
MIESFOORUMI ON VELJELLISTÄ VUOROVAIKUTUSTA 
 

Mikä on miehen paikka, rooli ja tilanne tämän päivän yhteiskunnassa - perheessä - 
työpaikoilla? Mitä kristityllä miehellä on tänä päivänä annettavaa siellä, missä hän liik-
kuu? Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumi haluaa luoda miehille mahdollisuuden 
olla ja toimia yhdessä kristillisen vakaumuksen pohjalta. 
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-Minulle Miesfoorumi on ollut löytöretki. Kaikkein antoisinta toiminnassamme on ollut veljellinen yhteys: voi 
oppia toisilta, saada rohkeutta ja uudenlaisia näkökulmia omaan elämään ja uskoon. Keskinäisestä luottamuk-
sesta kumpuava jakaminen on rikkautta, Miesfoorumin vastuunkantaja Jorma Reinikainen toteaa. 

Vastuunkantajaksi ja pelinavaajaksi 

Miesfoorumin syntyyn vaikutti Helsingin Raamattukoulun yhteydessä neljän miehen halu saada järjestää mie-
hille tilaisuus keskusteluun. Jorma oli mukana jo ensimmäisessä seminaarissa, kun toiminta käynnistettiin 
1996. Hänet mukaan toimintaan kutsui yksi perustajista, ystävä ja entinen työtoveri uskoontulovaiheen työpai-
kasta. 

Pari vuotta myöhemmin Jorma koki saaneensa Jumalalta kutsun Miesfoorumin vastuunkantajan tehtävään, 
kun hän tutustui erään miesten saunaporukan toimintaan ja sai kontaktin erääseen miestutkimukseen syvälli-
sesti paneutuneeseen teologiin. 

-Minulla alkoi kehkeytyä monenlaisia ideoita ja suunnitelmia siitä, miten miesten seminaaritoimintaa voitaisiin 
kehittää. Vastuunkantajaryhmä antoikin vapaat kädet pelin avaukselle. Syksyllä 1998 huomasin, että olin saa-
nut koko toiminnan vetäjän roolin. Miesfoorumi-nimi vakiintui silloin Helsingin Raamattukoulun säilyessä taus-
tavaikuttajana. Miesfoorumille oli selvästi sosiaalinen tilaisuus. Koin tässä, että Jumala vahvisti minulle työ-
näyn. 

Väylä hengelliseen ja henkisen kasvuun 

Miesfoorumi tarjoaa miehille foorumin toimia yhdessä. Toiminta vetää miehiä yhteen Sanan ääreen. Tähän on 
olemassa selvä tarve - oli se sitten hengellistä sanomaa tai vaikkapa talkootöissä puitten hakkaamista. Mies-
foorumi on osa kristillistä miesliikettä, joka näyttää laajenevan ihan omalla painollaan. Verkostoitumalla saa-
daan miehiä eri kristillisistä piireistä yhteen miesten omien teemojen ääreen. 

Saunailloissa ja seminaareissa miehet avautuvat helposti, ja keskustelut saattavat koskea hyvinkin syvällisiä 
asioita. Tässä on ovi veljeyteen sekä hengelliseen ja henkiseen kasvuun. Osallistujat saavat elämän eväitä 
pohdiskelemalla erilaisia aiheita omien alustajien ja ulkopuolisten luennoitsijoiden johdolla. Avoimen ja elävän 
vuorovaikutuksen avulla tarjotaan tukea toinen toiselle. 

Jorma Reinikainen sanoo, että on palkitsevaa, kun löytyy sellaisia teemoja, jotka tulevat kohti, ja keskusteluun 
saadaan yhteisen jakamisen ilmapiiri. Raa¥an arjen vastuissa ja pyörteissä eri tavoin kolhiintuneet miehet 
saavat silloin hellittää ja koota itseänsä. 

-Selvästi meidän missiomme asettuu ihmisen elämänkaaren tärkeään vaiheeseen. Keski-iän molemmin puolin 
käynnistyy syvällisiä kypsymisprosesseja, jotka pakottavat pysähtymään ja pohtimaan omaa elämää - men-
nyttä ja tulevaa. Miehellä on tuossa vaiheessa takanaan paljon kokemuksia rakentamisesta, taistelusta ja omi-
en kykyjensä harjaannuttamisesta eri elämän alueilla. 

-Mutta myös haavoittuminen saattaa olla osa todellisuutta. Joku kiperä kärsimystä aiheuttanut elämänkohtalo 
on loukannut syvältä ja tuottanut masennusta. Tuon haavan esiin tuonti turvallisessa ilmapiirissä antaa mah-
dollisuuden siirtyä eteenpäin. Ensin tutkimaan haavaa ja sen merkitystä. Sitten etsimään Jumalan puhetta 
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siinä. Tuloksena voi olla syvällinen oman elämän uudelleenarviointi, joka on usein välttämätöntä uuden, 
luovemman vaiheen käynnistymiselle. 

-Kristittyinä miehinä meillä on etuoikeutettu asema, kun me saamme tässä elämän epävarmuudessa 
luotsata Jumalaan luottaen. Haparoinnista huolimatta tämä uusi alku, joka voi olla eheytynyt avioliitto, 
uudistetut suhteet tai muutos elämän perustassa, vahvistuu koko ajan, kun mukaan tulee kokemuksia 
sisäisestä parantumisesta, tasapainoisemman elämänkokonaisuuden rakentumisesta ja voimien palau-
tumisesta. 

-Elämän sisältöön on nyt tullut merkityksellisyyttä - vastauksia siihen sisäiseen, hiljaiseen ääneen, jonka 
kuuntelemiseen ei ollut aikaa tai mahdollisuutta ennen haavoitetuksi tulemista. Selkeä näky omasta elä-
mäntehtävästä ja omasta paikasta antaa vahvuutta pysyä tässä suunnassa. Kypsyyden läsnäolon aistii 
siinä, että mies tuntee ja hallitsee itsensä, osaa keskittyä olennaisuuksiin ja kykenee hyödyntämään haa-
vojaan. Tällaisessa myllyssä näyttää suuri joukko Miesfoorumissa ahkerasti käyvistä veljistä olevan; itse-
ni mukaan lukien. 

-Toivon, että voisimme Miesfoorumissa tukea toinen toisiamme, pohtia ja etsiä yhdessä, olla toinen toisil-
lemme kuuntelijoita ja neuvonantajia; jotkut meistä jopa mentoreitakin, jotka karttuneella kokemuksellaan 
ja viisaudellaan voivat opastaa luotsaustarpeessa olevia eteenpäin. Tässä kuitenkin vain Jumalan käyt-
tämiä välikappaleita, sillä Hän on sittenkin se mestari, jonka ainutlaatuisesta luomistyöstä meidän itse 
kunkin kohdalla on kyse. Keski-iän kypsyyden ihme on hänen johdatuksensa ja armotekojensa yhteisvai-
kutusta. 

Rikas verkostoituminen muihin miesryhmiin 

Vaikka Miesfoorumissa ollaan vankasti luterilaisella pohjalla, ei raja-aitoja ole haluttu nostaa mihinkään 
suuntaan. Pikemminkin päin vastoin. Sen verran hyvät kokemukset Jormalle on vuosien varrella tullut ns. 
lattiatason ekumeniasta eli yhteydestä kristittyihin, jotka kuuluvat toiseen kirkkokuntaan tai herätyslii-
kesuuntaan. 

-Pääasia on yhteys, joka syntyy siitä, että henkilö tunnustaa Jeesuksen omana Vapahtajanaan ja raken-
taa elämänsä Kristuksen varaan. 

-Tämä näkemys oli taustalla, kun verkostoituminen useisiin eri kristittyjen miesten porukoihin aikanaan 
käynnistyi ja Miesfoorumin edustajat menivät mukaan yhteiskristillisiin miesten tilaisuuksiin. Vastavuoroi-
suuden pohjalta Miesfoorumin saunailtoihin ja seminaareihin osallistuu nyt säännöllisesti miehiä myös 
vapaista suunnista ja muista kirkkokunnista. 

Jorma on kokenut tämän "sekoittumis" -kehityksen Jumalan antamana lahjana ja rikkautena, jota ilman 
Miesfoorumin toiminta olisi saattanut jäädä melko yksipuoliseksi - pelkäksi puheiden kuunteluksi ja kes-
kusteluksi. 

Tämän "ruisleivän" ohella tarvitaan muitakin toimintamuotoja. Erikoisesti sellaisia, jotka ovat miehelle 
luontaista, konkreettista toimintaa. Ohjelmaan sisältyy nyt talkoita, retkiä ja avustustyötä. Lähetystyön 
näkökulmakin on tulossa kuvaan mukaan. Yhteinen tekeminen voi joskus osoittautua keskusteluitakin 
tehokkaammaksi avautumisen ja ystävyyden syntymisen kannalta. 

-Kullakin miesporukalla on oma kulttuurinsa ja hengellinen taustansa. Nyt teemme yhdessä asioita ja 
huomaamme, että erilaisuudessamme vahvistamme toisiamme. Olemme toteuttaneet isojakin tapahtu-
mia, joita yksin emme olisi voineet järjestää. Kaikkein rikkainta on veljellinen yhteys: voi oppia toisilta, 
saada rohkeutta ja uudenlaisia näkökulmia omaan elämäntilanteeseensa ja Raamattuun avunlähteenä. 
Uusia toimintamahdollisuuksia putkahtelee esiin koko ajan. Miesporukoissa on havaittavissa selvästikin 
joukkoliikkeen piirteitä; ellei peräti myös hengellisen herätyksen, Jorma Reinikainen enteilee. 

Teksti Markku Vesterinen 


