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MIESSAKIT RY:N TOIMINTA LAAJENTUMASSA 

tuksestamme! Tasapainoisesti toimiva ja r-

jesto  on osiensa summa, jossa kaikilla on 

oman roolinsa mukainen ainutlaatuinen ja 

korvaamaton tehta va . Meilla  ta ha n kollek-

tiiviin kuuluvat ja senet ja muut toimintaan 

osallistuvat miehet, vapaaehtoistoimijat ja 

muut toimintojen ohjaajat, varsinainen 

henkilo sto , johto, hallitus ja valtuusto.  

STEÄ:n meille esitta ma  merkitta va  luotta-

mus vahvistaa entisesta a n vastuutamme 

miesten hyvinvoinnin eteen tehta va sta  yh-

teiskunnallisesta tyo sta  – la mmin kiitos 

STEÄ:lle ja sen toimijoille! 

Ärvoisat miessakkilaiset, kaikkea hyva  jou-

luunne – ensi vuonna jatketaan! 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

Sosiaali- ja terveysja rjesto jen avustuskes-

kus STEÄ julkisti joulukuun alussa vuotta 

2018 koskevan avustusehdotuksensa. 

Miessakit ry:lle esiteta a n avustuksia yh-

teensa  1.205.500 €, mika  on historiamme 

korkein tulos. Ävustusten toteutuminen 

edellytta a  viela  STM:n vahvistusta tammi-

kuussa. 

Ävustusehdotus tarkoittaa yleistasoltaan 

sita , etta  Isyyden Tueksi -toimintamme on 

saamassa tarvitsemansa lisa n toiminnan 

jatkuvuuden turvaamiseksi 

(ma a ra aikainen kaksi vuotta, jonka ja lkeen 

asia arvioidaan ja lleen uudelleen), Lyo ma -

to n Linja -toimintamme on laajentumassa 

Kuopioon perustettavan uuden Miessakit 

ry:n toimipisteen ja verkkoauttamisen ke-

hitta misen myo ta  (ma a ra aikainen lisa  kol-

me vuotta, jonka ja lkeen asia arvioidaan 

uudelleen), ja sitkea sti useina vuosina ha-

kemamme vertais- ja vapaaehtoistoimin-

nan kehitta mishanke on vihdoin toteutu-

massa. 

Samalla voidaan myo s todeta, etta  pitka ai-

kaisille Ä-avusteisille toiminnoillemme 

olemme pa a osin saamassa hakemamme 

tasokorotukset (Erosta Elossa -korotus ei 

viela  ta ysin riita  vastaamaan toiminnan 

tarpeeseen, mutta on ta rkea  askel oikeaan 

suuntaan). Uusiksi tyo ntekijo iksi palka-

taan keva a n aikana nelja  miesta  ja kaiken 

kaikkiaan yhdistyksessa  tyo skentelee 

vuonna 2018 (vapaaehtoisten yhdysmies-

ten, tukihenkilo iden ja ryhma nohjaajien 

lisa ksi) 20 kokoaikaista tyo ntekija a . 

Na ine hyvine voimme olla kollektiivisesti 

kerrassaan ylpeita  ta sta  yhteisesta  saavu-

STEA:n v. 2018 avustusehdotus  

Miessakit ry:lle: 

- Yleisavustus 221.000 € 

- Lyömätön Linja 285.000 € 

- Erosta Elossa 157.000 €  

- Isyyden Tueksi 57.000 € 

- Vieraasta Veljeksi 73.000 € 

- Väkivaltaa Kokeneet Miehet 113.000 €  

- MASI-hanke 142.500 €  

- Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittä-

minen 157.000 €  

Avustuksia yhteensä 1.205.500 €. 
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TIMO LAANINEN MIESSAKIT RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI 

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 

1.2.2018 klo 17, Miessakit Helsinki 

Miessakit ry:n Yhdistyksen kokous kut-

sutaan koolle Valtuuston valitsemiseksi 

kaudelle 2018-2019. 

Kokouksessa a a nivaltaisia ovat yhdis-

tyksen ja senet. Ehdokkaita voi esitta a  

la hetta ma lla  ta ma n tiedot 31.1.2018 

mennessa  osoitteeseen miessa-

kit@miessakit.fi. Ehdokkaita voi esitta a  

myo s kokouksessa. 

Ilmoittautuminen kokoukseen 

31.1.2018 mennessa  osoitteeseen  

miessakit@miessakit.fi 

Miessakit ry:n valtuusto valitsi syyskokouk-

sessaan 25.11.2017 yhdistyksen hallituksen 

uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Ti-

mo Laanisen. 

Laaninen on toimittaja, hallintotieteiden 

maisteri ja teologian ylioppilas, ja ha n on 

toiminut muun muassa seuraavissa vas-

tuu/luottamustehta vissa : Suomen Keskus-

tan puoluesihteeri vuosina 2010-2016, 

Helsingin kaupunginvaltuuston ja sen 2013

-2017, kolmen pa a ministerin ja kahden 

muun ministerin erityisavustaja ja sano-

malehti Suomenmaan pa a toimittaja 2008–

2010. 

Miessakit ry:n hallituksen ja senina  vuonna 

2018 jatkavat Timo Kitunen 

(lastensuojelun sosiaalityo ntekija ), Kari 

Kopra (pa ihdehuollon johtaja), Matti Rossi 

(oppimisjohtaja) ja Markku Vettenniemi 

(yritta ja ). Yhdistyksen valtuuston puheen-

johtajana jatkaa Veli Sa rma kari 

(sosiaalipa a llikko , ela kkeella ) ja toimin-

nanjohtajana Tomi Timperi. 
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MASI - APUA ISILLE MASENNUSOIREISIIN TAI NIIDEN KOHTAAMISEEN PERHEISSÄ 

mintakyky voi sa ilya  pitka a n hyva lla  tasol-

la, vaikka ihmisen kokemus omasta hyvin-

voinnista olisi ristiriidassa arjen vaatimus-

ten kanssa. Ristiriidan pitkittyessa  vaiku-

tukset ela ma nlaatuun ja ihmissuhteisiin 

korostuvat. Isyyteen liitetyt erilaiset roo-

liodotukset seka  tyo n ja perheen yhteenso-

vittaminen voivat aiheuttaa stressia  mo-

nelle, kertoo hankekoordinaattori Henri 

Hyttinen. 

MÄSI on suunnattu niille isille, jotka koke-

vat toimintakykynsa  ja jaksamisensa ole-

van kovilla. Tyo skentelyn tavoitteena on 

asiakkaana olevan isa n hyvinvoinnin li-

sa a ntyminen, ja na in myo s koko muun per-

heen hyvinvointiin vaikuttaminen. Palvelu 

on maksuton ja saatavilla suomeksi seka  

englanniksi. 

Miessakit ry on vuodesta 1995 pita nyt 

huolta miesten ela ma a  tukevien yksilo llis-

ten, yhteiso llisten ja yhteiskunnallisten ra-

kenteiden vahvistamisesta parantaakseen 

miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Lisätietoja 

Henri Hyttinen, Tampere 

hankekoordinaattori 

044 751 1349 

henri-hyttinen@miessakit.fi 

Ilmo Saneri, Lahti 

hanketyo ntekija , tyo nohjaaja 

050 511 3361 

ilmo.saneri@miessakit.fi 

Miessakit ry:ssä on käynnistynyt uusi MASI-

hanke, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset 

isät, joiden elämään masennusoireet kuulu-

vat joko oman tai perheenjäsenen kokemuk-

sen kautta.  

MÄSI koostuu isien auttamisesta ja masen-

nukseen liittyva n tiedon jakamisesta puhe-

limitse, sa hko postitse seka  henkilo kohtais-

ten tapaamisten avulla. MÄSIn tyo ntekija t 

sijoittuvat Tampereelle ja Lahteen. Henki-

lo kohtaisia tapaamisia toteutetaan myo s 

Helsingissa . Hankkeen aikana kera ta a n ko-

kemuspera ista  tietoa masennusoireiden 

vaikutuksista isyyteen. Hankkeella on 

STEÄn rahoitus vuoden 2020 loppuun. 

Tyo ika isista  suomalaisista noin kuusi pro-

senttia ka rsii masennustiloista vuosittain 

ja noin joka viides ela ma nsa  aikana. Mie-

hilla  masennusta diagnosoidaan naisia va -

hemma n. Masennuksen keskeisia  oireita 

ovat surullinen, a rtyinen tai tyhja  mieliala 

seka  alentunut kyky tuntea mielenkiintoa 

tai mielihyva a . Edellisten lisa ksi erityisesti 

miehilla  esiintyvia  masennuspiirteita  voi-

vat olla erista yty-

minen, veta ytymi-

nen, lyhytpinnai-

suus tai aggressii-

visuus. Na ita  piir-

teita  ei yleisesti 

liiteta  masennuk-

sen oireiksi ja siksi 

miesten kohdalla 

masennus voi ja a -

da  tunnistamatta. 

- Yksilo llinen toi-
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MIKSI MIEHET VAIKENEVAT SEKSUAALISESTA HÄIRINNÄSTÄ? 

taan. Na issa  keskusteluissa saunan takana 

on aina tilaa. 

Se, miksi miehet eiva t yhteisessa  rintamas-

sa osoita samalla tavalla paheksuntaa sek-

suaalista ha irinta a  kohtaan, johtunee osit-

tain siita , etteiva t ihmiset aina ymma rra  tai 

huomaa sita , milloin kyseessa  on ha irinta . 

Rajanveto flirtin, pikkutuhman huumorin 

ja kiinnostuneen katseen seka  rajoja rikko-

van flirtin, to rkyhuumorin ja painostavan 

katseen va lilla  voi usein olla vaikeaa. Era s 

tuntemani Saunaklubia ja sekasaunoja 

vuosikymmenia  ja rjesta nyt mies totesi kat-

seesta taannoin mielesta ni osuvasti: 

”Tuijotus on ihoton kosketus.” Jo pelkka  

katse voi olla kiinnostunut, kiihottunut, rii-

suva tai jopa penetroiva. Na ita  eroja ihmi-

nen ei itse aina va ltta ma tta  ymma rra . Jos-

kus tarvitaan va liintulo, joku joka asiasta 

huomauttaa. Toki jokainen voi pysa htya  ja 

pohtia omaa toimintaansa ja mika li huo-

maa toimivansa va a rin joko itsea a n tai 

muita kohtaan, muuttaa ta ta . Metoo-

kampanja toimii ta ssa  erinomaisena huo-

mauttajana ja pysa ytta ja na . 

Miehet asiakkaina 

Itse kohtaan tyo ssa ni va kivaltaa kokeneita 

miehia . Seksuaalisen ha irinna n tai va kival-

lan kokeminen on miehille kaikkein hanka-

lin keskusteltava asia. Se, etta  mies saa 

nyrkista  tai puukosta, voi olla perinteisen 

stereotyyppisen kiikarin la pi katsottuna ja 

seksuaaliseen kaltoinkohteluun verrattuna 

jopa mieheka sta . Seksuaalisen ha irinna n 

kohteeksi joutuminen taas na ytta ytyy ta sta  

na ko kulmasta jopa ”akkamaisena”. Miehen 

Teksti Jussi Pekkola, hanketyo ntekija , Va kivaltaa Koke-

neet Miehet 

Seksuaalisen häirinnän julkisen keskustelun 

keskiöön nostanut Metoo-kampanja on yksi 

parhaista avauksista mitä maailmalla on 

viime vuosina tapahtunut. Tämä kampanja 

puhdistaa ilmaa, kasvattaa ihmisten hyvin-

vointia ja tasavertaisuutta. Se antaa mah-

dollisuuden, luvan ja tilaa puhua tästä han-

kalasta aiheesta, oli kyseessä häirintään 

syyllistynyt tai sitä kokenut. 

Äiheen tabu luonne na kyy hyvin Miessa-

keissa tehta va n tyo n kautta. Vaikka koh-

taamme vuosittain tuhansia miehia  ja 

ka ymme keskustelua eritta in ika vista  ela -

ma a n liittyvista  tapahtumista, ei seksuaali-

nen ha irinta  tai va kivalta useinkaan nouse 

esiin. Syita  hiljaisuuteen on monia. Yksi 

niista  voi olla miesten pelko tyo ntekija n 

reaktiosta, syyllista misesta  ja omasta lei-

mautumisesta. Na ma  taas ovat esteina  toi-

mivalle yhteistyo lle ja sen mahdollistamal-

le muutokselle. Pelko voi joissain tilanteis-

sa olla aiheellinen. Puhuttaessa seksuaali-

suudesta ja varsinkin siihen liittyvista  va a -

rinka yto ksista  myo s ammattilaiset voivat 

antaa tuomitsevan tunteen ohjata kohtaa-

mista - oli asiakkaana sitten kokija tai teki-

ja .  

Yleisesti tuomittua 

Varsinkin miesten keskuudessa naisiin ja 

lapsiin kohdistuva seksuaalinen ha irinta  ja 

va kivalta ovat ha pea llisimpia  ja tuomitta-

vimpia rikoksia. Ta ma  na kyy esimerkiksi 

vankiloiden hierarkiassa. Ja siina  miten 

raiskaajista ja pedofiileista  yleisesti puhu-
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 kuuluisi suojata itsensa , varsinkin seksuaa-

lisuutensa alueella.   

Koska aiheesta on jo muutoinkin vaikea 

puhua, tulisi meida n va ltta a  kaikenlaista 

mita to iva a  tai va ha tteleva a  puhetta. Ta llai-

sia tulkintoja ainakin itse tein, kun lasten-

psykiatri Ä-studiossa 8.11 analysoi ta ma n-

vuotisen kouluterveyskyselyn tuloksia. 

Poikien kokeman seksuaalisen ha irinna n 

lisa a ntyminen johtui ha nen mukaansa 

mahdollisesta va a rinymma rryksesta . Na -

ma  ennenaikaiset ja varomattomat tulkin-

nat ovat loukkaavia niita  poikia kohtaan, 

jotka ha irinta a  kokevat. Samoin ta ma nkal-

taiset kommentit ovat haitallisia stereo-

tyyppisen mieskuvan osalta. Ne sementoi-

vat uudelleen pikkuhiljaa murtumaan la h-

tenytta  perinteista  mieskuvaa, jossa pojat 

ja miehet eiva t ole uhreja. 

Kuten tytto jen myo s poikien kokemaan 

ha irinta a n tulisi suhtautua erityisella  vaka-

vuudella. Se mita  pojat kertovat, pita a  ot-

taa tosissaan. Heida n kertomaansa ei saa 

la htea  va ha ttelema a n ja pohtimaan a a -

neen, olisiko kyseessa  vain va a rinymma r-

rys tai trollaaminen. Pojat ja miehet kun 

aina veta va t kaiken leikiksi. █ 

#
m
eto

o
 Jussi oli mukana myös Ylen A-teeman sek-

suaalista häirintää käsittelevässä keskus-

telussa 16.11. 

Jakso on katsottavissa Yle Areenassa: 

https://areena.yle.fi/1-3760144 
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MIESSAKIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

Koulutus- ja kehittämistoiminta 

Koulutus- ja kehitta mistoiminta perustuu 

mieserityisyyden ja miestyo n tutkimuk-

seen ja ta sta  saadun ymma rryksen va litta -

miseen ja rjesta ma lla  koulutuksia, seminaa-

reja ja luentoja. 

Miestyo n Osaamiskeskus on Miessakit ry:n 

koulutus- ja kehitta mistoimintaan erikois-

tunut yksikko , joka tutkii ja kehitta a  mies-

ten kanssa tehta va a  tyo ta , seka  vahvistaa 

ja rjesto n sisa ista  ja eri toimijoiden mies-

erityista  osaamista.  

Mieserityisyyden ymma rta mista , seka  

miestyo n kehitta mista  ja toteuttamista tu-

kevaa koulutustoimintaa vahvistetaan Eri-

tyistason miesosaaja -koulutusten uudel-

leen ka ynnista misella . Yhdistys on mukana 

toteuttamassa myo s kolmea EU-rahoit-

teisessa hankkeessa; Auta miestä mäessä, 

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työnte-

koon ja Isän näköinen. 

Vaikuttamistoiminta 

Miessakit ry:n vaikuttamistoiminnan ta-

voite on va litta a  yhdistyksen viesteja  pa a t-

ta jille, medialle ja kansalaisille. 

Miesna ko kulmainen vaikuttamistoiminta 

lisa a  miesten tietoisuutta omasta mie-

heydesta a n ja kiinnostusta kasvuun itsen-

sa  ja ympa risto nsa  suhteen; toimii miesten 

tueksi erilaisissa sosiaalisissa, terveydelli-

sissa  ja yhteiskunnallisissa kysymyksissa ; 

tuo esiin miesten keskuudesta kumpuavia 

yhteiskunnallisia na kemyksia  ja tarpeita; 

seka  tukee miesten ja naisten va lisen 

kumppanuuskulttuurin rakentumista. 

Miessakit ry:n valtuusto vahvisti syysko-

koukseen 25.11.2017 yhdistyksen toiminta-

suunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2018.  Yhdistyksen toimintastrategian 2016

–2018 mukaiset tavoitteet ohjaavat yhdis-

tyksen kokonaistoimintaa. Toimintavuonna 

laaditaan myös strategia seuraavalle kau-

delle 2019-2021. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdis-

tyksen toiminta rakentuu varsinaiseen 

miehille itselleen suunnattuun toimintaan 

(Tuki- ja vertaistoiminta), miestyo n sisa l-

lo lliseen kehitta miseen ja kouluttajuuteen 

(Koulutus- ja kehitta mistoiminta), seka  

pa a tta jille, medialle ja kansalaisille suun-

nattuun miesna ko kulmaiseen yhteiskun-

nalliseen vaikuttamiseen (Vaikuttamistoi-

minta). Toimintaa tukevat yhdistyksen 

viestinta , yhteistyo verkostot, seuranta ja 

arviointi, seka  johto- ja hallintorakenteet. 

Tuki– ja vertaistoiminta 

Miehille suunnattu tuki- ja vertaistoiminta 

on hyvinvointia ylla pita va a , ongelmia ja 

niiden negatiivisia vaikutuksia ennaltaeh-

ka iseva a , seka  kriiseista  selviytymista  tu-

kevaa ammatillista ja vapaaehtoispohjaista 

miestyo ta . 

Keskeisia  toimintamuotoja vuonna 2018 

ovat Erosta Elossa, Isyyden Tueksi ja Lyo -

ma to n Linja -toiminnat, seka  Vieraasta Vel-

jeksi, Va kivaltaa Kokeneet Miehet, Masen-

nusoireisten Perheiden Isien Tuki (MÄSI) 

ja Vertaistoimintaa Miehille -hankkeet. 

Verkkoauttamisen vahvistaminen la pi toi-

mintakenta n kuuluu vuoden 2018 erityis-

tavoitteisiin. 
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LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN—MIESSAKIT RY TUKEE  

OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINTÖÄ 

Oikeusministeriön asettama työryhmä jul-

kaisi lapsenhuoltolain uudistamista koske-

van mietintönsä syksyllä 2017. Lakiin esite-

tään uusia säännöksiä muun muassa huol-

tajien velvollisuudesta suojella lasta väki-

vallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhtei-

ta ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden to-

teutumiseen. 

Lakiin ehdotetaan myo s lisa tta va ksi sa a n-

no kset vuoroasumisesta. Uutta olisi lisa ksi 

se, etta  lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus 

tavata ha nelle erityisen la heista  henkilo a . 

Lapsen tapaamisoikeutta koskevaan tuo-

mioistuimen pa a to kseen voitaisiin asettaa 

uhkasakko. 

Miessakit ry antoi mietinno sta  lausunnon 

ta na a n. Yhdistyksen na kemyksen mukaan 

tyo ryhma n mietinno ssa  on ka sitelty riitta -

va ssa  ma a rin kaikki olennaiset muutostar-

peet voimassa olevaan lapsenhuoltolakiin 

na hden, ja mietinno n henki on hyva . Tyo -

ryhma n ehdotus lakiin tehta vista  muutok-

sista ja tarkennuksista vastaa keskeisilta  

osin nyky-yhteiskunnan tarpeita, ja ne ovat 

asianmukaisesti perusteltuja. Olennaisin 

ansio mietinto kokonaisuudessa on se, etta  

kaikkien eron osallisten hyvinvointia halu-

taan vaalia, ja etta  lasten suhde vanhem-

piin ja muihin olennaisiin la heisiin halu-

taan turvata. Merkityksellista  on myo s se, 

etta  vanhemmat voivat edelleen sopimalla 

pa a tta a  ka yta nno ssa  kaikesta lapsen huol-

toon ja tapaamisiin liittyva sta  ilman erillis-

perusteluja valinnalleen. 

Lue Miessakit ry:n lausunto osoitteessa: 

https://www.miessakit.fi/fi/miessakit_ry/

yhteiskunnallinen_vaikuttaminen/

lausunnot 

Oikeusministerio n tyo ryhma n mietinto  on 

luettavissa osoitteessa: http://

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/

handle/10024/80751/

OMML_47_2017_Lapsenhuolto.pdf?

sequence=1 
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ITSEYMMÄRRYS ON TÄRKEÄÄ VÄKIVALTAISEN  
KÄYTTÄYTYMISEN EHKÄISEMISESSÄ 

ta. Ta llo in ihminen on myo s haavoittuvim-

millaan. Herkkiin minuuden puoliin osuvat 

todelliset tai kuvitellut loukkaukset saatta-

vat synnytta a  va kivaltaista ka ytta ytymista . 

Usein la hisuhdeva kivaltaa ka ytta va t pari-

suhteen ristiriitojen ka rjistyessa  kummat-

kin osapuolet. Tilannekohtaiset tekija t 

ma a ritta va t osin yksilo n tunnesa a telyyn 

kohdistuvaa kuormitusta ja ka ytetta vissa  

olevan resurssin. Epa vakaassa kasvuympa -

risto ssa  kasvaneen henkilo n turvaton ko-

kemusmaailma voi altistaa va kivallan ka y-

to lle ylla tta vissa kin tilanteissa. Va kivallan, 

laiminlyo nnin ja vanhemmuuden puuttu-

misen ollessa a a rimma ista , voivat ihmis-

suhteet na ytta ytya  la hinna  valtapelina , jos-

sa vaihtoehtoina ovat vain alistajan tai alis-

tetun roolit. 

Lapsuudenperheen ongelmat, kuten lai-

minlyo nti, kiintymyssuhteen turvatto-

muus, riitaisuus, perheva kivalta seka  pa ih-

deongelmat ja tietyt vakava-asteiset mie-

lenterveyden ha irio t altistavat va kivallan 

ka ytta miselle la hisuhteissa. Riskitekijo ita  

ovat myo s ka ytta ytymis- ja sopeutumisha i-

rio t koulussa, va kivaltaiset vertaisryhma t, 

antisosiaaliset piirteet, stressi, erilaiset sai-

raudet seka  sosiaaliset ja taloudelliset on-

gelmat.  Riskitekija t vaikuttavat pitka lti sa-

moin sukupuolesta riippumatta. Onkin il-

meista , etta  la hisuhdeva kivallan tekojen 

ehka isyyn tai katkaisuun ta hta a va ssa  tyo s-

kentelyssa  on huomioitava yksilo llisesti 

vaihtelevat tuen tarpeet ja ympa risto lle 

kohdistuvat riskit. 

Ärviolta 80% va esto sta  on ka ytta nyt hen-

kista  va kivaltaa la hisuhteissaan ja fyysista -

Teksti Santeri Kallionpa a , va kivaltatyo ntekija , Lyo ma -

to n Linja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väkivallattomuus kuten rakastamisen taito 

opitaan vuorovaikutuksessa, ja väkivaltais-

ta käytöstä esiintyy eniten kahden vuoden 

iässä. Lapsen primitiivinen raivo ilmaisee 

koettua kipua tai tyydyttämättömiä tarpei-

ta, liittyen aluksi lähinnä kehollisiin tunte-

muksiin ja iän myötä lisääntyvästi myös 

vuorovaikutukseen.  

Kehityksen myo ta  aggression tyypillinen 

ilmentyminen muuttuu, jolloin esimerkiksi 

koettu la heisyyden puute tai va a ryys voi-

vat synnytta a  kateutta, halua kostaa tai 

pyrkimyksia  kontrolloida rajoja asettavia 

aikuisia. Äggressio ei ole kuitenkaan pel-

ka sta a n kielteinen asia. Rajoja ja rakkautta 

tarjoavan sosialisaatiokehityksen myo ta  

ihminen oppii sa a telema a n aggressiotaan, 

jolloin se palvelee muun muassa terveiden 

rajojen asettamista, itsearvostuksen kehit-

tymista  seka  lapsuudenperheesta  itsena is-

tymista . 

Tyydytta va  la heisyys parisuhteessa vaatii 

omien herkimpienkin puolien paljastamis-
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kin va kivaltaa 20-30%. Ta sta  aiheutuu inhi-

millisia , sosiaalisia, terveydellisia  ja talou-

dellisia menetyksia , jotka vaikuttavat seka  

nykyisiin etta  monesti tuleviinkin kumppa-

neihin, lapsiin ja la hipiireihin. La hisuhteis-

saan va kivaltaisesti ka ytta ytyneita  henki-

lo ita  osataan onneksi auttaa tutkimustie-

don lisa a ntymisen myo ta  entista  tehok-

kaammin. Moni tarvitseekin muutokseen 

yksilo llista  ammattilaisen apua. La hisuhde-

va kivallassa avun saatavuutta ja kynnysta  

avun hakemisen tuleekin pyrkia  edelleen 

madaltamaan ja huomioida kaikki asian-

osaiset tarpeenmukaisesti tulevien va kival-

lantekojen todenna ko isyyden minimoi-

miseksi. █ 

Teksti on julkaistu alun perin Helsingin Sanomien va lis-
sa  jaettavassa Mediaplanetin Miehen terveys –liitteessa  
16.12.2017. 
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HAEMME VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
HANKEKOORDINAATTORIA JA -TYÖNTEKIJÄÄ 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluette-

loineen toimitetaan 17.1.2018 mennessa  

sa hko postitse osoitteeseen tomi.tim-

peri@miessakit.fi. Viestin otsikkoon viit-

teeksi VERTÄISHÄNKE2018. Mika li haet 

molempia tehta via , kirjaa hakemukseen, 

kumpaa haet ensisijaisesti. 

Lisätietoja tehtävästä 

Tyo suhteiden toivotaan alkavan 1.3.2018 

ja ne kesta va t vuoden 2020 loppuun. Han-

ke toimii pa a asiassa pa a kaupunkiseudulla, 

Pirkanmaalla, seka  myo s Turun ja Oulun 

seuduilla.  

Käytännön toiminta 

Hanketoiminta perustuu kahteen keskei-

seen osa-alueeseen; vertaistoimintaan 

(yksilo tuki ja ryhma -toiminta) ja vapaaeh-

toisverkoston rakentamiseen. Yksilo tuki 

koostuu vapaaehtoisten miesten anta-

masta henkilo kohtaisesta, sa hko isesta  ja 

puhelinneuvonnasta ja -ohjauksesta. Ver-

taisryhma toiminnassa toteutetaan ryhmia , 

jotka vastaavat sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

toimintakyvyn ylla pidon/lisa a misen tar-

peisiin. Miehilla  liittymiskynnysta  madal-

taa merkitta va sti se, etta  niihin liittyy jokin 

selkea  tekemisen ympa rille rakentuva tee-

ma. Ta llaisia ovat muun muassa erilaisille 

liikunnallisille, kulttuurisille, tai henkisille 

perustoille rakentuvat teemaryhma t. Va-

paaehtoisverkosto rakennetaan yksilo tuen 

ja ryhma -toiminnan toteuttamiseen ka y-

ta nno n tasolla. 

 

 

”Vertaistoimintaa Miehille” on vuosille 2018

–2020 ajoittuva Miessakit ry:n hanke, jonka 

tavoitteena on miesten hyvinvoinnin, toi-

mintakyvyn ja osallisuuden lisääminen va-

paaehtoisuuteen perustuvan vertaistoimin-

nan avulla. Hanketta tukee sosiaali- ja ter-

veysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 

Haemme Helsingin ja Tampereen toimipis-

teisiimme ma a ra aikaiseen tyo suhteeseen 

hankekoordinaattoria ja hanketyo ntekija a . 

Hankekoordinaattorin tehta va na  on huo-

lehtia hankesuunnitelman mukaisen toi-

minnan rakentumisesta ja toteutumisesta. 

Erityiskohdealueena ha nella  on vapaaeh-

toisverkoston rakentaminen ja vapaaeh-

toisten koulutus yhdessa  Miessakit ry:n 

kehitta mis- ja koulutuspa a lliko n kanssa. 

Hanketyo ntekija n tehta va na  on tukea 

koordinaattoria kokonaistoiminnan raken-

tamisessa. Erityiskohdealueena ha nella  on 

vertaistoimintojen suunnittelu ja niiden 

toteutumisesta huolehtiminen. 

Lisa ksi seka  koordinaattorin etta  tyo nteki-

ja n tehta viin kuuluu raportointia, verkosto

- ja vaikuttamistyo ta  eri sidosryhmissa , 

markkinointia ja viestinta a  seka  hankkeen 

hallinnointiin liittyvia  tehta via . 

Soveltuva korkeakoulu- tai opistotason 

tutkinto, aiempi kokemus hyvinvointi- ja 

mielenterveystyo sta , kouluttajakokemus 

seka  hyva  suullinen ja kirjallinen ilmaisu-

taito katsotaan eduksi. 

Miessakit ry:n toimintaperiaatteiden mu-

kaisesti kaikki toimihenkilo mme ovat mie-

hia . 
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Kohderyhmät 

Miehet, jotka tarvitsevat sosiaalisen ja 

psyykkisen hyvinvointinsa vahvistamisek-

si henkilo kohtaista tukea ja neuvontaa ja/

tai haluavat osallistua miesten va liseen 

vertaisryhma toimintaan. Ta llaisia miehia  

ovat muun muassa sellaiset, joiden sosiaa-

liset verkostot ovat kaventuneet esimer-

kiksi perheen perustamisen, uudelle paik-

kakunnalle muuttamisen, tai ylipa a ta a n 

yksina isyyden myo ta .  

Miehet, jotka haluavat liittya  vapaaehtoi-

siksi toimijoiksi verkostoon, jonka avulla 

miehille tarjotaan henkilo kohtaista neu-

vontaa ja tukea ja/tai ryhma toimintaa. He 

ovat usein sellaisia, jotka ovat itse aiem-

min tarvinneet ja lo yta neet vastaavaa tu-

kea/toimintaa, ja haluavat mahdollistaa 

sita  muillekin. 

Arviointi ja seuranta 

Kehitta a ksemme tyo ta  vastaamaan asiak-

kaiden, yhteistyo tahojen ja rahoittajan tar-

peisiin, kera a mme systemaattisesti seu-

rantatietoa tekema sta mme tyo sta . 

Työmatkat 

Tyo tehta va ssa  edellyteta a n matkustusval-

miutta. Suurimmaksi osaksi matkustat 

Tampereen ja Helsingin va lilla , aika ajoin 

myo s Turkuun ja Ouluun. 

Hanketyöskentelystä 

Hankkeelle on kirjoitettu koko hanketta 

koskeva toimintasuunnitelma ja tavoitteet. 

Palkattujen tyo n-tekijo iden tehta va  on vie-

da  suunnitelmat ka yta nno n tasolle. 

Yhteistyötahot 

Hanke tulee toimimaan kiintea ssa  yhteis-

tyo ssa  hankealueiden kolmannen sektorin 

ja kunnallisten toimijoiden kanssa. Hank-

keessa on valmiita aiesopimuksia alueellis-

ten organisaatioiden kanssa; tavoitteena 

on luoda myo s uusia kumppanuuksia ja 

vahvistaa rakentuvan verkoston yhteistoi-

mintaa. 

Miksi Miessakit on isille hyvä työpaikka 

Miessakit ry panostaa perheysta va llisyy-

teen. Ka yto ssa mme on erilaisia tyo n ja per-

he-ela ma n yhteensovittamista helpottavia 

toimintatapoja ja omaamme myo s Va esto -

liiton myo nta ma n Perheysta va llinen tyo -

paikka -sertifikaatin. 

Lisätiedot 8.1.2018 alkaen virka-aikaan 

toiminnanjohtaja Tomi Timperi, to-

mi.timperi@miessakit.fi, 050 588 1687 

 

Katso muut avautuvat työpaikat  

nettisivuiltamme! 
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MIESSAKIT RY | MIESSAKKIOPISTO 

ÄIJÄ JA -JÄBÄJOOGAT KÄYNNISTYVÄT KEVÄÄLLÄ 

Suositut äijä ja –jäbäjoogat käynnistyvät 

jälleen keväällä uusien ryhmien voimin. Il-

moittautuminen on nyt käynnissä, joten läh-

de rohkeasti mukaan! 

 

Äijäjooga sopii kaikille miehille. Helppoa 

ja rentouttavaa. Yksinkertaisia liikkeita , 

jotka venytta va t ja voimistavat kehoa mo-

nipuolisesti. Keskittymis-, koordinaatio- ja 

tasapainoharjoituksia kilpailuvapaalla vyo -

hykkeella . 

Opettelemme hengitta ma a n tasaisemmin 

ja syvemmin. Tarkoitus ei ole seista  pa a lla  

vaan vakaasti ja vapaasti jaloilla. Vapaute-

taan va hitellen kehoa, mielta  ja hengitysta . 

Pitka  loppurentoutus. 

Ei uskontoa, ei mystiikkaa. 

Jokainen tekee harjoitusta oman kehon 

tuntemusten mukaisesti, toinen va hem-

ma n, toinen va ha n enemma n. Ei ika rajaa. 

Ennakkotietoja tai kokemusta ei tarvita. 

Jäbäjooga on voimakkaampaa kuin a ija -

jooga.  Muuten samat periaatteet. Vapaus 

tehda  va hemma n ja vapaus tehda  enem-

ma n. Ei yhta  voimakasta kuin astangajoo-

ga. Ei ika rajaa, ei uskontoa, ei mystiikkaa. 

Rentoa kehon, mielen ja hengityksen va-

pauttamista ja voimistamista. 

Varusteet 

Mukaan lo ysa t vaatteet ja avoin mieli. Pai-

kalla on alustoja ja viltteja . 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumislomakkeen lo yda t Miessak-

kien nettisivuilta. 

Kevät 2018, Kausi I 

Ä ija jooga - maanantaisin klo 17-18.30 
8.1.-26.2.2018 (8 kertaa) 
Hinta 90 € 
Ryhmä täynnä! Voit ilmoittautua jonotuslis-
talle, jos peruutuksia tulee. 
 
Ja ba jooga tiistaisin klo 17.15-18.45  
9.1.-27.2.2018 (8 kertaa) 
Hinta 90 € 
 
Kevät 2018, Kausi II 

Ä ija jooga - maanantaisin klo 17-18.30 
5.3.-30.4.2018 (8 kertaa) 
Hinta 90 € 
 
Ja ba jooga - tiistaisin klo 17.15-18.45  
6.3.-24.4.2018 (8 kertaa) 
Hinta 90 € 
 
Kevät 2018, Kausi III 

Ä ija jooga - maanantaisin klo 17-18.30 
7.5.-18.6.2018 (7 kertaa) 
Hinta 80 € 
 
Ja ba jooga - tiistaisin klo 17.15-18.45  
1.5.-19.6.2018 (8 kertaa) 
Hinta 90 € 
 
Kaikista ryhmistä alennus 
(15%) Miessakkien jäsenille! 

Lisätietoja 
 
ohjaaja Veikko Tarvainen 
+358 40 77 84895 
veikko.toivonpoika@gmail.com 
www.aijajooga.fi 
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MIESSAKIT ON NYT VIRALLISESTI PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA! 

Miessakit ry:lle on myönnetty 20.11. Väestö-

liiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus. 

Tunnustus myönnettiin Hämeenlinnassa 

järjestetyssä tilaisuudessa, jossa perheystä-

vällisyyteen panostamisesta palkittiin myös 

Suomen Vanhempainliitto ja Lastensuojelun 

keskusliitto. 

Perheysta va llisella  tyo paikalla otetaan 

huomioon erilaiset ela ma ntilanteet ja nii-

hin liittyva t tarpeet osana tyo ntekoa ja 

tyo paikan ka yta nto ja . Olennaisinta per-

heysta va llisyyden toteuttamisessa ovat hy-

va  henkilo sto politiikka ja yhteisten peli-

sa a nto jen noudattaminen. Tyo paikalla on 

sovittu yhteisista  pelisa a nno ista  ja jousto-

jen mahdollisuuksista. Na ista  myo s tiedo-

tetaan aktiivisesti. Pelisa a nto ja  ja ohjeis-

tuksia pa iviteta a n ja kehiteta a n. 

Myo nnetty Perheysta va llinen tyo paikka -

tunnus on voimassa vuoden kerrallaan. 

Tyo nantaja raportoi perheysta va llisyyden 

tasosta ja sen kehittymista  vuosittain Va es-

to liittoon. Erikseen sovittavat kehitta mis-

toimet seka  perheysta va llisyyden rapor-

tointi varmistavat tunnuksen voimassa-

olon. 

Miessakit kiitta a  Va esto liittoa tunnustuk-

sesta ja onnittelee muita palkittuja tyo nan-

tajia! 

Lue lisa a : http://

www.perheystavallinentyopaikka.fi/ 

 

EETU-CHAT JATKUU KEVÄÄLLÄ 

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin 

(www.tukinet.fi) EETU-chattiin jälleen ke-

väällä 2018. Ajankohdat tarkentuvat tam-

mikuussa. 

EETU-chat on Erosta Elossa –

vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen, ylläpi-

tämä liveryhmä, jossa miesten on mah-

dollista vaihtaa anonyymisti ajatuksia ero-

tilanteestaan sellaisen henkilön kanssa, 

joka varmasti ymmärtää.  

Tukinetissä käytettävissäsi on myös avoin 

24/7 keskusteluryhmä Erosta Elossa – 

erokeskustelua miehille. Ryhmässä voit 

kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuk-

siasi ja tuntojasi. Toisten miesten vastaa-

vien ja ehkä myös erilaisten kokemusten 

kuuleminen auttaa oman eroprosessin 

jäsentämisessä. Ryhmässä voit myös saa-

da kokemuksen, ettet ole yksin tunteidesi 

tai vaikeuksiesi kanssa. 

Ohjeet rekisteröitymiseen: https://

www.tukinet.net/ohjeet.tmpl 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

KEVÄÄN 2018 ERORYHMÄT 

• Oikeuksistaan huolehtiminen ja 

eroon johtaneiden syiden analysointi 

• Tukiverkoston luominen 

• Omaa hyvinvointia edista vien selvia -

misstrategioiden lo yta minen 

• Irtipa a sta minen ex-kumppanista ja 

uudelleen suuntautuminen (sika li 

kun erosta on jo pidempi aika). 

Kenelle 

Ryhma  on tarkoitettu erokriisissa  painis-

keleville miehille, mutta myo s jo pidem-

pa a n eronneena olleille, jotka kokevat eron 

ja lkimaininkien yha  koettelevan tavalla tai 

toisella itsea a n. 

Ryhmäpaikkakunnat syksy 2017 

• Helsinki (myo s englanninkielinen) 

• Lahti 

• Tampere 

• Turku 

• Oulu 

• Ha meenlinna 

• Hyvinka a  

• Kajaani 

• Joensuu 

• Ja rvenpa a  

Tarkemmat tiedot lo ytyva t yhdistyksen 

nettisivuilta. Miessakit.fi—> toimintamuo-

dot—> Erosta Elossa. 

 

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa 

eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Tois-

ten miesten vastaavien ja ehkä myös erilais-

ten kokemusten kuuleminen auttaa oman 

eroprosessin jäsentämisessä.  

Ryhma ssa  voi myo s saada kokemuksen, 

etta  ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuk-

siensa kanssa. Eroon liittyy usein myo s 

kriisi, jonka rankkuutta voi verrata ela -

ma ntilanteeseen, jossa on menetta nyt la -

heisen ihmisen kuolemalle. Eteenpa in jak-

samisessa, vanhasta irtipa a sta misessa  ja 

menetyksen suremisessa, miesten keski-

na inen tuki ja ymma rrys luovat edellytyk-

sia  kriisin la piela miselle. 

Ensimma inen kerta on varattu tutustumi-

selle ja kunkin miehen ela ma ntilanteen 

kuulemiselle. Sen ja lkeen jokaisella kerral-

la on oma eroon liittyva  aihekokonaisuus. 

Menetelmä 

Keskustelun lisa ksi teemme erilaisia toimi-

nallisia harjoituksia, jotka auttavat oman 

prosessin hahmottamisessa. Kertojen va lil-

la  ohjaaja antaa pienia  kotitehta via . 

Tavoite 

Kukin ma a rittelee omat tavoitteensa. Sen 

lisa ksi tavoiteltavaa voisi olla 

• Tosiasioiden kohtaaminen ja niiden 

hyva ksyminen 

• Erilaisille tunteille kuten surulle tai 

pettymykselle tilan antaminen 

• Itsesta a n va litta minen 

• Lapsistaan va litta minen 
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EROSTA ELOSSA –TUKIHENKILÖKOULUTUS EROMIEHILLE (EETU), HELSINKI 

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yk-

sin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulu-

tettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen 

jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön 

asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla 

mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopi-

musneuvotteluissa. 

Koulutus sisa lta a  kaksi 6 tunnin jaksoa, 

jotka pideta a n kahtena lauantaina kahden 

viikon va lein. Koulutus ka sitta a  mm. seu-

raavia elementteja : mies ja ero, erotukemi-

nen, tukihenkilo toiminta ja kriisiauttami-

nen. Oppimismenetelmina  ovat luennot, 

tilanneharjoitukset, ryhma tyo t, itsena iset 

tehta va t ja oppimispa iva kirja. 

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta 

riippumatta, ja koulutuksen ka yneet toimi-

vat tukihenkilo ina  omilla paikkakunnil-

laan. 

Hyödyt osallistujalle Koulutuksen ja lkeen 

henkilo lla  on perusvalmiudet toimia ero-

miehen vertaistukijana. Ha n ymma rta a  ja 

osaa ka sitella  entista  paremmin paitsi tuet-

tavan myo s omia tunteitaan 

(tukihenkilo lla  on takanaan oma eropro-

sessi). Toisen eromiehen auttaminen voi 

olla itselle eritta in myo nteinen kokemus. 

Kenelle Omasta eroprosessistaan tasapai-

notilan saavuttanut mies,  joka on aidosti 

kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamis-

tyo sta . Koulutusryhma n koko on eninta a n 

8 henkilo a . Koulutukseen hakeneet haasta-

tellaan ennen valintaa. 

 

 

Aika ja paikka Lauantaina 3.3.2018 klo 

10.30 - 16.30 ja lauantaina 17.3. 2018 klo 

10.30 - 16.30, Helsinki (koulutuspaikka 

tarkentumassa) 

Kouluttajat Kari Vilkko, erotyo vastaava 

(vastaava kouluttaja).  

Hinta Koulutus on osallistujille ilmainen. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kari Vilk-

ko, erotyo vastaava, 044 751 1341, ka-

ri.vilkko@miessakit.fi Ilmoittautuminen 
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MIESSAKIT RY 

MIESSAKIT SOSIAALISESSA MEDIASSA 
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LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 

Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa 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! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten ta ytta ma lla  ja senkaavake in-

ternetsivuillamme. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  Miesakkien toimis-

toon. Ja senmaksukaavake toimitetaan si-

nulle ensimma isen URHO-lehden liittee-

na .  Ja senmaksu on voimassa sen kalenteri-

vuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisa tie-

toja lo ytyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a  yh-

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun 

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessakit.fi  

09 612 6620 

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

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

 

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Lahti 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden(at)outlook.com  

Lahti 
Timo Pesonen 
040 579 7978 
timo.pesonen(at)miessakit.fi  

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

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 

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

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

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

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

Turku 
Olavi Katto 
050 311 4129  
olavi.katto@tunmky.fi 

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

   

   

 
Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 
 
Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-
dessa  toimistoomme! 


