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Tilaa ajatuksille 
Kello lähestyy puolta yötä itsenäisyyspäi-
vämme ehtoona ja istuskelen kotosalla 
URHO viittä vajaa valmiina –vain tämä 
kirjoitus ja voin lähettää vuoden viimeisen 
numeron painotaloon. 
 
Aina silloin tällöin joku kysy minulta, jotta 
miten ehdin kaikilta muilta työkiireiltä 
edelleen hoitaa URHOn toimittamisen ja 
taittamisen. Noh… URHOn tekeminen on 
aina ollut yksi kaikkein mieluisimmista 
osista työtäni ja se poikkeaa muista 
haasteista jo senkin takia, että se tulee 
kerran kuussa valmiiksi. Toimitustyön li-
säksi nautin sivujen taittamisesta ja kuvi-
en etsimisestä tekstin höysteeksi. Tämä 
kaikki toimii minulle mukavana henki-
reikänä kun jokin muu työ tökkii –ei pako-
paikkana, vaan lepuuttajana ja voimista-
jana.  
Viime aikoina eniten iloa on tuottanut uu-
sien URHOon kirjoittavien henkilöiden 
määrä. Tämän lehdykkämme päätavoite 
on aina ollut yhdistyksen toiminnasta tie-
dottamisen lisäksi mahdollistaa kaikenlai-
nen ajatusten vaihto ja mielipiteiden julki 
tuonti.  Toivonkin, että nyt alkanut uusi 
monitahoisemman kirjoittelun aikakausi 
jatkuisi ja lähettäisitte minulle kirjoituksi-
anne sekä myös palautetta URHOn sisäl-
löstä ja muodosta.  
Lähitulevaisuudessa on varmastikin aika 
ryhtyä julkaisemaan monialaisempaa 
miestenlehteä, jota asiaa tässä numeros-
sa Samuli Koiso-Kanttila käsittelee vakio-
palstallaan. URHO tulee kuitenkin jatka-
maan jäsentiedotteena vastakin. 
 
Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu 
myös internet-sivustomme uudistaminen. 
Pitkään tahkonnut ideariihi sivuston sisäl-
lön kehittämiseksi on suoltanut ulos erin-
omaisia ideoita. Etsimmekin par´aikaa 
sopivaa yhteistyökumppania sivustora-
kenteen tuottajaksi, joten jos Sinä tunnet 

jonkun osaajan, ota ihmeessä yhteyttä. 
URHOn muodossa ilmestyvät kirjoitukset 
ovat monille mukavin tapa paneutua asi-
oihin. Internetissä voimme kuitenkin ke-
hittää laaja-alaisempaa keskustelua eri 
aiheista ja vanhatkin kirjoitukset ja kom-
mentit säilyvät yhä uusille keskusteluun 
mukaan tulijoille. Tällainen keskustelufoo-
rumiosio tulee olemaan yksi merkittävim-
mistä parannuksista sivustollamme. 
 
Jaahas… kello onkin jo noin paljon. Oli-
pas mukavan rauhallinen tämä itsenäi-
syyspäivä ja töihinkin ryhdyin vasta vai-
mon ja lasten uinahdettua. Tuntui pitkin 
päivää kuin olisi jo joulu, eikä itsenäisyys-
päivää varten tarvitse edes juosta kau-
poissa... 
 
Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta. 
Toivotan Teille hauskaa joulua ja kaikkea 
hyvää alkavalle vuodelle! 
 
Tomi  T imper i 
toiminnanjohtaja 
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Mitä on miehen menestys? 

JÄSENTIEDOTE 

Ahneus saa aikaan sen, että tällainen ih-
minen ei ole missään, kenellekään eikä 
milloinkaan läsnä. Ajatukset ovat aina 
jossakin muualla, jota ei ole vielä saatu 
hankittua itselle.  Vasta joku suuri vas-
toinkäyminen pysäyttää ja osoittaa tällä 
tavoin eletyn elämän tyhjyyden. 
 
Henttosen mukaan ihmisen kuolema ja 
hautajaiset ovat sellainen tilanne, joka 
tarjoaa hyvät kriteerit oikealle ja väärälle 
menestymiselle. 
 
- Erityisesti pidin entisessä papin työssäni 
hautajaisista. Missään muualla emme ole 
niin rehellisesti läsnä kuin niissä hetkissä, 
jolloin olemme peruuttamattomasti me-
nettäneet jotakin meille tärkeää. Kuolema 
opettaa meille elämän merkityksen ja ih-
misen rajallisuuden. 
 
Hautajaisissa on tapana tarkastella vai-
najan elämänkaarta ja arvioida sitä hau-
tajaisvieraiden kuullen. Henttonen on kui-
tenkin ollut usein siunaamassa vainajaa, 
jonka hautajaissaatossa ei ole ketään.  

 
- Ihminen, jota kukaan ei sure, ei 
ole koskettanut ketään. Hän ei 
ole antanut kenellekään mitään, 

ei saavuttanut mitään todellista. Ih-
minen on merkityksellinen vain toisen 

ihmisen kautta. Vain jos hänestä on 
jäänyt jälki toiseen ihmiseen. Ihminen 

ilman toista ihmistä on vähemmän 
kuin ihminen voi olla, Henttonen 

sanoi. 
 

Kun World Trade Centerin 
tornit romahtivat, eivät 

loukkuun jääneet sano-
neet kännykällä lähei-

silleen jäähyväisiksi 
”Muista viedä Mer-
su huoltoon”. Sen 

Väestöliitolla on käynnissä kolmevuotinen 
”Miehen aika” –projekti, joka järjestää 
teemaseminaareja aiheesta ”Menestyvä 
mies”. Ensimmäisessä seminaarissa 
marraskuun loppupuolella mietittiin, mitä 
se menestys oikein on. 
 
- Tuttavamiehellä oli kolme tavoitetta elä-
mässään. Ensimmäinen oli farmari-Volvo, 
toinen omakotitalo järven rannalla, kol-
mas oli Nauticat-moottoripurjehtija. Tuol-
loin vielä takavetoinen Volvo osoittautui 
”paskalullaksi”, omakotitalosta seurasi lä-
hinnä palkatonta talonmiehen raatamista 
ja Nauticat oli nimensä mukaan moottori-
purjehtija, joka purjehti ainoastaan moot-
torin voimalla, kertoi yliopettaja Kai Hent-
tonen esimerkin eräästä miehisen elä-
män tavoitteenasettelusta. Henttonen oli 
yksi Väestöliiton ”Mitä on menestys?”-
seminaarin alustajista. 
 
Itse koin mielenkiintoisimpana juuri Kai 
Henttosen pohdiskelut menestyksen etii-
kasta. Liika menestys on hänen mukaan-
sa vaarallista. Rajaton menestys tuhoaa 
ihmisen ja inhimillisyyden. Se luo väärää 
itsetyytyväisyyttä ja kaikkivoipaisuuden 
tunnetta. Ainakin silloin, kun menestys 
pohjautuu oman edun ajamiseen mui-
den edun kustannuksella. Kuitenkaan 
kukaan ihminen ei ole kaikkivoipa. Täl-
lainen tie nousee pystyyn ennemmin 
tai myöhemmin. 
 
Uran luomisen ja taloudellisen 
menestyksen hamuamisen 
huumassa on vaarana käy-
dä niin, että toiset ihmiset 
jäävät jalkoihin, kun ura-
tykki porskuttaa kaik-
kivoipaisena eteen-
päin omaa etuaan 
ajaen. 
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sijaan he sanoivat viimeisiksi sanoikseen 
”Minä rakastan sinua”. Peruuttamaton 
luopumisen hetki palauttaa meille elämän 
oikean tärkeysjärjestyksen. 
 
Tärkeintä on elää omaa elämäänsä omal-
la ainutlaatuisella tavallansa. Tässä aut-
taa itsensä armahtaminen ja kohtuutto-
mista suorittamisvaatimuksista tinkimi-
nen. Oman elämän löytämistä auttaa 
Henttosen mukaan se, että kysyy itsel-
tään aidosti pysähtyen - Kuka minä olen, 
keneksi haluan tulla ? 
 
Tässä pohdiskelussa auttanee itsen pei-
laaminen toisiin miehiin esimerkiksi Mies-
sakkien miesryhmissä. Rehellinen ja 
avoin keskustelu toisten miesten kanssa 
auttaa tajuamaan omiakin tunteita. 
 
Seminaarissa heitettiin myös yleisökom-
mentti miesryhmistä käytetystä nimestä. 
Nimi ”miesryhmä” on kommentoijan mu-
kaan huono.  
 
- Jos kutsutaan koolle miesryhmä, ei pai-
kalle saavu juuri ketään. Jos sen sijaan 
kutsutaan koolle saunaporukka, on talo 
täynnä miehiä. 
 
Tähän mielipiteeseen yhdyn täysin ja esi-
tän mietittäväksi vaihtoehtoisia nimityksiä 
miesryhmille. En ole itse keksinyt hyvää, 
mutta jollakulla saattaisi olla vetävämpi 
termi?  
 
Miessakki on jo parempi nimi, mutta se 
on yleisemmässä yhdistyskäytössä. Mie-
sporukka tai joku muu porukka-
päätteinen voisi olla yksi mahdollisuus.  
 
Ideoita? 
 
Jar i  Pe l t o ran ta 

 
MIEHILLE JÄNNÄRI JURKASSA 

 
Pasi Lampela: 

KUOLEMAANI SAAKKA 
Esitykset 31.12.2001 asti 

 
Kuolemaani saakka on jännäri ja tragikome-

dia kahdesta miehestä ja naisesta, joka 
muutti molempien elämän. Näytelmä intohi-
mosta, uskollisuudesta ja uskottomuudesta, 
huonosti valituista rooleista. Yllättävät kään-

teet seuraavat toisiaan, mikään ei välttämättä 
ole sitä miltä näyttää. 

 
Näyttämön mestarit, Erkki Saarela ja Timo 

Jurkka heittäytyvät valtasuhteiden kaksintais-
teluun - intohimon, rakkauden, syyllisyyden ja 
valheiden verkkoon. Tervetuloa kesän viimei-

seen viikonloppuun, joka muutti kaiken.  
 

TORSTAI 13.12. KLO 19   
MIESSAKKILAISET  

SAAVAT PÄÄSYLIPUN  
HINTAAN 70 MK (norm. 100 mk) !!! 

 

 
 
 
 
 
 

Lipputoimisto avoinna ark. 10-17 
Vironkatu 7 

00170 Helsinki 
puh. (09)135 6166 
fax (09)135 6898 

teatteri@jurkka.com 
www.jurkka.com 
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Miehen ilot 

JÄSENTIEDOTE 

-miestapahtuma Tampereella 10.11.2001 
 
Tampereen ylioppilastalolla 10.11. järjes-
tetyt viidennet miespäivät onnistuivat 
kaikkiaan varsin erinomaisesti. Jatkossa 
arvioin päivien satoa yhteenvedonomai-
sesti subjektiivisesta näkökulmasta; jokai-
sella paikallaolleella on varmasti tilaisuu-
desta oma näkemyksensä. Yhteistä var-
masti lienee kokemus siitä, että tapahtu-
massa puhuttiin tärkeistä asioista asialli-
seen sävyyn. 
Yleisöä paikalla olisi voinut olla tietysti 
runsaamminkin. Kaikkiaan tilaisuus hou-
kutteli paikalle alle sata kuulijaa, joista 
osa kävi kuuntelemassa vain yhden tai 
kaksi alustusta. 
Ensimmäinen kiinnostava ilmiö, jonka ha-
vaitsin oli se, että vaikka tilaisuuden tee-
mana oli 'Miehen ilot', niin silti aika mo-
nessa alustuksessa ja puheenvuorossa 
käsiteltiin miehen kipua, häpeää, syylli-
syyttä ja jaksamista kovenevassa oravan-
pyörässä. Eipä silti, nuokin teemat sel-
västi vaativat aukipuhumista ja kyllähän 
niitä ilojakin löytyi. 
 
Miestapahtuman aloittanut Jorma Mark-
kulan yhden miehen teatteriperformanssi 
herätti ristiriitaisia tunteita. Itseäni eivät 
perinteiset isojen poikien jutut 'vittu ja vii-
na' -teemoineen paljon naurattaneet. Ne 
ovat niin kuluneita ja moneen kertaan 
kuultuja. Muuten Markkulan esitys oli ai-
nakin fyysisenä suorituksena näyttävä. Ja 
yleisöllä tuntui nauru olevan ensihäm-
mennyksen jälkeen herkässä. 
 
Näyttelijä-kirjailija Reidar Palmgrenin 
alustus oli omakohtaisuudessaan vahva. 
Palmgrenin mukaan hänestä on vaikea 
käyttää itsestään nimitystä 'mies'; mie-
luummin hän olisi 'kundi, jätkä tai kaveri'. 
Hän myös totesi, miten miehen ilo on vai-
kea asia, ilo on aina ansaittava jollakin ta-

paa. Usein ilon tiellä on kiusaantuminen 
ja pelko. Miehen iloon liittyy syyllisyyttä, 
oikeus iloon on lunastettava. Hän koki ris-
tiriitaa perinteisen miehen ja modernin 
mieskuvan välillä: rooliristiriidat ja ilon 
vaikeudet johtavat helposti turhautumi-
seen ja aggressioon. Palmgrenin motoksi  
kiteytyi: 'kyllä mies kivun kestää, muttei 
häpeää.' Ankara ja kova iskulause, mie-
lestäni. 
Puhdas ilo Palmgrenin mukaan on mah-
dollista silloin, kun se on vapautunutta - 
silloin kun voi irrottautua itsestään. Itse 
Palmgren kertoi kokevansa itseyden taa-
kasta vapautumisen tunteita kuunnelles-
saan raskasta, melodista heviä - keikalla 
tanssien tai levyltä kuunnellen. Myös ilo 
ystävistä on hänelle tärkeää ja olennais-
ta. 
 
Runoilija Risto Ahti kuvasi miehen ja nai-
sen suhdetta monipuolisen, ehkä hieman 
hämäräksi jääneen kaavion avulla. Ahdin 
näkemys on, että äly on lopultakin femi-
niinistä ja tunne miehistä; mies reagoi 
herkemmin  tunneimpulssien pohjalta. 
Mies on riippuvainen naisen hyväksyn-
nästä ja myönteisistä sanoista, vaikka si-
tä olisi vaikea myöntääkin. Miehen ilo on 
sitä, että nainen hyväksyy miehen. Suuri 
ilo Risto Ahdin mukaan on myös siinä, et-
tä löytää toisesta miehestä - ystävästä - 
alkuperäisen ytimen, sen luotettavan, py-
syvän tekijän, jossa mies on sitä, mitä on 
omana itsenään. 
Risto Ahti yllytti myös 'suloiseen tolkutto-
muuteen', siihen että tekee hulluja asioita 
päivittäin ilman että tuottaa vahinkoa toi-
sille. Ilon lähde on nimenomaan siinä, et-
tä hulluus ei loukkaa ketään, vaan vapa-
uttaa miehen omaa itseyttä ja rikkoo ar-
jen kaavoja. 
 
Miestutkija Arto Jokisen alustus kouraisi 
rehellisyydellään, rohkeudellaan ja henki-
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MIESFOORUMI 

 
11.12.2001 klo 18-20 

Kokemuksia kasvusta  
- kriisien kautta 

Alustaja: Erkki Porola 
 

Miessakit ry:n koulutussali,  
Annankatu 16 B 28, Helsinki.  

Pääsymaksu 20 mk, jäsenet ilmaiseksi. 

ensimmäinen, joka toi keskusteluun mu-
kaan seksuaalisen ilon. Ilon siitä, että voi 
olla naiselle mies: 'Ilon kikkelistä' - josta 
Heinimäki epäili olevan iloa myös naisel-
lekin. Toisaalta sukupuolisuus tuottaa 
miehelle myös suorituspaineita; aina ei 
mies jaksa olla parhaassa terässään. 
Heinimäki korosti - muidenkin puhujien 
tapaan - miesten välistä ystävyyttä tär-
keänä ilon lähteenä. Että onnellinen on 
mies, jolla on edes yksi ystävä, jonka 
kanssa voi aloittaa keskustelun mutkatto-
masti, vaikka edellisestä tapaamisesta 
olisi kuusikin vuotta. 
 
Kaikkiaan jokainen miestapahtumassa pi-
detty puhe oli erilainen, hyvin paljon esit-
täjänsä näköinen ja kuuloinen. Itse koin 
tämän suurena rikkautena ja iloisena 
asiana. Vaikka keskustelu liikkui välillä 
synkilläkin poluilla, jäi perimmäiseksi tun-
teeksi se, että miehen iloja on sittenkin 
runsaasti - ja ystävyys yksi niistä merkit-
tävimmistä iloista. Myös yleisö osallistui 
keskusteluun hyvin aktiivisesti ja teki ky-
symyksillä ja kommenteilla tapahtumasta 
monipuolisen ja värikkään. Onnistunut 
juhla, kerta kaikkiaan. ■ 
 
Kai  K i v i r an ta  

lökohtaisuudellaan. Jokinen käsitteli mm. 
työssäjaksamista, tai -jaksamattomuutta; 
sitä miten helposti mies asettaa elämäs-
sä työn kaiken muun olennaisen edelle. 
Työlle uhrataan helposti ystävät, parisuh-
de ja lopulta terveys. Jokisen mukaan 
juuri miehisyyden näyttäminen - sukupuo-
li - on iloinen asia, ilo mieheydestä ja sii-
hen liittyvistä arkisistakin asioista kuten 
vaikkapa parranajo. Sukupuoli olisi hyvä 
kokea vapauttavana, ei pakottavana vaan 
mahdollistavana asiana. 
Jokinen painotti myös miesten välistä ys-
tävyyttä tärkeänä ilon lähteenä. Ho-
mososiaalisuudessa Jokinen koki osin 
kielteisiä piirteitä kuten esim. ylemmyy-
dentunteen, kilpailuhengen ja hierarkiat. 
Myönteistä sen sijaan hänen mukaansa 
on yhdessä tekeminen miesten kesken, 
erilaiset tekemisen ympärille muodostu-
vat miesryhmät. Jokinen esitteli myös an-
siokkaasti miestutkimuksen historiaa ja 
nykytutkimuksen kiinnostuksen kohteita. 
 
Kirjailija-pappi Jaakko Heinimäen mieles-
tä 'surullinen' koetaan vieläkin jotenkin 
vakavammaksi ja todemmaksi tunteeksi 
kuin ilo. Siitä huolimatta ilo on kova tosi-
asia. Heinimäki korosti myös isyyden iloja 
ja iloa siitä, että voi aidosti kuulua eri su-
kupolveen. Heinimäki oli myös puhujista 
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Miesfoorumissa elatusasiaa 

JÄSENTIEDOTE 

Avioerot ja uuden onnen löytymiset ovat 
päivittäistä leipää iltapäivä- ja viikkolehdil-
le. Lehtiin ei useinkaan pääse perhekoko-
naisuuden hiljainen puoli, lapset, paitsi 
tietenkin tosi muhevan riidan yhteydessä. 
Elatusvelvollisten liitto ry on lastensuoje-
lujärjestö, jonka jäsenistö on pääasialli-
sesti miehiä. Tätä valitettavan monelle 
miehelle tuttua ja vaikeaa asiaa, etävan-
hemmuutta, käsiteltiin Miesfoorumissa 
22.11. Alustajan toimi Markku Hämäläi-
nen, Elatusvelvollisten liiton puheenjohta-
ja. Asiaa puitiin paikalle saapuneella pie-
nellä joukolla, miesryhmän omaisesti, 
suuren osan osallistujista ilmeisesti tuu-
perruttua syysmyrskyn tupruttamiin kinok-
siin? 
 
Etävanhempia useimmiten miehet 
 
Avioero on vaikea asia, jossa tunteet 
usein jyräävät järkevien ja maltillisten 
päätösten yli. Mitä riitaisammasta proses-
sista on kyse sitä varmemmin kaikki osa-
puolet kärsivät. Usein kuitenkin riitaisas-
sa tapauksessa  pääasiallinen menettäjä 
on mies, sillä huoltajuus on selkeästi su-
kupuolikysymys. Kärjistäen voisi sanoa, 
että kaikissa tapauksissa joissa äiti lapset 
haluaa, hän heidät myös saa. Se, millai-
sin ehdoin mies saa solmituksi tapaamis- 
ja huoltosopimuksen lapsiensa suhteen 

kuitenkin vaihtelee. Koska etävanhem-
miksi, joko omasta tahdostaan tai sitä 
vastaan, päätyvät useimmiten miehet, 
Elatusvelvollisten liiton toiminnan paino-
pisteenä voi pitää miesten kokemia epä-
kohtia vanhemmuudessa ja huoltajuudes-
sa. Liiton jäsenistä reilu 90 prosenttia on 
miehiä. Markku Hämäläinen sanoo noin 
750 mukana olevan jäsenen olevan ”niitä, 
joilla isyys on hyvin voimakasta ja jotka 
ovat joutuneet siitä jossain vaiheessa 
taistelemaan”. Heidän ongelmansa voi-
daan tiivistää kolmeen pääkohtaan, ela-
tusmaksuun, huoltajuuteen ja tapaamisoi-
keuksiin liittyviin kysymyksiin. Edellisistä 
elatusmaksu on Hämäläisen mukaan syy 
valtaosaan yhteydenotoista. 
 
Huoltajuussopimus kannattaa tehdä 
tarkasti 
 
Elatusvelvollisten liitto toimii kattojärjestö-
nä ympäri maata oleville pai-
kallisjärjestöille. Toiminta ja vaikuttami-
nen kanavoituvat pääasiallisesti paikalli-
sia väyliä pitkin, mutta tietoa jaetaan aktii-
visesti kansallisesti. Pääasiallisena toi-
mintamuotona apua hakeville toimii ver-
taisauttaja-verkosto. Nämä henkilöt,  eron 
jo kerran kokeneina, toimivat keskustelu-
apuna ja tarvittaessa tulevat mukaan laa-
timaan sopimusta huoltajuudesta. Ver-
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taisauttajat toimivat sopimusta tehtäessä 
eräänlaisena ”apumuistina” sosiaaliviran-
omaisten kanssa asioidessa. Hämäläisen 
mukaan kriittiset kohdat sopimuksessa, 
jotka ilman avustajaa toimiva puoliso hel-
posti unohtaa, ovat tapaamisten riittävän 
yksityiskohtainen muotoilu ja kohtuullisen 
maksun  määrääminen. Elatusmaksun 
määrääminen ei nimittäin ole Hämäläisen 
mukaan puhdasta matematiikkaa, vaan 
eri sosiaalitoimistoilla saattaa olla toisis-
taan eroavia tapoja sopia ja toimia. 
”Pyrimme vaikuttamaan käytäntöjen yhte-
näistämiseen vahvojen paikallisyhdis-
tysten kautta”, sanoo Hämäläinen.  
 
Kenties merkittävin asia huoltajuussopi-
muksessa on, ettei pidä hyväksyä mitään 
puolivalmista ratkaisua vain päästäkseen 
siitä eroon, vaikka houkutus sillä hetkellä 
tuntuisikin suurelta. Sopimuksen voi jät-
tää lepäämään siksi aikaa kun harkitsee 
asiaa tarkemmin tai hankkii asioista lisää 
tietoa. Nimen kirjoittamista on syytä har-
kita tarkkaan. ”Kun huoltajuussopi-
muksen allekirjoittaa sitä on jälkikäteen 
erittäin vaikea muuttaa”, sanoo Hämäläi-
nen. Status quo pyritään aina säilyttä-
mään. Esimerkiksi ”liian suureksi” hyväk-
sytyn elatusavun muuttaminen jälkikä-

teen oikeudessa onnistuu harvoin. Mak-
sajan tilanteen on joko täytynyt muuttua 
oleellisesti tai se on alunperin täytynyt 
määrittää oleellisesti väärin, jotta muutos-
ta voisi toivoa. Maksujen laiminlyönti on 
kuitenkin joka tapauksessa rangaistava 
teko. 
 
Toinen merkittävä asia, josta tulee jäse-
nistöltä paljon yhteydenottoja on toteutu-
mattomat tapaamisoikeudet. Etävanhem-
man osa, vaikkapa hyvin nuoren lapsen 
kanssa, on muutenkin raskas. Lapsi 
unohtaa helposti parin viikon välein käy-
vän ”sedän” ja tutustuminen joudutaan ai-
na aloittamaan alusta. Jos tätä prosessia 
vielä tahallisesti vaikeutetaan vaikkapa 
kertomalla lapsen aina tapaamispäivinä 
”sairastavan”, on vanhemmuuden, isyy-
den, toteuttaminen erittäin vaikeaa. Tä-
mänkin tapaisiin tilanteisiin elatusvelvol-
listen paikallisyhdistyksistä löytynee käy-
tännön apua.  
Elatusvelvollisten Liitto tarjoaa siis mo-
nenlaista apua etävanhemmille; ver-
taisapua keskusteluun kipeästä tilantees-
ta taikka sopimuksen muotoiluun, neuvo-
ja, sekä lisäksi tapaamispaikka Hulivilin 
niille, jotka eivät voi tavat lastaan koto-
naan. 
 
Samul i  Ko iso-Kant t i la 
 
Lisää tietoa Elatusvelvollisten Liiton toi-
minnasta saat numerosta 09-701 8905. 
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Paluupostia 

JÄSENTIEDOTE 

 
Anarkismia miesliikkeeseen 
 
Lokakuun URHOON oli koottu usein kysyt-
tyjä kysymyksiä ja vastauksia miesryh-
mätoiminnasta. Kysymykseen ”Siellä 
miesryhmässä te varmaankin haukutte 
naisia ...?” vastasi Simo Ollila mm. ”Itse 
en muista yhtään tapausta kokemistani 
miesryhmistä, jolloin naisia ryhmänä tai 
yksilöinä olisi ’haukuttu’.” 
Vastaus sai minut kirjoittamaan asiasta, 
joka on askarruttanut mieltäni siitä lähtien 
kun lähdin mukaan miesliikkeeseen, aluk-
si Miessakit ry:n jäseneksi. 
 
Mielestäni miesliike on lähtenyt liikkeelle, 
ei tasavertaisena partnerina naisliikkeen 
kanssa, vaan altavastaajana ja naisliik-
keen ja sen historian ehdoilla. Nykyinen 
miesliike on kesy, voimakkaita kannanot-
toja välttelevä, sovinnollinen, konsen-
sushenkinen, herrasmiesmäinen. Kärjis-
tyksiä vältellään, poikkipuolista sanaa ei 
uskalleta sanoa sovinistiksi tai antifemi-
nistiksi leimautumisen pelossa. 
Kaipaan miesliikettä, joka valppaan vahti-
koiran tavoin välittömästi reagoi yhteis-
kunnassa esiintyviin miestä tai poikaa 
alistaviin tai syrjiviin ilmiöihin. Kun julki-
suudessa esitetään miestä alentavia mie-
lipiteitä, on miesliikkeen läpsäytettävä he-
ti sormille. 
Kaipaamani ”anarkistisuus” johtaa var-
masti yleistyksiin ja ylilyönteihin, kapeisiin 
ja yksipuolisiin näkemyksiin, synnyttää 
myös turhia rintamalinjoja. Varmasti. On 
kuitenkin historiallinen välttämättömyys, 
että myös miesliike käy läpi samat kehi-
tysvaiheet kuin naisliike on aikanaan käy-
nyt. 
Onko Miessakkien esitettävä julkisuudes-
sa ”hyväkäytöksistä” järjestöä siksi, että 
se vahvistaisi asemansa uskottavana jär-
jestönä ja paikkansa neuvottelupöydissä? 

Mielestäni Miessakeilla voi olla useat 
kasvot. Se voi toisessa yhteydessä esiin-
tyä miestä henkeen ja vereen puolusta-
vana ”rakkikoirana” ja toisessa yhteydes-
sä asialliseen ja analyyttiseen keskuste-
luun kykenevänä kabinettikelpoisena 
neuvottelukumppanina. Se antaa kuvan 
vahvasta ja valppaasta järjestöstä, jolla 
on uskottavuutta myös neuvottelupöydis-
sä. 
Voimakas miesjärjestö antaa myös sen 
jäsenille (miehille) sitä itsetuntoa ja yh-
teenkuuluvuuden tunnetta, jota se tarvit-
see. 
 
Palataanpa alussa siteerattuun kysymyk-
seen. 
 Eikö miesryhmissä todellakaan haukuta 
naisia? Eikö saa haukkua? 
 Onko siinä jotain epäluonnollista tai ei-
hyväksyttävää, jos esim. mies, jolla on 
”tilanne päällä”, haukkuu naisia? Kysy-
myksessä on kai mitä luonnollisin reak-
tio? 
 Jos mies ei voi tulla miesryhmään purka-
maan ajatuksiaan, purkamaan jopa sen 
hetkisiä vihan tunteitaan, niin minne sit-
ten? Onko miehen ensiksi käytävä jossa-
kin muualla siistiytymässä, ja vasta sen 
jälkeen hän voi tulla miesryhmään? 
Näin pahoja asioita en miesryhmistä us-
ko. Uskon, että Miessakit ry on sisällöl-
tään ja tavoitteiltaan vilpitön ja aito. Us-
kon, että miesryhmissä on kerrottu ja 
kuultu monenlaisia tarinoita. Uskon, että 
kysymyksen vastaaja sujuvasti valehte-
lee. 
Miesliikkeen sisällä käytävä keskustelu 
näistä asioista on kuitenkin paikallaan. 
 
Simo Lyly 
Kirkkonummi  



Essi Juvakka ja Janne Viljamaa ovat te-
kemässä isyyskirjaa ja keräävät aineistoa 
kaiken ikäisten isien kokemuksista kirjaa 
varten. Sinulla on mahdollisuus kirjoittaa 
omista kokemuksistasi ja siten osallistua 
kirjan tekoon, jonka aiheena on isyys iloi-
neen ja suruineen. Kirjoituksia odotetaan 
kaikenlaisilta ja kaikenikäisiltä (15-95-
vuotiailta) isiltä.  
 
Jos haluat osallistua kirjan tekoon, voit 
kirjoitta oman elämäkertasi isänä tai tari-
nan omasta isyydestäsi numeroiduista ai-
heista miettien isänä olemista ja isyyden 
tietäsi. Kirjoituksesi voi käsitellä vain jo-
tain osaa isyydestäsi tai koko elämän-
kaartasi isänä. Voit pohtia mm. seuraavia 
asioita:  
 
• mistä isyys alkaa ja millaista on olla isä 
• mitä isyys sinulle merkitsee   
• millainen isä olet 
• miten olet erilainen ja samanlainen 

kuin oma isäsi 
• mitkä ovat isyytesi ilot ja surut 
• miten sinä isänä jaksat, kuka sinua isä-

nä tukee, mistä saat tukea 
• mikä on isyytesi motto  
• mitkä ovat hyviä ja vahvoja puoliasi 

isänä  
• mitkä ovat kehitettäviä puoliasi isänä  
• mitkä ovat omat vinkkisi isänä  
• miten sinä isänä selviät    
• mitä haluaisit sanoa toisille isille  
• mitä haluaisit kysyä toisilta isiltä 
• tapahtuma, jonka isänä muistat: yllättä-

vin, hassuin, uskomattomin, noloin jne.  

Voit kirjoittaa myös jostakin seuraavasta 
aiheesta: 
 
1. Isyyden ensimetrini 
2. Minä ja synnytys 
3. Onnellisin hetkeni isänä 
4. Vaikein hetkeni isänä 
5. Kun isä karjaisi 
6. Isänä eri ikäisille lapsille 
7. Isä, mies, miehuus 
8. Isyys ei ole aina helppoa 
9. Isyys eri vuosikymmeninä 
10. Isänä, isoisänä, isoisoisänä 
 
Halutessasi voit otsikoida myös itse. Kir-
joita kertomuksesi vapaamuotoisesti. Ha-
lutessasi voit laittaa mukaan nimi- ja osoi-
tetietosi. Kerro myös ikäsi, ammattisi, 
perhetilanteesi ja kotipaikkakuntasi. Ai-
neisto käsitellään luottamuksellisesti ja 
tekstisi tunnistetiedot muutetaan, joten 
ketään ei voida tunnistaa kirjan sivuilta.  
 
Lähetä tarinasi sähköpostilla viimeistään 
30.2.2002 osoitteeseen: 
isat@jippii.fi  
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Tule mukaan kirjoittamaan kirjaa! 
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Kiinnostaako mies miestä? 

JÄSENTIEDOTE 

 

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

Miehet ovat viimein päässeet medioihin. 
Miehet poliitikkoina ja asiantuntijoina 
ovat tietenkin jo vuosia olleet esillä, mut-
ta tarkoitankin nyt kiinnostusta miehiin 
laajemmin kuin ”puhuvina päinä” tai kol-
lektiivisina pahan ja epäonnistumisen il-
mentyminä, joista saa hyviä lööppejä. 
Nyt media tuntuu olevan kiinnostunut 
miehistä myös isinä ja perheenjäseninä. 
Jutut on paradoksaalisesti kuitenkin lä-
hes aina kirjoittanut ja toimittanut nai-
nen. Kaikki kunnia naisten kokemuksille 
miehistä, mutta onko miehillä niille mi-
tään käyttöä?  
 
Olen viimeaikoina useasti pohtinut mil-
lainen olisi hyvä ”miestenlehti”. Kun 
edelliset yrittäjät sillä alalla, MG ja Men’s 
Health, ovat äskettäin lopettaneet ilmes-
tymisensä,  jää kenttä melko avoimeksi 
pohdiskelulle. Hyvänä vertailukohtana 
toimivat monet olemassa olevat ja jo pe-
rinteikkäät naistenlehdet. Ne ovat pää-
osin hyvin tehtyjä ja sisällöltään usein 
monipuolisia. Sitä ei aina voinut oikein 
sanoa em. miestenlehdistä. Niissä mies 
oli höylätty kovin ohueksi, milloin mistä-
kin vinkkelistä esitellyksi kiiltokuvaksi. 
Eihän sellaista kukaan jaksanut lukea, 
vaikka minun, kolmikymppisenä pääkau-
punkiseutulaisena, piti kaiketi kuulua 
kohderyhmään?  
 
 
Tehoa ja suorituskykyä 
 
Minua ärsytti edesmenneissä miesten-
lehdissä, paitsi läpitunkeva amerik-
kalaisuus, myös stereotypioiden kritiiki-
tön hyväksyminen ja nuoruuden naivi 
ihannointi. Miehestä puhuttiin usein kuin 
moottorista, josta haluttiin irti vain lisää 
tehoa ja suorituskykyä, kodin ja työnan-
tajan tarpeisiin. Se sitten persoonallisuu-
desta ja yksilöllisyydestä. Nykyisestä 

mekanistisesta ihmiskäsityksestä toisin on 
turhaa syyttää edesmenneiden miesten-
lehtien toimituksia. Se antaisi niiden yh-
teiskunnallisesta vaikutusvallasta täysin 
nurinkurisen kuvan. 
 
Luulenpa, että kukaan ei oikein tuntenut 
niitä lehtiä omakseen. Syitä on varmasti 
useita. Edellä mainitun kaksiulotteistami-
sen lisäksi jutut vaikuttivat jotenkin häirit-
sevän tutuilta. Niinkuin asiasta olisi jo kir-
joittanut viimekuun Anna, Eeva, Regina tai 
Tekniikan Maailma. ”Kymmenen konstia 
tulla paremmaksi rakastajaksi” tai ”Vielä 
ehdit kesäksi rantakuntoon” eivät millään 
mittarilla mitattuina ole enää räjähtävän in-
novatiivisia aiheita. Ei, vaikka kaikki suku-
puoleen viittaavat määreet olisi korvattu 
miestä tarkoittavilla ilmauksilla. Pelkään-
pä, että tarvitaan joitain aivan erilaista.  
 
 
Mielenkiinnoton ruuhi? 
 
Mistä asioista mies sitten lukee lehdistä? 
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Miesryhmätoiminnan  
INFO-ilta 

 
tiistaina 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 ylipää-
tään tai käsitellä esim. kokemiaan me-
netyksiä muiden samassa elämänti-
lanteissa olevien miesten kanssa. 

 
Tule kuulemaan kokemuksia miesryh-
mätoiminnasta. Illan aikana on mah-
dollisuus muodostaa uusia säännölli-

sesti kokoontuvia miesryhmiä. 
 

Tervetuloa kaikki miehet! 
Vapaa pääsy 

Mitkä asiat kiinnostavat miestä? Tieten-
kin Metsästys ja Kalastus, Ase ja Erä, 
Tuulilasi, Tietokone, Budoka, Erotiikan 
Maailma, Optio ja Veikkaaja. Ja kas, ei-
vätkö nämä kaikki ole jo olemassa? On-
ko niin, että vanha stereotypia miehistä 
kodin ja ulkomaailman välisenä siltana 
on totta jopa siinä määrin, että mies ei 
ole kiinnostunut edes omasta omainais-
laadustaan kuin instrumenttina? Mies on 
laskentatehoa ja hevosvoimia; ruuhi joka 
kuljettaa konkretiaa koteihin? Ei kai? 
 
Uuden keksimisessä on aina sellainen 
niksi, että sitä ei voi keksiä tyhjästä ja 
konkreettista sovellusta kehitettäessä 
saattaa vierähtää toinenkin tovi. Kuussa 
käväisemiseen tarvittiin melkoinen määrä 
miestyövuosia, vielä senkin jälkeen kun 
Jules Verne oli sankarinsa sinne kirjalli-
sesti pamauttanut tykillä reilu satakunta-
vuotta aiemmin. Miesten tietoisuus oman 
sukupuolensa laadusta nousee siis usko-
akseni tasa-arvon kannalta tärkeäksi te-
kijäksi tulevaisuudesta.  
 
Uskon tietäväni, että miehet ovat kiinnos-
tuneita itsestään ja miehisyydestä ja ta-
sa-arvoistumiskehityksen itselleen muka-
na tuomista uusista mahdollisuuksista 
elää elämäänsä. Harkittavana on kuiten-
kin vielä tapa suhtautua tähän mahdolli-
suuteen. Uuden miestenlehden sisällön 
peruskysymykseksi nouseekin mielestäni 
miten miehet tämän dilemman ratkaise-
vat. Miten saataisiin muodostetuksi sel-
lainen lehti tai jokin muu media, joka ku-
vaisi miestä rehellisesti kokonaisuutena 
ja käsittelisi miehiä yleisesti kiinnostavia 
kysymyksiä niin, että mies voisi tuntea 
tavan ja kielen omakseen? Edes-
menneistä miestenlehdistä oppia ottaen, 
voisi todeta, ettei se ainakaan onnistu 
helvetillisellä henkselien paukuttamisella. 
Toisaalta, usein feminiiniseksi mielletty 

kieli, jota yleisesti käytetään hoito- ja so-
siaalialalla näyttää myöskin sopivan 
kehnosti miesten väliseen keskusteluun, 
vaikka sitä siellä paremman puutteessa 
usein käytetäänkin. Kaikki joka haiskah-
taa paapomiselta, nostaa helposti karvat 
pystyyn. Vaikka tehtävä ei ole helppo, 
tilausta tällaiselle uudenlaiselle äänitor-
velle kuitenkin olisi. Kaikki jäsenistön lii-
kenevät voimat ilmoittautukoon toimistol-
le asian tiimoilta? Substanssi ainakin pi-
täisi olla hallussa.  
 
Haluan toivottaa kaikille miessakkilaisille 
Hyvää joulua ja vuodenvaihdetta omasta 
puolestani. ■ 
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Vuoteen 2009 mennessä Miessakit ry:stä 
on kasvanut vahva tekijä Suomen mies-
ten asioissa. Miessakit tunnetaan yleises-
ti ja mielletään alansa johtavaksi kattojär-
jestöksi Suomessa. Suomen Gallupin 
vuonna –07 tekemän tutkimuksen mu-
kaan 68% miehistä ja 71% naisista tun-
tee Miessakit ry:n ja sen tekemän työn. 
Asiaan on saattanut vaikuttaa myös vuo-
sina 2004-05 pyörineen television suosik-
kisarjan ”Ou jees” esittelemä ja kansan 
suussa lentäväksi lauseeksi muodostunut 
hokema: ”Ja nyt me kyllä soitetaan Mies-
sakkeihin”. 
 
Kahdelle paikkakunnalle , Helsinkiin ja 
Tampereelle on perustettu Miesten talot. 
Kolmas Miesten talo on suunnitteilla So-
merolle. Miesten taloissa toteutetaan 
Miessakkien erilaista kurssi- ja kulttuuri-
toimintaa ja ne toimivat tietysti myös 
miesryhmien kokoontumispaikkoina. Ta-
loissa toimii joka päivä klo 17-19  ”mies 
tavattavissa”  -projekti, joka on toteutettu 
osittain vapaaehtoisvoimin. Päivittäin 
edellä mainittuna aikana kuka tahansa 
mies voi mennä jutulle miesten kesken, 
missä tahansa asioissa. Projekti tekee 
yhteistyötä useiden muiden kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. Kahvila Mie-
hessä voit lukea päivän lehden, juoda 
kupposen edullista kahvia ja turista maa-
ilman menosta muiden miesten kanssa. 
 
Miessakkien koulutus ja kurssitoiminta on 
vilkasta. Sitä hoitamaan on palkattu erilli-
nen kurssi- ja koulutussihteeri. Vuosittain 
esimerkiksi valmistuu parisenkymmentä 
uutta sakkien kouluttamaa miesryh-
mänohjaajaa. Toiminnalliset miesvers-
taat, erilaiset kurssit ja Sakkien organisoi-
mat oma-apu -ryhmät (esim. ryhmä äs-
kettäin eron kokeneille isille), ovat suosit-
tuja. Kursseja järjestetään ympäri maata 
erilaisten yhteistyötahojen kuten esim. 

Suomen Setlementti -liiton kanssa. Mies-
sakkien koulutuksen saaneet kouluttajat 
ovat kysyttyjä miehiin liittyvien kysymys-
ten asiantuntijoita. 
 
Miesryhmien toiminta-ajatus tunnetaan jo 
laajalti. Lähes kaikissa Suomen kaupun-
geissa toimii jo omat miesryhmänsä. 
Vuonna 2009 jo neljättä kertaa Somerolla 
järjestettävä Suomen miesryhmäläisten  
keväinen yhteiskokoontuminen - 
”Mieskevät”- kokoaa yhteen  vuosittain jo 
satoja miesryhmäaktiiveja. Tapahtuma  ja 
sen teemat ovat olleet hyvin esillä julki-
suudessa. 
 
Miessakkien neuvova puhelin ”Ukkoluuri” 
päivystää kolmena iltana viikossa. Sinne  
miehet  voivat soittaa vaikkapa vain jutel-
lakseen asioistaan miesten kesken. Pu-
helimeen voi soittaa myös  saadakseen 
tietoa esim. oikeuksistaan erotilanteissa 
tai tukea asioinnissaan sosiaalitoimen 
kanssa. Ukkoluurista saa tietoa myös eri 
paikkakuntien miestoiminnasta ja Sakki-
en kursseista. Päivystyksestä vastaavat 
Miessakkien yhdessä Palvelevan Puheli-
men kanssa kouluttamat vapaaehtoiset 
miehet. 
 
Miessakit on mukana julkaisemassa levi-
kiltään kovassa kasvussa olevaa Miehen 
Aika nimistä aikakauslehteä . Lehdessä 
tutkiskellaan tuoreesta miehisestä näkö-
kulmasta aikamme ilmiöitä. Vuonna 2008 
Vilkasta keskustelua lehden palstoilla 
käytiin esimerkiksi Suomen puolustusvoi-
mien kasvavasta naisenemmistöstä ja 
sen vaikutuksista maamme puolustusky-
kyyn. 
 
Erilaisten miesliikkeen toimijoiden verkot-
tuminen on vuonna 2009 edistynyt valta-
vasti.      Yksi sen näkyvimmistä osoituk-
sista on ”Voimamies -net”  internet por-

Visio: Miessakit ry vuonna 2009 
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taali  (www.voimamies.net ). Tästä yh-
destä verkko-osoitteesta, löytyy niin  eri 
paikkakuntien miesryhmien, Miessakkien, 
miestutkimuksen kuin monenmoisiin mui-
hinkin miesasioihin keskittyvien toimijoi-
den sivustoja. Portaali sisältää mm. yh-
deksän Miessakkit ry:n miesryhmän koti-
sivut. 
 
Miessakit ry:llä on nyt jo useita jäsenjär-
jestöjä , kuten Eronneiden Isien Liitto. Yh-
teistoiminta muiden järjestöjen  kanssa 
on vilkasta. Yhteistyö-projekteja hoitaa 
oma työntekijänsä: yhteistoimintamies. 
Miessakit (Men’s Groups Finland) tunne-
taan nyt myös aktiivisena kansain-
välisenä toimijana. Sen edustajat osallis-
tuvat vuosittain useisiin kansainvälisiin 
miestapahtumiin, viimeisimpänä Singapo-
ren Men’s Issues Seminar- tapahtumaan 
syksyllä 2009. 
 
Lokakuun lopussa 2009 Miessakkien hal-
litus kokoontuu puheenjohtajansa johdol-
la kuuntelemaan kentän ääntä. Miesaktii-
veja on pyydetty esittämään  visioitaan 
aiheesta: Miessakit ry vuonna 2019. 
 
 
29.11.2001 
Simo Ollila 
Yhdysmiehenne Tampereella  

Hauskaa Joulua 
kaikille  

miessakkilaisille! 

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. 



 

 

Mukaan miesryhmään 
Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikalli-
siin vuorovaikutusryhmiin, joissa keskustellaan 
mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan 
kokemuksia muiden kanssa. Mikäli haluat lisä-
tietoja 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 kai.salmi@virpi.net 


