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Järjestyksessään kuudetta vuosittaista 
Miesten Viikkoa vietetään jälleen isänpäi-
vään päättäen välillä 8.-14.11.2010. Tämän 
vuoden teemaksi on valittu Isyys on miesten 
juttu!.  Nähdäkseni kaikkein tärkein viesti 
teeman takana liittyy elämän tarkoituk-
seen. Ja se tarkoitushan on elämän vaalimi-
nen, eli ylläpito ja jatkaminen. Muuttunees-
sa yhteiskunnassamme vanhemmuuden 
uudenlaiset haasteet ovat tuoneet muas-
saan aimo joukon positiivisia mahdolli-
suuksia ja myös syveneviä kriisivaikutuk-
sia. Kaiken tämän keskellä isyys ja äitiys – 
elämän vaalimisen peruspilarit – tarvitse-
vat yhteisvastuullista tuentaa voidakseen 
aidosti ylläpitää tarvittavaa aikuisuutta. 
  
Miesten Viikolla keskitytään isyyteen. Vain 
miehet voivat olla isiä ja siksi isyys on poh-
jimmiltaan ja syvimmiltään miesten juttu. 
Isyyttä tukemaan tarvitaan toki isä-
miesten lisäksi mm. ei-isä -miehiä, naisia, 
lapsia ja koko yhteiskuntaa. Ja, jotta isyyttä 
voitaisiin yhteisvastuullisesti tukea, on en-
siarvoisen tärkeätä, että miehet keskuu-
dessaan pohtivat isyyttä, tuovat sitä näky-
väksi, ja kertovat sen tarjoamista ja tarvit-
semista mahdollisuuksista. 
 
Isyys on erilaista kuin äitiys, se rakentuu 
erilaisista lähtökohdista. Suurin osa van-
hemmuuteen liittyvistä, helposti tiedostet-
tavista käytännön asioista on sekä isyyden 
että äitiyden ominaisuuksia. Tällaisia ovat 
mm. terveydestä, lämmöstä, ravinnosta ja 
hellyydestä huolehtiminen. Lapsen koke-
mus huoltajan sukupuolesta on kuitenkin 
erityislaatuisuus - näin on myös huoltajan 
(pääosin arjessa tiedostamaton) oma koke-
mus itsestä. 
 
 

 
Näkyvimmät kokemukset omista huolta-
juuteen liittyvistä sukupuolivaikutuksista 
juontuvat sosiokulttuurisista tekijöistä - 
miten siis mikäkin yhteiskuntakehityksem-
me asetelmista ohjaa esimerkiksi isyyttä, 
sen kokemista ja näkemistä. Syvimmiltään 
kokemus omasta huoltajuudesta – siis isyy-
den ja äitiyden erityislaatu – liittyy biologi-
siin tekijöihin. Biologia (tuo nyky-
yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta 
huolestuttavin kirosana ja tabu) ja siitä 
juontuvat tekijät on tärkeä tietyissä kon-
teksteissa ymmärtää, ja olenkin niistä toi-
saalle kirjoittamassa, mutta asian haasta-
vuuden takia en niitä tässä rajatussa pals-
tatilassa saa käsiteltyä.  Tietyiltä osin biolo-
gista erityislaatua onkin turha selitellä, tai 
toisaalta kieltää; suurin osa ihmisistä tietää 
sen olevan olemassa, eikä tarvitse välttä-
mättä mitenkään erityisesti kuvailla millä 
lailla isä on erilainen kuin äiti, mitä perus-
tavaa laatua olevaa erityistarvetta toinen 
sukupuoli ei voi täysimääräisesti täyttää – 
näin vain on. Biologia ei tokikaan selitä 
kaikkea, eivätkä myöskään sosiokulttuuri-
set tekijät, vaan edelliset yhdessä. 
 
Hyvinvoiva vanhemmuus on hyvinvoin-

tiyhteiskunnan perimmäinen elinehto, ja 

siksi isyyttä ja äitiyttä tulee vaalia. Antoi-

saa Miesten Viikkoa ja leppoisaa Isänpäi-

vää! 

 

 
 

Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
Miessakit ry 

ISYYDEN VAALIMISEN TÄRKEYDESTÄ 
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ISYYS ON MIESTEN JUTTU! 
 

Järjestyksessään kuudes vuosittainen Miesten 
Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päätty-
vällä viikolla marraskuussa. Tämän vuoden 
teemaksi on valittu ISYYS ON MIESTEN  
JUTTU! 

Isät, isyys ja miehet ylipäätään ovat olleet vii-
me aikoina reimasti tapetilla. Keskustelua o 
käyty miehille korvamerkityn perhevapaan 
lisäämisestä, isyyden arvostuksesta, isyyslain 
muutostarpeista, ja myös nuorten miesten 
kasvavasta syrjäytymisestä. Miten aikamme 
isyyttä voisi tukea ja vahvistaa siten, ettei se 
olisi vain oikeuksista kamppailua, vaan pa-
remminkin rakentavaa yhteystyötä hyvinvoin-
nin tasa-arvon puolesta? 

Perinteeseen kuuluu, että yhteiskuntamme toi-
mijat haastetaan mukaan huomioimaan 
Miesten Viikko tavalla tai toisella toiminnas-
saan. Mikäli haluatte maininnan omasta tar-
jonnastanne Miesten Viikon ohjelmaan, käy-
kää täyttämässä tapahtumailmoituslomake 
sivuilla www.miestenviikko.fi tai lähettäkää 
tietoa asiasta osoitteeseen: 

miestenviikko@miessakit.fi. 

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 
muuttuvassa yhteiskunnassamme! 

 

  

 
Klo 12-16 
Avoin foorumi erovanhemmuudesta Lah-
den ammattikorkeakoululla, Ståhlbergin-
katu 4 B. Luennoitsijoiden aiheina mm. 
Sukupuolten tasa-arvo ja isyys, isäsuhteen 
erityinen merkitys lapsen kehitykselle ja 
isien kokemuksia avioeroista. Ilmainen 
kahvitarjoilu. Kehittämisfoorumiin mah-
tuu noin 300 henkilöä. 
 
Klo  17.30 
Miesten Viikon laulullinen avaus.  Mies-
kuoro Laulu-Miehet käynnistää ohjelmal-
lisen viikon esittämällä teemaan sopivat 
Genetzin Mieslaulun ja perinteisen Kuin 
poijat ne raitilla laulelijat. Tapahtuma on 
nähtävissä ja kuultavissa presidentti 
Ståhlbergin patsaalla Eduskuntatalon 
edustalla.  
 
Klo 10 
Poikien puhelimen kolmannen vuosira-
portin julkaisu Väestöliiton tiloissa, Kale-
vankatu 16.  Kahvitarjoilu. 
 
Klo 9-19 
Miesaiheisen kirjallisuuden näyttelyitä on 
koko Miesten Viikon ajan Helsingissä nel-
jässäkin eri kirjastossa, kun Kontulan, Ja-
komäen, Malmin ja Itäkeskuksen kirjastot 
järjestävät omat näyttelynsä. 
 
Klo 16.30-19 
Tampereen seudun vertaiskeskuksen 
(Mustanlahdenkatu 19) avoimet ovet. 
Kahvitarjoilu. Paikalla Miessakit ry:n yh-
dysmies Pekka Huttunen, joka kertoo alu-
een miestoiminnasta.  

Maanantai 8.11. 
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RAY MENEE NETTIIN, JOSSA PELAAJAT JO OVAT  

 
 
 
 
Klo 10-20 
Isiä ja miehiä lastenkirjallisuudessa esitel-
lään  Tampereen pääkirjaston lasten ja 
nuorten osaston näyttelyssä, jossa on esil-
lä lastenkirjoja isistä ja miehistä, hyviä 
ääneenlukukirjoja isien ja lasten lukuhet-
kiin. 
 
Uniikkia katutaidetta 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä tee-
malla Being a Father. Multicoloured 
Dreams taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten 
Viikon merkeissä katutaideteoksia Kise-
leffin talon ja Mikonkadun rakennustyö-
maan aitoihin 8.-14.11. 

 
 

Tarkempi ohjelma  
löytyy osoitteesta: 

 
www.miestenviikko.fi 

 
Klo 17.30 
Miehestä mittaa - mies ja isyys puntarissa. 
Lapinlahden kirjastossa (Mykkäläntie 2)
avoin keskustelutilaisuus sanoin ja säve-
lin. Tilaisuuden keskusteluun johdatteli-
joina toimivat perheneuvoja Hannu Inna-
nen ja aikuis- ja yhteisökouluttaja Raimo 
Reinikainen. Tilaisuus on ilmainen, kahvi-
tarjoilu. 
 
Klo 9-19 
Miesaiheisen kirjallisuuden näyttelyitä on 
koko Miesten Viikon ajan Helsingissä nel-
jässäkin eri kirjastossa, kun Kontulan, Ja-
komäen, Malmin ja Itäkeskuksen kirjastot 
järjestävät omat näyttelynsä. 
 
Klo 10-20 
Isiä ja miehiä lastenkirjallisuudessa esitel-
lään  Tampereen pääkirjaston lasten ja 
nuorten osaston näyttelyssä, jossa on esil-
lä lastenkirjoja isistä ja miehistä, hyviä 
ääneenlukukirjoja isien ja lasten lukuhet-
kiin. 
 
Uniikkia katutaidetta 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä tee-
malla Being a Father. Multicoloured 
Dreams taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten 
Viikon merkeissä katutaideteoksia Kise-
leffin talon ja Mikonkadun rakennustyö-
maan aitoihin 8.-14.11. 

Tiistai 9.11. 
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Klo 8.30-16 
Miehet ja tasa-arvopolitiikka –seminaari 
Helsingin Säätytalolla. Tilaisuudessa pu-
hujina muun muassa tasa-arvoasioista 
vastaava ministeri Stefan Wallin ja Helsin-
gin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. 
 
Klo  8-14.30 
Suomen toinen Erofoorumi kutsuu kaikki 
lapsiperheiden kanssa työskentelevät am-
mattilaiset, median edustajat ja muut 
kiinnostuneet seminaariin. Tilaisuuden-
hinta on 60€, johon sisältyy kahvi ja lou-
nas.  Paikka: Bio Rex, Lasipalatsi, Manner-
heimintie 22-24. 
 
Klo  9-19 
Miesaiheisen kirjallisuuden näyttelyitä on 
koko Miesten Viikon ajan Helsingissä nel-
jässäkin eri kirjastossa, kun Kontulan, Ja-
komäen, Malmin ja Itäkeskuksen kirjastot 
järjestävät omat näyttelynsä. 
 
Klo 10-20 
Isiä ja miehiä lastenkirjallisuudessa esitel-
lään  Tampereen pääkirjaston lasten ja 
nuorten osaston näyttelyssä, jossa on esil-
lä lastenkirjoja isistä ja miehistä, hyviä 
ääneenlukukirjoja isien ja lasten lukuhet-
kiin.  
 
 

Keskiviikko 10.11. 

 
Klo 18 
Tyhjän sylin messu Tampereella lapsetto-
muuden, keskenmenon, raskauden kes-
keytyksen tai lapsen kuoleman kokeneil-
le, niin miehille kuin naisillekin. Finlayso-
nin kirkko, Puuvillatehtaankatu 2. 
 
Klo  9-19 
Miesaiheisen kirjallisuuden näyttelyitä on 
koko Miesten Viikon ajan Helsingissä nel-
jässäkin eri kirjastossa, kun Kontulan, Ja-
komäen ja Itäkeskuksen kirjastot järjestä-
vät omat näyttelynsä. 
 
Klo 10-20 
Isiä ja miehiä lastenkirjallisuudessa esitel-
lään  Tampereen pääkirjaston lasten ja 
nuorten osaston näyttelyssä, jossa on esil-
lä lastenkirjoja isistä ja miehistä, hyviä 
ääneenlukukirjoja isien ja lasten lukuhet-
kiin. 
 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä 
teemalla Being a Father. Multicoloured 
Dreams taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten 
Viikon merkeissä katutaideteoksia  Kise-
leffin talon ja Mikonkadun rakennustyö-
maan aitoihin 8.-14.11. 
 
Uniikkia katutaidetta 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä tee-
malla Being a Father. Multicoloured 
Dreams taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten 
Viikon merkeissä katutaideteoksia Kise-
leffin talon ja Mikonkadun rakennustyö-
maan aitoihin 8.-14.11. 

Torstai 11.11. 
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Klo 9-15.30 
Miehet hyvinvointipalveluiden ammatti-
laisina –seminaari järjestetään Tampe-
reen ammattikorkeakoulussa, Pyynikintie 
2. Seminaarin hinta 35€ sisältäen lounaan 
ja kahvitukset. 
 
Klo 11-17 
Tampereen Miespäivillä pohditaan isien 
oikeuksia, perhevapaita, isyyden moni-
muotoisuutta, kasvatusta ja lapsetto-
muutta. Tapahtuma järjestetään Tampe-
reen työnväenopistolla, Sammonkatu 2. 
 
Klo 12-15.30 
Äkillisesti muuttunut isyys –seminaari 
Kuopiossa Mäntykankaan koululla, Samp-
sankatu 8. 
 
Klo 19 
Reko Lundánin kirjoittama näytelmä Tar-
peettomia ihmisiä Järvenpää-talon Kellari-
teatterissa, Hallintokatu 4. 
  
Klo 10-20 
Isiä ja miehiä lastenkirjallisuudessa esitel-
lään  Tampereen pääkirjaston lasten ja 
nuorten osaston näyttelyssä, jossa on esil-
lä lastenkirjoja isistä ja miehistä, hyviä 
ääneenlukukirjoja isien ja lasten lukuhet-
kiin. 
 
 

Perjantai 12.11. 

 
Klo 11-17 
Tampereen Miespäivillä pohditaan isien 
oikeuksia, perhevapaita, isyyden moni-
muotoisuutta, kasvatusta ja lapsetto-
muutta. Tapahtuma järjestetään Tampe-
reen työnväenopistolla, Sammonkatu 2. 
 
Klo 18 
Reko Lundánin kirjoittama näytelmä Tar-
peettomia ihmisiä Järvenpää-talon Kellari-
teatterissa, Hallintokatu 4. 
 
Klo 11-18 
Alppien jäämies Ötzin näyttely WeeGee 
-museossa Tapiolassa, Ahertajantie 5.  Ai-
kuiset 10/8€, lapset ja yli 70-vuotiaat il-
maiseksi. 
 
Klo 19.30. 
Tampereella elokuvateatteri Niagarassa 
Hiljaa toivotut –elokuvan ennakkokatselu. 
Dokumenttielokuva kertoo kahdesta ta-
hattomasti lapsettomasta pariskunnasta.  
Lipun hinta 8€.  
 
Klo 12-15 
Lue minulle, isä! Tampereen pääkirjasto 
Metsossa lasten ja nuorten osastossa  jär-
jestetään lapsille lukemisen tärkeyttä 
esittelevä tapahtuma. Klo 12 näyttelijä ja 
kirjailija Reidar Palmgren lukee lem-
pisatunsa Satuhuoneessa, klo 13 tohtori  

Lauantai 13.11. 
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Orff ja herra Dalcrozen lastenmusiikki-
konsertti luentosali 1, klo 14 Reidar Palm-
gren haastattelee lastenpsykiatrin erikois-
lääkäri Minna Koskista ja puheterapeutti 
Heli Niirasta otsikolla Lukeminen on tär-
keää. Klo 15 apulaispormestari Perttu Pe-
sä lukee lempisatunsa Satuhuoneessa.  
 
Uniikkia katutaidetta 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä teemal-
la Being a Father. Multicoloured Dreams 
taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten Viikon 
merkeissä katutaideteoksia Kiseleffin ta-
lon ja Mikonkadun rakennustyömaan ai-
toihin 8.-14.11. 
 
 

 
Klo 11-18 
Alppien jäämies Ötzin näyttely WeeGee 
-museossa Tapiolassa, Ahertajantie 5.  
Isänpäivän isät ilmaiseksi. Klo13-15 ar-
keologin työnäytös liuskekivien työstöstä. 
Klo 14 yleisöopastus Alppien jäämies Öt-
zistä. 
 
Klo 10-15 
Miesaiheisen kirjallisuuden näyttelyitä on 
koko Miesten Viikon ajan Helsingissä nel-
jässäkin eri kirjastossa, kun Kontulan, Ja-
komäen, Malmin ja Itäkeskuksen kirjastot 
järjestävät omat näyttelynsä. 
 
Uniikkia katutaidetta 
Katutaidetta isyydestä Helsingissä tee-
malla Being a Father. Multicoloured 
Dreams taiteilijaryhmä toteuttaa Miesten 
Viikon merkeissä katutaideteoksia Kise-
leffin talon ja Mikonkadun rakennustyö-
maan aitoihin 8.-14.11. 
 
 
 
 
 

HYVÄÄ ISÄNPÄIVÄÄ! 
 

Sunnuntai 14.11. 

 
 

Tarkempi ohjelma  
löytyy osoitteesta: 

 
www.miestenviikko.fi 
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AJANKOHTAISTA 

 
Miesverkosto Eduskuntaan 

 
Eduskuntaan on perustettu miesver-
kosto, jonka tarkoituksena on ottaa 
kantaa yhteiskunnalliseen keskuste-
luun ja päätöksentekoon sukupuol-
ten välisen tasa-arvon edistämiseksi.  
 
Verkosto perustettiin 26.10.2010 
seitsemäntoista kansanedustajan 
voimin hyväksymällä säännöt ja va-
litsemalla johtokunnan.  
 
Miesverkoston puheenjohtajaksi va-
littiin Kari Uotila (vas) ja varapu-
heenjohtajaksi Jari Larikka (kok). 
Johtokunnan jäseniä ovat Kari 
Kärkkäinen (kd), Raimo Piirainen 
(sd), Erkki Pulliainen (vihr), Lyly 
Rajala (kok), Pekka Vilkuna (kesk) 
ja Antti Vuolanne (sd). Verkosto on 
avoin kaikille kansanedustajille. 

 

 

 

 

 

Miessakit ry:n  

Valtuuston  syyskokous 
27.11.2010 

klo 9.30-12.00 

Kokoukseen ovat tervetulleita  

valtuustoon kuuluvien lisäksi  

yhdistyksen jäsenet, henkilöstö ja 

hallituksen jäsenet. 

Paikka 
Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28 

 Helsinki 

Ilmoittautuminen 
23.11. mennessä  

yhdistyksen toimistoon. 
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

 
Keskiaukeaman yhdysmiehet –juttusarjassa tällä kertaa 
vuorossa ovat Visa Kuusikallio Tuusulasta ja  Markku 
Alhorinne Riihimäeltä.  

 
No mitä äijä! 
Hyvää kiitos! Elämä on mallillaan monella 
tavalla. Aina ei ole näin ollut.  
 
Miksi olet mukana Miessakit ry:n  
toiminnassa? 
Kiinnostuin alun perin miesten tavasta pu-
hua itselleen tärkeistä aiheista ja liityin 
miesryhmään. Sillä minulle avautui eri-
ikäisten miesten tapa puhua avoimesti ko-
kemuksistaan, tunteistaan ja elämästään. 
Myöhemmin olen ollut mukana monella 
muullakin tavalla. 
 
Millaisena näet yhdysmiehen roolin 
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit 
ry:n toimintaa? 
Olemme tehneet ja teemme edelleenkin yh-
teistyötä muiden Keski-Uudenmaan yhdys-
miesten kanssa. Esim. työväenopistojen 
kanssa on ollut hedelmällistä yhteistyötä 
alueellamme. Ensi syksyksi on tulossa ryh-
miä ja muutakin toimintaa. 
 
Pullo, pallo vai pyssy? 
Pallo ja pyssy ovat aika tuntemattomia. 
Pullossa menee vissy ja olutkin välillä. 
 
Onko lottovoitto syntyä miehenä  
Suomeen? 
On lottovoitto syntyä Suomeen sukupuo-
lesta huolimatta. Toki epäkohtiakin löytyy 
esim. SoTe:n palvelujärjestelmä voisi pa-
remmin hyödyntää miesten aidon tukemi-
sen tuottamia mahdollisuuksia. Esimerk-
keinä erotilanteet, vanhemmuuden pulmat 
ja muut miehen hyvinvointikysymykset.    
 
 

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen  
kohteistasi… 
Juoksu, jazzin kuuntelu, vaimo ja lapset,  
ystävät ja elämä.  
 
Minkä kirjan luit viimeksi? 
Jari Tervon Koljatti (kuulun Järvenpään 
miesten kirjallisuusryhmään!). 
 
Oletko facebookissa? 
Kyllä, mutta lähinnä ammatillisessa mieles-
sä. Erilaiset verkostot ja kansalaistoiminta 
ovat siellä mahdollisia, koska niin paljon 
ihmisiä kuuluu yhteisöön. 
 

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan  
autiolle saarelle? 
Vaimo, moottorivene ja kalastustarvikkeet. 
 
Mikä on parasta mieheydessä? 
Olla mies, isä ja ihminen.  
 
 

Visa Kuusikallio 
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

No mitä äijä! 
Kävin katsomassa teatteria jossa miehiä 
typerästi alistettiin. Ärsytti, mihin ollaan 
menossa?  
 

Miksi olet mukana Miessakit ry:n  
toiminnassa? 
Miehet tarvitsevat kaveriverkkoa. Keskus-
telut miesten kesken ovat monesti häkel-
lyttävän avoimia. Totta kai arvostan sitä 
yhteiskunnallista tarkkailua mitä sakit te-
kee.  
 
Millaisena näet yhdysmiehen roolin 
omalla alueellasi? Entä osana Miessakit 
ry:n toimintaa? 
Olen asunut Riihimäellä vasta viime kesäs-
tä. Hämeessä kun ollaan tarttis kai alkaa 
tehdä jotain, pikkuhiljaa.  

 
Pullo, pallo vai pyssy? 
Ilman pulloa elämä maistuu paremmalle, 
eikä kilot kerry niin helpolla. Liikuntalajit 
useimmin yksilölajeja joten pallo ei ole 
kiinnostanut. Bofors 44 riitti intissä.  
 
Onko lottovoitto syntyä miehenä  
Suomeen? 
Täytyy myöntää etten taida ymmärtää ky-
symystä, mikäli ymmärrän. Ei tietenkään 
ole.  
 
Minkä kirjan luit viimeksi? 
En muista järjestystä. Laitan kolme. Claes 
Anderssonin  Luova mieli, Norwell Heiner-
manin Seitsemän päivän pikalaihdutus ja 
Juha Vuorisen Tolppa Apina. 
 
Oletko facebookissa? 
Olen mutta usein kyselen mihin tiedot ka-
tosi. Viimeinen kaveri kolmenkymmenen-
viiden vuoden takaa. Ihmissuhteet kyllä 
kieroutuu jos ne hoidetaan sähköllä.  
 
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan 
autiolle saarelle? 
Kirjoitusvälineet. Kalaverkkoja, koukkuja. 
Vaimon.  
 
Mikä on parasta mieheydessä? 
Ei tarvitse joka asiasta piipittää. Voi ja pys-
tyy olemaan herkkä tarvittaessa.  

Markku Alhorinne 
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Teen sosiologian gradua Helsingin yliopis-
tossa. Tavoitteena on selvittää miesten kä-
sitystä  tunneasioiden jakamisesta parisuh-
teessa. Tietoja tästä asiasta etsin haastatte-
lemalla miehiä. Miesten näkökulma on tär-
keä, koska parisuhdeasioista puhutaan 
enemmän naisten äänellä. Tutkimuksen 
tavoitteena on saada miesten ääntä kuulu-
viin parisuhteeseen liittyvistä asioista. 
 
Haastateltavaksi etsin miehiä: 
 jotka ovat yli 40-vuotiaita 
 jotka ovat olleet yli 10 vuotta  

nykyisessä parisuhteessa 
 jotka ovat  asuneet sen ajan  

puolisonsa kanssa 
 jotka ovat puhuneet tunteista  

puolisonsa kanssa. 
 
Haastattelut toteutetaan marraskuussa ja 
joulukuussa 2010 Helsingissä. Ne toteute-
taan ryhmäkeskusteluina, joiden kesto on 
noin kaksi tuntia. Ryhmäkeskustelu etenee 
haastattelukysymysten pohjalta. Yhdessä 
ryhmässä on neljästä kuuteen henkilöä. 
 

Haastattelun avulla kerättyjä tietoja käsi-
tellään luottamuksellisesti. Haastattelut 
nauhoitetaan ja sen jälkeen kirjoitetaan 
tekstiksi, jossa ei ole nimiä eikä muita tun-
nistetietoja. Tutkimuksen tulokset esite-
tään niin, että kukaan haastateltu ei ole 
tunnistettavissa. 
 
Toivon, että voit osallistua tutkimukseen. 
Siinä tapauksessa ota yhteyttä minuun, 
mieluiten sähköpostitse. Otan sen jälkeen 
yhteyttä ja sovin haastatteluajankohdan ja 
paikan kanssasi. 
 
Terveisin, 
 
Pekka Seppänen 
pekka.seppanen@helsinki.fi 
050 390 5842  
(kello 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin) 

TUTKIMUSHAASTATELTAVIA ETSITÄÄN 
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Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan 
tukemiseksi. 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@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@lapinensijaturvakoti.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 
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