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Lyhyestä virsi kaunis 
Tervehdys kaikki ja tervetuloa kanssamme alkavaan syksyyn! Yksi tärkeä osa yhdistyk-
semme toiminnasta on yhteiskunnallinen vaikuttaminen miesnäkökulmasta ja pysyäk-
semme ajan hengessä, seuraamme mediassa käytäviä keskusteluja mahdollisimman 
laaja-alaisesti. Tähän meillä täällä toimistolla on oiva mahdollisuus mm. siksi, että toi-
mistonhoitajamme tehtävänkuvaan kuuluu seuloa mediaa ja informoida muita toimihen-
kilöitä esim. tekstikopioiden muodossa. Minusta on tärkeätä antaa myös mielikuvituk-
selle mahdollisuus maustaa yhteiskunnallista ajattelua, ja tätä tukeakseni käytän apuna 
kirjoja ja televisiota. Yhtenä uutena palvelumuotona Teille, arvon jäsenistö, kokoamme 
jatkossa ennakkotietoja television miehisyyteen liittyvästä tarjonnasta. Aloitamme 
”sarjan” Yleisradion lähiajan ohjelmista. Tulevaisuudessa laajennamme myös radio-
ohjelmiin jne. - kirjastohan meillä on jo! Toivon edelleen myös Teiltä tietoa etenkin pai-
kallisista tapahtumista, ohjelmista ym. Tällä kertaa en saanut enempää tilaa pölistä 
omiani, joten lokakuussa jälleen tavataan! 
                                                                      T o m i  T i m p e r i  
                                                                      t o i m i n n a n j o h t a j a 

YLE1  
 
Kotikatsomo: Musta sukka , Ma 15.10 ja 22.10 klo 21.20 
Kaksiosainen komediallinen tarina Terhon ja Tuulan avioliitosta, jota molemminpuolinen mustasukkaisuus pitää 
koossa kaiken todennäköisyyden mukaan ”kunnes kuolema heidät erottaa”. Osissa mm. Erkki Saarela, Sari Mäl-
linen, Katja Kiuru, Martti Suosalo, Juha Veijonen, Kari Sorvali ja Jussi Lampi. 
 
Toinen jalka haudassa , Sunnuntaisin klo 18.40 
Päähenkilö on hapan kuusikymppinen vartija Victor Meldrew, jonka erityisen lyhyt pinna kiristyy entisestään, kun 
hänet yllättäen 26 työvuoden jälkeen siirretään ennenaikaiselle eläkkeelle. Asia kuin asia tönäisee miehen raiteil-
taan ja saa aikaan kokoillan tragedian. Onneksi 36 jaksossa päivittäistä kurjuutta on jakamassa Victorin kärsiväl-
linen puoliso Margaret. Pääosissa Richard Wilson ja Annette Crosbie. 
 
Yltäkylläisyyden maa , 23.9. alkaen sunnuntaisin klo 19.10 
Tim Pearsin menestysromaaniin perustuva perhesaaga Freemanin perheen nousuista, uhoista ja tuhoista so-
danjälkeisessä Britanniassa. Tarinan ”kertoja” on perheen poika James, jonka elämän lopussa paljastettava tra-
gedia saa liikkeelle. ”Vuosituhannen lopun Forsythen taru” on kymmenosainen perhekronikka, omaelämäkerralli-
nen matka ja rakkaustarina. Osissa mm. Robert Pugh, Helen McCroy, Shaun Dingwall ja Kaye Wragg. 
 
Paris, Texas , Pe 21.9. 
Neljä vuotta kateissa ollut mies palaa ihmisten ilmoille ja yrittää koota elämänsä palaset yhteen ja luoda uudet 
suhteet poikaansa ja tämän äitiin. Sam Shepardin tekstiin pohjautuva, Ry Cooderin musiikilla silattu tie-elokuva. 
Pääosissa Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell ja Aurore Clement. 
 
Ariel , La 29.9. 
Vakava komedia pohjoisesta Helsinkiin muuttavasta nuoresta miehestä, joka hakeutuu töihin satamaan. Hän 
joutuu vankilaan, josta kiinnekohtana ulkomaailmaan on yksinhuoltajaäiti Irmeli. Pääosissa Turo Pajala, Susanna 
Haavisto, Matti Pellonpää ja Eetu Hilkamo. 
 
Valehtelija , La 6.10. 
Elokuva nuoren miehen loputtomasta vaelluksesta kesäisessä Helsingissä. Ville kieltäytyy olemasta hyödyllinen 
ihminen; elääkseen hän valehtelee, huijaa, yrittää kirjoittaa ja luulee rakastuvansa. Mika Kaurismäen ohjauksen 
lopputyö Münchenin elokuvakoulusta. Pääosissa Aki Kaurismäki, Pauli Pentti. 
 
Prisma: Masennuksen kirous , Ke 10.10. ja 17.10. klo 18.36 
Maailman terveysjärjestön arvioiden mukaan masennus on kolmannen vuosituhannen sairaus. Jo nyt depres-
siolääkkeet komeilevat eniten myytyjen lääkkeiden tilastoissa. Mitä tällä hetkellä tiedetään masennuksen synnys-
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tä ja sitä helpottavista lääkkeistä? Oppaana englantilaisessa dokumentissa on professori Lewis Wolpert, joka 
itse kärsii depressiosta. 
 
Ulkolinja: Kiista Eliánista , Ke 3.10. klo 19.30 
Marraskuussa 1999 kuubalaispoika Elián rantautui Floridan rannikolle. Hän oli tulossa maahan laittomasti äitinsä 
kanssa, joka hukkui uppoavan veneen mukana. Eliánin kohtalosta paisui poliittinen selkkaus Kuuban ja Floridan 
viranomaisten välillä. Minne orvoksi jäänyt poika kuului, vanhaan kotimaahansa vai Miamissa asuville sukulaisil-
le? Ääniä kuultiin puolesta ja vastaan, kummallakin puolella häntä käytettiin aseena lietsomaan kiistaa Kuuban ja 
Yhdysvaltojen välille. 
 
Ykkösdokumentti: Hiljainen huuto , Su 16.9. klo 21.15 
Hiljainen huuto kertoo koskettavien henkilökuvien kautta eriarvoisuudesta, köyhyydestä, suruista ja toiveista, joi-
den keskellä suomalaiset elävät. Se ei tyydy listaamaan köyhyyden ja syrjäytymisen vaaroja vaan viestii myös 
ihmisen mahdollisuuksista selvitä. Pahimmassa syrjäytymisvaarassa ovat pitkäaikaistyöttömät, opiskelijat, van-
hukset ja päihdeongelmaiset. Dokumentissa heidän elämästään ei kysytä tutkijoilta, he kertovat tarinansa itse. 
Heidän tarinansa saavat pohtimaan, onko viime vuosien ennätyksellisen talouskasvun aikana unohtunut jotakin. 
 
Ykkösdokumentti: Maanalaista elämää , Su 21.10 klo 21.15 
New Yorkin metrotunneleissa asuu muitakin kuin rottia. Sieltä löytää oravanpyörästä tietoisesti hypänneitä ihmi-
siä. Dokumentaristi Marc Singer siirtyi maan alle tehdäkseen heistä ohjelman. Elämän koko kirjon näyttävä doku-
mentti on palkittu useilla kansainvälisillä filmifestivaaleilla.    
 

YLE2 
 
Vaimonsa mies , Tiistaisin klo 20.00 alkaen 18.9. 
Eläkeläiset Yrjö ja Tyyne Kautto asustelevat Tampereella vanhan omakotitalonsa alakerrassa ja yläkertaan täy-
tyisi saada vihitty pariskunta vuokralaiseksi. Tuuli Kontio ja Juho Rask kärsivät kumpikin kroonisesta asuntopu-
lasta ja päättävät esittää avioparia saadakseen asunnon vuokratuksi. Silläkin uhalla, etteivät edes tunne toisiaan 
kunnolla. Ja että Tuuli seurustelee tahollaan ja Juhollakin on poikamiehen menonsa ja mielitietty toisaalla. Kriise-
jä ja valkoisia valheita riittää joka lähtöön. Onnellinen loppu on aina viittä vaille valmis. Pääosissa: Eila Roine, 
Pertti Roisko, Miia Nuutila ja Jarkko Pajunen. 
 
Häjyt , 3.10. klo 21.00 
Häjyt, elokuva nykyajan puukkojunkkareista. Kolmesta nuoresta miehestä kaksi – Antti ja Jussi _ ovat istuneet 
linnassa pankkiryöstöstä viisi vuotta. Kolmas, Heikki, on lukenut sillä aikaa itsensä lakimieheksi. Antti ja Jussi 
palaavat vapauduttuaan kotikaupunkiinsa, jossa Heikki aloittaa vt. nimismiehenä. Kun Antti ja Jussi myyvät vii-
naa alaikäisille, kääntyvät kyläläiset heitä vastaan. Tragedia seuraa toistaan ja alkaa väkivallan kierre, jonka sy-
vyydestä psykoottista Jussia ei vedä mikään. Pääosissa: Samuli Edelmann, Juha Veijonen ja Teemu Lehtelä 
 
Ääniä äärirajoilta , Alkaen 20.9. klo 20.05 
Ääniä äärirajoilta on 10 elokuvan dokumenttisarja, jossa vahvat päähenkilöt elävät läpi tärkeää kriisivaihetta elä-
mässään. Tarinat sijoittuvat Barentsin alueelle –Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisille alueille, joissa 
elinolosuhteiden rajuus tekee kamppailuista vielä rankempia. Toisaalta olosuhteet myös pakottavat löytämään 
luovia ratkaisuja kriisien yli pääsemiseksi. Niinpä visuaalisesti mahtavat ja karut arktiset olosuhteet ovatkin tär-
keä osa sarjaa ja teemojen käsittelyä. 
 
Terveisiä perheestä, Keskiviikkoisin klo 22.05 alkaen 5.9. 
Suuren suosion saavuttanut tavallisten perheiden kriiseistä tavallisten ihmisten suulla kertova ohjelmasarja.  
 
Silminnäkijä , Torstaisin klo 22.35 alkaen 30.8. 
Palkittu reportaasisarja tarjoaa ajankohtaisia ja tunteita herättäviä kotimaisia ja ulkomaisia aiheita myös syksyllä. 
Elokuun lopusta lähtien on tarjolla 16 uutta ohjelmaa, aiheena mm. HIV-epidemiaa pelkäämättömien suomalais-
ten seksiturismi Tallinnaan sekä Turkin ihmisoikeusasiat. 
 
Punainen lanka , Tiistaisin 25.9. asti klo 22.50,9.10. alkaen klo 22.05 
Alkusyksystä nähdään uusintana viisi kiinnostavaa keskustelua. Uusia vieraita ja uusia aiheita on luvassa jälleen 
lokakuussa. Haastattelijana Maarit Tastula. 



Tämän vuoden alussa perustettu sählyjoukkueemme ilmoittautui mukaan Arena Cente-
rissä (Ärrä Center), Ruskeasuolla (Hakamäentie 1, Helsinki), pelattavaan yrityssählylii-
gaan.  Joukkueessamme on vielä neljä paikkaa vapaana, joten jos haluat mukaan säh-
läämään (ja olet joskus tavannut sählymailan), ota yhteyttä Jukka Lampiseen, puh. 09-
61266214. (Joukkueemme harjoittelee maanantaisin klo 8-9 Agricolan kirkon voimiste-
lusalissa, Helsingissä.) Kaikki joukolla Ruskeasuolle kannustamaan joukkuettamme!!! 
 
OTTELUOHJELMA SYKSY 2001 
 
Päivä                 klo                     kentt ä 
10.9.                  19.00                 7 
24.9.                  19.00                 7 
8.10.                  19.00                 7 
17.10.                20.00                 5 
1.11.                  19.00                 6 
12.11.                19.00                 7 
22.11.                19.00                 6 
3.12.                  19.00                 7 
13.12.                19.00                 6 
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Miessakkien sählyjoukkueen kausi 2001-2002 

Tervehdys ! 
 
Mitä on köyhyys miehen kokemana? Köyhyyden tilalla voisi lukea avuttomuus tai syr-
jäytyneisyys - sanat viittaavat kuitenkin ankaraan todellisuuteen.  
Mielessäni pitempään viivähdellyt kysymykseni: Voiko miehen avuttomuus lisääntyä 
sosiaalipalvelujen tai mielenterveystyön asiakkaana? Mitä tarkoittaa naisvaltaisuus 
näissä yhteisöissä miesasiakkaan näkökulmasta? Psyykkistä lannistettuna olemistako 
ja pysymistä lannistettuna ja tästä syystä kroonisessa avun tarpeessa.  
Monia näytelmiä tässä viitatuissa rooleissa näytellään, enemmän tragediaan taipuvai-
sia. Onko Miessakeissa kiinnostusta tällaisiin kysymyksiin? Itse miesasiakkaan roolissa 
kysyn mistä miehenä saan voimaa kohdata tunteita, joita naisvaltaisen sosiaali- ja ter-
veysalan miesasiakkuus merkitsee? Usein joudun kohtaamaan syvää neuvottomuutta, 
alistumista "kohtaloon", jossa usein hämmästyttävällä voimalla sukupuoliroolit korostu-
vat. 
Mielestäni Miessakkien "keskiluokkaisuus" saattaa olla vaara: jähmetytään omaan tur-
valliseen porukkaan sosiaalisen aseman luodessa enemmän yhteisyyttä kuin mieheys. 
(Näin ei tarvitse olla asianlaita reaalielämässä - en tiedä - mutta kumpahan kirjoitan.)  
Kuinka keskiluokkaiset miehet kokevat köyhät kanssaveljensä? Ja toisinpäin. Miten so-
siaalinen asema tämän päivän miesnäkökulmista ja kokemuksista käsin piirtyy? Onko 
tuloerojen kasvu pönkittämässä väärää miesvaltaisuutta yhteiskunnassa jne. jne.? As-
kelia taaksepäin. -Mutta Miessakeissa tuulee tulevaisuus.  
 
Hyvää syksyä, 
Ilkka Matilainen 

Paluupostia 
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Turun Kulttuuri 2001 

JÄSENTIEDOTE 

14.-16.9.2001 
 
Turun Kulttuuri 2001 on Suomen Akatemian kulttuurin tutkimuksen teemavuoden pai-
kallistapahtuma, joka keskittyy Turun Tuomiokirkon ympäristöön. Sen järjestävät Turun 
yliopisto, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu, Turun kaupunki ja Kulttuurituotan-
non osaamiskeskus Kulturo. Tapahtuma on kaikille avoin! 
 
Koko tapahtuman ohjelmaan voit käydä tutustumassa internetissä osoitteessa www.
utu.fi/kulttuuri2001. Miehille on tapahtumassa myös erityisosio, jota Miessakit on ollut 
mukana järjestämässä erityisesti Turun yhdysmiehemme Esko Vierikon voimin: 
 
 
Lauantai 15.9.2001 Humanisticum 
 
Mies 2001 - Maskuliinisuutta ja miestutkimusta käsi ttelevä tapahtuma 
 
10.15 ”Miehen matka”. Performanssiesitys. 
           Taiteilija Heikki Mäntymaa 
10.30 Tilaisuuden avaus 
           FL Esko Vierikko 
10.35 Miehet ovat sateenkaaria. - Maskuliinisuus kriittisen tutkimuksen kohteena. 
           FT Markku Soikkeli, Turun yliopisto 
11.05 Miehen väkivalta parisuhteessa 
           VTL Leo Nyqvist, Turun yliopisto 
12.00 Hyvä jätkä? - Kotimaisen elokuvan mieskuvia 
           Professori Veijo Hietala, Turun yliopisto 
12.30 Miten miesryhmä toimii? 
           Ryhmänohjaaja Esko Porola, Miessakit ry 
 
Tilaisuuden juontaa FL Esko Vierikko 
 
 
Huom! Lisäksi samassa tilassa klo 14.15-15.00 keskustelua miestoiminnan mahdolli-
suuksista Turussa. Miessakit ry:n edustajia vastaamassa kysymyksiin. Tämä on oiva ti-
laisuus kaikille Turun seudun Miessakkien jäsenille ja muille miehille tulla mukaan esi-
merkiksi miesryhmätoimintaan! 
 
 
Tervetuloa!!! 



6 /  2001 Sivu 7 

Miesryhmätoiminnan INFO-ilta 
maanantaina 17.09.2001 kello 18.00-19.30 
Miessakit ry:n toimitiloissa 
Annankatu 16 B 28, Helsinki. 
 
Miessakit ry:n miesryhmissä miehillä on mahdollisuus keskustella muiden miesten 
kanssa miehisyydestä ylipäätään tai käsitellä esim. kokemiaan menetyksiä muiden sa-
massa elämäntilanteissa olevien miesten kanssa (mm. miehenä kokemastaan työttö-
myydestä, vanhenemisesta, yksinäisyydestä, masennuksesta ja siitä toipumisesta, ta-
loudellisesta konkurssista, avioeron jälkeisestä lasten tapaamisvaikeuksista). 

 
Tule kuulemaan kokemuksia miesryhmätoimin-
nasta. Illan aikana on mahdollisuus muodostaa 
uusia säännöllisesti kokoontuvia miesryhmiä. 
 
 
Tervetuloa kaikki miehet! 
Vapaa pääsy 

Hartwall Areena, Helsinki 6.10.2001 
 
Suomalainen mies; kilpailee, kompuroi ja rakastaa. Mies, kutsumme Sinut mukaan 
pohtimaan omaa tilaasi ja identiteettiäsi yhdessä muiden miesten kanssa. 
 
Lisätietoja www.mies2001.net 
 
Pääkaupunkiseudun seurakunnat, Helsingin hiippakunta ja kristilliset järjestöt 

Miestä väkevämpi 

Tampereen miehille omat sivut 
Tampereen seudun yhdysmiehemme Simo Ollila on koonnut internettiin sivuston, joka 
palvelee erityisesti ko. alueen miehiä, mutta ovat erinomainen vierailupaikka kaikille 
muillekin. 
 
Käykää ihmeessä tutustumassa osoitteessa www.saunalahti.fi/~tremies 
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Arkista asiaa 

JÄSENTIEDOTE 

 

S a m u l i  K o i s o - K a n t t i l a 

Arki on hankalaa. Olkoonkin, että se on 
ainoa todellisuus ja elämä joka meillä on 
(tästäkin tosin lienee joitakin näke-
myseroja), se tuntuu toisinaan turhautta-
van monimutkaiselta. Ei pelkästään nii-
den arkisten askareiden toimittaminen, 
paikasta toiseen juoksentelu, ja entropi-
an lain mukaisesti epäjärjestykseen liu-
kuvien tavaroiden ja tarvikkeiden pai-
mentaminen oikeille paikoilleen, vaan 
myös arjen taustalla vaikuttavat lain-
omaiset voimat.  
 
Vietin tänä vuonna poikkeuksellisesti ke-
säloman, toisin kuin vaimoni, joka oli ta-
van mukaan pääosan lomastaan töissä. 
Tästä seurasi minusta loogisesti se, että 
lastemme arkinen hoito ja huolto lankesi 
pääasiallisesti minulle. Ennen lomaa 
nautin ajatuksesta  etukäteen. Koemme 
pieniä arkisia asioita ja tietenkin kesän 
pakolliset kuviot, huvipuistot ja sukulai-
set, yhdessä. Annan lapsilleni aikaani ja 
huomiotani enemmän kuin talven kiireis-
sä yleensä ehdin. Olen heille sekä isä 
että äiti, yhtaikaa ymmärtäjä ja maali-
vahti, lohduttaja ja huvipuisto, ruokkija ja 
iltasatujen seremoniamestari. Mutta ei 
minusta ollutkaan kuin isäksi. 
 
Olen sitä mieltä, että olen aivan kelpo 
perheenisä. Osaan tiskata, siivota, lait-
taa ruokaa, silittää sekä lapsia että vaat-
teita, letittää tukan, pestä pyykkiä ja lu-
kea iltasadut mielenkiintoisesti erilaisilla 
hassuilla äänillä hahmojen mukaan 
muutellen. Teen näitä kaikkia tietenkin 
myös vaimoni läsnä ollessa, joten uskon 
rutinoituneeni niissä kohtuullisesti. Mutta 
sekä isäksi ja äidiksi minusta ei taida ol-
la.  
 
Turha itku 
 
Kesälomamme jakautui kahteen jak-

soon, joista toisella äiti ei ollut lainkaan 
läsnä ja toisella, äiti kävi kääntymässä ko-
tona aamuin illoin. Pari ensimmäistä viik-
koa äiditöntä pätkää kului mainiosti, kun-
nes lapset alkoivat nujakoida entistä 
enemmän keskenään. Aina joku huusi kär-
simäänsä vääryyttä. Kesän riemuista huu-
maantuneet lapset kävivät aluksi vain ohi-
mennen ”tankkaamassa” isiä ennen kuin 
taas porhalsivat avojaloin puutarhaan ja 
pellolle. Kuta pidemmäksi äiditön jakso ve-
nyi, sitä enemmän lapset kuitenkin alkoi-
vat haluta vaan syliin istuksimaan. Sehän 
minulle sopi, vaikkei se suuremmin tun-
tunutkaan auttavan. Itku alkoi pienimmäs-
täkin vastoinkäymisestä tai aivan ilman 
syytä. Tämä kaikki oli kuin pois pyyhkäis-
tyä äidin läsnäollessa.   
 
Minä ymmärrän erilaisia itkuja. Niitä, jotka 
johtuvat uhmaiästä, väsymyksestä, näläs-
tä, mekon repeämisestä, neljästä tikistä ja 
oksennustaudista. Mutta sitten on vielä yk-
si laji, johon en kertakaikkisesti ole oppinut 
suhtautumaan oikein. Itku, johon ei ole  
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syytä. Itku ”turhasta”. Sellainen itku, jota 
isot pojat eivät saa itkeä. Tätä itkua vai-
moni tuntuu ymmärtävän moninverroin 
paremmin kuin minä. Joko hän on siinä 
alunperin lahjakkaampi kuin minä tai mi-
nä olen siitä onnistuneesti pois oppinut. 
Mene ja tiedä.   
 
Miten tunteita opitaan? 
 
Kun päätän oppia jotain, otan itseäni nis-
kasta kiinni, ajattelen asian halki, kerään 
siitä tietoa, ajattelen sen taas uudelleen 
ja kerään taas tietoa. Toimin tavoitteelli-
sesti ja rationaalisesti. Itkuun, johon ei 
ole mitään syytä, ei kuitenkaan voi suh-
tautua näin. Se on irrationaalista kon-
fliktia tunteiden ja järjen välillä ja siten 
pelkän ration ulottumattomissa. Se ei siis 
ole varsinaisesti itkua syyttä suotta. Syy-
tä vain on vaikea nimetä. Se on kenties 
juuri se tunne mitä aikuiset miehet nimit-
tävät  %&!#tukseksi? Kun mietin oman 
perheeni sisäisiä ongelmia tuntuu juopa 
sen, mitä osaan käsitellä ja sen, missä 
tarvitsen harjoitusta, kulkevan juuri ratio-
naalisuudessa. Oli sitten kyse suhteesta 
lapsiini, vaimooni tai itseeni.  Kuinka siis 
opetellaan irrationaalista? 
 
Tunteeton tapaus? 
 
Helsingin Sanomien syyskuun kuukausi-
liitteessä Jouni K. Kemppinen oli miesten 
tunteiden jäljillä Turun aivotutkimuskes-
kuksessa. Artikkelista käy läpi linjan ilmi, 
millaista riemua sekä tutkija Karlssonille 
että toimittaja Kemppiselle tuotti nähdä 
tunteet objektivoituina, siististi järjestet-
tyinä ja luetteloituina tietokoneen tuotta-
mina kuvina ja malleina. Ei pelkkinä 
muodottomina möykkyinä, joista paraskin 
sanallinen kuvaus saavuttaa vain kalpe-
an keskiarvon. Artikkelissa  kerrotaan li-
säksi, että joka viidennellä miehellä ei ole 

tunteita, tai ainakaan he eivät osaa tun-
nistaa niitä.  Mitä tämä kertoo meistä 
miehistä? En suostu uskomaan, että ko-
ko biologisella sukupuolella olisi jonkin 
asteinen aleksitymia, kyvyttömyys tie-
dostaa omia ja muiden tunteita, mutta 
harjaantumattomuutta siihen kenties si-
täkin enemmän. Kenties olisi syytä tar-
kastella kriittisesti koko yhteiskunnan ja 
miehen välistä suhdetta päiväkodista 
vanhainkotiin. 
 
Samainen kuukausiliitteen artikkeli väit-
tää nimittäin naisten ja miesten tunneko-
kemusten olevan perustavasti erilaisia. 
Tavat kertoa ja käsitellä tunteita ovat 
kuitenkin monesti naissidonnaisia. Kos-
ka kuitenkin elämme yhteiskunnassa rin-
nakkain, erilaisina mutta samanarvoisi-
na, lienee parasta yrittää parantaa kaikin 
keinoin miesten kykyä kuvata sa-
nallisesti tunteitaan, koska on selvää, et-
tä myös miesten tunteet ja järki ajautu-
vat toisinaan törmäyskurssille. Järjen ja 
tunteiden ristiriidat purkautumattomina 
kun voivat kuulemma aiheuttaa nimen-
omaan miehillä stressiä, sairauksille al-
tistumista, ennenaikaisia kuolemia, alko-
holisoitumista, lähisuhdeväkivaltaa, itse-
murhia ja hiljattain sattuneita Espoon 
murhia? ■ 

Haluatko ajankohtaista tietoa 
Miessakkien toiminnasta  

sähköpostitse?  
 

Voit liittyä mukaan sähköpostilis-
tallemme lähettämällä viestin 

osoitteeseen 
tomi.lindfors@miessakit.fi 

Kirjoita viestin aiheeksi Ilmoittau-
tuminen sähköpostilistalle ja varsi-

naiseksi viestiksi yhteystietosi. 
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Mukaan miesryhmään 

JÄSENTIEDOTE 

Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikallisiin vuorovaikutusryhmiin, joissa keskustellaan 
mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia muiden kanssa. Mikäli haluat lisätie-
toja 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 
 
Lahti / Päijät-Häme 
Timo Tikka 
Puh. 03-780 1421 / 040 552 3310 
Sähköposti timo.tikka@phnet.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 simo.o@jippii.fi 
 
Jyväskylä 
Jarmo Lindholm 
Puh. 040 734 4627 
Sähköposti kullervokustannus@hotmail.com 

 
 

HUOM! 
 

Yhdysmiestemme joukkoon  
on saatu yksi 

uusi mies/paikkakunta: 
 
 

Hämeenlinna 
Kai Salmi 

Puh. 03-616 2608 / 050 354 9241 
Sp. kaisalmi@hotmail.com 

Vihti 
Markku Kedrin 
Puh. 09-222 5313 / 040 545 7091 
Sähköposti markku.kedrin@kolumbus.fi 
 
Nurmijärvi 
Seppo Laakso 
Puh. 09-8789 9658 / 09-250 1310 /  
050 511 7725 
Sähköposti seppo.laakso@pp3.inet.fi 
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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: 



 

 
       Sukupuoli vapauttaa, ei vangitse  
          - symposium 9.11.2001 
 
          Naisen ja miehen erityislaatu työssä jaksamisen tueksi 
 
          Folkhälsan, Auditorio 
          Topeliuksenkatu 20, Helsinki 
 

Ohjelma 
 
8.30 - 9.00  Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
9.00            Musiikkia  
                    - Virittäytyminen, Salla Hakkola 
 
9.15            Unelmat ja traditiot 
                    - Kulttuurin vaikutus ihmisenä olemiseen, Hannele Koivunen 
 
11.30           Myös mies unelmoi hyvinvoinnista 
                    - Miehen elämän kipukohtia ja kysymyksiä, Matti Rimpelä 
 
11.45           Lounas 
 
12.45          Lauluja naisen ja miehen elämästä  
                    Ritva Oksanen ja Esa Nieminen 
 
13.15           Kulttuurin vääristävät voimat arjessa?  
                              - Tunteet herättäjinä ja suunnan näyttäjinä 
                    Keskusteluun virittäjinä: Marjatta Grahn, Samuli Koiso-Kanttila,  
                    Katja Krohn, Tiina Pystynen, Arto Tiihonen 
 
14.30           Kahvi 
 
15.00           Kuuntele sukupuolesi viisautta  
                    - Uusi naiseus, uusi mies -  kumppanuutta vahvistavana  
                    voimavarana työelämässä, Britt-Marie Perheentupa 
 
16.45           Päivä päättyy 

 
 
 
          Hinta                      800 mk, sisältää kahvit ja lounaan       
 
          Ilmoittautumiset  Viimeistään 31.10.2001 mennessä 
                                        Raija Lensu 
                                        puh. (09) 7288 2021                                                          
                                        faksi (09) 7288 2082 
                                        sähköposti raija.lensu@sosped.fi 
                                        www.sosped.org 


