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Miessakit ry:n vaikuttamistoiminta on 
kautta yhdistyksen toimintahistorian pe-
rustunut ennen kaikkea vahvaan ja määrä-
tietoiseen taustavaikuttamiseen. Virallisia 
lausuntoja on sen sijaan annettu harvaksel-
taan. Miessakit ry:n toimijoiden asiantunti-
juus erilaisissa yhteiskunnallisissa raken-
teissa on ollut kuitenkin haluttua ja kysyn-
tä laajaa. Työryhmissä ja erilaisissa neuvot-
telukunnissa toimiminen on mahdollista-
nut sellaisen vaikuttamistoiminnan toteut-
tamista, jolla on aitoja juurtuvia vaikutuk-
sia miesten ja koko yhteiskunnan hyvin-
voinnin kannalta. 
  
Elämme kuitenkin suomalaisessa yhteis-
kuntakehityksessä vaihetta, jossa yleisen 
hyvinvointi- ja tasa-arvotyön negatiiviset – 
joskin hyvin inhimilliset – vaikutukset tuli-
si osata ymmärtää ja kohdata, ja tehdä nä-
kyväksi nykyistä laajemmin. Tätä osaamis-
ta yhteiskunnastamme valitettavasti monil-
ta osin puuttuu, ja onkin vaarana, että omi-
en etujen ajaminen (myös miesnäkökul-
masta) johtaa hyvinvointi- ja tasa-
arvotyötä entistä haastavampaan kurimuk-
seen. Kun jonkun asian taakse alkaa olla 
tarvetta liittoutua, on vaarana se, että liit-
toutumistarvehaavasta tulee liiton sielu. 
  
Miessakit ry:n valtuusto päätti syksyllä 
2009 pyytää hallitustamme kartoittamaan 
mahdollisuutta Miesjärjestöjen keskuslii-
ton perustamiseksi. Tasa-arvoministeriä 
myöten myös valtiovallan rakenteissa 
esiintyi tarvetta sellaiselle taholle, jolta 
keskitetysti saisi asianmukaista tietoa mie-
hiin liittyvistä kysymyksistä. Miesjärjestö-
jen keskusliitto perustettiin tammikuussa 
2011 (ks. juttu toisaalla tässä lehdessä). 
  
Perustamisprosessi oli kiinnostava ja toki 
haasteellinenkin. Kaksi ensimmäistä rat-

kaistavaa kysymystä olivat perustettavan 
liiton sisällöllinen keihäänkärki ja olemas-
sa olevien miesjärjestöjen vähälukuisuus. 
Nämä haasteet huomioiden katsottiinkin 
parhaaksi luoda eräänlainen kaksivaihei-
sen perustamisen rakenne ja antaa tälle 
prosessille riittävästi aikaa. Perustajajäse-
niksi kutsuttiin vain varsinaiset miesjärjes-
töt. Kaudella 2011–2012 liiton toiminta 
keskittyy erityiseen foorumitoimintaan, 
jonka tavoitteena on askel askeleelta yh-
dessä läpikäydä tärkeäksi katsottuja aihe-
alueita. Tämän rakentamisen myötä tavoit-
telemme sellaista yhteisymmärrystä ja nä-
kemyksellistä keihäänkärkeä, joka muo-
dostaa sen sisällöllisen toimintaperustan, 
johon yhteistyöjäseniksi tavoiteltavat mer-
kittävät tahot kokevat mielekkääksi liittyä.  
  
Miessakit ry:n oma toiminta ja järjestölli-
nen itsenäisyys säilyvät ennallaan, ja onkin 
tärkeätä todeta, että nyt perustettu liitto on 
yhteistyöelin, ei yhteensulautuma. Olemme 
mukana liitossa antamassa oman panok-
semme sen kehittämiseen. Kun liitto onnis-
tutaan rakentamaan tavoitellun kaltaiseksi 
aikuiseksi rakentajaksi, ja siten haluttavak-
si muiden merkittävien toimijoiden silmis-
sä, on meillä käsissä erinomainen mahdol-
lisuus miesnäkökulmaisen vaikuttamistoi-
minnan merkityksellisyyden lisäämisessä 
ja näkyväksi tekemisessä.  
  

  
 
 
 

Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
Miessakit ry 

UUTTA RAKENTAMAAN VANHAA VAALIEN 



Sivu 4 J Ä S E N T I E D O T E  

MIESJÄRJESTÖT PERUSTIVAT YHTEISEN KESKUSLIITON 

27.1.2011 perustetun Miesjärjestöjen kes-
kusliitto ry:n tarkoituksena on edistää hy-
vinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-
arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liit-
to tavoittelee toimintansa myötä sellaista 
yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja tasa-
arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä 
sukupuolen perusteella arvojärjestykseen, ja 
jossa yhteistyötä vahvistetaan toisia kunni-
oittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen 
kautta. 

Miesjärjestöjen keskusliittoon kuuluvat 
varsinaisina jäseninä Miessakit ry, Vihreä 
miesliike ry ja Miesten tasa-arvo ry. 

Ensimmäisellä toimintakaudellaan vv. 
2011-2012 liitto pyrkii keräämään piiriin-
sä kaikki miesjärjestöt ja -verkostot sekä 
myös miesten ja poikien hyvinvointipalve-
luita tuottavat yhdistykset. Keskeisenä toi-
mintamuotona liitolla on säännöllisesti ko-
koontuvan, miehiin liittyviä aiheita pohti-
van foorumitoiminnan ylläpitäminen. 

Liiton toiminnasta vastaavan hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin dosentti Matti 
Rimpelä. Hän toteaa liiton perustamisesta 
seuraavaa: "Yhteiskunnan nopea muutos 
on tuonut esiin uusia miesnäkökulmia, joi-
den tiedostamista, ymmärtämistä, tutki-
mista ja huomioonottamista perheiden ar-
jessa, koulutuksessa, työelämässä ja poliit-
tisessa päätöksenteossa olisi vahvistettava. 
Nyt miesjärjestöt ovat sitoutuneet tiiviim-
pään yhteistyöhön voidakseen yhdessä 
vastata näihin haasteisiin." 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Rolf 
Paqvalin, Jukka Relander, Jukka Jonninen, 
Juuso Erno ja Pasi Malmi. Liiton käytännön 
toimintaa koordinoi pääsihteeri, johon teh-
tävään valittiin Miessakit ry:n toiminnan-
johtaja Tomi Timperi. 

 

Liiton jo avattua Internet-sivustoa osoit-
teessa www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi 
ryhdytään päivittämään kevään 2011 aika-
na.  Siihen asti lisätietoja liiton toiminnasta 
voi tiedustella liiton puheenjohtajalta ja 
pääsihteeriltä. 

Lisätietoja 

Matti Rimpelä 
liiton puheenjohtaja 
puhelin +358 50 569 3439 

Tomi Timperi 
liiton pääsihteeri 
puhelin +358 50 588 1687,  
sähköposti tomi.timperi@miessakit.fi 
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyh-
distys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan kes-
kusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen 
keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 uu-
den valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry:n. Perusta-
jajärjestöt ovat merkittäviä alansa vaikutta-
jia. Niillä on jäseninä yhteensä yli viisisataa 
valtakunnallista ja alueellista järjestöä, yh-
teisöä ja kuntaa. STKL, Tekry ja YTY siirtä-
vät omat toimintansa 1.1.2012 SOSTE Suo-
men sosiaali- ja terveys ry:lle. 
 
SOSTE kokoaa sosiaali- ja terveysalan vai-
kuttamistoimintaa ja asiantuntemusta yh-
teen. Se pystyy nykyistä paremmin ja laaja-
alaisemmin toimimaan sosiaali- ja terveys-
poliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, 
vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen toimintaedellytyksiä, tukemaan kansa-
laistoiminnan kehittymistä sekä järjestöjen 
ja muiden tahojen yhteistyötä. 
 
Uuden järjestön keskeisiä tehtäviä ovat yh-
teiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden toteuttaminen sekä ihmisten 
osallistumismahdollisuuksien parantami-
nen päätöksenteossa.  SOSTE edistää sosi-
aalista hyvinvointia ja terveyttä sekä vah-
vistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen mah-
dollisuuksia toimia ihmisten parhaaksi. 
 
SOSTEn tavoitteena on olla kansallisesti ja 
alueellisesti vahva toimija järjestöjen, valti-
on, kuntien ja elinkeinoelämän laajoissa 
verkostoissa. Sillä on myös kansainvälistä 
toimintaa. 
 
Järjestöt ovat merkittävä voimavara ja yh-
teisöllisyyden rakentaja yhteiskunnassa. 
Suomessa toimii lähes 9 000 sosiaali- ja 
terveysjärjestöä, työntekijöitä niissä on 
noin 36 000 ja lähes miljoona ihmistä on  

 

mukana vapaaehtoisina, vertaistoimijoina 
ja järjestöaktiiveina. Sosiaali- ja terveysjär-
jestöissä toimivien vapaaehtoisten työ-
panos vastaa 21 000 henkilötyövuotta. 
 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pu-
heenjohtajaksi valittiin Suomen Sydänlii-
ton pääsihteeri Tor Jungman ja vara-
puheenjohtajaksi Suomen Syöpäpotilaat 
ry:n toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-
Ryhänen. 
 
Lisätietoja 
 
Pirkko Karjalainen, puheenjohtaja, Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, puh. 050 
636 11 
 
Raimo Lindberg, liittohallituksen puheenjohtaja, 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL), 
puh. 0400 585 106 
 
Leena Rosenberg-Ryhänen, puheenjohtaja, Tervey-
den edistämisen keskus ry (Tekry),   
puh. 040 773 7906. 
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

Keskiaukeaman yhdysmiehet –juttusarjassa tällä kertaa 
vuorossa ovat Veli-Pekka Mälkiäinen  Porvoosta ja Onni 
Voutilainen Joensuusta. 

 
 
No mitä äijä! 
Kiitokset, hyvää kuuluu kuten yleensäkin. 
 
Miksi olet mukana Miessakit ry:n  
toiminnassa? 
Tukemassa meitä miehiä, jokaista omalla 
taipalellaan. 
 
Millaisena näet yhdysmiehen roolin 
omalla alueellasi?  
Aloitin juuri syksyllä 2010 Porvoossa yh-
dysmiehenä, ja olen käynnistelemässä tääl-
lä toimintaa sekä tammikuussa ryhmää. 
Pyrin seuraamaan Miessakkien valtakun-
nallista toimintaa sekä osallistumaan sen 
mukaan mitä aika antaa myöden. 
 
Pullo, pallo vai pyssy? 
Siitä onkin aikaa kun viimeksi olen mihin-
kään noista tarttunut. Mitä enemmän ikää 
karttunut niin itsensä liikuttamisen sekä 
terveyteen panostamisen tarve kasvanut, 
eli pallo. 
 
Onko lottovoitto syntyä miehenä  
Suomeen? 
Kyllä, mutta monessa asiassa olisi täälläkin 
korjattavaa. 
 
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen 
kohteistasi… 
Liikun luonnossa, toinen kotini. Rullaluis-
telen, joogailen ja meditoin. Koulutan it-
seäni, tällä hetkellä Mindfulness-koulutus 
menossa. Kiinnostunut yhteiskunnastam-
me, sekä elämästä yleensä. 
 
Minkä kirjan luit viimeksi? 
Petri Tammisen Muita hyviä ominaisuuksia.  

 
Hyvä ja koominen kuvaus ujoudesta sekä 
häpeästä, ja tekstiä johon helppo ainakin 
itseni samaistua. Kannattaa lukea. 
 
Oletko facebookissa? 
Kyllähän sinne on tullut eksyttyä, vaikka-
kin harvemmin tulee päiviteltyä. Hyvä apu-
väline verkostoitumisessa, tai myös jos ha-
luaa kuulla mitä serkun kummin kaimalle 
tänään kuuluu. 
 
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan 
autiolle saarelle? 
Avovaimoni ja molemmat tyttäreni. 
 
Mikä on parasta mieheydessä? 
Olla isä ja mies samassa paketissa. 
 

Veli-Pekka Mälkiäinen 
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

No mitä äijä! 
Mikäpäs on ollessa: Työt eivät ole paina-
neet viime vuoden elokuun alun jälkeen ja 
eläkeläisen isommat kiireet olen vielä  
onnistunut  pitämään aisoissa. 
 
Miksi olet mukana Miessakit ry:n  
toiminnassa? 
Miessakkien toiminta-ajatus viehätti ja joh-
ti sitten Antti-Veikko Perheentuvan vetä-
mään ryhmänohjaajatukihenkilö-koulu-
tukseen 1998, joka auttoi kovasti oman 
miehisen olemuksen löytämisessä.  
 
Millaisena näet yhdysmiehen roolin 
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit 
ry:n toimintaa? 
Tärkeä henkilö omalla paikkakunnallaan 
juttujemme tunnetuksi tekemisessä. Kyllä 
me omalla tavallamme olemme muodosta-
massa miessakkien "runkoa", eli olemme 
tärkeitä ukkoja! 
 
Pullo, pallo vai pyssy? 
Vana Tallinna on hyvää a) tunturin huipul-
la b) mukavan päivän päätteeksi "sinisen 
hetken" jalostajana. Pallosta on hyötyä 
kunnolle: ostin äskettäin jumppapallon ve-
nyttelyjä varten. Pyssyistä omistan vain 
Ruotsin armeijan tarkkuusammuntalait-
teen - ritsan. 
 
Onko lottovoitto syntyä miehenä  
Suomeen? 
Monessa suhteessa on. Toisaalta on vielä 
paljon tekemistä todellisen tasa-arvon to-
teutumisen saralla.  
 

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen  
kohteistasi… 
Tykkään liikkumisesta eri muodoissaan: 
fillaroimalla, patikoimalla, juoksemalla, 
melomalla. Nämä muodot ovat aktiivisesti 
käytössä.  Huhtikuussa aion kahden vael-

luskaverini kanssa kävellä Compostelan 
caminon, 750 km pitkän pyhiinvaelluspo-
lun Espanjassa. Laulan Namikan laulajissa,  
ja soitan myös poikkihuilua. Tunturit ovat 
myös tulleet tutuiksi useilla kymmenillä 
Lapin reissuilla.  
 
Minkä kirjan luit viimeksi? 
Kari Selenin Simpukan tähden - vaellus San-
tiago de Compostelaan. 
 
Oletko facebookissa? 
Olen luonut sinne oman tyyppini, vai mikä 
se lienee... En ole kuitenkaan siellä aikaani 
viettänyt.  
 

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan  
autiolle saarelle? 
Soittimen, vaikkapa huilun, kirjan, voisi ol-
la vaikka Raamattu ja sitten vaikka ritsat - 
voisi huvitellen kehittyä uudessa harras-
tuksessa. 
 
Mikä on parasta mieheydessä? 
Säilyttää pojan mieli ja sielu ja toimia kui-
tenkin tarvittaessa jämäkästi, rauhallisesti 
ja tasapuolisesti aikuisen miehen otteella.  

Onni Voutilainen 
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TASAPÄISTÄÄKÖ ÄIJÄLIIKUNTA SUOMEN MIEHET? 

Erilaiset äijäliikuntamuodot kasvavat kohis-
ten miesten keskuudessa. Tähän mennessä 
ilmiötä on tervehditty ilolla. Mutta nyt tasa-
arvo-viranomainen on nyt puuttunut asiaan. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-
arvoyksikön projektikoordinaattori Mari-
Elina McAteer toteaa  www.sivistys.net  
sivuilla (sivustolla muutenkin paljon kes-
kustelua aiheesta), että yhä suositumpien 
mieskurssien, jotka usein nimitetään äijä-
etuliitteellä vaarana on, että "joudutaan ta-
sapäistämään opintotarjontaa, mikä vain 
vahvistaa stereotypioita sukupuolten 
eroista." 
 
Äijäjoogaavana isänä olen ollut iloinen sii-
tä, että moni on nainen on ostanut miehel-
leen äijäjoogakurssin ja saanut näin äijään 
vähän vauhtia ja ehkä tasapainoakin.  
 
Eräs nainen totesi McAteerin lausunnosta: 
"Naurettavaa. Meillähän on ollut naisvoi-
mistelua iät ja ajat." 
 
Eräs äijäjoogi kysyi: "Tuleeko äijäjoogaan 
nyt naiskiintiö?" Muutamien äijien kom-
menttien ja omien havaintojeni perusteella 
tiedän, että ainakin osa miehistä on äijä-
kurssien avulla  löytänyt jonkin verran her-
kempää puoltaan ja siitä on seurannut hy-
viä asioita elämään. 
 
Terveisin, 
 
Veikko Tarvainen 
Äijäjoogan alkuunpanija 
040 77 84 895 
www.aijajooga.fi 

MIESSAKIT RY:N  
KÄYTÄVÄGALLERIA 

 
Miessakkien Käytävägalleriaa on kym-
menisen vuotta kuratoinut valokuvatai-
teilija Heikki Mäntymaa, jonka omia töi-
tä on vitriineissä ollut esillä vuosittain. 
 
Vuonna 2010 esillä oli myös valokuva-
taiteilija Mari Hokkasen sekä  kuvatai-
teilijoiden Heikki Portaankorvan ja Te-
ro Annanollin teoksia. 
 
Vuosien aikana Galleria Bronda on lai-
nannut teoksia Käytävägallerian näyt-
telyihin. 
 
Kevään 2011 Käytävägallerian taiteili-
jat ovat mm. graafikko Marja Saksa, ku-
vataiteilija Iiris Hälli, Jari Järnström se-
kä Jari Männistö. 
 
 
Tervetuloa tutustumaan arkisin  
klo 10-15 välisenä aikana! 

http://www.sivistys.net
http://www.aijajooga.fi
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Oletko joskus asioinut sosiaalityöntekijän 
kanssa? Millainen kokemus mielestäsi oli?  
 
Olen Sanna Mäki, sosiaalityön opiskelija 
Lapin yliopistosta. Mielenkiintoni kohteena 
sosiaalityössä ovat erityisesti ihmisten vä-
lisen vuorovaikutuksen merkitys sekä 
kuulluksi tulemisen ja kohtaamisen koke-
mus. Nämä teemat mielessä pitäen työstän 
pro gradu-tutkielmaa siitä, millaisia ele-
menttejä miehet liittävät kuulluksi tulemi-
sen ja kohtaamisen kokemukseen.  
 
Pyydän vapaamuotoisia kirjoituksia yli 18-
vuotiailta miehiltä, joilla on kokemuksia so-
siaalityöntekijän kanssa asioimisesta. Kir-
joituksen muoto on vapaa eikä pituutta ole 
rajoitettu. Seuraavia kysymyksiä voit käyt-
tää kirjoitustasi ohjaavina teemoina: 

  
 

 

- Millaisen asian tiimoilta tapasit sosiaali-
työntekijän? (taustatietoja)  

- Millainen kohtaaminen oli?  

- Koitko että mielipiteesi huomioitiin?  

- Minkälaisia tunteita kohtaaminen herätti?  

- Koitko miehenä tulleesi kuulluksi ja ym-
märretyksi?  

- Millaiset asiat edesauttoivat / estivät 
kuulluksi tulemisen kokemusta?  

- Millaista sinun ja sosiaalityöntekijän väli-
nen vuorovaikutus oli?  
 
Kirjoitukset tulevat ainoastaan tutkimuk-
selliseen käyttöön ja aineistoa käsitellään 
tutkimuseettisiä sääntöjä noudattaen. Suo-

KIRJOITUSPYYNTÖJÄ MIEHILLE  



jaan jokaisessa tutkimusprosessin vaihees-
sa kirjoittajien anonymiteetin. Kirjoitukset 
käsitellään ehdottomalla luottamuksella. 
  
Kirjoitukset voidaan lähettää sähköisenä 
osoitteeseen mkisanna@gmail.com.  
Tai kirjepostina osoitteeseen 
Jukka Sankala/Mäki, Yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta/ Lapin yliopisto,  
PL 122, 96101 Rovaniemi.  
 
Toivoisin, että voisit lähettää kirjoituksesi 
maaliskuun 2011 alkuun mennessä. Tämän 
jälkeen lähetettyjä kirjoituksia en voi vali-
tettavasti sisällyttää tutkimukseeni. 
  
Lisätietoa tutkimukseen liittyen saat tutki-
muksen toteuttajalta, edellä mainitusta 
sähköpostiosoitteesta sekä pro gradu-
ohjaajiltani, professori Merja Laitiselta se-
kä lehtori Jukka Sankalalta. 
  
Lehtori Jukka Sankala 
Puh. +358 (0)400 425 492. 
Sähköposti: jukka.sankala@ulapland.fi  
 
Professori Merja Laitinen 
Puh.+358(0)40509 2153 
Sähköposti: merja.laitinen@ulapland.fi  
 
Kaikki kirjoitukset kokemuksista sosiaali-
työntekijöiden kanssa asioimisesta otetaan 
suurella kiitollisuudella vastaan!  
 
Terveisin, Sanna Mäki  
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KIRJOITUSPYYNTÖJÄ MIEHILLE  

Hei! 
 
Olen tekemässä Helsingin  
Sanomien Nyt-liitteeseen juttua  
miesten vauvakuumeesta.  
 
Monilla sitä on, mutta aiheesta on 
puhuttu ja sitä on tutkittu vielä 
vähän. Yleensä vauvakuumetta 
pidetään "naisten tautina", onko 
se sitä?  
 
Erityisesti minua kiinnostaa mies-
ten kertomukset.  
 
Kerro, minkälaisia kokemuksia 
sinulla tai lähipiirilläsi on miesten 
vauvakuumeesta. Missä iässä ja 
miten se ilmeni? Kerrothan myös 
sukupuolesi ja millä vuosikymme-
nellä olet syntynyt.  
 
Voit lähettää minulle kertomukse-
si sähköpostilla 27. helmikuuta 
mennessä. 
 
Satu Pajuriutta 
Helsingin Sanomat / Nyt 
satu.pajuriutta@hs.fi 
 
 

mailto:satu.pajuriutta@hs.fi


ILMOITUKSIA 
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MIESTEN HILJAISUUDEN  
RETRIITTI 

 
Hiljaisuuden retriitissä on tilaa ja 
aikaa kuulostella oman elämänsä 
sydänääniä, missä mennään, mitä 
minulle syvimmältään kuuluu ja 
mitä elämässäni kaipaan. 
 
Aika 
15.-17.4.2011 
 
Paikka 
Saaren retriittikoti,  
Kullaantie 229, Lavia 
 
Aihe 
”Raavaan miehen rukous” 
 
Hinta 
95,-  
(täysihoito omin liinavaattein; 
Miessakit ry:n jäsenille 15 % 
 alennus) 
 
Ohjaaja 
Seppo Laakso 
050-3788055 
seppo.laakso@pp.inet.fi 
 
Järjestäjä 
Silent Wings Oy 
www.silentwings.fi 
 

 

YHDYSMIESTAPAAMINEN  
TOUKOKUUSSA 

 
Nastola, Kalliojärvi 

 
Perjantai 27.5 
 
Klo 17.00 tapaaminen Lahden rautatie-
asemalla (myös omalla autolla tulevat). 
 
Klo 17.30 majoittuminen Kalliojärvelle. 
 
Klo 18.00 Illan teemaan orientoitumi-
nen metsän siimeksessä  nokipannu-
kahvien kera. 
 
Klo 19.00 Rantasaunalla miehistä teat-
teria: Miehen matka 50-luvun rintama-
miestilalta tähän päivään.  Esityksen 
jälkeen ryhmätöitä teemasta. 
Illalla  syömistä, saunomista ja yhdes-
säoloa esim. kylpypaljussa. 

 
Lauantai 28.5 
 
Klo 9.00 aamupala. 
 
Klo 10.00 uusien yhdysmiesten  
esittely. 
 
Klo 10.30 Yhdysmiestyöryhmän 
kuulumiset. 
 
Klo 11.30 Päivien purku. 
 
Klo 12.00 seuraavan yhdysmiespäivän 
järjestäjän valinta ja lähtökeitto  
kahvin kera. 

 

HUOM! Yhdysmiehistölle lähetetään  

tapaamisen erillinen kutsu.  
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MIESSAKIT RY:N 
VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 

 
19.3.2011 
klo 10-12 

 

HUOM! Klo 9.50 pidetään  
Yhdistyksen kokous valtuuston  

täydentämiseksi. 

Kokoukseen ovat tervetulleita  
valtuustoon kuuluvien lisäksi  

yhdistyksen jäsenet, henkilöstö ja  
hallituksen jäsenet. 

 

Paikka 
Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, Helsinki 

 

Ilmoittautuminen 
16.3. mennessä  

yhdistyksen toimistoon. 

 

MIESSAKIT RY:N PATIKKASAKKI 
TOIMINTA UUDISTUU 

Miessakit ry käynnistää Helsingissä 
ja Joensuussa Miesten Patikkasakki –
ryhmät, jotka tarjoavat tietoa liikun-
nan perusteista ja mahdollisuuden 
tutustua ohjatusti erilaisiin liikunta-
muotoihin.  

Ryhmät kokoontuvat maalis-
syyskuussa kaikkiaan kuusi kertaa 
teemoinaan tietoisku liikunnasta, 
jousiammunta, äijäjooga, kuntotesta-
us, melonta ja keilaus. Osallistumis-
maksu on 40 euroa. Mukaan kuhun-
kin ryhmään mahtuu kymmenen no-
peinta ilmoittautujaa.  

Lisätietoja antavat ja ilmoittautumi-
sia vastaanottavat ryhmien ohjaajat:  

Helsinki     
Jarmo Holttinen 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 
puh. 044 751 1338 

Joensuu 
Onni Voutilainen 
onni.voutilainen@miessakit.fi 
puh. 050 365 6138 

mailto:jarmo.holttinen@miessakit.fi
mailto:onni.voutilainen@miessakit.fi


Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan 
tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen 
toiminnasta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista. 
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Espoo 
Jarmo Lius 
0400 817 692 
jarmo.lius@miessakit.fi 

Lahti / Päijät-Häme 
050 511 3361 
miessakit.lahti@miessakit.fi 

Sastamala 
Seppo Laakso 
050 511 7725 
seppo.laakso@miessakit.fi 

Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@miessakit.fi 

Mäntsälä 
Risto Nuutinen 
0400 174 414 
risto.nuutinen@miessakit.fi 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794 794 
pekka.e.huttunen@miessakit.fi 

Helsinki 
Miessakit ry 
09 612 6620 
miessakit@miessakit.fi 

Orimattila 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen@miessakit.fi 

Turku 
Pekka Anttila 
041 533 5741 
pekka.anttila@miessakit.fi 

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onni.voutilainen@miessakit.fi 

Porvoo 
Veli-Pekka Mälkiäinen 
050 555 0556 
velipekka.malkiainen@miessakit.fi 

Tuusula 
Visa Kuusikallio 
040-358 2262 
visa.kuusikallio@ 
ensijaturvakotien liitto.fi 

 
Jyväskylä 
Mika Kanervo 
050 375 6333  
mika.kanervo@ 
valmentajasi.fi 

 
Riihimäki 
Markku Alhorinne 
050 339 8059 
markku.alhorinne@miessakit.fi 

 
Vaasa  
Patrik Martonen  
044 5151 663  
patrik.martonen@miessakit.fi 

 
Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

 
Rovaniemi 
Jouni Syväjärvi 
040 731 9356 
jouni.syvajarvi@rovaniemi.fi 

 
Vantaa 
Sami Koikkalainen 
040 731 2021 
sami.koikkalainen@ 
miessakit.fi 

 
Kerava 
Esko Porola 
040 527 4517 
esko.porola@miessakit.fi 

 
Somero 
Voitto Vieraankivi 
045  267 9009 
voitto.vieraankivi@miessakit.fi 

 
Ylä-Savo 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
reirami@suomi24.fi 

  
 

 
 
 

mailto:velipekka.malkiainen@gmail.com

