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Hyviä uutisia!
Tervehdys jälleen, arvon jäsenistö! Uusi
vuosi on jo päässyt sen verran hyvin
vauhtiin, että vuosiluvun viimeinen
numero tulee jo useimmiten kirjoitettua vitoseksi nelosen
sijaan. Ja mikä merkittävintä, yhdistyksemme
täyttää tänä vuonna tasan
kymmenen vuotta – Onnea meille!
Juhlavuotemme lähti mainiosti käyntiin, kun RAY
myönsi meille pitkäaikaisten
perusavustusten lisäksi uuden projektiavustuskokonaisuuden, Erokriisiapua miehille
2005-2007 –projektin. Projektin ensimmäinen
kehitysvaihe käynnistettiin 1.2., ja projektityöntekijäksi palkattiin Ralf Sund. Tiedotamme projektin muodoista tarkemmin ensimmäisen kehitysvaiheen valmistuttua, mutta
projektin perustarkoitus on tukea ja opastaa
miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä
selviämisessä. Projektin avulla miehet saavat
henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa
ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin,
joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Kehitysvaiheen yhteystiedot löytyvät
toisaalta tästä lehdestä.
Juhlavuotemme juhlallisuuksia viimeistellään
paraikaa hallintomme toimesta, ja niistä lähetämme erillisen tiedotteen helmimaaliskuussa. Tapahtumat tulevat jakaantumaan erimuotoisina keväälle, kesälle ja syksylle, ja niihin voidaan toki liittää myös erilaisia irrallisia tapahtumia, jos joku teistä on innokas sellaisen pääkallopaikan tuella rakentamaan.
Erityisen iloinen olen uudesta toimintamuotomahdollisuudesta, eli Miesten Klubi-illoista.
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Niiden toteutumisesta kuuluu
erityiskiitos Helsingin yhdysmiehellemme Aaro
Huhdalle! Klubi-illoista
kerrotaan hieman lähemmin toisaalla tässä lehdessä, mutta jo ennen ensimmäistäkään kokoontumista olen jo aloittanut pohdinnan
vastaavanlaisen toiminnan käynnistämisestä muillekin paikkakunnille. Keskimäärin kerran kuukaudessa järjestettävä tapahtuma ei ole mahdoton työrasite, ja
jos (kuten Helsingissä) löydämme sopivan yhteistyökumppanin, kustannuksetkin
ovat minimaalisia. Tällaisten iltojen erityinen mahdollisuus on, että niiden kautta toimintaamme voi lähestyä selvästi ennakkoluulottomammin, kuin esimerkiksi tulemalla suoraan ryhmään. Jos olet kiinnostunut käynnistämään Klubi-toimintaa omalla paikkakunnallasi, olethan minuun yhteydessä!
Lopuksi (näin tilinpäätöksen valmistumisen
loppumainingeissa) haluan todeta, että yleinen järjestöömme kohdistunut kysyntä oli viime vuonna selvästi laajempaa, kuin mihin resurssimme tällä hetkellä riittävät. Tällaista
kysyntää on kahdenlaista; toisaalta suoraan
peruskohderyhmältä ja muilta toimijoilta tulevaa, ja toisaalta sellaista, jonka olemassaolon
itse näemme, mutta jota ei vielä ymmärretä
kysyä. Miehet tarvitsevat yhä enemmän juuri
heidän lähtökohdistaan rakennettua luotettavaa, asiallista ja ammatillista toimintaa. Tähän haasteeseen Miessakit ry laajenevalla toiminnallaan vastaa myös tulevaisuudessa.
Parhaiten miesten tarpeisiin vastaa toiminta,
joka perustuu tarpeeseen, jonka miehet itse
ovat oivaltaneet. Siksi Miessakit!
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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Äitiys arvokkaampaa kuin isyys viranomaiskäsittelyssä
Teksti: Ralf Sund
Kirjoitus julkaistu pääosin samanlaisena Helsingin
Sanomissa.

Avio- tai avoero on aina iso tai keskikokoinen
kriisi. Helppoa se ei ole kenellekään. Emotionaalisen sekamelskan keskellä on ratkaistava
miten elämä jatkuu puolisoiden kantapäiden
asetuttua vastakkain.
Yksi tärkeimmistä uusista asioista on ratkaista
lasten huoltajuus eron jälkeen. Miten jatketaan vanhemmuutta uudessa tilanteessa.
Miten ratkaista lain lapsen etu, joista
yksi on lapsen oikeus molempiin vanhempiin.
Lasten asioiden käsittely erotilanteessa
paljastaa ikiaikaisten roolikäsitysten elävän voimakkaasti äitien, viranomaisten jopa miesten mielissä.
Mies on altavastaaja. Miehen oikeuden vanhemmuuteen ovat heikot.
Suomessa on vuosittain
13.000 - 14.000 eroa, jotka
koskevat noin 18.000 lasta. Alle kymmenen
prosenttia lasten huoltoriidoista päätyy tuomioistuimen ratkaistavaksi. Yleensä nainen
todetaan ”pätevämmäksi” huoltajaksi lapsilleen jo ennen oikeudenkäyntiä.
Vuonna 2002 Suomessa oli yli neljännesmiljoona 0-17 -vuotiasta erolasta, joista äitinsä
hoteissa oli valtaosa, lähes 90 prosenttia.
Kolmannes tapaajavanhemmista ei tapaa
erossa "menettämiään" lapsiaan juuri lainkaan, kolmannes tapaajavanhemmista tapaa
lapsia silloin tällöin ja vain kolmannes lapsista on siinä onnellisessa asemassa, että he ovat
voineet säilyttää molemmat vanhemmat.
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Tällaisten tietojen pitäisi aiheuttaa kriisikokouksia perhepolitiikasta vastaavien viranomaisten parissa. Ikävistä tiedoista on toistaiseksi
selvitty syyllistämällä miehet. Miesten väitetään laiminlyövän velvollisuuksiaan. Siinä
syy lukuisiin isättömiin lapsiin.
Melko vähälle huomiolle on jäänyt lapsipolitiikkamme vinosuuntaukset. Lapset etu on
usein käytännössä äidin etu. Tästä erheestä
seuraa monenmoisia pulmia lapsille.
Isät valitsevat maksajan ja tapaajavanhemman
roolin osaksi siksi, että se on aito ja järkevä
valinta, osaksi siksi, että miesten omat asenteet vaikuttavat ratkaisuun ja osaksi siksi, että
puolueellista tai siksi uskottua järjestelmää vastaan ei kannata taistella. Viime mainitut tapaukset ovat ongelman
ydin.
Väitän, että ainakin 30 - 50.000
lasta on toiseksi parhaassa kodissa eikä lapsen etu ole toteutunut. Sosiaalitoimen suosiman
ns. yhden kodin periaatteen
vuoksi saman verran lapsia menettää
käytännöllisesti katsoen toisen vanhempansa.
Tähän meillä ei pitäisi olla varaa. Maassamuuton seurauksena lapset "menettivät" isovanhempansa ja vanhanaikaisen perhepolitiikan vuoksi toisen vanhemmistaan.
Tärkeätä olisi selvittää miten monessa huoltajuusratkaisussa lopputulokseen päädytään siksi, ettei isä usko oikeudenmukaisuuteen. Miehet heittävät pyyhkeen kehään ennen kuin
aloituskongi on kumahtanut. Miksi ryhtyä
kalliiseen ja toraa ylläpitävään taisteluun lapsista, jos lopputuloksena on kuitenkin äidin
sanelema ratkaisu?
Suurin ongelma on sosiaalitoimen ja oikeuslaitoksen maine puolueellisena toimijana, pieJÄSENTIEDOTE

nempi ongelma on vielä sitkeässä istuva todellinen puolueellisuus. Ongelman ydin on
sosiaalitoimessa, jonka toimintaa ohjaavat
vanhat roolimallit, jotka istuivat hyvin
maatalousyhteiskuntaan, mutta huonosti nyky-yhteiskuntaan, jossa sekä äidit että isät
ovat palkkatyössä kodin ulkopuolella.
Systeemin suurimmat valuviat ovat
liiallisessa naisia suosivassa
linjassa ja vahvassa yhden
kodin periaatteessa.
Asennemuutosta tarvitaan, vaikka se hidas.
Siksi muutoksen on
lähdettävä poliittisesta päätöksenteosta, jolla viranomaistoimintaa
ohjataan.

arvopolitiikka määritellään vain naisten oikeuksien lisäämiseksi. Tasa-arvopolitiikka lienee yhteiskuntapolitiikan lohkoista se, jossa
tasa-arvoa kaikkein eniten loukataan. Suutarin
lapsilla ei ole kenkiä.
Miesten tasa-arvovajeet eivät ole
nousseet politiikan kärkihankkeiden joukkoon. Poliitikot
eivät usko, että teema
tuottaisi ääniä. Tasaarvo sinänsä on myyvä
ja hyvä teema, mutta
sen sisällön määrittelevät puolueissa naisliikkeet. Tässä ilmastossa miesten tasaarvoisuuden edistämisestä puhuminen on tyttöjen pelin sotkemista.

Tilanne on lohduton. Puolueita eivät
miesten asiat kiinnosta.
Taustalla on ajatus siitä,
että miehet ovat muutenkin paremmassa
asemassa. Ajatellaan myös, että nykymiesten
on syytä maksaa esi-isiensä epätasaarvoisesta toiminnasta.

Suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa vallitsee hedelmätön
kaksijakoisuus. Työelämässä on vallalla vahva mieshegemonia. Tasaarvopolitiikassa on vastaavasti vahva naishegemonia. Asetelma takaa, ettei sen enempää
naisten asema työelämässä kuin isien asema
vanhempana kohene.

Tasa-arvopolitiikan sisältö koostuu naisten tasa-arvoloukkauksista. Vanha teema on ollut
palkkauskysymys ja uusi teema on väkivalta,
jossa vastoin tosiasioita naisista on tehty yksipuolisesti väkivallan uhreja ja miehistä väkivallan käyttäjiä.

Yhden kodin periaate ohjaa erolapsia koskevia ratkaisuja. Ajatuksena on, että rakennetaan lapsille yksi turvallinen koti. Tämä periaate näkyy sosiaalitoimen ja oikeuslaitoksen
suosimissa tapaamisjärjestelyissä. Niukka tapaamisjärjestelmä sysää usein tapaajavanhemman etäälle lasten elämästä. Näin lain tavoite turvata lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa toteutuu erinomaisen huonosti. Itse
asiassa kaukana ei ole ajatus siitä, että lapsipolitiikan nykyiset tavoitteet ja oikeuskäytäntö on ristiriidassa lain kanssa.

Poliittisissa puolueissa tasa-arvopolitiikka on
liitetty osaksi naispolitiikkaa, johon osa puoluetuesta pitää kohdentaa. Miespolitiikalle ei
ole erillistä määrärahaa puoluetuessa.
Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa lapsen
etu nähdään osana äidin etua ja tasa1 / 2005
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(Jatkoa sivulta 5)

Myös elatusapujärjestelmä perustuu
ajatukseen lasten ykköskodin taloudellisesta pönkittämisestä. Lapsilisät ja
asumistuki voivat mennä vain yhteen osoitteeseen. Yhteiskunnan
tuen jakaminen lasten molempiin koteihin tukisi jaetun vanhemmuuden mahdollisuutta.
Syntyyhän tapaajavanhemmallekin kuluja lapsista kodissaan. Mitä enemmän hän
lapsia tapaa, sitä enemmän
aiheutuu kustannuksia. Järjestelmämme on liian kaksijakoinen. Toisen vanhemman rooli on hoitaa
ja toisen maksaa. Valtaosalle lapsia tämä
malli ei ole paras. ■
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Miessakit ry

EROKRIISIAPUA MIEHILLE
2005-2007
projekti-työntekijä
Ralf Sund
puhelin
(09) 6126 6216
sähköposti
ralf.sund@miessakit.fi
internet
www.miessakit.fi
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YHDYSMIESESITTELYSSÄ

VALTUUSTON VUOSIKOKOUS 2005

Timo Naapuri
Mikä olet miehiäsi?
Olen 38 -vuotias perheenisä, naimisissa
15v. lapset 14v. ja 12v. Koulutukseltani
olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja diakoni. Olen toiminut Mäntsälän seurakunnassa perhetyöstä vastaavana diakonina yli
viisi vuotta mutta asun naapurikunnassa
Kärkölässä. Olen ollut mukana miessakkien ryhmätoiminnassa jo kuusi vuotta.

Miessakit ry:n valtuusto kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseensa
19.3.2005 klo 10 yhdistyksen toimitiloissa
Helsingissä. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräisenä pääasiana vuoden
2004 tilinpäätös.

Mikä kiinnostaa erityisesti Miessakit
ry:n toiminnassa?
Vertaisryhmätoiminta, koulutus ja
(kouluttaminen) Toki myös kriisityö, koska
olen alan ammattilainen.
Millaista miestoimintaa tiedät paikkakunnallasi olevan?
Mäntsälässä on olemassa seurakunnan
miestenpiiri. Itse olen vetänyt psykiatrisille
kuntoutujille miesten keskusteluryhmää
kolme vuotta yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoitotahon kanssa.

HUOM!
Turo Heralan

LUENTOSARJA MIEHILLE
PERUUTETTU!

!
U
T
T
TE

15.2.2005 klo 18-20
MINÄ JA SEKSI
22.2.2005 klo 18-20
MINÄ JA VIHA
8.3.2005 klo 18-20
MINÄ JA KASVATUS
15.3.2005 klo 18-20
MINÄ JA IÄKKÄÄT VANHEMMAT
22.3.2005 klo 18-20
MINÄ JA STRESSI

U
U
R
E
P
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Valtuuston jäsenille lähetään kokouskutsu helmikuun lopussa.
Kokoukseen ovat
Tervetulleita
myös yhdistyksen
jäsenet. Ilmoittautuminen toimistoon helmikuun
loppuun 2005
mennessä.
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MIESTEN KLUBI-ILTA

ERO>PROSESSI
videoinstallaatio

Aloitamme maanantaina 14.2. säännöllisten Miessakit ry:n Klubi-iltojen pitämisen
Helsingin kaupungin toimintakeskus Betaniassa osoitteessa Perämiehenkatu 13.
Klubi-iltoihin ovat Tervetulleita kaikki aktiivimme ja muut toiminnastamme kiinnostuneet miehet. Tiloissa on mahdollisuus vapaan keskustelun lisäksi mm. pelata erilaisia pelejä (biljardi, shakki, muut lautapelit),
musisoida pianon säestyksellä, ym. Klubiilta pidetään säännöllisesti jokaisen kuukauden toisena maanantaina klo 17-20.
Jatkossa Klubi-iltatoimintaan voidaan liittää mm. pääkaupunkiseudun yhdysmiesten ja ryhmänohjaajien tapaamisia ja
miesryhmätoiminnan INFO-iltoja. Käytössä on myös Betanian ylläpitämä pieni kahvio, josta saa huokealla hinnalla kaffea
ynnä pullaa. Kevään 2005 muut Klubi-illat:
14.3., 11.4., 9.5. ja 13.6. - illat jatkuvat
elokuussa! Lisätietoja toimistosta ja Aaro
Huhdalta – yhteystiedot lehtemme takakannessa.

ERO>PROSESSI -DVD-videoinstallaatio
vie katsojan vastatusten miehisten tunteiden kanssa. Teos rakentuu pelkistetyistä
videoepisodeista, joissa kiteytyy avioeroprosessiin liittyvää vihaa, ahdistusta, yksinäisyyttä ja surua. Näkökulma on miehen.
Episodit perustuvat tositarinoihin, mutta
kerrontatapa on fiktiivinen. Prosessi installaatio koostuu kuudestatoista, 1-5
minuuttisesta videosta.

käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus:
Aimo Hyvärinen
äänitys, videoiden leikkaus:
Irma Silvennoinen
esiintyjät:
performanssitaiteilija Heikki Mäntymaa ja
ex-tanssija Tuula Linnusmäki
tuottaja:
Irma Silvennoinen/HiQ visual oy

TULE ITSE JA TUO KAVERISI!
NÄHDÄÄN BETANIASSA!
Sivu 8

Galleria Jangva, Helsinki
Kalevankatu 18, sisäpiha
5. - 24.4.2005
http://www.jangva.fi/hyvarinent.html
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HYVÄT MIESSAKKIEN URHOT!
Ryhmä luonnosta ja ulkoilmasta nauttivia
miehiä on viime vuoden aikana kokoontunut muutamia kertoja yhteisen hiihto- tai patikkaretken merkeissä. Tämä Patikkasakki
jatkaa tänäkin vuonna. Se on avoin ryhmä
ja uudet jäsenet ovat tervetulleita.
Tähänastiset retket ovat olleet lauantaipäivän pituisia ja ne ovat suuntautuneet lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristöön. Kerran kävimme Teijon maisemia ihastelemassa. Lähtöajatuksena oli, että luonnon lisäksi nautimme myös toistemme miehisestä
seurasta ja niistä keskusteluista, joita tilanne ja ympäristö miehille tärkeistä asioista
kirvoittaa. Toimintaa voimme muokata omien toivomustemme mukaan. Esitä oma
ideasi!

puolella asuva veli, olisiko mielessäsi jokin
kohde, jonne meillä kaikilla on kohtuullinen
matka? Tämän yöretken varaukset ja sitovat ilmoittautumiset ajoittuvat kesän alkuun.
Jos haluat uutena jäsenenä sovittaa kulkusi
patikkasakkilaisten jouhevaan askeltamiseen, lähetä minulle yhteystietosi!
Kulku metsään,
matka vuorille
on aina myöskin
matka sisimpääsi.
Hyvää patikkavuotta toivottaen
Risto Railo
risto.railo@kolumbus.fi
puh. 050 571 9928

Erästä ideaa toteutan tässä: koko vuoden
patikkapäivät on lyöty lukkoon. Ne ovat
•
su 13.2.
•
la 2.4.
•
la 14.5.
•
pe-la 9-10.9 (mahdollisesti su 11.9)
•
la 29.10. ja la 10.12.
Käsillä olevan helmikuun retken lähtöpaikka
on Vantaan Kuusijärven ulkoilumaja, jonka
luona tavataan klo 10. Omat retkieväät ja
sukset mukaan. Varmistetaan vielä ennen
retkipäivää, onko hiihtokeliä. Lenkin jälkeen
on mahdollisuus saunaan. Lähetä minulle
viestiä tai soita ja lähde mukaan!
Muiden päivien kohteet ovat avoinna, otan
vastaan ehdotuksia. Pyritään lyömään ohjelma lukkoon noin kuukautta ennen patikkapäivää.
Syksyksi olen ajatellut isomman retken vähän pitemmälle, yksi tai kaksi yötä jossakin
kansallispuistossa tai vastaavassa luontokohteessa. Lähtö olisi perjantaiiltapäivällä. Sinä pääkaupunkiseudun ulko-
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RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET
Aika:
Neljä koulutuspäivää klo 9-16
Syyskurssi 2005: 20., 21., 27. ja 28.8.

Ilmoittautumiset:
Syyskurssille 5.8.2005 mennessä
Miessakit ry
puhelin: (09) 612 6620
sähköposti: miessakit@miessakit.fi

Paikka:
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki
Osallistujat:
8-12 miestä
aiempaa koulutusta/kokemusta ei tarvita
Tavoite:
Osallistujat saavat koulutuksen ryhmänohjauksen ja ryhmädynamiikan perusteista
sekä välineitä miesryhmien kanssa työskentelyyn. Koulutuksen jälkeen koulutetuilla
on mahdollisuus oman ryhmän kasaamiseen Miessakit ry:n miesryhmätoiminnan
puitteissa sekä osallistumiseen pääkaupunkiseudun ryhmänohjaajien säännöllisiin tapaamisiin, joissa käydään läpi ryhmien vetämisestä saatuja kokemuksia ja niistä heränneitä kysymyksiä.
Menetelmä:
Koulutuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, ja osallistujat työskentelevät myös
henkilökohtaisella ja kokemuksellisella tasolla.
Sisältö:
Ryhmän vaiheet (aloittaminen, kehittyminen, lopettaminen)
Ryhmäroolit
Ohjaajan roolimatriisi ja ohjaajana kehittyminen
Ryhmäilmiöitä
Miesryhmän erityislaatu (erilaiset miesryhmät, harjoituksia, miesten jutut)
Hinta:
250 €
Kouluttaja:
Eero Julkunen, FK, PDO
Sivu 10
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KASVURYHMÄ RAUTAHANNU
TOIMINNALLISIN MENETELMIN
Matka miehuuteen ja Kuninkaan paluu
Mieheksi kasvaminen on tuhansia vuosia
ollut isältä pojalle ja isoisältä pojanpojalle
siirtyvä initiaatio, joka eri vaiheineen on vienyt vuosia. Suomen historian sodat yhdessä teollisen vallankumouksen kanssa veivät
pojilta isät, ja tänä päivänä isät ovat poissa
toimistoissaan ja pojat voivat vain arvailla
millaista on olla aikuinen mies. Tuhansia
vuosia vanha miehisyyden siirtymä on katkennut, ja moni mies vielä nelikymppisenä
painii miehisyyskysymysten kanssa. Isien
perintö on jäänyt ohueksi.
Mieheksi kasvaminen on matka, jossa pojasta apupojan ja tuhkatyön tekijän vaiheiden kautta kasvaa soturi ja lopulta Kuningas. Aikuinen mies on Kuningas, joka kykenee suojelemaan itseään ja perhettään ja
hallitsemaan luovasti valtakuntaansa.

Menetelmä
Ryhmässä työstämme teemoja toiminnallisin menetelmin sekä keskustellen. Innoittajana ja polkuna toimii Grimmin veljesten
Rautahannu -satu sekä Robert Blyn kirja
Rautahannu.
Kurssipäivät
12.-13.3., 23.4., 21.5., 18.6. ja 20.8.2005
(aina klo 9.00 – 17.00).
Hinta
255 €
Ohjaaja
Jouni Linnankoski (sos.kasvattaja),
puh. 050 4607 160, jlinnankoski@surfeu.fi
Ilmoittautuminen
28.2.2005 mennessä, Miessakit,
puhelin: (09) 612 6620,
sähköposti: miessakit@miessakit.fi

Puolen vuoden mittaisessa toiminnallisessa kasvuryhmässä kuljetaan
Rautahannu -sadun mukana matka
miehuuteen, jossa eri vaiheiden kautta osallistujat voivat tutkia ja kehittää
omaa miehuuttaan.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa yhden
päivän tapaamisiin (ensimmäinen kerta 2 päivää), joissa teemat ovat:
Oman nykytilansa tunnistaminen ja
Villimiehen löytäminen, Avaimen varastaminen äidin tyynyn alta, Tuhkatyö, katabasis (omnipotenttiunelmien
murskaantuminen ja elämän kriisi) ja
puutarhatyö, Soturiksi kasvaminen ja
Kuninkaan paluu.
Ryhmä on tarkoitettu kaikille yli 18vuotiaille miehille, jotka haluavat tutkia ja kehittää miehuuttaan, ihmissuhteitaan ja elämässäselviämiskeinojaan. Ryhmään otetaan 6-10 miestä.
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Miessakit ry:n yhdysmiesverkosto
Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta
ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.
Miessakit ry
Tomi Timperi ja Antti Alén
Puh. 09 6126 620
miessakit@miessakit.fi , www.miessakit.fi
Espoo
Jarmo Lindholm
Puh. 040 734 4627
jarmo.lindholm@paino.net

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

Helsinki
Risto Björkman
040 868 4185
risto.bjorkman@pp.inet.fi

Hyvinkää
Veikko Korhonen
Puh. 040 567 4600
veikko.korhonen@hyvinkaa.fi

Hämeenlinna
Alpo Alhonsalo
Puh. 050 563 3719
alpo.alhonsalo@ymparisto.fi

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

Järvenpää
Risto Salovaara
Puh. 040 537 2038
risto.salovaara@kolumbus.fi

Kuopio / Itä-Suomi
Raimo Reinikainen
Puh. 0400 881 166
andracon@hotmail.com

Lahti / Päijät-Häme
Timo Tikka
Puh. 03-780 1421 / 040 552 3310
timo.tikka@phnet.fi

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

Nurmijärvi
Seppo Laakso
Puh. 040 760 6898

laakso.seppo@kolumbus.fi

Porvoo
Martti Vilminko
Puh. 050 376 0888
martti@vilminko.net

Somero
Voitto Vieraankivi
Puh. 050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@surfeu.fi

Tampere
Simo Ollila
Puh. 03-214 9029
tremies@saunalahti.fi , www.saunalahti.fi/~tremies

Turku
Esko Vierikko
Puh. 040 503 3891
esko.vierikko@utu.fi

Vantaa
Kai Salmi
Puh. 050 354 9241
k.t.salmi@kolumbus.fi

Vihti
Markku Kedrin
Puh. 09-222 5313 / 040 545 7091
markku.kedrin@kolumbus.fi

