
Osa lähtee miesten yhteisölliseen toimintaan elämän hajottua, osa välttääkseen haaksirikon 
 
MIES TARVITSEE HENKISTÄ JA HENGELLISTÄ TUKEA 
 
Kristitty mies, ihanne vaiko utopia? Tällä kysymyksenasettelulla käynnistyi Helsingin Raamat-
tukoulun Miesfoorumin toiminta 1996. Nyt, vuosikymmen myöhemmin, uskovan miehen malli 
näyttää tulleen jäädäkseen. 
 
 

Helsingin Raamattukoululta Töölönkadulta löytyvät kaksi 
Miesfoorumin keskeistä toimijaa.  
 
Kauppatieteiden maisteri Jorma Reinikainen ja varatuomari 
Hannu Äimänen ovat molemmat olleet perustamassa, 
kehittämässä ja nyt vetämässä tätä kaikille miehille tarkoitettua 
toiminnan ja vuorovaikutuksen paikkaa. 
 

 Hannu Äimänen Jorma Reinikainen 
 
 
Mieskuvan perustana Raamattu 
Miesfoorumin tavoite on yhteistapaamisin, sau-
nailloin, keskusteluin ja erilaisen toiminnan 
kautta hakea ja rakentaa kristillistä mieheyttä. 
Tähän kuuluu keskeisenä niin Raamatun poh-
jalta lähtevä mieskuvan pohdinta kuin aivan 
konkreettinenkin elämän solmu- ja kipukohtiin 
paneutuminen. 
- Monelle toimintaan osallistuvalle on jo sen ver-
ran karttunut ikää ja elämänkokemusta, että 
myös kolhuja matkan varrella on ehtinyt tulla, 
sanoo Jorma Reinikainen.  
   Näitä kolhuja ovat avioerot, parisuhde-
ongelmat, työelämän ja urapyrintöjen tuomat 
kriisit.  
 
Työelämän kriisistä Miesfoorumin vetäjäksi 
Reinikaiselle itselleen pysähtymisen paikka tuli 
viime vuosikymmenen puolivälissä, avioeron ja 
työuupumuksen myötä. 
- Vastasin erään isohkon teollisuuskonsernin 
sisäisestä tarkastustoiminnasta ja osallistuin sen 
strategiseen suunnitteluun. Työpaikkani oli Jy-
väskylässä, koti Espoossa.  
   Vaativa ja vastuullinen työ, jatkuva sukkulointi 
kodin ja työpaikan välillä, ylipitkiksi venyvät 
työviikot - kaikki tämä johti kymmenen 
työvuoden jälkeen ammatilliseen umpikujaan. 
- En enää voinut kokea työtäni mielekkääksi 
kun, monen muun työntekijän tavoin, tunsin ru-
tistuvani yhä enemmän organisaation rattaisiin 
ja sen aina vain kasvaviin vaatimuksiin.  
 
Apua miehenä olemisen ongelmiin 
Jorma Reinikaisen työsuhteen päättyminen 
osoittautui lopulta siunaukseksi - niin hänen it-
sensä kuin Miesfoorumin toiminnan kannalta.   
Jorma koki saaneensa Jumalalta kutsun Mies-
foorumin vastuunkantajan tehtävään, kun hän 
tutustui erään miesten saunaporukan toimintaan 

ja sai kontaktin erääseen miestutkimukseen 
syvällisesti paneutuneeseen teologiin. 
- Aloin tutkia sitä problematiikkaa, johon itse 
olin työelämässäni törmännyt: millä keinoin 
ihminen kykenee sisäisesti selviytymään 
muutospaineessa, jossa työ ja omat 
odotukset siitä ovat keskenään jyrkässä 
ristiriidassa. 
   Jorman tutkimustyön pohjalta syntynyttä 
Elämä muutoksessa -valmennusohjelmaa 
sovelletaan nyt foorumin tapaamisissa, kun 
vastaaviin muutoskriiseihin joutuneita miehiä 
pyritään auttamaan näiden ongelmissa. 
- Henkisen ja hengellisen tuen sekä 
rohkaisun lisäksi Miesfoorumin eri 
ammattialojen verkosto tarjoaa myös 
ammatillista apua, esimerkiksi lainopillisissa 
asioissa, sanoo Hannu Äimänen. 
 
Väylä hengelliseen ja henkiseen kasvuun 
Miesfoorumin osoitteisto on kymmenessä 
vuodessa kasvanut jo pariin sataan. Myös 
kokoontumiset ovat vakiintuneet monimuo-
toiseksi yhteistoiminnaksi. 
   Miesfoorumin jäsenet edustavat 
Reinikaisen ja Äimäsen mukaan suomalaisen 
yhteiskunnan mieskirjoa laidasta laitaan. 
– Mukana on niin tavallisia duunareita kuin 
yritysten toimitusjohtajia, Jorma Reinikainen 
sanoo. 
   Yhteisenä nimittäjänä on halu miehiseen, 
keskinäiseen toimintaan Sanan äärellä. 
  Saunailtojen, yhteisten retkien ja semi-
naarien tarkoituksena on paitsi henkinen ja 
hengellinen kasvu myös tarjota vertaistukea 
ja levähdyspaikka miehille, jotka tänä päivänä 
ovat usein hyvin kovilla raa´an arjen keskellä. 
- Rakennamme keskinäistä veljeyttämme aja-
tuksella ”miestä ei jätetä”, muotoilee Jorma 
Reinikainen.  



  

 
 
Lauluryhmä Musti Miesfoorumin kymmenvuotisjuhlassa Roihuvuoren kirkossa huhtikuussa 2007 
 
 
Avoimuutta yli kirkkokuntarajojen 
Miesfoorumin omin tehtäväalue löytyy Reini-
kaisen mukaan kristittyjen miesten varustami-
sessa. 
– Vetäjätiimissämme on kokeneita, tietorikkaita 
kristittyjä miehiä ja porukalla vahva sitoutumi-
sen yhteishenki. 
– Varustamiseen tarvittavat työvälineet ovat 
kypsyneet Jumalan johdatuksessa. Tapahtu-
neen myönteisen kehityksen tärkeänä tekijänä 
on myös verkostoituminen, Reinikainen sanoo. 
   Hänen mukaansa Miesfoorumin avoimuus yli 
kirkkokuntarajojen on edesauttanut yhteyden 
luomisessa muihin kristillisiin miesporukoihin. 
- Se, mihin meitä miehiä nyt varustetaan, on 
vielä avoin kysymys. 
- Kirkossamme ja koko yhteiskunnassa on nyt 
käynnissä isoja muutoksia. Jonain päivänä ne 
voivat tuoda eteemme haasteen, jossa koeteltu 
kristityn miehen malli ei enää ole utopiaa, vaan 
rakentava ja todellinen vaihtoehto laajempiin 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin.  
 
Nykyihmisen Jumala-suhde kadoksissa 
Raamattuopettajana ja saarnaajana siviili-
työnsä ohessa toimiva Hannu Äimänen pitää 
nyky-yhteiskunnan suurena uhkana sitä, että 

ihmiset ovat kadottaneet elävän Jumala-suh-
teensa. 
- Pidetään kyllä muutamasta Raamatunlau-
seesta kiinni, mutta ei silti olla juurruttu Juma-
lan armoon, Äimänen toteaa. 
   Tässä tilanteessa olisikin Äimäsen mukaan 
kristityillä miehillä toiminnan paikka: 
- Mahdollisuus vaikuttaa on nyt olemassa, ja 
se pitäisi osata käyttää. 
   Niin katulähetystyössään kuin lakiasiaintoi-
mistossaan Äimänen näkee, miten rikkinäistä 
ja ahdistunutta elämää ihmiset tänä päivänä 
elävät. 
– Esimerkiksi työelämässään moni on kovissa 
paineissa. Jos olet johtavassa asemassa ja 
kannat kristillisesti huolta alaistesi hyvinvoin-
nista ja jaksamisesta, oma henkinen ja fyysi-
nen terveytesi on silloin helposti uhattuna. 
   Äimänen kertoo, miten hän erään tunnetun 
suomalaisyhtiön toimitusjohtajan merkkipäivillä 
antoi tälle lahjaksi Uuden testamentin ja kysyi, 
rukoileeko tämä koskaan. 
– Hannu, tietäisitpä vain, miten usein, oli vas-
taus.   
 
Teksti Risto Rasilainen  
 
Julkaistu KD -lehdessä nro 19, 10.5.2007  

 


