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Isän kädestä 
Katselinpa tuossa eilisiltana erään val-
veutuneen toimihenkilömme ansiosta 
Akuutti–nimistä ohjelmaa televisiosta. Yh-
tenä aiheena illan lähetyksessä oli isä-
vauva–ryhmät. Toimittajapoppoo oli yhyt-
tänyt Oulussa psykiatri Hannu Säävälän 
johdolla kokoontuvan ryhmän ja kävi ku-
vaamassa heitä tositoimessa. 
Kyseinen osio erottui heti alusta lähtien 
selvästi muista ohjelman osioista. Aiem-
min käsitellyt aiheet esitettiin perinteisen 
asiallisesti ilman sen suurempia keventä-
viä koukkuja, vaan kuten minun nähdäk-
seni tyypillistä on, kun miesaiheeseen 
päästiin, laitettiin heti peliin hieman huu-
moria ja kepeyttä. Osion aluksi joku oulu-
lainen isä pakkautui vauvansa kera hie-
man jo väsähtäneeseen menopeliinsä 
rock´n´rollin soidessa taustalla ja karautti 
laukkaan kohti illan tapaamista. Mielestä-
ni on tärkeätä huomioida, että miehisyy-
teen kuuluu osana myös iloinen ja poika-
mainen ote asioihin aikuisuuden rinnal-
la –tämä tosiasia on miehinen hyve. 
Varsinaiselle ryhmätapaamiselle oli luotu 
mukavan kotoisat puitteet. Isät huolsivat 
ja hoivasivat tottuneesti vauvojaan ylei-
sen rupattelun lomassa ja heidän ole-
muksestaan huokui onnellisuutta ja ylpe-
yttä. Ryhmäläiset kertoivat keskustele-
vansa tapaamisissa kaikesta miehiä kiin-
nostavista asioista, mutta erityisesti vau-
voista ja isyydestä. 
Mielestäni on hienoa, että tällaista toimin-
taa on kehitetty myös vain miehiä varten. 
Nykyajan isistä yhä useampi kokee tar-
vetta osallistua lasten hoitoon heti alusta 
alkaen ja on hyvä, että mm. tässä ohjel-
massa esiintyneet isät esimerkillään näyt-
tävät, että on miehekästä toimia muuten-
kin kuin rajojen asettajana ja elättäjänä. 
Uskon, että yksi isävauva–ryhmien tär-
keimmistä anneista on mahdollisuus pei-
lata omia ja toisten miesten tuntoja ja ko-
kemuksia isänä olemisesta ja vauvan hoi-

dosta. Miehillä kun ei ole kovinkaan pit-
källe historiaan ulottuvaa miehiseen esi-
merkkiin pohjautuvaa hoivatraditiota. 
(Lisätietoja ohjelmasta ja Isävauva-
toiminnasta: www.yle.fi/akuutti.) 
 
*  *  * 
 
Edellisessä URHOssa väitin, että seuraa-
va numero ilmestyy joulukuussa ja toistan 
nyt väitteeni. 
 
Kirjoitelkaa kuulumisianne! 
 
Tomi  T imper i 
toiminnanjohtaja 

 
Miessakit ry 

HALLITUS VUONNA 2002 
 
 

Puheenjohtaja 
tutkimusprofessori Matti Rimpelä  

 
Jäsenet  

toimitusjohtaja Juha Koiso-Kanttila 
merk., valt.yo. Samuli Koiso-Kanttila 

professori Esko Koskenvesa 
valokuvaaja Reijo Ranta 

fil.tri, psykologi Pekka Sauri 
kehityspäällikkö Risto Tanskanen 
diplomi-insinööri Pekka Virtanen 
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Miessakkien valtuuston syyskokous 

JÄSENTIEDOTE 

johtaja tahtoivat jatkaa tehtävässä, osoit-
taa, että hallitus tuntee luottamusta jär-
jestön nykyiseen taloudelliseen ja sisällöl-
liseen tilaan. Hallituksen jatkohalukkuu-
della lienee merkitystä, paitsi koko Mies-
sakkien linjan jatkuvuudelle, myös ulko-
puolisten, esimerkiksi rahoittajatahojen 
silmissä vakautta luovana tekijänä. 
Hallituksen puheenjohtaja Matti Rimpelä 
kiitti hallituksen puolesta Miessakkien toi-
minnanjohtoa ja valtuustoa Miessakkien 
byrokratian "sementoitumisesta", vakau-
desta, joka mahdollistaa entistä merkittä-
vämmän keskittymisen sisältökysymyk-
siin ja takaa kaikille osapuolille työskente-
lyrauhan. Hän korosti myös pitävänsä hy-
vänä hallinnon jatkuvuutta, sillä 
"perinteiden kunnioitus on toivottavaa 
myös siksi, että ei jouduta kyseenalaista-
maan tai peräti vaihtamaan peruspara-
digmaa, liian usein ". 
Tulevat valtuuston kokoukset päätettiin 
jakaa sisällöllisesti kahdeksi erilaiseksi 
kokonaisuudeksi. Seuraavissa syykoko-
uksissa päätettiin keskittyä lyhyen aika-
välin toiminnan kehittämiseen ja kevätko-
koukset päätettiin rauhoittaa pitkän aika-
jänteen linjanvedolle.    
 
Miessakit vuonna 2006 - 2011 
Valtuuston kokouksen toinen puoli oli va-
rattu vapaammalle keskustelulle Mies-
sakkien tulevaisuuden visioista. Keskus-
telua alustivat puheenvuoroillaan valtuus-
ton puheenjohtaja Antti-Veikko Perheen-
tupa, hallituksen jäsen Samuli Koiso-
Kanttila ja Hämeenlinnan yhdysmies Kai 
Salmi. 
Perheentupa pyrki ennakoimaan omassa 
puheenvuorossaan Miessakkien sijoittu-
mista laajempaa yhteiskunnalliseen ke-
hykseen. Hän pohti sitä, millainen on tu-
leva kulttuurinen kehityskaari yhteiskun-
nassa sukupuolisen tasa-arvoistumisen 
osalta. Kulttuuridynaamisessa arviossa 

 
Vähän väkeä valtuuston kokouksessa  
Miessakkien valtuusto kokoontui syysko-
koukseen 27.10.2001 lauantaina Mies-
sakkien tiloissa Annankadulla. Valtuutet-
tujen vähäinen läsnäolo oli valitettavaa, 
paitsi periaatteellisesti, myös siksi, että 
varsinaisten sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kokouksen "toisella puoliajalla" py-
rittiin kartoittamaan Miessakkien tulevai-
suutta seuraavilla viisi- ja kymmenvuotis-
kausilla. Vaikka keskustelu paikalla ollei-
den kesken olikin vilkasta, olisi mielipitei-
tä ja ehdotuksia vielä mahtunut mukaan. 
Varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolis-
ta edustusta olisi toivonut enemmän. 
 
Sääntömääräinen kokous 
Valtuuston kokouksen virallinen osuus, 
sääntömääräinen syyskokous, sisälsi toi-
mintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 
ja  jäsenmaksun suuruudesta päättämi-
sen sekä Miessakkien hallituksen ja tilin-
tarkastajien valitsemisen seuraavalle 
kaudelle.  
Toimintasuunnitelmaa pidettiin yleisesti 
hyvänä vaikka sanamuodoista esitettiin-
kin joitakin eriäviä mielipiteitä. Talousarvi-
oon oltiin niinikään tyytyväisiä ja tulevan 
kauden rahoitukseen suhtauduttiin positii-
visen luottavaisesti. Molemmat hyväksyt-
tiin muutoksetta. Jäsenmaksuun hyväk-
syttiin ehdotetut korotukset. Uudet jäsen-
maksut ovat eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja 
työttömiltä 7,5 euroa (n. 44,60 mk) ja 
työssäkäyviltä 15 euroa (n. 89,20mk).  
Kyse oli siis lähinnä muodollisesta, indek-
sikorotuksesta. 
Miessakkien hallitukseksi tulevalle kau-
delle valittiin koko vanha hallitus, lukuun 
ottamatta henkilökohtaisten kiireidensä 
vuoksi tehtävästä luopunutta Erkki Tapo-
laa, jonka tilalle hallitukseen valittiin kehi-
tyspäällikkö Risto Tanskanen Toimihenki-
löunionista. Se, että hallitus ja puheen-
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keskityttiin siihen, mitä kriisejä on mah-
dollisesti odotettavissa ja syntyykö jos-
sain jonkinlainen tasapainotila. 
Peheentuvan mukaan ihmisellä on paitsi 
laji-identiteetti myös sukupuoli-identiteetti. 
Tapa, jolla koemme ja näemme maail-
maa on sitoutunut voimakkaasti sukupuo-
leen. Tämän takia toisen sukupuolen 
identiteetin muutos ei voi olla vaikutta-
matta toisen tilaan. Asiaa mutkistaa se, 
että identiteettiä koskeviin asioihin liittyy 
erittäin vahvoja tunteita, joiden purkautu-
mistavat ovat usein ennalta arvaamatto-
mia. Naisten sukupuolitietoisuuden vah-
vistuminen ilman miesten vastaavaa ke-
hitystä, voikin siksi Perheentuvan mieles-
tä johtaa pahimmillaan voimakkaisiin yli-
lyönteihin, jos ja kun miehet kokevat it-
sensä menettäjiksi. "Rintamajako" ei kui-
tenkaan Perheentuvan mielestä näy sel-
keästi julkisuuden kulisseissa, vaan aktu-
alisoituu nimenomaan privaatissa tilassa, 
kotona. Dynamiikka siis vaatii miehiä ke-
hittämään, miehet miesten kesken, selke-
ämpää miesidentiteettiä.  
Samuli Koiso-Kanttila keskittyi puheen-
vuorossaan pragmaattisempiin seikkoihin 
ja painotti Miessakkien julkisen keskuste-
lijan roolin vahvistamista. Hän muotoili 
alustuksensa ennusteen si jaan 
"toivomuslistaksi tulevasta". Koiso-
Kanttilan mukaan jo olemassa olevien jä-
sentiedotteen ja miesfoorumeiden lisäksi, 
olisi tärkeää saada laajempaa julkisuutta 
varten oma miesasialehti ja toistuvia, va-
kiintuneita, yleisö- koulutus- ja messuta-
pahtumia. Pitkäjänteisyys miesasioista 
tiedottamisessa mahdollistaisi monimut-
kaisempien ja vaikeidenkin asioiden laa-
jemman käsittelyn. Lisäksi Koiso-Kanttila 
painotti akateemisen tutkimuksen tärkeyt-
tä, paitsi tietoa tuottavana - myös asian 
legitimiteettiä vahvistavana - tahona. 
Käytännössä tutkimuksen sisältöön voita-
nee parhaiten vaikuttaa pitämällä julki-

suudessa esillä miehiin liittyvä teemoja ja 
akateemisen miestutkimuksen kysyntää 
vahvistamalla. Koiso-Kanttila painotti kui-
tenkin, että ennen voimakasta julkisuutta, 
perustoiminnan, miesryhmien ja järjestön 
täytyy toimia varmalla pohjalla. Muuten ei 
julkisuudessa lausutuilla sanoilla ole sa-
maa sisältöä. 
Kai Salmi painotti Miessakkien tulevan 
linjauksen osalta kysymystä siitä, samais-
tummeko me Suomalaiseen mieheen, vai 
pyrimmekö hallinnoimaan sitä ulkopuolel-
ta? Hän esitti myös kysymyksen siitä, on-
ko nyt keskusteltavassa linjauksessa ky-
se, paitsi sukupuoli-, myös kansallisesta 
projektista. Salmi painotti puheenvuoros-
saan näkemystään siitä, että hän on liik-
keellä miesten edunvalvonta mielessä ja 
pohti mikä voisi olla Miessakkien osa sii-
nä. 
 
Aivoriihen tuotteita 
Alustusten jälkeinen keskustelu oli vilkas-
ta, ja kaikki paikalla olijat käyttivät run-
saasti puheenvuoroja. Esille nousivat em. 
alustuksissa mainittujen seikkojen lisäksi, 
miesryhmävetäjien sertifioinnin ja koulu-
tuksen tehostamisen tarpeellisuus. Lisäk-
si järjestön levittäytymistä mahdollisim-
man kattavasti pitkin suomea toivottiin. 
Lyömättömän Linjan lähisuhdeväkivalta-
työn laajentamisesta koskemaan koko 
perhettä, ja yhteistyöstä muiden järjestö-
jen kanssa keskusteltiin. Isyys, isäryhmät 
ja "miesneuvolat" herättivät niinikään pal-
jon keskustelua. Miestoiminnalle toivottiin 
myös löytyvän tulevaisuudessa "kasvot". 
Keskustelu oli todella antoisa ja monipuo-
linen ja samoilla, tulevaisuutta luotaavilla 
linjoilla, tullaan jatkamaan ainakin seu-
raavassa valtuuston kokouksessa. ■ 
 
(SKK) 
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Makupaloja toiminnallisesta illasta 

JÄSENTIEDOTE 

Helsinki 16.10.2001 
 
Tieto illasta oli lähtenyt noin viidellekym-
menelle pääkaupunkiseudun miesryhmä-
läiselle ja -sakkilaiselle. Meitä paikalle 
päässeitä oli kahdeksan, joista vanhim-
mat jo sakkien alkuajoista lähtien mukana 
olleita ja nuorimmat vasta miesryhmänsä 
aloittaneita - sekä ryhmäkouluttaja Jukka 
Salomäki, joka oivasti ohjasi ja veti illan. 
Jukka on alan ammattilainen ja kertoi juu-
ri tällä hetkellä työskentelevänsä työs-
sään uupuneiden lääkäreiden kanssa 
(lue suutarin lapset kulkevat ilman ken-
kiä). Työkaluinaan hän käyttää mm. toi-
minnallisia menetelmiä, joihin me paikalla 
olleet pääsimme nyt vähän tutustumaan. 
 
Koska ilta oli toiminnallinen, näin sanal-
lisesti on hieman vaikea kuvata sitä mitä 
illan aikana teimme ja koimme, mutta 
ainahan sitä voi yrittää jotakin kertoa. 
Seuraavassa illasta lyhyesti. 
 
Pohdimme miehenä olemista ensin 
suhteessa naiseen ja sitten suhteessa it-
seemme – siis mieheen. Muodostimme 
näihin liittyvistä tunteistamme, ajatuksis-
tamme ja mielikuvistamme ”patsaan” 
muuttamalla sanottavamme konkreet-
tisiksi tilanteiksi, asennoiksi ja asetel-
miksi, joista lopulta muodostui yhteinen 
”patsas”; syntyi yllättävällä tavalla 
kokonaisuus, joka oli kokonainen ja eheä, 
vaikka siinä samanaikaisesti oli läsnä 
toisilleen jopa täysin vastakkaisia ele-
menttejä! Tämä oli havainnollista ja tuotti 
oivalluksia, jotka eivät ehkä olisi auen-
neet puhtaan keskustelun kautta niin 
havainnollisesti.  
 
Itse korttipinosta valitsemiemme kuvien 
avulla jokainen sai kertoa omaa tarinaan-
sa ja kokemuksiaan miesryhmätoimin-

nasta, mm. mahdollisesta muuttumises-
taan vuosien varrella. Ja lupaavaltahan 
tuo näin aloittelevan sakkilaisen silmissä 
näytti. Miesryhmätoiminta tuntuu pal-
kitsevan sinnikkäät ja itsensä altistavat 
ryhmäläisensä aina jossakin vaiheessa - 
ymmärtääkseni yleensä lisääntyneellä 
itsetuntemuksella ja itsensä lisää-
löytämisellä, ja sen kautta kai muullakin 
elämän rikastumisella. Mutta eihän nämä 
hommat tietenkään aina ihan vaan 
taivaasta tipu. Sitoutuminen – vaikkapa 
vain kulloiseen omaan miesryhmäänsä – 
on varmaankin yksi oleellinen asia. Niin, 
ja se sinnikkyys... 
 
Teimme myös harjoituksen, jossa saim-
me etsiä oman paikkamme maailmankar-
talla. Ihan tosi! Joku päätyi vuorille hui-
keiden näkymien äärelle toisen pääty-
essä rentouttavaan, lämpimään ja ystä-
välliseen ilmastoon. Luonnonelementtien 
tärkeys näkyi monissa valinnoissa.  
 
Ilta oli antoisa, eikä kulunut kolmituntinen 
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MIESFOORUMI 

Syksy 2001 
 
 

22.11.2001 klo 18-20 
Isyys yksinhuoltajan ja  

elatusvelvollisen näkökulmasta 
Alustaja: 

Markku Hämäläinen 
puheenjohtaja 

Elatusvelvollisten liitto 
 
 

11.12.2001 klo 18-20 
Kokemuksia kasvusta  

- kriisien kautta 
Alustaja: 

Erkki Porola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaisuudet järjestetään Miessakit ry:n 
koulutussalissa, Annankatu 16 B 28, 

Helsinki. 
 

Pääsymaksu 20 mk,  
jäsenet ilmaiseksi. 

 
Tervetuloa kaikki  

asiasta kiinnostuneet! 

kun itsekin on. Ehkä tällaista porukkaa 
tällaisten teemojen ympärillä ei voi näin 
puhtaasti kohdata muualla kuin juuri 
miessakeissa.  
 
Kiitos Esko Porolalle illan järjestämisestä. 
Mikäli tämäntapaisia iltoja –  ja toivon 
niin – jatkossa vielä pääkaupunkiseudulla 
järjestetään, olisi hienoa jos joukkomme 
olisi vieläkin runsaampi. Uskon että 
tämäntapaiset illat parhaimmillaan voivat 
antaa särmää ja uutta ulottuvuutta myös 
kunkin omassa miesryhmässään työs-
kentelemiselle.  
 
 
Juhana Bergenhe im 

päässyt pitkästyttämään. Me mukana ol-
leet koimme itsemme etuoikeutetuiksi, 
koska lukumäärämme vuoksi meidän ei 
tarvinnut jakautua ryhmiin, vaan 
saatoimme kokea illan yhdessä koko 
läsnäolevalla porukalla. Soisin tällaisia 
kokemuksia lämpimästi kaikille muillekin, 
joilla vain on halua ja uskallusta 
(tarvitaanko sitä?) kokeilla yhteisen 
asiamme tiimoilta jotain uutta ja erilaista, 
esimerkiksi tällaisessa muodossa.  
 
Näin sanallisesti kerrottuna saattaa 
kuulostaa vähän oudolta tämä edellä 
kuvattu touhu, mutta kyse ei ollut mistään 
kummallisesta. Menetelmät olivat sinänsä 
yksinkertaisia, mutta konkreettisuu-
dessaan ymmärryksen ja kokemuksen 
antajina avartavia. Uskon että vetäjäm-
mekin sai illasta uusia kokemuksia, mies 
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JÄSENTIEDOTE 

 

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

Lapsuuteni jalka- ja pesäpallon peluuta 
rajoittivat - vanhempieni lisäksi - moni vi-
hainen naapurin-ukko ja talonmies. Au-
totallin oviin pallonpotkiminen ja pesä-
pallolla ikkunoiden rikkominen kun oli 
niihin aikoihin kiellettyä. Golfpallojen ke-
ruuta läheisen golfkentän pusikoista ja 
ojista taas vaikeuttivat vihaiset kentän-
hoitajat. Vihaisia miehiä. Ostarilla hen-
gailua ja pienempien kiusaamista taas 
rajoitti, ainakin meidän pikkupoikien le-
gendoissa varsin vaikuttavan maineen 
saavuttanut, talon-/huoltomies. Nykyisen 
Pikku Huopalahden paikalla siihen ai-
kaan sijainneen lumenkaatopaikan ja 
autoromuttamon huvikäyttöä taas rajoit-
tivat ensin mainitulla vihaiset rekkamie-
het ja jälkimmäisellä purkumiehet ja 
muut romuttamo- ja tarvikekaupan työn-
tekijät. Kaikki järjestään miehiä. Lap-
suudessani kouluissa oli jäljellä vielä joi-
takin miesopettajiakin. Eikä pelkästään 
voimistelunopettajina ja rehtoreina. Polii-
sien kanssa en koskaan onnekseni jou-
tunut tekemisiin, vaikka olisi voinut jos-
kus tehdä hyvää. Hekin olivat silloin 
enimmäkseen miehiä. Minne ovat kaikki 
lapsuuteni rajoja vartioineet miehet men-
neet? Nokialle? 
 
Yhteiskunta on muuttunut  
Puhuttaessa niinkin kaukaisista ajoista 
kuin 1970-luvusta, täytyy tietenkin ottaa 
huomioon kuinka koko Suomi on muut-
tunut. Edellä mainittuja talonmiehiä ei 
enää juuri ole, eikä taida olla enää vas-
taavanlaisia romuttamojakaan. Ainakaan 
pääkaupunkiseudulla. Rekkamiehiä, 
opettajia, poliiseja ja kentänhoitajia toki 
on, mutta jokin on muuttunut. Tarkoitan 
tietenkin puhetta kustannustehokkuu-
desta, tehtävien ulkoistamisesta ja kes-
kittämisen taloudellisuudesta.  
Kiinteistönhuoltoyhtiöt korvasivat talon-
miehet. Lumisateen sattuessa pihalle tu-

lee jyristämään Bobcat, jonka ohjaaja ei 
poistu työvuorossa ohjaamosta kuin röökil-
le. Pahimmillaan lumet aurataan pois käte-
västi siten, että rappujen ovien eteen jää 
valli, jonka yli voi hypätä ja pomputtaa las-
tenvaunuja. Auton pois saamiseksi parkki-
ruudusta täytyy huudattaa moottoria toisen 
vallin yli päästäkseen. Hiekkaa levitetään 
sinne, minne se minitraktorin lingosta len-
tää, eikä välttämättä lainkaan sinne, missä 
sitä tarvittaisiin.  
Huoltomiestä Bobcatissa ei virkansa puo-
lesta kiinnosta, vaikka hänen työvuorol-
laan joku repisi puisia piha-aitoja perustuk-
siltaan ja laittaisi niistä kokon. Siihen hom-
maan kutsutaan vartiointiliikkeen vartijat, 
jotka tulevat harmaissaan, parittain, sam-
muttamaan kokon, kun ehtivät muilta kii-
reiltään. Ja yritäpä saada, kummalta ta-
hansa aiemman ammattikunnan edustajal-
ta, lainaksi avainta kotiin unohtuneen tilal-
le, jos olet  kymmenvuotias! 
Naapurin vihaiset ukot ovat ilmeisesti 
myös kuolleet sukupuuttoon, tai tukehtu-
neet närkästykseensä, koska kukaan ei 
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LÖYDÄ LUOVUUTESI! 
 

Lahtelainen aktiivimme Sope Ry-
hänen järjestää tänä syksynä  

Harjula-keskuksessa Lahdessa 
luovan ilmaisun peruskurssin.  

Syksyn kurssi alkoi jo 5.11., mutta 
mikäli asia kiinnostaa, kannattaa 

kuitenkin soitella Sopelle  
numeroon 050 547 4195. 

enää vaivaudu sanomaan kymmenvuoti-
aille pojankoltiaisille, että roskalaatikoi-
den polttaminen ja autojen spreiaaminen 
ei kuulu normaalin harrastustoiminnan 
piiriin. Minä yritän, ainakin omasta puo-
lestani, jatkaa oppimaani vihaisten naa-
purinukkojen traditiota seulaksi ampumi-
sen ja häirintäsyytteen uhallakin. Ennen 
kaikkeen tähän riitti yksi mies, talonmies.   
 
Omakohtaista ei ole?  
Vaikka edellä oleva vaikuttaa kenties oo-
dilta talonmiehelle, en varsinaisesti kai-
paa jonkin ammattinimikkeen palautta-
mista. Haluan vain takaisin sen henkilö-
kohtaisen vastuunoton, jota lapsuuteni 
rajanpitäjät puolustivat. On nimittäin ai-
van eri asia haistatella ja pullistella kas-
vottomille viranomaisille ja tuhota ”ei ke-
nenkään omaisuutta” kuin asettua vas-
takkain kokonaisen, tehtäväänsä sitoutu-
neen ihmisen kanssa. Varsinkin kaupun-
geissa, kerrostaloissa ja lähiöissä, joissa 
koti on väkisinkin abstraktimpi asia kuin 
vaikkapa omakotitalo, taloyhtiöön sitoutu-
nut henkilö,  esim. talonmies, toimii sel-
laisena identifikaation kohteena, johon 
kiinteistöyhtiön bobcat-mies ei koskaan 
kykene. Vapaus, individualismi ja relati-
vismi – nykyajan iskusanat -  nimittäin 
kääntöpuolellaan halvauttavat ja tekevät 
päättämättömäksi. Kun mikään ei ole ke-
nenkään asia ja ongelmien ratkominen 
lykätään institutionalisoituneille toimijoil-
le, häviää kaikilta halu vaikuttaa itse 
omaan lähipiiriin, mikroyhteisöön. Kuiten-
kin, olla tekemättä jotain jonkun puolesta, 
on sama kuin äänestää sitä vastaa.  
Mediassa vähän väliä peräänkuulutetaan 
rajojen asettamisen tarpeellisuutta niin 
kasvatuksessa, koulutuksessa kuin laa-
jemminkin yhteiskunnassa. Usein ne asi-
at, joihin kaivataan rajoja kuuluvat, nyky-
ään patriarkaaliseksi nimitetyn, vallan-
käytön piiriin. Patriarkaalisuus mielletään 

usein nykyään vääristyneesti ainoastaan 
pakottavaksi vallaksi, mielivallaksi tai ty-
ranniaksi, mutta minusta se on voimak-
kaasti myös vastuunkantoa. Sellaista 
vastuunkantoa, jota yhteiskunnallistuneet 
toimijat eivät voi koskaan saavuttaa. 
Pienyrittäjän huolta asiakkaistaan verrat-
tuna valtionyhtiön työntekijän huolehtimi-
seen asiakkaastaan. Tätä vastuuta kan-
tavat nyky-yhteiskunnassa valitettavan 
usein pääasiallisesti naiset.  
Viimekädessä ei ole siis lainkaan kyse 
haarakiilan sisällöstä, vaan asenteesta, 
joka täytyisi keksiä uudelleen. Miesten 
täytyisi herätä huomaamaan oma kyvyk-
kyytensä tämän tyyppisen rajojen asetta-
misessa, mutta heidän pitäisi myös antaa 
tehdä se. ■ 

Haluatko ajankohtaista tietoa 
Miessakkien toiminnasta  

sähköpostitse?  
 

Voit liittyä mukaan  
sähköpostilistallemme  

lähettämällä viestin osoitteeseen 
tomi.lindfors@miessakit.fi 

Kirjoita viestin aiheeksi Ilmoittautu-
minen sähköpostilistalle ja varsinai-

seksi viestiksi yhteystietosi. 



Sivu 10 JÄSENTIEDOTE 

Sieltä täältä... 
 
Väestöliiton Miehen aika -projekti järjestää 
vuosina 2001-2003 teemaseminaareja aihees-
ta Menestyvä mies. Ensimmäisen seminaarin 
aiheena on  
 
 

Mitä on menestys? 
 
 
Aika:                Tiistai 20.11. klo 8.30 - 15.00 
Paikka:            Folkhälsanin auditorio 
                       Topeliuksenkatu 20, Helsinki  
            
OHJELMA 
 
8.30-9.00 ilmoittautuminen ja aamukahvi, 
9.00-9.15 Seminaarin avaus. Ylilääkäri Dan 
Apter, Miehen aika -projekti, Väestöliiton sek-
suaaliterveysklinikka 
9.15-10.00 Kyllin hyvä mies - moniulotteinen 
mies, psykologi Keijo Markova, Miehen aika -
projekti, Väestöliiton perheklinikka 
10.00- 10.45 Oikea tai väärä menestyminen. 
Menestyksen etiikka. Yliopettaja Kai Hentto-
nen, Diakonia -ammattikorkeakoulu/Järvenpää. 
10.45-11.15 Menestyvä mies perhetutkimuk-
sen valossa. Väestöliiton perhebarometrit. Is-
mo Söderling, Väestöliiton väestöntutkimuslai-
toksen johtaja.  
11.15-12.15 Lounas 
12.15-13.00 Media, mies ja menestys. Miten 
media miestä kohtelee? Menestyksen merkit 
median silmin. Yliopettaja Martti Lahti, media- 
ja miestutkija, Laurea- ammattikorkeakoulu. 
13.00-13.40 Seksuaalinen menestys - arjen 
elinvoimaa. Terveydenhoitaja, seksuaalineuvo-
ja Erja Korteniemi-Poikela, Miehen Aika -
projekti, Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka.  
13.40-14.00 Kahvi 
14.00-14.30 Menestyskertomuksia kentältä. 
Kodin Kuvalehden tutkimus. Terveystieteiden 
maisteri Nina Halme, Miehen Aika -projekti, 
Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka   
14.30-15.00 Seminaarin päätös. Valiokunta-
neuvos Pentti Arajärvi.  
 
 
Ilmoittautuminen Keijo.Markova@vaestoliitto.fi 

 
Tilaisuus on osallistujille maksuton! 

 
 

Miesryhmätoiminnan  
INFO-ilta 

 
maanantaina 8.1.2002 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 käsitel-
lä esim. kokemiaan menetyksiä muiden sa-
massa elämäntilanteissa olevien miesten 

kanssa (mm. miehenä kokemastaan työttö-
myydestä, vanhenemisesta, yksinäisyydes-
tä, masennuksesta ja siitä toipumisesta, ta-
loudellisesta konkurssista, avioeron jälkei-

sestä lasten tapaamisvaikeuksista). 
 

Tule kuulemaan kokemuksia miesryhmätoi-
minnasta. Illan aikana on mahdollisuus muo-

dostaa uusia säännöllisesti kokoontuvia 
miesryhmiä. 

 
Tervetuloa kaikki miehet! 

Vapaa pääsy 
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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: 



 

 

Mukaan miesryhmään 
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 

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 
 
Hämeenlinna 
Kai Salmi 
Puh. 03-616 2608 / 050 354 9241 
Sähköposti kaisalmi@hotmail.com 

Pääkaupunkiseudun  
MIESRYHMIEN VETÄJÄT  

kokoontuvat 
28.11.2001 klo 15.30-17.00 

Miessakkien toimitiloissa  
Annankadulla. 

Tervetuloa myös muiden 
paikkakuntien yhdysmiehet ja 

ryhmänvetäjät! 


