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00:00:02 Toimittaja Aino-Maija Makkula 

Onko suomalainen mieskuva mielestäsi liian kapeakatseinen? 

 

00:00:08 Haastateltava Taisto Ahokas 

No on kyllä, minä olen sitä mieltä. Suomalaisen miehen kuva on vähän juntti. 

 

00:00:15 Haastateltava Henri 

Mä en oikeastaan tiedä, että minkälainen suomalainen mieskuva oikein on, että siinä mielessä ei. 
Toivottavasti se on leveämmässä, jos se on kapea. 

 

00:00:23 Haastateltava Taavi Abruquah 

No joo nyt kun sä muotoilet sen noin niin on, on liian kapeakatseinen. 

 

00:00:27 Toimittaja Aino-Maija Makkula 

Minkä takia? 

 

00:00:30 Haastateltava Taavi Abruquah 

No sen takia, koska miehiä on paljon erilaisia ja ne ei oo kaikki, kaikki samanlaisia. 

 

00:00:36 Toimittaja Aino-Maija Makkula 

Mitä mieltä olet uudesta reissumiesleivän logosta, jossa on nyt transsukupuolinen, 
päihderiippuvainen ja etniseen vähemmistöön kuuluva mies? 

 

00:00:47 Haastateltava Taisto Ahokas 

No minä en siunaa. Leipä syödään leipänä ja asiat muuten toisaalla. 

 

00:00:55 Haastateltava Henri 



Se on tämmöinen perus, perus tota markkinointi, markkinointijuttu tällä hetkellä, että mun mielestä 
siitä on syntynyt vähän liikaa keskustelua niin kuin jos ajatellaan sitä, että mitä se oikeasti on, että se 
on, se on mainos. En oikeastaan sen kummempia ajattele siitä. 

 

00:01:12 Haastateltava Taavi Abruquah 

Ei se, ei se niinku huono juttu ole. En mä sitä henkilökohtaisesti hirveän hyvänäkään silleen pidä 
niinku omasta näkökulmasta, että mä en ole hirveästi kiinnittänyt huomiota aikaisempaan kuvaan. 
Mutta jollekin se saattaa tuntua tärkeältä. 

 

00:01:33 Toimittaja Aino-Maija Makkula 

Miten tätä kuvaa suomalaisista miehistä voitaisiin mielestäsi moninaistaa ja laajentaa? 

 

00:01:39 Haastateltava Taisto Ahokas 

Jaa-a, se on paha kysymys, sano sinä joku vinkki, mutta ei ei ei meissä paljon me ollaan tämmöisiä 
mitä me ollaan, eikä tarvitse muuttua. Me ollaan ihan oma lukumme. 

 

00:01:56 Haastateltava Henri 

Nyt pistit vaikean. En oikeastaan tiedä. Musta tuntuu että se tapahtuu ihan niinku omalla painollaan 
tällä hetkellä, että se ei niinku vaadi mitään sellaista erityistä toimenpidettä. Mun mielestä se 
tapahtuu niinku ihan tässä tässä ajan myötä muutenkin. 

 

00:02:14 Haastateltava Taavi Abruquah 

No varmaan just tommosella reissumiehen tapaisilla tempuilla, että erilaisia miehiä myös otetaan 
esiin tämmöisissä jutuissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


