johon kuuluu aina myös ongelmia ja krii-
sejä on ollut tärkeää.  
Ryhmässä, jota olen vetänyt on ollut ta-
voitteena, että ihminen itse oppii käyttä-
mään omaa ajatteluaan hyödykseen 
omassa kasvussaan.  
Vuoropuhelussa oman elämänsä kanssa 
on hyvä kyseenalaistaa omat kommuni-
kaatiotaitonsa ja opiskella itsetuntemusta. 
Perheentuvan kurssilla on pohdittu tie-
dostamattomia syitä ongelmiin, mikä on 
auttanut omassa ryhmässäni ryhmäläisiä 
luomaan oman oivalluksensa avulla uusia 
näkökulmia omiin asioihinsa, jotka kenties 
osaltaan ovat vaikeuttaneet arkielämässä 
selviytymistä miehenä.” 
Matti Rinne sanoi parasta kurssilla olleen 
sen, että ”persoonallisuuden rakenneku-
vio selkiintyi eli se miten pystyy hahmot-
tamaan itseään suhteessa muihin ihmisiin 
ja laajemmin yhteiskuntaan kokonaisuu-
tena. Syntyi kokonaisvaltainen ymmärrys 
siitä, että elämän rikkauden kaikkia pro-
sesseja ei voi hallita, mutta niiden kanssa 
voi elää sopusoinnussa.”  Lauantaipäi-
vistä Matti olisi toivonut, ”että olisi oppinut 
paremmin tuntemaan osallistujat. Kuu-
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kaudessa ehti unohtaa kuka kukin oli. 
Tutustumiseen olisi voinut käyttää 
enemmän aikaan.” 
Antti-Veikko Perheentupa teki suuren 
työn koulutusprosessin läpiviennissä ja 
kouluttajana. Lämpimät kiitokset siitä 
hänelle. 
 
Timo Brunila 
 

 
 
”MIESTEN OPITTAVA PUHUMAAN 
TUNTEISTAAN” 
Miessakit ry:n hallituksen jäsen ja Lyö-
mättömän Linjan puolipäivätoiminen oh-
jaaja Pekka Virtanen kertoo Espoonlahti-
lehden haastattelussa 12.5.99 mm. seu-
raavaa: 
 
”Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutos-
ten seurauksena miesten asema on 
muuttunut. Tasa-arvo ajan mies ei enää 
ole samassa hallitsijan roolissa kuin en-
nen. Siirtyminen uuteen malliin, vuorovai-
kutuskulttuuriin, on vaikeaa. 
Miesten identiteettikriisi ja turhautuminen 
näkyy esimerkiksi perheväkivaltana. Vä-
kivallan tekijä on yksin vastuussa teois-
taan. Mikään syy ei oikeuta käyttämään 
väkivaltaa. 
Väkivalta on vaikea kysymys molempien 
osapuolien kannalta. Mieskin on väkival-
tatilanteen jälkeen henkisessä kriisissä, 
vaikka ei sitä helposti myönnä. 
Miehen uutta roolia etsitään esimerkiksi 
Miessakit ry:n keskusteluryhmissä. Ryh-
missä on tarkoitus oppia keskustelemaan 
tunne-elämästä sekä käsittelemään oman 
tunne-elämän ongelmia, perhe-elämää, 
lapsuutta ja muuta sellaista. 
Lyömätön Linja on miehille suunnattu 
työmuoto perheväkivallan lopettamiseksi. 
Se tarjoaa tukea ja apua miehille, jotka 
tahtovat päästä irti väkivallasta. Työ-
muotoina ovat kahdenkeskiset tapaami-
set koulutusta saaneen tukihenkilön 
kanssa sekä miesryhmät. Tapaamisissa 
lähdetään siitä ajatuksesta, että enää ei 
lyödä. Yhdessä tukihenkilön kanssa mies 
hakee työkaluja, joilla voi estää väkivalta-
tilanteet.” 

SOSIAALINEN TILAUS 
 
Herostratos halusi jäädä historiaan. Hän 
jäikin, vaikka ei mitään yhteiskunnallisesti 
merkittävää koskaan tehnytkään. Hän 
sytytti tuleen Artemiin temppelin Efesok-
sessa, antiikin Kreikassa. Me kannamme 
herostratoksien sieluja? Historian saa-
tossa me miehet olemme kasvaneet 
vastuunkantajiksi, kaiken päiksi. Hyvässä 
ja pahassa. Hyvässä siinä, että meillä on 
vastuuntuntoa. Pahassa siinä, että me 
päästämme epäonnistuessamme syyttä-
vän madon sisäämme. Me vasta opette-
lemme käsittelemään tunteitamme. 
 

*   *   * 
 
Miesliikkeelle on sosiaalinen tilaus; me 
tiedämme sen. Kun nainen meni töihin ja 
pukeutui pitkiin housuihin, alkoi meidän 
kasvamisen paikka. Emme sitä heti älyn-
neet, tarvittiin sopeutumiselle aika. Nyt 
lienemme valmiita kasvuun. Kasvuun, 
joka parhaimmillaan vie miehen evoluu-
tiohypyn lailla uuteen ulottuvuuteen.  
 

*   *   * 
 
Miessakit ry syntyi oikeaan aikaan. Meillä 
on, tai voi olla, suuri yhteiskunnallinen 
tehtävä. Me voimme muodostua liik-
keeksi, jonka myötä miehet kykenevät 
löytämään oman identiteettinsä ja sijansa 
perheessä, ihmissuhteissa, yhteiskun-
nassa ja työssä. Jokaisessa meissä on 
vahvuutemme ja heikkoutemme, jokai-
sessa meissä on kasvunvaramme. Osa 
sisällämme sanoo; minä olen kova jätkä, 
osa sanoo; auta äiti. 
 

*   *   * 
 
Aloitin osapäiväisenä kehittämispäällik-
könä Miessakit ry:ssä vapulta. Pestini 
kestää vuoden loppuun. Tehtävänäni on 
toimittaa miesliikettä käsittelevä kirjanen, 
miesryhmien perustajien käsikirja. Käsi-
kirjoitus on painokunnossa heinäkuun 
loppuun mennessä. Tämän jälkeen tehtä-
vänäni on edesauttaa 30-40:n miesryh-
män perustamista eri puolille maata. Va-
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kaasti uskon, että erilaisten miesryhmien 
syntyminen tapahtuu helposti. Yhdistyk-
semme tehtävänä on antaa uusille mies-
foorumeille tiedollinen, taidollinen ja or-
ganisatorinen tuki. Teemme järjestös-
tämme todella valtakunnallisen. Me 
olemme vaikuttamassa uudenlaisen 
ajattelutavan muokkautumiseen, suoras-
taan kulttuurin uusiutumiseen. 
 

*   *   * 
 
Toiminnanjohtajamme pyysi, että esitte-
len itseni. Ikään kuin minussa olisi mitään 
esittelemistä; puolikaljupäinen, isomahai-
nen suunsoittaja! Siinä tärkeimmät. Mutta 
– olen yrittänyt vakuuttaa itselleni olevani 
yhteiskunnallinen (tausta)vaikuttaja. 
Tästä halustani juontuu ns. yhteiskun-
tasuhteeni. Olen pääasiallisen työurani 
tehnyt marginaaliväestön hyväksi; sokei-
den, kuurosokeiden, mielenterveyspoti-
laiden jne. järjestöissä. Käväisin ay-liik-
keessäkin, mutta se maailma ei minua 
kiehtonut, aukeni kyllä – ja riittävästi. 
 

*   *   * 
 
Tehtävässäni tarvitsen palautetta. Joihin-
kin teihin olen omatoimisesti yhteydessä 
apua pyytäen. Tulen pyytämään Teiltä 
kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia… 
Toivon, että pidätte minuunkin päin yhte-
yttä, annatte eväitä. Minut saa parhaiten 
kiinni numerosta 050-5563802. 
 

*   *   * 
 
Filosofi Baruch Spinoza (1632-1677) oli 
sukunsa epäsuosiossa. Vanhempiensa 
kuoltua, hänet oltiin jättämässä perinnöt-
tömäksi. Spinoza vei asian oikeuteen, 
joka totesi epäoikeudenmukaisuuden to-
teutuneen. Voittonsa jälkeen Spinoza jätti 
perintönsä nostamatta. Siinä oli tyyliä. 
 
 
Jussi Särkelä 
 

 
 
 

Lyömätön Linja 
Toimipisteiden yhteystiedot 

 
HELSINKI 

Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 

Puh. 09-7002 8870 
Päivystysajat 
Ma klo 10-13 

Ti klo 13.30-16.30 
To klo 10-13 

Ohjaajat 
Pekka Virtanen 

Pertti Andersson 
 

TAMPERE 
Otavalankatu 12 A-B 

33100 Tampere 
Puh. 03-3141 8514 

Päivystysaika 
Ark. klo 9-15 

Ohjaaja 
Jukka Saarni 

 
JOENSUU 

Perhekeskus Lähtelä 
Lähteläntie 2 A 
80100 Joensuu 

Puh. 050 524 7518 
Päivystysaika 
Ark. klo 10-17 

Ohjaaja 
Onni Voutilainen 

 
SAVONLINNA 

Turvakoti Kotilo ry 
Tuusmäentie 859 
58940 Tuusmäki 

Puh. 015-514 277 
Päivystysaika 

24h 
Ohjaajat 

Mikko Temisevä 
Ari Tanninen 

 
MIKKELI 

Mikkelin keskussairaala 
Porrassalmenkatu 35-37 

50100 Mikkeli 
Puh. 015-3511 

Ohjaaja Leevi Piispa 
- 

Koivikon Koulukoti 
Koivikontie 8 
50100 Mikkeli 

Puh. 015-177 109 
Ohjaaja Veli-Matti Husso 

- 
Sunnuntairyhmä 

Joka toinen sunnuntai 
Parittomina viikkoina klo 16-18 

Osoite: Mikonkatu 8, Mikkeli 
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TULE MUKAAN MIESRYHMÄÄN! 
Vapaaehtoistyöntekijämme Pertti An-
dersson (”joka paikan höylä”) jatkaa Jouni 
Linnankosken aloittamaa työtä päivystäen 
joka tiistai klo 16.30-19.00  ja ohjaten 
miesryhmiin haluavia miehiä löytämään 
itselleen sopivan ryhmän. Tarvittaessa 
Pertti tapaa hänelle soittaneen miehen 
henkilökohtaisesti.  Keskustelussa on 
selvitetty miehen toiveita ryhmän 
kokoonpanon ja sijainnin suhteen. Soita 
tiistaisin numeroon 09-612 6620 ja tule 
mukaan miesryhmään keskustelemaan 
muiden miesten kanssa itseäsi 
kiinnostavista asioista. Kiitokset 
Jounille tuloksekkaasta työstä 
syyskuusta 1998 maaliskuuhun 1999! 
Tällä hetkellä toimivat Helsingissä Mies-
sakkien toimitiloissa Veikko Korhosen ja 
Oiva Aikalan  ryhmät. Pertti Anderssonin 
senioriryhmä kokoontuu osoitteessa Puo-
tilantie 1. Maanantaina 18.5.99 aloitti 
uusi, ryhmänvetäjäkoulutuksen saaneen 
Reijo Rannan ryhmä klo 17.15-19.15 
Miessakkien tiloissa 8 miehen voimin. 
Uusia 5-8 hengen ryhmiä perustetaan, 
kun tarvetta ilmenee.  (Lisätietoja 
Pertiltä.) 
 
SALON, SOMERON JA LAHDEN MIE-
HIÄ TAPAAMASSA 
14.4. oli Esko Porola järjestänyt Salon ja 
Someron miesryhmäläisille keskusteluil-
lan, jossa allekirjoittanut oli kertomassa 
Miessakkien tilanteesta ja toiminnasta. 
Paikalla oli kymmenkunta miestä. Kovasti 
toivottiin tiiviimpää kanssakäymistä 
”pääkonttorin” kanssa sekä koulutustilai-
suuksia kentän aktiiveille. 
Samanlainen tilaisuus oli Lahdessa 29.4. 
Miesryhmäaktiivien Ilmo Sanerin, Sope 
Ryhäsen ja Mauno Nivalan lisäksi pai-
kalla oli viitisentoista miestä. Keskustelu 
oli vilkasta ja toivomukset samansuuntai-
sia kuin Salossakin. Mauno Nivala lupasi 
järjestää syksyllä elämysretken puunte-
kotalkoiden, laavun ja saunomisen mer-
keissä. Perästä kuuluu. 
 

 

KESÄISET AUKIOLOAJAT 
Toimistomme on avoinna tänä vuonna 
myöskin heinäkuun, jolloin päivystämme 
puolipäiväisesti. Soittopyynnöt voi jättää 
puhelinvastaajaamme. Myös toiminnan-
johtajan käsipuhelimeen (050 346 4039) 
voi soittaa Miessakki-asioissa. 
 
KIITOKSET HENKI- JA YRITYSSAM-
MOLLE 
Yhteistyökumppanimme Yritys-Sammon 
myyntipäällikkö Teemu Vuolanne järjesti 
Henki-Sammon markkinointipäällikkö Jani 
Mikkolan kanssa meille tärkeän sponso-
rituen, jonka avulla voimme lähettää jä-
senkirjeen 2/99 kaikille kortistossamme 
olevalle 600 miehelle  Henki-Sammon 
hoitaessa postituskulut 1800 mk, mikä 
meidän budjetissamme on merkittävä 
tuki.  Henki-Sampo tarjoaa meille ohei-
sella aineistolla vapaaehtoista eläkeva-
kuutusta. Palautuskuori on oheisena. Kii-
tämme ystävällisestä tuestanne ja toi-
vomme menestystä vakuutuskampan-
jallenne! 
 
MITÄ KUULUU, VÄINÖ? -99 
Mitä kuuluu, Väinö? -99 päivät järjeste-
tään tänäkin vuonna Tampereella Kulttuu-
rikeskus Telakan tiloissa. Tilaisuus on 
usean helsinkiläisen ja tamperelaisen 
viranomaistahon yhteishanke. Mukana 
ovat mm. Tampereen kulttuuritoimi, seu-
rakunta, SAK:n paikallisjärjestö, Väestö-
liitto, Seta, Miessakit, Kulminaatio ry, 
Tampereen yliopiston naistutkimuslaitos 
(johon myös miestutkimus on keskittynyt) 
ym. 
Tämän vuoden aiheeksi on päätetty Mies 
ja työ ja päivät pidetään 15.-16.10.99. 
Perjantaiaamupäivä on varattu miestut-
kimusseminaarille yliopistolla. Väinö-päi-
vien varsinaiset avajaiset tapahtuvat tela-
kalla klo 14.00. Klo 14.00-18.00 on luen-
toja, keskusteluja, paneeleita ja kulttuu-
riohjelmaa. Iltajuhla alkaa klo 20 Telakan 
tiloissa elävän musiikin tahdissa. Lauan-
taina saa nukkua edellisen päivän väsy-
mystä klo 11.00 asti, jolloin ohjelma jat-
kuu luentojen ja keskustelujen merkeissä 
klo 16.00 asti. Lisätietoja Timo Brunilalta, 
050-3464 039, jolle voi myös tehdä eh-
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dotuksia luennoitsijoista ja muusta ohjel-
masta. Valmistelutoimikuntaa vetää Jouni 
Kempe Tasa-arvoasiain neuvottelukun-
nan miesjaostosta, p. 03-344 1967. 
 
MESSUILLE, MESSUILLE!!! 
TERVE-SOS 99 messut järjestetään Hel-
singin Messukeskuksessa 10-vuotisjuh-
latapahtumana. Lukuisat järjestöt, yrityk-
set, oppilaitokset, hoitolaitokset ja muut 
näytteilleasettajat esittelevät toimintaansa 
ja palvelujaan. Miessakeilla on yhteinen 
osasto Raittiuden ystävien kanssa. Ky-
symällä löydät varmasti osastomme f 33, 
jossa Miessakkien julisteet ja aineistot 
toivottavat teidät tervetulleiksi. Tomi Tim-
peri, Timo Brunila ja Kaj Rehn (jonka kuin 
ihmeen kaupalla saimme juuri kiireim-
pään aikaan avuksemme jäsenkirjeiden, 
messuaineistojen, postitusten yms. työs-
tämiseen. Ammatiltaan hän on tarjoilija, 
joten Miesfoorumin päättäjäiset 26.5. klo 
16-18 ovat ammattitaitoisissa käsissä. 
Kiitos Kaitsu!) hikoilevat messuvalmiste-
lujen, jäsenkirjeiden, Miesfoorumin tilai-
suuksien 19.5. ja 26.5. sekä Miesfooru-
min päättäjäisten järjestelyissä. Toi-
vomme edelleen muutamaa vapaaeh-
toista messupäiviksi apuun: Messut 
ovat auki maanantaina klo 10.00-18.00, 
tiistaina klo 9-18.00 ja keskiviikkona 
klo 9.00-17.00. Muutaman tunnin apu-
kin on tervetullut. Ilmoittautua voit Timo 
Brunilan kännykkään 050-3464 039 tai 
toimistoon Tomille 09-612 6620. 
Vapaalippuja toimistosta! 
 
VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.3.99 
Miessakkien tiloissa. Paikalla oli 20 yh-
distyksen jäsentä. Vuosikokoukselle oli 
tehty esitys keskustelun käymiseksi 
”yhdistyksen tämänhetkisestä tilanteesta 
ja tulevaisuudensuunnitelmista” Kokouk-
sen aluksi puheenjohtaja Antti-Veikko 
Perheentupa luki nelisivuisen raporttinsa 
vuosikokoukselle, jossa hän loi katsauk-
sen viime vuoden toimintaan. Esko Po-
rola luki Pertti Anderssonin, Tapio Kuu-
siston, Timo Naapurin ja Ilmo Sanerin 
allekirjoittaman muistion ”Keskustelualoite 
Miessakit ry:n vuosikokoukseen Uskon-

päivänä 1999”. Tämän jälkeen Pertti An-
dersson luki Tapio Kuusiston, Timo Naa-
purin, Esko   Porolan ja Ilmo Sanerin 
kannanoton vuosikokoukselle.  
Puheenvuorojen pohjalta käytiin vilkas 
keskustelu yhdistyksen viime vuosien 
toiminnasta. Järjestön  perusrakenteet on 
luotu. Miessakkien kuten monien uusien 
järjestöjen alkutaipaleella on usein myös 
monia henkilöstöpolitiikkaan ja talouteen 
liittyviä ongelmia,  joita keskustelussa 
tuotiin esille. Myös yhteydet jäsenkent-
tään ja jäsenkentän saama tuki todettiin 
puutteelliseksi. Toisaalta todettiin hyvät 
saavutukset, kuten ammattijärjestöjen 
tukimaksujen kerääminen puheenjohtajan 
toimesta n. 70 000 mk. Merkittävä tulos 
oli se, että puheenjohtajan työllä ja kon-
takteilla saatiin RAY:n rahanjakopäätök-
seen muutos valtiovarainvaliokunnan so-
siaali- ja terveyspoliittisessa työryhmässä, 
vaikkakin RAY:n myöntämä rahasumma 
muuhun kuin Lyömättömän Linjan toi-
mintaan oli 100 000 mk pienempi kuin v. 
1998. Lisäksi  todettiin opetusministeriöltä 
saatu  40 000 mk sekä tälle vuodelle en-
nakkotietojen mukaan saatava 100 000 
mk, mikä mahdollistaa kehittämispäälli-
kön palkkaamisen osapäiväiseksi vuoden 
loppuun asti. 
Miessakit ry:n uuden hallituksen ko-
koonpanoksi tuli: Puheenjohtaja Antti-
Veikko Perheentupa,  päätoimittaja 
Jaakko Elenius, toimitusjohtaja Juha 
Koiso-Kanttila, dipl.ins. Pekka Virtanen,  
fil.tri. Pekka Sauri (uusi) sekä viidentenä 
jäsenenä KTV: koulutuspäällikkö Erkki 
Tapola (uusi). 
 
MIESTEN LEHDET 
Cosmos ja MG ovat  tänä vuonna 
ilmestyneet kaksi kertaa, Men’s Health 
kolme kertaa. En aio tarkemmin vertailla 
tai analysoisa lehtiä, mutta muutaman 
kommentin haluan tähänkin jäsen-
tiedotteeseen heittää. Se on paikallaan 
senkin takia, että ainakin jotkin em. leh-
distä ovat luvanneet tämän vuoden vuo-
sikerran meille maksutta näiden pienten 
mainospätkien korvaukseksi. Kiitos siitä! 
Men’s Health ja MG ovat käyttäneet ko-
meita ja tyylikkäitä kansikuvapoikia edel-
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linen ilmeisesti ulkomaista ja nuorempaa 
vuosikertaa, jälkimmäinen suomalaisia 
hieman kypsempään ikään ehtineitä her-
rasmiehiä Tapio Liinojaa ja Mato Valtosta, 
Cosmos on keskittynyt mainonnassaan ja 
kansikuvissaan naiskauneuteen (mm. 
Kata Kärkkäinen). Men’s Healthin miehet 
ovat lehden nimeen sopien nuoria, li-
haksikkaita, terveen ja onnellisen oloisia 
ja vähäpukeisia. Tuskinpa Mato 
Valtosenkaan tokaisu huhti-toukokuun 
MG:n kannessa ”Jo riitti rock’n roll” 
kunnon puutteesta kielii etenkin kun alla 
on komea menopeli Harley-Davidson. 
Men’s Healthin Soita, jos rassaa osas-
tossa on esitelty lyhyesti muutama jär-
jestö yhteystietoineen. Miessakit ja sen 
Lyömätön Linja ovat kuvassa mukana ja 
ensimmäinen yhteydenotto ilmoituksen 
perusteella tulikin jo 19.5. Kiitos siitä. 
Kaikki lehdet ovat ulkoasultaan, kuvituk-
seltaan, taitoltaan ja muilta ominaisuuk-
siltaan korkeatasoisia ja näyttäviä. Pieni 
lainaus lopuksi lehtien pääkirjoituksista: 
Päätoimittaja Tommi Aitio Cosmoksesta 
kirjoittaa mm. Henry Saa-
resta:”…Pornotähti on pohjimmiltaan sa-
manlainen ammattimies kuin useimmat 
meistä: oman ammattikunnan sisäinen 
arvostus varmasti lämmittää mieltä muttei 
oikein riitä. Kaivataan jotain salaperäistä 
’yleistä hyväksyntää’ laajoilta kansalaispii-
reiltä. Me toimittajat olemme tässä suh-
teessa täsmälleen yhtä inhimillisiä otuk-
sia…” 
Päätoimittaja Seppo Anttila kirjoittaa 
otsikolla ”Puhetta ilman puutettakin”: 
….Näköhavainnot ohjaavat vahvasti mie-
hen seksuaalisuutta. Silti, tai juuri siksi, 
miehen on joskus hyvä miettiä omaa sek-
suaalisuuttaan myös niin, että haaveet 
eivät esineellisty pelkästään koreisiin 
mielikuviin, joissa äärimmäisen harvoin 
esiintyy oma kumppani. Yksinkertaisten ja 
konkreettisten tavoitteiden asettaminen 
tekee parisuhteelle hyvää. Siksi Men’s 
Health luottaa enemmän painettuun sa-
naan kuin eroottisiin kuviin…” (Tässä yh-
teydessä en malta olla mainitsematta, 
että Miessakkienkin myötävaikutuksella 
järjestetty seminaari Mitä kuuluu,Väinö? 
98 käsitteli aihetta miehen seksuaalisuus 

ja 15.-16.10. Väinö-seminaarin aiheena 
on Mies ja työ. Että sinne vaan miesten 
lehtien toimittajat juttuja tekemään!) 
Seppo Anttila on muuten todennut lehden 
linjasta, että siinä pyritään käsittelemään 
aiheita niin, että niistä on lukijalle jotain 
hyötyä. Ottakaapa itse selvää 
artikkeleista ”Pikaseksi säväyttää” ja 
”Venus kävi täällä”. 
MG:n päätoimittaja Jussi Jalkanen kir-
joittaa otsikolla Mopo hallinnassa 
mm.:”…Mopolla on mielissämme myön-
teinen varaus. Niinpä sanonta onkin 
helppo ylevöittää moposta elämänoh-
jeeksi. Tässä lehdessä lääkäri Leif Lind-
berg kirjoittaa siitä, kuinka tärkeää on 
elämänhallinta. Jos stressi karkaa kä-
sistä, ovat seuraukset kohtalokkaat….” 
 
 
KOKOUSKUTSU MIESSAKIT RY:N 
YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN TIIS-
TAINA 22.6.99 
 
Miessakit ry:n ylimääräinen kokous pide-
tään hallituksen kutsumana tiistaina 
22.6.99 klo 18.00 Miessakkien koulutus-
tilassa Annankatu 16 B 28. Miessakkien 
perustaja ja hallituksen pitkäaikainen pu-
heenjohtaja jättää puheenjohtajan tehtä-
vät. Seuraavassa jäsentiedotteessa pu-
heenjohtajan haastattelu ja arvio men-
neestä neljästä vuodesta. 
 
ESITYSLISTA 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltai-

suus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihtee-

rin, kahden ääntenlaskijan ja kah-
den pöytäkirjantarkastajan valinta 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
4. Uuden puheenjohtajan valitsemi-

nen Miessakit ry:lle 
5. Miessakit ry:n hallituksen täyden-

täminen 
6. Muut mahdolliset asiat (ei päätös-

asioita) 
7. Eroavan puheenjohtajan puheen-

vuoro 
8. Kokouksen päättäminen 
 


