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Summa Summanen
Olipa hieno jääkiekkoturnaus tuo World Cup
2004 – etenkin näin suomalaisnäkökulmasta.
Siistit ja reilut otteet kamppailusta toiseen olivat
omiaan kohentamaan kuvaa jääkiekosta hienona
urheilulajina. Ylilyönnit pelaajakontakteissa jäivät vähäisiksi, ja taktiikat, joukkuepeli ja maalit
nousivat pääosiin, kuten pitääkin.
Entäs sitten se niin paljon puhuttu johtamispolitiikka meidän joukkueessamme? Raimo Summasen johtamistyylistä, etenkään kulissien takana,
en voi sanoa muuta, kuin mitä median kautta mieleeni nousee.
Miksi Raimo Summanen on monien kritiikin
kohteena, vaikka erinomaisia tuloksia hänen työstään on jo kasapäin? Jääkiekon vastustajien kommentit ymmärrän helposti, koska kaikki mistä saa
jotakin negatiivista aiheeseen liittyvää irti, käytetään hyväksi. Jätän lajin arvostelijat tässä pohdinnassa huomiotta – sehän olisi sama, kuin jos tutkisin kettutarhausta kettutyttöjen näkökulmasta.
Millaista on johtaa joukkuetta Raimo Summasena? Ensimmäisenä tulee mieleen, kuinka vaikeata
varmastikin on pärjätä kaikkien kateellisten keskellä. Muut päävalmentajan paikkaa tavoitelleet
eivät välttämättä voi hyväksyä nuoren, ja moniin
verrattuna kokemattoman Summasen valintaa
päävalmentajaksi, ja toisaalta maajoukkueessa
pelaa kosolti pelaajia, jotka ovat Summasen entisiä joukkuetovereita - ei ole helppoa kestää sitä,
että yhtäkkiä entinen joukkuetoveri alkaakin käskeä sinua.
Onko Summas-ongelmaa liioiteltu? En tiedä,
mutta toivottavasti on. Maajoukkueringissä on
kolmisenkymmentä urheilijaa, joista nyt käydyssä
turnauksessa kaikki yhtä lukuun ottamatta pelasivat loppuun asti valmentajansa johdolla. En
myöskään aistinut pelaajissa mitään ylimääräistä
takakireyttä, joukkue tuntui olevan hyvässä huumorissa läpi turnauksen.
Minulle Summasesta välittyy median kautta sympaattinen kuva. Hän on inhimillisen oloinen, hymyilee kun onnistuu ja näyttää pettymyksensä
epäonnistuessaan, eikä hän ole mikään valmiita
vastauksia jakeleva tunteeton klooni.
Onnea ja kiitos koko joukkueelle!

KUTSU TEILLE KAIKILLE!
Yhdistyksemme valtuusto kokoontuu
sääntömääräiseen syyskokoukseensa lokakuussa. Sekä kokoukseen, että sen
ympärille rakennettuun muuhun ohjelmaan ovat Tervetulleita yhdistyksen jäsenet, yhdysmiehet, ryhmänohjaajat ja
toimihenkilöt – ilmoittaudu siis ihmeessä mukaan!
perjantai 29.10.2004
15.00-17.30
17.30-18.30
18.30-21.00
21.00- 22.00

Majoittuminen
Päivällinen
Yhdysmiestoimintailta
Iltapala

lauantai 30.10.2004
8.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30

Aamiainen
Valtuuston syyskokous
Lounas
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlasuunnitelma
14.30-15.00 Päätöskahvit
Paikka

Hotelli Lohja
Laurinkatu 34, Lohja

Maksu

30 € / hlö
(sis. majoittumisen kahden
hengen huoneessa ja kaikki ateriat)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
22.10.2004 mennessä
Tomi Timperi
tomi.timperi@miessakit.fi
puh. (09) 6126 6211

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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Yhdysmiestapaaminen 2004
Kuvat Jarmo Lindholm

Tänä vuonna perinteinen Miessakit ry:n yhdysmiestapaaminen pidettiin Helsingissä, Kaivopuiston edustalla sijaitsevassa Harakan saaressa 20.-21.8.. Paikallisena isäntänä toimi Heikki Mäntymaa, joka mm.
tutustutti porukan saaren mielenkiintoiseen historiaan. Tapaamisen
ohjelmaan kuului ulkoilua, kuulumisten vaihtoa, nykytoiminnan kehittelyä ja tulevan suunnittelua - keskustelut olivat toisinaan asiallisen vakavia, toisinaan hulvattoman rempseitä. Kiitos kaikille mukana olleille antoisasta viikonlopusta!!!

Äijät rivissä: Timperi, Mäntymaa, Lindfors, Voutilainen, Kedrin, Vieraankivi,
Salovaara, Andersson, Saneri ja Porola.
Sivu 4
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Auta nainen miestä mäessä
Artikkeli on julkaistu Elanto- lehdessä 2/84
Uusiin puihin on pantava keskustelu miehen
ja naisen mahdollisuuksista muuttaa maailma
siedettävämmäksi elää ja hengittää. Miehen
tavalla käsitellä luontoa ja ihmistä ei enää ole
elinmahdollisuuksia. Mies on kyntensä näyttänyt ja ne perin pohjin tylsyttänyt. Leikkaamme parasta aikaa miehisen miehen tuhon
kylvöä, alla voiman- ja vallankäytön.
Ihmiskunnan eloonjääminen vaatii toisenlaisia toimenpiteitä, miehen muuttumista ja naisen mukaan tuloa yhä useampiin suunnitelmiin, toimikuntiin ja hallituksiin. Miehen ja
naisen parhaimpien puolien yhdistäminen on
alkua uudelle huomenelle, jossa rauha ja rakkaus asustaa ihmisten välillä.
Mikä sitten on mennyt pahasti pieleen? Miten
ihminen (lue mies) on näinkin perusteellisesti
voinut hukata onnensa avaimet? On osannut
kadottaa lähes kaiken kauniin maan päältä.
Jumalaksiko mies on tahtonut itsensä korottaa, kuolemattomaksi tehdä? Tummat pilvet
kun kautta ihmiskunnan historian ovat varjostaneet miehen ja naisen välisen suhteen ihania
öitä, ilon ja onnen aikoja, hyviä ja kauniita
hetkiä. Jokainen sukupolvi on elänyt omat puhumattomat kautensa, sovittamattomat ristiriitansa.
Kysyä vain voi, mikä pelastaa miehen ja ihmiskunnan itsetuholta? Aivan kuin miehellä
ei olisi voimia pitää kiinni hyvänolon hetkistään. Miehen on kaiken aikaa tehtävä täysillä,
juostava, juotava tai olemalla tekemättä kerrassaan mitään. Miehen on kilpailtava, oltava
ykkönen lajissa kuin lajissa.
Ja kuitenkin miehessä on ainesta levolliseen
olemiseen, hiljaisuudesta nauttimiseen ja yksinkertaiseen elämiseen. Vasta eläkeiässä
mies antaa itselleen luvan olla lupsakka, lapsirakas ja kuunteleva isoisä, isukki, pappa.
Työikäisenä mies ei tunteistaan tahi tarpeistaan paljon puhu, vaikka pussata haluaisikin.
Mies on tunteissaan ja tunteittensa käsittelysSivu 6

Heikki Mäntymaan parinkymmenen vuoden takaisia kirjoituksia.
Taustaa: Isän tunteet – palsta vuonna 1979; Mies Martoissa – kolumni useita vuosia 80 –luvulla Marttaliiton Emäntälehdessä; Eri puolilla Suomea kysyttynä
Martta –puhujana 80 –luvulla; Keskustelun avaajana mm. isän synnytykseen
osallistumiselle, isyyspakkaukselle, miesterveydenhoitajille, isyysvapaille, lyöville
miehille; Isyyden puolestapuhujana eri
foorumeilla jo 70 –luvulta; Nykyinen valokuva – ja performanssitaiteilija, Martta
edelleen.

sä avuton kuin puuhevonen pakkasella. Ei hypi, ei hirnu.
Mies pelkää
Eikö miehen kantti kestä näyttäytyä omalle
naiselleen heikkona, avuttomana pojan pallerona, joka vielä aikapoikana kaipaa äidin lempeätä kättä niistämään ja kengännauhoja solmimaan. Miehellä kun tunteitten kengännauhat tuntuvat olevan solmussa läpi miehisen
elämän kiitoradan. Nenäänsä sentään osaa
niistää – ajoittain.
Naisella on miestä paremmin valmiuksia käsitellä sisäiset ristiriitansa, elämän pienet väärinkäsitykset ja tunnemyhkyrät. Naisella on
taitoa tulla miehen lähelle silloinkin, kun miehellä on paha olla ja tykötulemisen eväät lopussa.
Toisaalta miehillä ovat housut alkaneet tutista
naisen itsenäistymisen myötä. Nainen, tuo topakka vaimo, ottaa ja läimäyttää entistä useammin miestä sormille ja sanoo, että taasko
se siinä. Kun mies rohkenee tulla lähelle ja
rutistaa lujasti. – Ainako se sitä yhtä ja samaa
yrittää, eikö se koskaan saa tarpeekseen.
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Eikä nainen läheskään aina huomaa, että mies
voi vain vuoteessa saada kaipaamaansa ja kipeästi tarvitsemaansa rakkautta, lämpöä ja
hellyyttä. Pelottavan harvoin näkee naisia,
jotka todella rakastavat miestään. Mies on
enemmänkin naiselle talonrakentaja, asunnon
maksaja, kertakäyttörakastaja kuin tunnekumppani ja henkiystävä.
Eikä mies tiedä miten menetellä uusasiallisen
naisen kanssa. Mies on ymmällä, kun nainen
on hypännyt pois tutun ja turvallisen kotimarttyyrin roolista. Uutta naisen ja käyttöohjetta kun ei vielä ole. Nainenhan on paljolti
omillaan toimeen tuleva ja kestävä kuin kuormamuuli. Nainen on varman päälle pelaaja,
jokamarkan kotiin kärrääjä.
Mies lähtee soitellen sotaan ja palaa takaisin
enemmän tai vähemmän siipeensä saaneena.
Mies on uhkarohkea tuhlaajapoika, seikkailija, korkeilla panoksilla pelaaja, joka ei hätkähdä vaikka koti korttipelissä menisi.
Mies on paljossa tuhon tuottaja, nainen elämän antaja. Miehen ratkaisumallit ovat suorassa ja musta-valkoisessa toiminnassa. Nainen ratkaisee asiat toisin. Naiselle ei ole samanlaista tarvetta vyöryttää valtaa kenenkään
yli.
Mies uhoaa
Naisen näennäinen heikkous on naisen voima, jota mies pelkää niin, että kaiken aikaa
on oltava maailmaa valloittamassa, sotia
aloittamassa, ympäristöä tuhoamassa, miehisyyttään todistamassa. Mies on alinomaa
vääntämässä kättä, lenkkipoluilla, jänismetsällä, pilkkiavannolla. Rakentamassa ratsastajapatsaita, moottoriteitä ja turboahtimia. Mies
etsii kuolemattomuuden sankarihahmoa ja
kolkuttelee päivittäin kuoleman portteja riskejä ottamalla.
Kun miehen tunnepatoutumat kasvavat tarpeeksi suuriksi, mies ottaa lätsänsä ja lähtee

4 / 2004

sanomatta sanaakaan. Mies lähtee milloin 30vuotiseen sotaan, milloin komennukselle, merille, metsään. Milloin nyrkkeilyä tai jääkiekkoa katsomaan, pahanoloaan julki huutamaan. Mies tarvitsee toimintaa, kun tuntematon tunne uhkaa. Mies ei ole levollinen kannonpäässä istuja muulloin, kun vilja on varttumassa siinä silmäin alla. Tai kun rakkauden
hekuma on kaiken tyhjentänyt ja on piipullisen aika.
Silloin miehessä viivähtää sitä miestä, ihmisen laatua, jota enemmänkin saisi olla. Mies
ei jostain syystä vain rohkene antaa itselleen
lupaa. Ettei kukaan vain alkaisi epäillä miehuuden vähentyneen, miehisyyden valuneen
iän myötä pois jäntevistä jäsenistä, ryhdikkäästä olemuksesta.
Perusmies pelkää eniten naurunalaiseksi joutumista. Sen vuoksi mies vetää mieluummin
paljon yli kuin hiukkasen alle. Ajaa ylinopeutta, ottaa miehestä mittaa. Pääsemättä omasta mielestään koskaan tavoitteeseensa. Olla
teräsmies, puolijumala, MIES.
Ja kaiken aikaa mies on varuillaan naisen
suhteen. Tuntuu kuin miehellä olisi liiankin
usein musta aukko siinä kohtaa, missä pitäisi
sykkiä lämmin sydän. Miten muuten on ymmärrettävissä, että mies on ajamassa vaimoa
komeroihin, lukittujen kylpyhuoneitten pimeyteen. Että mies on särkemässä astioita,
vetelemässä broilerilla päin poskia. Mikä saa
miehen tällä tavoin nöyryyttämään naistansa
ja lapsiaan? Mikä saa miehen käyttäytymään
ahdistuneen eläimen tavoin, avuttomuutensa
primitiivireaktiossaan?
Nainen empii
Miehen on juotava koko pullo kirkasta, hiihdettävä hirvi, juostava täysi maraton. Ajettava
kesälomalla tuhat kilometriä päivässä pelkästään osoittaakseen olevansa mies. Kysyä vain
voi, kaikkiko hyvin, kun mies aukaisee nai-
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selle ovet, ojentaa takit ja työntää tuolit alle?
Kaikkiko hyvin, kun mies maksaa naiselle
huonompaa palkkaa ja on viheltämässä jokaisen hameenhelman jälkeen? Kaikkiko hyvin, kun mies suo itselleen enemmän vapauksia kuin naiselle? Kaikkiko hyvin, kun
mies ei huomaa naisensa kyyneleitä siinä
puurokattilaa hämmentämässä, lehmiä lypsämässä, lapsia levolle laittamassa.
Moneen muuhun olisi miehen löydettävä
omat osaavat kätensä kuin auton rattia tuskaisena puristamaan ja liipaisinta painamaan. Miksi mies ei uskalla kotona herkistellä itseään parisuhteen hekumaan, ihmissuhteitten hyvänoloon?
Olisiko syy siinä, ettei nainen miestään monesti kiitä. Ettei miehen läheisyyden kaipuulle paljon arvoa anna. Miksi nainen
miestä torjuessaan on kovasydäminen ja karkea? Nainen on jopa valmis mollaamaan
miestä, kun mies herkkänä hetkenään lähestyy naista oman itsensä avaten, sisimpänsä
paljastaen.
Jospa nainen ei olekaan vielä valmis ottamaan vastaan miehen lisääntyvää empatiakykyä, hellyyden tarvetta ja hyväilyn halua. Tuleehan mies tällöin astuneeksi naisen
tunnereviirin rajoille. Ja kuitenkin. Mitä
muuta mies elämänsä kurveissa etsii kuin äidin turvallista syliä, josta voi lähteä villiriistaa metsästämään ja kultaa vuolemaan.
Mies on itselleen nämä kahleet takonut, joista ei halua päästä eroon. Mies on sisäistänyt
miehen mallin kovat lait ja toimii niiden mukaan. Mieheltä puuttuu se mitä nainen kantaa kohdussaan, povellaan, lämpimässä sylissään – äitiyden ilot ja synnyttämisen tuskat. Tämä naisten voima tulisi valjastaa heikon miehen pelastamiseen.
Ettei vain totta olisi Vappu Taipaleen ilmaan
heittämä kysymys. – Pelottaako miehiä kypsän, innostuneen ja toimeliaan naisen elinvoima? ■
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TOIMISTONHOITAJAN
PAIKKA AVOINNA
Miessakit ry:n pitkäaikainen toimistonhoitaja Tomi Lindfors päätti kokeilla siipiään uusien haasteiden saralla, ja pyysi
välittämään terveisensä kaikille miessakkilaisille. Toimistonhoitajan paikka jää
näin täytettäväksi.
Etsimme tänne pääkallopaikallemme
miestä, joka haluaa liittyä mukaan rakentamaan järjestöämme sen toiminnallisen hallinnon sydämestä käsin. Toimenkuvaan kuuluu yleiset toimistonhoitajan ja sihteerin tehtävät, toimitilojen
isännöinti, erilaisten tilaisuuksien organisointi ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Toimistonhoitajan lähin, päivittäinen työtoveri on yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Toimistonhoitajan toimi on kokoaikainen ja vakituinen.

Tiedustelut
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
tomi.timperi@miessakit.fi
puh. (09) 6126 6211
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Kursseja - Koulutusta - Tapahtumia

TAMPEREEN 8. MIESPÄIVÄT

TEEMASEMINAAREJA MIEHILLE

Lauantai 27.11.2004

3.10.2004 klo 18-21
MINÄ JA IÄKKÄÄT VANHEMMAT

10.30 Avaus Jari Heinonen,
10.45 Miehen ja naisen väkivalta Leo
Nyqvist, professori
11.45 Naisten aggressio - henkinen väkivalta Ari Kaukiainen, psykologi
13.45 Mies kriisikeskuksen asiakkaana
Jussi Pulli, projektipäällikkö
14.45 Kertomuksia elävästä elämästä
Sirkku Tukiainen, perheterapeutti
15.45- 17.15 Paneelikeskustelu Martti
Esko, Esa Kangasjärvi, Leea Klemola,
Jukka Saarni, Hannu T. Sepponen

10.10.2004 klo 18-21
MINÄ JA KUOLEMA
17.10.2004 klo 18-21
MINÄ JA VIHA
24.10.2004 klo 18-21
MINÄ JA SEKSI
31.10.2004 klo 18-21
MINÄ JA KASVATUS
7.11.2004 klo 18-21
MINÄ JA PARISUHDE
14.11.2004 klo 18-21
MINÄ JA MASENNUS

Sunnuntai 28.11.2004
10.30 Elokuva: Isältä pojalle

21.11.2004 klo 18-21
MINÄ JA ERO

12.00 Keskustelu elokuvan pohjalta
elokuvan ohjaaja Visa Koiso-Kanttila

28.11.2004 klo 18-21
MINÄ JA STRESSI

13.30 Aggressioiden hallinnasta Raisa
Cacciatore, lastenpsykiatri

Seminaarit rakentuvat alustuksesta, vuorovaikutteisesta keskustelusta ja myös ryhmätöistä. Vastuuvetäjänä toimii työyhteisökouluttaja Turo Herala.

14.45 Väkivallattomuus elämänasenteena Dharmachari Sarvamitra
16.00 Päätöskeskustelu Kai Kiviranta

Paikka Vanha Kirjastotalo, Keskustori 4,
Tampere
Lisätietoja Hannu T. Sepponen
puh. 050 441 2758
4 / 2004

Seminaarit pidetään Miessakit ry:n koulutustiloissa, Annankatu 16 B 28, Helsinki.
Hinta 10 € / ilta.
Ilmoittautumiset (kutakin teemailtaa edeltävään torstaihin mennessä):
Miessakit ry
puh. (09) 612 6620
miessakit@miessakit.fi
Sivu 9
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MIESTEN RETRIITTI
5.-7.11.2004
Pyhät ja arkiset miehet
Hiljaisuuden viikonvaihteen ohjaajina toimivat Ari Autio ja Seppo Laakso, järjestäjinä Leppävaaran ja Nurmijärven seurakunnat.
Hinta 95 €. Paikka Snoanin retriittikeskus
Hangon Lappohjassa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Seppo Laakso
puh. (09) 8625 0597 tai 040-760 6898
seppo.laakso@leppavaaranseurakunta.fi

MIESFOORUMI 23.11.2004
Aihe
Pojasta mieheksi
Millä eväillä mieheksi kasvetaan tänään?
Mitä pojat saavat, tarvitsevat, ansaitsevat?
Alustaja
Samuli Koiso-Kanttila
projektikoordinaattori
Väestöliitto

HALUATKO OPPIA TARINATEATTERIN PERUSTEET?
Oletko kadottanut sisäisen lapsesi?
Onko tunteiden ilmaisu vaikeaa?
Onko luovuutesi hakusessa?
Mitä mukaan kursseille?
- leikkimieltä
- rento asu
Kurssiaika maanantaisin klo18-21
4.10.2004 alkaen yhteensä 6 kertaa.
Paikka Miessakit ry, Annankatu 16, Hki
Hinta 60 €/hlö (mukaan mahtuu 10-12)
Ilmoittautuminen sitovat ilmoittautumiset 24.9.2004 mennessä
Miessakit ry puh. (09) 612 6620
miessakit@miessakit.fi
Vetäjät
Markku Alhorinne 050-3398059
Markku Rönkkö 044-3230426
Jos kysyttävää, vetäjät vastaavat mielellään. Tervetuloa!
Huom! Emme ole terapeutteja

Hinta
Maksuton
Paikka
Miessakit ry
Annankatu 16 B 28, Helsinki
Lisätietoja
Tomi Timperi
p. (09) 6126 6211
tomi.timperi@miessakit.fi
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ESPOOLAISMIEHILLE KÄYNNISTYMÄSSÄ UUSI RYHMÄ!
Leppävaarassa käynnistyy uusi miesryhmä
tiistaina 19.10. klo 18.30.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Seppo Laakso
GSM 040-760 6898
laakso.seppo@kolumbus.fi
J ÄSE NT I ED OT E
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KUN MIES HAKEE APUA!
Miesten kriisikeskus järjestää Kun mies hakee apua! –seminaarin 17.11.2004 Helsingissä.
Seminaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, järjestöjen työntekijöille, päättäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
8.30

Aamukahvi

9.00-9.05

Tervetuloa
projektipäällikkö Jussi Pulli, Miesten kriisikeskus

9.05-9.30

Avauspuheenvuoro
tohtori Pentti Arajärvi

9.30-10.30

Isyyden merkitys kriiseissä
kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttunen

10.30-11.30 Parisuhdeväkivalta miehen hoidon näkökulmasta
psykologian tohtori Juha Holma
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.30 Kokemuksia miesten kanssa tehtävästä työstä,
projektityöntekijät Veli-Matti Husso, Sirpa Hopiavuori, Kirsi Mustonen ja
Antti Palmu, Miesten kriisikeskus
14.30-14.50 Kahvi
14.50-16.00 ”Kun mies hakee apua” -Miesten kriisikeskuksen väliraportti
VTT Leo Nyqvist ja projektipäällikkö Jussi Pulli
16.00-16.15 Loppukeskustelu
Seminaari järjestetään Valkoisessa Salissa (Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki). Osallistumismaksu on 50 euroa sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit sekä seminaarimateriaalin.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen:
toimisto@etu.inet.fi tai puhelimitse (09) 4542 440.
Miesten kriisikeskus on Ensi- ja turvakotien liiton koordinoima hanke, missä ovat mukana
Suomen Mielenterveysseura, A-klinikkasäätiö ja Y-Säätiö. Hankkeen rahoittajana toimii
Raha-automaattiyhdistys. Vuoden 2003 aikana keskuksessa kävi 670 miestä.
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Mukaan miesryhmään
Miessakit kutsuu miehiä koko maassa paikallisiin pienryhmiin, joissa keskustellaan mieheydestä ja miehen roolista ja vaihdetaan kokemuksia muiden kanssa. Mikäli haluat lisätietoja ryhmien toiminnasta tai
haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä!
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen + KOKO SUOMI
Pertti Andersson
Puh. 09-612 6620
pertti.andersson@miessakit.fi
Joensuu
Onni Voutilainen
Puh. 050 365 6138
onni.voutilainen@jns.fi

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

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

Nurmijärvi
Seppo Laakso
Puh. 040 760 6898

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

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

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

Järvenpää (UUSI !!!)
Risto Salovaara
Puh. 040 537 2038
risto.salovaara@kolumbus.fi

laakso.seppo@kolumbus.fi

Kuva Jarmo Lindholm

Turku
Esko Vierikko
Puh. 040 503 3891
esko.vierikko@utu.fi
Hyvinkää
Veikko Korhonen
Puh. 040 567 4600
veikko.korhonen@hyvinkaa.fi
Tampere
Simo Ollila
Puh. 03-214 9029
tremies@saunalahti.fi
www.saunalahti.fi/~tremies
Jyväskylä
Jarmo Lindholm
Puh. 040 734 4627
jarmo.lindholm@paino.net
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