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Tänä vuonna Miessakit ry. täyttää viisi 
vuotta. Perustavassa kokouksessa 28. 
helmikuuta 1995 olivat paikalla Jan-
Christer Wahlbeck, Ilpo Rossi, Vesa Kan-
tola, Tapio Kuusisto, Antti-Veikko Per-
heentupa, Pertti Andersson, Lasse Reijo-
maa ja Pertti Rissanen. Yhdistysrekiste-
riin Miessakit ry. ilmoitettiin 26. lokakuuta 
samana vuonna. 
 
Kuluneiden viiden vuoden aikana Miessa-
kit ry. on herättänyt mielenkiintoa yllättä-
vänkin paljon. Yhdistyksen jäsen- ja ystä-
värekisterissä on 700 miehen nimi. He 
ovat tavalla tai toisella olleet toiminnas-
samme mukana. Lisäksi maassamme toi-
mii useita kymmeniä miessoluja, jotka 
ovat syntyneet esimerkkimme mukaan ja 
joista ei rekisterissämme ole edes tietoa. 
Miesliikkeen toiminta-ajatus onkin mies-
ten keskinäisen kasvun mahdollistami-
nen, ei niinkään perinteisen järjestöraken-
teen luominen. Toki olisi hyvä, että mah-
dollisimman moni mies liittyisi myös jäse-
neksemme. 
 
Tämän juhlavuoden merkeissä meidän 
kannattaa asettaa tavoitteeksemme mah-
dollisimman usean uuden miessolun pe-
rustaminen ympäri maata. Tätä koskevia 
suunnitelmia onkin ”ilmassa”, mm. Oulus-
sa, Jyväskylässä ja muualla. Miessakit ry. 
järjestää soluvetäjille koulutuspäivät jo tä-
nä keväänä ja uudelleen ensi syksynä.  
 
”Historialliseksi” tätä vuotta voidaan sa-
noa myös siksi, että uusien sääntöjemme 
mukainen valtuusto aloittaa työskentelyn-
sä maaliskuussa. Valtuusto valitaan yh-
distyksen yleisessä kokouksessa 19. hel-
mikuuta. Valtuuston jäseniksi on tullut 
noin kaksikymmentä esitystä. Ymmär-
tääkseni vaalivaliokunnan on verrattain 
helppo tehdä esityksensä yhdistyksen ko-
koukselle. 

Tänä vuonna Miessakit ry. sai myös en-
simmäisen kerran Raha-automaat-
tiyhdistykseltä A-avustuksen ennaltaeh-
käisevään miestoimintaan. Raha-
automaattiyhdistyksen päätös on meille 
hyvin tärkeä, koska se turvaa toimintam-
me jatkuvuuden. Toki meidän tulee huo-
lehtia siitä, että olemme luottamuksen ar-
voinen. 
 
Tavataan yhdistyksen kokouksessa lau-
antaina 19. helmikuuta. 
 
 
J u s s i  S ä r k e l ä  
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Historiallinen vuosi 

 
MIESFOORUMI 

Kevät 2000  
 

Seuraavat tilaisuudet: 
 

08.02 klo 18.00      
Mies ja sydän 

projektipäällikkö Mika Pyykkö 
/ Suomen Sydäntautiliitto 

 
22.02. klo 18.00     

Mies ja seksuaalisuus  
toiminnanjohtaja Tapio Moilasheimo ja 

seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen  
 / Sexpo säätiö 

 
Tilaisuudet järjestetään 

Miessakit ry:n toimitiloissa, 
Annankatu 16 B 28, Helsinki. 

 
Pääsymaksu 20 mk, 
jäsenet ilmaiseksi. 



- Yleiskokous pidetään aikaisemman ilmoituksen mukaisesti lauantaina 19. helmikuuta. 
Yleiskokous on historiallinen, koska se jää tällä näkyminen yhdistyksemme viimeiseksi. 
Uusien sääntöjen sovellus alkaa. Yleiskokouksessa käsitellään aikaisempien sääntöjen 
mukaiset uuteen toimintakauteen liittyvät asiat; toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
niihin liittyvät asiat. Huhtikuussa kokoontuu yleiskokouksen valitsema valtuusto hyväk-
symään toimintakertomuksen ja käsittelemään tilinpäätöksen sekä päättämään tili- ja 
vastuuvapaudesta. 
 
- Hallitus valitsi joulukuun kokouksessaan vaalivaliokunnan valmistelemaan esitystä 
yleiskokoukselle valtuuston kokoonpanoksi. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Erkki Tapola ja jäseniksi puheenjohtaja Juha Koiso-Kanttila, varapuheenjohtaja Jussi 
Särkelä, Esko Porola, Ilmo Saneri ja Pekka Virtanen. 
 
- Kokouksessaan 19. tammikuuta hallitus hyväksyi esityksen toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioksi. Esityksen lähtökohtana on ensinnäkin Miessakit ry:n toiminnan turvaa-
minen ja kehittäminen, mutta toisaalta huomion kiinnittäminen olemassa oleviin lähinnä 
taloudellisiin resursseihimme. Vaikka RAY-päätöksemme oli tyydyttävän hyvä, eivät ta-
loudelliset huolemme ole vielä ohi. Tänä vuonna on mm. kyettävä aloittamaan yhdistyk-
sen velan lyhennys.  
 
- Yhdistyksen kokouksen asiakirjat voi jäsenet tilata Jussi Särkelältä puh. 09-612 6211 
tai 050 556 3802. 

 
- Hallitus esittää yleiskokoukselle vapaaehtoisen ylimääräisen tukijäsenmaksun peri-
mistä jäseniltä. 
 
- Hallitus otti ”aikalisän” toiminnanjohtajan valinnassa. On syytä pohtia tarvitaanko 
Miessakit ry:n nykyisen toimintatason ylläpitämiseksi kokopäiväistä toiminnanjohtajaa 
ja voidaanko kokopäiväisen toiminnanjohtajan toimen palkkauksesta säästää varoja yh-
distyksen varsinaiseen toimintaan eli nostaa siten toiminnallista tasoa. Toisaalta yhdis-
tyksen oman varainhankinnan kehittäminen edellyttää kokopäiväisen toiminnanjohtajan 
työpanosta. Näihin kysymyksiin hallituksen tulisi löytää vastaus tulevina kuukausina. 
Hallitus valitsi osa-aikaiseksi vt. toiminnanjohtajaksi Jussi Särkelän siihen saakka kun-
nes vakituinen toiminnanjohtaja on valittu, kuitenkin pisimmällään 30.6.2000 saakka. 
Päätöksen myötä Särkelä erosi yhdistyksen hallituksesta. Tämä hallituspaikka täyte-
tään helmikuun yleiskokouksessa. 
 
- Lyömättömän Linjan Helsingin toimipisteen toista kriisityöntekijän paikkaa haki 21 
henkilöä. Hallitus valtuutti Pekka Saurin, Jussi Särkelän ja Pekka Jolkkosen tekemään 
valinnan. 
 
- Toimistonhoitaja Tomi Timperin nimike muutettiin Toimistopäälliköksi. Perusteluna oli 
nykyisten työtehtävien laajuus, mutta ennen kaikkea uusi nimike helpottaa yhteydenpi-
toa sidosryhmiin. 
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Aika             19. helmikuuta 2000 alkaen klo 14.00 
Paikka          Annankatu 16 B,  Helsinki 
 
ESITYSLISTA 
 
§  1.   KOKOUKSEN AVAUS 
 
§  2.   VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA 
 
§  3.   VALITAAN KOKOUKSEN SIHTEERI 
 
§  4.   VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI  
           ÄÄNTENLASKIJAA 
 
§  5.   TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
§  6.   HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
§  7.   VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TULO- JA MENOARVIO 
          VUODELLE 2000  
 
§  8.   VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUN SUURUUS 

Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä nykyisellä tasolla eli 80 mk / jäsen. 
Kannatusjäsenmaksuksi hallitus esittää 100 mk yksityisiltä henkilöiltä ja 500 
mk yhteisöiltä ja yrityksiltä. 

 
§  9.   VALITAAN MIESSAKIT RY:LLE VALTUUSTO VUOSIKSI 2000-2001 
           Vaalivaliokunnan esitys esitellään kokouksessa. 
 
§ 10.   TÄYDENNETÄÄN HALLITUSTA YHDELLÄ JÄSENELLÄ. 

Tammikuun 19. päivänä 2000 hallitus valitsi varapuheenjohtaja Jussi Särke-
län osa-aikaiseksi määräaikaiseksi toiminnanjohtajaksi. Vaikka säännöt ei-
vät edellytäkään hallituksesta eroamista, pitää hallitus ja myös Särkelä koh-
tuullisena, että hän jättäytyy hallituksen jäsenyydestä. Hallitus esittää, että 
yleiskokous valitsee Särkelän tilalle uuden jäsenen. 

 
§  11.   TIEDOKSI 
 
§  12.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
           Miessakit ry. / Hallitus 
 
           Juha Koiso-Kanttila                   Jussi Särkelä 
           Puheenjohtaja                           vt. toiminnanjohtaja 
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Miessakit ry palveluksessanne 

JÄSENTIEDOTE 

Tomi Timperi 
Toimistopäällikkö 

 
Päävastuualueina taloudenhoito ja  

toimiston ylläpito. 
 

Puh. 09-612 6620 
GSM 050 588 1687 
Faksi 09-6126 6210 

e-mail tomi.timperi@miessakit.fi 

Samuli Koiso-Kanttila 
URHOn päätoimittaja 

 
Jäsentiedotteen linja– ja sisältö. 

 
Puh. 09-612 6620 

GSM 050 571 7538 
Faksi 09-6126 6210 

e-mail miessakit@miessakit.fi 

Jussi Särkelä 
Vt. toiminnanjohtaja 
 
Osa-aikaisen tj:n pääasiallisina vastuualueina 
ovat yhdistyksen hallinto ja toiminnan kehittämi-
nen. 
 
Puh. 09-6126 6211 
GSM 050 556 3802 
Faksi 09-6126 6210 
e-mail jussi.sarkela@miessakit.fi 

Tomi Lindfors 
Toimistosihteeri 
 
Yleiset sihteerin tehtävät, kirjastonhoito ja toimitilo-
jen yleinen kunnossapito. 
 
Puh. 09-612 6620 
Faksi 09-6126 6210 
e-mail miessakit@miessakit.fi 
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Pekka Jolkkonen 
Kriisityöntekijä 

Lyömätön Linja Hki 
 

Terapiatyö, suunnittelu, ohjaus ja koulutus. 
 

Puh. 09-612 3744 
GSM 050 594 5224 
Faksi 09-6126 6210 

e-mail pekka.jolkkonen@miessakit.fi 

Jukka Saarni 
Kriisityöntekijä 
Lyömätön Linja Tre 
 
Terapiatyö, suunnittelu, ohjaus ja 
koulutus. 
 
Puh. 03-3141 8514 
GSM 050 523 7314 
Faksi 03-3141 8515 
e-mail jukka.saarni@miessakit.fi 

Pertti Andersson 
Kriisityöntekijä 

Lyömätön Linja Hki 
 

Terapiatyö. 
 

Puh. 09-612 3744 
GSM 050 541 6474 
Faksi 09-6126 6210 

e-mail pertti.andersson@miessakit.fi 

Lisäksi Helsingin Lyömättömässä Linjassa aloittaa 
täysipäiväinen kriisityöntekijä viimeistään maalis-
kuussa 2000. 



 
AIKA            TEEMA JA ALUSTAJA 
 
 
08.02 klo 18.00      Mies ja sydän  
                               projektipäällikkö Mika Pyykkö / 
                               Suomen Sydäntautiliitto 
 
 
22.02. klo 18.00     Mies ja seksuaalisuus  
                               toiminnanjohtaja Tapio Moilasheimo ja 
                               seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen / 
                               Sexpo säätiö 
 
 
07.03. klo 18.00     Miehenä kasvaminen  
                               kansanedustaja Risto Kuisma 
 
 
21.03. klo 18.00     Kun akka ei anna  
                               esikoiskirjailija, terapeutti Mikko Makkonen 
 
 
04.04. klo 18.00     Aihe avoin 
 
 
18.04. klo 18.00     Evankeliumin mies  
                               Isä Mitro / 
                               Helsingin ortodoksinen seurakunta 
 
 
09.05. klo 18.00     Aihe avoin 
 
 
23.05. klo 18.00     Aihe avoin 

Sivu 8 
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Ilmoituksia 
 

 

 

 

 

MIEHEN ELÄMÄÄ 
 
Miten selvitä työelämän paineissa ja kasvaa 
ihmiseksi? 
 
Luennot 29.1.2000 klo 11.00 – 14.30.  Alusta-
jina Timo Lampikoski ja Pontus Salmi.
Tilaisuuteen vapaa pääsy. 
 
STOA, Turunlinnantie 1, luentosali. Järj: Hel-
singin kaupungin suomen kielinen työväen-
opisto. Tied.: Kristiina Lappi p. 31088595 
 
 
MENESTYVÄ VAI MASENTUVA MIES? 
 
Suomen Raamattuopiston Miestenpäivät vii-
konloppuseminaari 18 – 20.2.2000 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Suomen Raa-
mattuopisto. Puh: (09) 5123 910 Faksi: (09) 
5052 950. 

Perustamme kirjaston 
Miessakit ry:n toimitiloihin perustetaan 
kirjasto. Kokoamme pikku hiljaa mies-
aiheista kirjallisuutta. Myös sosiologi-
aa, sosiaalipsykologiaa ja järjestötoi-
mintaa käsitteleville kirjoille löytyy hyl-
lystämme tilaa. Olemme lähettäneet 
lahjoituspyynnön kaikille kirjankustan-
tajille. Myös jäseniltä ja kaikilta miehiltä 
toivomme kirjalahjoituksia.  
 
Toivomme teidän lähettävän toimis-
toomme alue- ja paikallislehtien Mies-
sakit ry:tä ja miesliikettä koskevat artik-
kelit. Myös hyvälaatuiset videotallen-
teet miesaiheisista keskusteluohjelmis-
ta ja dokumenteista ovat erittäin terve-
tulleita. 



URHO:n tehtävänä on välittää jäsenistölle tietoa siitä 
mitä miesasian tiimoilta Suomessa tapahtuu.  Julkais-
tavat jutut keskittyvät väkisinkin Miessakkien omiin ta-
pahtumiin, ja toimiston sijainnin takia kenties liikaakin 
pääkaupunkiin. Koska on kuitenkin selvää, että laajas-
sa suomenmaassa tapahtuu yhtä sun toista, josta toi-
mistolle ei tihku tietoa, toivoo toimitus lukijoiden aktiivi-
suutta. Toimistolle ajoissa toimitetut tiedot miestapah-
tumista julkaistaan mielellään URHO:ssa. Myös kai-
kenlainen kirjallinen arviointi tapahtumista, etu- tai jäl-
kikäteen, on juuri sitä tervetullutta keskustelua, jota 
kaivataan.  
 
Nyt avattu Paluupostia -palsta julkaisee lukijoiden mie-
lipiteitä pidetyistä tapahtumista, maailmanmenosta tai 
julkisesta keskustelusta, aina kun Te sitä lähetätte ja 
kun se taitollisesti mahtuu mukaan. Joten faksit ja säh-
köpostit laulamaan. Laittakaa järjestykseen tapahtu-
mat, esiintyjät ja järjestelyt. Areena on avoin. 
 
Toimitus 

Sivu 10 

Paluupostia 

JÄSENTIEDOTE 

 

Moi! 
 
Jäsentiedotteessanne (Jäsentiedote nro 5/1999) todettiin, että 15.10.1999 järjestettiin 
Tampereella KILPAILEVAT miesaiheiset seminaarit ja että nämä söivät toistensa kuuli-
jakuntaa. Haluan tuoda julki, että kriittisen miestutkimuksen tutkijaseminaari ja Väinö-
päivien ohjelmat oli suunniteltu lomittain siten, että tutkijaseminaarista oli luontevaa siir-
tyä Väinö-päiville. 
 
Päällekkäisyyttä oli 60 minuuttia, ja kun ottaa huomioon, että Väinö-päivät kestivät per-
jantaista klo 14:sta lauantaihin, jonnekin neljään, niin on se aika vähäistä päällekkäi-
syyttä, josta ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että tapahtumat kilpailivat keskenään.  
 
Tavoite oli synergia ja siinä onnistuttiin. Nähdäkseni virheelliset ja valheelliset tiedot ao. 
tapahtumista perustuvat toimittaja Matti Kuuselan (Aamulehti 16.10) sensaatiohakui-
seen ja epäeettiseen journalistiseen työhön. 
 
Arto Jokinen 
kriittisen miestutkimuksen yhteyshenkilö 
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Miesten vuorovaikutusryhmät 
Miesten vuorovaikutusryhmissä tapahtu-
van koulutuksen tavoitteena on sisäisen ta-
sapainon ja liittymiskyvyn lisääntyminen 
sekä minuuden voimavarojen vapautumi-
nen. Tähän pyritään pureutumalla psyykki-
siin ongelmiin ja häiriöiden taustoihin erityi-
sesti maskuliinisuuden näkökulmasta. 
 
Miessakit ry:n uusia ryhmiä kootaan Hel-
sinkiin ja Hämeenlinnaan. Työskentely ta-
pahtuu istunnoissa kahdesti kuukaudessa 
ryhmän kanssa sovittavina aikoina. Osallis-
tuminen on maksullista. Osanottajien tulee 
sitoutua vähintään vuoden työskentelyyn, 
johon sisältyy kesätauko. 
 
Ryhmiä ohjaa parin vuosikymmenen koke-
muksen ryhmänohjaajana omaava koulut-
taja ja psykoterapeutti Antti-Veikko Per-
heentupa. Lisätietoja saa Miessakit ry:n 
toimistosta. 

Soluvetäjien koulutus 
Miessakit ry. järjestää miesryhmi-
en / -solujen vetäjien neljäpäiväisen 
koulutuksen siten, että kaksi ensim-
mäistä päivää järjestetään 13.-14. 
toukokuuta toimistollamme ja kaksi 
seuraavaa päivää syys- tai lokakuus-
sa. Koulutuksen sisältö: miesliikkeen 
tavoitteet ja tehtävät, miessolujen toi-
minta, solujen perustaminen ja orga-
nisointi. 
Koulutukseen otetaan 15 miestä. 
Koulutus on maksuton, mutta edelly-
tämme, että kukin osanottaja perus-
taa ainakin yhden solun. Myös jo so-
lutoiminnassa olevat voivat osallis-
tua. Tarkempia tietoja antaa ja ilmoit-
tautumiset vastaanottaa Jussi Sär-
kelä ja Tomi Timperi. 



 

 

 
HYVINVOINTIA KAIKILLE. 

 
 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto  on valtakunnallinen sosiaali- ja terveys-
poliittinen järjestö, joka toimii toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kehittämiseksi, sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi sekä kansalais-
ten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Teemme aktiivisesti 
työtä syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi ja työllisyyden edistämi-
seksi. Toimimme alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  
 
Rakennamme hyvinvointia  yhdessä jäsentemme eli sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen, alan muiden yhteisöjen sekä kuntien kanssa. Kunnat ovat keskusliiton tuki-
jäseniä.  
 
Käytämme välineinä tutkimusta, koulutusta, kokeiluja, julkaisuja ja erilaisia pro-
jekteja, kuten Hyve-projekti, Työttömien asiamiesverkosto, Uusi työ -projekti sekä 
Kate-projekti. Teemme aloitteita, annamme lausuntoja ja otamme kantaa. Kehi-
tämme muun muassa verkostoja, vapaaehtoistoimintaa, tiimityöskentelyä ja sosi-
aali- ja terveysalan johtamista. Koulutusta, konsultointia ja tutkimuksia teemme 
myös tilauksesta. 
 
Julkaisemme alan pikkujättiläistä ja monia muita ajankohtaisia kirjoja. Vuosittain 
tunnistat meidät muun muassa Sosiaalibarometrista ja sosiaali- ja terveysalan 
osoitejättiläiseksi kehittyneestä Sosiaaliturvan kalenterista. Viime vuosina olemme 
erityisesti edistäneet järjestösektorin tutkimusta julkaisemalla useita kolmatta sek-
toria käsitteleviä kirjoja. 
 
Sosiaali- ja terveysviesti  on meidän äänenkannattajamme. Kuudesti vuodessa 
tavoitat uusimmat ajatuksemme, tapahtumamme ja tuotteemme lehden avulla. 
Tervetuloa mukaan ajankohtaiseen keskusteluun! 

 
 
 

 
 
 
 

Kotkankatu 9, 00510 Helsinki , puh. (09) 774721, faksi (09) 738 123,  
sp. SosiaaliturvanKl@stkl.fi, internet www.stkl.fi 


