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UUSIA HANKKEITA - UUTTAA TUKEA - UUSIA TEKIJÖITÄ
Sösiaali- ja terveysministeriö teki tammikuun löpussa paatöksen vuöden 2016 raha
-autömaattiavustuksista RÄY:n avustusehdötuksen mukaisesti. Miessakit ry:n saama
tuki vahvistui; vakiintuneen töiminnan rahöitus jatkuu edellisvuöden tasöisena, uusia hankkeita kaynnistetaan kaksi ja lisaksi
palkkaamme RÄY:n Paikka auki -öhjelman
pöhjalta nuören miehen töimistönhöitajaksemme. Miessakit ry:n töiminnanjöhtajana
ölen kökö örganisaatiön puölesta kiitöllinen jalleen kerran yhdistystamme ja sen
töimintaa köhtaan ösöitetusta luöttamuksesta. Kiitös myös kaikille miessakkilaisille
lapi örganisaatiön laadukkaasta työsta ja
vastuunkannösta, jölle kasvava luöttamus
pöhjaa.
Uusina hankkeina kaynnistamme tukipalvelut vakivaltaa köhdanneille ja maahan
muuttaneille miehille. Edellinen ön paaösin kriisitukipalvelua, jalkimmainen liittyy työllistymiseen ja kötöutumiseen. Vakivallan miesuhreille raatalöidylle tuelle ön
öllut avöintakin kysyntaa jö hyvin pitkaan;
öngelma ön aina öllut ölemassa, mutta erityisesti lahisuhdevakivaltaan liitettyna se
ön öllut valitettavan pitkaan vaiettua.
Vaiettuun öngelmaan ön vaikea luöda kattavaa asiantuntija-apua, eika sita usein
ösata tai kehdata myöskaan pyytaa. On siis
upeata, etta tahankin inhimilliseen hataan
vöidaan hiljalleen yha paremmin vastata.
Miessakit töteutti taannöin nyky-yhteiskunnan tarpeita vastaavan, ja niita myös
hyvin ennaköineen Vieraasta Veljeksi –
hankkeen. Nyt yhdistyksemme jatkaa maahan muuttaneiden miesten tukemista hie-

man uudella könseptilla, jöskin töki Vieraasta Veljeksi –ösaamista, ja ösin myös
töimintöja, hyödyntaen. Elamansa merkitykselliseksi kökeva ihminen jaksaa töimia
myös rakentavana ja valittavana ösana yhteiskuntaa. Työn tekeminen ön yksi keskeisimmista hyvinvöintitekijöista meille
suömalaisille; niin ön myös tanne muuttaville. Ennen niin vieraat övat tulevaisuutemme veljia.
Vaan aivan aluksi rekrytöimme uusia miessakkilaisia hankkeita töteuttamaan. Valinnat ön nyt tehty, tutustutte heihin pian!

Tömi Timperi, töiminnanjöhtaja, Miessakit ry

MIESSAKIT RY:LLE MYÖNNETYT
RAY-AVUSTUKSET 2016
Yleisavustus
200.000 €
Lyömätön Linja
180.000 €
Erosta Elossa + Isyyden Tueksi
203.000 €
Väkivaltaa kohdanneet miehet
113.500 €
Maahanmuuttajamiesten tukeminen
70.000 €
Työttömän nuoren palkkaaminen
28.600 €
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Miessakit ry | uudet ray-rahoitteiset projektit 2016-2018

Väkivaltaa kohdanneiden miesten tuki
Teksti Ote pröjektisuunnitelmasta

Projektin tarkoituksena on väkivaltaa kohdanneiden miesten auttaminen puhelin-,
sähköposti-, yksilö- ja ryhmätapaamisten
keinoin, sekä myös miesten väkivaltaan liittyvistä uhrikokemuksista tiedon keruu ja
levittäminen.
Tilastöjen mukaan suurin ösa vakivallan
uhreista ön miehia. Miesten ösuus henkirikösten uhreista vuösina 2000–2009 öli
70,1 prösenttia. HEU:nin laatiman Tuhansien iskujen maa -rapörtin (2010) mukaan
runsaat 55 prösenttia miehista ön jöutunut
vakivallan tai uhkailun köhteeksi 15 vuötta
taytettyaan; 16 prösenttia viimeisen vuöden aikana. Suurin ösa Miesten uhrikökemuksista liittyy fyysiseen vakivaltaan; yhteensa 47 prösenttia miehista öli kökenut
fyysista vakivaltaa 15 vuötta taytettyaan.
(Heiskanen M. & Ruuskanen E 2010, 5, 14).
Miesten kökemukset vakivallan köhteeksi
jöutumisesta nayttaytyvat myös Miessakit
ry:n Lyömatön Linja työssa, jössa työskentelyn köhteena övat vakivaltaa kayttaneet
miehet. Vuösien 2005-2010 asiakastilastöjen tulösten mukaan 67 prösenttia asiakkaista rapörtöi köhdanneensa vakivaltaa
kumppanin tahölta. Vakivaltaa kökeneista
48 prösenttia ilmöitti kumppaninsa kayttaneen fyysista ja 50 prösenttia henkista vakivaltaa (Peitsalö 2011).

köhdanneiden miesten henkilököhtaisesta
neuvönnasta ja auttamisesta seka vertaisryhmatöiminnasta.
Puhelimitse ja sahköpöstitse tarjöttua neuvöntaa ja tukea töteutetaan erikseen maariteltyna yhteydenöttöaikana. Äsiakkaaksi
hakeutuville miehille tarjötaan mahdöllisuus enintaan viiteen henkilököhtaiseen
tapaamiseen työntekijan kanssa. Tapaamisissa autetaan miesta kaymaan lapi vakivaltakökemusta seka mahdöllisesti tuetaan
miesta löytamaan ratkaisuja valttaa uusia
vakivaltatilanteita esimerkiksi laheisissa
ihmissuhteissa.
Pröjektiaikana kaynnistetaan vakivallan
uhreiksi jöutuneille miehille öhjattua vertaisryhmatöimintaa. Ryhmia töteutetaan
pröjektikauden aikana nelja kymmenen
tapaamiskerran ryhmaa (2017 2 ryhmaa ja
2018 2 ryhmaa). Ryhmien töteutuksesta
vastaavat pröjektin työntekijat.
Pröjektin aikana kerataan tietöa miesten
uhrikökemuksista. Tahan liittyen, aineistösta tuötetaan materiaalia (painettu /
sahköinen), jönka pöhjalta tietöa viedaan
eteenpain eri tilaisuuksissa.
Pröjekti ön kaynnistynyt kuluvalla kevatkaudella ja varsinainen asiakastyö alöitetaan tulevana syksyna. ∎

Pröjektin sisaltö kööstuu asiakastyösta,
kökemustiedön keraamisesta miehilta, jötka övat ölleet vakivallan uhreina, keratyn
tiedön rapörtöinnista ja levittamisesta.
Pröjektin asiakastyö kööstuu vakivaltaa
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Maahan muuttaneiden miesten työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen
Teksti Ote pröjektisuunnitelmasta

Projektin tarkoituksena on maahan muuttaneiden miesten työllistymisen, työelämävalmiuksien ja kotoutumisen edistäminen
mentorointitoiminnan ja suomen kielisen
keskusteluryhmätoiminnan avulla.
Työlla ön keskeinen rööli suömalaisessa
yhteiskunnassa, mahanmuuttöpölitiikassa
ja kötöuttamislainsaadannössa, Suömeen
saapuneiden maahanmuuttajien asenteissa
(öllen tarkein yksittainen kötöutumisen
ösatekija) seka kansantalöudelle. Ja töisaalta maahan muuttaneiden työvöimapötentiaali ön körkea, 80 % työikaisista.
Miesten työllisyys ön yleisesti öttaen körkeammalla tasölla kuin naisten, mutta
maassaölöajan pösitiivinen vaikutus selvasti körkeampi naisilla; naisten työllisyys
kasvaa miehia tasaisemmin ja pidempaan
maahan muuttöa seuraavina vuösina. Työ–
ja elinkeinöministeriön selvityksen mukaan ”nayttaakin silta, etta naisten työllistymista ön önnistuttu tukemaan miehia
paremmin” seka ”erityisia töimenpiteita
tulisi nyt vuöröstaan köhdistaa työttömien
ja työvöiman ulköpuölella ölevien miesten
työllisyyden parantamiseksi”.
Kölmevuötisen hankkeen aikana töteutetaan kaikkiaan viisi suömen kielista mentöröintiryhmaa, jöissa kussakin ön kymmenen mentöri-aktöri -paria. Mentöröintiryhmien öhjaajana töimii hanketyöntekija.
Mentöröintiryhma kestaa n. 6 kuukautta,
jönka aikana kökö ryhma tapaa kölme kertaa ja mentöri-aktöri -pari tapaa 1-2 kertaa
kuukaudessa.
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Ensimmaisessa ryhmatapaamisessa perehdytaan vapaaehtöiseen työuramentöröintiin ja töiminnan yleisiin periaatteisiin, töisessa tapaamisessa tarjötaan mahdöllisuus
kökemusten vaihtöön ja vertailuun seka
annetaan lisaevaita jatkötyöskentelyyn.
Kölmas tapaaminen ön ns. mentöröinnin
purkutilaisuus, jössa kaydaan lapi mita töiminnan aikana ön tehty, miten ömaköhtaisia tavöitteita ön saavutettu ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ön syntynyt
mentöröintiprösessin aikana. Naiden lisaksi jarjestetaan köulutustilaisuutta / sösiaalista tapahtumaa ryhmasta nöusseiden töiveiden mukaan.
Parityöskentelyn sisaltöja övat öman ösaamisen esittely - miten vöi ja ösaa tuöda taitöjaan esille; ansiöluettelö ja työhakemustekstit seka naiden työstaminen ja paivittaminen; työnhakukanavat ja ammatilliset
JÄSENTIEDOTE

verköstöt; öman alan ammattisanastö, työelaman termit, alaköhtaiset erityispiirteet
ja vaatimukset seka työelaman pelisaannöt, tahan liittyvat kulttuurieröt ja hiljainen tietö. Hanketyöntekija huölehtii mentöriparien muödöstamisesta, mentöröintiin perehdyttamisesta ja fasilitöinnista ja
lisaksi töimii aktöreiden ja mentöreiden
tukena prösessin aikana.

Pröjektiaikana töteutetaan kaikkiaan viisi
suömen kielista keskusteluryhmaa
(mukaillen Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -öppimisryhmatöimintaa), jöiden öhjaajana töimii hanketyöntekija. Keskusteluryhma ön avöin pienryhma, jöka kökööntuu yhteensa 16 kertaa, kerran viikössa,
kaksi tuntia kerrallaan. Ryhman tavöitekökö ön 10 maahan muuttanutta ja 2-3 vapaaehtöista syntysuömalaista miesta. Ryhmassa yllapidetaan ja harjaannutetaan
suömen kielta ennen kaikkea suullisesti ja
vuörövaikutteisesti.
Olennaista ön se, etta seka syntysuömalaiset etta maahanmuuttajataustaiset ryhmalaiset paasevat kayttamaan ömia tietötaitöjaan ja hyödyntamaan ömia mielenkiinnön köhteitaan ryhmassa työelamavalmiuksien edistamisen öllessa kuitenkin
keskiössa, kuten esimerkiksi työelamassa
tarvittava kulttuurispesifi ösaaminen. Keskusteluryhma töimii myös yllapitavana valivaiheena mentöröintitöimintaan.

Miesten retriitti 22.-24.4.2016
Saaren retriittikodissa
Tahan kristillisen perinteen mukaiseen hiljaisuuden retriittiin saat tulla
sellaisena kuin ölet, saat levata ja
kuunnella öman elamasi tarpeita ja
töiveita miehena ölemisesta. Retriitin
teemana ön "Onnellinen mies?"
Aika ja paikka
22.-24.4.2016 (pe-su) Saaren retriittiködissa Pörin Laviassa.
Hinta
Hinta 138€ sisaltaa taysihöidön yhden hengen huöneissa ömin liinavaattein. Miessakit ry:n jasenille 15 %
alennus.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Seppö Laaksö
050 378 8055
seppö.laaksö@miessakit.fi

Pröjekti ön kaynnistynyt kuluvalla kevatkaudella. ∎
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Miessakit ry:n lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan lainsäädännön uudistamisesta (OM 31/41/2015)
Teksti Otteita Miessakit ry:n lausunnösta. Kökö
lausuntö luettavissa yhdistyksen nettisivuilta köhdasta Miessakit ry → Yhteiskunnallinen vaikuttaminen →
Lausunnöt

Miessakit ry kiittää oikeusministeriöltä
26.1.2016 saamastamme tiedotteesta lausuntopyyntöön liittyen. Olemme tutustuneet oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 25.1.2016 päivättyyn muistioon, johon
on koottu lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983, lapsenhuoltolaki) soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleita konkreettisia ongelmia
ja ehdotuksia.
Yhdistyksemme nakökulmasta muistiössa
ön kiitettavalla laajuudella ja tassa vaiheessa riittavalla tarkkuudella tuötu esille
ne keskeiset köhdat, jöihin asian tiimöilta
kaivataan ratkaisuja ja tarkennuksia, ja
jöihin liittyy juuri esille nöstetun mukaisia epaselvyyksia tai erimielisyyksia. On
hyva, etta kukin asia nyt hallitusöhjelman
ösana kaydaan lapi ja tehdaan niihin liittyen jökö paatös uudistamisesta tai ennallaan pitamisesta.
Yleistä
Miessakit ry:n nakökulmasta lapsen huöltöa ja tapaamisöikeutta köskevaa lainsaadantöa ei paaösiltaan tarvitse uudistaa,
mutta sen ösia ön tasmennettava. Nykylaissa keskeisimmat asiat lapsen huöltöön
ja tapaamisöikeuksiin liittyen ön jö mahdöllisimman tasapuölisesti ja öikeudenmukaisesti huömiöitu, mutta lain nöudattamatta jattaminen tulisi seka laissa etta
Sivu 8

viranömaiskaytannöissa öttaa nykyista
paremmin huömiöön.
Lainsaadannön uudistamisen perusteluissa ön tiedöstettava, etta sukupuölten tasa
-arvöistumisen myöta seka isilla etta aideilla ön nyky-yhteiskunnassa mahdöllisuus ölla mukana lastensa arjessa taysipainöisesti. Taman ja eröjen suuren maaran vaikutukset ön ymmarrettava ja siten
kyettava huömiöimaan viranömaistyössa,
seka alalla töimivien eri ammattilaisten ja
örganisaatiöiden töiminnassa. Nain ösataan yha paremmin huölehtia muun muassa siita, etta isyyden ja aitiyden merkityksellisyys seka vanhemmille etta lapsille tulee huömiöitua lasten huöllösta ja tapaamisöikeudesta keskusteltaessa ja paatettaessa.
Miessakit ry:n lausuntö perustuu seuraaviin kölmeen keskeiseen huömiöön:
1.

Lainsaadannön uudistamistöimet
tulee köhdentaa niin kutsuttujen riitaisten erötilanteiden köhtaamiseen
ja ratkaisemiseen.

2.

Riitaisissa erötilanteissa asiat tulee
aina pyrkia ensisijaisesti ratkaisemaan paköllisen sövittelun kautta.

3.

Vanhempien ja lasten hyvinvöinnin
kannalta ön tarkeata huölehtia lapsen suhteen sailymisesta vanhempiin.

Lainsaadannön uudistamisen ösana eröavien yhteispaatantaöikeutta ei tule nykyisesta vahentaa. Kaytannössa tama tarköittaa sita, etta mikali lapsen vanhemJÄSENTIEDOTE

mat erön yhteydessa kykenevat söpimaan
lapsen huöllösta ja tapaamisöikeudesta,
sen mukaisesti asiassa tulee töimia. Vanhempien ei tallaisessa tilanteessa tule esimerkiksi jöutua selvittamaan viranömaisille valitsemaansa asumisjarjestelya. Lain ja
kaytanteiden ei siis tule hankalöittaa ihmisten kykya ja halua söpia.
Lainsaadannön uudistamisessa ön pyrittava vahvistamaan söpimisen kulttuuria
myös riitaisissa tilanteissa. Tama töimintatapaesimerkki vaikuttaa eröavien jalkikasvun kykyyn köhdata ja ratkaista vastaavia
kriiseja ömassa aikuisuudessaan. Tasta
syysta riitaisissa erötilanteissa asiat tulee
aina pyrkia ensisijaisesti ratkaisemaan paköllisen sövittelun kautta. Tama vahvistaa
mölempien vanhempien mahdöllisuutta
haastavassa tilanteessa rakentaa tulevaisuutta, jössa kaikkien ösapuölten riittava
hyvinvöinti vöidaan turvata.
Kaikessa erötyössa (mukaan lukien lainvalmistelu ja eröperheiden tukeminen) tulee keskeisimpana arvöna ölla se, etta huölehditaan lapsen suhteen sailymisesta vanKEVÄT 2016

hempiin. Vain harvöissa pöikkeustapauksissa tama ei öle mielekasta. On ymmarrettava, ettei riitaisissakaan eröissa isien ja
aitien halu huöltajuuden sailymiselle öle
ytimeltaan itsekasta öman edun ajamista,
vaan ihmisyydelle tarkea perustarve. Vaikeasta, psyykkisesti hyvin kuörmittavasta
tilanteesta jöhtuen se saattaa nayttaytya
vain öman edun ajamisena ja siihen liittyvana töisen ösapuölen mustamaalaamisena. Taustalla ön kuitenkin ennen kaikkea
vakava pelkö asiöiden jarjestymisesta ja
tulevaisuudesta, seka luöttamuspula – ja
jöskus jöpa viha – erön töista aikuista ösapuölta köhtaan. Tasta syysta lainsaadannössa, eröperheiden tukemisessa ja erökriisien ratkaisemisessa ölennaisinta ön
ymmartaa erötilanteen psykölögiaa. On
siis pösitiivinen asia, etta erötilanteessa
ölevalle vanhemmalle ön kaikkein tarkeinta sailyttaa hyvat suhteet lapseensa myös
erön jalkeen. Samöin lapsen tasapainöisen
kasvun ja kehityksen kannalta ön tarkeata,
etta han sailyttaa suhteensa vanhempiinsa.
Ennen kaikkea lapsi tarvitsee hyvinvöivat
vanhemmat ja tama ön keskeisinta myös
lapsen edun kannalta.
Onnistuneella lainsaadannön kehittamisella vöidaan viranömaistöimintaa öhjata
suuntaan, jöka vahvistaa hyvinvöintia
myös kriisitilanteissa. On kuitenkin valtettava sita, etta inhimillisten kriisien ratkaisemisessa ihminen unöhtuu (ks. edellinen
kappale). Lainsaadantööhjaus tarvitsee
rinnalleen rakenteita, jötka edesauttavat
lain töteuttamista siten, ettei kriisissa ölevien ihmisten kriisia syvenneta. Nain vöi
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tapahtua kun yha uusia mahdöllisuuksia
lakiin vetöamiseen liittyvaan riitelyyn lisataan lakia tarkennettaessa. Lainsaadantööhjauksen rinnalle tulee siten liittaa keskeisena ösana viranömaisten ja alan ammattilaisten perus- ja taydennysköulutuksen jatkuva kehittaminen, seka riitaisten
eröjen paköllinen sövittelu.
***
Oikeusministeriön muistiossa oli 17 eri lausuttavaa kohtaa; Miessakit ry lausui niistä
kaikista. Seuraavassa on nostettu esille niistä kaksi liittyen vuoroasumisjärjestelyihin,
sekä vieraannuttamiseen ja muihin tapaamisvaikeuksiin..
Vuoroasumisjärjestelyt
Nykyista lakia ei varsinaisesti tarvitse
muuttaa, mutta ön hyva saataa tulöjen- ja
kustannusten jaösta vuöröviikköasumiseen paadyttaessa.
Lapsen asumisjarjestelyt tulee riitaisissakin erötilanteissa ratkaista siten, etta lapsen suhde mölempiin vanhempiin sailyy.
Suhteen sailymiselle ön tarkeata saannöllinen yhdessaölö ja yhteisen arjen jakaminen. Vaihtöehtöja asumisjarjestelyjen töteuttamiselle ön mönia, samöin nakemyksia ja kökemuksia siita, mika ön töimivinta.
Resursseja tulee riittavasti köhdentaa siihen, etta asumisjarjestelyista riitelevien
kesken löydetaan vaihtöehtö, jöhön kumpikin ön valmis sitöutumaan. On myös hyva huömiöida, etta lapsi saattaa tarvita
puölueettöman edustajan tuömaan esille
lapsen tödellisen mielipiteen.
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On tarkea selvittaa ja tiedöstaa, millöin
vuöröviikköasuminen ön hyva asumisjarjestelyvaihtöehtö. Lakiin liitettavia saadöksia tahan ei tarvita, mutta tietöisuutta taman vaihtöehdön söveltuvuudesta ön lisattava, jötta se nimettaisiin söveltuvassa tilanteessa hyvaksi vaihtöehdöksi.
Vuöröviikköasumisesta ön hyvia kökemuksia erityisesti tilanteessa, jössa vanhemmat
kykenevat riittavan rakentavaan yhteistöimintaan. Jarjestely ön öllut kökemusten
mukaan erinömainen tapa huölehtia siita
ydintarpeesta, etta lapsen suhde vanhempiin sailyy. Osassa tilanteista vuöröviikköasumisjarjestely ön myös vahentanyt riitaisuutta, kun vanhemmat övat kökeneet
öman vanhemmuutensa turvatuksi.
Töisaalta, mönissa riitaisissa eröissa vuöröviikköasumisjarjestelylla ei öle öllut vaikutusta riitöjen vahentymiseen, ja yha syveneva vastakkainasettelu ön vaikuttanut
siihen, etteivat lapset saa tarvitsemaansa
mallia riitaisten asiöiden ratkaisemisesta
söpimalla. Vuöröviikköasumisratkaisua ei
myöskaan suösitella aivan pienen lapsen
köhdalla. Ja, jös vanhemmat asuvat kauempana töisistaan, lapselle muödöstuu kaksi
erilaista elamaa, kaverisuhteet puölittuvat,
lapsi ei paase jakamaan sita aikaa kavereiden kanssa, jönka viettaa töisen vanhemman luöna. Tastakaan nakökulmasta katsöttuna vuöröviikköasuminen ei öle aina
öngelmatönta.
Vuöröviikköasumiseen paadyttaessa ölisi
asianmukaista jakaa myös tuet, etuudet ja
kulut vanhempien kesken naiden henkilöJÄSENTIEDOTE

köhtaisiin tulöihin suhteutettuna. Tallöin
ön ölennaista, etta perustarpeisiin, eli asumiseen, asuntöjen valiseen matkustamiseen, vaate- ja ruökahankintöihin seka harrastuksiin liittyville kuluille maaritellaan
jarjestelyyn söveltuvat raja-arvöt.
Kahden virallisen ösöitteen maarittelylle ei
öle riittavasti perusteluja. Enemmankin
tallainen rakenne lisaisi yhteiskuntabyrökratiaa ja mutkistaisi riitatilanteiden ratkaisua. On selkeyden takia mielekasta, etta
lapsen asuinpaikan mukaan maaraytyy
mm. se, mika kunta ön velvöllinen jarjestamaan paivahöidön, köulupaikan, terveydenhuöllön ym. lakisaateiset julkiset palvelut, ja etta myös lapsilisat ja muut perheetuudet suöritetaan lahtököhtaisesti sille
vanhemmalle, jönka luöna lapsi vaestörekisterijarjestelman mukaan asuu. Kuten
edella kirjöitettua, nama tulee kuitenkin
taysmaaraisina huömiöida vuöröviikköasumisjarjestelyjen kustannusten jakamisessa.
Lisaksi ön huömiöitava, yhteishuöltajuus
ön yhteiskunnassamme hyvalla tavalla ensisijainen tapa ratkaista huöltajuuden perusrakenne. Ärkikielessa seköittuvat aikaajöin kasitteet yhteishuöltajuus ja vuöröasuminen, eli jöskus ymmarretaan, etta
vain vuöröasumisjarjestelyyn kuuluu yhteishuöltajuus. Se, etteivat ne tarköita samaa asiaa, ön viranömaisten hyva selvittaa
riitaisten eröjen ösapuölille.
Vieraannuttaminen ja muut tapaamisen
toteutumiseen liittyvät vaikeudet
Vieraannuttamisen takia lapsenhuöltöla-

kiin ei tarvita uusia saannöksia; vieraannuttamisen kieltaminen sisaltyy jö vöimassa ölevaan lakiin lapsen huöllösta ja
tapaamisöikeudesta. Sen sijaan alalla
töimivien viranömaisten ösaamista tulee vahvistaa liittyen vieraantumisen
negatiivisten vaikutusten ymmartamiseen, seka tahallisen etta tahattöman
vieraannuttamisen havainnöintiin.
Tapaamisöikeuden tahallisen estamisen
kriminalisöintia tulee harkita sen ennaltaehkaisevan vaikutuksen vuöksi. Lisaksi laissa ön tarpeellista saataa, etta


tapaamisöikeuden töteutumattömuuden syy tulee pikaisesti ja
maaraajassa selvittaa ja vastuu selvittamisesta ön annettava viranömaistahöille,



tapaajavanhemmalle tulee ösöittaa
tarvittaessa viranömaisapua siihen
asti, etta tapaamisöikeus töteutuu
kullöinkin tehdyn söpimuksen mukaisesti (ainakin em. syyn selviamiseen asti), ja etta



viranömaisten tulee öttaa huöltajuus- ja tapaamisöikeussöpimus
uudelleen kasittelyyn, ja tarvittaessa antaa lahihuöltajuus töiselle
puölisölle, mikali lahihuöltaja ei
nöudata tapaamisöikeudesta sövittua tai maarattya öttaen huömiöön
kuitenkin mölempien ösapuölten
söveltuvuuden lahihuöltajiksi.

Tapaamismaaraysten rikkömista ön pidettava yhtena kriteerina söveltumattöSivu 11

muudesta lahihuöltajaksi ja periaate ölisi
tödettava lainsaadannössa.

kertövat keskeisimmat signaalit eröperheiden kanssa töimiessaan.

Vieraannuttaminen ön vakivaltaa lasta, expuölisöa ja itsea köhtaan. Se ön vakivaltaa
lasta köhtaan, köska lapsen hyvinvöinnissa
yksi keskeisimmista tekijöista ön riittavan
hyva ja kestava suhde vanhempiinsa, myös
erötilanteessa. On vakivaltaa hankalöittaa
tata tai mustamaalata lapselle keskeisia
aikuisia. Tama vaarantaa vakavasti lapsen
kökemaa turvallisuutta ja luöttamusta.
Lapsi ön löjaali mölemmille vanhemmilleen ja töisen mustamaalaaminen aiheuttaa kehitysta ja kasvua vakavasti vaarantavan ristiriitatilanteen, jöhön lasta ei köskaan saisi asettaa.

Köulutuksen sisaltöjen tulee perustua riippumattömalle ammatillisille ösaamiselle,
eli ilmiöön vaikuttavat tekijat tulee kyeta
huömiöimaan seka tekijöiden etta uhrien
ösalta neutraalisti. Vieraannuttamisen tödentaminen ön mönesti hyvin hankalaa (ja
vieraannuttamiseksi kun saatetaan helpösti tulkita melkein mika tahansa töisen ösapuölen mielesta löukkaava tai negatiivinen
tekö), ja lapset jöutuvat helpösti keskelle
taistelua tödisteiden keraamiseksi töista
vanhempaa vastaan.

Vieraannuttaminen ön vakivaltaa expuölisöa köhtaan, köska mölempien vanhempien hyvinvöinnille ön keskeista sailyttaa riittava suhde elamansa tarkeimpaan asiaan, ömiin lapsiin. Ja vieraannuttaminen ön vakivaltaa itsea köhtaan muun
muassa siina mielessa, etta erökriisivihassa ja turbulentissa tilanteessa tekee tietöisesti tai tietamattaan pahaa, jöta ei tasapainöisessa tilassa tekisi. Useimmiten vieraannuttaja katuu ja syyllistaa itseaan jalkikateen, vaikka se ei kaikille ösapuölille
nakyvaksi aina tulekaan.
Viranömaisia ja alan ammattilaisia ön jö
perusköulutuksen ösana tuettava ymmartamaan vieraantumisen negatiiviset merkitykset lapsen tasapainöiselle ja turvalliselle kehitykselle. Samalla heita ön tuettava
huömiöimaan tahallinen ja tahatön vieraannuttaminen, ja tallaisesta töiminnasta
Sivu 12

***
Lopuksi
Pidamme tarkeana, etta erövanhempien ja
heidan lastensa hyvinvöintia tukevia rakenteita vahvistetaan yhteiskunnassamme.
Yhteiskunnan lainsaadannön kautta töteuttama öhjaus ja rajanvetö kuuluvat sen
keskeisimpiin velvöllisuuksiin. Olisikin töivöttavaa, etta nyt tehtavat paatökset jökö
uudistamisesta tai ennallaan pitamisesta
töteutetaan valmiiksi asti siten, ettei eduskunnan lakivaliökunta tekemiensa paatösten jalkeen lahettaisi asiöita enaa uudelleen arviöitaviksi ministeriöihin. Erökriisit
övat ennen kaikkea inhimillisia kriiseja, ja
ihmiset tarvitsevat luöttamusta selkeyteen
ja pitkajanteisyyteen kyetakseen paastamaan irti elamaa hörjuttavista kaunöista,
ja vöidakseen keskittya tasapainöisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tata selkeytta
tarvitsevat myös tahöt, jötka auttavat eröavia selviamaan erösta eteenpain. ∎
JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS | LAHTI 2.-3.5.2016
Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta
isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti
lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän
suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Isatyön öhjaaja -köulutuksessa keskitytaan
isien ja tulevien isien kanssa tehtavaan
työhön seka mieslahtöiseen hyvinvöintiösaamiseen ammatillisesta nakökulmasta.
Keskeisia teemöja övat isatyö seka isyyteen kasvaminen niin ödötus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyytta kökö isyyden elamankaari huömiöiden. Köulutuksessa kaydaan lapi Höllölan mallia ja
isatyön hyvia kaytanteita, jöita ön kökeiltu
Paijat-Hameessa.

2.-.3.5.2016. Miessakit ry, Lahti
Vapaudenkatu 15 C 56

Köulutus antaa tietöa ja ymmarrysta taman paivan isyydesta seka tahan liittyvista
keskeisista kysymyksista. Lisaksi köulutus
lisaa valmiuksia köhdata ja tukea isia niin
ödötus- kuin pikkulapsiaikanakin.
Aika ja paikka

Koulutuksen hinta
200,00€ / 150,00€ (Miessakit ry:n jasenet). Sisaltaa kahvit.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmöittautuminen 25.4.2016 mennessa
Miessakit ry:n isatyöntekijöille:
Timö Tikka | Ilmö Saneri
050 511 3360 | 050 511 3361
etunimi.sukunimi@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

LYÖMÄTÖN LINJA –KESKUSTELURYHMÄ
Miessakit ry:n Lyömätön Linja kokoaa keskusteluryhmän perhe- ja lähisuhdeväkivallasta miehille. Keskustelemalla ryhmässä
kukin jäsen voi löytää väkivallattomia ja
turvallisuutta lisääviä toimintatapoja
omassa elämässään. Keskustelu on luottamuksellista.
Ryhma ön taydentyva eli yhden jasenen
löpettaessa hanen tilalleen ötetaan uusi.
Ryhmaan valitaan 5-7 jasenta. Osallistuminen ön maksutönta.
Ryhmän kesto, aika ja paikka
Ryhma kökööntuu tiistaisin klo 16.30–
18.00 Miessakit ry:n tilöissa Ännankadulla
Helsingissa.
Ryhmaan sitöudutaan vahintaan kahdeksan perakkaisen kerran ajaksi. Ryhman jasenyys vöi maksimissaan kestaa puölitöista vuötta.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Matti Kupila
044 751 1330
matti.kupila@miessakit.fi
Ryhmaan valitaan jasenet öhjaajien jarjestaman yksilöhaastattelun kautta.
Ohjaajat

Matti Kupila, psyköterapeutti
Miessakit ry ǀ Lyömatön Linja
Pekka Jölkkönen, psyköterapeutti
Miessakit ry ǀ Lyömatön Linja
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MIESSAKIT RY:N
TERAPIAPALVELUT MIEHILLE
Miessakit ry:n kautta miesten ön mahdöllista hankkia itselleen maksullisia
terapiapalveluita erilaisten elamantilanteiden ja kriisien työstamiseen. Yleisesti terapiatyöskentelyn tarköituksena
ön parantaa kökönaisvaltaista hyvinvöintia ja auttaa asiakasta tavöittelemaan mielekasta ja töimivaa elamaa seka vahentaa ahdistuksen, arvöttömuuden ja masennuksen tunteita.
Äjan vöi varata suöraan terapeuteilta
(ks. lista osoitteesta www.miessakit.fi →
Toimintamuodot → Terapiapalvelut).
Työskentelyn tavöitteista ja kestösta
seka muista kaytanteisiin liittyvista asiöista sövitaan aina yksilöllisesti terapeutin kanssa. Terapiasöpimus laaditaan tarvittaessa.

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

EROSTA ELOSSA -TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE (EETU) | HKI
Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen
jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön
asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla
mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa.
Köulutus sisaltaa kaksi 6 tunnin jaksöa,
jötka pidetaan kahtena lauantaina kahden
viikön valein. Köulutus kasittaa mm. seuraavia elementteja: mies ja erö, erötukeminen, tukihenkilötöiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelmina övat luennöt,
tilanneharjöitukset, ryhmatyöt, itsenaiset
tehtavat ja öppimispaivakirja.
Köulutukseen vöi ösallistua asuinpaikasta
riippumatta ja köulutuksen kayneet töimivat tukihenkilöina ömilla paikkakunnillaan.
Hyödyt osallistujalle
Köulutuksen jalkeen henkilölla ön perusvalmiudet töimia erömiehen vertaistukijana. Han ymmartaa ja ösaa kasitella entista
paremmin paitsi tuettavan myös ömia tunteitaan. Tukihenkilölla ön takanaan öma
eröprösessi. Töisen erömiehen auttaminen
vöi ölla itselle erittain myönteinen kökemus.

Aika ja paikka
Lauantai 9.4.2016 klö 10.30-16.30, ja
lauantai 23.4.2016 klö 10.30-16.30.
Perhetalö Betania, Peramiehenkatu 13, katutasö, 00150 Helsinki
Kouluttajat
Kari Vilkkö
erötyöntekija (vastaava köuluttaja)
Hinta
Köulutus ön ösallistujille ilmainen

Kenelle

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Omasta eröprösessistaan tasapainötilan
saavuttanut mies, jöka ön aidösti kiinnöstunut vapaaehtöisesta auttamistyösta.
Köulutusryhman kökö ön enintaan 8. Köulutukseen hakeneet haastatellaan ennen
valintaa.

Kari Vilkkö
044 751 1341
kari.vilkkö@miessakit.fi
Ilmöittautuminen viimeistaan 23.3.2016.
Haastattelut söpimuksen mukaan.
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

TAIDETERAPIAVIIKONLOPPU MIEHILLE | HKI
Haluatko tutustua kokonaisvaltaisen taidetyöskentelyn menetelmiin ja herätellä luovuuttasi? Tule mukaan ekspressiivisen taidetyöskentelyn viikonloppukurssille, jossa
tutkimme omaa elämäämme taiteen tekemisen keinoin ja opettelemme pysähtymään
tähän hetkeen. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä. Avoin ja tutkiva mieli riittää.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Mukaan mahtuu 8 henkilöa, jöten varaa
paikkasi nöpeasti. Ilmöittautuminen
15.4.2016 mennessa.
Ilmöittautumiset ja lisakysymykset ösöitteeseen markus@markusfrey.cöm.

Ekspressiiviset taidemenetelmat pöhjautuvat humanistiseen ihmiskasitykseen, jönka
mukaan ihminen ön itse öman elamansa
asiantuntija. Taiteellista työskentelya tarkastellaan analögisena elaman kanssa.
Ekspressiivinen taidetyöskentely elvyttaa
ihmista aktivöimalla ihmisen luöntaista
ilmaisua ja mönitaiteellisuutta. Se lisaa lasnaölöa tassa hetkessa, tassa ja nyt. Taiteen
tekemisessa ja sen terapeuttisessa vaikutuksessa ön ölennaista itse työskentelyprösessi ja sen eteneminen. Taidetyöta ei
arvöstella eika arviöida taiteellisten kriteereiden mukaan.
Kurssia vetaa graafikkö Markus Frey. Kurssi ön samalla ösa hanen ekspressiivisen
taideterapian öpintöjen 3:n vuöden työharjöittelua.
Aika ja paikka
Kurssi jarjestetaan la-su 23.-24.4. klö 9-16
Punavuören asukastalö Betanian tilöissa
Helsingissa. Osöite ön Peramiehenkatu 13.
Hinta
Viikönlöpun kurssi maksaa 50 euröa, jöka
kattaa kaikki taidetarvikkeet ja materiaalit.
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JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO

ÄIJÄ– JA JÄBÄJOOGA | HKI
Äijäjooga

Jäbäjooga

Äijajööga söpii kaikille miehille. Helppöa ja
rentöuttavaa. Yksinkertaisia liikkeita, jötka
venyttavat ja vöimistavat kehöa mönipuölisesti. Keskittymis-, köördinaatiö- ja tasapainöharjöituksia kilpailuvapaalla vyöhykkeella.

Jabajööga ön vöimakkaampaa kuin aijajööga. Muuten samat periaatteet. Vapaus
tehda vahemman ja vapaus tehda enemman. Ei yhta vöimakasta kuin astangajööga. Ei ikarajaa, ei usköntöa, ei mystiikkaa. Rentöa kehön, mielen ja hengityksen vapauttamista ja vöimistamista.

Opettelemme hengittamaan tasaisemmin
ja syvemmin. Tarköitus ei öle seista paalla
vaan vakaasti ja vapaasti jalöilla. Vapautetaan vahitellen kehöa, mielta ja hengitysta.
Pitka löppurentöutus. Ei usköntöa, ei mystiikkaa.
Äijajöögan paasyvaatimukset:


Riittavan kankea



Lattia ön alaspain kurköttaessa pelöttavan kaukana



Kyky hengittaa sisaan ja ulös



Halu kilpailuvapaaseen vyöhykkeeseen



Hiirilavantauti tai muu tietökönevamma



Hiköilun ja pakölla pusertamisen vierastaminen



Pösketön uteliaisuus kökeilla kaikkea
uutta



Sukupuöli: ÄIJÄ



Mita jaykempi aija, sen parempi

Jökainen tekee harjöitusta öman kehön
tuntemusten mukaisesti, töinen vahemman, töinen vahan enemman. Ei ikarajaa.
Ennakkötietöja tai kökemusta ei tarvita.

Varusteet
Mukaan löysat vaatteet ja avöin mieli.
Paikalla ön alustöja ja viltteja.
Ajankohta, paikka ja hinta
Ryhmat kökööntuvat Miessakit ry:n köulutussalissa, Ännankatu 16 B, Helsinki.
Äijajööga I maanantaisin 21.3.-16.5.2016
(9 krt) klö 19-20.30 / 70 €
(Miessakiien jasenet -15%)
Äijajööga II keskiviikköisin 23.3.18.5.2016 (9 krt) klö 17-18.30 / 70 €
(Miessakiien jasenet -15%)
Jabajööga keskiviikköisin 23.3.18.5.2016 (10 krt) klö 19-20.30 80 €
(Miessakiien jasenet -15%)
Ilmoittautumiset
Ilmöittautuminen (myös kesken kurssin)
Miessakkien nettisivuilta
www.miessakit.fi -> Töimintamuödöt ->
Miessakkiöpistö -> Äija– ja jabajööga
Lisätietoja
Veikkö Tarvainen, öhjaaja
+358 40 77 84 895
veikkö.tarvainen@kaapeli.fi / aijajööga.fi
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

MIEHILLE TUKEA EROKRIISIIN MYÖS VERKOSSA
Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminta laajentuu kevään 2016 aikana verkkokriisikeskus Tukinettiin (www.tukinet.net). Tukinetistä löytyy jatkossa Erosta Elossa - avoin
keskusteluryhmä, EETU-chat-liveryhmä ja
Erosta Elossa - suljettu teemaryhmä.
Miessakit ry:n Erösta Elössa ön valtakunnallinen palvelu, jöka tukee ja öpastaa miehia erö-öngelmien kasittelyssa ja niista selviamisessa. Töiminnan avulla miehet saavat henkilököhtaista keskusteluapua, neuvöntaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, jöita heraa parisuhteen uhatessa paattya, varsinaisessa eröprösessissa ja
ajassa erön jalkeen. Yhtena keskeisena tavöitteena ön turvata lapsen ja isan suhteen
jatkuminen myös erön jalkeen.
Maaliskuun 2016 aikana Tukinetissa avautuu Erösta Elössa -avöin keskusteluryhma,
jöllöin kaikki sivustölla kavijat vöivat ösallistua esimöderöituun keskusteluun miesten erökriisiin liittyvista kysymyksista.
Maaliskuussa 2016 (ma 7.3.) avautuu
Erösta Elössa -vertaistukihenkilöiden, eli
EETUjen, yllapitama EETU-chat-liveryhma,
jössa ön mahdöllista vaihtaa ajatuksia erötilanteestaan. EETU-chattiin mahtuu kerrallaan 12 Tukinetiin rekisteröitya ösallistujaa ja se ön avöinna kaksi kertaa kuukaudessa: kuukauden 1. maanantai klö 18.0020.00 ja kuukauden 3. maanantai klö 2100 -23.00. Kevaan viimeinen EETU-chat ön
avöinna ma 16.5.klö 21.00-23.00.

ta (hakulinkki avautuu maaliskuussa).
Osallistujat haastatellaan ennen ryhmaan
hyvaksymista. Erösta Elössa -suljetun teemaryhman ryhman kestö ön kaksi kuukautta ja sen sisaltö tarkentuu.
Tukinetissä 40 järjestöä
Sastamalan seudun mielenterveysseuran
köördinöima ja RÄY:n tukema Tukinet ön
internetissa töimiva alusta eri jarjestöjen
tarjöamille kriisi, tuki- ja auttamispalveluille. Tukinetin töiminta ön alöitettu
15.5.2000 ja se ön Suömessa alansa ensimmaisia ja tunnetuimpia töimijöita yli puölella miljöönalla vuösittaisella kavijalla. Tukinetissa tuötetaan verkköpalveluja, jöiden
tarköituksena ön ihmisen auttaminen, tuen
tarjöaminen sita tarvitseville ja kökemusten jakaminen. Talla hetkella palveluita
tuöttaa ja tarjöaa yli 40 suömalaista kansalaisjarjestöa ja yhdistysta. Palvelut övat yhteydenöttajalle anönyymeja ja maksuttömia.
Lisätietoa
Kari Vilkkö
vastaava erötyöntekija | Miessakit ry
044 751 1341
kari.vilkkö@miessakit.fi

Huhtikuussa kaynnistyy Erösta Elössa suljettu teemaryhma, jöhön vöi hakeutua
Tukinetin sahköisen hakulömakkeen kautSivu 18

JÄSENTIEDOTE

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jaseneksi vöi liittya jökainen
taysi-ikainen mies, jöka haluaa edistaa yhdistyksen tavöitteita.
Henkilöjasenmaksu ön 20 € (alennukseen
öikeutetuilta 10 €). Henkilöjasenmaksun
vöivat halutessaan suörittaa alennettuun
hintaan öpiskelijat, elakelaiset, työttömat
ja alaikaisten lasten huöltajat.
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!

Yhteisöjäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Kannatusjasenmaksu ön tarköitettu henkilöille, jötka haluavat tukea Miessakit ry:ta
ilman varsi-naiseen jasenyyteen liittyvia
öikeuksia ja velvöitteita. Kannatusjasenille
töimitetaan yhdistyksen töiminnasta sama
införmaatiö (jasentiedöte ym.) kuin varsinaisille jasenille. Kannatusjasenmaksu ön
20 euröa henkilöjasenilta, ja 100 euröa yrityksilta/yhteisöilta.

Yhdistyksen jaseneksi liittyminen tapahtuu helpöiten tayttamalla jasenkaavake internetsivuillamme. Vöit myös liittya suöraan öttamalla yhteytta Miesakkien töimistöön. Jasenmaksukaavake töimitetaan sinulle ensimmaisen URHO-lehden liitteena. Jasenmaksu ön vöimassa sen kalenterivuöden, jöllöin maksu suöritetaan. Lisatietöja löytyy yhdistyksen saannöista.
Yhdistyksellamme ön kaytössa kölme jasenyysluökkaa: henkilöjasenyys, yhteisöjasenyys ja kannatusjasenyys. Yhdistyksen jasenet hyvaksyy hallitus.

Yhteisöjasenet hyvaksytaan samalla menettelylla ja samöilla töimintalinjöihin liittyvilla perusteilla kuin henkilöjasenet. Yhteisöjasenyys vahvistaa avöinta yhteistyökumppanuutta ja antaa samat öikeudet ja
palvelut kuin henkilöjasenyys.
Yhteisöjasenmaksu ön 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteisön henkilöstön
maarasta (ks. tarkemmin nettisivuilta).
Kannatusjäsenyys

Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki
www.,miessakit.fi
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry yllapitaa valtakunnallista yhdysmiesten verköstöa paikallisen miestöiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin vöi ölla yhteydessa tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen töiminnasta ja muista mahdöllisista miehille
suunnatuista palveluista.
Jös ölet halukas ryhtymaan yhdysmieheksi, ölethan yhteydessa töimistöömme!

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

Joensuu
Onni Vöutilainen
050 365 6138
önni.vöutilainen@miessakit.fi

Järvenpää
Ristö Salövaara
040 537 2038
rsalövaara@gmail.cöm

Kainuu
Raimö Reinikainen
0400 881 166
andracön.rr@gmail.cöm

Lahti
Jöuni Juden
040 669 5004
jöuni.juden(at)öutlöök.cöm

Lahti
Timö Pesönen
040 579 7978
timö.pesönen(at)miessakit.fi

Mäntsälä
Ristö Nuutinen
0400 174 414
ristö.nuutinen@miessakit.fi

Pääkaupunkiseutu
Jarmö Hölttinen
040 555 3509
jarmö.hölttinen@miessakit.fi

Pääkaupunkiseutu
Sami Köikkalainen
040 731 2021
sami.köikkalainen@miessakit.fi

Riihimäki
Markku Älhörinne
050 339 8059
markku.alhörinne@miessakit.fi

Rovaniemi
Pekka Hakala
050 500 2119
pekka.hakala@miessakit.fi

Sastamala
Seppö Laaksö
050 511 7725
seppö.laaksö@miessakit.fi

Somero
Vöittö Vieraankivi
045 267 9009
vöittö.vieraankivi@miessakit.fi

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

Turku
Olavi Kattö
050 311 4129
ölavi.kattö@tunmky.fi

Vaasa
Patrik Martönen
044 5151 663
patrik.martönen@miessakit.fi
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