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TUTKIMUS ON HYVÄ,
MUTTA SE EI SAA OLLA JUMALA
Ajattelin pohtia tässä kirjoituksessa hieman
tutkimuslähtöistä, tilastointiperustaista maailmanonnea, joka toistuvasti on aiheuttanut minulle harmaita hiuksia (kuten minut nähneet
varsin hyvin tietävät). Asettuessani koneeni
äären huomasin Miessakkien nettisivuilta, että
samaan aikaan Jukka Relander (Vihreä miesliike ry) oli pohtinut Uuden Suomen blogissaan samaa aihe-aluetta. Hän oli kylläkin kohdentanut kirjoituksensa erityisesti väkivaltatilastointiin, mutta johtopäätökset olivat samankaltaiset kuin mihin itse valmistauduin päätymään.
Lapsena pidin absoluuttisena totuutena kaikkia niitä tutkimustuloksia, joista esimerkiksi
TV-uutisissa kerrottiin. Tämä usko jatkui sellaisenaan vielä aikuisuuden kynnyksellekin
asti, ja koskapa en ryhtynyt opiskeleman mitään (eli esimerkiksi kohtaamaan maailmaa
tieteen tekemisen näkökulmasta), en oikeastaan osannut kyseenalaistaa annettuja tuloksia
ja koottuja tilastoja vielä kolmikymppisenäkään.
Kun sitten varsinaisesti antauduin tälle yhteiskunnalliselle hyvinvointisektorille aloin hiljalleen oivaltamaan, että suurin osa kaikista
asioista perustellaan lähtökohtaisesti tutkimustuloksin, ja että tutkimustulos ei ole missään tapauksessa absoluuttinen totuus. Ja ymmärrän toki sen, ettei se sitä voikaan olla. Hyvin usein tuloksia saadaan tuotettua oman asian ”hyväksi” tutkijatahon ja/tai tulkitsijan
eräänlaisesta lähtökohtaisesta vakuuttavuudesta välittämättä; kaikki autot ovat testivoittajia, naiset ja miehet ovat toinen toistaan väkivaltaisempia, ja sukupuolet omaavat molemmat enemmän/vähemmän rahaa ja valtaa.
On hyvä, että asioita tutkitaan ja tilastoidaan.
Niiden pohjalta saadaan ainakin osviittaa siitä, mihin suuntaan voimavaroja tulisi kohdentaa; missä mättää ja mistä voidaan oppia. Tutkimuksen hyödyntämisessä ja arvostamisessa
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sen sijaan olisi monesti parantamisen varaa.
Toisaalta asioille ei uskalleta lähteä tekemään
mitään ilman tutkimusta (eli esimerkiksi luottaa ammatti-ihmisten kokemusperäiseen näkemykseen), ja toisaalta tutkimustulokset ja
tilastot usein johdattelevat liikaa käynnistettyjen toimenpiteiden sisältörakentamista. Jälkimmäiseen haasteeseen liittyen on ekstrahaasteellista, kun sisältöjohdattelusta johtuvat
ongelmat lisääntyvät tutkimistapojen ja
-tulkintojen erinapaisuuksista.
Väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma, jonka vähentämiseksi tarvitaan määrätietoista kehitystyötä. Ne, jotka kyseistä ongelmaa kohtaavat tietävät, että miehet ja naiset molemmat kärsivät ongelmasta sekä uhreina että tekijöinä. Johtopäätös; miehet ja naiset molemmat tarvitsevat apua sekä uhreina että tekijöinä. Tämän tärkeän työn edistyminen on ollut
hidasta, koska ongelma on lukittu tutkimus/
tilastotulkintojen ikeeseen, ja sitä kautta se on
jäänyt epätoivoisena rimpuilemaan juupaseipäs -tasa-arvohaaremiin. Tiedän, että jos
vuonna 2000 olisi uskallettu ja kestetty kuunnella ammatti-ihmisiä, väkivaltatyö ja sen tulokset osoittaisivat nyt jo hyvää kehitystä – ei
välttämättä vieläkään tarkoituksellistulkitsijoille, mutta nimenomaan ongelmasta kärsiville ihmisille.
Samassa ikeessä on jumissa yhteiskunnallinen
tasa-arvotyökin. Perinteislähtöisen tasaarvotyön suonsilmään ovat juuttumassa myös
monet miesnäkökulmaiset heräämiset. Nyt on
aika elää tätä päivää ja toimia yhdessä haasteiden kohtaamiseksi. Tasa-arvotyön kohdentaminen ensisijaisesti naisten ja miesten hyvinvoinnin edistämiseen vastaa siihen tarpeeseen, joka on nähtävissä jo pelkästään käytännön työn kautta.
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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TILINPÄÄTÖS VUODEN 2009 OSALTA VAHVISTETTIIN
Ote vuoden 2009 toimintakertomuksesta, jonka yhdistyksen
valtuusto vahvisti vuosikokouksessaan maaliskuussa 2010.

PEKKA SAURI JATKAA
MIESSAKIT RY:N VALTUUSTON
PUHEENJOHTAJANA
Kansalais- ja asiantuntijajärjestö Miessakit
ry:n valtuusto valitsi vuosikokouksessaan
27.3.2010 puheenjohtajakseen Helsingin
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.
Sauri on toiminut Miessakit ry:n valtuuston
puheenjohtajana vuodesta 2006. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen Vantaan yhdysmies Sami Koikkalainen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Rolf Paqvalin ja toiminnanjohtajana Tomi
Timperi.
Valtuuston hyväksymän vuoden 2010 toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen
päämääränä on pitää huolta miesten elämää
tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten toisiaan
kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.
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Vuonna 1995 perustettu Miessakit ry on saavuttanut vuosien saatossa vakiintuneen aseman tärkeänä sosiaali- ja terveysalan vaikuttajana. Jokaiselle yhdistyksen organisaatiolohkolle nimetään vuosittainen päätavoite, joiden
lisäksi kunkin lohkon eri toimintaosioilla on
omat erikseen nimetyt tavoitteensa. Hallinnon
osalta toimintavuoden lähtökohtainen päätavoite saavutettiin, sillä Miessakit ry pääsi
vuoden alusta RAY:n yleisavustuksen piiriin.
Keväällä RAY:n edustajien kanssa käytiin läpi yhdistystämme koskeva yleisavustusselvitys, jossa toiminnan eri osa-alueita arvioitiin
suhteessa RAY:n avustusstrategian 2008–
2011 linjauksiin. Selvitys, jonka myötä
RAY:ltä saatu palaute oli yleisesti ottaen positiivinen, vaikutti merkittävästi hallinnon toiminnan fokusointiin loppukevään ja syyskauden osalta. Erityisen merkittävään rooliin
nousivat sekä yleisen toimintastrategian että
kohdennettujen strategioiden laadinta. Yhdistyksen valtuusto vahvisti syyskokouksessa
2009 Toimintastrategian 2010–2015 ja keväällä 2010 valmistuvat tarvittavat kohdennetut strategiat hallituksen ja hallintoyksikön
yhteisen työskentelyn myötä.
Strategiatyöskentelyn ohessa terävöitettiin
myös missio- ja visiolausekkeita, jotka vahvistettiin seuraaviin muotoihin: Missio - Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien
yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia,
ja Visio - Miessakit ry tekee työtä sellaisen
yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista
kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.
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Vaikuttamistoimintaa lähdettiin terävöittämään valtuuston ja hallituksen yhteisen työkokouksen myötä, jossa mukana oli myös tasa
-arvoministeriön näkemys toiminnastamme ja
aihealueen haasteista. Vaikuttamistoimintaa
kyettiin muutenkin toteuttamaan merkittävästi
monella alueella läpi vuoden lausuntotoimintaa lukuun ottamatta.
Taloudenpidossa pysyttiin lopulta hyvin
talousarviossa toimivan talousseurannan ansiosta. Vaikeaan taloustilanteeseen osattiin reagoida riittävän ajoissa. Tilikauden päättyessä
velattoman järjestön kumulatii-vinen tulos on
aavistuksen verran positiivinen (tilikauden tulos 1.893,54 €). Yhdistyksen toiminta on
edelleen selvästi yleishyödyllisyyden mittarit
täyttävä. ■
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TILAUKSET WWW.MIESSAKIT.FI

2.6.2008 perustetun Miestyön Osaamiskeskuksen varsinainen, omarahoitteinen toiminta
käynnistyi vuoden 2009 alusta. Miestyön
Osaamiskeskuksen taloudellinen ja sisällöllinen kehittyminen oli koko vuoden huolellisen
seurannan alla ja yksikön toiminnan vakiinnuttamisponnisteluja jatketaan myös seuraavalla toimikaudella. Oleellisin haaste yksikön
vakiinnuttamisessa liittyi toimintavuonna syventyneeseen yleisyhteiskunnalliseen talouskriisiin, ja sen vaikutukset ulottuvat varmastikin myös vuoteen 2010.

MIESSAKIT RY:N JULKAISUJA

Kansalaistoiminnan osalta merkittävin saavutus oli vapaaehtoisuuteen perustuvan yhdysmiesverkoston toimintaa kehittävän rakenteen
perustaminen. Prosessin myötä vapaaehtoistoiminta sinänsä ja sen hyödyntäminen muun
toiminnan tukemisessa on mahdollista saattaa
merkittävällä tavalla aiempaa toimivampaan
muotoon.
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MIESTYÖN FOORUMI III - ROVANIEMI 25.-26.5.

Miehen kohtaaminen Miestyön foorumi III
Ounasvaaran pirtit, Rovaniemi 25.–26.5.2010
Miestyön foorumi
Miestyön foorumi on koulutus- ja verkostotapaaminen sosiaali-, terveys- ja järjestötyön ammattilaisille, jotka haluavat kehittää miesten ja isien
kanssa tehtävää työtä yksikössään. Osallistujat
aiemmissa foorumeissa ovat olleet miehiä ja naisia, ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Verkostotapahtuman luonteen vuoksi suosittelemme osallistumista myös tiistain iltaohjelmaan.

25.–26.5 osallistuminen, lounaat
ja yöpyminen 2hh 120€
25.–26.5 osallistuminen, lounaat
ja yöpyminen 1hh 170€
25.5 osallistuminen ja lounas 30€
26.5 osallistuminen ja lounas 30€
25.5 ohjelmallinen buffet-illallinen 30€
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
www.miestyonfoorumi.fi
Majoitus Ounasvaaran pirttien laadukkaissa mökeissä
www.ounasvaaranpirtit.fi

Hintavaihtoehdot Miestyön foorumi III
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MIESTYÖN FOORUMI III - ROVANIEMI 25.-26.5.

Tiistai 25.5.2010

Keskiviikko 26.5.2010

10.00
Foorumin avaus
Pirjo Kairakari, toiminnanjohtaja,
Lapin ensi- ja turvakoti
Matti Ansala, apulaiskaupunginjohtaja,
Rovaniemen kaupunki

9.00
Miehen kohtaaminen- työpajat

10.30
Lapin yksinäiset miehet
sosiaalityön lehtori Jukka Sankala,
Lapin yliopisto
11.30
Miehen kohtaaminen -työpajat
Tukea tarvitsevien poikien ja nuorten
miesten kohtaaminen
palvelunkehittäjä Joonas Kekkonen Poikien
ja Varusmiesten puhelin, Väestöliitto
Isyys ja äidin synnytyksen jälkeinen
masennus
vauvatyöntekijät Sari Hellsten ja
Leena Sjöberg, Alma keskus,
Ensi- ja turvakotien liitto
Naistyöntekijä ja miehen kohtaaminen
miestyönkehittäjät Sirpa Hopiavuori ja
Merja Rankinen, Miesten keskus,
Ensi- ja turvakotien liitto
Miesten tapa kommunikoida
tutkija Ira Virtanen, Tampereen yliopisto
12.15 Lounas
13.00 Työpajat
16.00 Päivän päätös

Isätyön ajankohtaistuminen
- lyhyt historia ja tulevaisuus
suunnittelija Antti Heikkinen, Miesten
keskus, Ensi- ja turvakotien liitto
Videoneuvottelu verkostoitumisessa ja asiakastyössä
projektityöntekijä Jari Harju,
Lapin ensi- ja turvakoti ry Miestyön
Keskus
Miestyön kehittäminen organisaatioissa kehittämispäällikkö Jussi Pulli, Ensi- ja turvakotien liitto
Isyyden tukeminen ja vertaistuki
isätyöntekijät Timo Tikka ja Ilmo Saneri, Isyyden tueksi- projekti, Miessakit ry
projektikoordinaattori Jouni Syväjärvi, Lapin ensi- ja turvakoti ry
11.00 Lounas
12.00
Isyyden merkitys lapsen kehitykselle
lääket. tri, lastenpsykiatrian dosentti
Jari Sinkkonen
14.30 Työpajat
15.30 Päätös

Iltaohjelma
Dokumenttielokuva Miesten vuoro
– Steam of life
Mukana ohjaajat Joonas Berghall ja
Mika Hotakainen
19.00 Ohjelmallinen buffet-illallinen
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET
Keskiaukeaman yhdysmiehet –juttusarjassa tällä kertaa
vuorossa ovat Sami Koikkalainen Vantaalta ja Mika Kanervo Jyväskylästä.

No mitä äijä!
Tässähän tämä, uhotessa ja manaillessa.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Koska tälle työlle on tilausta yksilötasolla.
Miessakit tasapainottaa osaltaan yhteiskunnan
arvovääristymää. Itse saan tästä henkistä tyydytystä.
Millaisena näet yhdysmiehen roolin omalla
alueellasi? Entä osana Miessakit ry:n
toimintaa?
Vantaalla on vielä kivistä sarkaa kylvettävänä
yhdysmiehelle, mutta paikallisena kontaktina
oleminen on homman A&O.
Pullo, pallo vai pyssy?
Kun viimeksi koskin pyssyyn, sain kolme päivää kuntoisuuslomaa. Toisaalta taas väärästä
pullovalinnasta tuli taannoin pää kipeäksi.
Kesällä taas aivan liian pyöreä pallo aiheutti
ikävän urheiluvamman. Lukitaan siis ”pyssy”
jo ihan nostalgiasyistäkin.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Ulkoiset lähtökohdat ovat toistaiseksi ihan
hyvät syntymähetkellä, mutta itse joutuu mies
valintansa täälläkin tekemään...
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Sekä työminäni, harrastukseni että maailmankatsomukseni lienevät jonkinlaisessa murrosvaiheessa, joiden itseni näköisyyttä pohdiskelen. Muutoin miellyttävä kiinnostuksen kohde
on toki nainen, isolla ja pienellä ännällä.
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Vantaan yhdysmies Sami Koikkalainen on
42-vuotias, poliittisesti sitoutumaton.

Minkä kirjan luit viimeksi?
Kaikkiin edellisen kohdan seikkoihin liittyviä
teoksia on yöpöydälläni. Pino on kuin Pisan
torni.
Oletko facebookissa?
Kokeilin toki sitäkin, mutta olen kuitenkin
mieluummin oikeasti läsnä, elävällä naamallani, jota kukin voi sitten lukea kuin avointa
kirjaa. Mielestäni FB on enemmän epäsosiaalistava kuin sosiaalistava.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Syntetisaattorin, generaattorin, navigaattorin
ja vibraattorin.
Mikä on parasta mieheydessä?
Omata mies ja poika samoissa kuorissa.
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET
kyistä vähemmälle. Yhdysmiehet tuntevat
oman alueensa, toiminnan ja ihmiset sekä byrokratian. He ovat siksi alueellaan parhaita
asiantuntijoita toiminnan edistämiseksi.
Pullo, pallo vai pyssy?
Pallo tuntuu luonnollisimmalta valinnalta.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Kyllä. Täällä mies voi toteuttaa hyvin miehisiä ominaisuuksiaan ja sitä pidetään suomalaisen miehen luonteenpiirteenä eikä omituisuutena.
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi…
Harrastan kuntoliikuntaa. Minua kiinnostaa
kovasti ihmisen tulevaisuus maapallolla.
Mika Kanervo on 35-vuotias jyväskyläläinen.

No mitä äijä!
Eipä kummempia. Kalsareissa sohvalla katson olympialaisia läppäri sylissä.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
On mahtavaa kuulua yhteisöön, joka arvostaa
erilaisia ihmisiä ja pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla erityislaatuisuutta.
Millaisena näet yhdysmiehen roolin omalla
alueellasi? Entä osana Miessakit ry:n
toimintaa?
Näen sen erittäin tärkeänä. Kuntaliitoksen
myötä Jyväskylän talousalueella on paljon
miehiä, jotka voivat hyötyä Miessakkien toiminnasta. Yhdysmiehen rooli on keskeinen
Miessakkien toimintaa, jalkauttaen yhdistyksen toiminta-ajatuksia kentälle. Ilman yhdysmiehiä alueellinen toiminta saattaisi jäädä ny2/2010

Minkä kirjan luit viimeksi?
Tarja Stenbergin Hyvää yötä. Kohti parempaa unta.
Oletko facebookissa?
Olen kirjautunut, mutta en juurikaan ”ole”
siellä.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Ruokaa, vettä ja ystäviä.
Mikä on parasta mieheydessä?
Isäksi tuleminen ja oleminen sekä miehen
haasteet ja mahdollisuudet onnellisessa parisuhteessa. ■
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ILMOITUKSIA

TEATTERIN YSTÄVÄT HUOMIO!
Lähde mukaan Miessakkiporukassa katsomaan Suomen Kansallisteatterin
(Helsinki) esitystä
VALHE
(ohjaus Paavo Westerberg).
Valhe on draama miesten välisestä ystävyydestä. Näytelmä sijoittuu elokuvan
tekemisen maailmaan, jossa unelmat voivat käydä toteen, mutta unelmien hinta
saattaa olla kallis. Pinnan alta paljastuu
toinen todellisuus: ahneuden, kilpailun ja
itsepetoksen maailma. Mihin kaikkeen
ihminen on valmis saadakseen haluamansa? Mikä on unelmien hinta? Onko
ystävyys kaupan? Kuka huijaa ja ketä?
Koetamme kasata vähintään 20 hengen
ryhmän ja näin lipun hinnaksi tulee 20
€ / nuppi. Näytösajankohdaksi olemme
valinneet joko 11.9.2010 klo 13 tai
2.10.2010 klo 13.
Kaikki kiinnostuneet, olkaa yhteydessä
30.4. mennessä toimistosihteeriimme
Heikki Nevalaan!

Patikkasakki kokoontuu
lauantaina 15.5. klo 9
Nuuksion Haukkalammella.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä:
Miessakit ry:n toimistoon
puh. 044-751 1337 tai
miessakit@miessakit.fi

Narsistien miesuhreille oma
vertaistukipuhelin
MIESTEN OMA LINJA MOLLI
-päivystää joka ti klo 14-18
044 3292172 / Jukka.
Voit soittaa nimettömänä.
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MIESTYÖN OSAAMISKESKUS - TULEVIA KOULUTUKSIA
Kevään 2010 koulutukset

Syksyn 2010 koulutukset

Miesryhmänohjaaja II
Ajankohta: 4.5. ja 5.5.
Paikka: Miessakit Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään 23.4.2010

Erityistason Miesosaaja
Ajankohta: 8.9.2010 – 4.5.2011
Paikka: Miessakit Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään 17.6.2010

Miehet hyvinvointipalveluiden
asiakkaina
Ajankohta: 12.5.
Paikka: Miessakit Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään 28.4.2010

Miestyö I
Ajankohta: 13.9. – 21.12.2010
Paikka: Miessakit Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään 17.6.2010

Miehet hyvinvointipalveluiden
asiakkaina
Ajankohta: 3.-4.6.
Paikka: Oulun kriisikeskus, Oulu
Ilmoittautuminen viimeistään 23.4.2010

Isoisäryhmänohjaaja -koulutus
Ajankohta: 23.-24.9.
Paikka: Miessakit Lahti
Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2010
Isyyden varhainen tukeminen
Ajankohta: 22.-23.10.
Paikka: Miessakit Lahti
Ilmoittautuminen viimeistään 8.10.2010

Ilmoittautumiset ja
lisätietoja koulutuksista
Miestyön Osaamiskeskus
Miessakit ry
Peter Peitsalo
Annankatu 16 28
00120 Helsinki
044 751 1331
peter.peitsalo@miessakit.fi
www.miessakit.fi
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO
Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta
ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.

Espoo
Jarmo Lius
0400 817 692
jarmo.lius@nameprint.fi

Kuopio / Itä-Suomi
Maunu Katajala
040 702 4081
maunu.katajala@kuh.fi

Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@
luukku.com

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

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

Tampere
Pekka Huttunen
0500 794 794
miestavattavissa@gmail.com

Helsinki
Risto Björkman
040 868 4185
risto.bjorkman@welho.com

Mäntsälä
Timo Naapuri
040 743 3262
timo.naapuri@evl.fi

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@suomi24.fi

Helsinki
Aaro Huhta
040 506 2171
aaro.huhta@helsinkilainen.com

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

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

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

Nurmijärvi
Seppo Laakso
050 511 7725
seppo.laakso@pp.inet.fi

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
pate.martonen@gmail.com

Jyväskylä
Mika Kanervo
mika.kanervo@valmentajasi.fi

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

Vantaa
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@gmail.com

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Riihimäki
Markku Alhorinne
050 339 8059
al2ma7@gmail.com

Vihti
Markku Kedrin
09 222 5313 / 040 545 7091
markku.kedrin@silppuri.iki.fi

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

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

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon@kooviis.fi

050 375 6333

