
MIESFOORUMI PYRKII VERKOSTOITUMAAN 
 
Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumi tarjoaa miehille foorumin toimia yhdessä. Saunaillat ja seminaarit vetävät 
miehiä yhteen Sanan ääreen. Tavoitteena Miesfoorumilla on verkostoitua siten, että eri kristillisistä piireistä 
saadaan miehiä yhteen saman sanoman ääreen.  
 
Miehillä on selvä tarve toimia yhdessä - oli se sitten hengellistä sanomaa tai vaikkapa talkootöissä puitten 
hakkaamista. Sanoma evankeliumista tavoittaa näin joukon miehiä, ja tavoitteena on toiminnan laajentaminen 
edelleen. 
 
Saunailloissa ja seminaareissa miehet helposti avautuvat, ja keskustelut saattavat koskettaa hyvinkin syvällisiä 
asioita. Seminaarit ovat ovi veljeyteen sekä väylä hengelliseen ja henkiseen kasvuun. Tarkoituksena on antaa 
osallistujille elämän eväitä pohdiskelemalla erilaisia aiheita alustajien ja luennoitsijoiden johdolla. 
 
 Miehille kun itsensä ilmaisu muuten saattaa olla hyvinkin vaikeata. Toiminnallamme haluamme olla lujittamassa 
yhteyttä miesten välillä. Avoimen ja elävän vuorovaikutuksen avulla tarjoamme tukea toisillemme. 
 
Monipuolinen toiminta kiinnostaa 

 
Martti Holma tuli mukaan Miesfoorumin toimintaan nelisen vuotta sitten, kun eräs 
foorumin jäsen häntä pyysi. Hän sanoo toiminnan olleen erittäin mielenkiintoista. 
Seminaarit tuntuvat mielenkiintoisilta ja saunaillat ovat parhaita. Erityisesti hänelle on 
jäänyt mieleen Leena ja Aarno Huiman seminaari Raamattukoululla. 
 
-Nykyinen ohjelma tuntuu varsin hyvältä. Korkeatasoiset seminaarit, joissa on hyviä 
luennoitsijoita kiinnostavat. Samoin kesäretket ja saunaillat, jotka ovat epävirallisempia. 
Niissä kokee konkreettista yhdessäoloa. 
 
Martti Holma sanoo kokeneensa useita puhuttelevia kokemuksia Miesfoorumin 
tilaisuuksissa. Hän on mukana Töölön seurakuntaneuvostossa ja sanoo ottaneensa siellä 
puheeksi Miesfoorumin toiminnan ja on saanut myönteistä vastaanottoa. 

 
Kytkökset arkielämään 
 
Teuvo Reinikaisen kiinnostus Miesfoorumiin heräsi, kun hän sai esitteen toiminnasta. 
Soitto Helsingin Raamattukouluun toi lisäinformaatiota ja hän sai tulevasta 
toiminnasta ohjelman.Ensimmäinen tilaisuus hänellä oli Kallion seurakuntatalolla, 
jossa oli saunailta.  
 
 -Koin sen hyvin rakentavana. Oli hienoa nähdä erilaisia miehiä erilaisista taustoista 
yhdessä Jumalan Sanan ääressä. Hyvin monella oli samanlaiset työtaustat kuin 
minulla. 
 
-Miesfoorumin hengellisen puolen olen kokenut tiiviisti arkielämään liittyvänä. Miesten 
yhteisö kokoontuu miesten ehdoilla. Tilaisuuksissa käsitellään aina miehiä koskevia 
asioita. Tietenkin aika on aina rajoitettua, mutta keskusteluille on jäänyt silti tilaa. 
Usein keskustelu jatkuu vielä saunan lauteilla, Teuvo Reinikainen huomauttaa. 
 
Miehillä annettavaa toisilleen 
 

Mauri Grönroosille tieto Miesfoorumista tuli, kun eräs toinen Miesfoorumin jäsen pyysi 
häntä mukaan. Hän innostui heti ajatuksesta ja sanoo saaneensa toiminnasta itselleen 
paljon. 
 
-Itselleni on ollut hienoa se, kun miehet eri taustoista kokoontuvat yhteen saman asian 
puitteissa. Ilmapiiri tilaisuuksissa on ollut erittäin avoin. Miehet kaipaavat tällaista 
yhteyttä, koska seurakunnallisessa toiminnassa monista asioista ei voi puhua yhtä 
avoimesti. Nyt pystyy suoraan puhumaan, kun naiset eivät ole mukana, hän huomauttaa. 
 
Maurin mukaan miehillä on paljon annettavaa toisilleen. Voidaan puhua omista 
kipupisteistä ja ongelmista ja pystyy yhdessä keskustelemaan. Erityisesti alustukset ovat 
Maurin mielestä olleet korkeatasoisia ja kiinnostavia ja paljon hengellisesti antavia. 
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