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Miehistä joukkovoimaa! 

nen, joka aloitti maaliskuun alussa kol-
mantena kriisityöntekijänä väkivaltaisesta 
käyttäytymisestä lähisuhteissaan eroon 
haluavien miesten auttajana. Panun ja 
Eskon henkilökuvat löytyvät tuonnempa-
na tästä numerosta. 
 
Hallituksemme jäsen Pekka Virtanen on 
ansiokkaasti kehittänyt yhdistyksellemme 
uutta toimintamuotoa, velkaisten miesten 
kuntoutusohjelmaa. Ohjelman puolitoista-
vuotinen kehitysprojekti aloitetaan tänä 
keväänä yhteistyössä Espoon velkaneu-
vonnan ja eri järjestöjen kanssa.  
 
Kevään 2001 Miesfoorumit käynnistyvät 
3.4. pidettävällä tilaisuudella, jonka ai-
heena on Tarvitaanko Suomessa mieslii-
kettä?. Tilaisuuksien keskusteleva ja väli-
tön ilmapiiri on oiva maaperä tavoit-
teidemme edistämiselle ja toivonkin, että 
Te, arvon jäsenistö, intoutuisitte sankoin 
joukoin paikalle ajatuksia vaihtamaan. 
 
Kaikkea hyvää toivottaen, 
 
 
T o m i  T i m p e r i  
t o i m i n n a n j o h t a j a 

Helmikuun alussa pidettiin täällä toimiti-
loissamme miesryhmätoiminnan kehittä-
mispäivä (kts. oheiset Matti Rinteen otta-
mat kuvat), jonka tarkoituksena oli idearii-
himäisesti koota ajatuksia Miessakkien 
toiminnasta yleensä sekä tarkemmin 
miesryhmätoiminnan organisoimisesta 
vastaamaan tarpeisiin. Yleisen keskuste-
lun tueksi jakauduttiin ensin ryhmiin poh-
timaan em. aiheita ja sen jälkeen keskus-
teltiin ajatuksista koko joukon (17 miestä) 
voimin. Lisäksi päivän päätteeksi valittiin 
miesryhmätoimintaa tukemaan alueelliset 
yhdysmiehet (luettelo yhdysmiehistä si-
vulla 7). Yhdysmiehet toimivat kukin mah-
dollisuuksiensa mukaan alueellisen toi-
minnan kehittämiseksi yhteistyössä 
”pääkallopaikan” ja muiden yhdysmiesten 
kanssa. Kehittämispäivän anti koottiin 
muistioksi, jonka perusteella yhdistyksen 
toimihenkilöt ja hallitus kehittävät toimin-
taa edelleen.  
Maaliskuun alusta toimihenkilöidemme 
joukkoon liittyi pitkäaikainen aktiivimme 
Esko Porola, jonka perustehtävä on 
miesryhmätoiminnan organisointi. Pidän 
tätä suurena edistysaskeleena yhdistyk-
sellemme. 
 
Toinen arvokas lisä toimihenkilöidemme 
joukkoon on psykoterapeutti Panu Varjo-
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Miesryhmässä puhutaan asiaa 

JÄSENTIEDOTE 

Miesryhmän pyrkimyksenä ei ole löytää 
mitään yhtä oikeaa totuutta miehenä ole-
misesta, vaan se että miehet ryhmässä 
saisivat tukea oman elämänsä ky-
symysten löytämisessä ja pohtimisessa. 
Miesryhmällä ei siis ole mitään tarkasti 
määriteltyä opillista päämäärää. Eräällä 
tavalla ”tie on myös päämäärä”, eli ko-
koontumisissa nousseet aiheet ja pohdin-
nat ovat kurssin sisältö. 
”Mikä Mies” -ryhmän aloittaneita ovat mo-
tivoineet mm. seuraavat asiat: toive saa-
vuttaa itsetuntemusta ja parempaa itse-
tuntoa sekä toive saavuttaa selkeyttä 
oman mieskuvan ja –roolin suhteen. 
Myös tarve ymmärtää paremmin omia 
tunteita on tullut vahvasti esiin. 
Jokainen ihminen on erilainen ja niin on 
jokainen mieskin. Miesryhmässä on mah-
dollisuus kasvaa hyväksymään itsensä 
juuri sellaisena miehenä kuin on, ja on 
tarkoituskin olla. Juuri tämä on ollut hen-
kilökohtaisesti suurin lahja osallistumises-
tani näihin ryhmiin, sekä jäsenenä että 
vetäjänä. Ja selväähän myös on, että it-
seään ymmärtävä ja itsensä hyväksyvä 
mies on miellyttävää seuraa myös lähim-
mäisilleen, eikä vähiten elämänkump-

Olen toistuvasti törmännyt ihmetyksense-
kaisiin reaktioihin ihmisten saadessa tie-
tää, että työskentelen miesryhmien kans-
sa. Ihmetys yleensä vain kasvaa, kun 
kerron, että kokoontumisissa ei varsinai-
sesti ”tehdä” mitään, vaan harrastetaan 
niinkin eksoottista toimintaa kuin keskus-
telua. Miestä kun on totuttu hahmotta-
maan enimmäkseen vain tekevänä ja toi-
mivana olentona, joka yksinänsä painaa 
läpi harmaan kiven. Ja nuolee haavansa-
kin yksin. 
Vastoin näitä sitkeästi eläviä mielikuvia 
suomalaiset miehet omaavat erinomaiset 
puhelahjat ja myös halun puhua itselleen 
tärkeistä asioista, kunhan vain saavat sii-
hen tilaisuuden. Miesryhmä tarjoaa eväitä 
kasvuun ja oman elämän kysymysten 
pohtimiseen yhdessä muiden miesten 
kanssa. Puhuminen tekee hyvää. 
Kevätlukukaudella 2000 Tampereen työ-
väenopistossa aloitti toimintansa ”Mikä 
mies” -miesryhmä. Ryhmä oli ensimmäi-
nen laatuaan Tampereen työväen– ja 
kansalaisopistoissa. Seuraavana syksynä 
toiminta jatkui. Vanhasta ryhmästä jatkoi 
kaksi miestä ja uusia mukaan tuli viisi. 
”Mikä mies” -ryhmä on ns. suljettu ryhmä, 
eli kokoonpano on koko kurssin (10 ko-
koontumista) ajan sama. Ryhmä kokoon-
tui maanantai-iltaisin Sampolassa ja alle-
kirjoittanut toimi sen vetäjänä. 
Miesryhmässä jaetaan kokemuksia 
omasta elämästä, luottamuksen kasvaes-
sa työskentelyn edetessä, hyvinkin henki-
lökohtaisella tasolla. Ryhmässä miehet 
toimivat toisilleen peileinä pohdittaessa 
tätä miespuolisen ihmisen matkaa läpi 
elämän. Omat tavat tuntea, toimia ja rea-
goida saattavat hyvinkin joutua puntarin. 
Myös se, että ryhmässä on miehiä eri ikä-
kausilta, on erinomaisen rikastuttavaa ja 
perspektiiviä antavaa. Syksyn ryhmässä 
oli edustettuna niin kolmi-, neli-, viisi– 
kuin kuusikymppisetkin. 
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Vahvistusta lyömättömään tiimiin 

panilleen. 
...no mutta mistä te siellä oikein puhutte? Koska ryhmä on luottamuksellinen, voin vain 
vastata: Miesryhmässä puhutaan asiaa. 
 
S i m o  O l l i l a 
Julkaistu alunperin Tampereen työväenopiston  
lehdessä SampolAviisissa 
 
 

P.S. Se että miesryhmä järjestetään paikallistasolla työväen-, kansalais– tai kan-
sanopistojen puitteissa, ei mielestäni vähennä Miessakkien roolin tärkeyttä mies-
ryhmätoiminnassa. Miessakeilla on suuri rooli ”aatteellisena ylärakenteena”, ryhmänve-
täjien koulutuksen, jatkokoulutuksen ja työnohjauksen järjestäjänä, miesverkoston ko-
koajana ym… Ainakin niin kauan kun Miessakeilla ei ole mahdollisuutta budjetoida va-
roja paikallistasolle esim. tilojen vuokriin tai tiedotukseen, on mielestäni mielekästä 
käyttää näitä valmiita rakenteita vapaan sivistystyön piirissä. Omat kokemukseni mies-
ryhmän vetäjänä työväenopistossa ovat yksinomaan positiivisia. 

Miessakkien Lyömättömän Linjan lähisuhdeväkivaltatyötiimiin 
liittyi Pekka Jolkkosen ja Jukka Lampisen lisäksi Panu Varjo-
nen 1.3.2001 alkaen. 39 vuotiaalla, VTM sos.psykologilla, 
psykoterapeutilla ja kahden lapsen isällä on pitkäaikaista ko-
kemusta työskentelystä väkivalta-alalla ja miesten kanssa. 
Hän on toiminut aiemmin sosiaalityöntekijänä sekä sittemmin 
pääkaupungin turvakodin Jussi-työntekijänä kuusi ja puoli 
vuotta.  
 
Kuria vai terapiaa perheväkivaltaan ratkaisuksi? 
”Parisuhteen turvallisuus ei voi perustua kuriin, koska kurin vaikutus perustuu lopulta 
vain pelkoon. Pelko ei tuota lämpöä eikä vastavuoroista ymmärtämistä ihmis-
suhteeseen”, vastaa Varjonen. ”Varmaan on niin, että väkivalta helposti mielletään ku-
rittomuudeksi eli kurin puutteeksi. Joskus väkivallantekijän auttaminenkin käsitetään 
jonkinlaiseksi kurinpalautukseksi. Auttamistyössä ollaan kuitenkin tekemisessä toisen-
laisten asioiden kanssa”, Varjonen sanoo. Väkivallassa ei Varjosen mukaan ole kyse 
sen paremmin ulkoisen kuin sisäisen kurin puutteesta, vaan omien tunteidensa kanssa 
toimeentulemisesta. ”Terapiatyössä väkivaltaa pysäytetään ihmisen omilla sisäisillä 
keinoilla, joita ovat sisäinen luovuus, etsiminen ja joskus löytäminenkin, ja ennen kaik-
kea sanat, joilla vaikeita asioita luodaan puheeksi.” 
 
Avoimesti uuteen työyhteisöön  
Varjonen odottaa mielenkiinnolla uuden työnsä haasteita, sekä asiakkaiden että työyh-
teisön kanssa. Miesyhteisö luo hänen mukaansa uudenlaisia mahdollisuuksia. ”On 
mukavaa kun pääsee osallistumaan mieskysymysten pohdintaan laajemminkin. Mo-
nenlaisia miehuuteen ja miehen elämään liittyviä kysymyksiä on työuran ja elämän 
varrella kertynyt”, Varjonen nauraa. 
 
S a m u l i  K o i s o - K a n t t i l a  
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Vauhtia miesryhmätoimintaan 

JÄSENTIEDOTE 

Miessakit on saanut tärkeän vahvistuksen riveihinsä huolehtimaan yhdestä kaikkein 
tärkeimmästä toimintamuodostaan, miesryhmistä. Monien miessakkilaisten ennestään 
tuntema, 90-luvun puolivälistä asti Somerolla vaikuttanut miesryhmäveteraani Esko Po-
rola on aloittanut työt Miessakkien toimistolla 1.3.2001 lähtien vastuualueenaan huoleh-
tia miesryhmätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta koko maassa. 
 
Vuosikertaveteraani 
Esko Porola on ehtinyt olla mukana käynnis-
tämässä ja ohjaamassa ryhmiä Somerolla ja 
Salossa. Ryhmät ovat olleet intensiteetiltään 
erilaisia. Itse hän on ollut mukana parissa yli 
kolme vuotta toimineessa miesryhmässä So-
merolla. Viimeisin ryhmä jatkaa toimintaansa, 
vaikka Porola muutti Helsinkiin. Porola näkee 
ryhmän tärkeänä miehisenä kontaktipintana 
ja siksi hän perusti pian uuden ryhmän Hel-
sinkiin. “Mun elämässä tapahtuu koko ajan 
isompia ja pienempiä asioita, joita mä haluan 
ja voin peilata ryhmässä. Se puolustaa mi-
nusta pitkien ryhmien mielekkyyttä”, sanoo 
Porola. 
 
Koulutusta ja tukea tarvitaan 
Porolan mukaan miesryhmätoiminnan vauh-
tiin saamiseksi tarvittaisiin ennen kaikkea li-
sää ryhmänvetäjiä. Heitä täytyy kuitenkin Po-
rolan mukaan tukea ja auttaa parhaalla mah-
dollisella tavalla. Vetäjän henkilökohtaisen si-
toutumisen ja Miessakkitoiminnan alkujulki-
suuden saamisen lisäksi ryhmän sisäinen dy-
namiikka saattaa aiheuttaa ongelmia. Jos 
ryhmä lähtee elämään omaa elämäänsä voi 
vetäjälle iskeä uskon puute. Vastaan voi tulla liian isoja asioita tai saattaa tuntua että 
on vaikeaa saada keskustelua arkipäiväistä rupattelua syvemmäksi, sanoo Porola. Tä-
hän tarvitaan koulutusta ja työnohjausta. 
 
Tavoitteena lisää ryhmiä 
Porolan työnä on yhyttää yhä useampia miehiä ryhmiksi, mutta myös pitää aktiivisesti 
huolta jo toiminnassa olevista ryhmistä. Tämän lisäksi hän suunnittelee ja auttaa toteut-
tamaan yhdysmiehien ja ryhmänvetäjien tapaamisia ja koulutusta. Yhtenä mielenkiintoi-
sena kehittämisalueena Porola näkee paikallisten viranomaistoimijoiden, perheasiain-
neuvottelukeskusten, perheneuvoloiden, mielenterveystoimistojen ja työvoimatoimisto-
jen yms. miesasiakkaiden aktivoimisen mukaan miesryhmätoimintaan. 
 
S a m u l i  K o i s o - K a n t t i l a 
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Mukaan miesryhmään! 
Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikallisiin vuorovaikutusryhmiin, joissa keskustellaan 
mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia muiden kanssa. Mikäli haluat lisätie-
toja ryhmien toiminnasta tai haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä! 
 
Alueelliset yhdysmiehet 
 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen + KOKO SUOMI 
Esko Porola / Pertti Andersson 
Puh. 09-6126 6216 (voimassa 21.3.2001 lähtien) 
Sähköposti esko.porola@miessakit.fi / pertti.andersson@miessakit.fi 
 
Joensuu 
Onni Voutilainen 
Puh. 050 365 6138 
Sähköposti onni.voutilainen@jns.fi 
 
Lahti / Päijät-Häme 
Timo Tikka 
Puh. 03-780 1421 / 040 552 3310 
Sähköposti timo.tikka@phnet.fi 
 
Somero 
Voitto Vieraankivi 
Puh. 050 566 4116 
 
Kuopio / Itä-Suomi 
Raimo Reinikainen 
Puh. 0400 881 166 
Sähköposti andracon@hotmail.com 
 
Turku 
Esko Vierikko 
Puh. 040 503 3891 
Sähköposti esko.vierikko@utu.fi 
 
Hyvinkää 
Veikko Korhonen 
Puh. 040 593 2505 
 
Tampere 
Simo Ollila 
Puh. 03-214 9029 
Sähköposti simo.o@jippii.fi 
 
Jyväskylä 
Jarmo Lindholm 
Puh. 040 734 4627 
Sähköposti kullervokustannus@hotmail.com 
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Yksin maailmaa vastaan 

JÄSENTIEDOTE 

 

S a m u l i  K o i s o - K a n t t i l a 

Se, että on hyvä, vaikka paras, ei riitä 
miehen mitaksi. Pitää olla sitä syystä ja 
omasta halustaan. Jos hyväksi on puoli-
vahingossa syntynyt, ei ole vasta kuin 
onnekas.  
 
Mies ja rationaalinen päätöksenteko 
kuuluvat yhteen. Max Weberin määritel-
män mukaan politiikka ja yhteisten jul-
kisten asioiden hoitaminen vaatii johdon-
mukaista ja selkeää ajattelua, jota eivät 
tunteet saa päästä sotkemaan. Ratiota 
per se. Tähän Weber, kenties kyvyttö-
mänä näkemään aikansa käytäntöjen yli 
ja ohi, ei katsonut kykenevän kuin mies-
ten, eikä heistäkään kaikkien. Hänestä 
osa miehistäkin oli  järkeä ja tunteita toi-
siinsa sotkevia, ajattelultaan naistenkal-
taisia. “Tosimies“ hallitsee todellisuutta 
jatkuvalla rationaalisten päätösten sarja-
tulella. Täytyy olla oikea, rationaalinen 
syy, luja tahto ja kyky toteuttaa se. Mie-
hen tehtävä on hallita ympäristöä, eikä 
joutua sen hallitsemaksi tai pakottamak-
si. Lisäksi sen tulee tapahtua yksin, sillä 
miehisyys on jakamatonta. Sitä ei voi 
saavuttaa yhdessä toisten miesten 
kanssa. Yksin päätän ja vastaan päätök-
sistäni. Eihän kukaan saa paineita? 
 
 
Vastuussa Suomen kansalle? 
 
Olen koko surullisen doping -jutun ajan 
pohtinut, miksi yleisö ja media ovat ol-
leet kiinnostuneita pääasiallisesti vain 
kärynneistä miehistä?  Meidän tuntei-
siimme ovat vedonneet Harri ja Mika, 
joidenkin tunteisiin Kyrö. Viis niistä nai-
sista, keitä he nyt olivatkaan? Vai onko 
niin, että pohjimmiltaan miehiltä odote-
taan suurempaa vastuuta kun rationaali-
sesti ovat tienneet mitä ovat tehneet ja 
tahtoneet? Siksi he ovat siis enemmän 
vastuullisia ja heitä enemmän rangaista-

koon? Koko vastuuta kantaa ainakin Mika 
Myllylä “testamentissaan“. 
 
“Olen elämässäni aina pyrkinyt itse vas-
taamaan teoistani ja elämääni koskevista 
asioista, ja niin teen myös nytkin. Huippu-
urheilijana minun olisi itse pitänyt ottaa 
selville ja olla tietoinen saamani aineen 
johtavan positiiviseen doping-tulokseen.
(…) Sydämeni pohjasta haluan pyytää vir-
hettäni anteeksi Suomen kansalta ja koko 
urheilevalta maailmalta“ * 
 
Antiikin Kreikkalaisessa tragediassa san-
kari joutuu vastakkain vääristyneen, epä-
tasaisen ja epäreilun maailman kanssa, 
josta hän ei tiedä “koko totuutta“. Tragedia 
syntyy siitä, että hän toteuttaa yksin omaa, 
oikeaksi uskomaansa tehtävää, kyke-
nemättä näkemään ympäröivän todellisuu-
den sisäänrakennettua, sankarille tuhoi-
saa ominaisuutta. Doping-jupakkaa voita-
neen siis kutsua oikeutetusti tragediaksi. 
Tervanevan traaginen sankari vastaan 
muu maailma. 
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Miehenä ryhmässä 
 
Miessakkien miesryhmätoiminta murtautuu ulos kaikista edellä hahmotelluista mas-
kuliinisuuden stereotypioista. Siinä on sen ongelma ja olemassaolon oikeutus. Luotta-
mus ryhmässä antaa mahdollisuuden tarkastella sitä miehisyyttä, josta jokaisen tulisi 
vastata aivan yksin, ryhmässä. Siinä päästään myös käsiksi epärationaalisiin motiivei-
hin, tunteisiin. Onnistuessaan ryhmä voi asettua myös tavanomaisen sosiaalisen vaih-
tojärjestelmän piirin ulkopuolelle. Keskinäisesti kilpailematon, kollektiivinen avun ja to-
veruuden piiri, joka – toivottavasti – leviää laajemmaltikin yhteiskuntaan. Kuulostaako 
houkuttelevammalta kuin traagisen sankarin rooli?  
 
*) Mika Myllylä: Testamenttini Suomen kansalle 

Nyt kun hän saapuu / Jarmo Lindholm 
 
 
                         Nyt kun hän saapuu, 
                                     rakastajattareni silmät ovat herkkutatin ruskeat. 
Hän osaa antaa itsestään, 
             vartensa ja huulensa. 
                                       Vaimoni ei jaksa enää. 
Hän kai pakkaa tuhannetta kertaa vaatteitani muovipusseihin, 
             ehkä tällä kertaa mustiin jätesäkkeihin. 
                                        Se on kätevää. 
Olen mies niin kuin kivi haudassa, 
              olen paikoillani ja uppoan mullan kuohkeaan pehmeyteen. 
                                        Mullasta multaan ja sanoja vanhoista runoista. 
 
Elämä on kello. 
             Viisarit kierivät ympäri kuin karusellissa, 
kello kaksitoista viisarit lyövät yhteen taputtaen meille, 
                            ja aika soi tuttuja pillimäisiä ääniä. 
Rakastajattareni on kaksikymmentäkaksivuotta. 
             Melkein lapsi. Nainen. 
 
Helsinki saa veden vuotamaan. 
             Taivas pudottelee sanomalehden kokoisia pisaroita kadulle. 
Tätä myöten virtaa ihmisiä jotka liukenevat kulman taakse. 
 
 
Runo löytyy kirjasta Juuri näin voi kuolla / Jarmo Lindholm 
Kullervo Kustannusosakeyhtiö ISBN 951-98623-0-7 
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Miesfoorumi kevät 2001 

JÄSENTIEDOTE 

Vauvakuumeiset miehet haussa 

Tunnistatko vauvakuumeen oireita miestuttavassasi tai haluatko itse lapsia? 
Etsin haastateltavia miesten vauvakuumetta käsittelevään juttuun. Iällä, 
elämäntilanteella tai siviilisäädyllä ei ole merkitystä, kaikki lapsia 
haluavat miehet ovat sopivia. Yhteydenotot 10. huhtikuuta mennessä, 
mielellään mahdollisimman pian. 
 
Hasse Härkönen 
toimittaja 
Helsingin Sanomat Verkkoliite 
p. 050 - 369 2648 
hasse.harkonen@sanoma.fi 
 

 
MIESFOORUMI 

Kevät 2001 
 
 

3.4.2001 klo 18-20 
Tarvitaanko Suomessa  

miesliikettä? 
Alustaja: 

tutkimusprofessori 
Matti Rimpelä 

 
24.4.2001 klo 18-20 

Kun mies huomaa olevansa 
väkivaltainen, tarvitaanko 

kuria vai terapiaa? 
Alustajat: 

Pekka Jolkkonen 
Jukka Lampinen 
Panu Varjonen 

 
22.5.2001 klo 18-20 
Aihe vielä avoin... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilaisuudet järjestetään Miessakit ry:n 
koulutussalissa, Annankatu 16 B 28, 

Helsinki. 
 

Pääsymaksu 20 mk,  
jäsenet ilmaiseksi. 

 
Tervetuloa kaikki  

asiasta kiinnostuneet! 
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Liity jäseneksi! 
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Miessakit ry:n jäsenenä saat mm. jäsentiedotteemme URHOn kotiisi sekä 
alennuksia järjestämistämme koulutuksista ja yleisötilaisuuksista. Jäsen-
maksu on 80 mk/vuosi (opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 40 mk/vuosi). 
 
Leikkaa tämä sivu irti, täytä kysytyt tiedot ja laita lipuke postiin (postimaksu 
on maksettu puolestasi). Pian saat kotiisi uudelle jäsenelle tarkoitetun aloi-
tuspaketin sekä tilisiirtolomakkeen, jolla voit suorittaa jäsenmaksusi. 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Haluan liittyä Miessakkien jäseneksi 

Haluan lisätietoja toiminnasta 

Nimi: 

Puhelin: 

Osoite: 

Syntymävuosi: 



 

Valtuuston vuosikokous 2001 
 
Aika               31.3.2001 Klo 10.30 
Paikka           Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki 
 
Valtuusto      Puheenjohtaja  
                      Antti-Veikko Perheentupa 
 
                      Jäsenet 
                      Pentti Peltoniemi, vpj          Risto Kuisma 
                      Pertti Andersson                 Tapio Kuusisto 
                      Risto Järvinen                    Paavo Martikainen 
                      Yrjö Kaukiainen                  Timo Peltovuori 
                      Jari Ketola                          Raimo Reinikainen 
                      Martti Kontinen                   Matti Säteri 
                      Rauno Koskinen                 Voitto Vieraankivi 
                                                                 Onni Voutilainen 

 
Ohjelma 
 

10.30   Tervetuliaiskahvit 
 
11.00   Varsinainen kokous 
            Kokouksen alussa esittäytyy yhdistyksemme puheenjohtaja Matti Rimpelä 
 
12.00   Keskustelutilaisuus aiheesta Miestutkimuksen haasteita 2000-luvulla 
            Alustajina 
              FL, tutkija Arto Jokinen / Tampereen yliopisto 
              FT Markku Soikkeli / Turun yliopisto 
              Tutkimusprofessori Matti Rimpelä / STAKES 
 
13.30   Kevytlounas päivän päätteeksi 

 
 
Varsinaisen kokouksen esityslista 
 

§1 Kokouksen avaus 
§2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§3 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
§4 Kutsutaan sihteeri 
§5 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
§6 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
§7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä tai muista kertomusten perusteella aiheellisiksi katsotuista toimista 
§8 Kokouksen päättäminen 

 
 

HUOM! JÄSENET OVAT MYÖS TERVETULLEITA, ILMOITATHAN  
OSALLISTUMISESTASI TOIMISTOON!!! 


