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Kaupunginjohtajan puhe valtakunnallisessa miestyön foorumissa 23.5.2017  
 
 
 

Hyvää päivää hyvät miehet ja naiset! 
 
 

Järjestyksessään kymmenes miestyön foorumi järjestetään nyt täällä 
Mikkelissä. Lämpimästi tervetuloa kaupunkiimme ja Kyyhkylään.  
 
Ehkä olettekin tietoisia, että tuossa vähän matkan päässä Saimaan ran-
nalla järjestetään tänä kesänä asuntomessut, joten tervetuloa silloinkin 
tänne suunnalle. 
 
Miestyön foorumissa on kyse ennen kaikkea hyvinvoinnista. Hyvinvointi 
on teema, joka koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Mikkelin kau-
pungin strategiassa puhutaan ihmisten, ympäristön ja elinkeinojen hy-
vinvoinnista. Jo mainitut asuntomessut on jo pelkästään tapahtumana 
hyvinvointia edistävä teko, mutta ennen kaikkea asuminen hyvässä ym-
päristössä lisää ihmisten hyvinvointia. Perheystävällinen ympäristö inspi-
roi ja tekee arjesta helpompaa. Siihen me Mikkelissä pyrimme. 
 
Mikkeli on prosentti Suomesta sekä väkimäärältään että pinta-alaltaan. 
Kaikin puolin Mikkelissä ollaan hyvin keskivertoja suomalaisia, mutta tut-
kitusti mikkeliläiset ovat myös onnellisia. Aina arki ei tietenkään Mikke-
lissäkään ole helppoa, siksi miehetkin tarvitsevat apua. Suomalainen 
mies ei ehkä helposti puhu eikä kosketa, mutta tämän vuoden miestyön 
foorumin teemana onkin Koskettava mies.  
 
Kosketusta voi tietenkin olla monenlaista. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 
on kosketuksen negatiivisinta puolta – tuolloin on tärkeää auttaa uhreja, 
mutta myös tekijöitä. Mikkelissä toimiva Viola – Väkivallasta vapaaksi ry 
tekee arvokasta työtä suurella asiantuntemuksellaan. Matalan kynnyk-
sen palvelu on tarkoitettu kenelle tahansa, joka kokee tehneensä väkival-
taa tai joutuneensa uhriksi.  
 
Mikkelissä Violan palveluihin kuuluu myös Miesten Asema, joka kohtaa 
asiakkaan kokonaisvaltaisena eikä vain ongelmien summana. Ymmärtävä 
ja lämmin vastaanotto onkin hyvä alku isojen tai pienten ongelmien pur-
kamiselle – esimerkiksi liika byrokratia ja avun piiriin vaikeasti pääsemi-
nen eivät auta miestä, jonka tarvitsisi avautua toiselle kaltaiselleen. Niin-
pä koskettava mies onkin ennen kaikkea keskusteleva mies. 
 
Miehestä voi nostaa esiin monia eri puolia. Mies voi olla puoliso, isä, iso-
isä, veli, rakastaja, esikuva – mutta ennen kaikkea mies on yksilö, ja usein 
kovan ulkokuoren alla on ihminen, joka vain etsii onneaan.  
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Mikkelin kaupunki haluaa olla asukkaitaan osallistava, miehiäkin ja hei-
dän tarpeitaan kuunteleva. Hyvinvointityöhön kuuluu henkisen hyvin-
voinnin lisäksi myös fyysinen ulottuvuus ja esimerkiksi päihdetyö. Var-
hainen puuttuminen erilaisiin ongelmiin ja yhteistyö toimijoiden välillä 
on tärkeää. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyspalvelut aloitti tänä 
vuonna uudessa kuntayhtymässä Essotessa, mutta helppo yhteys kau-
punkiorganisaation välillä on säilynyt. Organisaatiot työskentelevät lä-
hekkäin, joten asiakas ei hautaudu byrokratian alle. 
 
Mitä tulee miesten terveyteen, on Mikkelissä hyvä tavoitella suuntaa 
ylöspäin. Viimeisimmässä hyvinvointikertomuksessa todetaan muun mu-
assa, että miesten alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmat lisääntyivät 
Mikkelissä. Toisaalta liikennetapaturmat ja itsemurhat vähenivät.  
 
Positiivista on se, että valtakunnallisesti nuorten humalahakuinen juomi-
nen on vähentynyt. Siinä on hyvä ponnahduslauta myös vanhempaa su-
kupolvea koskevalle valistustyölle. Monestihan miesten ongelmat maas-
samme liittyvät juuri päihteiden väärinkäyttöön. Suomalainen mies kai-
kessa juroudessaan etsii mieluummin vastauksia viinapullon pohjalta 
kuin olisi koskettava ja keskusteleva mies.  
 
Miestyössä täytyykin löytää tehokas linja, jotta suunta kääntyisi, eikä 
keskusteleminen koettaisi outona tai jotenkin häpeällisenä. Avunsaannin 
täytyy olla luontevaa. Uskon ja tiedän, että Mikkelissä tähän työhön riit-
tää asiantuntemusta ja osaamista. 
 
Vielä kerran kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen ja tervetuloa Mikkeliin. 
Olemme täällä tärkeällä asialla, mutta kaiken vakavan asiatiedon lomas-
sa muistakaamme hymyillä. Ja miehet: Olkaamme ylpeästi miehiä ja pi-
täkäämme kiinni miesten oikeuksista!  
 
   
 


