
URHO 
extra 

uusia väyliä miehille 2/08 

Tukea antava mies Tukea antava mies Sukupuo-Sukupuo-

lierityinen osaaminenlierityinen osaaminen  Miehen Miehen 

rankat roolit rankat roolit Väkivallan todelli-Väkivallan todelli-

suus lasten maailmassa suus lasten maailmassa Tulot ja Tulot ja 

tasatasa--arvo arvo Mitä naisten aseman Mitä naisten aseman 

parantaminen antaa miehille?parantaminen antaa miehille?  



extraURHO nro 2/08 2  

 

Kustantaja 

Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28 

00120 Helsinki 

puh. (09) 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

Toimitus 

Annankatu 16 B 28 

00120 Helsinki 

puh. (09) 612 6620 

toimitus@miessakit.fi 

Päätoimittaja 

Tomi Timperi 

puh. (09) 6126 6211 

tomi.timperi@miessakit.fi 

Toimitusneuvosto 

Antti Alén 

Jukka Lampinen 

Samuli Koiso-Kanttila 

Heikki Nevala 

Tomi Timperi 

Ulkoasu ja taitto 

Tomi Timperi 

Paino 

Picaset Oy 

Tilaukset 

puh. (09) 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

5 € /nro 

 

Ilmoitukset 

Jarmo Lindholm 

puh. 0400 817 692 

Ilmoitushinnat 

1/1 900 € 

1/2 500 € 

1/4 350 € 

  

URHO 
extra 



extraURHO nro 2/08  3 

 

 

Arvoisa lukijakunta, 

Tervetuloa jo toistamiseen extraURHOn ihmeelli-

seen maailmaan! Lämpimät kiitokset kaikille, jotka 

antoivat palautetta kesäkuussa ilmestyneestä 

ensimmäisestä numerosta ja auttoivat näin meitä 

vahvistumaan lehtituotannon alalla. 

Tämän käsissäsi olevan kakkosnumeron myötä 

olemme saavuttaneet hankkeemme ensimmäisen 

jakson puolivälin. Vuonna 2009 lehti ilmestyy kulu-

van vuoden tavoin kaksi kertaa, jonka jälkeen 

olemme tilanteessa, jossa päällimmäinen tavoite 

on kyetä toteamaan, että lehtemme on ansainnut 

vakiintuneemman kaltaisen jatkumon ja tihenevän 

ilmestymiskerraston. 

extraURHOn tavoitteena on ilmentää monialaista 

ja –näkökulmaista ajatustenvaihtoa miehistä nyky-

yhteiskunnassa. On tärkeätä huomata, että sisältö 

rakentuu joskus hyvinkin erilaisista näkemykselli-

sistä lähtökohdista. Vieri vieressä voi olla kolum-

neja, joissa esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-

arvoon suhtaudutaan kovinkin eri lailla. Voi olla 

myös niin, että joihinkin mieserityisiin ammatilli-

siin kysymyksiin liittyen tuodaan esille aivan eri 

johtopäätöksiin päätyviä artikkeleita. Tällaiset 

ääritapaukset ovat kuitenkin harvinaisempia. 

Useimmiten on nimittäin niin, että näkemys asioi-

den tavoitteellisesta lopputulemasta on hyvinkin 

samankaltainen, vain keinot ja niihin liittyvät arvo-

lataukset  riitelevät keskenään. 

Lehtemme toimii siis alustana hyvinkin moni-

ilmeiselle keskustelulle. Olennaisinta on, että 

voimme tarjota painetun tekstin kautta mahdolli-

suuden rauhassa arvioida asioiden eri puolia. Toi-

vomme, että tarjoamamme kuuntelu-, keskustelu- 

ja ilmaisumahdollisuus osaltaan vahvistaa kulttuu-

ria, jossa erilaisuus on voimavara. Mitä iloa olisi 

elämässä, jos kaikki olisivat samanlaisia? 

Kuten tulee tapahtumaan ensi vuonnakin, ilmestyy 

lehtemme valtakunnallisen Miesten Viikon käyn-

nistymispäivänä. Viimeiseltä aukeamalta löytyy 

tietoa kyseisen teemaviikon tapahtumatarjonnas-

ta ympäri maata - extraURHO osallistuu niihin, 

toivottavasti Sinäkin! 

Antoisia lukuhetkiä! 

extraURHOn toimitusneuvosto 
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Tukea antava mies 
Teksti Ira Virtanen 

Kuvat Heikki Mäntymaa 

Yleisesti ajatellaan, että naiset ovat parempia 
auttamaan ystäviään ongelmatilanteissa kuin 
miehet. Näin ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti 
väittää, sillä suomalaisten miesten ystävyyssuh-
teita ja tapaa antaa tukea toisilleen ei ole juuri-
kaan tutkittu. Meidän tulisikin kiinnittää huo-
miota miesten vuorovaikutukseen ystävyyssuh-
teissa ja niihin kulttuurisiin normeihin, joita 
miesten sosiaalisen tuen antamiseen liittyy.  
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selviytymistä. Näihin asenteisiin mei-
dän tulisi pyrkiä vaikuttamaan. 

Tarkoituksenmukaista tukea on vaike-
ampaa antaa silloin, kun ongelmasta 
ei ole riittävästi tietoa. Tuen antaja voi 
myös tuntea itsensä kykenemättö-
mäksi auttamaan. Hän ei löydä tilan-
teeseen sopivia sanoja tai ei keksi 
neuvoja, joita antaa. Ystävän ongel-
man kohtaaminen voi tarkoittaa tuen 
antajan oman rajallisuuden tai riittä-
mättömyyden kohtaamista. Sen sano-
minen ääneen, ettei osaa auttaa tois-
ta, voi yhtälailla olla uhka tuen antajan 
käsitykselle itsestään miehenä. Kuiten-
kin monissa tapauksissa ystävän osoi-

den tai avioeron uhatessa. Avun pyy-
tämiseen liittyy kuitenkin monenlaisia 
haasteita. Mies voi pelätä menettä-
vänsä kasvonsa tai leimautuvansa 
mieheksi, joka ei kykene selviytymään 
omista ongelmistaan. Tukea tarvitseva 
usein myös huolehtii, ettei olisi vaivak-
si tai rasittaisi muita kohtuuttomasti. 
Toisaalta mies voi ajatella, ettei halua 
saattaa ystäväänsä noloon tilantee-
seen, jos hän ei tiedäkään mitä sanoa 
tai miten auttaa. On mahdollista, että 
tukea jätetään pyytämättä sen takia, 
ettei tiedetä, miten toinen reagoi. 
Kuten huomataan, ahdistusta voi enti-
sestään syventää epävarmuus siitä, 
mikä on riittävää suomalaisen miehen 

Y stävyyssuhteet ovat meille 
tärkeitä. Viestinnän ja vuoro-

vaikutuksen keinoin jaamme elämän 
iloja ja suruja sukupuoleen katsomat-
ta. Yhteiset kokemukset ja luottamus 
vahvistavat ystävyyssuhdetta ja pitä-
vät sitä yllä. Sosiaalinen tuki on yksi 
keskeisimmistä läheisten ystävyyssuh-
teiden elementeistä ja läsnä myös 
arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa. 
Sosiaalista tukea voidaankin tarkastel-
la vuorovaikutusprosessina. Se on 
sanallista ja sanatonta viestintää tukea 
tarvitsevan ja sitä antavan välillä, jon-
ka tarkoituksena on vahvistaa tuetta-
van henkilön käsitystä oman elämänsä 
hallinnasta ja hyväksytyksi tulemises-
ta. Lisäksi tuki auttaa yksilöä hallitse-
maan ongelmatilanteeseen, itseen tai 
toiseen ihmiseen liittyvää epävarmuu-
den tunnetta. Vuorovaikutussuhteesta 
itsestään, esimerkiksi sen jatkuvuu-
desta, voidaan myös tuntea epävar-
muutta. Epävarmuus on tila, jota yksi-
lö pyrkii elämässään vähentämään. 
Siihen voi toinen ihminen tukea anta-
valla eli supportiivisella käyttäytymi-
sellään merkittävästi vaikuttaa.  

Kasvojen menettämisen pelko 

Yhteiskunnallisella keskustelulla ja 
yhteisön suhtautumisella erilaisiin 
ongelmiin on merkitystä sille, mistä 
asioista miehet toisilleen puhuvat ja 
miten niistä kerrotaan. Kontrollin säi-
lyttäminen on tärkeä osa suomalaista 
pärjäämisen kulttuuria. Kulttuuriteki-
jöillä onkin havaittu olevan merkitystä 
autetuksi tulemiselle. Ongelman koh-
dannut ihminen joutuu tilanteen epä-
varmuuden lisäksi arvioimaan mahdol-
lisuutensa saada tukea. Voidaan aja-
tella, että miehen elämässä ystävän 
tukea tarvitaan esimerkiksi työttömyy-
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kokemusta oman elämänsä hallinnas-
ta. Sen sijaan, että näemme ympäril-
lämme syrjäytyneitä tai menestyviä 
miehiä, voisimme nähdä yksilöitä, 
joilla on mahdollisuus kaikkeen. Sosi-
aalisella tuella on suuri merkitys mie-
hen jaksamiselle ja ongelmista selviä-

miselle.  

Ira Virtanen on puheviestinnän nuorempi 
tutkija Tampereen yliopistosta. Hän tekee 
väitöskirjaa suomalaisten miesten tuen anta-
misesta ystävyyssuhteissa. 

ongelman kieltämisessä tai tunteiden 
sivuuttamisessa. Toisin sanoen, eroja 
todettiin viestinnän määrässä, mutta 
ei sen laadussa. Ihmisten yksilöllisyy-
dellä ja kulttuuritekijöillä onkin huo-
mattu olevan suurempi merkitys sup-
portiivisessa viestinnässä kuin suku-
puolella. 

Toinen yhdysvaltalainen tutkimus 
osoitti, että miehet antavat henkistä 
tukea naisille useammin kuin miehille. 
Erittäin vakaviksi tulkitsemissaan on-
gelmatilanteissa miehet kuitenkin 
antoivat henkistä tukea sukupuoleen 
katsomatta. Sukupuolten välisiä eroja 
sosiaalisen tuen antamisessa ei voida-
kaan selittää pelkästään vuorovaiku-
tustaitojen erilaisuudella. Vastauksia 
erilaiseen tuen antamisen etsitäänkin 
nyt motivaatiosta. On havaittu, että 
kulttuuriset normit voivat vaikuttaa 
miesten motivaatioon antaa tukea 
viestintätilanteessa. Tukea antaessaan 
mies voi pyrkiä toimimaan sosiaalisen 
roolinsa mukaisesti eli sanomaan 
”sopivia asioita”, jotka vastaisivat 
kulttuurisia rooliodotuksia. Henkinen 
tuki usein tulkitaan feminiiniseksi 
viestinnäksi, jolloin miehet saattavat 
välttää sitä.  

Yhteistyöllä ymmärrystä 

Haastavaa supportiivisen viestinnän 
tutkimuksessa on tällä hetkellä sen 
yhdysvaltalainen ylivoima. Tarvitsem-
me tutkimusta, joka keskittyy suoma-
laisen miehen käsityksiin sosiaalisista 
normeista ja millä tavalla kasvojen 
säilyttäminen ilmenee supportiivisissa 
viestintätilanteissa. Arvokasta tietoa 
niistä tuen antamisen tavoista, jotka 
ovat toimivia ja tehokkaita on miesten 
itsensä lisäksi mm. auttamistyötä te-
kevillä ammattilaisilla. Kenttäkoke-
muksen ja tutkimustulosten välinen 
vuoropuhelu ja yhdistäminen olisi 
tärkeää.  

Tutkimuksen ei myöskään tulisi keskit-
tyä vain haastavissa tilanteissa elävien 
miesten kokemuksiin. Tarvitaan myös 
tietoa siitä, millä tavalla sosiaaliseen 
tukeen tyytyväiset miehet muodosta-
vat ja ylläpitävät vuorovaikutussuhtei-
ta, joissa tuki todentuu. Parhaimmil-
laan sosiaalinen tuki vahvistaa yksilön 

tus siitä, että on tarvittaessa toista 
varten, riittää. Ystävän auttaminen ei 
useinkaan edellytä valmiiden ratkaisu-
jen antamista. Pelkkä kuunteleminen 
jo auttaa. Hyödyllisimmillään ystävän 
tuki viestii hyväksyntää ja lisää elä-
mänhallinnan tunnetta niin, että toi-
nen jaksaa itse tehdä tarvittavat rat-
kaisut.  

Tunteisiin tukea tarvittaessa 

Ihmisten vuorovaikutuskäyttäytymi-
sen tutkimusta on tehty mittavasti 
Yhdysvalloissa jo vuosikymmenten 
ajan. Suomessa tutkimus on vasta 
aluillaan esimerkiksi sellaisissa tee-
moissa, kuten lohdutusviestintä. Eri-
tyistä mielenkiintoa herättää suku-
puolten tuenantamistaidot. Naisten ja 
miesten arviot hyödyllisimmästä tues-
ta ovat useiden tutkimusten mukaan 
samanlaiset. Kaikkein tehokkaimmaksi 
tueksi mielletään henkilökeskeinen 
tuki. Se on viestintää, joka huomioi 
tuettavan henkilön tunnetilan ja oike-
uttaa hänen tuntemuksensa. Lisäksi 
pyrkimyksenä on vuorovaikutuksen 
avulla auttaa yksilöä työstämään on-
gelmaa esimerkiksi tarjoamalla uusia 
näkökulmia tilanteeseen tai koettuihin 
tunteisiin. Vaikka miehet ja naiset 
pitävätkin edellisen kaltaista tukea 
hyödyllisimpänä, he eivät välttämättä 
itse toimi niin auttaessaan muita. On 
todettu, että naiset antavat enemmän 
henkilökeskeistä tukea, tarttuvat tuen 
antamiseen miehiä herkemmin ja 
huomioivat useammin tuen hakijan 
tunteet. 

Tutkimuksissa ei ole vielä päästy täy-
sin selville niistä prosesseista, jotka 
vaikuttavat sosiaalisen tuen luontee-
seen. Yleinen näkemys siitä, että nai-
set olisivat parempia henkisen tuen 
antajia kuin miehet ei pidä yksiselittei-
sesti paikkaansa. Eräässä yhdysvalta-
laisessa tutkimuksessa naisten havait-
tiin puhuvan auttamistilanteessa 
enemmän, minkä vuoksi heillä on 
vuorovaikutuksessa myös enemmän 
toisen tunteita noteeraavaa puhetta. 
Samalla tavalla naisten huomattiin 
antavan enemmän toimintaan suun-
tautuvia ehdotuksia, mikä on yleisesti 
luettu miesten ansioksi. Sukupuolten 
välillä ei havaittu eroja tuen hakijan 
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Pojat, miehet ja sukupuolieri-
tyinen osaaminen 

Teksti Peter Peitsalo Kuva Konda 
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U seat opetus- ja autta-

misalojen työntekijät ovat 

nostaneet esiin poikien ja miesten 

erityistarpeiden sivuuttamisen kasvat-

tavien ja apua tarjoavien organisaati-

oiden toiminnassa. Keskeisimmiksi 

syiksi tähän on listattu edellä mainit-

tujen organisaatioiden perustehtävät, 

työn rakenteelliset tekijät sekä mies-

erityisen osaamisen rajallisuus. On 

valitettavaa, kuinka sukupuolierityinen 

hyvinvointiosaaminen ja siihen liittyvä 

ymmärrys on yhä edelleen niin vähäis-

tä, vaikka useat eri organisaatiot ja 

yksittäiset toimijat ovat aktiivisesti 

pyrkineet nostamaan tähän liittyviä 

kysymyksiä osaksi laajempaa tietoi-

suutta. 

Edellä mainitut syyt erityistarpeiden 

sivuuttamiselle ovat pitkälti todellisia 

ja syvästi organisaatioiden toiminta-

kulttuureihin ja eri ammattialojen 

kirjattuihin perustehtäviin liittyviä 

ongelmia. Koululaitoksen, sosiaali-, 

terveys- ja nuorisotoimen yksiköiden 

perustehtävät ovat usein rakentuneet 

hyvin kapea-alaisiksi, jolloin asiakas-

työssä tarvittava osaaminen ja asian-

tuntijuus ovat myös muotoutuneet 

spesifeiksi. Tätä tarkkaan rajattua 

osaamista ja asiantuntijuutta vahviste-

taan myös organisaatioiden rakenteel-

lisilla ratkaisuilla, joiden ensisijaisena 

tarkoituksena on tukea perustehtävän 

mukaista toimintaa mahdollisimman 

tehokkaasti. Siinä missä vahvat ja 

selkeät rakenteet luovat edellytyksiä 

tavoitteiden saavuttamiseksi, jättävät 

ne tosiasiassa vähän mahdollisuuksia 

perustehtävän toteutuksen kannalta 

toissijaisiksi miellettyihin tehtäviin. 

Tämä tukee monien organisaatioiden 

toiminnassa poikien ja miesten psyyk-

kisten ja sosiaalisten ongelmien si-

vuuttamista ja vahvistaa ongelmien 

ilmentyessä yksin jäämisen kokemus-

ta. 

Kyse ei kuitenkaan ole tarkoituksen-

mukaisesta toiminnasta, vaan organi-

saatioiden ja sen jäsenten kyvykkyy-

destä ymmärtää pojille ja miehille 

ominaisia tapoja käsitellä psyykkisiä 

stressioireita kehon ja toiminnan kaut-

ta. Psyykkisten stressioireiden kana-

voituessa usein epäsosiaaliseksi tai 

haasteelliseksi käyttäytymiseksi, nii-

den perimmäisten syiden tunnistami-

nen ja työstäminen on ammattilaisille-

kin vaikeata. Lisäksi miestapainen tyyli 

oireilla aiheuttaa usein muissa ihmisis-

sä voimakkaita vastatunteita, jotka 

vaativat yleensä reagoimaan joko 

rajoittamisen tai rangaistuksen kei-

noin. Kohtaamisen ongelmaksi muo-

dostuu tällöin sisäisen maailman ja 

siihen liittyvän problematiikan ohitta-

minen ulkoisen toiminnan viedessä 

suurimman huomion. Toki on selvää, 

että käyttäytymiseen tulee puuttua 

asianmukaisesti, mutta ainoaksi inter-

ventioksi se ei kuitenkaan saisi jäädä. 

Mitä oikein on tehtävissä? 

Erityistarpeiden sivuuttamisen aiheut-

tavien tekijöiden liittyessä organisaa-

tiokulttuureihin ja eri ammattialojen 

perustehtäviin, edellyttää muutos 

yleensä ulkopuolista koulutusta, kon-

sultaatiota tai työnohjausta. Koulutta-

jana tai konsulttina toimivalta henki-

löltä vaaditaan ymmärrystä mieserityi-

syydestä, sen ilmentymisestä eri yh-

teyksissään sekä tietämystä sukupuo-

lierityiseen työorientaatioon liittyvistä 

haasteista. Lisäksi mieserityisen osaa-

misen omaksuminen edellyttää sekä 

työntekijältä että myös työryhmiltä ja 

organisaatioilta kykyä omien arvojen 

ja perusolettamuksien reflektointiin, 

jolloin oppimisprosessissa korostuu 

väistämättömästi oppijan ja ulkopuoli-

sen kouluttajan tai konsultin välinen 

yhteistoiminnallisuus. 

Huolimatta yhteistoiminnallisen pro-

sessin haasteellisuudesta, ovat siitä 

saadut kokemukset kuitenkin olleet 

palkitsevia. Perinteisen ylhäältä alas 

annetun tiedon sijaan toteutettu yh-

teistoiminnallisuus tarjoaa oppijalle 

enemmän mahdollisuuksia liittää uut-

ta tietoa osaksi olemassa olevaan 

arkitodellisuuteen ja siten myös lisätä 

opitun soveltamista osaksi omaa am-

matillisuutta. Tällöin mieserityisestä 

osaamisesta muodostuu ammatillinen 

laatutekijä, jonka vaikutukset näkyvät 

suoraan työntekijän ja asiakkaan väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Tämä lisää 

työn tekemisen ja eettisen vaikuttami-

sen edellytyksiä sekä hyvinvointia niin 

asiakkaissa kuin heidän lähiyhteisöis-

sään.  

Tarkasteltaessa nuorten miesten sosi-

aalisia ongelmia kuvaavia tilastoja, on 

selvää, että poikien ja miesten hyvin-

vointiin tulee voida vaikuttaa aiempaa 

tehokkaammin. Mieserityisyys ja mies-

erityinen osaaminen ovat vielä käsit-

teinä suurimmalle osalle sosiaali-, 

terveys- opetus- ja kasvatusalojen 

työntekijöistä tuntemattomia, vaikka 

tarve näihin liittyvän ymmärryksen 

kasvulle on kuitenkin ilmeinen. Mies-

työn Osaamiskeskuksen tarjoamat 

osaamisen kehittämistä tukevat palve-

lut ovat siksi erittäin merkittävässä 

asemassa poikien ja miesten hyvin-

voinnin edistämiseksi tehtävässä työs-

sä. Eräänä keskeisenä toimintaa oh-

jaavana linjana onkin laajentaa ja sy-

ventää poikien ja miesten kanssa teke-

vien organisaatioiden ja näiden työn-

tekijöiden mieserityistä osaamista niin 

koulutuksen, konsultaation kuin myös 

työnohjauksen keinoin. Tämän toteut-

taminen on suuri haaste, johon pyrim-

me samanaikaisesti sekä ylpeydellä 

että nöyryydellä vastaamaan.  

Peter Peitsalo on Miestyön Osaamiskeskuksen 

vastaava kouluttaja. 

Pojat, miehet ja sukupuolieri-
tyinen osaaminen 
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Miehen rankat roolit 
Teksti Matti ”Kid” Hytönen 

Iso kuva Timo Valkama 

Henkilökuva Harry Sarpamo 

”Väitän, että miehen pitää perinteisesti täyttää sankarin 
tunnusmerkistö. Itse olen elänyt lähes kaksikymmentä 
vuotta ympäristössä, joka on kuin karrikatyyri yhteiskun-
nasta - vankila. Se on selkeä miniyhteisö lakeineen, arvoi-
neen ja kansalaisineen.” 
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linveto alkaa. Tulokas ohjataan selliin, 
nykyisin monesti yksin asumaan, mut-
ta usein tuntemattoman sellitoverin 
kanssa muutaman neliön tilaan. Kysy-
tään, ”Mistä sä lusit?” ja ”Paljonko tuli 
kakkua?” Tähän kannattaisi sanoa, 
kuten ensi kertaa elämässään sakkoja 
lusimaan joutunut kaveri, jonka kans-
sa keskustelin taannoin: ”Tapoin mie-
hen”. Koruttomasti. Rooli olisi selvä. 
Saattaisi jopa saada alapetin. Myös 
osastolla syntyisi paikka hierarkiaan 
nopeasti. Valitettavasti henkilökun-
taan ei sama juttu uppoa. He kun tie-
tävät. Mutta tappomies on aina pa-
rempi, vakavammin otettava kuin 
muut. Yhteiskunnassakin sotasankaril-
ta kysellään kunnioittavin sävyin. Ei 
häneltä udella moraalista näkökulmaa 
surmaamisen olemukseen tai oikeu-
tukseen. 

Mies, joka valehtelee taloon tulles-
saan tappaneensa miehen, joutuu toki 
elämään roolinsa vankina, mikäli aikoo 
säilyttää imagonsa. Missään tilantees-
sa ei saa paljastua, että hänen tuomi-
onsa kenties onkin saatu lapseen koh-
distuneesta haureudesta, naisen vä-
kisinmakaamisesta, pyörätuoli-
invalidin ryöstöstä tai edes velallisen 
epärehellisyydestä. Mikäli tällainen 
paljastuisi, hän joutuisi nopeasti 
muuttamaan ”lisko-osastolle” eli pel-
kääjien erityiskerrokselle. Rooli siis on 
pidettävä. Mies on roolinsa vanki 
myös vankilassa. 

Paikka hierarkiassa ansaitaan vankilas-
sa nopeasti. Työteliästä uraputkea ei 
ole. Kokemusteni valossa esimerkiksi 
politiikan roolit ansaitaan paljon ky-
seenalaisemmin keinoin kuin vanki-
loissa. Vaaleja edeltävät valheet ovat 
jo niin tuttuja, ettei niille enää jaksa 
kuin nauraa. 

Tapasin kerran sekä kotimaassa että 
myöhemmin ulkomailla erittäin ansioi-
tuneen herrasmiehen, joka kertoi 
lukuelämyksestään Henri Charrièren 
Papillon -kirjan seurassa. Hän kysyi, 
ovatko vankilan kunniakäsitteet todel-
la jopa paljon kehittyneemmät kuin 
vastaavat eettiset ja moraaliset elä-
mänarvot muualla yhteiskunnassa. 
”Valitettavasti monesti tuntuu siltä”, 
vastasin ja tarkoitin sitä. 

Aloitin tämän jutun sanalla ”väitän”. 
Nyt pyydän kohteliaimmin ymmärrys-

saaneensa pahasti selkään vaimol-
taan, kuka haluaisi saada surkimuksen 
leiman? Tästä miehestä ei voi tulla 
sankaria. Hänen miehuutensa lienee 
loppuun käsitelty juttu. 

Ainoa esimerkeissä miehuuden ilmiku-
van säilyttänyt on kolmannen esimer-
kin mies, joka hakkasi poliisin. Ei häntä 
siitä monikaan kiittele, teko tajutaan 
äärimmäisen paheksuttavaksi, se on 
mitä rajuimmin lain vastaista, mutta 
hänen miehisyyttään tuskin kukaan 
käy kiistämään. Ja vankilassa hän on 
ylivertainen sankari. 

Miehelle on asetettu rooleja jo ennen 
kuin hän on ehtinyt syntyä. Kaikissa 
yhteiskunnissa on miehen roolit. Mie-
hen tulee olla tietynlainen. Kun me 
Suomessa avaamme television, näem-
me stereotyyppejä - ennen kaikkea 
taivaskanavien kakkosfilmeillä. He 
omaavat nelikulmaisen leuan, tietyn 
minimitason karvoituksen, aggressiivi-
sesti etenevän käyttäytymis- ja puhe-
tavan, eikä heidän fyysisestä kyvykkyy-
destään ole epäilystäkään. He ovat 
sanalla sanoen sankareita. 

Entä jos mies haluaisikin olla tavalli-
nen itsensä, näyttää tunteitaan, itkeä 
pirauttaakin, ellei muuten niin ainakin 
jääkiekon finaalissa voittipa Suomi tai 
hävisi, pitää lapsista, olla vain keskita-
son autoilija, huono tanssija, liian 
nopea rakastaja, huonopalkkainen, 
tavallinen mies, jolla lisäksi on kehitty-
mätön maku vaatetuksen suhteen ja 
partavesikin markettikamaa? 

Onko todelliselle persoonalle tilaa 
miehen erilaisissa roolikartoissa? 

 

E lämääni liittyy siis liki kaksi 
vuosikymmentä kestänyt, 

sinänsä antoisa vaihe,  jolloin vanki-
layhteiskunta tuli tutuksi sisäpuolelta. 
Uskon, että vaikka kerron miehen 
rankasta roolista kalteroitujen kivitalo-
jen maailmassa, tuota selkeästi hah-
mottunutta pienoisyhteiskuntaa voi 
peilata sellaisenaan ulkopuoliseen 
yhteiskuntaan. 

Vankilaan tullaan aatameina - alasto-
maksi riisuutuneina, hämillisesti mu-
nia peitellen. Sitten otetaan henkilö-
tiedot ja mennään vaatepakka kädes-
sä suihkun kautta ”kerroksille” ja roo-

O tetaan tähän alkuun kolme 
esimerkkiä. Mies pahoinpite-

lee puolisonsa ja hänet tuomitaan 
vankeuteen. Nainen pahoinpitelee 
puolisonsa ja hänet tuomitaan van-
keuteen. Mies pahoinpitelee poliisin ja 
hänet tuomitaan vankeuteen. Kaikissa 
tapauksissa lakia tullaan lukemaan ja 
tekoa mittaamaan, mutta tulos sisäl-
tyy esimerkkeihin: teosta joutuu van-
kilaan.  

Ensimmäisessä tapauksessa mies löy-
tää ymmärtäjiä, ehkä ensimmäiset 
pitkään aikaan, kiven sisältä. Hänestä 
ei kenties tule sankaria, mutta hänen 
roolinsa on erilainen kuin oikeusis-
tuimessa. Hän voi keskittyä lusimaan 
kakkuaan ja kehittymään ihmisenä. 
Hänet tunnetaan talossa kaverina 
”joka yritti muijan kaa kaikkensa, mut-
tei lopulta enää jaksanut”. Aikanaan 
hän vapautuu. Rooli, jonka hän nyt saa 
riippuu siitä, ymmärtääkö hän muut-
taa paikkakuntaa ja noudattaa lähes-
tymiskieltoja, sekä muita ehdonalai-
suuden velvoitteita. Hän pysyy lievästi 
leimattuna loppuikänsä samalla tavoin 
kuin epäonnistunut yrittäjä. Häneen 
jää ”hakkasi muijansa” -leima, aivan 
kuten konkurssin tehneeseen jää yh-
teiskunnan lisärangaistus: luottokel-
vottomuus. Hän on luuseri. 

Toisessa alun esimerkkitapauksista 
taas nainen saa ymmärtäjät puolel-
leen. Suhdanteet nykyhetkessä takaa-
vat hänelle todennäköisiä ymmärtäjiä 
paljon aikaisemmassa vaiheessa. Nais-
vankilassa sankaruus on liki pitäen 
selviö. Vapaudessa häneen iskostunee 
tummasävyinen, hiukan eristäytynyt ja 
pelottava leima. Mutta tämän esi-
merkkikohdan pointti onkin puoliso, 
mies, jota oli pahoinpidelty. Häntä ei 
käy kateeksi. Hänen on koetettava 
pitää häpeä salaisena. Hänen roolinsa 
on todella vaikea. Kuka haluaisi kertoa 
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tä päätöslauselmalle, jonka toistaisek-
si olen ratifioinut ainoastaan itse: 
uskon, että kaikenkarvaiset rooliodo-
tukset ja -pelit vääristävät ihmisyksilön 
persoonallisuutta. Näin uskon tapah-
tuvan kaikissa yhteiskunnissa, kaikkien 
erilaisten arvomaailmojen kehyksissä, 
kaikkien ihmiskunnan jäsenten vahin-
goksi. Näin ollen nostan esiin vaati-
mattoman toiveen, että Miehen Ran-
kat Roolit saisivat lientyä. Että mieskin 

saisi olla itsensä. Nöyrästi.  

 

Kirjoittaja Matti ”Kid” Hytönen toimii 
KRIS-Suomen keskusliitto –nimisen 
järjestön puheenjohtajana. Järjestö 
toimii kahdeksassa maassa, ja se on 
keskittynyt auttamaan vapautuvia 
vankeja päihteettömyyden lähtökoh-
dasta takaisin kohti yhteiskuntaa. 
Hytönen on aikaisemmin työskennellyt 
freelance-toimittajana, valokuvaajana 
ja kirjailijana yli kahden vuosikymme-
nen ajan. Tätä ennen hän on työsken-
nellyt kokopäiväisenä päihdeongelmai-
sena kulkurina ja kiertänyt pohjoismai-
sia vankiloita. Tätäkin aikaisemmin hän 
on viettänyt lähes onnellisen lapsuuden 
Helsingin Kruununhaassa. Tällöin, 
nimittäin, rooliodotukset olivat ainoas-
taan läheisillä.   

Miestyön Osaamis-

keskuksen alkavia 

koulutuksia 2009 

Erityistason Miesosaaja 

Seuraava koulutus alkaa 3.2.2009 

 

Miestyö I 

Seuraava koulutus alkaa 10.2.2009 

Lisätietoja 

www.miessakit.fi/fi/

miestyon_osaamiskeskus 
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Väkivallan todellisuus 

lasten maailmassa 
Teksti Hannu T. Sepponen 

Kuvat Heikki Mäntymaa 

Lokakuun alussa julkistettiin ensimmäinen 
laaja lasten ja nuorten erilaisia väkivaltakoke-
muksia selvittävä lapsiuhritutkimus. Tulosten 
perusteella lapset kohtaavat yleensä arjes-
saan enemmän väkivaltaisuutta kuin aikuiset. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin pitää 
rohkaisevina sikäli, että lasten kotonaan koh-
taama, aikaisemmin kuritukseksi nimitetty 
väkivalta on vähentynyt radikaalisti kahdessa 
vuosikymmenessä. Tukistamisen kaltainen lie-
vempi fyysinen väkivalta on laskenut puoleen 
entisestä.  
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P oliisiammattikorkeakoulun 
tekemään tutkimukseen osal-

listui yli 13 500 lasta lähes 600 koulus-
sa. Kysely osoitettiin kuudes- ja yhdek-
säsluokkalaisille ja mukana oli tyttöjä 
ja poikia yhtä paljon. Tutkimuksessa 
käytettiin osin samoja kysymyksiä kuin 
tutkija Heikki Sariolan vuonna 1988 
tekemässä Lastensuojelun Keskuslii-
ton tutkimuksessa. Sen aihepiirinä 
olivat väkivaltakokemukset kotona 
sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. 

Lasten maailmassa väkivaltaisuutta 
kohdataan useimmiten ikätovereitten 
taholta ja sisarusten kesken. Pojilla 
korostuu koulussa ja kaveripiirissä 
koettu väkivalta, tytöillä taas enem-
män kotipiiri. Pojista melkein joka 
neljäs, tytöistä joka kuudes kertoi 
joutuneensa kuluneen vuoden aikana 
pahoinpidellyksi. Kun mukaan laske-
taan pahoinpitelyn uhkaukset ja yri-
tykset, on poikien kohdalla uhrikoke-
mus lähes 40 prosentilla, ja tyttöjen 
noin 25 prosentilla. Jos jossakin, niin 
tällä kohtaa on puhuttava arjen väki-
vallasta Suomessa. Kaikkiaan väkival-
takokemuksista ilmoitetaan viran-
omaisille hyvin harvoin, opettajille 
jonkin verran. 

Tutkimus vahvisti 1988 tutkimuksessa 
jo havaitun tosiasian, että lapsia koto-
na kohtelevat väkivaltaisesti enem-
män äidit kuin isät. Äitien suhteellinen 
osuus väkivallassa on jopa vahvistu-
nut. Jopa perinteisesti miehiseksi koe-
tun väkivallan kuten nyrkin käytössä 
sukupuolet ovat nykyisin tasoissa.  

Lievempi fyysinen väkivalta on vähen-
tynyt peräti puoleen 20 vuodessa. 
Tuolloin selvästi yli puolet äideistä ja 
alle puolet isistä oli tukistanut joskus, 
nyt äideistä joka neljäs ja isistä noin 
joka kuudes, kun asiaa kysyttiin yhdek-
säsluokkalaisilta. Tönimistä, läimäytte-
lyä tai piiskaamista oli joutunut nyt 

kokemaan noin joka kymmenes, kun 
osuudet olivat kaksin- tai kolminker-
taisia aikoinaan. Selkäsaunan oli koke-
nut nyt neljä prosenttia, siinäkin uhri-
en osuus on kolmasosa aiemmasta.  

Henkisen väkivallan alue lienee sel-
vimmin ”naistapaista” aggressiivisuut-
ta. Joka kolmas lapsi oli kokenut äidin 
murjottamista, isien kohdalla joka 
viides. Nälvimistä ja muuta haukku-
mista äidin taholta koki yhä 30 pro-
senttia, isien taholta hieman vähem-
män. Tavaroitten särkemisellä oli 
”symbolista väkivaltaa” osoittanut 
joka seitsemäs äiti ja joka kymmenes 
isä. Väkivallan uhkaa oli käyttänyt 
hiukan useampi isä kuin äiti. Kaikkiaan 
isien aggressiivinen käytös oli vähenty-
nyt henkiselläkin alueella äitejä enem-
män. 

Lapsiuhritutkimuksessa on hyvin pal-
jon ajattelemisen aihetta antavia tu-
loksia. Tutkijoiden mielestä kiinnosta-
vaa oli, että tytöt raportoivat kauttaal-
taan selvästi enemmän esimerkiksi 
kotona havaittua väkivaltaa. Tämä ei 
ole riippuvainen siitä, olipa uhrissa 
kyse isästä, äidistä, sisaruksesta tai 
omasta itsestä. Ero korostuu yhdek-
säsluokkalaisten tyttöjen kohdalla.  

Tyttöjen vastausten perusteella koto-
na lapsiin kohdistuvan väkivallan tyyp-
pitapaus on äidin harjoittama tyttären 
kurittaminen. 

Myös keskeinen uusi havainto on, että 
naiset ovat tavanomaisesti luultua 
monin verroin väkivaltaisempia van-
hempien keskinäisessä välienselvitte-
lyssä. Asiasta on väitelty monta vuot-
ta. Tiedetään kyllä, että poliisille ilmoi-
tettavissa törkeissä tapauksissa nais-
ten osuus parisuhdeväkivallassa on 
jatkuvasti 40 prosenttia. Kuitenkin 
yleisesti väitetään naisten väkivaltai-
suuden olevan marginaalista, ehkä 
kymmenen prosentin luokkaa. 

Lähes sensaatiomaista onkin, että 
lasten vastauksissa äitien osuus van-
hempien keskinäisessä väkivaltaisuu-
dessa on noin 40 prosenttia. Osuus on 
vieläpä korkein vakavan väkivallan 
kohdalla. Tutkijat toteavat tuloksen 
olevan selkeässä ristiriidassa tähänas-
tisen virallisen väkivaltaopin kanssa.   

Tätä kirjoitettaessa on syntynyt vaiku-
telma, että niin sanottu valtamedia on 
jälleen kerran pidättynyt raportoimas-

Seksikokemukset aikuisten kans-
sa vähentyneet 
 

Lapsiuhritutkimus kertoo, että nuor-
ten seksuaalikokemukset aikuisten 
kanssa on vähentyneet selkeästi 
verrattuna 1988 tutkimukseen. 
Tuolloin 18 prosentilla yhdeksäs-
luokkalaista tytöistä, nyt 13 prosen-
tilla oli jokin kokemus. Pojilla pudo-
tus oli vielä selvempi, aiemmasta 
seitsemästä nyt kolmeen prosent-
tiin. Kaikista kokemuksista hyväksi-
käytöksi koettiin kaksi kolmasosaa. 

Aikuisella tutkimus tarkoittaa vähin-
tään viisi vuotta vanhempaa kump-
pania. Yhdynnässä oli ollut kolme 
prosenttia tytöistä ja yksi sadasta 
pojasta. 

Kysyttäessä lapsen tai nuoren suh-
detta tekijään, nimesivät 9-
luokkalaiset tytöt joka neljännen 
tekijän ystäväksi ja joka neljännen 
tutuksi, joka ei kuitenkaan ollut ys-
tävä. Aiemmin ystäväksi nimettyjen 
osuus oli lähes puolet tapauksista, 
nyt tuntemattomien osuus oli ko-
honnut näiden edelle, heitä oli noin 
kolmasosa tyttöjen kokemuksissa.  

Pojilla alkujaankin kokemusten 
määrä oli paljon alhaisempi ja se on 
vähentynyt entisestään. Kolmasosa 
aikuisista osapuolista nimettiin ystä-
väksi, joka neljäs oli tuttu, joka vii-
des tuntematon.  

Aika ajoin julkisessa keskustelussa 
nousee esille käsitys insestin ylei-
syydestä.  Keskustelu johtunee osit-
tain siitä, että äitien puolisoistaan 
esittämät epäilyt ja ilmoitukset in-
sestistä ovat tavallisia erovaiheen 
riitojen yhteydessä. Nämä äitien 
ilmoitukset ovat sitä yleisempiä, 
mitä nuorempi lapsi on.  

Insesti on todellisuudessa hyvin 
harvinainen, kuten todettiin jo 1988. 
Tytöistä 0,5 prosenttia ilmoitti sek-
sikokemuksesta isän tai isäpuolen 
kanssa. Nyt osuus oli 0,3 prosenttia. 
Se tarkoittaa 3600 tytön aineistossa 
kahdeksaa tapausta. Näistä neljässä 
kyse oli biologisesta isästä, samoin 
neljässä isäpuolesta. 
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ta tutkimuksen sellaisesta tuloksesta, 
joka koetaan epäkorrektiksi nykyisessä 
mielipideilmastossa. 
”Sukupuolittuneen väkivallan” oppiin 
tulos sopiikin huonosti, mutta se ei 
saisi estää tiedotusvälineitä toteutta-
masta journalistista tehtäväänsä.  

Jo aiemmin tänä vuonna tiedotusväli-
neet harvaa poikkeusta lukuun otta-
matta jättivät kertomatta varusmiehil-
le tehdyn kyselyn tuloksista. Hank-
keessa oli kyse vaikuttamisesta nuor-
ten miesten väkivalta-asenteisiin. 
Tutkijat menivät vahingossa kysymään 
virallisen opin vastaisesti, olivatko 
nuoret miehet kokeneet ystävättären 
taholta väkivaltaa. Miehistä 17 pro-
senttia vastasi myöntävästi. Tämä on 
verrannollinen nuorten naisten toi-
saalla vastaamiin uhrikokemuksiin 
nähden. 

Tuntuu kuin medialla olisi tarvetta 
näissä kysymyksissä pitää kansakun-
nan ikkunoitten edessä jonkinlaisia 
pimennysverhoja. Vaikeneminen opil-
lisesti kiusallisista tosiasioista on sinäl-
lään arveluttavaa. Mutta se pitää 
myös osaltaan yllä ilmapiiriä, jossa on 
helppo jatkaa hätkähdyttävän yksi-
puolista valtion virallista väkivaltapoli-
tiikkaa, esimerkiksi ihmisten parissa 
toimivan ammattihenkilökunnan yk-
sisilmäistä ohjeistusta, puhumatta-
kaan erilaisten järjestöjen kampan-
jointia. 

Syyskuussa Väestöliiton Kotirauhaa –
kampanja laajeni varusmiesikäisiin 
nuoriin miehiin puolustusvoimien 
piirissä. Lähtökohtana on jällen kerran 
miesten syyllistäminen, jonka voi ha-
vaita kampanja-aineistosta yksiselittei-
sesti. 

Tämä on sitäkin kummallisempaa, kun 
juuri tuon laitoksen piirissä tehtiin 
mainittu varusmiestutkimus. 

Väestöliiton luulisi haluavan edesaut-
taa koko perheen ja kaikkien sen jä-
senten hyvinvointia. Huolta pitäisi 
kantaa esimerkiksi siitä, miksi nuorten 
miesten joukossa itseen kohdistuva 
puolisoväkivalta hyväksyttiin huomat-
tavasti useammin kuin naiseen kohdis-
tuva. Hankkeessa toteutetun asenne-
koulutuksen jälkeen miestenkin tietoi-
suus oikeudesta omaan fyysiseen 
koskemattomuuteen kohosi selvästi. 

Tunnettua on, että sosiaali- ja terveys-

ministeriö ohjeisti taannoin äitiysneu-
voloita seulomaan esille naisten väki-
valtakokemuksia. Isiltä ei tietenkään 
kysytä mitään. Väkivallan alueella 
naiset ovat kuitenkin varmuudella 
pääongelma juuri vauvojen ja pienten 
lasten kohdalla. Olivatpa perheiden 
tilanteet kuinka moninaisia tahansa, 
on edesvastuutonta pyrkiä ohjeista-
maan kenttätyöntekijöitä vain etsi-
mään naisten uhrikokemuksia, joita 
vieläpä kehotetaan vahvistamaan. 

Suomessa tarvitaan viimeinkin vasta-
uksia siihen, miksi väkivaltapolitiikkaa 
tehdään edelleen yksisilmäisten oppi-
en mukaisesti. Uusille tutkimustiedoil-

le ei haluta antaa merkitystä ja niitä 
jopa aktiivisesti pimitetään samalla, 
kun jatketaan aiempien yksipuolisten 
tutkimusten hokemista. Mahtavatko 
poliitikot olla tietoisia, tai uskaltavatko 
edes kysyä, millaista ”väkivaltatyön 
osaamiskeskusta” parhaillaan suunni-

tellaan Stakesissa?  
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Naisen eurolla ei viitata siihen, mikä 
lausahduksesta varmasti tulee mie-
leen,  että naiset ja miehet saisivat 
samasta työstä erisuuruista palkkaa. 
Tuo huomio noin 20%:n palkkaerosta 
sukupuolten välillä on havainto, joka 
saadaan, kun verrataan kokopäivätyö-
tä tekevien miesten ja naisten keski-
palkkojen suuruutta eri työsektorit ja 
kaikki ammattialat huomioiden. 
Tähän havaittuun palkkaeroon, tai 
johonkin osaan sitä, voi liittyä lain 
tarkoittamaa syrjintää. Toisaalta suku-
puolten keskipalkkojen välillä voi 
esiintyä eroa, vaikka mitään syrjintää 
ei olisikaan. 
 
Segregaatio 
 
Kun varsinaista palkkasyrjintää tasa-
arvolain tarkoittamassa mielessä on 
löytynyt niin tavattoman vähän, on 
syitä sukupuolten väliseen palkka-
eroon alettu hakea muunlaisista teki-
jöistä. Jo pitkään on tiedossa ollut 
julkisen sektorin naisvaltaisuus ja sen 
vaikutus naisten keskipalkkoihin. Suu-
rimmaksi palkkaeroa selittäväksi syyk-
si onkin nykykeskustelussa nostettu 
segregaatioksi nimetty ilmiö. 
Perinteisesti segregaatiolla on viitattu 
erotteluun joissain ikävissä yhteyksis-
sä ja syrjintään. Osana sukupuolten 
välistä palkkakeskustelua sillä viita-
taan kuitenkin työtehtävien sukupuo-
lenmukaiseen eriytymiseen. 
 
Miehet ja naiset tekevät keskimäärin 
erilaisia töitä, joista maksettava palkka 
on keskimäärin erisuuruinen. On muo-
dostunut miesvaltaisia ja naisvaltaisia 
aloja, jotka usein ovat eri työehtosopi-
musten alaisia ja joiden palkan mää-
räytymisen ehdot vaihtelevat toisiinsa 
nähden. 
 
Segregaatiota käytetään yleisterminä 
palkkakeskusteluissa, mutta sitä on 
jaoteltu myös alaluokkiin, jotka tuovat 
esiin palkkaerojen muodostumisten 

miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä 
tarkoituksessa parantaa naisten ase-
maa erityisesti työelämässä.” Työelä-
mää koskevat kysymykset muodosta-
vat tasa-arvolainsäädännön ns. kovan 
ytimen ja keskeinen kysymys tällä 
ydinalueella liittyy palkkoihin. 
 
Tasa-arvolain tarkoittamassa mielessä 
sukupuolten välistä palkkasyrjintää on 
kuitenkin havaittu äärimmäisen vä-
hän. Kyse on vain yksittäistapauksista 
koko lain yli kaksi vuosikymmentä 
jatkuneen voimassaolon aikana. 
Jos naisten palkkasyrjintää ei lain tar-
koittamassa mielessä juurikaan havai-
ta olevan, niin miten on mahdollista, 
että tämä olettama on kuitenkin 
maassamme harjoitettavan tasa-
arvopolitiikan ehkä keskeisin ongelma-
kohta. Ja jos kyse ei ole lainvastaisuu-
desta, niin mistä oikein on kyse? 
 
Mikä ”naisen euro”? 
 
Arvojohtajaksi ja koko kansan presi-
dentiksi itsensä mielellään mieltävä 
istuva presidentti Tarja Halonen on 
myös virkaanastujaispuheessaan tu-
loerojen kasvusta puhuessaan toden-
nut, kuinka "naisen euro on edelleen 
vain 80 senttiä". Tämä tuntuu antavan 
selkeää viitettä siihen suuntaan, että 
jonkinlaista sukupuolista syrjintää 
työelämässä esiintyisi. Mihin tällä 
”naisen eurolla” sitten oikein viita-
taan? 

V oitte uskoa, että otti nuppiin. 
Mistä ihmeestä nämä "naisen 

eurosta" puhujat kokivat saaneensa 
määrittelyvallan siihen, milloin mistä-
kin tasa-arvo-ongelmasta sopii puhua? 
Myöhemmin olin ymmärtävinäni, että 
asia liittyisi voimassa olevaan tasa-
arvolakiin. Ihan niin asia ei kuitenkaan 
taida olla. 
 
Laki 
 
Suomessa vuonna 1986 voimaan tullut 
laki sukupuolten välisestä tasa-arvosta 
lähtee siitä, että naisten asema työelä-
mässä on heikompi kuin miesten. Laki 
siis sanoo, että näin asia on. Tämä on 
lähtökohta. Mitkään selvitykset tai 
tutkimukset eivät asiaa muuksi muuta, 
vaikka niiden tulokset eivät lain il-
maisemaa asiantilaa tukisikaan. 
 
Minkäänlaista virallista keskustelua ei 
lainsäädäntöelimessämme, eduskun-
nassa, ole ollut koko lain voimassaolon 
aikana siihen suuntaan, että lähtökoh-
daksi otettua naisten huonompaa 
asemaa olisi mahdollisesti syytä arvioi-
da uudestaan. Siksipä suunnitelmaa 
asiantilan uudelleen arvioimisen ajan-
kohdastakaan ei ole olemassa. 
 
Tasa-arvolain 1§:ssä kohdassa ”Lain 
tarkoitus” todetaan, ”Tämän lain tar-
koituksena on estää sukupuoleen 
perustuva syrjintä ja edistää naisten ja 

Tuloerot ja sukupuolten 
välinen tasa-arvo 

Teksti Turo Virtanen Kuva 1 Konda Kuva 2 Heikki Mäntymaa 

"Niin kauan, kun naisen euro on 80 
senttiä, ei keskustella mistään mies-
ten tasa-arvo-ongelmista". Tätä lau-
sahdusta opin minä, sukupuolten väli-
sestä tasa-arvosta kiinnostunut mies, 
kuulemaan vuosia sitten milloin mis-
säkin. 
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eri puolia. Puhutaan mm. horisontaali-
sesta segregaatiosta, jolla viitataan 
eriytymiseen eri ammatteihin ja eriy-
tymiseen eri työehtosopimusaloille 
sekä vertikaalisesta segregaatiosta, 
jolla viitataan sijoittumiseen eri hierar-
kiatasolle. 
 
Segregaatiosta on hyvä ymmärtää, 
että sillä ei viitata mihinkään sellai-
seen, jota lain tarkoittamassa mielessä 
voisi pitää syrjintänä. Segregaatiotar-
kastelun jälkeenkin tosin miesten ja 
naisten keskipalkkojen välille jää pieni 
ero, josta tutkimuksissa usein käyte-
tään nimitystä ”selittymätön palkka-
ero". Nimityksensä mukaisesti tuon 
eron syytä ei osata selittää. Tuon osan 
väittäminen syrjinnäksi (tai päinvas-
toin) on myös näin perustetta vailla. 
Asian selvittämisessä tarvittaisiin ta-
pauskohtaisempaa tutkimista. 
 
Tuloerot tasa-arvo-ongelmana? 
 
Miesten ja naisten välisistä keskimää-
räisistä tuloeroista siis iso osa selittyy 
tekijöillä, jotka eivät ole syrjintää tasa-
arvolain tarkoittamassa mielessä. 
Lisäksi tasa-arvolakiin pohjautuvia 
tuomioita sukupuolen perusteella 
tapahtuvasta palkkasyrjinnästä on 
äärimmäisen vähän. Tästä huolimatta 
tuloeroihin liittyvä problematiikka 
halutaan nostaa esiin ja sitä vastaan 
taistella nimenomaan tasa-
arvopolitiikan kautta eli korostamalla 
sukupuolten vastakkainasettelua. 
 
Mietin tätä tuloeroasiaa myös omalla 
kohdallani. Työskentelen alalla, jolla 
palkkojen suuruus ei ole hääppöinen. 
Miksi minun palkka on huolen aihe 
vasta sitten, kun käy ilmi, että työs-
kentelen naisvaltaisella alalla? Jos 
työskentelisin miesvaltaisella alalla ja 
saisin samaa palkkaa kuin nyt, minun 
palkkani pienuudesta ei oltaisi kiinnos-
tuneita millään politiikan lohkolla. 
Tätäkö on nykypäivän suomalainen 
tasa-arvo? Miksi huoli tuntuu herää-

vän vain naissukupuolen kautta?  

LUETTAVAA 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011: 
www.stm.fi  

Segregaatio ja sukupuolten väliset palkka-
erot -hankkeen loppuraportti: www.stm.fi 

Tasa-arvolaki: www.tasa-arvo.fi 

Samapalkkaisuusohjelma: 
www.samapalkka.fi  

Korkeamäki & Kyyrä: "Naisen euro on 96 
senttiä", Mies vailla tasa-arvoa, Tammi, 2007 
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H istoriallisesti sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistä-

misessä avainkysymykset ovat liitty-

neet naisten asemaan, joka onkin 

vähitellen parantunut useilla eri alueil-

la. Tasa-arvopoliittisessa keskustelussa 

tasa-arvo-ongelmina esiintyvät pääasi-

assa ne yhteiskunnalliset kysymykset, 

jotka ovat ongelmallisempia naisille 

kuin miehille, ja niistä puhutaan usein 

ikään kuin ne koskisivat vain naisia. 

Esimerkiksi pätkätöiden sanotaan 

kasautuvan naisille, vaikka kolmannes 

pätkätyöläisistä on miehiä. Samat 

ongelmat koskettavat usein molempia 

sukupuolia, jolloin naisten aseman 

parantaminen hyödyttää myös miehiä. 

Myös miesten kokemista ongelmista 

kiinnostuneiden kannattaisi osallistua 

vallitsevaan tasa-arvokeskusteluun.  

Miehet ovat näyttäytyneet tasa-

arvokysymyksissä ennen kaikkea kah-

dessa roolissa: vertailukohtana sekä 

ongelman aiheuttajana. Vertailukohta-

na miehet esiintyvät muun muassa 

puhuttaessa sukupuolten palkkaero-

jen kaventamisesta. Iskulauseessa 

”naisen euro on 80 senttiä” se sata 

senttiä maksetaan tietenkin miehelle. 

Ongelman aiheuttajan rooli korostuu 

käyttäytymistasolla, olipa kyseessä 

naisiin kohdistuva väkivalta, prostituu-

tio ja ihmiskauppa tai seksuaalinen 

häirintä. Kolmas miesten rooli, kump-

panin rooli, esiintyy harvemmin, mut-

ta sen painoarvo näyttäisi olevan nou-

semassa. Siinä miehet nähdään kump-

paneina tasa-arvon edistämisessä tai 

naisten aseman parantamisessa.  

Eräänlaisena vastavetona tasa-arvo-

keskustelun valtavirralle on nous-

sut esiin näkökulmia, joissa koros-

tetaan miesten kokemia ongelmia. 

Aiheina esiintyy muun muassa 

miesten lyhyempi elinikä, syrjäyty-

minen ja miesten tilanne avioeron 

sattuessa. Osa tämänkin kirjan 

kirjoituksista käsittelee näitä kysy-

myksiä. Keskustelu sukupuolten 

välisestä tasa-arvosta päätyy her-

kästi tilanteeseen, jossa vertail-

laan naisten listaa ja miesten listaa ja 

kiistellään, kumpi osapuoli on heikom-

milla. Tuloksena on turhautumista, 

umpikuja ja lopulta asemasota. Koska 

ongelmat ovat monimutkaisia ja sijait-

sevat eri alueilla, niiden painoarvoa on 

mahdotonta vertailla objektiivisesti.  

Vaikka vertailu onkin vaikeaa, on sel-

vää, että naisten listan arvioidaan sekä 

yleisesti kansalaisten keskuudessa että 

suomalaista tasa-arvopolitiikkaa oh-

jaavissa asiakirjoissa olevan painavam-

pi. Asenteita ja kokemuksia kartoitta-

van Tasa-arvobarometrin mukaan 

useampi kuin neljä viidestä naisesta ja 

miehestä on sitä mieltä, että miesten 

asema on suomalaisessa yhteiskun-

nassa naisten asemaa parempi. Suo-

men tasa-arvopolitiikan painotuksia 

taas määrittävät muun muassa laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta, erilaiset Suomea sitovat YK:n 

sopimukset ja ohjelmat sekä EU:ssa 

tehdyt tasa-arvopoliittiset linjaukset. 

Tasa-arvolain tarkoitus on todettu sen 

ensimmäisessä pykälässä, jossa maini-

taan erikseen naisten aseman paran-

taminen erityisesti työelämässä. Pykä-

län perusteluissa vuodelta 1985 tode-

taan, että naiset ovat tosiasiallisesti 

miehiä huonommassa asemassa.  

Tasa-arvon edistämisen poliittinen 

päätavoite on siis parantaa naisten 

asemaa. Tämä ei ehkä kaikkien mieles-

tä ole hyväksyttävä lähtökohta. Näh-

däkseni se kuitenkin on nykyistä tilan-

netta kuvaava tosiasia. Näkemykseni 

on, että peruslähtökohdan kyseen-

alaistamisen sijaan miesten aseman 

parantamisesta kiinnostuneiden kan-

Mitä naisten aseman 
parantaminen antaa 
miehille? 

Teksti Jouni Varanka Kuvat Heikki Mäntymaa 

”Keskustelu sukupuolten väli-

sestä tasa-arvosta päätyy 

herkästi tilanteeseen, jossa 

vertaillaan naisten listaa ja 

miesten listaa ja kiistellään, 

kumpi osapuoli on heikom-

milla.” 

→ 
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nattaisi keskittyä etsimään yhtymä-

kohtia naisten ja miesten tilanteiden 

välillä ja osoittamaan sekä täydentä-

mään tasa-arvopolitiikan sokeita pis-

teitä.  

Tasa-arvopoliittisen keskustelun yksi 

sivujuonne koskee miesten osallistu-

misen lisäämistä. Miesten osallistumi-

sen on ajateltu olevan tärkeätä nimen-

omaan naisten aseman parantamista 

ajatellen. Asia on mainittu myös glo-

baalisti tärkeimmässä tasa-arvopo-

liittisessa asiakirjassa, vuonna 1995 

hyväksytyssä YK:n Pekingin toiminta-

ohjelmassa, jonka toteuttamiseen 

Suomikin on sitoutunut. Miesten vai-

kutusta tasa-arvon edistymisvauhtiin 

on toisinaan pidetty niin tärkeänä, 

että miehiä on tituleerattu tasa-arvon 

portinvartijoiksi: jos avainasemassa 

olevat miehet ovat vastaan, on tasa-

arvotyön tie kivinen. Miehiä tarvitaan 

myös keskustelijoina, tuomaan esille 

miesten erilaisia kokemuksia ja näke-

myksiä etsittäessä eri ongelmiin rat-

kaisuja, jotka ovat parhaita niin nais-

ten kuin miestenkin kannalta.  

Miesten ja tasa-arvon suhteen perus-

kysymys on, miksi miehet osallistuisi-

vat naisten aseman parantamiseen. 

Vastaukseksi on kehittynyt eräänlai-

nen tavanomainen argumentti, jolla 

perustellaan, miten miehet hyötyvät 

naisten aseman parantumisesta. Se ei 

siis kerro, mitä miehet hyötyvät tasa-

arvosta, eikä sisällä elementtejä, ku-

ten ”tasa-arvoisessa yhteiskunnassa 

miehet eivät joudu armeijaan”. Esitän 

seuraavaksi tavanomaisen argumentin 

sen tyypillisessä muodossaan. Tämän 

jälkeen täydennän argumenttia.  

Miesten naisten aseman parantumi-

sesta saama hyöty jaetaan neljään 

osaan, joita ovat yleisen tasa-arvo-

periaatteen toteutuminen, tehok-

kaampi ja oikeudenmukaisempi yh-

teiskunta, läheisten naisten parantu-

nut elämänlaatu sekä henkilökohtai-

nen hyöty.  

Yleinen periaate tarkoittaa ajatusta 

tasa-arvon tärkeydestä elämää ohjaa-

vana periaatteena. Hyöty ilmenee 

tällöin hyvin yleisellä tasolla ja sitä voi 

pitää lähinnä esteettisenä nautintona. 

Kun elää yhteiskunnassa, jossa suku-

puolten välinen tasa-arvo on mahdolli-

simman hyvä, voi nukkua yönsä pa-

remmin. Mutta laskuja sillä ei makseta 

eikä avioliittoa pelasteta.  

Toisen tason hyöty on jo konkreetti-

sempi. Tasa-arvoinen yhteiskunta on 

jäsenilleen parempi elinympäristö ja 

tasa-arvon hyödyt jakautuvat laajasti 

koko yhteiskunnalle ja sen jäsenille. 

Pohjoismaat ovat YK:n tasa-arvoindi-

kaattoreiden huipulla. Samalla ne 

sijoittuvat korkealle erilaisissa maiden 

kilpailukykyä mittaavissa tutkimuksis-

sa. Näiden asioiden yhteys ei ole sat-

tumaa: esimerkiksi joulukuussa 2006 

YK:n kehitysohjelma UNDP arvioi mer-

kittävimmäksi arabimaiden kehitystä 

hidastavaksi puutteeksi naisten heikon 

aseman.  

Kun naisilla ja miehillä on mahdolli-

suus käyttää koko potentiaaliaan kai-

killa mahdollisilla yhteiskunnallisen 

toiminnan alueilla, saadaan inhimilli-

set resurssit paremmin yhteiskunnan 

käyttöön. Seurauksena syntyy monen-

laista lisäarvoa, joka hyödyttää laajasti 

kaikkia. Esimerkiksi eräissä tutkimuk-

sissa on todettu naisten mää-

rän lisääntymisen kunnanhalli-

tuksissa muuntavan kunnan-

hallitusten päätöksentekoa 

läpinäkyvämmäksi ja avoimem-

maksi. Tämä on kuntalaisten, 

niin miesten kuin naistenkin, 

etu. On myös mahdollista, että 

keskustelu naisten osuuden lisäämi-

sestä talouden ja politiikan johtopai-

koilla johtaa laajempaan pohdintaan 

johtopaikkojen rekrytointiprosessien 

oikeudenmukaisuudesta. Kuinka tär-

keitä työssä menestymisen ja yrityk-

sen tuloksen kannalta todella ovat 

reserviupseerin koulutus, se tietty 

harrastus ja oikeat kaverit?  

Kolmanneksi, läheisten naisten tasa-

arvoinen ja oikeudenmukainen kohte-

lu on miehelle eduksi. Käytännössä 

jokaisen miehen elämään liittyy joku 

läheinen nainen, oli hän sitten puoliso, 

ystävä, työtoveri, äiti, tytär tai lapsen-

lapsi. Heidän elämänkohtaloillaan on 

merkitystä miehelle ja hänen hyvin-

voinnilleen. Esimerkiksi puolison vält-

tyminen palkkasyrjinnältä helpottaa 

asuntolainan lyhentämistä ja yhteis-

kunnassa vallitseva laaja tietoisuus 

parisuhdeväkivallasta ja siihen kieltei-

sesti suhtautuva asenneilmapiiri vä-

hentävät oman tyttären – ja pojan – 

riskiä joutua uhriksi.  

Neljäs hyöty eli henkilökohtainen hyö-

ty, toteutuu monella tasolla riippuen 

miehen elämäntilanteesta. Tavan-

omaisessa argumentissa henkilökoh-

taisella hyödyllä tarkoitetaan ennen 

kaikkea miehiä koskevien perinteisten 

käsitysten ja odotusten väljentymistä. 

Perinteisen roolin on tulkittu olevan 

miehille itselleen vankila, josta on 

nykyään enemmän haittaa kuin hyö-

tyä. Perinteisen roolin muutos väljem-

pään siis parantaisi miesten mahdolli-

suuksia toteuttaa vanhemmuuttaan, 

elää tyydyttävämmässä parisuhteessa 

sekä valita ammattinsa ja oma tapan-

sa olla mies vailla painostusta ja syrjin-

tää. Miesten kokema toisten miesten 

tekemä väkivalta ja syrjintä perustuvat 

usein siihen, että uhri ei täytä jotain 

miehisyyden normia, kuten esimerkik-

si heteroseksuaalisuutta. Saattaisipa 

vielä terveyskin kohentua, kun päättö-

mien riskien ottamisen pakko vähen-

tyisi nuorilta miehiltä. Pahaan oloon 

olisi myös helpompi hakea apua, jos ei 

törmäisi ”tosimies ei itke” -asenteisiin.  

Monet miehet kokevat toisten mies-

ten painostavan heitä kohtelemaan 

naisia epätasa-arvoisesti. Tuoretta 

”Pahaan oloon olisi myös helpom-

pi hakea apua, jos ei törmäisi 

”tosimies ei itke” -asenteisiin.” 
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isää saatetaan painostaa mukaan 

miesten remuretkelle, vaikka kaverit 

tietävätkin vaimon kamppailevan uu-

pumusta vastaan koliikkivauvan kans-

sa. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa 

kaverit kannustavat miestä kanta-

maan vastuunsa ja ottamaan paikkan-

sa vanhempana sekä puolisona.  

Miesten perinteisten roolien 

muuttaminen on ollut jo pitkään 

mukana tasa-arvopolitiikan kes-

kusteluissa. Esimerkiksi vuonna 

1979 laaditussa kaikkinaiseen 

naisten syrjinnän poistamiseen 

tähtäävässä YK:n yleissopimukses-

sa todetaan, että ”miesten perinteelli-

sen roolin samoin kuin naisten yhteis-

kunnallisen ja perheroolin muutos on 

tarpeen täyden tasa-arvon saavutta-

miseksi”. Miesten perinteisen roolin 

muutoksen ajatellaan hyödyttävän 

naisia: vähemmän vallankäyttöä, väki-

valtaa ja sivuuttamista, enemmän 

kuuntelua, huomioimista ja vastuun-

kantamista.  

Yllä esittelemäni, tavanomaiseksi ar-

gumentiksi nimeämäni näkökulma 

antaa hyvän lähtökohdan sen ymmär-

tämiseksi, millä tavoin naisten aseman 

parantuminen hyödyttää miehiä. 

Useimmat miehet haluavat elää oikeu-

denmukaisessa yhteiskunnassa, jossa 

heidän läheisiään ei sorreta ja jossa 

heillä itsellään on mahdollisimman 

hyvät edellytykset toteuttaa itseään 

haluamallaan tavalla.  

Tavanomainen argumentti jää kuiten-

kin vajavaiseksi niiden mielestä, joita 

kiinnostavat erityisesti miesten koke-

mat ongelmat. Jos tasa-arvopolitii-

kassa on puhe lähinnä naisten aseman 

parantamisesta, kuka auttaisi niitä 

miehiä, joilta avioero vie elämän jalko-

jen alta ja joiden mieli on maassa? 

Tavanomaista argumenttia voi näh-

däkseni kehittää edelleen vastaamaan 

paremmin monien miesten tarpeita.  

Nostan esiin kaksi lisänäkökulmaa, 

joita voi pitää henkilökohtaisen hyö-

dyn alalajeina. Ensinnäkin, naisten 

aseman parantamiseksi aloitetut toi-

met parantavat myös monien miesten 

asemaa. Toiseksi, naisten ja miesten 

ongelmat liittyvät usein yhteen. Ehkä-

pä naisten kokemien ongelmien vä-

hentäminen avaa parempia mahdolli-

suuksia puuttua myös miesten koke-

miin ongelmiin.  

Miehet hyötyvät konkreettisesti mo-

nista naisten aseman parantamiseksi 

aloitetuista yhteiskuntapoliittisista 

toimista, kuten lainsäädännöstä. Mo-

net miehet ovat samanlaisissa tilan-

teissa, kuin ne naiset, joita on ensisi-

jaisesti ajateltu lakia säädettäessä. 

Tällöin toimien myönteiset vaikutuk-

set kohdistuvat myös miehiin. Selkein 

esimerkki asiasta Suomeen vuonna 

1987 saatu on laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta. Lain laatimisen 

taustalla oli pyrkimys poistaa naisiin 

kohdistuva sukupuoleen perustuva 

syrjintä. Siihen velvoitti muun muassa 

jo aiemmin mainitsemani YK:n sopi-

mus, jonka Suomi ratifioi vuonna 

1986. Tasa-arvolain laatijat kirjoittivat 

lain siten, että se kieltää syrjinnän 

sukupuolen perusteella, oli syrjinnän 

kohteena mies tai nainen. Miehet 

vetoavatkin lain suojaan ahkerasti: 

merkittävä ja kasvava vähemmistö 

lakia valvovaan tasa-arvovaltuutet-

tuun yhteyttä ottavista on miehiä.  

Esimerkki tasa-arvolaista auttaa hah-

mottamaan keskeisen ristiriidan poliit-

tisen ja yhteiskunnallisen keskustelun 

ja yksittäisten kansalaisten todellisuu-

den välillä. Poliittista ja yhteiskunnal-

lista keskustelua käydään yleistysten 

kielellä. Yksilöiden tilanteiden moni-

naisuus voi kuitenkin hukkua keskiar-

vojen ja prosenttien alle. Kun useim-

missa tasa-arvopoliittisissa teemoissa 

prosentit kallistuvat siten, että ongel-

mat ovat suurimpia naisilla, jää hel-

posti huomioimatta, että tuhannet 

miehetkin ovat vastaavassa tilantees-

sa, esimerkiksi pätkätyöputkessa.  

Naisten aseman parantamiseksi aloite-

tut toimet suuntaavat huomiota alu-

eille, joissa on miesten kokemia ongel-

mia, joita on saatettu pitää normaalei-

na ja hyväksyttävinä. Esimerkki löytyy 

voimakkaita tunteita herättävästä 

teemasta, naisiin kohdistuvasta väki-

vallasta. Julkisuudessa se on leimattu 

vahvasti miesten naisiin kohdistamaksi 

parisuhdeväkivallaksi. Uskon, että 

yritykset vähentää naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa antavat perusteita ja oikeu-

tusta panostaa enemmän myös mies-

ten kokeman, usein toisten miesten 

tekemän, väkivallan vähentämiseen.  

Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta 

oli pitkään eräänlainen tabu, joka 

lopulta onnistuttiin nostamaan ylei-

seen tietoisuuteen. Aiheen tuoreudes-

ta kertoo esimerkiksi se, että raiskaus 

avioliitossa kriminalisoitiin vuonna 94. 

Ei siis 1894 vaan 1994. Yksi keino tuo-

da naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylei-

seen tietoisuuteen ovat olleet valistus-

kampanjat. Ne ovat saaneet osakseen 

myös kritiikkiä. On väitetty, että kam-

panjat syyllistävät kaikkia miehiä vä-

hemmistön teoista, kärjistävät tutki-

mustuloksia eivätkä ota huomioon 

väkivallan kokonaiskuvaa ja että myös 

miehet kokevat parisuhdeväkivaltaa. 

Esseeni aiheen kannalta viimeksi mai-

nittu kritiikki on kiinnostavin.  

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta 

puhuminen avaa mahdollisuuksia 

puhua myös miehiin kohdistuvasta 

väkivallasta. Naisiin kohdistuvan väki-

vallan saama huomio herättääkin 

seuraavan kysymyksen: jos naisiin 

kohdistuva parisuhdeväkivalta on 

vakava ihmisoikeusloukkaus, miksi 

miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta 

on päivälehtien sarjakuvien vakiovitsi? 

Tämä kulttuuria koskeva kysymys on 

helpompi esittää, kun voi nojata siihen 

tärkeään työhön, jota on pitkään tehty 

→ 

”Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa 

kaverit kannustavat miestä kan-

tamaan vastuunsa ja ottamaan 

paikkansa vanhempana sekä puo-

lisona.” 
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naisiin kohdistuvan parisuhdeväkival-

lan vähentämiseksi.  

Kiinnostus naisiin kohdistuvaan väki-

valtaan saattaa myös antaa lisäpontta 

miesten kokemien ongelmien huomi-

oimiseen ja miesten auttamiseen. 

Maailman terveysjärjestö WHO on 

määritellyt parisuhdeväkivallan yksi-

löllisiksi riskitekijöiksi muun muassa 

tekijän masennuksen ja persoonalli-

suushäiriöt. Tämä tarkoittaa sitä, että 

yksi monista keinoista ehkäistä naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa olisi kehittää 

mielenterveystyötä ja -palveluja pa-

remmin vastaamaan miesten tarpeita.  

Yllä esittelemäni esimerkit ja näkökul-

mat toimivat kuvituksena ja perustelu-

na väitteelle, että työ naisten aseman 

parantamiseksi on samalla 

työtä miestenkin aseman 

parantamiseksi. Naisten koke-

mien ongelmien esiin nosta-

minen saattaa valokeilaan 

myös vaiettuja miehille yleisiä 

ongelmia. Masennusta esi-

merkiksi pidetään naisten tautina, 

vaikka synkät itsemurhaluvut viittaa-

vat siihen, että miesten masennuksen 

ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja 

hoitamiseen tarvitaan lisäkeinoja.  

Tavanomaista argumenttia voidaan 

täydentää myös toisella ajatuksella. 

Naisten ja miesten ongelmat liittyvät 

usein yhteen siten, että sama tilanne 

voi olla eri tavoin ongelma naisille ja 

miehille. Tällöin naisten tilanne on 

suhteessa miesten tilanteeseen ja 

muutos naisten tilanteessa voi edellyt-

tää muutosta miesten tilanteessa. Kun 

jotain ongelmaa lähestytään naisten 

näkökulmasta, päädytään nopeasti 

tilanteeseen, jossa on kysyttävä ”millä 

tavalla ongelma näkyy miesten elä-

mässä?”  

Tunnetuin alue, jossa tämänkaltainen 

rakenne esiintyy, on perhe ja siihen 

liittyvät kysymykset. Naisilla perhee-

seen ja sukupuolten väliseen tasa-

arvoon liittyviä ongelmia näyttäisi 

olevan kaksi. Lasten saaminen tai po-

tentiaalinen lasten saamisikä heiken-

tävät naisten työmarkkina-asemaa 

monin tavoin. Toinen ongelma on 

naisten kokemus siitä, että he kanta-

vat liikaa vastuuta kodin arjen pyörit-

tämisestä. Omalta osaltaan liika vas-

tuu kodista heikentää jälleen naisten 

mahdollisuuksia työelämässä, esimer-

kiksi vähentää halukkuutta hakeutua 

vaativiin tehtäviin. Vähintään kolman-

nes parisuhteessa elävistä naisista 

kokee tasa-arvobarometrin mukaan 

olevansa liikaa vastuussa kotitöistä, 

miehistä ei juuri kukaan.  

Miesten näkökulmasta keskeisin per-

heeseen liittyvä ongelma vaikuttaa 

olevan avioero ja sen seuraukset. Ero 

on usein miehelle vakavampi ja vaike-

ampi paikka kuin naiselle, muun muas-

sa koska kontakti lapsiin heikkenee 

näiden jäädessä yleensä asumaan 

äitinsä luo. Suurin osa eroista toteu-

tuukin naisten aloitteesta, ja naiset 

ovat usein tyytyväisempiä eroon kuin 

miehet. Toisinaan on myös esitetty 

epäilyjä siitä, että avioeron yhteydessä 

esiintyisi miehiin kohdistuvaa syrjintää 

lasten huoltajuudesta sovittaessa. 

Miehen asema avioerossa ja eronnei-

den isien oikeudet lastensa tapaami-

seen on ehkä yleisin syy, mikä saa 

miehet kiinnostumaan sukupuolikysy-

myksistä ja sukupuolten välisestä tasa-

arvosta. Monissa länsimaissa isien 

oikeudet -liikehdintä onkin kohtalai-

sen aktiivista. Nähdäkseni olisi mies-

ten etu, jos avio- ja avoeroa tarkastel-

taisiin enemmän sukupuolinäkökul-

masta ja jos aiheesta keskusteltaisiin 

osana tasa-arvokeskustelua. On kui-

tenkin tärkeää, ettei tarkastelua rajoi-

teta vain eron jälkeiseen tilanteeseen, 

vaan myös mahdollisuuksiin ehkäistä 

eroja ennalta.  

Perheen työnjakoon ja eroihin liitty-

vällä problematiikalla näyttäisi olevan 

yhteys. Vuoden 2003 perhebaromet-

rissa yhtenä aiheena olivat avioerojen 

syyt. Yksi merkittävä tekijä erojen 

taustalla on kotitöitä, työn ja perheen 

yhteensovittamista ja vastuunjakamis-

ta koskevat ristiriidat. Näiden ristiriito-

jen keskiössä näyttäisi olevan asia, 

joka myös tasa-arvobarometrin koh-

dalla nousi esiin: epätasainen vastuu 

arjen töistä.  

Miesten aktiivisuus kotitöissä ja kodin 

arjen pyörittämisessä olisi molempien 

etu. Miesten lisääntyvä vastuu lapsista 

ja kodin arjesta vähentäisi naisten 

kokemuksia epätasaisesta työnjaosta. 

Tämä helpottaisi parisuhteiden ristirii-

”Tasa-arvokeskusteluun tarvitaan 

lisää miehiä osoittamaan sokeita 

pisteitä ja tuomaan uusia näkö-

kulmia.” 
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toja ja vähentäisi näin eroja. Samalla 

parantuisivat myös naisten mahdolli-

suudet osallistua työelämän haastei-

siin. Oma lukunsa on myös osallistu-

van isyyden vaikutus: asiantuntijat 

alkavat olla selvän yksimielisiä siitä, 

että osallistuvan isyyden hyöty koituu 

niin isän, äidin kuin lapsenkin eduksi. 

Lisäksi hoivan perusteella syntyvä 

vahva isän ja lapsen side kestää pa-

remmin mahdollisen vanhempien 

eron. Miehen aktiivisempi rooli per-

heessä ja arjessa on esimerkki rooli-

mallin muutoksen miehille tuomista 

eduista.  

Tarkastelemalla naisten kokemien 

ongelmien ja haasteiden lisäksi mies-

tenkin tilanteita saadaan parempi 

yleiskuva kokonaisuudesta. Tämä 

auttaa paremmin tunnistamaan par-

haat, sekä naisia että miehiä hyödyttä-

vät ratkaisut. Naisten aseman paran-

taminen ei ole ristiriidassa miesten 

aseman parantamisen kanssa, ja ta-

vanomainen tasa-arvotyö auttaa myös 

monia miehiä. Tasa-arvokeskusteluun 

tarvitaan lisää miehiä osoittamaan 

sokeita pisteitä ja tuomaan uusia nä-

kökulmia. Tämä on mielestäni mah-

dollista tehdä ilman, että kyseenalais-

tetaan tasa-arvopolitiikan lähtökoh-

dat. Esseessä mainitsemani lukuisat 

yksittäiset kysymykset toimivat esi-

merkkeinä siitä, että naisten aseman 

parantamisen ensisijaisuus mahdollis-

taa ja antaa lisäperusteita miesten 

aseman parantamiselle.  

Nähdäkseni miesten vahvempi osallis-

tuminen tasa-arvopoliittiseen keskus-

teluun nostaisi muiden vaikutustensa 

lisäksi keskusteluun myös sen, mitkä 

kaikki kysymykset kuuluvat tasa-

arvoasioiden joukkoon. Esimerkiksi 

tällä hetkellä miesten naisia huomat-

tavasti lukuisammat itsemurhat ja 

muut terveyttä koskevat sukupuo-

lierot nähdään terveys- ja sosiaalipo-

liittisina kysymyksinä, eikä niitä liitetä 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon. 

Toisinkin voisi olla.  

Jouni Varanka toimii ylitarkastajana STM:n 

Tasa-arvoyksikössä. 

Kirjoitus julkaistu alunperin Mies vailla tasa-

arvoa -kirjassa (Tammi 2007). 
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Mielenkiintoista luettavaa tarjolla! 

Miessakit ry:n julkaisuja - Lisätiedot ja tilaukset 

Miessakit ry, (09) 612 6620, miessakit@miessakit.fi 

Tulossa: sarjan neljäs osa Ero-opas miehille ilmestyy loppuvuonna 

2008! 

NAISEN KANSSA - Nykyaikainen 
parisuhde värikuvina (WSOY, 2008) 
 
Tekijät: Rosse, Stéphane - Sillantaus, 
Teppo - Gylling, Mikael 
 
Naisen kanssa -kirjasarjan uusin, 
Nykyaikainen parisuhde värikuvina, 
on vanhan albumin oloinen juhlava 
teos. Kirja koostuu eräänlaisista ope-
tustauluista tuoden esiin miehen ja 
naisen välisen parisuhteen erilaisia 
puolia. 
 
Kustantajan luonnehdinta kirjasta, 
"kuvateos parisuhteen todellisesta 
luonnosta", on osuva. Vaikka Naisen 
kanssa -kirjoja tyypillisesti taidetaan 
pitää huumorikirjoina, ja humoristi-
sena heittona kustantajankin kitey-
tys on syytä ottaa vastaan, kannat-
taa niitä lukea ensisijassa muulla 
asenteella, kuin omaa naurunpärs-
kähdystä odotellen. Naisen kanssa -
kirjat tavoittavat jotain arjesta hyvin 
tuttua, mutta sen kaltaista puolta 
elämästä ja parisuhdedynamiikasta, 
jota mikään institutionalisoitunut 
tiedon tuottamisen muoto ei tänä 
päivänä tee. Eikö juuri tämä tekijä 

usein nosteta esille, kun puhutaan 
"taiteen tehtävästä"? 
 
Läheiset vuorovaikutussuhteet suku-
puolten välillä ovat harvoin vailla 
ihmetystä. Antoisia hetkiä uuden 
Naisen kanssa -kirjan parissa. (TV) 

MIES VAILLA TASA-ARVOA  
(Tammi, 2007) 

Kirjan pohjalta käynnistynyt Mies-
foorumi –sarja jatkuu. Tilaisuudet 
pidetään Miessakit ry:n koulutussa-
lissa, Annankatu 16, Helsinki. 

6.11.2008 klo 17.30 
Mitä naisten aseman parantaminen 
antaa miehille? Jouni Varanka 

2.12.2008 klo 17.30 
Miehet - hylättyjä vai hylkiöitä? 
Ilkka Taipale 
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Miesliikehdintää 
tasa-arvokentällä 
Teksti ja Juuso Ernon haastattelu Jukka Lampinen 

Kerro jotain itsestäsi. Kuka olet? 
 
Olen Juuso Erno, 32-vuotias helsinki-
läismies. Koulutukseltani olen filosofi-
an maisteri, ja juuri nyt työskentelen 
media-alalla.  Seurustelen, mutta olen 
lapseton. 
 
Miten olet alun perin kiinnostunut 
tasa-arvoteemasta? 
 
Kiinnostuin teemasta jo kouluaikoina, 
kun huomasin, miten suppeasti tasa-
arvoteemaa peruskouluissa tuolloin 
käsitettiin. Suurin huolenaihe tuntui 
olevan lähinnä kotitöiden kasaantumi-
nen naisille, mutta kyllästyin pian 
tähän itsestäänselvyytenä otettuun 
näkemykseen, sillä sekä isäni, että 
molemmat isoisäni osallistuivat aktiivi-
sesti ja oma-aloitteisesti kotitaloustöi-
hin, kuten ruuanlaittoon. Niinpä se, 
mitä minulle tasa-arvoasioissa perus-
koulussa totuutena saarnattiin, ei 
koskaan vastannut lainkaan omia ko-
kemuksiani. 
 
Myöhemmin sain kuulla olevani etuoi-
keutettu vain sukupuoleni perusteella.  
Silti en edelleenkään ole näistä väite-
tyistä etuoikeuksista päässyt nautti-
maan millään tavalla. Asevelvollisuus, 
joka oli mielestäni sinänsä arvokas 

kokemus (en viihtynyt, mutta opin 
paljon itsestäni ja muista ihmisistä), 
viivästytti osaltaan opintojani, ja työn-
haussa, varsinkin julkisen sektorin 
kohdalla, vaikutelmaksi on muodostu-
nut, että olisi parempi olla kiltti nai-
nen, kuin kunnianhimoinen mies. 
 
Tätä kautta olen pikku hiljaa kiinnostu-
nut tasa-arvoteemasta. Silmäni avasi 
lopullisesti hedelmöityshoitolain sisäl-
tämä sukupuolisyrjintä, samoin kuin 
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 
juhlavuoden muuttaminen pelkäksi 
naisten poliittisten oikeuksien juhla-
vuodeksi, sekä ennen muuta se, ettei-
vät ns. tasa-arvoviranomaiset katso-
neet asiakseen puuttua kumpaankaan 
epäkohtaan millään tavoin, valituksis-
ta huolimatta. 
 
Huomasin pian, etten ole suinkaan 
ainut, joka on tyytymätön suomalai-
sen tasa-arvopolitiikan ja -keskustelun 
tilaan. Tyytymättömiä on todella pal-
jon, myös naisten joukossa, sillä heis-
täkään kaikki eivät todellakaan pidä 
feministien holhoavasta ja saarnaavas-
ta otteesta. Sellaiset teokset kuin Kei-
sarinnan uudet (v)aatteet, Mies vailla 
tasa-arvoa ja Naisten seksuaalinen 
valta ovat edelleen vahvistaneet ja 

voimistaneet käsityksiäni tasa-arvopo-
litiikan ongelmista Suomessa. 
 
Oletan, että ajatuksesi tasa-arvosta 
ovat jollain tavalla tulleet tutuiksi 
sinua lähellä oleville ihmisille. Miten 
he ovat suhtautuneet ajatuksiisi? 
Oletko saanut kannustusta lähteä 
toimimaan oikeina pitämiesi asioiden 
puolesta? 
 
Suhtautuminen on ollut erittäin posi-
tiivista. Eipä sitä kukaan voi kiistää, 
etteikö esimerkiksi nykyinen asevel-
vollisuusjärjestelmä olisi miehiä suku-
puolen perusteella syrjivä, vaikka se 
lain mukaan ei mikään tasa-arvo-
ongelma olekaan. Olen havainnut, 
että ihmiset toivoisivat, että näistä 
tasa-arvoasioista puhuttaisiin selvästi 
nykyistä enemmän ja useammin myös 
miesnäkökulmasta. Kannustusta on 
löytynyt. 
 
Olet ikään kuin koollekutsujana uu-
dessa perusteilla olevassa miesjärjes-
tössä. Missä vaiheessa yhdistyksen 
perustaminen on? 
 
Nyt ollaan sääntöjen pohtimisvaihees-
sa. Toivottavasti järjestö saadaan pys-
tyyn ja rekisteriin jo tänä vuonna. 
 

Parin viime vuoden aikana on pääkaupunkiseudulla ollut 
ainakin kolme yritystä ”vaihtoehtoista tasa-

arvonäkökulmaa” edustavan yhdistyksen perustamiseksi. 
Innostus yhdistysmuotoiseen toimintaan ei kuitenkaan ole 

kantanut alkua pidemmälle. Nyt on vireillä uusi hanke, joka 
selvästikin poikkeaa aiemmista. Riittävä maltti ja päämää-

rätietoisuus välittyvät kuvaksi hankkeen primus motoria 
haastateltaessa. 

→ 
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Minkälaiset ovat omat odotuksesi 
perustettavalle yhdistykselle? 
 
Toivon, että kyseinen järjestö voisi 
nostaa paremmin esille miesten tasa-
arvo-ongelmia, ja jopa muovata tasa-
arvopolitiikkaa ja sukupuolitutkimusta 
siten, että miehet ja miesten asema 
sekä oikeudet otettaisiin huomioon 
aina tasa-arvoisesti ja että niitä pyrit-
täisiin aktiivisesti kohentamaan, heti 
kun tarvetta siihen ilmaantuu.   
Toivottavasti kyseinen järjestö tarjoai-
si vaikutuskanavan kaikille niille naisil-
le, ja etenkin miehille, jotka ovat tyy-
tymättömiä Suomessa tähän saakka 
harjoitettuun tasa-arvopolitiikkaan. 
 
Ymmärsinkö oikein, kyse ei siis ole 
vain miesten järjestöstä? 
 
Järjestön tulee olla avoin kaikille suku-
puolten välisen tasa-arvon edistämi-
sestä ja erityisesti miesten tasa-arvo-
ongelmien ratkaisemisesta kiinnostu-
neille ihmisille. Järjestö keskittyy ni-
menomaan tähän miesnäkökulman 
esille nostamiseen, koska meillä on jo 
lukuisia naisasiajärjestöjä, mutta ei 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
keskittyvää miesjärjestöä. Myös se, 
että juhlapuheista ja muutamista nä-
ennäisistä myönnytyksistä miesten 
suuntaan (esim. TANE:n miesjaosto), 
miesten asema ja oikeudet eivät ole 
tällä hetkellä tasa-vertaisessa asemas-
sa tasa-arvopolitiikassa tai näy tasa-

vertaisina huolenaiheina tasa-
arvoviranomaisten toiminnassa, on 
syy keskittyä tässä vaiheessa juuri 
miesasiaan. 
 
Järjestön painopistealue on siis mies-
ten oikeuksien ja aseman kehittämi-
sessä ja sukupuolten välisen tasa-
arvon lisäämisessä sitä kautta. Järjestö 
ei kuitenkaan vastusta toimia naisten 
aseman parantamiseksi, vaan tukee 
niitä, kunhan ne eivät vain johda mies-
ten syrjintään ja epätasa-arvon lisään-
tymiseen. Onhan se toki miestenkin 
etu, jos naisilla menee hyvin, ja päin-
vastoin. 
 
On siis syytä korostaa, että miesten 
aseman parantaminen on myös nais-
ten etu. Jos esimerkiksi miesten syr-
jäytymistä voitaisiin ehkäistä, poikien 
koulumenestystä parantaa jne., niin 
näistä toimista hyötyisivät tietenkin 
myös naiset. Vaikka jossain kohtaa 
saatetaankin ehkä joskus kilpailla niu-
koista resursseista, niin miehiin panos-
taminen ei ole mitenkään automaatti-
sesti naisilta pois, vaan se voi hyvin 
parantaa myös heidän tilannettaan. 
 
Nouseeko tasa-arvoasioiden joukosta 
jotkut teemat aivan erityisesti itseäsi 
puhutteleviksi? 
 
Lähinnä miehiin kohdistuva institutio-
naalinen sukupuolisyrjintä, eli miehiä 

sukupuolen perusteella syrjivä lainsää-
däntö, sekä viranomaiset.   
Jos miesten oikeutta tasa-arvoon ei 
tunnusteta edes lainsäädännön, sen 
soveltamisen alueella tai viranomais-
toiminnassa, niin turhapa siitä on kos-
kaan haaveilla muuallakaan. 
 
Mikä on näkemyksesi tämänhetkises-
tä Suomessa harjoitettavasta tasa-
arvopolitiikasta? 
 
Se on käytännössä pelkkää naisasiapo-
litiikkaa, mikä on tasa-arvon, ja viime 
kädessä, jopa tavallisten naistenkin, 
intressien vastaista. 
 
Onko joku tai joitain tasa-arvoon 
liittyviä teemoja, jotka olisivat tällä 
hetkellä mielestäsi erityisen ajankoh-
taisia? 
 
Ympärileikkaus. KKO väitti äskettäises-
sä ratkaisussaan valheellisesti, että 
poikien ja tyttöjen ympärileikkausten 
välillä olisi jokin perustavanlaatuinen 
ero. Todellisuudessa näin ei ole. KKO 
ei myöskään suostunut kunnioitta-
maan poikavauvojen ihmis- ja perusoi-
keuksia siten kuin sivistys- ja oikeus-
valtiossa olisi pitänyt. 
 
Tulevaan lakiin ympärileikkauksista 
pitäisi pystyä vaikuttamaan siten, että 
poikavauvojen oikeus fyysiseen koske-
mattomuuteen ja tasa-arvoon lain 
edessä tulisi turvatuksi. 
 
Terveisesi ihmisille, jotka miettivät 
uuden yhdistyksen toimintaan mu-
kaan lähtemistä? 
 
Jos et veikkaa, et voi voittaa. Mitään 
ihmeitä on turha luvata tai odottaa. 
Tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta 
lähestyvät henkilöt voivat varautua 
melkoiseen ryöpytykseen, sillä Suo-
messa tämä näkökulma on kuitenkin 
melko uusi ja perinteisen, feministi-
sen, valtaeliitin aseman haastava. 
Mutta loppujen lopuksi uskon, että 
kaikki suomalaiset, ja jopa maailma 
laajemminkin, hyötyy siitä, että mies-
ten asiat huomioidaan tasaveroisesti 
tasa-arvopolitiikassa. Eli jokaisen kan-
nattaa tukea miesten tasa-arvon to-

teuttamista.  

 
Keskustelu uuden järjestön perustamisesta on 
lähtenyt liikkeelle Miesten tasa-arvo –
keskustelufoorumilta www.foorumi.info/
miestentasaarvo/index.php. 
 
Neljän vuoden välein julkaistava Tasa-arvo-
barometri julkaistaan 25.11.2008 Helsingissä 
Säätytalolla klo 11-12. 
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J ärjestyksessään neljännen vuosit-

taisen Miesten viikon yleisteema 

on Pelasta itsesi, mies! Kolmiosaisen 

teemasarjan (2006: Pelasta mies!, 

2007: Pelasta toinen mies! ja 2008: 

Pelasta itsesi, mies!) päätökseksi ajat-

telu kohdistetaan mieheen itseensä, 

miehen itsekasvuun. Sosiaalinen tilaus 

miesten itsekasvulle on viime vuosina 

vahvasti lisääntynyt. Miehisyyksissä 

tapahtuneiden positiivisten muutos-

ten, kuten isyyden merkityksen kas-

vun, suvaitsevaisuuden lisääntymisen 

sekä naisten ja miesten tasa-

arvoistumiskehityksen edistymisen 

kanssa ovat miesten väliset sosioeko-

nomiset ja kulttuuriset erot kasvaneet, 

monenlaiset odotukset erilaisten mies-

roolien suhteen ovat lisääntyneet ja 

koko yhteiskunnan tasolla näyttäisi 

solidaarisuusajattelu heikentyneen. 

Teemaviikon aikana katse käännetään 

entistä enemmän miesten voimavaro-

jen ja vahvuuksien suuntaan, kun 

aiempina vuosina on edetty enemmän 

ongelmakeskeisesti. Viikon yhtenä 

keskeisenä tavoitteena on se, että 

tieto miesten tukitoiminnasta tavoit-

taa mahdollisimman monet miehet 

niin kotona, kouluissa, työpaikoilla 

kuin harrastuksissa tai erilaista palve-

lua hakiessaan. Miestietoutta integroi-

daan kattavasti erilaisiin yhteiskunnan 

osajärjestelmiin oppikirjoista jär-

jestöjen toimintasääntöihin, hallin-

nosta julkiseen sanaan. 

Miesten Viikko 3.-9.11.2008 

OHJELMA 

Maanantai 3.11. 

Isyyden uudet tuulet Kainuussa -

seminaari 
Paikka: BioRex, Sali 2, Kauppakatu 38, Kajaani klo 

12.00 -15.30 

Lisätietoja: maarit.t.leinonen@kainuu.fi  

Ei uhria ilman tekijää -

katuväkivaltaseminaari 3.-4.11. 
Lisätietoja: www.nuortenkriisipiste.fi 

Ilmainen Äijäjooga  
Notkeutta niveliin - tyyneyttä tietoisuuteen  

Lisätietoja: www.aijajooga.fi 

Tiistai 4.11. 

Ei uhria ilman tekijää -

katuväkivaltaseminaari 3.-4.11. 
Lisätietoja: www.nuortenkriisipiste.fi 

Pojat, isät ja isoisät 
Illan aikana tarkastellaan alustuksin ja keskuste-

luin mieheksi kasvamista ja kasvattamista sekä 

miehen rooleja muuttuvassa maailmassa. 

Paikka: Pentinkulma -sali, Keravan kirjasto klo 

18.00–20.00 

Kurssimaksu: 5 euroa 

Lisätietoja: https://openet.virkamaki.fi/kerava 

Miestyön mahdollisuudet Kuopion 

seudulla  
Verkostopäivä ammattilaisille ja sidosryhmille 

Paikka: Kuopion kaupunginkirjasto, Maaherranka-

tu 12, klo 12.00–16.00 

Lisätietoja: www.kuopionkriisikeskus.fi 

Keskiviikko 5.11. 

Mies Suomessa, Suomi miehessä  

Näkökulmia siirtolaisuuden mieserityi-

siin kysymyksiin 
Maahanmuutto ja sukupuoli - mikä on maahan-

muuttajamiehen paikka? 

Paikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, Sali 2 (B212), 

Helsinki, klo 18.00–20.00 

Lisätietoja www.miessakit.fi 

Miehen tiloissa 
Ryhmä Äijä!, vierailuesitys, Teatteri Telakka klo 

19.00 (40min) 

Äänillään ja liikkeillään neljä miestä esittävät 

muutamia kohtauksia (miehen) elämästä. 

Varaukset ja tiedustelut: 03 2250 720, teatte-

ri@telakka.eu & www.piletti.fi 

 

 

Torstai 6.11. 

Miesfoorumi - Mies vailla tasa-arvoa 
Mitä naisten aseman parantaminen antaa miehil-

le? Jouni Varanka, Ylitarkastaja, STM 

Paikka: Miessakit ry, Annank. 26 klo 17.30–19.30 

Lisätietoja www.miessakit.fi 

Miestyön mahdollisuudet Lapissa 
Verkostopäivä ammattilaisille ja sidosryhmille 

Paikka: RAMK auditorio, Jokiväylä 11, Rovaniemi 

Lisätietoja: jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi 

Miehen tiloissa 
Ryhmä Äijä!, vierailuesitys, Teatteri Telakka klo 

19.00 (40min) 

Äänillään ja liikkeillään neljä miestä esittävät 

muutamia kohtauksia (miehen) elämästä. 

Varaukset ja tiedustelut: 03 2250 720, teatte-

ri@telakka.eu & www.piletti.fi 

Perjantai 7.11. 

Tampereen 12. Miespäivät: Tilit tasan! 
Lisätietoja: www.miespaivat.net 

Mitä tasa-arvon jälkeen - naislaadun ja 

mieslaadun tunnistaminen on hyvin-

vointia 
Paikka: Lyceum Klubben klo 9.00–14.00, Rauhan-

katu 7 E, Kruunuhaka, Helsinki 

Hinta: 120 € (60 € eläkeläiset ja opiskelijat) 

Lisätietoja: www.maria-akatemia.fi ja 

www.miessakit.fi 

Lauantai 8.11. 

Tampereen 12. Miespäivät: Tilit tasan! 
Lisätietoja: www.miespaivat.net 

Sunnuntai 9.11. 

Hyvää Isänpäivää! 

Muuta Miesten Viikolla 

Valokuvaaja Jore Puusan näyttely 
Miessakkien koulutussalissa Miesten Viikon ajan, 

Annankatu 16 B 28, Helsinki. 

Jarmo Mäkilän Miesten huone -

näyttely  
Helsingin kaupungin taidemuseossa, Tennispalat-

sissa 17.9.–16.11.2008. 
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Hyvää Isänpäivää 9.11.2008! 



Seuraava 

extraURHO 

ilmestyy 

kesäkuussa 

2009 


