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Kentän kommentteja kaivataan
On taas aika uudistaa kutsu juuri Sinulle
tulla mukaan rakentamaan järjestöämme.
Kun kehitämme erilaisia toimintamuotoja
miehille, on tärkeätä, että juuri miehet itse
kertovat, mitä tarvitaan ja kaivataan.
Siispä
•
millaisista aiheista ja keistä henkilöistä haluaisit lukea URHOn paperi– ja nettiversion sivuilla,
•
millaisia erityisiä teemaryhmiä haluaisit yhdistyksemme tarjoavan miesryhmätoimintansa kautta,
•
millaisiin aiheisiin toivoisit yhdistykseltämme kannanottoa tahi laajempaa keskustelun herättämistä,
•
millaisia erityistapahtumia tai uusia
toimintamuotoja kaipaat, ja
•
olisitko ehkä itse valmis ryhtymään
puuhamieheksi jonkin itsellesi läheisen teeman ympärille?
Ota siis tämä haasteeni vastaan ja laita
viestiä tänne pääkallopaikalle päin sopivaksi katsomassasi muodossa. Kokoan
ajatuksenne URHOon (nimettömänä, jos
niin haluat) muidenkin maisteltaviksi ja
edelleen kehiteltäviksi - sekä tietysti viestiksi hallituksellemme ja valtuustollemme.
Jos taas tuntuu, ettei oikein tiedä mitä
tässä nyt sitten kaipaisi, mutta jokin jossain aatosten sopukoissa kolkuttaa, niin
ei muuta kuin mukaan miesryhmään yhdessä pohtimaan ja löytämään.
Avaa Sinä peli, mukaan tulijoita löytyy
varmasti!
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

MIESFOORUMI
Syksy 2002
23.9.2002 klo 18-20
Miehen sydän ja ravinto
Alustajat:
Pirjo Koivisto
ravitsemusasiantuntija,
Suomen Sydänliitto ry
Kai Antturi
johtaja

28.10.2002 klo 18-20
Miehen sydän ja mieli
Alustaja:
Tage Orenius
kliininen psykologi
(+ kommenttipuheenvuoro myöhemmin nimettävältä henkilöltä)

Tilaisuudet järjestetään Miessakit ry:n
koulutussalissa, Annankatu 16 B 28,
Helsinki.
Pääsymaksu 3 euroa,
jäsenet ilmaiseksi.
Tervetuloa kaikki
asiasta kiinnostuneet!
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Paluupostia
Kokemuksia isä-poikaleiriltä
Helsingin seurakuntayhtymä on järjestänyt jo yli 30 vuoden ajan yhteisiä leirejä
isille ja pojille Siuntion Korpirauhassa.
Minä olin tänä vuonna kolmatta kertaa
mukana 8-vuotiaan Ilmari-poikani kanssa. Meidän perheessä on vaimon ja minun lisäkseni viisi tytärtä, kani, koiranpentu (Kusti) ja Ilmari-poika. Ilmarilla on
kyllä pikkusisko, mutta ei yhtään veljeä.
Sen takia on tuntunut tärkeältä osallistua
tämmöiselle leirille. Lankonikin on ollut
mukana kahden poikansa kanssa. Naisväeltä on leirille pääsy kielletty; keittiöhenkilökuntakin on miespuolista. Viimeisenä leiripäivänä siskot ja äidit voivat sitten tulla osallistumaan päättäjäisiin. Leiri
kestää torstaista sunnuntaihin, ja se järjestetään elokuussa hiukan ennen koulujen alkamista.
Leirillä asutaan teltoissa. Ohjelma on
melko tiukka, vaikkei kaikkeen tietenkään
ole pakko osallistua. Meiltäkin taisi jäädä
jokunen lipunnosto ja aamuhartaus väliin
(kun nukutti). Ohjelmassa oli luontopolkua, telttasaunomista, jousiammuntaa,
melontaa, uimista ja leiriolympialaiset. Iltanuotiot olivat mukavaa antia. Minäkin
suostuin pyynnöstä juontamaan Markkuystäväni kanssa yhden iltanuotion. Aiempaa kokemusta vastaavasta hommasta
minulla ei ollut, joten hiukan jännitti. Käytin tilaisuutta hyväkseni kasvatuksellisiinkin tarkoituksiin. Valitsimme semmoisia
lauluja, jotka meitä molempia liikuttivat ja
itkettivät. ”Mies ja lapsi (kirkossa)” jäi
meiltä kahdelta kesken, kun nousi pala
kurkkuun. Valitsin myös henkilökohtaisesti koskettavia lauluja, kuten ”Maan
korvessa kulkevi lapsosen tie”. Isosiskot
kun lauloivat sen yhdessä aikoinaan pikku-Ilmarin ristiäisissä. Toki iltaohjelmasSivu 4

samme oli hauskaakin mukana, ettei
mennyt liian synkäksi. Varsinainen viesti
pojille oli, että antaa sen pahan mielen
(ja itkun) tulla, kun aika on. Tunteittensa
näyttäminen ei ole heikkoutta, vaan voimaa. Jos tunkee liikaa mielipahaa sisimpäänsä, voi sairastua. Jälkeenpäin mietimme Markun kanssa olemmeko me
varsinaisia itkupillejä (46- ja 42-vuotiaat
miehet!), kun ketään muuta ei näyttänyt
ne meidän laulumme liikuttavan. Mutta ei
kai sitä nyt voinut odottaakaan, että joku
olisi alkanut valtoimenaan vollottamaan…
Odotettu ohjelmanumero oli ”Isien juttu”,
mikä käytännössä tarkoitti isien keskusteluiltaa ilman lasten läsnäoloa. Viime
vuonna puhuttiin seksistä ja tänä vuonna
parisuhteesta. Emme me vaimojamme
haukkuneet, me vain analysoimme
(kuten naiset itsekin tunnetusti keskuudessaan erittäin innokkaasti tekevät!).
JÄSENTIEDOTE

Minä melkein lupauduin alustamaan ensi
vuonna aiheesta ”Suomalaisen miehen
tuhannen vuoden yksinäisyys”. Ilmat olivat loistavat ja leirin jälkeen tuntui mukavalta pakata tavarat ja palata perheen pariin aloittamaan töitä ja koulunkäyntiä.
Miessakit ry:kin voisi harkita jotakin tämäntyyppistä toimintaa.
Petteri Carlson
lääkäri, Helsinki
petteri.carlson@helsinki.fi

Feminismi ja miehet
Profeministimiesten kirjoitus huhtikuun
Urhoon kirvoitti muutamia vastauksia, ja
haluaisin heittää oman lusikkani mukaan
soppaan. Koska Seppo Kinnusen sähköpostilla Profeministimiehille lähettämiin
kommentteihin ei ilmeisesti ole vastattu,
haluan vastata omalla nimelläni ja lehden
välityksellä. Tässä esitetyt näkemykset
ovat omiani siis, eivätkä välttämättä
edusta muiden profeministeiksi itseään
kutsuvien ajatuksia. Kerron itsestäni sen
verran, että katson itseni profeministiksi.
Mielestäni asiat ovat tärkeämpiä kuin ihmiset.
Jarmo Lindholm väittää profeministimiesten "paljastuvan tavallisiksi herrasmiehiksi", eli tavallaan susiksi lammasten
vaatteissa. Kysyn tähän: Entä sitten? Mitä merkitystä sillä on millaisia profeministimiehet ovat? Itse en ainakaan väitä olevani mitenkään valistuneempi tai fiksumpi
kuin "muut miehet". Voikin ajatella, että
keskustelun siirtäminen asioista ihmisiin
on yksi helpoimmista tavoista jättää itse
asiat käsittelemättä.
Seppo Kinnunen kirjoittaa, että feminismi
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on miesvihaa. Toki ainakin joidenkin feminismin nimissä toimivien ihmisten puheissa ilmenee joskus miesvihaa. Samaten feminismiä käytetään toisinaan keppihevosena oman aseman pönkittämisessä
ja toisten alas painamisessa. Mutta nämä
yksittäistapaukset eivät ole syy hylätä
feminismiä sinänsä. Mitä tahansa aatetta
tai liikettä voidaan käyttää väärin. Feminismistä, kuten mistä tahansa muustakin
ideologiasta, löytyy kritisoitavaa. Feministinen liike kritisoi myös itse itseään. Seurauksena feministinen liike on pirstoutunut hyvin moninaisiin ja keskenään eri
mieltä oleviin suuntauksiin. Ei ole olemassa yhtä ja ainutta "oikeaa" feminismiä.
On paljon feministejä, jotka aidosti pyrkivät sellaiseen hyvään ja tasa-arvoiseen
yhteiskuntaan, jossa myös miehillä on
parempi olla. Yhtenä osoituksena tästä
voidaan todeta, että hyvin suuri osa Lindholminkin mainitsemasta feministisesti
painottuneesta kriittisestä miestutkimuksesta onkin naisten tekemää. Eikä tässä
tutkimuksessa suinkaan yksisilmäisesti
"haukuta miehiä" vaan ollaan kiinnostuneita miesten pahasta olosta ja miehille
erityisistä ongelmista. Myös lähempänä
käytäntöä oleva feministinen liike pyrkii
monin tavoin naisten ja miesten vastakkainasettelun purkamiseen ja yhteisen
edun saavuttamiseen.
Ehkäpä feminismin sisältämä uhka monille (tai kaikille?) miehille piilee sen muutoshakuisuudessa. Ja muutoshan on aina
kaksitahoinen. Miehisyyden linnakkeita
horjuttaessaan feminismi(t) raivaa(vat) tilaa luoda uusia miehisyyksiä, jotka ovat
paremmin sovussa itsensä ja maailman
kanssa. Tämä henkilökohtaisen tason
muutos voi tehdä kipeää. Lisäksi feministisempi yhteiskunta toteutuessaan väistäSivu 5

mättä pitää sisällään monista miehisistä
etuoikeuksista luopumista. Osa näistä
etuoikeuksista on jo menetetty: naisillakin
on äänioikeus, oikeus tulla papiksi ja
työskennellä armeijassa, avioliitossa raiskaaminenkin kriminalisoitiin Suomessa
vuonna 1994. Ei siis ole ihme, että monia
arveluttaa - ties mitä vielä seuraa! Itse
olen Winston Churchillia mukaillen sitä
mieltä, että feminismi on huonoin mahdollinen yhteiskunnallinen ideologia - lukuun ottamatta kaikkia muita ideologioita.
Seppo Kinnunen toteaa kirjoituksensa lopuksi, että "Tasa-arvo onnistuu vain yhteistyöllä, ei nälvimisellä ja mitätöimisellä". Yhdyn ajatukseen. Mustavalkoinen
viholliskuvien maalailu ja vihollisleirien rakentelu ei useimmiten hyödytä. Tämä
koskee niin feministejä kuin "tavallisia
miehiä"! Onkin mukava huomata, että
Miessakit Ry:n toiminnassa on joitakin
yhteneväisyyksiä feminististen näkökulmien kanssa: Miessakit tukee aktiivisempaa isyyttä projektillaan ja Lyömätön linja
auttaa miehiä käsittelemään omaa väkivaltaisuuttaan - molemmat asioita joita
monet feministit ovat vaatineet vuosikymmeniä.
Jouni Varanka
jounivaranka@hotmail.com

Päiväkirjanote
Tiistai 4.6.2002.
Kuiva ja lämmin sää senkun jatkuu, tänään illansuussa satoi tuulen mukana
muutaman pisaran, kuin härnäten kuivuuden vaivaamaa maan kasvua. Pyöräilin
lämpimässä illassa eilen pienen kotiseutukierroksen. Otin mukaan kameran, tarSivu 6

koituksena näppäillä ylioppilaiden juhlintakuvista vajaaksi jäänyt rulla täyteen.
Taivaalla oli ohutta pilviharsoa ja muutamia kookkaita kumpupilviä, välillä aurinko
meni niiden taakse piiloon, latistaen valaistuksen.
Palaan eiliseen:
Lähden ajamaan kotoa Pitkäjärven kyläkeskuksen suuntaan; juuri ennen sitä
käännyn kuitenkin Vilukselaan vievälle
tielle. Poikkean vähän matkan päästä
pellon puolelle, jättäen pyöräni tien luiskalle, ja laskeudun ojarasin pientareelle
tallattua polkua pitkin rantaan. Otan Hovirinnan padon alapuolisesta Myllylammesta muutamia kuvia ja palaan takaisin.
Tästä alajuoksulle päin vesistö kapenee
lyhyeksi matkaa joeksi, mutta laajenee
uudelleen pohjoisesta laskevan Palojoen
suun kohdalla. Näppään joen sillalta pari
kuvaa, vaikka valaistus ei olekkaan paras
mahdollinen.
Someron läntisimmän kylän peltoaukeat
nousevat Paimionjoen tuntumassa kulkevalta paikallistieltä loivasti, mutta kuitenkin niin paljon, että oraista vihertävät pellot paikoin muodostavat horisontin. Muutama kuivuri piirtyy jyrkkine harjakattoineen harsopilven valkeutta vasten ja rajaa yhdessä metsäsaarekkeiden kanssa
JÄSENTIEDOTE

kevätkesän hennonvihreän viljelysmaiseman, jota rakennusryhmät voimakkaammilla väreillään täydentävät. Joki pysyy
lähes näkymättömissä tiellä liikkujalta,
mutta sen sijainnin voi päätellä harvakseltaan kasvavien puiden ja pensaiden
mukaan. Rantaan on istutettu eräässä
kohdassa rivi hopeapajuja, en niitä laske,
mutta kymmeniä puita siellä on. Kuivuus
näkyy jo joidenkin peltolohkojen kasvustoissa, mutta orastuminen on yleensä tapahtunut tasaisesti. Sadetus on käynnissä vasta istutetulla kaalipellolla, muualla
ei ympäripyöriviä vesisuihkuja ainakaan
nyt näy.
Tie kääntyy jyrkästi vasempaan ja laskeutuu vesistön ylittävälle Värmälän sillalle, valaistus on taas parempi ja kuvaan
molempiin suuntiin. Vastavaloon ei varmaan synny kuin tummasävyistä varjokuvaa, mutta yritän nyt kuitenkin. Kummallakin puolella jokea on sillankorvassa talo, mahtavatko mahdolliset näkijät kummastella, miksi joku sillan kaiteella tähtäilee kameralla heille niin arkipäiväistä maisemaa.
Joen eteläpuolella on aloitettu säilörehun
korjuu, vaalealle sängelle varisseista rippeistä leyhäyttää tuuli kuivuvan heinän
tuoksun. Jonkinlainen haikeus nousee
mieleen; tuossa menneiltä työn vuosilta
tutussa hajussa on yhä se sama kesän
ensimmäisen sadonkorjuun onnistumisen
tuntu.
Lähestyn hitaasti ylämäkeen polkien
mäntyjä kasvavan harjun reunassa kulkevaa Hämeen Härkätietä. Ennen sille
kääntymistä zoomaan maisemakuvan
Pitkäjärven Kankaannummesta, jonka soranoton leikkelemänä näkyy etäältä, vinosti yli jokilaakson. Koskemattoman
männikkönummen ääriviivat ovat olleet
aikoinaan komeana maamerkkinä Turun
suunnasta tuleville.
Lähden paluumatkalle, pelto ja metsä
4 / 2002

vuorottelevat täällä ja vanha maantie
mutkailee kaukana rannasta. Otan rullaan viimeisen kuvan tienposken vanhasta hirsiaitasta, sen ohi on vuosikymmenten mittaan kulkenut monenlaista tiellä
liikkujaa ja ajoneuvoa.
Jokilaakso aukeaa uudelleen näkyviin lähellä Långsjön kartanoa, tästä alkaa
myös vaahterakuja, joka jatkuu lyhyttä
metsäistä harjunrinnettä lukuun ottamatta
noin kilometrin matkan. Vanhuuttaan
poistettujen puiden jättämiin aukkoihin istutettiin talkoilla pari vuotta sitten uusia
taimia, näin tämä Härkätien erikoisuus tulee säilymään tulevienkin kulkijoiden ihailtavana.
Alamäen Hovirinnan sillalle annan mennä
vauhdilla, en pysähdy nyt silmäilemään
sillalta yläjuoksulle avautuvaa näkymää.
Olen lähes viisi vuosikymmentä sitten ottanut silloiselta kivisillalta kuvan, joka kertoo joen rantojen olleen paljon avoimempia kuin nykyisin. Vähittäinen metsittyminen ja pusikoituminen peittää tästä Someron kirkolle päin mentäessä monin
kohdin vesistön näkymisen tielle, parille
isohkolle kesäasunnon tontille on istutettu
suoriin riveihin mäntyjä - nyt jo metsäksi
kasvavia.
Sillan alapuolella on Hovirinnankosken
pato, jolla Turku on saanut luvan säännellä vedenkorkeutta, koska yläpuoliset
järvialtaat ovat kaupungin vedentarpeen
”varmuusvarasto”. Patoa 1960-luvulla rakennettaessa purettiin myös tuo vanha
kaksiholvinen kivisilta, siitä en tullut koskaan ottaneeksi kuvaa muistoksi.
Kierrokseni alkaa umpeutua, nummensyrjää kiertävää vanhaa tietä pitkin oikaisten palaan tulojäljilleni Isoniituntielle
ja lähden polkemaan kotiinpäin.
Matkan kuvasi
Rane
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Vastaus avoimeen kirjeeseen
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
miesjaoston toukokuussa järjestämä
paneelikeskustelu Miesten rooli tasaarvossa ja feminismissä herätti vilkasta keskustelua eritoten jaoston ylläpitämällä man-keskustelulistalla. Miessakit ry:tä keskustelussa edusti puheenjohtajamme Matti Rimpelä.
Jälkikeskustelussa kävi ilmi, että Miessakit ry:n tavoitteet tasa-arvon saralla
jäi osalle tilaisuuteen osallistuneista
epäselviksi, ja saimmekin yhdeltä panelistilta avoimen kirjeen, johon vastasimme seuraavasti:
Tervehdys!
Bert Bjarland kirjoitti tälle listalle (mankeskustelulista) 13.6.2002 Miessakit ry:lle
suunnatun avoimen kirjeen. Vastaamme
nyt tuossa kirjeessä esitettyihin kysymyksiin ja pyrimme samalla valottamaan yhdistyksemme olemassaolon perusteita.
Miessakit ry:n toiminnan perustaksi yhdistyksen säännöissä sanotaan seuraavaa: Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua; edistää perheiden sisäistä
vuorovaikutusta ja väkivallatonta yhteiselämää; vahvistaa sukupuolten välisen
tasa-arvon perusteita miesten keskuudessa; sekä kehittää näitä pyrkimyksiä
toteuttavia miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. (Säännöt
löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.miessakit.fi/Saannot.html .)
Yhdistyksemme toteuttaa tarkoitustaan
kolmen päätoiminta-alueen kautta, jotka
ovat miesryhmätoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen miesnäkökulmasta ja
väkivaltaisesta käyttäytymisestään lähisuhteissaan eroon haluavien miesten
tukeminen.
Sivu 8

Miessakit ry on miesten avoin yhteenliittymä, jonka erityisenä tehtävänä on mahdollistaa eri tavoilla ajattelevien miesten
yhteistä toimintaa. Järjestössä ollaan mukana yksilöinä ja kukin oman roolinsa
edustajana. Järjestömme aktiivit osallistuvat julkiseen keskusteluun erilaisilla käytettävissä olevilla foorumeilla. Niitä voivat
olla julkaisujen ohella myös muiden organisaatioiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa halutaan käsitellä Miessakkien tehtävän kannalta tärkeitä kysymyksiä. Sekä omissa julkaisuissa että
muualla käytettävissä puheenvuoroissa
Miessakit ry:n jäsenet ja vastuunkantajat
esittävät henkilökohtaisia näkemyksistä,
joilla pyritään synnyttämään keskustelua
ja sitä kautta vaikuttamaan.
Miessakit ry:n yhteiskunnalliset linjavedot
ja kannanotot esitetään hallituksen ja/tai
valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa ja
järjestön ajankohtaisiin kysymyksiin antamissa lausunnoissa. Kuten edellä esitetty
lainaus säännöistämme osoittaa, olemme
vahvasti sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja erityisesti toimimaan miesten keskuudessa niin, että sukupuolten välisen
tasa-arvon mahdollisuudet vahvistuvat.
Miessakit ry:n toiminta perustuu myönteiseen tasa-arvon edistämiseen. Tuloksellinen työ ei rakennu sukupuoliin kohdistuvasta kritiikistä, vaan rauhallisesta rakentamisesta. Kun tasa-arvon mahdollisuudet lisääntyvät, koko yhteisön sosiaalinen
pääoma, ja sitä mukaa myös hyvinvointi,
paranee - niin naisten kuin miesten.
Miessakit ry on koko toimintansa aikana
tukenut naisten pyrkimyksiä nykyistä parempaan tasa-arvoon perheessä, työelämässä, taloudessa, politiikassa ja kulttuurissa. Olemme olleet niin sitoutuneita tähän päämäärään, että kaikissa yhteyksissä emme ehkä ole sitä riittävästi palauttaJÄSENTIEDOTE

neet mieleen. Kun puhumme muista tasa-arvokysymyksistä, emme ole unohtaneet tätä viime vuosikymmenien tasaarvotyön tärkeimpiin kuuluvaa päämäärää.
Miesjärjestönä Miessakit ry:n yhtenä tehtävänä on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun miesten näkökulmasta tärkeitä
ja ajankohtaisia tasa-arvokysymyksiä.
Perheen sisäisen tasa-arvon vahvistamiseksi miehet tulisi saada paljon nykyistä vahvemmin mukaan neuvolatyössä. Viime viikkoina on paljon keskusteltu
poikien huonosta koulumenestyksestä
tyttöihin verrattuna. Jo 1960-luvun sosiaalipolitiikkaa pohtiessaan Pekka Kuusi
piti suurena ongelmana sitä, että miehet
hyötyivät kovin vähän hyvinvointipalveluista. Edelleenkin tilanne on paljolti samanlainen. Merkittävä enemmistö hyvinvointipalvelujen käyttäjistä on naisia,
vaikka miehet menettävät työkykynsä ja
kuolevat Suomessa vuosia nuorempina
kuin naiset. Näitä kysymyksiä olemme olleet nostamassa mukaan tasaarvokeskusteluun.
Kun sanomme, että miehisen kokemistavan erityislaadun ymmärtämistä olisi syy-
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tä kasvattaa sosiaali-, terveys- ja opetusalalla, emme ole kritisoimassa naisia.
Naisten painottaminen hyvinvointipalvelujen rakentamisessa on aikanaan
ollut viisas ja myös hyvin tuloksellinen
ratkaisu. Se osaltaan selittää suomalaisen hyvinvoinnin ainutlaatuista paranemista 1900-luvulla. Tarkoituksemme on
kysyä, olisiko seuraavaksi kehitettävä hyvinvointipalveluja niin, että myös miehet
kokisivat saavansa ja aidosti saisivat niistä tukea yhtä hyvin kuin naiset saavat nykyisin. Kun tuemme äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämistä yhä paremmin tasapuolisesti molempien vanhempien vanhemmuutta tukemaan, emme suinkaan
ole ottamassa naisilta mitään pois. Uskomme vakaasti, että äidin ja isän nykyistä parempi yhteinen valmentaminen vanhemmuuteen edistää perheiden sisäistä
tasa-arvoa ja siten tuo lisää hyvinvointia
myös naisille. Siksi haluamme kehittää
neuvolatyötä tukemaan entistä paremmin
miesten mahdollisuuksia tasapainoiseen
isyyteen.
Toistamme vielä lopuksi, että Miessakit
ry:n toiminnan perustana on myönteinen
käsitys tasa-arvotyöstä. Pyrimme yhdessä ja yksittäisinä miehinä puhumaan
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enemmän haasteista kuin ongelmista ja
käytämme mieluummin aikamme ratkaisujen rakentamiseen kuin syyllistämiseen
ja katkeruuteen. Haluamme luoda ja ylläpitää miesten keskinäisen auttamisen tukirakenteita ja siten edesauttaa miesten
henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua
muuttuvassa yhteiskunnassamme. Toisten miesten – ja myös naisten - tuki, ymmärrys ja hyväksyntä ovat meille tärkeitä
asioita muuttuviin sukupuolirooleihin kasvettaessa. Tällaisen keskinäisen tuen ja
kasvamisen kautta kykenemme auttamaan myös yhteiskuntamme rakenteita
uudistumaan niin, että tasa-arvotavoitteemme vähitellen toteutuvat.
Kun tätä yhteistä toiminta-ajatusta korostamme, samalla hyväksymme keskustelun moniäänisyyden. Jokaisella meillä on
oma kokemusmaailmansa, elämäntilanteensa ja kehitysvaiheensa. Käytännössä
Miessakit ry on tehnyt eniten työtä rohkaistakseen miehiä sekä puhumaan
omasta elämästään että kuuntelemaan ja
ymmärtämään toisten miesten kokemuksia ja tunteita. Tämä on vasta ensimmäinen, mutta sinänsä tärkeä askel miesten
tasa-arvotyössä. Kun miehet alkavat puhua tunteistaan ja kokemuksistaan muuallakin kuin omissa ryhmissään, keskustelussa on luonnollisesti mukana myös
tummia sävyjä, jotka sillä hetkellä tuntuvat juuri kyseisen miehen mielestä tärkeiltä. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta, ja haluamme sitä pikemminkin
edistää kuin kaventaa. Uskomme myös
tasa-arvokeskustelun saavan voimansa
monimuotoisuuden, kuuntelemisen ja ymmärtämisen laajasta kokonaisuudesta silloinkin, kun keskustelu etenee poluille,
joilta toivoisimme sen pysyvän poissa.
Miessakit ry:ssä rakennamme tasaarvoisempaa tulevaisuutta miesten ja
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naisten eheyttävässä vuorovaikutuksessa, emme vastakohtaisuuksien taistelussa, emmekä kilpailevien intressien nollasummapelissä.
Hauskaa kesää naisille ja miehille – meille kaikille - toivottaen,
MIESSAKIT RY
Matti Rimpelä
puheenjohtaja

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

Huom! Keskustelu saa jatkoa Tampereen miespäivillä lokakuussa. Tarkempaa infoa tilaisuudesta löytyy tämän
URHOn sivuilta 14-15.

SYKSYN KOKOUKSET
Miessakit ry:n valtuusto kokoontuu
sääntömääräiseen syyskokoukseensa 4.11.2002 klo 17 Annankadulla.
Asianosaisille lähetetään erillinen
kokouskutsu. Varsinaisen kokouksen jälkeen klo 18.15-19.30 käydään
yleiskeskustelua aiheesta Miessakit
ry ja sukupuolten välinen tasa-arvo.
Yleiskeskusteluun ovat tervetulleita
kaikki yhdistyksemme jäsenet.
***
Miessakit ry:n hallitus kokoontuu
syksyn aikana vielä kaksi kertaa,
10.10. ja 4.12.
***
Miesryhmien vetäjät kokoontuvat
keskinäiseen tapaamiseensa Annankadulla 2.10. klo 18-20.

JÄSENTIEDOTE

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 seppo.laakso@pp3.inet.fi

Somero
Voitto Vieraankivi
Puh. 050 566 4116
Sähköposti voitto.tiimivalmennus@surfeu.fi

Hämeenlinna
Kai Salmi
Puh. 03-616 2608 / 050 354 9241
Sähköposti kai.salmi@virpi.net

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
4 / 2002
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Tunnelmia Isätapahtumasta
Yhdistyksemme oli mukana toisena järjestäjänä 18.8.2002 pidetyssä Isätapahtumassa Helsingissä. Tapahtuman
pääjärjestäjä oli Lapsi 2000 ry, joka julkisti tilaisuudessa uuden Isyyspakkauksen. Ensimmäiset pakkaukset luovutettiin Jari Kurrille ja Santeri Kinnuselle.
Aurinkoisessa säässä vietetty sunnuntai-iltapäivä houkutteli paikalle kiitettävän määrän lapsiperheitä osallistumaan erilaisten tapahtumarastien tarjontaan. Paikalla oli neuvoja antamassa mm. lasten– ja urheilulääkäreitä,
puhe– ja fysioterapeutteja, kasvatuksen asiantuntijoita sekä useita julkkisisiä - muusikoita, urheilijoita, kirjailijoita
ja näyttelijöitä.

▲ Finlandia-talon takana
sijaitsevalle Auroran kentälle rakennettiin tapahtuma-alue aurinkokatoksista,
info-teltasta ja erilaisista urheilurasteista.

Tapahtuman päätarkoitus oli tukea isiä
ja isyyttä yhdistämällä iloista toiminnallisuutta ja ammatillista tukea. Tällaista
(ja myös vakavampaa) isyyttä tukevaa
toimintaa onkin syytä toivoa yhä laajemmin järjestettävän - parhaat tilaisuudet syntyvät varmastikin isien itsensä toimiessa ideoijina!

► Yhteislaulurastilla Tommi Läntinen viihdytti erityisesti lapsia ja äitejä.
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▲ Keijo Leppänen luki lapsille
satuja Tommi Läntisen jännittäessä vieressä.

▲ Sähly, golf, petankki ja jalkapallo
kiinnostivat kovin. Tässä lauotaan
maaleja Mika Saukkosen selostaessa.
◄ Paikalla oli myös poliisiauto, paloauto, ambulanssi ja ratsupoliisi kaikki takuuvarmoja yleisömagneetteja eritoten lasten silmissä.
▼ Leo Silolahti virittelee kitaraansa
ennen yhteislauluhetkeä. Lauluhetkistä muodostui koko tapahtuman
suosituimmat rastit.

Kuvat:
Karin Kuisma
Teksti:
Tomi Timperi
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Miespäivät Tampereella 12.-13.10.2002
Lokakuun 12-13. päivinä kokoonnutaan kuudetta kertaa keskustelemaan Tampereen
miespäiville. Nyt kysytään, missä puitteissa sukupuolet kohtaavat. Mitä tapahtuu, kun
joudutaan törmäyskurssille. Mitä kohtaaminen yleensä on.
Pohditaan myös miehen viisautta. Asialla filosofi historian näkökulmasta. Kohtaamisen
kaleidoskoopissa seikkailee aihetta toistuvasti käsitellyt kirjailija.
Miespäivät pidetään jälleen Kulttuurikeskus Telakalla, Tullikamarinaukio 3, aivan Tampereen rautatieaseman lähistöllä. Uudistuvan Telakan kolmas kerros toimii alustusten
ja keskustelun näyttämönä, toisen kerroksen laajentuneet tilat lauantain ruokailupaikkana. Tilaisuus on edelleenkin maksuton. Edulliseen, vain seitsemän euron ruokailuun
kannattaa silti varautua lauantain pidemmän ohjelman ohessa.
Lauantai 12.10.
11.00 Avaus
11.10 Missä maastossa sukupuolet kohtaavat Sosiaalipolitiikan todellisuus ja tasa-arvo
Ralf Sund (tutkija, ent. puoluesihteeri, Helsinki)
12.30 Parisuhteen kriisi ja kohtaaminen Mitä miehelle tapahtuu, havaintoja kenttätyön näkökulmasta
Olavi Pursiainen (psykologi, Tampere)
14.00 Ruokailu, Telakan 2. krs
15.00 Normaali parisuhde? - Nuoren miehen kertomuksia
Petri Aarnio (taiteilija, koti-isä, Tre)
16.30 Tauko
17.0019.00 Tasa-arvo - puuttuuko sitä vain naisilta? - paneelikeskustelu
pj. Jouni Varanka (Tanen miesjaoston sihteeri), Arto Jokinen (miestutkija), Matti
Rimpelä (Miessakit ry:n puh.joht.), Esa Sariola (psykologi, kirjailija) ja Ralf Sund
(tutkija, ent. puoluesihteeri)
Sunnuntai 13.10
11.00 Viisas mies - mitä historiasta on pääteltävissä
Risto Maula (filosofi, Tampere)
12.30 Kahvit
13.00 Miehen viisaus - mitä kaikkea en tiennyt, kunnes…
Esa Sariola (psykologi, kirjailija, Hki)
14.30 Päätöskeskustelu
15.00 Tilaisuuden päättäminen
Ohjelman lomassa Tridas -teatteriryhmä kommentoi käsiteltyjä teemoja draaman keinoin.
Miespäivät - jo kuudetta kertaa. Järjestelytoimikuntaa ovat jälleen tukeneet Tampereen
kaupungin kulttuuritoimisto, Tampereen ev.lut.seurakunnat, SAK:n Tampereen paikallisjärjestö, Miessakit ry. ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto.
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Miespäivien käytännön järjestelyistä voi tiedustella toimikunnan jäseniltä. Myös nettisivut ovat käytössä osoitteessa www. saunalahti.fi/~tremies
Yhteyshenkilöitä:
Hannu T. Sepponen 041-523 37 27
Simo Ollila 03-21 49 029, tremies@saunalahti.fi
Petri Aarnio 050-36 47 067, petri.aarnio@kotiposti.net
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