
 
Miesfoorumissa hiotaan särmiä ja hoidetaan haavoja 
 
Miehet ympäri maailmaa ovat alkaneet yhä yleisemmin oivaltaa, että he voivat tukea toisiaan 
kasvussa todelliseen miehuuteen ja vastuuseen. On syntynyt miesten ryhmiä, miesten kokoontumisia 
ja tapahtumia, joissa miehet voivat rohkaista toisiaan ja etsiä yhdessä, Jumalan sanan valossa tietä 
eteenpäin. Miestä väkevämpi ei olekaan alkoholi vaan Jumalan sana, josta kaikki todellinen viisaus 
lähtee. Ei tarvitse olla reppana, kun saa olla reilusti kunnon kaveri. Suomessakin on syntynyt useita 
kristittyjen miesten ryhmiä.  
 

Helsingin Raamattukoulun yhteydessä on jo yli kymmenen vuotta 
toiminut Miesfoorumi, jossa on eri tavoin mukana noin 200 
miestä. Kymmenvuotisjuhlia vietettiin huhtikuun lopussa,  
28-29.4.2007 Helsingin kristillisellä opistolla. Lauantai kului 
saunomisen, lounaan ja seminaarin merkeissä, sunnuntai alkoi 
juhlallisesti messulla Roihuvuoren kirkossa, jossa Hannu 
Äimänen saarnasi ja Musti lauloi. 
 
 

 
Juhlalounaan ja kahvien jälkeen seminaari jatkui. Puhujina oli 
Miesfoorumin miehiä vuosien varrelta. Muisteltiin menneitä, 
jaettiin kokemuksia Jumalan johdatuksesta ja mietittiin, minne 
ollaan menossa. Mukaan ilmoittautui yli 30 miestä. Saatiin 
kesäksi hyvät eväät, seuraava yhteinen seminaari on 
marraskuun lopulla.  
 
 
 

 
 
Tilaisuus ja mahdollisuus kasvuun 
 
Miesfoorumi on valinnut tunnukseksi kiven. Se on luonnonkivi, jonka särmät ovat hioutuneet toisia 
kiviä vasten. Kiven pintaan on jäänyt koholle lujempi aines, joka muodostaa kiven ympäri kulkevan 
ristin. Kohoava muodostelma pinnassa kuvaa syntymässä olevaa uutta muotoa. Karkea ja rosoinen 
kivi on kuin suomalainen mies. Kun menee kiven lähelle ja painaa korvansa sitä vasten, kuulee sisältä 
musiikkia. Raamatussa puhutaan elävästä kivestä, kulmakivestä, joka on Kristuksen vertauskuva.  
 
Miesten kesken pyritään aitoon vuorovaikutukseen, jossa toiselle annetaan tilaisuus kasvuun. 
Esikuvana on Jeesus ja hänen kutsunsa totuuteen ja veljelliseen rakkauteen toisia kohtaan. Kun tämä 
totuus saa ohjata elämää, se vie oikeaan vastuuseen ja vapauteen, sen valossa kykenee vetämään 
rajoja ja kasvamaan sellaiseksi, joksi Jumala on meidät tarkoittanut. Se on elämää muuttava prosessi, 
jolla voi olla vaikutusta sisäisen kasvun lisäksi työelämään, parisuhteeseen, perheeseen ja 
vanhemmuuteen.  
 
Ryhmässä voi toimia monella tavalla. Voi olla mukana vain kuuntelijana, mutta voi myös ottaa 
vastuuta sen mukaan, mikä itselle parhaiten soveltuu. Lahjansa voi panna likoon. Toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan maallikkovoimin ja tehtäviä riittää saunan lämmittämisestä illan 
juontamiseen, ruuan hankkimisesta alustuksen pitämiseen, kokouksen järjestelyistä sielunhoitajan ja 
esirukouspalvelun tehtäviin. 



 
Pekka Virtanen on osallistunut Miesfoorumin tilaisuuksiin vuodesta 2000 lähtien, 
aluksi saunailtoihin ja seminaareihin. Elämä muutoksessa -ohjelma ja myös sen 
kehittäjätiimi ovat vetäneet hänet tiiviisti mukaan, samoin MLM -koulutus. Hän 
osallistui juhlaseminaariin ja siihen liittyneeseen jumalanpalvelukseen Roihuvuoren 
kirkossa. Mukana olostaan Pekka kertoo: 
- Miesfoorumissa on ollut mahdollista puhua hyvin syvällisesti omista 
uskonasioista, kokemuksista ja vaikeuksista elämässä. Olemme yhteisissä 
rukoushetkissä voineet tuoda omia, perheittemme ja läheistemme asioita 
rukouksessa Jumalan eteen ja jättää ne Hänen armolliseen huomaansa.  

 
Olemme myös saaneet hengellistä oppia ja ravintoa toisiltamme. 
- Helsingin Raamattukoulu on muodostanut myönteisen raamin tähän toimintaan. Tärkeintä on ollut 
kokemus, että olemme yhdessä saaneet olla tekemässä Jumalan valtakunnan työtä, pyytää Hänen 
ohjaustaan ja myös kokea, että olemme tätä ohjausta saaneet.  

 
Eljas Kuurne sai kimmokkeen Hannu Äimäsen puheesta, jossa hän kertoi 
henkilökohtaisesta kehityskaarestaan ja Miesfoorumista. - Muistaakseni se oli 
vuonna 2004, jolloin Järvenpäässä oli suuret miestenpäivät, mm. Mikko Heikka ja 
Juha Mieto käyttivät siellä puheenvuoroja. 
- Lähdin myöhemmin mukaan Kuivasaaren merimatkalle, jonka aikana ilmoitin 
kiinnostukseni kirjoitushommiin ja Jorma Reinikainen otti sen todesta. Olen ottanut 
valokuvia ja kirjoittanut joitakin juttuja Tosimies-lehteen. Olen myös äänittänyt 
seminaariesitelmiä. Olen edelleen mukana johtajuuskoulutuksessa. 

  
- Viestintäryhmän jäsenten keskinäinen toveruus ja vuorovaikutus on ollut minulle tärkeää. Profetia- ja 
rukouskokoontumiset ovat merkinneet paljon. Kevät- ja syysseminaarit ovat mielestäni olleet 
laadukkaita ja mielenkiintoisia. Meillä on ollut onni saada aivan eturivin hengellisiä johtajia puhujiksi. 
Jorma Reinikainen on luotsannut laadukkaasti ja kehityshakuisesti foorumiamme: siitä hänelle kiitos.  
 
Raamattukoulun väelle haluan antaa erityismaininnan lämpimästä ja sydämellisestä asenteesta meitä 
miehiä kohtaan. Se on näkynyt tiloista sopimisissa ja vertaansa vailla olevasta muonituksesta. Myös 
Akselin työ on ollut merkityksellistä: olemme saaneet edullisesti hänen editoimaansa arvokasta 
hengellistä materiaalia. 
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