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Näin vuodenvaihteen lähestyessä on to-
tuttu tekemään katsausta menneeseen ja 
valamaan tinoja tulevien aikojen ennusta-
miseksi.  Menneen näkemistä estää usein 
haluttomuus itsekritiikkiin ,omien virhei-
den ja tekemättömyyden näkemiseen.  
Valettujen tinojen tulkinnassa taas häirit-
see ennustamisen yleisen vaikeuden lisäk-
si myös optimismin harha. 
Kun järjestömme toimintaa koittaa katsoa 
"ulkopuolisen " silmin, tulee ensimmäise-
nä mieleen se että täytyyhän tällä järjes-
töllä olla jokin tehtävä ja vahvuus kun se 
kerran on vuodesta toiseen olemassa.   
Vertaisin järjestöä Tommy Helstenin vii-
meiseen kirjaan MIESMATKA. Kirjassa 
Helsten purjehduttaa keski-ikää lähesty-
vää, vaimonsa menettänyttä, mutta muu-
ten elämässään menestynyttä miestä suo-
menlahden saaristossa. Lauri, päähenki-
lö, on lähtenyt Miesmatkalle selvittääk-
seen elämänsä tarkoituksen, tullakseen 
itsekseen aikuisena miehenä. Lähtiessä 
hänellä ei ollut mitään käsitystä siitä min-
ne matka hänet johtaisi. Oli vain pakotta-
va tarve päästä lähtemään ja löytämään 
jotakin, jonka oletti olevan tulossa. 
Miessakitkin ovat jatkuvasti etsimässä it-
seään.  Toiminnan muotoja, olemassa-
olon oikeutusta haetaan yhä. 
Päättyvän vuoden parhaiten menestynyt 
toimintamuotomme oli Lyömättömän 
Linjan toiminta.  Tampereella Jukka 
Saarni jatkoi vakaata ammattityötään ja 
Helsingissä elokuussa aloittanut Pekka 
Jolkkonen sai "kaapattua" markkinat hal-
lintaansa ihailua herättävän nopeasti.  
Erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeita 
varten on toimintaan saatava lisäresurs-
seja mahdollisimman pikaisesti. 
Miesfoorumin tilaisuudet  saivat vakitui-
sen kävijäjoukkonsa ja jotkut huippualus-
tajat innoittivat valtakunnan lehdistönkin 
kirjoittamaan asiasta. Kaikkiaan Miessak-

kien toiminta on ollut vuoden aikana nä-
kyvissä medioissa useasti - ja mikä mer-
kittävintä, aina positiivisesti. 
Tulevan vuoden haasteista ovat suurimpi-
na järjestön sisäisen toimintatavan muo-
tojen löytäminen ja kehittäminen.  Val-
tuuston tulo luo erinomaiset edellytykset 
kentän osaajien ja vaikuttajien mielipi-
teiden ja ideoiden esilletulolle. Yhteistoi-
mintamuotojen etsiminen muiden mies-
asiaa toteuttavien järjestöjen kanssa on 
myös vakavasti pohdittava asia. 
Uusi vuosituhat tulee vääjäämättä asetta-
maan enemmän haasteita järjestöllemme 
kuin mitä kenties osaamme ennustaak-
kaan. Mutta näinhän on aina tulevaisuu-
den kanssa. Haluamme kaikki turvallisen 
sopimuksin normitetun toimintaympäris-
tön ja yhteiskunnan.  Tämä ei kuitenkaan 
tapahdu itsestään, eikä yhteiskunnan yl-
häältä tulevana käskyttämisenä. Sen luo-
vat yksilöt itse tekemällä valintoja arkielä-
mänsä kiihkeässä rytmissä.  Kunkin on 
otettava henkilökohtainen vastuu siitä to-
dellisuudesta jota joka päivä olemme luo-
massa. 
 
 
Ha l l i t u k s e n  p u h e e n j o h t a j a 
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Miesmatka 



 
Fil.Tri, psykologi Pekka Sauri alusti Mies-
foorumissa aiheesta Mies menossa yli 
Milleniumin. Hän esitteli alustuksessaan 
ajatuksia, joiden hän uskoo auttavan mie-
hiä tulevaisuudessa ja hahmotteli suunta-
viivoja mieheyden pitkäjänteiselle kehit-
tämiselle. 
 
Neljä teesiä 
 
Miessukupuoli on julkisuudessa leimau-
tunut pahasti miinusmerkkiseksi. Miehen  
esiintyvät otsikoissa  usein sairaampina, 
väkivaltaisempina ja syrjäytyneempinä 
kuin naissukukunta. Miehet eivät selviä 
työttömyydestä ja tekevät enemmän itse-
murhia. Naiset taas esiintyvät julkisuu-
dessa koulutetumpina, joustavampina ja 
positiivisempina kuin miehet. Vaikka tä-
mä on tietenkin vain osatotuus miessuku-
puolen tulee omaksua joitakin uusia aja-
tuksia selvitäkseen sulavammin 2000-

luvulla. Pekka Sauri listasi neljä teesiä, 
joissa on ajattelemisen aihetta. 
 
Tasa-arvoisuus hyödyttää myös 
miehiä 
 
Tasa-arvo tuntuu monesti olevan sana, 
jolle on vaikea löytää syvempää sisältöä. 
Siitä tulee mieleen monasti vain lainsää-
täjien määräämät kiintiöt  tai periaate, 
jonka kuullessaan pitää nyökytellä kiihke-
ästi. Usein, varsinkin miesten kohdalla 
tuntuu olevan vallalla käsitys, että tasa-
arvossa on kyse nollasumma pelistä, jossa 
naisten voitot ovat miesten häviöitä. Kui-
tenkin ”tasa-arvo koskee molempia suku-
puolia ja siinä on kyse yksilöllistymispro-
sessista. Kullakin yksilöllä, ovat sitten va-
rustetut kumman merkkisillä kro-
mosomeilla tahansa, on paremmat mah-
dollisuudet tulla omaksi itsekseen. Tässä 
on tasa-arvon ydin,” sanoo Sauri.  
 
Naiset ovat moraalisesti niskan päällä. 
Naisilla on moraalisesti oikeus vaatia it-
selleen sitä osaa vallasta ja mahdollisuuk-
sista, joka on aiemmin ollut yksinomai-
sesti miehillä. ”Jos lasketaan niiden ih-
misten lukumäärä, jotka ovat viime vuosi-
an heränneet huomaamaan, että on avau-
tunut uusia mahdollisuuksia tehdä asioita 
joista pidän, niin näistä ihmisistä on noin 
90%  naisia ja 10% miehiä”, epäilee Sauri. 
Tämä kuitenkin herättää kysymään miksi 
miehet ovat yhä kiinni perinteisissä aja-
tusmalleissa oman roolinsa suhteen. Kos-
ka maailma perustuu kommunikaatioon 
on mahdotonta ajatella, että tasa-
arvoistuminen rakentuisi pohjalle, jossa 
miehen osaksi jää anteeksi pyytely  men-
neiden polvien teoista. Miesten tulee he-
rätä huomaamaan tasa-arvon antavan 
heillekin entistä enemmän liikkumatilaa 
mieheydessään. 
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Miesten ja naisten roolit sovitaan 
paikallisesti 
 
Vaikka biologismit eli luonnontieteelliset 
”totuudet” miesten ja naisten ”oikeista” 
ytimistä, ovat muodikkaita ja myyviä, 
miehen ja naisten roolien selittäminen tai 
muokkaaminen niillä on ongelmallista. 
Lienee melkoisen absurdi ajatus, että esi-
merkiksi pariskunnat ottaisivat omat roo-
linsa annettuina jostakin  parisuhde tai 
”miten toimit vanhempana”-oppaasta? 
Sillä käyttäytymismallit ovat paitsi kult-
tuurisia myös paikallisia ja yksillöllisiä. 
”Esim. isyys on muuttanut muotoaan voi-
maakkaasti viime vuosina. Vielä 15 – 20  
vuotta sitten oli poikkeuksellista jos mies 
oli läsnä synnytyksessä. Nyt on poikkeuk-
sellista jos hän ei ole”, sanoo Sauri. Tasa-
arvoisessa parisuhteessa nyky-
yhteiskunnassa on roolin jatkuva paikalli-
nen sopiminen itsestään selvä  
 
Miehet älkööt provosoituko! 
 
Väkivalta, ja erityisesti seksuaaliväkivalta 
tapauksissa mies esittää usein puolustuk-
sekseen, että vastapuoli provosoi. Nainen 
(tai mies) provosoi verbaalisti ja oli 
”provosoivasti pukeutunut”. Lieventävänä 
asianhaarana esitetään että, ”mä olin kän-
nissä”. Myytti pitelemättömästä miehises-
tä seksuaalivietistä, tai provosoivista nai-
sista elää yhteiskunnassa vahvana. Nai-
sella on muka joitakin salaisia keinoja, 
joilla hän riistää miehen pois tämän ratio-
naalisilta raiteilta. Tosiasiassa miehen ky-
ky vastata naisen esittämiin lauseisiin ei 
vain riitä. Jos vaikkapa pari on yhteisesti 
sopinut, että tällä viikolla ei mennä ka-
pakkaan lainkaan ja mies lipsuu tästä pe-
riaatteesta, ei liene mitenkään ihmeellistä 
jos aamuyöstä kotiin rymistelevälle san-
karille saattaa tulla sanallisia ohjeita 
enemmänkin. Jos tämä johtaa 
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”läpsäisyyn” ”koska se ei älynny lopettaa 
ajoissa”, lienee syytä pohtia kuka provosoi 
ketä ?  
 
Miehen on syytä pyrkiä omaksi it-
sekseen – yksilöksi 
 
Jos sanotaan, että miehet ovat väkivaltai-
sia herää kysymys siitä, mitä todella sano-
taan. Maailmassa on tapettu 250 miljoo-
naa ihmistä tällä vuosisadalla, mutta voin-
ko minua syyttä siitä. Kelpaavatko tilastot 
meille oikeaksi todellisuudeksi? Yleistyk-
set ja stereotypiat vievät meiltä vallan pois 
yksilöinä.  
 
Yksilöllisyys ei ole jotain syntymälahjana 
saatua vaan kyse on meidän omista valin-
noista ja sosiaalisesta vuorovaikutuspro-
sessista, joka on käynnissä joka päivä. 
”Tämä ei ole mikään kenraaliharjoitus, 
vaan peliaika on ollut meillä kaikilla käyn-
nissä jo pitkän aikaa”, sanoo Sauri. ”Mitä 
enemmän olemme yksilöitä, sitä erilai-
sempia olemme ja sitä vähemmän loppu-
jenlopuksi merkitsee biologinen sukupuo-
li, joka on vain yksi meidän monista yksi-
löllisistä ominaisuuksistamme,” painottaa 
Sauri. Tällä mies pärjätköön 2000-
luvullakin. 
 
S amu l i  K o i s o - K a n t t i l a 

 
 

 
Luettavaksi:  
Hyvä Mies,  
Pekka Sauri  

WSOY 



Jukka Saarni on vastannut Tampereen 
Lyömättömän Linjan toiminnasta nyt 
noin puolitoista vuotta. Tampereen ja 
Helsingin lyömättömät linjat ovat tiiviissä 
yhteistyössä toistensa kanssa. ”Meillä on 
Pekka Jolkkosen (Helsingin Lyömätön 
Linja) kanssa aika samanlainen viitekehys 
tehdä tätä työtä. Se helpotta yhteistyötä”, 
sanoo Saarni. Nyt on työskentelyssä se ti-
lanne jolloin Lyömättömässä Linjassa 
päästään rauhassa raken-
tamaan toiminnan raame-
ja, kehittämään työtapoja 
ja myymään sitä ulospäin 
ammatillisena toimintona. 
 
Alku aina hankalaa 
 
Tampereella Lyömättö-
män Linjan tunnetuksi te-
keminen on vaatinut aikaa 
ja paneutumista. Luotet-
tavuus tulee ammatti-
ihmisten kautta saadun 
tunnettuuden kautta, to-
teaa Saarni. Hän onkin 
kiertänyt ahkerasti kerto-
massa toiminnasta. Hä-
nen on pitänyt tehdä sekä 
itsensä että toimintansa 
tunnetuksi myös menetelmien 
osalta. Väkivallattomuustyön yhteistyöta-
hoja ovat mm. A-klinikka, perheneuvolat, 
kriminaalihuolto sekä kaupungin sosiaali- 
ja terveyshuolto. Tampereella on kenties 
helpompi myydä ja tehdä tunnetuksi toi-
mintaa kuin vaikkapa Helsingissä, jo kau-
pungin pienemmästä koosta johtuen, sa-
noo Saarni.  
 
Yhteistyö on voimaa 
 
Viranomaisyhteistyön kitkaton toimimi-
nen on tärkeää. ”Kukin suutari pysykööt 
lestissään”, painotta Saarni. ”Olen aina 

sanonut että en tee mitään paremmin 
kuin muut. Olen vain voinut keskittyä 
enemmän yhteen osa-alueeseen ja hoita-
malla oman hommani voin helpottaa 
muiden auttajien, esim. perheterapeutti-
en työtä. Kun minä työstän miehen kans-
sa väkivaltaisuutta helpotan osaltani mui-
den auttajien työtä”, sanoo Saarni Lyö-
mättömässä Linjassa mies tulee kuulluksi 
omana itseään. 

 
Puhelinpäivystyk-
sestä apua tarvitse-
via miehiä 
 
Toinen puoli Saarnin 
työstä on suoraan pu-
h e l i n pä i v y s t y k s en 
kautta tulevat miehet. 
”Hädissään ne tulevat”, 
sanoo Saarni. Lyömät-
tömässä on siirrytty 
avoimien ryhmien toi-
minnasta pelkästään 
suljettuihin ryhmiin. 
Väkivallan katkaisu si-
nällään tapahtuu kah-
denkeskeisissä yksilö-
tapaamisissa, joissa 
käydään läpi perusteel-

lisesti miehen tilannetta ja ta-
pahtumia. Sen prosessin läpikäynnin jäl-
keen kasataan ryhmä muista samassa vai-
heessa olevien kanssa, jotta he voivat jat-
kaa sitä prosessia yhdessä toisilleen jaka-
en.  
 
Lisäksi Tampereella puuhataan  STAKES:
in naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy-
projektin parissa, jossa pyritään, useiden 
yhteistyötahojen kanssa, korostamaan vä-
kivallattomuutta elämänlaatua paranta-
vana asiana. 
 
S amu l i  K o i s o - K a n t t i l a  
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Onnea URHO! 

Syksy 1999 
 

22.12.1999 klo 18-21 
Maskuliinisuudet kulttuurituotteissa 

Elokuva– ja TV-tieteen dosentti Veijo Hietala 
Syksyn Miesfoorumin päättäjäiset jouluglögin merkeissä 

 
TERVETULOA! 

Miessakkien jäsentiedote ilmestyy ensi vuonna nimellä URHO - uusia väyliä miehille. 
Kiitämme kaikkia nimiehdotuksia lähettäneitä useista hauskoista ja hyvin perustelluis-
ta ehdotuksista ja onnittelemme Timo Junttoa, jonka ehdotuksen raati valitsi parhaak-
si. Perusteluissaan raati mainitsi URHO nimen olevan miehekäs, lyhyt ja naseva. Siitä 
syntyy helposti mielleyhtymä mm. adjektiiviin urhoollinen, tunnettuun jäänsärkijään, 
sekä urhoihin, pelottomaan (mies)joukkoon. Selittävän alaotsikon lisäsi raati. 
 
Toimitus  

Miesfoorumi 

Haetaan kriisityöntekijää 
 

MIESSAKIT RY on valtakunnallinen miesjärjestö, joka tukee miesten 
henkistä ja sosiaalista kasvua sekä edistää väkivallatonta perhe-elämää 
(Lyömätön Linja). Toimintamme pääasiallinen rahoittaja on RAY.  
Etsimme Lyömättömän Linjan Helsingin toimipisteeseen 
 

KRIISITYÖNTEKIJÄÄ 
 

vakinaiseen työsuhteeseen jakamaan yhä kasvavaa työtaakkaamme. 
Tehtävänä on perheväkivaltakierteestä eroon haluavien miesten  vas-
taanotto, puhelinpäivystys ja ryhmiin osallistuminen. Edellytämme ko-
kemusta  kriisityöstä miesten parissa.  
Hakemukset palkkatoivomuksineen 14.1.2000 mennessä osoitteella 
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki. 
Tiedustelut työn sisältöä koskevissa asioissa: Pekka Jolkkonen puh. 09-
612 3744  (parhaiten tavoittaa ke 22.12. klo 10-15) 
Muissa asioissa: Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koiso-
Kanttila 09-485 053 tai 019-332 21 



 
Miessakit ry:n sääntöjen 6 §:n mukaan ”Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen 
jäsenten valitsemat valtuutetut, joita näissä säännöissä kutsutaan valtuustoksi. Val-
tuustoon kuuluu vähintään kymmenen, enintään neljäkymmentä jäsentä. Valtuusto va-
litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston toimikausi on 
kaksi vuotta.  
Valtuusto valitaan joka toisen vuoden tammikuussa järjestettävällä jäsenäänestyksellä 
yhdistyksen kokouksessa, erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse enemmistövaali-
na. Äänestys vaaleissa on järjestettävä valtuuston kokouksen hyväksymän äänestys- ja 
vaalijärjestyksen mukaisesti.” 
 
Varsinaista siirtymäsäännöstä ensimmäisen valtuuston valitsemiseksi ei ole. Hallitus 
käsitteli asiaa 14.12. kokouksessaan ja päätti, että ensimmäinen valtuusto valitaan yh-
distyksen kokouksessa. Hallituksen päätös kokonaisuudessaan kuuluu: 

 

Valtuusto valitaan yhdistyksen kokouksessa 

JÄSENTIEDOTE 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen 
 
Miessakit ry:n yleinen kokous pidetään 19. helmikuuta 2000 alkaen klo 14.00 osoittees-
sa Annankatu 16 B, Helsinki. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2000 sekä jäsenmaksun suuruus. Valitaan myös tilintarkastajat vuodelle 
2000. Kokouksessa valitaan valtuusto. 
 
Hallitus 

a) Ehdokasasettelu kestää 
31.12.1999 saakka. Jäseniä pyy-
detään lähettämään valtuus-
toehdokkaistaan tiedot toimis-
toon. 

c) Valitaan vaalivaliokunta, jo-
ka tekee esityksen viidestätois-
ta valtuustoon valittavasta hen-
kilöstä. Vaalivaliokunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Erkki 
Tapola, ja jäseniksi Juha Koiso-
Kanttila, Jussi Särkelä, Esko 
Porola, Ilmo Saneri ja Pekka 
Virtanen. 

d) Yhdistyksen kokous pide-
tään sääntöjen 6 §:n mukaisesti 
19.2.2000 alkaen klo 14.00, 
jossa valitaan valtuusto. Yhdis-
tyksen kokouksessa käsitellään 
ja hyväksytään myös toiminta-
suunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2000. 

b) Valtuustoon valitaan viides-
tätoista kahteenkymmeneen jä-
sentä. 


