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JÄSENTIEDOTE

MÄÄRÄAIKAISHUOLTOA
Miessakit ry:n toiminnan monimuotoistuminen tuo kaikessa positiivisuudessaan mukanaan myös uudenlaisia haasteita. Samalle kun
kehitämme olemassa olevia ja uusia toimintamuotoja, tulee meidän aika ajoin pysähtyä toteamaan toiminnan suhdetta yhdistyksen
sääntöjen mukaisiin tarkoituspykäliin. Kasvaminen kuuluu asiaan, mutta se ei saa loitonnuttaa meitä sielustamme.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle
2009 käsitellään marraskuun lopulla valtuustomme syyskokouksessa (kutsu kokoukseen
toisaalla tässä lehdessä). Hallituksemme on
kevät- ja syyskauden kokouksissaan tarkentanut organisaatiorakennettamme ja kehittänyt
toimintasuunnitelmaformaattia sen mukaiseksi. Tavoitteena on, että jatkossa myös kansalais- ja vaikuttamistoiminta olisivat tasavertaisesti kehittämistyön ytimessä tällä hetkellä
johtoasemassa olevaan palvelutoimintaan
nähden.
Palvelutoiminnan muita vahvempi näkyvyys
johtuu ennen kaikkea siitä, että sille on olemassa rahoitus, ja että sen funktio on hyvin
ymmärrettävää ja järjestön ulkopuolistenkin
toimijoiden näkökulmasta tarpeelliseksi nähtyä. Palvelutoimintamme on perusrakenteeltaan yleisesti käytössä olevien mallien mukaista, ja hyvä niin, mutta ainutlaatuiseksi sen
tekee muiden organisaatiolohkojemme kautta
vahvistuva erityisyys. Mieserityisyys.
Palvelutoimintamme tarvitsee oman asiayhteytensä kautta kohdattavien miesten lisäksi
myös suhdetta laajempaan miesperspektiiviin.
Tässä kohdassa kansalais- ja vaikuttamistoimintamme ovat välttämätön voimavara. Niiden asianmukaiseksi kehittämiseksi tulee jatkossa suunnata hyvin harkittuja voimavaroja.
Vastavuoroisesti palvelutoimintamme on yhtä
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elintärkeä kansalais- ja vaikuttamistoimintamme ammatillisena jatkeena.
Palvelusektorille on tullut yhä uusia muiden
organisaatioiden rakentamia miehille suunnattuja toimintamuotoja. Tämä on hyvä asia,
koska molemmat sukupuolet tarvitsevat kohdennettua tukea. Valitettavan usein miehille
suunnattujen palvelujen taustalta näyttäisi
kuitenkin puuttuvan se olennainen tietous,
joka mahdollistaa aidosti omaksi mieltyvän
kokonaisvaltaisen tuen miehille. Tämä tietous
ei ensivaiheessa ole tietoutta siitä, mitä mies
on, vaan siitä, mitä mies tarvitsee tiedostaakseen mitä on. Tästä syystä on olennaista, että
me miehet keskenämme luomme perusteet
miehille suunnatulle sosiaalisterveydelliselle
tuelle.
Yhteistyörakenteiden vahvistaminen muiden
alalla toimivien kanssa on myös tärkeätä.
Esillä on muistettava pitää vaikeitakin tosiasioita, kuten sitä, että monesti jäädään jumiin
omassa kehityksessä, koska voimavarat kohdennetaan liiaksi kilpailuun ja valtataisteluun.
Peilaus muihin tapoihin kohdata kysymyksiä
vahvistaa.
Kun marraskuun lopussa hyväksymme ensi
vuoden toimintasuunnitelman, olisi tärkeätä,
että voisimme yhteisesti sitoutua sen taakse.
Arvon jäsenistö, Tervetuloa mukaan valtuuston syyskokoukseen keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudestamme!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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VIERAASTA VELJEKSI -KUULUMISIA
Teksti: Antti Kaski, Vieraasta Veljeksi –projekti

Maahanmuuttaja- ja kantamiehiä tukevan ja
lähentävän Vieraasta Veljeksi –projektin
(ViVe) kulunseurantaa ei olekaan toviin tässä
lehdessä harjoitettu. Paljon on kuitenkin tapahtunut, joten poimitaanpa olennaisimmat
vuoden 2008 tapahtumista tänne.

Tällä hetkellä ViVen sisällä vaikuttaa laskutavasta riippuen 3-4 toiminnaltaan erityyppistä
miesryhmää. Joka sunnuntai kokoontuu miestyöpaja, jossa keskustelupainotteisen kielenopiskelun ”varjolla” somali- ja kantamiehet
bondaavat kotoutuen. Ryhmässä käy noin 10
miestä. Toisentyyppinen miestyöpaja on
ViVe -Symposioniksi nimetty keskustelufoorumi. Siellä kirjava nippu miehiä järjestö- ja
tutkijapiireistä, sosiaalialalta, sekä yritys- ja
elinkeinoelämämaailmasta kohtaavat toisensa
10 kertaa kesään 2009 mennessä. Tarkoitus
on paitsi avata ja verkostoida maahanmuuttajamiestyön olemassa olevia pienpesäkkeitä ja
oppia yhdessä uusia asiakokonaisuuksia, niin
myös tarttua maahanmuuttajia vaivaavaan
työttömyysongelmaan - esimerkiksi tutustuttamalla elinkeinomiehiäkin reaalimaailman
tapahtumiin.
Joka perjantai joukkueellinen futsalpelaajia
kultivoi taitojaan helsinkiläisessä palloilukeskuksessa – projekti subventoi joukkueen urheilullista ja vapaa-ajallista toimintaa. JoukSivu 4

kue on samalla pilotti mallista, jossa kanta- ja
siirtomiehiä yhytetään yhteistekemisiin mielekkään harrasteen kampeamina.
Vuoden 2008 aikana suunniteltiin ja pohjustettiin useampaakin miesryhmää – osa virityksistä aktualisoidaan loppuvuoden ja seuraavan
vuoden kuluessa. Projektin tavoitteenahan on
rakentaa ”laaja-alainen toimintamalli” tukemaan mieskotoutumista, joten tässä vaiheessa
volyymia tärkeämpää on hyvin mietitty ja toimiva muoto ryyditettynä mielekkäällä sisällöllä.
Keväällä käynnistyi yhteistyö Kidutettujen
kuntoutuskeskuksen kanssa. Jalkeille saatettiin pieni miesretkiryhmä. Toukokuisessa
avauskokoonpanossa seitsemän hengen porukka retkeili saareen Helsingin edustalla. Samalla kun retkitoimintaa on tarkoitus syksyn
aikana säännöllistää, rakennamme myös muutakin yhteystyötä keskuksen kanssa.
ViVe järjesti yhdessä Helsingin sosiaaliviraston itäisen perhekeskuksen kanssa monikulttuurisen Isä-poika-leirin Espoon Lepolammella 4.-9.8.2008. Osanottajia oli kolmisenkymmentä. Kokemus oli antoisa. Joulukuussa toteutamme miesleirin Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ja Tikkurilan seurakunta yhteistyökumppaneinamme.
Huhtikuusta lähtien ViVen hanketoiminnoissa
on suurena puolipäiväapuna huhkinut Heikki
Kerkkänen, 27. Jyväskylän yliopistoon väitöskirjaa Suomen ulkomaalaispolitiikasta kirjoittavan Heikin kiinnittäminen ViVeen mahdollisti jo pidempään kyteneen ajatuksen akateemisesta, mutta yleisölle avoimesta luentosarjasta, jolla monikulttuurisuus- ja mieserityiset teemat yhdistetään ja läväytetään valistusta isoaville kansalaisille ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa ja yliopistollisella taajuudella.
JÄSENTIEDOTE

Jo projektin alkumetreiltä oli selvää, että varsinaisen ruohonjuuritoiminnan vierelle tarvitaan myös vaikuttamistyötä. Studia generalia
–tyyppinen luentosarja ”Mies Suomessa,
Suomi miehessä – näkökulmia siirtolaisuuden
mieserityisiin kysymyksiin” tulee varmasti
toimimaan oivana herättäjänä ja kierrostenlisääjänä mies- ja sukupuoliteemaisiin keskusteluihin. Luentojen aihe on, kuten otsikkokin jo kielii, laveampi kuin vain maahanmuuttajamies”, sillä myös kantasuomalaismiesten
siirtolaisuutta ja rooleja pöyhitään. Kulttuurisen miesmoneuden vipinää vasten itseään heijasteleva mies pystyy syventämään omaa
miestuntemustaan ja siten – yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti – ”kasvamaan miehenä”. Luennot tullaan taltioimaan ja laittamaan Miessakkien sivuille, joten myös ulkohelsinkiläisten ja jälkipolvien tiedonsaanti on
turvattu.
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Kevään 2008 aikana ViVe järjesteli ”kulissien
takana” ja nollabudjetilla kolmeakin erilaista
kulttuurisosiaalista hanketta, joiden toteutuminen ja pintautuminen on projektin lyhyttä
elinkaarta hidassoutuisempaa ja peräti monimutkaista, mutta osin siksi sitäkin tärkeämpää. Näistä hankkeista ainoastaan Soiva Planetaario näyttäytyi julkisuudessa pikaisesti
(10.5.) ja tyystin kokeiluluontoisesti, mutta
trippi oli hyvä. Raportoin tulevaisuudessa tähdellisemmin, mikäli asioissa tapahtuu liikahduksia.
Projekti on nyt puolivälissä ja isoja haasteitakin on edessä, mutta vähintään samankokoisia
on jo kukistettuina ja taakse jätettyinä. Vuoden 2009 aikana ViVe alkaa näkyä enemmän
niin jäsenistölle kuin muullekin kansalle. Toivottavasti kohtaamme! ■
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MIES SUOMESSA, SUOMI MIEHESSÄ
- NÄKÖKULMIA SIIRTOLAISUUDEN MIESERITYISIIN KYSYMYKSIIN

Pääjärjestäjä
Vieraasta Veljeksi -projekti, Miessakit ry.
Yhteistyökumppanit
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto.
Aika
5.11.2008–11.2.2009. Keskiviikkoisin klo 18-20.
Paikka
Metsätalo, Unioninkatu 40, Sali 2 (B212), Helsinki
Yleisö
Kyseessä on studia generalia -tyyppinen avoin luentosarja kaikille monikulttuurisuuden ja mieheyden suhteesta kiinnostuneille, mutta se antaa myös erityistietoa alaa
opiskeleville. Luennoille on vapaa pääsy. Opiskelijat voivat suorittaa luentosarjalla
opintokokonaisuuksia laitoksensa kanssa itsenäisesti sopimallaan tavalla.
Luentosarjan fokus ja tarkoitus
Miehet ovat kaikkialla keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita, mutta miehen roolit ja
heihin kohdistuvat odotukset vaihtelevat paljon. Maahanmuuttajamiehiin yhdistetään
herkästi mielikuvat joustamattomuudesta, takapajuisuudesta ja miessukupuolen valtaasemasta. Miehen toiminnan taustalla ei ole kuitenkaan yhtä ainoaa uskontoon,
kulttuuriin tai sukupuolirooliin liittyvää juurisyytä.
Luentosarjalla tarkastellaan miessukupuoleen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä monitieteisesti ja myös käytännönläheisesti. Eri asiantuntijat tarkastelevat erityisesti Suomessa asuvien maahanmuuttajamiesten tilannetta mm.
työmarkkinoiden, yhdistystoiminnan, palvelujärjestelmän, uskonnon, kielen,
sekä väkivallan ja rikollisuuden näkökulmista.
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LUENTORUNKO
5.11.2008 Maahanmuutto ja sukupuoli: mikä
on maahanmuuttajamiehen paikka?
Tuomas Martikainen, Suomen Akatemian tutkijatohtori, FT, Åbo Akademi, uskontotiede

12.11.2008 Maahanmuuttajamies mediassa
Karin Creutz, VTK, Projektitutkija, Helsingin
yliopisto, CEREN
19.11.2008 Suomalaisten miesten siirtolaisuus
Teppo Sintonen, YTT ja KTT, tutkijatohtori,
Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
26.11.2008 Miehen roolien muutokset ja
perhe siirtolaisuudessa
Merja Anis, VTT, toimitusjohtaja, VarsinaisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lahcen Abahassine, ohjaaja, Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut
3.12.2008 Muslimimiehet diasporassa
Marko Juntunen, FT, tutkijatohtori, Helsingin
yliopisto, kulttuuriantropologia
10.12.2008 Maahanmuuttajien yhdistykset,
kulttuuri-identiteetti ja sukupuoli

Miikka Pyykkönen, YTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Burhan Hamdon, toiminnanjohtaja,
Hakunilan kansainvälinen yhdistys

14.1.2009 Maahanmuuttajamiehet suomen
kielen oppijoina ja luojina
Liisa Raevaara, FT, tutkija, Kotimaisten
kielten tutkimuskeskus
Mohammed Moallin, LH, merkonomi, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto
21.1.2009 Maahanmuuttajamies, rikollisuus ja ennaltaehkäisy
Juhani Iivari, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Stakes
Mukhtar Abib, sosiaaliohjaaja, Helsingin
kaupunki, sosiaaliviraston nuorisoyksikkö
28.1.2009 Mitä fundamentalismi tarkoittaa?
Kimmo Ketola, FT, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus
4.2.2009 Mitä kunniaväkivalta on?
Suvi Keskinen, YTT, vs. yliassistentti, Tampereen yliopisto, naistutkimuksen laitos
Rebwar Karimi, kouluttaja-konsultti, Mannerheimin lastensuojeluliiton uudenmaan piiri,
Amoral-hanke
11.2.2009 Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet?
Juha Sihvola, FT, professori, johtaja, tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
.

17.12.2008 Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli
Annika Forsander, VTT ja FM, maahanmuuttoasioiden johtaja, Helsingin kaupunki
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MIESTEN VIIKKO 3.-9.11. 2008

MA 3.11.
EI UHRIA ILMAN TEKIJÄÄ
– katuväkivaltaseminaari 3.-4.11.
Aikalisä -projekti / HelsinkiMissio
http://www.nuortenkriisipiste.fi/?sid=106
ILMAINEN ÄIJÄJOOGA
Äijäjoogien ja naisten Joogatupa Salomonkatu 19, sisäpiha
(käyntiosoite, ei postiosoite), Kampin metroaseman vieressä
www.aijajooga.fi
klo 20.30-22.00
TI 4.11.
EI UHRIA ILMAN TEKIJÄÄ
– katuväkivaltaseminaari 3.-4.11.
Aikalisä -projekti / HelsinkiMissio
POJAT, ISÄT JA ISOISÄT
Miessakit ry:n isätyöntekijät Ilmo Saneri ja Timo Tikka
Illan aikana tarkastellaan alustuksin ja keskustelussa mieheksi kasvamista
ja kasvattamista sekä miehen rooleja muuttuvassa maailmassa.
Paikka: Pentinkulma -sali, Keravan kirjasto, klo 18.00-20.00
Kurssimaksu: 5,00
http://opnet.virkamaki.fi/kerava/zvalittuh.asp?TietueNro=776
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KE 5.11.
MIES SUOMESSA SUOMI MIEHESSÄ
– näkökulmia siirtolaisuuden mieserityisiin kysymyksiin
Maahanmuutto ja sukupuoli: mikä on maahanmuuttajamiehen paikka?
Tuomas Martikainen, Suomen Akatemian tutkijatohtori, FT, Åbo Akademi, uskontotiede
Metsätalo, Unioninkatu 40, Sali 2 (B212), Helsinki
klo 18-20
TO 6.11.
MIESFOORUMI
- Mies vailla tasa-arvoa
Jouni Varanka: Mitä naisten aseman parantaminen antaa miehille?
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28
klo 17.30-19.30
PE 7.11.
TAMPEREEN MIESPÄIVÄT - TILIT TASAN!
www.miespaivat.net
MITÄ TASA-ARVON JÄLKEEN
- naislaadun ja mieslaadun tunnistaminen on hyvinvointia
Britt-Marie Perheentupa ja Tony Dunderfelt
Seminaari 7.11.2008 klo 9.00–14.00
Lyceum Klubben, Rauhankatu 7 E, Kruunuhaka, Helsinki
Hinta120 € (60 € eläkeläiset ja opiskelijat)
LA 8.11.
TAMPEREEN MIESPÄIVÄT - TILIT TASAN!
SU 9.11.
ISÄNPÄIVÄ
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ASVALTTIKUKOT
KESÄBUSSIKIERTUE 11.-14.8.2008
KAJAANI * IISALMI * KUOPIO * VARKAUS * JOENSUU * SAVONLINNA

Järjestyksessään neljännen kesäbussikiertueen
aikana olimme tien päällä yhteensä 1000
kilometriä. Pysähdyimme kahdeksalla
paikkakunnalla ja paikallisväestön kanssa
käytyjen keskustelujen lisäksi annoimme
jokaisella paikkakunnalla lehti- ja
radiohaastatteluja, sekä yhden
televisiohaastattelun. Paikallisia sosiaali-, terveys- ja
opetusalan ammattilaisia tavattiin neljällä

Kuva yllä: maantie oli
asvalttikukkojen yleisin
näkymä reissun aikana.
Varsinaisissa pysähdyspaikoissa koettiin kuitenkin
upeiden kesäkaupunkien
tunnelmia ja järvimaisemia.
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paikkakunnalla jatkoyhteistyötä kartoittaen ja
uusia yhdyshenkilöitä saimme kahdelle
paikkakunnalle.
Kesäbussikiertue-formaatti on osoittanut
toimivuutensa ja matkan aikana totesimme,
että ainakin kahdelle seuraavalle vuodelle on
vielä tarjolla aiemmille vuosille osumatonta
maaperää.

Viereinen sivu ylin kuva:
Antti Alén ja Timo Tikka.
Ke s k i k u v a: o n ne l li s et
miessakkilaiset Tomi
Timperi ja Ilmo Saneri.
Alakuva: asvalttikukkoja
toimittajan tentattavana.
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TAMPEREEN MIESPÄIVÄT: TILIT TASAN!
7.-8.11.2008
TAMPEREEN MIESPÄIVIEN OHJELMA
PE 7.11.
12.00 Avaus
12.30 Matti Tuomala, kansantaloustieteen professori, Tampereen yliopisto
13.45. Ruoka/kahvitauko
15.00 Sami Napari, KTM, tutkija, ETLA
16.30 Marjo Vuorikoski, yliassistentti, kasvatustieteen laitos,
Tampereen yliopisto
17.30 Kari Uotila, TANE:n miesjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja
20.00 Iltaohjelma ravintola Tillikassa

LA 8.11.
11.00 Tiivistelmä perjantailta
11.15 Henry Laasanen, YTM, tutkija, Jyväskylä
12.45 Harri Melin, sosiologian professori, Tampereen yliopisto
14.00 Kahvitauko
15.00 Paneelikeskustelu: työmarkkinajärjestöjen edustajina
Tapio Bergholm (SAK), Ralf Sund (STTK) Peer Haataja (EK)
sekä Akavan edustaja. Keskustelun puheenjohtajana Jari Heinonen
Tampereen Työväenpisto
Sampola, Sammonkatu 1
www.miespaivat.net
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Miespäivien 2008 järjestelyissä mukana:
∙ Miessakit ry
∙ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
∙ Tampereen työväenopisto
∙ Väestöliitto / Miehen aika
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∙ SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry
∙ Tampereen ensi – ja turvakoti ry / Isätyö
∙ Tampereen ev.lut.seurakuntien yhteiskunnallinen työ
∙ Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
∙ Tampereen kaupungin kulttuuritoimi
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ILMOITUKSIA

Miessakit ry

VALTUUSTON SYYSKOKOUS
2008
Miessakit ry:n valtuusto kokoontuu sääntömääräiseen syyskokoukseensa marraskuussa. Kokoukseen ovat tervetulleita myös yhdistyksen jäsenet ja toimihenkilöt.
Aika
29.11.2008 klo 10-12
Paikka
Postin museo
Asema-aukio 5 H
Helsinki

MIES VAILLA
TASA-ARVOA

Ilmoittautumiset
14.11.2008 mennessä toimistoon

- LUENTOSARJA

SYKSYN 2008
LUENNOT:
To 6.11.2008 klo 17.30-19.30
Jouni Varanka
Mitä naisten aseman
parantaminen antaa miehille?
___________
Ti 2.12.2008 klo 17.30-19.30
Ilkka Taipale
Miehet hylättyjä vai hylkiöitä
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Kadonnut
Missä on Eskon peliasu?
Jäsen Porola pyytää kaikkia vuoden 2002
sählyjoukkueeseemme kuuluneita (ja miksi
ei muitakin) tarkistamaan urheilutekstiilivarastonsa. Häneltä on nimittäin hukassa
mustakeltainen peliasumme numerolla 55.
Mikäli asu (paita+housut) osuu tiellesi,
tuotathan sen toimistollemme, Kiitos!
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Maria Akatemia ja Miessakit ry järjestävät
sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille sekä
muille asian tärkeäksi kokeville seminaarin

Mitä tasa-arvon jälkeen - naislaadun ja mieslaadun
tunnistaminen on hyvinvointia
On aika siirtyä syvällisten erilaisuuksien hedelmälliseen vuorovaikutukseen. Ajoittain yksipuolistava
tasa-arvokeskustelu on juuttunut paikoilleen ja on osittain syventänyt naisen ja miehen välistä kamppailua. Sukupuolierityisyyden oivaltaminen on hyvinvointia, uutta kulttuuria ja ihmiskuvaa synnyttävää. Sukupuolierityisyyden sisäistäminen on uudenlainen ammatillinen laatutekijä, niin (työ)
yhteisöissä, johtajuudessa, asiakkaitten kohtaamisessa kuin yksilön kasvussa.
Psykologiset ja emotionaaliset erilaisuudet jäävät usein esiintuomatta. Tässä seminaarissa haluamme
rohkeasti tarttua näihin haastaviin kysymyksiin.
Aika:
Paikka:
Hinta:

7.11.2008 klo 9.00–14.00
Lyceum Klubben, Rauhankatu 7 E, Kruunuhaka, Helsinki
120 € (60 € eläkeläiset ja opiskelijat)

Ohjelma:

09.00

Tervetuloa

09.05

Mitä uusi mieskäsitys sisältää?
psykologi, kirjailija Tony Dunderfelt

10.30

Tauko

11.00

Mitä uusi naiskäsitys sisältää?
psykoterapeutti, kirjailija Britt-Marie Perheentupa

12.30

Tauko

12.45

Maria Akatemian puheenvuoro

13.00

Miessakit ry:n puheenvuoro

13.15

Loppukeskustelu
Britt-Marie Perheentupa ja Tony Dunderfelt

14.00

Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen:

Miessakit ry / Heikki Nevala
miessakit@miessakit.fi
(09) 612 6620
www.miessakit.fi

Lisätietoja:

www.maria-akatemia.fi
www.miessakit.fi
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Miessakit ry
järjestösihteeri Antti Alén
09 612 662 19
miessakit@miessakit.fi

Nurmijärvi
Seppo Laakso
050 511 7725
laakso.seppo@kolumbus.fi

Espoo
Jarmo Lindholm
0400 817 692
jarmo.lindholm@nameprint.fi

Porvoo
Martti Vilminko
050 376 0888
martti@vilminko.net

Helsinki
Risto Björkman
040 868 4185
risto.bjorkman@welho.com

Rovaniemi
Jouni Syväjärvi
040 731 9356
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi

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

Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.tiimivalmennus@luukku.com

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

Tampere
Simo Ollila
045 6766 873
simo.ollila@gmail.com

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

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pejuan@utu.fi

Kerava
Esko Porola
040 527 4517
esko.porola@miessakit.fi

Tuusula
Visa Kuusikallio
050 330 4435
visa.kuusikallio@etu.inet.fi

Kuopio / Itä-Suomi
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon@kooviis.fi

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
pate.martonen@gmail.com

Lahti / Päijät-Häme
Jukka Salminen
044 7516421
simo.dreamers@phnet.fi

Vantaa
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@gmail.com

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

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

Miessakkien keskustelufoorumi
http://miessakit.forum.emedia.fi

Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja
muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.

