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Sukupolvia Suomessa

 Historiallis-yhteiskunnallinen sukupolvi

 ● Sotien ja pula-ajan sukupolvi 90 v –

 ● Sotien jälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvi 70–90 v 

 ● Sodan ja jälleenrakennuksen sukupolvi 70–79 v 

 ● Suuren murroksen sukupolvi 60–80 v 

 ● Lähiöiden sukupolvi 50–70 v 

 ● Kekkosen, 1960-luvun ja kuulentojen sukupolvi 50–70 v 

 ● Kylmän sodan päättymisen sukupolvi 40–60 v 

 ● EU-jäsenyyden ja laman sukupolvi 30–40 v 

 ● Teknologian, kansainvälisyyden ja terrorismin sukupolvi 20–29 v 



Toksisesta maskuliinisuudesta 

terveeseen maskuliinisuuteen

 Toksinen maskuliinisuus

 Mies seksuaalisesti aina kykenevä

 Mies toimii, ei puhu, tunteita ja heikkoutta ei saa näyttää

 Mies kilpailee, hän ei uskalla luottaa veljeen, joka on valmis upottamaan heikomman

 Nainen cheerleader, ei saa haastaa miestä, pitää pysyä passiivisena

 Uho, todistelu, alistaminen, asema, status, sota, voitto

 Feminiinisyyden ja heikkouden halveksiminen

 Monologi, ei dialogi

 Uho, sota, kunnian puolustaminen, heikkouden halveksiminen, Trumpin arvot, 
heteronormatiivisuus, kaksi sukupuolta

 Lakimuutoksen yhtenä tarkoituksena olisi poistaa vaatimus siitä, että sukupuolensa 
vahvistavien transihmisten täytyy olla lisääntymiskyvyttömiä. Suomi on ainoa 
Pohjoismaa, jossa transihmisiltä sitä edelleen vaaditaan. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus



Toksinen maskuliinisuus

 Ei itseironiaa

 THL:n mukaan Suomessa alkoholijuomien kokonaiskulutus vuonna 2014 oli 11,2 litraa 

sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Venäjällä vastaava 

miesten keskimääräinen alkoholinkulutus oli lähes 24 litraa vuodessa –

alkoholikuolemat

 Venäläinen juomiskulttuuri kannustaa miehiä juomaan, kun taas naisilta odotetaan 

maltillista alkoholinkäyttöä. Machoilu, päteminen ja miehinen uho ovat tappava 

yhdistelmä.

 Naisvankeja on Rikosseuraamustilaston mukaan vuonna 2016 keskimäärin 229 eli 

seitsemän prosenttia kaikista vangeista

 Naiset tappavat harvoin, he eivät raiskaa, huono-osaisuus kasautuu miehille, 

syrjäytyminen uhkaa. Ilman sosiaalisia verkostoja ja veljien tukea huono-osainen mies 

putoaa pohjalle

 Surullista jos miehet jakautuvat tulevaisuudessa hyväkuntoisiin, omistusasunnossa 

asuviin, varmassa työsuhteessa loistaviin ja urallaan kiitäviin alfa-uroksiin ja 

työttöminä ja epävarmoissa työsuhteissa sinnitteleviin luusereihin



Menestyjät, sinnittelijät ja pudokkaat

 Miesvaltaisessa yhteisössä, kuten konepajalla tai armeijassa ei saa näyttää 

heikkoutta

 Miesten servauskulttuuri

 Sovinisti ei kestä vahvaa naista

 Homofoobikon epävarmuus

 Homoseksuaalisuus rikos Suomessa vuoteen -71, tautiluokituksessa vuoteen 

-81, Ruotsissa poistettiin rikosluokituksesta jo vuonna -45

 Homoseksuaalisuus oli Venäjällä rikos vuoteen 1993 saakka.



Ruotsi on aina edellä

 Islanti (1940), Sveitsi (1942), Ruotsi (1944) ja Suriname (1944) sen sijaan seurasivat 
homostelun laillistamisen osalta heti 1940-luvun alkupuolella toisen 
maailmansodan myllerryksessä

 Terveys- ja sosiaalipalveluissa liki 80 prosenttia on naisia, rakennusalalla yli 90 
prosenttia on miehiä ja kuljetusalallakin kahdeksan kymmenestä duunarista on 
miehiä. Rajavartiolaitos on ottanut panostaa siihen, että kahdeksan vuoden 
päästä joka kymmenes rajavartija on nainen 

 Sukupuolikiintiöt takasivat miehille 40 % osuuden soveltuvuuskokeista. Kiintiöt 
poistettiin valinnoista 1989. Nyt luokanopettajista vain viidennes on miehiä

 Perinteinen mies jurotti nurkassa, ei turhia pukahtanut, ei käyttänyt neonvärisiä 
verkkareita, eikä punaisia kenkiä. Hän jurotti viikon, kävi perjantaina Alkossa, 
kiskaisi Kossun ykkösellä



Mielen teoria kehittyy lukemalla

 Kieli on tärkeä osa feminiinisyyttä, naiset rauhoittelevat puheellaan, 
lohduttavat, kannustavat ja pitävät motivaatiopuheita. Ihminen, joka 
hallitsee kielen, voi oppia hillitsemään aggressioitaan

 Tunnista tunteesi, aggressiosi, ota tilasi ja anna sitä muillekin

 Tunnetaidot auttavat vuorovaikutuksessa

 Inhimillisyys, joustavuus, heikkouden ja erilaisuuden kanssa toimeen 
tuleminen

 Kun heikkouden hyväksyy itsessä, sen voi hyväksyä myös muissa

 Machoilu tappaa: nuorten miesten kuolemat, sota, väkivalta, päihteet, 
itsetuho, alistaminen, naisvihamielisyys, heikko kommunikaatio



Terve maskuliinisuus

 Synnytykseen osallistuminen

 Perhekeskeisyys

 Dialogi

 Jing ja jang

 Irti autoritaarisuudesta

 Huumori, yhdessä nauraminen

 Kestää vahvan naisen

 Virheistä oppiminen

 Vastuu itsestä ja läheisistä

 Omasta roolista keskusteleminen

 Itsetuntemus


