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Kuluvana vuonna on jälleen noussut miessak-

kilaisten keskuudessa esille ajatus yhdistyk-

sen omasta toimintakeskuksesta. Tarkemmin 

sanottuna toivelistalla on luonnonläheinen 

tontti ja siellä rakennus, joka toimisi erilaisten 

miessakkitapaamisen kehtona. Lisää vettä 

haavemyllyyn saatiin elokuun lopun yhdys-

miestapaamisen yhteydessä. 

 

Sipoon saaristossa sijainneen tapaamispaikan 

emäntä valotti joukkiotamme alueen hankin-

tahistoriasta. Muistaakseni tarina meni lyhy-

käisyydessään siten, että 1920–30 luvulla de-

marinaiset keräsivät mm. kaffepulla 

-myynnillä varoja, joiden avulla pala palalta 

saivat hankittua tavoittelemansa kokonaisuu-

den kyseisestä saaresta. Tavoitteen mukaisesti 

saareen perustettiin eräänlainen kesäsiirtola 

mm. tukemaan piikojen mahdollisuutta voi-

mien keruuseen ja virkistykseen – ja mikäli 

piioilla sattui olemaan lapsia, oli siirtolassa 

henkilökuntaa hoitovastuuta jakamaan, jotta 

äidit saivat mahdollisuuden lepoon. Tarina on 

sinänsä jo upea esimerkki siitä, kuinka yhteis-

voimin voidaan löytää merkittäviä tapoja tois-

ten tukemiseen. 

 

Noh, nyt en varsinaisesti ole lähdössä ehdot-

tamaan sitä, että ryhdyttäisiin joukolla hoda-

reita leipomaan varainkeruun perustaksi. Sen 

sijaan pyytäisin teitä, arvon miessakkilaiset, 

tarkistamaan yhteyksiänne ja pitämään korvat 

ja silmät auki, josko vaikka yhyttäisitte taval-

la tai toisella esimerkiksi jonkun autiotilan tai 

tyhjilleen jääneen kuntaomisteisen toiminta-

keskuksen, jonka voisimme ”vallata”. 

 

Ajatuksena on, että ryhtyisimme yhteistuumin 

kunnostamaan ja ylläpitämään kyseistä tonttia 

ja siihen liittyviä rakennuksia. Hankintavaroja 

meillä ei toistaiseksi ole, mutta ei ole ensim-

mäinen kerta, että jokin taho luovuttaisi käyt-

tämättömäksi jääneen omaisuutensa käyttö- 

 

oikeuden yleishyödylliselle järjestölle huolen-

pitovelvoitetta vastaan. Toisinaan on onnistut-

tu neuvottelemaan myös remonttitarpeiden 

hankkimisesta omistajan piikkiin, jolloin var-

sinainen panos huoltovastuun ottavan yhtei-

sön osalta on kohdentunut talkootyöhön. 

 

Yhdistyksen eri toimintomuotoihin osallistu-

vat ryhmät voisivat tulevaisuudessa viettää 

toimintakeskuksessa internaattijaksoja sekä 

oman joukkonsa, että muiden miesryhmien 

kanssa. Kunnostusvaiheessa mukaan rekrytoi-

taisiin esimerkiksi eläkeiän saavuttaneita, tim-

puritaitoisia sakkilaisia. Olisi varmasti antoi-

saa löytää aktiviteettia ja ystävyyssuhteita täl-

laisen yhteistavoitteellisen rupeaman kautta.  

 

Veikkaanpa, että mitä pidemmälle asiaa ajat-

telette, sitä enemmän loistavia hyödyntämis- 

ideoita moiselle paikalle keksitte. Omissa 

haaveissani talo, tontti ja niiden tarjoamat ak-

tiviteetit saavat välillä tolkuttomia mittasuh-

teita, mutta palatessani maan pinnalle päädyn 

aina samaan ensikuvaan, eli hetkeen, jona jo-

ku pitkäaikainen ansioitunut miessakkiaktiivi 

vetää ensi kerran yhdistyksen lipun tontilla 

sijaitsevaan salkoon meidän muiden laulaessa  

Reissu-Ramin miessakki-aariaa. 

 

Sopivan mahdollisuuden osuessa kohdallesi, 

ole ihmeessä yhteydessä! 

 

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

 

 

TALOA VALTAAMAAN 
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Teksti ja kuva: Esko Porola 
 

MiesKioski eli Keravan Opiston infopiste 

paikallisesta ja valtakunnallisesta miestoimin-

nasta oli auki 17.-21.8.2009 iltapäivisin yh-

teensä 15 tunnin ajan. Kolmatta kertaa luuk-

kuaan auki pitäneen ja tasaisesti suosiota kas-

vattaneen kioskin tavoitteena on tarjota mata-

lan kynnyksen kohtaamispaikka ”perusäijille” 

Tällä kertaa paikalla kävi parisensataa kansa-

laista, ainakin 90 % miehiä, hörppäämässä 

kaffit, ihailemassa Pappa Tunturia ja ennen 

kaikkea saamassa henkilökohtaista tietoa 

miesasioista. Väkeä oli paikalla yhtä paljon 

kuin kahdella edellisellä kerralla yhteensä. 

Osa porukasta piti yllä miesten keskusteluryh-

mää viipymällä koko kolmituntisen pöydän 

ääressä. 

 

 

 

 

Uutuutena MiesKioskilla oli muutama oheis-

tapahtuma. Niistä keskiviikon Äijäkulttuuri 

 -ilta veti parhaiten väkeä. Lähes sata ihmistä 

kuunteli Heinolan Lausuntapoikakuoron ja 

näyttelijä Johannes Lahtelan sekä kirjailija 

Petri Tammisen esityksiä. 

 

”Tammisen avoin puhe ujoudestaan ja syrjään 

asettumisestaan herätti yleisön vilkkaaseen 

keskusteluun niin poikien kasvatuksesta, 

miesten malleista kuin mieskulttuuristakin”, 

totesi Keski-Uusimaa -lehti uutisoidessaan 

tapahtumaa. 

 

Yhdysmiesterveisin 

Esko Porola 

MIESKIOSKI KERAVALLA 17.-21.8.  
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Kenelle: 

Koulutus on suunnattu poikia työssään kohtaaville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita  

vahvistamaan poikiin liittyvää sukupuolierityistä osaamistaan. 

 

Laajuus: 

20 h (3 x 6 h lähijaksot sekä 2 h itsenäistä työskentelyä) 

 

Hinta: 

300 € 

Ajankohta ja paikka: 
10.11.2009, 25.11.2009 ja 10.12.2009 (klo 10.00-16.00) 

Miessakit ry koulutustila. Annankatu 16 B 28 Helsinki 

 

Asiantuntijat: 

Samuli Koiso-Kanttila. VTM. Projektikoordinaattori (Väestöliitto) 

Sami Paananen. Nuorisotyön päällikkö (Tuusulan kunta) 

Mikko Salasuo. VTT. Tutkija (Nuorisotutkimusverkosto) 

Vastaava kouluttaja Peter Peitsalo (Miestyön Osaamiskeskus) 

 

Ilmoittautuminen ja yhteystiedot: 

Koulutuksessa rajoitettu osallistujamäärä.  

Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2009 

 

Miessakit ry / Miestyön osaamiskeskus 

Peter Peitsalo 

Annankatu 16 B 2800120 Helsinki 

(09) 612 66 218 

peter.peitsalo@miessakit.fi  

MIESTYÖN OSAAMISKESKUS KOULUTTAA 

SUKUPUOLIERITYISEN POIKATYÖN PERUSTEET 

Sukupuolierityisen poikatyön koulutus lisää 

asiantuntijaluentojen ja omakohtaisen työsken-

telyn kautta osallistujien ymmärrystä pojista ja 

nuorista miehistä sekä heidän kasvuun ja kehi-

tykseen liittyvistä erityistarpeista. Tämä syven-

tää työntekijän ammatillisuutta sekä lisää nuor-

ten kanssa tehtävän työn ennaltaehkäiseviä 

mahdollisuuksia. 

Tavoite:  
Koulutus lisää osallistujien valmiuksia tunnis-

taa ja kohdata poikien ja nuorten miesten kas-

vuun, kehitykseen ja elämään liittyviä erityis-

tarpeita. 
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Teksti ja kuvat: Tomi Timperi 

Rikastumisreissu Aarresaarelle 

Kesäkoti Kallioniemi,  

Sipoon saaristo, 28.–29.8.2009 

 

Vuosittainen yhdysmiehistömme kevättapaa-

minen pidettiin tällä kertaa syyskauden aluk-

si. Vetovastuullisina olivat yhdysmiehet Sami 

Koikkalainen (Vantaa) ja Esko Porola 

(Kerava). Kohteeksi oli valittu luonnon-

kauniilla kolmen hehtaarin kokoisella  

Katrineholmin saarella sijaitseva Kesäkoti 

Kallioniemi Sipoossa. 

Tapaamisen pääteemaksi oli valittu Yhdys-

miestoiminnan kehittäminen kokemuksia ja 

ajatuksia vaihtamalla. Osallistujia oli pyydet-

ty valmistautumaan jo etukäteen siten, että  

 

kunkin toivottiin pohtivan omalta osaltaan 

seuraavia aihekokonaisuuksia: a) mitä on tä-

hän mennessä tehnyt yhdysmiehenä omalla 

paikkakunnallaan, b) mitä haasteita on koh-

dannut tässä roolissaan, ja c) mitä haluaisi ja 

voisi tehdä jatkossa toisin JA minkälaista tu-

kea/resursseja tämä kehitystyö vaatisi. 

 

Aikataulullisesti ohjelma oli rakennettu siten, 

että edellä mainittujen aihekokonaisuuksien 

läpikäymiseen ja purkuun oli riittävästi aikaa 

ja erilaisia lähestymismuotoja. Ensimmäisenä 

iltana nuotion äärellä käytiin läpi kuulumiset  

 

ja ennakkotehtävän purku. Seuraavana aamu-

na kuultiin ensin lyhytkatsaus yhdistyksen 

ajankohtaisista aktiviteeteista, jonka jälkeen 

edellisillan keskustelu palautettiin kootusti  

MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESTAPAAMINEN 2009 
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mieleen ja jatkettiin yhteisideointia kehitys-

työn perustaksi.  

 

Herkulliset ateriat vähintään riittävän usein 

pitivät mielen virkeänä ja olipa ohjelmassa 

mukana myös tiukka ritsalla-ampumiskilpailu 

(jonka paras joukkue tietysti voitti). Ennen 

kotiin lähtöä paistettiin vielä ulkosalla lettuja, 

koottiin tapaamisen antia ja sovittiin tulevas-

ta. Yhdysmiehistö nimesi joukostaan ydinryh-

män, jonka tavoitteena on yhteistyössä yhdis-

tyksen pääkallopaikan edustajan kanssa sään-

nöllisten tapaamisten myötä tiivistää yhdys-

miestoimintaa. Ryhmän vetäjäksi nimettiin 

Sami Koikkalainen ja muiksi jäseniksi Ilmo 

Saneri (Lahti), Esko Porola ja Mika Kanervo 

(Jyväskylä). Työryhmän ensimmäiseksi tehtä-

väksi asetettiin yhdysmiestoiminnan mission 

ja vision ylöskirjaaminen. 

(Jatkuu sivulla 8) 
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Seuraavan kevättapaamisen 

järjestäjiksi valikoituivat 

Mika Kanervo ja Jarmo Lius 

(Espoo – toiminut aiemmin 

Jyväskylän yhdysmiehenä). 

Tapaaminen pidetään viik-

koa ennen tai viikon jälkeen 

Wapun 2010 Jyväskylässä.  

 

Yleisestä tapaamistunnel-

masta lienee valtaosalla, ell-

ei peräti kaikilla pelkästään 

myönteistä sanottavaa, josta 

Itsestään Selvä kiitos kuuluu 

Samille ja Eskolle! ■   
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Kahvakuula-harjoittelusta 
kurssi miehille 

 
Maunulan liikuntahallilla 

(Maunulanmäki 3-5) 
 

La 26.9 klo 11–16 
La 24.10 klo 11–13 
La 28.11 klo 11–13 

 
Ohjaajana fysioterapeutti Jari Tissari ja  

selkäneuvoja Kirsi Töyrylä-Aapio 

 
Hinta selkäyhdistysten jäsenille 45 e ja muille 55 e 

 
Harjoittelun aloittaminen ei vaadi valmiiksi hyvää kuntoa ja perusteet on helppo  
oppia. Harjoittelu perustuu keskivartalon hallintaan, mitä kautta kehonhallinta  

ja -tuntemus kehittyvät. Harjoittelulla voidaan kehittää voimaa, kestävyyttä  
ja liikkuvuutta.  

 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa 

 projekti@selkayhdistykset.fi 
puh. 044 360 0201 

 www.selkayhdistykset.fi 



JÄSENTIEDOTE Sivu 10 

MIESSAKIT RY:N KESÄBUSSIKIERTUE 

ISO KOLMONE 4.-7.8.2009 

Teksti: Jouni Linnankoski 

 

Miessakit ry:n vuosittainen kesäbussikiertue 

järjestettiin nyt viidettä kertaa. Eräs toiveista-

ni toteutui saadessani ensi kerran liittyä kon-

kareiden seuraan. Neitsytmatkaan voi latautua 

suuria haaveellisia odotuksia ja erikokoisia 

hämäriä pelkoja, kuten Miten osaan kertoa 

toiminnastamme tavalliselle kadunmiehelle ja 

naiselle? Kuinka selviän radio tai tv-

lähetyksestä, jos minut sellaiseen pyydetään?  

Ja sitten tämä yksityisyyteen ja sosiaalisuu-

teen liittyvä mietintä; kuinka sopeudun neljän 

päivän ajan jakamaan kolmen muun karvaisen 

miesasia miehen kanssa asuntoauton vessan 

(jota ei saa mielellään käyttää, koska Ilmo 

joutuu sen myöhemmin tyhjentämään)? Mitä 

jos alapuolellani ja sivussani kuorsataan, enkä 

löydä korvatulppiani mistään, ja aamulla pi-

täisi kuitenkin taas puhe luistaa kuin torien 

”helppoheikeillä”? 

 

Alkumatkan olo oli kankea ja toreilla vilutti. 

Hyvinkäällä harjoittelin puhetaitoa muutaman 

jo eläkkeelle siirtyneen laitapuolen kulkijan 

kanssa. Ei siinä viitsinyt suuremmin Miessak-

kien eri toimintamuodoilla kehuskella, tär-

keintä tuntui olevan vain se, että kuuntelin 

heidän elämäntarinaansa. Hämeenlinnaan 

päästyämme ilmakin oli ehtinyt jo lämmetä ja 

sekös auttoi puheille pääsyssä. Näin sai al-

kunsa yksi matkamme vitsinheiton aiheista: 

Jouni se käy torikahviloissa ja pongaa sieltä 

aina jonkun mimmin juttusilleen. 

 

Tampereella, Tammelan torilla, oli elämisen 

ja kohtaamisen meininkiä. Paikalla oli avoi-

men uteliasta kansaa. Luoksemme tultiin en-

nakkoluulottomasti kyselemään, että keitäs 

me oikein olemme. Pysähdyksestä jäi hyvä 

fiilis ja sitä säesti torilla soiva tango-orkesteri 



sekä Tampereen kuuluisa mustamakkara puo-

lukkahilloineen. 

 

Nyt kiertuekokemustani arvioidessa ajattelen, 

että parasta antia reissussa olivat matkakumppa-

nieni Ilmon, Antin ja Timon kanssa vietetyt 

huumoripitoiset iltahetket elokuisen tähti-

taivaan alla. Kesäbussikiertue ylitti odotukseni 

ja hämärät pelkoni tulivat voitettua tai ne osoit-

tautuivat turhiksi. Radiohaastattelusta selvisin 

hengissä ja yöni nukuin paremmin kuin aikoi-

hin. Uskon, että asiamme saavutti uusia kuuli-

joita ja tieto Miessakkien olemassaolosta vah-

vistui. ■ 
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Kuvassa Ilmo Saneri, Antti Alén, Jouni Linnankoski ja Timo Tikka. 

Iso Kolmone -kiertueella 

pysähdyspaikkoja oli kuusi: 

Hyvinkää, Riihimäki, Hä-

meenlinna, Valkeakoski, 

Tampere ja Lempäälä. Pe-

rustavoite saavutettiin jäl-

leen komeasti. Reissulla 

tavattiin paikallisväestöä, 

aktiiveja, sosiaali- ja terve-

ysalan ammattilaisia ja me-

dian edustajia. Viisi lehti-

juttua, kaksi radiohaastatte-

lua ja yksi tv-haastattelu 

ovat hyvä saavutus. 
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KIRJALLISUUTTA 

Ari Jousmäki & 

Liisa Kosonen  

Syytettynä isä 
Kustannusosake-

yhtiö Teos 

 

Tositarinoita lap-

sistaan eroon jou-

tuneista isistä 

 

Syytettynä isä kertoo isistä, jotka ovat 

menettäneet lapsensa lähihuoltajuuden 

tai jopa kokonaan mahdollisuuden tava-

ta lapsiaan. Suomessa vanhempien 

avioeron joutuu kohtaamaan vuosittain 

noin 30 000 lasta.  

 

Näistä tapauksista huomattava osuus on 

vanhempien osalta tavalla tai toisella 

riitaisia. Perhettä ja etenkin sen hajoa-

mista koskevat oikeudelliset kiistat ovat 

täynnä tuskaa ja murhetta.  

 

Tyypillisesti käy niin, että ainakin yksi 

osapuolista kokee tulleensa kohdelluksi 

epäoikeudenmukaisesti asiassa, jota tär-

keämpää on ihmiselämän varrelta mah-

dotonta löytää. Useimmissa tapauksissa 

isät saavat kokea, että vain äitiä puolus-

tetaan ja että he itse jäävät myös viran-

omaisten toimesta miltei automaattisesti 

alakynteen.  

 

Kirjassa on viisi koskettavaa tositarinaa 

isistä, jotka ovat eri tavoin joutuneet 

avioliiton rikkoutumisen kautta eroon 

lapsistaan. Lisäksi kirjaan on koottu 

taustoittavia tekstejä, joissa asiantuntijat 

valottavat ongelman todellisuutta.  

 

Hyvin varustelluista kirjakaupoista! 
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Miessakit ry käynnisti vuonna 2005 

uuden tradition nimeämällä  

Isänpäivään päättyvän viikon  

vuosittaiseksi Miesten Viikoksi. 

 

 

Miesten Viikon perinteiden mukaan 

haastamme toimijoita huomioimaan 

Miesten Viikon tavalla tai toisella 

toiminnassaan. Mikäli haluatte mai-

ninnan omasta tarjonnastanne  

Miesten Viikon ohjelmaan,  

täyttäkää  tapahtumailmoitus-

lomake osoitteessa 

www.miestenviikko.fi tai  

lähettäkää tietoa osoitteeseen  

miessakit@miessakit.fi. 

 

 

Tule mukaan tukemaan  

miehiä muuttuvassa  

yhteiskunnassamme! 
 

 

Miesten Viikon omat nettisivut 

www.miestenviikko.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miessakit ry 

 

Valtuuston syyskokous  

14.11.2009, Helsinki 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

vuosikokousasiat. 

 

Kokoukseen ovat Tervetulleita  

valtuustoon kuuluvien lisäksi  

yhdistyksen jäsenet,  henkilöstö  

ja hallituksen jäsenet. 

 

Ilmoittautuminen 31.10.2009 

mennessä yhdistyksen toimistoon. 

KURSSEJA - KOULUTUSTA - TAPAHTUMIA 

 

Heikki Mäntymaan  

valokuvanäyttely 

 

Puusta pudonnut 

 

Miessakit ry:n  

käytävägalleriassa. 

 

Tervetuloa tutustumaan! 
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MIESTEN ERORYHMÄ  

LAPSETTOMILLE  

MIEHILLE 
pääkaupunkiseudulla 

 

Syksy 2009 

 

Suurin osa eroryhmiimme hakeutu-

vista miehistä tulee perheistä, joissa 

on lapsia. Näin keskustelut ja aiheet 

liikkuvat myös paljon lasten tapaa-

mis- ja huoltajuuskysymyksissä.  

 

Lapseton mies jää näissä keskuste-

luissa helposti ulkopuoliseksi. Nyt 

haluammekin tarjota eroryhmän 

kaikenikäisille miehille, joilla ei ole 

omia lapsia. Ryhmässä, joka alkaa 

29.9., on vielä hyvin tilaa. 

 

RYHMÄN KESTO 
29.9.-1.12.2009 

 

TAPAAMISILLAT 

Tiistaisin klo 18.00-20.00 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Käynnissä 

 

HINTA 

Maksuton 

 

PAIKKA 
Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28 

00120 Helsinki 

 

ERORYHMÄOHJAAJA 
Jouni Linnankoski 

(09) 6126 6216 

jouni.linnankoski@miessakit.fi  

Elokuvailta isyydestä  

kulttuuriareena Gloriassa 

22.9.209 klo 18 alkaen 

 
Kaikille avoin ja maksuton, rento-

henkinen isyyttä tutkaileva eloku-

vailta Olen isä ja ylpeä siitä! 

 

Illan aikana katsotaan kaksi lyhytelo-

kuvaa ja pohditaan niiden herättämiä 

ajatuksia panelistien ja yleisön voi-

min. Paneelissa ovat isäedustajina 

mukana mm. ex ammattinyrkkeilijä 

Jukka Järvinen, Salattujen elämien 

Seppo Taalasmaa, näyttelijä Jarmo 

Koski ja Joonas Kekkonen Väestö-

liiton Poikien Puhelimesta. 

 

Esitettävät elokuvat: 

Maarit Lallin ohjaama Kovat  

miehet (1999) ja Marika Väisäsen 

vuonna 2008 käsikirjoittama ja oh-

jaama dokumentti  Sylistä syliin. 

 

Tilaisuuden isäntänä ja juontajana 

toimii  elokuvaohjaaja  

Pekka Lehtosaari. 

 

Illan järjestävät Väestöliiton  

Perheverkko ja Miehen Aika. 

 

TERVETULOA! 

KURSSEJA - KOULUTUSTA - TAPAHTUMIA 
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Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tuke-

miseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta 

ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista. 

MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO 

Espoo 

Jarmo Lius 

0400 817 692 

jarmo.lius@nameprint.fi 

Mäntsälä 

Timo Naapuri 

040 743 3262 

timo.naapuri@evl.fi 

Helsinki 
Risto Björkman 

040 868 4185 

risto.bjorkman@welho.com 

Nurmijärvi 

Seppo Laakso 

050 511 7725 

laakso.seppo@pp.inet.fi 

Helsinki 
Aaro Huhta 

040 506 2171 

aaro.huhta@helsinkilainen.com 

Rovaniemi 

Jouni Syväjärvi 

040 731 9356 

jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi 

Joensuu 

Onni Voutilainen 

050 365 6138 

onni.voutilainen@jns.fi 

Somero 

Voitto Vieraankivi 

050 566 4116 

voitto.tiimivalmennus@luukku.com 

Jyväskylä 

Mika Kanervo 

050 376 6333 

mika.kanervo@valkoinentalofinland.fi 

Tampere 

Simo Ollila 

045 6766 873 

simo.ollila@gmail.com  

Järvenpää 

Risto Salovaara 

040 537 2038 

rsalovaara@gmail.com 

Turku 

Pekka Anttila 

041 533 5741 

pejuan@suomi24.fi 

Kerava 

Esko Porola 

040 527 4517 

esko.porola@miessakit.fi 

Tuusula 

Visa Kuusikallio 

050 330 4435 

visa.kuusikallio@etu.inet.fi 

Ylä-Savo 

Raimo Reinikainen 

0400 881 166 

andracon@kooviis.fi 

Vaasa  
Patrik Martonen  

044 5151 663  

pate.martonen@gmail.com 

Kuopio / Itä-Suomi 
Maunu  Katajala 

040 702 4081 

maunu.katajala@kuh.fi 

Vantaa 

Sami Koikkalainen 

040 731 2021 

sami.koikkalainen@gmail.com 

Lahti / Päijät-Häme 

050 511 3361 

miessakit.lahti@miessakit.fi 

Vihti 

Markku Kedrin 

09 222 5313 / 040 545 7091 

markku.kedrin@silppuri.iki.fi 


