
URHO 
Jä

se
nt

ie
do

te
 

M
IE

S
S

A
K

IT
 R

Y
 

5 / 2000 
Syyskuu 

Vastaava toimittaja, 
ulkoasu ja taitto: 

Tomi Timperi 
 

W W W . M I E S S A K I T . F I  

UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE 



Sivu 2 

Jäsentiedote 5/2000 

JÄSENTIEDOTE 

Harkiten eteenpäin 
 
Pääkirjoitus 

3 

Pielisjärven Mies Sakkien johtoon 
 
Uuden toiminnanjohtajan haastattelu 

4 

Miesfoorumi syksy 2000 
 
Syksyn ohjelma 
 

5 

Miehuuskoe 
 
Uuden Puoliääneen -palstan esittely 

6 

Toimituksellakin on asiaa! 
 
Sekalaista kiinnostavaa 

9 

Miessakkien kirjasto tiedottaa 
 

Uusia teoksia tarjolla 

10 

Liity jäseneksi 
 
Pyydä kaveriasi mukaan toimintaan 
 
 

11 

 
MIESSAKIT RY 

 
Toimisto 

Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 

Puh. 09-612 6620 
Faksi 09-6126 6210 

miessakit@miessakit.fi 
www.miessakit.fi 

 
Toiminnanjohtaja 

Jarmo Tirronen 
Toimistopäällikkö 

Tomi Timperi 
Toimistosihteeri 

Tomi Lindfors 
 
 

Lyömätön Linja 
 

HELSINKI 
Annankatu 16 B 28 

00120 Helsinki 
Puh. 09-7002 8870 

Työntekijät 
Pekka Jolkkonen 
Jukka Lampinen 
Pertti Andersson 

 
TAMPERE 

Otavalankatu 12 A-B 
33100 Tampere 

Puh. 03-3141 8514 
Työntekijä 

Jukka Saarni 
 

JOENSUU 
Perhekeskus Lähtelä 

Lähteläntie 2 A 
80100 Joensuu 

Puh. 050 524 7518 
Työntekijä 

Onni Voutilainen 
 

SAVONLINNA 
Turvakoti Kotilo ry 

Neitsytkatu 1 
57100 Savonlinna 
Puh. 015-514 277 

Työntekijät 
Mikko Temisevä 

Ari Tanninen 
 

MIKKELI 
Koivikon Koulukoti / Husso 

Koivikontie 8 
50100 Mikkeli 

Puh. 015-177 109 
Työntekijät 

Veli-Matti Husso 
Leevi Piispa 

Tässä numerossa: 
sivu 



5 /  2000 

Sosiologisesta näkökulmasta järjestöjen 
synty- ja kehityshistoriat ovat paitsi mie-
lenkiintoisia myös hyvin pitkälle yh-
teneväisiä. Ennen kuin järjestö (yhdistys) 
perustetaan, syntyy jonkun tai joidenkin 
henkilöiden aloitteesta visio. Mikäli tämä 
visio saa laajempaa kannatusta, syntyy 
(alku)innostus; mukana olevat ovat haluk-
kaita käyttämään runsaastikin aikaa 
asiansa ajamiseen. Tietyn ajanjakson jäl-
keen, ehkä 2-3 vuotta, innostus laantuu ja 
toiminta rupeaa vakiintumaan totuttuihin 
uomiinsa. Tällöin syntyy vaara, että me-
netetään luovaa innovaatiota. ”Näin on 
tehty ennenkin”, on uhkaava ajattelutapa.  
Joskus yhdistys lakkautuu moisen ajatte-
lun vuoksi.  
 
Toisinaan alkuinnostus on niin valtava, et-
tä tavoitteet ja yhdistyksen resurssit ovat 
ristiriidassa keskenään. Kun tavoitteita ei 
saavuteta, hiipuu innostus ja usko yhdis-
tyksen toimintaan. Olen näkevinäni jotain 
tämän suuntaista Miessakit ry:n viiden 
vuoden taipaleelta. Asetimme pitkälle me-
neviä tavoitteita, jotka kylläkin vastasivat 
miesten / jäsentemme toiveita, mutta nii-
den nopea toteuttaminen ei ollut realistis-
ta. Tavoitteissa ei sinänsä ollut ja ole mi-
tään vikaa. Kyse on tavoitteiden toteutta-
misaikataulusta. Ehkä meidän tulisi kiin-
nittää nykyistä enempi huomiota asiakirjo-
jemme ”hierarkiaan” siten, että valmiste-
lemme ensin yhdistyksellemme periaate-
ohjelman, jonka pohjalta asetamme ta-
voitteet keskipitkälle ajanjaksolle. Tähän 
tavoitteeseen suhteutamme vuosittaisen 
toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitel-
makin lienee syytä pilkkoa lyhyempiin jak-
soihin, mutta se lienee joustavassa työs-
kentelyssä lähinnä toimihenkilöiden tehtä-
vä. 
 
Kun meillä on selkeät aikataulut ohjelma-
asiakirjojemme toteuttamiselle, meillä on 

myös edellytykset analysoida toimintam-
me tuloksia: mitkä seikat vaikuttivat sii-
hen, että tavoitteissa onnistuttiin ja mitkä 
seikat vuorostaan vaikuttivat siihen, että 
kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Samassa 
yhteydessä kyetään käymään analyytti-
nen keskustelu yhdistyksen toiminta-
ajatuksesta. Jos hukkaamme toiminta-
ajatuksemme, toimintamme lähes tulkoon 
väistämättä puuroutuu tuloksettomaksi. 
 
*   *   * 
 
Edellä kirjoitettua ei saa tulkita siten, että 
Miessakit ry olisi nyt jotenkin luutunut tai 
että meillä ei olisi innostuneita ja motivoi-
tuneita jäseniä. Päinvastoin. Meillä on toi-
mivia miesryhmiä enemmän kuin koskaan 
ja niissä kokeneita vetäjiä. Uusia ryhmiä 
syntyy koko ajan. Meillä on kyllä jonkinlai-
nen pullonkaula siinä, että uusien ryhmi-
en muodostaminen välillä takertelee ryh-
mänvetäjien pulan vuoksi. Eräs keskei-
simmistä tehtävistämme onkin ryhmänve-
täjäkoulutuksen organisointi.  
 
*   *   * 
 
URHOn toimitus toivottaa omasta puoles-
taan uuden toiminnanjohtajan, Jarmo Tir-
rosen tervetulleeksi miesliikkeeseen. 
Myös me tuemme työtäsi. 
 
J u s s i  S ä r k e l ä 
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Harkiten eteenpäin 



Elokuun alusta Miessakit ry:n toiminnan-
johtajana aloitti valtiotieteiden maisteri 
Jarmo Tirronen. Hän valmistui vuonna 
1988 Helsingin yliopistosta pääaineenaan 
sosiologia. 43-vuotias Jarmo on syntynyt 
Pielisjärvellä, nykyisessä Lieksan kau-
pungissa. 
 
Jarmo on kokenut muutakin kuin akatee-
mista uraa. 
- Olen minä ollut tukkijätkänäkin, hän sa-
noo. – Kun asuin tukkikämpällä, opin tun-
temaan suomalaisen perusmiehen tiukan 
moraalin ja sakkikurin. Muutenhan käm-
pällä elämisestä ei olisi tullut mitään. 
 
- Sittemmin olen työskennellyt tutkijana, 
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Pielisjärven Mies Sakkien johtoon 

JÄSENTIEDOTE 

markkinoijana, yhteyspäällikkönä ja yrittä-
jänä. Eikä järjestötoimintakaan minulle 
vierasta ole. Olen saneerannut parin jär-
jestön osa-alueita kuntoon, sanoo Jarmo 
Tirronen, entinen HYKS:n ja Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan hallituksen jä-
sen. 
 
Miten innostuit hakeutumaan miesliik-
keen palvelukseen? 
- Jätin reilu vuosi sitten viestintäfirman 
hommat tietoisena pyrkimyksenä hakeu-
tua kolmannelle sektorille töihin. Olin niin 
peijakkaan väsynyt ja kyllästynyt, että 
muutaman kuukauden loma teki hyvää. 
Nyt koen taas olevani voimissani uusiin 
haasteisiin. Koin myös miesliikkeen tär-
keänä. Minusta tuntuu, että minulla on 
Miessakit ry:lle annettavaa. 
 
Lupsakan mukava kaveri 
 
Keskustellessani Tirrosen kanssa minulle 
syntyy vakaa näkemys, että Miessakit ry 
on saanut oivallisen toiminnanjohtajan. 
Sosiologina ja monipuolisen työkokemuk-
sen omaavana hänen ajattelunsa on sel-
keää. Suuntaviivat tulevalle toiminnalle 
ovat jo selkiytyneet. Kaiken huipuksi hän 
on lupsakan mukava mies, kuten lieksa-
laiselle sopiikin. Minulle syntyy myös kä-
sitys, että hän on tarvittaessa työhullukin. 
Kuten valtakunnallisen järjestön toimin-
nanjohtajan tulee väliin ollakin. Töitä kun 
riittää. 
 
Miltä Miessakit ry sinulle näyttäytyy kol-
men viikon työrupeaman jälkeen? 
- Käsitykseni on vahvistunut siltä osin, et-
tä olemme oikealla asialla. Kaikilla täällä 
on positiivinen asenne, niin toimihenkilöil-
lä kuin myös kaikilla miehillä, jotka olen 
täällä oppinut tuntemaan. Se on kuitenkin 
selvää, että toiminnallista sykettä pitää 
saada lisää. Olen pyrkinyt aloittamaan 
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tehtäväni määrätietoisella kädellä. Kaikki 
tuntuu hyvältä, mukavaltakin, Tirronen to-
teaa. 
 
Sakkien kehittämisalueet 
 
Entä Miessakit ry:n keskeiset kehittämis-
alueet lähitulevaisuudessa? 
- Ensinnäkin Lyömätön Linja on tuote-
merkkinä lyönyt itsensä erinomaisesti lä-
pi. Jatkamme sen kehittämistä. Henkilö-
kuntaa pitäisi saada lisää. 
 
- Toiseksi meidän tulee panostaa mies-
ryhmätoimintaan. Tuotemerkki sen osalta 
on puutteellinen. Uskon kuitenkin, että 
ryhmätoiminnalle on sosiaalista tilausta. 
Tässä vaiheessa meidän tulee keskittyä 
olennaisiin tehtäviimme. 
 
- Kolmanneksi meidän tulee lisätä yhteis-
työtä muiden järjestön ja koulutusorgani-
saatioiden kanssa. Yhteistyön lisääminen 
luo edellytyksiä ryhmätoiminnan kehittä-
miselle. 
 
- Ja olen ymmärtänyt, että toiminnanjoh-
tajalta odotetaan tuloksia varainhankin-
nassa. Se on luonnollista, koska ilman 
kunnossa olevaa taloutta emme kykene 
toimintaamme kehittämään. 
 
- Yhteenvetona haluan korostaa, että kat-
son luottavaisesti tulevaisuuteen. Kyllä 
tämä tästä, jos saan lainata erästä vaikut-
tajaamme, päättää toiminnanjohtaja Tir-
ronen ja poistuu maanantaipalaveriin. Jo-
ka maanantai näet Miessakit ry:n toimi-
henkilöt kokoontuvat yhteiseen palaveriin 
käsittelemään edellisen viikon  tapahtu-
mia ja tulevan viikon töitä. Näin jokainen 
toimihenkilö osallistuu yhdistyksen toi-
minnan analysointiin ja suunnitteluun. 
 
J u s s i  S ä r k e l ä   

 
MIESFOORUMI 

Syksy 2000 
 
 

Miessakit ry:n tasokkaat 
Miesfoorumit jatkuvat! 

 
 

18.10.2000 klo 18-20 
Julkinen valta ja mies 

Alustaja: 
kansanedustaja 

Tuula Haatainen 
Kommentti: 

palvelujohtaja 
Jaana Vilpas-Lampinen 

 
 

16.11.2000 klo 18-20 
Mies ja media 

Alustaja: 
Heikki Kahila 

 
 

13.12.2000 klo 18-20 
Elokuvieni mieskuva 

Alustaja: 
Matti Kassila 

Mukana yllätysvieras! 
 
 

Tilaisuudet järjestetään 
Miessakit ry:n koulutussa-
lissa, Annankatu 16 B 28, 

Helsinki. 
 

Pääsymaksu 20 mk, jäse-
net ilmaiseksi. 
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Olen lupautunut tällä palstapaikalla selvit-
tämään sosiologian Pro Gradu työni, 
(tuttavallisesti gradu vaan,) luomisproses-
sia. Sen tekoon liittyviä ongelmia, siinä 
matkalla heränneitä ajatuksia, sekä hen-
kistä ja ruumiillista ahdinkoani, johon, jos 
kaikkia entisiä graduntekijöitä on uskomi-
nen, aivan varmasti ajaudun. Tälle paikal-
le päätyvät ne ajatukset, jotka eivät ken-
ties koskaan tule esitetyksi professorille. 
Ne jotka muodostuvat jossain viisaiden 
kirjojen ja luovutettavan työn välillä. Ajat-
telen tässä puoliääneen. 
 
Syy miksi äkkiseltään ajatellen itsekes-
keisen tuntuinen artikkelisarja (minä kir-
joitan minusta kirjoittamassa minusta) 
uhataan julkaista Urhossa, on yksinker-
tainen. Minä tutkin MIEHIÄ. Ja tämä, hy-
vät lukijat, kiinnostaa toivottavasti suu-
rempaakin yleisöä. 
 
800 tuntia työtä 
 
”Gradu” on ilmeisestikin useimmille sel-
laista aloitteleville poluton suo, jossa 
maalinauha on piilotettu taivaanrannan 
taa ja uppoaminen uhkaa joka askeleella. 
Ainoat varmat asiat tässä suunnistukses-
sa ovat, että se täytyy tehdä ja että sen 
tekoa pidetään opinto-oppaassa 800 työ-
tunnin arvoisena. Harva kuitenkaan taitaa 
selvitä niin vähällä. 
 
Yhteiskunnallisissa aineissa tutkimisen 
suurimpana ongelmana on yleensä ai-
heesta kuin aiheesta kirjoitettu megalo-
maaninen teosmäärä ja mielipidenyans-
sien kirjo. Siitä sitten rajaamaan omaa 
neliömilliä ja pohtimaan intellektuellisti 
sen relevanssia nykysosiologialle! Niin 
luodaan tieteen tradition tiheää verkkoa. 
Jos jo tuhannesti tutkitun uudelleen tar-
kastelu saattaa maistua puulta, voi vielä 
surkeampaa olla vain tutkimuksissa ker-

rassaan ylenkatsotun ja laiminlyödyn tut-
kiminen. Ja sellaista uppohankea on odo-
tettavissa miestutkimuksen saralla. 
 
Tasa-arvotutkimuksen lyhyt historia  
 
Sukupuolien välisen tasa-arvon tarpee-
seen havahtuminen on niin uusi asia, että 
nopeasti liberalisoituneessa pohjolassa-
kin haudataan vielä pitkään kansalaisia, 
jotka ehtivät noudattaa vuosia ”isiensä 
mallia” sukupuolirooleissa ennen kuin 
naisten emansipaatio kiipesi rannalle pe-
räpohjolassa. Siksi on ymmärrettävää, et-
tä nais,- tai tasa-arvotutkimuksen traditio 
ei voi olla yhtä pitkä ja kunniakas kuin 
vaikkapa valtiomuototutkimuksen. Toi-
saalta, kiivastahtinen nykyaika korvaa 
menetetyn matkan massalla, mutta sa-
malla voidaan tietysti syyllistyä kvaliteetin 
korvaamiseen kvantiteetilla.  
 
Yleisesti katsottuna sukupuolten välisen 
tasa-arvon ongelmiin kiinnitetään eniten 
huomiota hyvinvoivissa länsimaissa, jois-

 

S a m u l i  K o i s o - K a n t t i l a 
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sa protestanttinen etiikka ja jälkiteollinen 
yhteiskunta ovat vaatineet omakseen 
kaikkien kansalaisten työpanoksen suku-
puoleen katsomatta. Muualla laajassa 
maailmassa sukupuolten välinen tasa-
arvo on yhä monesti sekundäärinen on-
gelma. Muitakin ongelmia riittää. 
 
Naisliikkeen päämääränä oli ja on vaikut-
taa yhteiskunnallisiin sukupuolia eriar-
voisesti kohteleviin instituutioihin ja kult-
tuurisiin käytäntöihin. Ne olivat alunperin 
selkeästi eksplikoitavissa olevia legaaleja 
ongelmia, kuten äänioikeus tai oikeus sa-
maan työhön, palkkaan ja työehtoihin 
miesten kanssa. Nämä tavoitteet olivat 
naisliikkeen alkuaikoina, ainakin Yhdys-
valloissa, paljolti samoja kuin mustien 
kansalaisoikeusliikkeen ja molemmat liik-
keet saivat toisistaan  synergiaetua ollen 
molemmat yhteiskunnallisia muutosvoi-
mia. Ne kuitenkin muuttuivat melko pian 
taakaksi toisilleen koska ne samaistettiin 
usein sopimattomilla tavoilla.  
 
Sittemmin naisasialiikkeen tavoitteet 
muuttuivat yhä komplisoidummiksi yhteis-
kunnallisiksi ja kulttuurisiksi ongelmiksi. 
Tai ainakin vaikeammin ”myytäviksi”. Ne 
kun eivät enää voineet koota taakseen 
kollektiivisesti ”kaikkia” naisia vaan ha-
jaantuivat yhä pienempien osaryhmien 
tavoitteiden ajamiseen. Tämä ei tie-
tenkään tarkoita, että nämä tavoitteet oli-
sivat yhtään sen vähempiarvoisia tai vä-
hemmän oikeutettuja. Ne ovat kuitenkin 
suuresti velkaa 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun naisliikkeelle, joka legiti-
moi erilaisten naissukupuolta kohtaavien 
vääryyksien oikaisutoimet. 
 
Keisarin uudet vaatteet 
 
Vaikka tasa-arvon mielestäni kuuluisikin 
perustua ajatukselle yksilöiden tasa-ar-

voistumisesta, ei voida kuitenkaan ohittaa 
niitä sellaisia kulttuurisia yleistyksiä jotka 
rajaavat, muokkaavat ja velvoittavat esi-
merkiksi mies- ja naissukupuolia jossain 
määrin homogeenisinä käsitteinä.  
 
Maailma, ainakin läntinen maailma, on ol-
lut vapaan ja täysivaltaisen miehen su-
vereenia temmellyskenttää vuosisatoja. 
Mies on ollut kodin ulkopuolinen toimija, 
suhteiden solmija ja työn tekijä. Varsinkin 
miehen työntekijän rooli on alati ko-
rostunut teollistumisen vallatessa alaa ja 
perinteisen agraarisen isännän ja emän-
nän sisältävän mallin harvinaistuessa toi-
meentulomuotona. Tai näin ainakin asia 
mielellään esitetään. 
 
Moderni yhteiskunta on luonut viime vuo-
sikymmeninä monia ristiriitaisia malleja 
kansalaisilleen. Muutos odotukset ovat 
usein kohdistuneet juuri mieheen, miehen 
rooliin. Perinteisten miehenroolin kiinne-
kohtien, kuten työn tai miehisten mallien 
puute ja nopea muutos, ovat johtaneet 
yhä useammat miehet hapuilemaan on-
nettomina ja yksinäisinä odotusten viida-
kossa tai pitelemään pystyssä tyhjiä ku-
lisseja. Pärjääminen työmarkkinoilla on 
muuttunut yhä vaativammaksi ja yhä har-
vemmalla on mahdollisuus saavuttaa riit-
tävä itsetyytyväisyys alati kasvavien vaa-
timusten paineissa. Miehen on yhä vaike-
ampi löytää miehisyys. Sitä etsitään pe-
rinteisesti työstä, jota venytetään narko-
maniaan ja ekshaustioon asti, tai fyysi-
syydestä,  extreme lajeista, joissa pingo-
tetaan ruumis ja mieli äärimmäisille rajoil-
le. 
 
Tässä tilanteessa on toivottavaa, että 
miehet alkavat, vaikkapa peräti liikkeenä, 
muuttaa ja pohtia uudelleen miehisyyden 
kulmakiviä. Pahaksi onneksi kuitenkin se 
kollektiivinen insentiivi massaliikkeen ai-



Sivu 8 

 

JÄSENTIEDOTE 

Tule mukaan kasvamaan! 
 
Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikallisiin vuorovaikutusryhmiin, jois-
sa keskustellaan mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia 
muiden kanssa. 
 
Mikäli haluat lisätietoja ryhmien toiminnasta tai haluat mukaan ryhmään, ota 
yhteyttä: 
 

 
Pertti Andersson 

Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 

00120 Helsinki 
Puh. 050 541 6474 
Faksi 09-6126 6210 

Sähköposti pertti.andersson@miessakit.fi 

Miesryhmät 

kaansaamiseksi puuttuu. Ei ole legaaleja vääryyksiä oiottavaksi (ellei oteta huomioon 
esim. huoltajuuskysymystä tms.) vaan joudumme aloittamaan pirstaloituneen yhteis-
kunnan sirpaleisista ongelmista. Yhteiskunnallinen, jo ansaittu ja eksplikoitu hyväksyn-
tä, joukkovoima, jolla pienempienkin erityisryhmien asia oikeutetaan, puuttuu.  
 
Verrattuna naisliikkeeseen, asia joudutaan rakentamaan päinvastaisesti. Etenemään 
yksityisestä yleiseen. Muodostamaan useista oireista yhtenäinen taudinkuva. Purka-
maan vuosisataisia stereotypioita siitä mikä mies on, miten mies muotoutuu ja kenelle 
mieheys kuuluu. Joku todennee tämän prosessin aikana, että kaikilla keisareilla ei ole 
lainkaan vaatteita. Etteivät jotkut miehisyyden merkit ole lainkaan puolustamisen arvoi-
sia ja kaipaisivat uudelleen muotoilua. 
 
Näitä, tällä hetkellä ”elossa olevia” miehisyyden rakenteita, jotka muovaavat ar-
kikäyttäytymistä ja siten uusia miehiä, pyrin gradussani tutkimaan. Niiden selvittämistä 
tarvitaan pohjaksi uusien muodostamiselle. Se, miten tässä osaltani onnistun, jää näh-
täväksi.  
 
- Puoliääneen –palsta jatkuu URHOsta toiseen - 
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Toimituksellakin on asiaa! 

 
Juhlakulkue Helsinki 450 vuotta 
 
Kiitokset kaikille Miessakit ry:n jäsenille ja ystäville, jotka osallistuitte 
12.6.2000 Helsingin kaupungin syntymäpäiväjuhliin osana historiallista suur-
kulkuetta. Ohjaaja Kari Rentola oli rakentanut tapahtuman draamallisen käsi-
kirjoituksen jakaen kulkueen lukuisiin Suomen historiaa kuvaaviin kohtauk-
siin. Reitin varrelle kerääntyi kymmeniä tuhansia kiinnostuneita seuraamaan 
tuota ainutlaatuista spektaakkelia. Miessakkilaisia oli mukana ainakin 1900-
luvun alkupuolen suurlakkoa ja vaaleja käsittelevissä pienoisnäytelmissä ja 
loppuhuipennukseksi heräävät näyttelijänkykymme tarkasti myös Tasavallan 
Presidentti Tarja Halonen, valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi, Ruotsin kunin-
gaspari, Prinsessa Victoria sekä Helsingin kaupungin Ylipormestari Eeva-
Riitta Siitonen puolisoineen. 
Tapahtuma lähetettiin suorana lä-
hetyksenä televisiossa ja nyt etsim-
mekin Sinua, joka olit ennalta viisas 
ja nauhoitit tuon ohjelman. Jos olet 
etsimämme henkilö, ota yhteyttä 
toimistoomme - olisi nimittäin mu-
kava saada tallenne kirjastoomme! 
 
T.T. 

 
www.miessakit.fi 
 
Internet –kotisivumme ovat uudistuneet! Miessakkien sivuilta löydät kaiken 
tarpeellisen tiedon yhdistyksemme toiminta-ajatuksesta, toimihenkilöistä, toi-
mitiloista, ajankohtaisista tapahtumista ym. Tarjolla on myös Miessakkien 
säännöt, kirjastomme täydellinen kirjaluettelo, linkkejä meille ja muualle sekä 
paljon muuta kiinnostavaa. 
Jäsenistömme toivomuksesta voit syyskuun alusta lähtien myös lukea UR-
HOa internetissä. Julkaisemme sivuillamme kaikki URHOn laajemmat artik-
kelit ja pääkirjoitukset. 
Nyt odotat jo varmasti malttamattomana mahdollisuutta päästä tutustumaan 
sivujemme uuteen ilmeeseen - kehitetään niitä yhdessä, anna palautetta! 
 
T.T. 
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Toimitiloissamme Annankadulla sijaitsee miesaiheinen kirjastomme. Hyllyistämme löy-
tyy myös sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa ja järjestötoimintaa käsittelevää kirjallisuutta. 
Lainaamme kirjoja jäsenillemme normaalein lainausehdoin. Tervetuloa tutustumaan 
paikan päälle! 
 
Kirjastonhoitaja 
Tomi Lindfors 
Miessakit ry 
Annankatu 16 B 28 
00120 Helsinki 
Puh. 09-612 6620 
Faksi 09-6126 6210 
Sähköposti tomi.lindfors@miessakit.fi 

Uutta kirjastossamme! 
 

Haapio, Parkkinen – Löydä Turku  
Severi Parko – Savikuoppa & kulissi  
Shel Silverstein – Antelias puu  
Kaari Utrio – Perhekirja – Eurooppalaisen perheen historia  
Kaari Utrio – Tuulihaukka  
Into, Kännö – Paha hämärä 
Andrew Comiskey – Täyteen mieheyteen ja koko naiseksi  
Kathryn White – Hyvä päivä, paha päivä 
Lennart Koskinen – Villimies ja susinainen  
Heikki Hakala (toim.) – Sinne päin, miehen rukous 
Lennart Koskinen – Usko tulevaisuuteen  
Pietari Maaranniitty – Naisen psykologiaa käytännön miehelle  
Reserviupseerilehden irtonumeroita 1949-1951  
Mikko Lehtonen – Pikku jättiläisiä  
Mikko Lehtonen (toim.) – Aatamin puvussa  
Elisabeth Badinter – Mikä on mies?  
Genevieve Lloyd – Miehinen järki  
Eeva Jokinen (toim.) – Ruumiin siteet 
Martti Kontinen – Miesfoorumi 4.4.2000  ”Mies työelämän paineissa”- VHS – videotallenne 
Robert Bly – Rautahannu – Matka mieheyteen 
Juha Numminen – Minä – keski-ikäinen mies  
Juha Siltala – Miehen kunnia  
Forma, Heikkilä, Keskitalo – Mikä on kohtuullinen minimi? 
Aatola, Viinisalo – Mitä eläminen maksaa? 
Virpi Kosunen  – Paljonko on riittävästi? 
Miika Linna – Measuring Hospital Performance: the Productivity, Efficiency and Costs of Teaching and Re-
search in Finnish Hospitals  
STAKES – Yhteiskuntapolitiikka  1-6/98 + 1-3/99 
Erkki Karvonen – Elämää mielikuvayhteiskunnassa 
Gronow, Noro, Töttö – Sosiologian klassikot  
Risto Heiskala (toim.) – Sosiologisen teorian nykysuuntauksia 
Keijo Rahkonen (toim.) – Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset  
Kosonen, Simpura (toim.) – Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa  
Palotie Eeva-Liisa (toim.) – Säätiöluettelo 



5 /  2000 Sivu 11 

Liity jäseneksi! 
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Miessakit ry:n jäsenenä saat mm. jäsentiedotteemme URHOn kotiisi sekä 
alennuksia järjestämistämme koulutuksista ja yleisötilaisuuksista. Jäsen-
maksu on 80 mk/vuosi (opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 40 mk/vuosi). 
 
Leikkaa tämä sivu irti, täytä kysytyt tiedot ja laita lipuke postiin (postimaksu 
on maksettu puolestasi). Pian saat kotiisi uudelle jäsenelle tarkoitetun aloi-
tuspaketin sekä tilisiirtolomakkeen, jolla voit suorittaa jäsenmaksusi. 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Haluan liittyä Miessakkien jäseneksi 

Haluan lisätietoja toiminnasta 

Nimi: 

Puhelin: 

Osoite: 

Syntymävuosi: 



 

 


