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JÄSENTIEDOTE

UUSVANHAA VIISAUTTA POIKIEN TUEKSI
Poikien koulumenestyminen on herattanyt
kasvavaa huolta viime vuosina. Syystakin.
Helsingin yliopiston vuonna 2018 tekeman
tutkimuksen mukaan poikien oppimistulokset suhteessa tyttojen vastaaviin ovat
jatkuvasti heikentyneet. Taman hetkisen
arvion mukaan ero tulee lahivuosina kasvamaan entisestaan.
Peruskoulun paattotodistusten arvosanat
ovat tytoilla kaikissa aineissa poikien arvosanoja paremmat. Suurimmillaan erot ovat
aidinkielessa/kirjallisuudessa, B-kielessa,
uskonnossa, terveystiedossa, biologiassa ja
maantiedossa – keskimaarin noin numeron luokkaa. Lahimmaksi pojat paasevat
fysiikassa, matematiikassa ja Ä-kielessa.
Erot peruskouluarvosanoissa vaikuttavat
merkittavasti tulevaan kouluttautumismenestymiseen. Lukio-opiskelijoista 58% on
tyttoja. Tyttojen maara suhteessa poikiin
kasvaa tasaisesti. Huippulukioissa opiskelevista 75% on tyttoja keskiarvorajojen ollessa usein liian kovia pojille. Yliopistotutkinnon suorittaneista 58% on naisia ja tassakin naisten maara suhteessa miehiin on
kasvanut tasaisesti. Lisaksi ammatillisen
tutkinnon suorittaneista 55% on naisia ja
naiset myos suoriutuvat kouluista selvasti
miehia nopeammin.
Menestymiserojen vaikutukset voivat olla
varsin negatiivisia. Monien miesten tyollistyminen hankaloituu, syrjaytyminen lisaantyy ja sosiaaliset ongelmat syvenevat.
Kasvava turhautuminen voi aiheuttaa
myos joukkovoimaisia, negatiivisia lieveilmioita. Lisaksi nyky-yhteiskunnassa arvo-

na pidetty symmetria sukupuolten suhteen
yhteisen hyvan rakentamisessa ja paatoksenteossa vinoutuu.
Yleinen tahtotila asiantilan parantamiseksi
on yhteiskunnassamme verrattain hyvassa
kunnossa. Opetushallitus on julkaissut
2019 selvityksen Poikien oppimishaasteet
ja -ratkaisut vuoteen 2025. Sipilan, Rinteen
ja Marinin hallitusten asiaan liittyvat ministeriot ja hallitusohjelmat kiinnittavat
huomiota kyseiseen haasteeseen. Silti edella kuvattua kehitysta ei ajatelluin keinoin
saatane muuttumaan. Ongelma nayttaisi
liittyvan poissulkevaan ymmarrykseen tilanteen perimmaisista syista, ja sen pohjalta tehtyihin johtopaatoksiin, suosituksiin
ja keinovalintoihin.
Opetushallituksen suositukset toimenpiteiksi vuosina 2020-2025 perustuvat samaan perusajatukseen, jonka mukaisesti
koulumaailmaa ja opetusta on viime vuodet kehitetty. Tama samainen linja on kuitenkin johtanut poikien haasteiden syvenemiseen. Tama huomio tulee rohkeasti
kohdata ja ymmartaa. Sen jalkeen on mahdollista tutkia, mita muita ajatuksia voitaisi
arvioida.
Monien asiantuntijoiden tekemissa johtopaatoksissa (ja myos niin kutsutun maalaisjarjen mukaisissa arvioissa) esiintyy
huomioita, jotka tulisi ottaa vakavasti. Tarkeata on esimerkiksi oivaltaa, etta poikien
ongelmat ovat nimenomaan nykyajan ilmio. Poikien oppimista tukevat tyoskentelymallit kun ovat varsin perinteisia, mutta
niista on haluttu syysta tai toisesta johtuen
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osin luopua. Keskeisia tallaisia arvoja ja
toimintamalleja ovat muun muassa opettajan auktoriteetin arvostaminen, selkeiden
rajojen asettaminen ja niista kiinni pitaminen, tyorauhan vaaliminen (Suomessa
koulujen tyorauha on Pisa-rankingissa
OECD:n hantapaassa), riittavan selkeat ja
yksinkertaiset opiskelutavat ja -tilat, arvosanojen antaminen koulun aloittamisesta
alkaen (ja erityisesti kokeiden pohjalta),
seka tuoreempana tietotekniikan hyodyntaminen (renkina ei isantana).
Poikia tukevia rakenteita kehitettaessa on
hyva ymmartaa myos sukupuolen merkitys. Jo lahtokohtaisesti tulisi olla selvaa,
etta sukupuolella on merkitysta, koska oppimistulokset ja menestyminen eroavat
niin merkittavasti sukupuolen pohjalta asiaa tarkasteltaessa. Kaytannon tyo esimerkiksi Vaestoliitossa (Poikien puhelin) ja
Miessakeissa osoittaa, etta sukupuolierityinen osaaminen voi olla ratkaisevassa osassa poikien ja miesten hyvinvoinnin vahvistamisessa.
Poikien ja miesten on tarkea myos itse kertoa mika heita kiinnostaa, mika on heille
tarkeata ja miksi, ja millaiset toimintatavat
ovat heille mielekkaita. Erityisesti poikien
nakemyksissa on toki osattava huomioida
ian vaikutukset. Se, etta pojat ja nuoret
miehet sanovat, etta olisi mahtavaa, jos vapautta lisattaisi ja luokassa saisi potkotella
riippumatoissa, ei automaattisesti tarkoita
sita, etta se olisi hyvaksi heidan opiskelulleen. Kaytanto osoittaa toista, aikuisten tulee paattaa.
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Lisaksi merkityksellista on arvostaa miessukupuolta ylipaataan. Itsearvostus on yksi keskeisista hyvinvointitekijoista ja yhteiskunnallinen arvostus tulee olla yhdenvertaista naisten ja miesten osalta. Talla on
merkittava vaikutus poikien hyvinvointiin
ja koulumenestykseen.
Miessakit ry:n tavoitteena on lisata yhdistyksen roolia poikien ja nuorten miesten
hyvinvoinnin vahvistajana. Tahan liittyen
olemme maaratietoisesti syventamassa
jarjeston asiantuntijuutta, kehittamassa
kaytannon toimintaa, vahvistamassa yhteistyota muiden jarjestojen ja valtionhallinnon kanssa, valmistamassa koulutuskokonaisuuksia ja -materiaaleja, seka toimimassa ylipaataan yhteiskunnassa vaikuttajatahona.
Pojat ja tytot ovat meille kaikille arvokkaita ja rakkaita. Havaittaessa heille kertyneita erityshaasteista, on saadyllista ryhtya
maaratietoisesti toimeen asiantilan parantamiseksi. Yhteiskunnallisten vastuunkantajien vaikuttimet eivat saa olla poliittisia
tai rajoittuneen maailmankatsomuksellisia. On selvitettava avoimesti mika toimii
ja vahvistettava sita.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI

TUKIHENKILÖTOIMINTA | KOULUTUSHAKU 18.5.-1.6.2020
Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi toiminnassa mukana olleet maahanmuuttajamiehet kertovat usein vaikeuksista saada kontaktia suomalaisiin miehiin. Toisaalta myös suomalaiset miehet saattavat kaivata uusia ihmissuhteita tai vaikkapa mahdollisuuden päästä verestämään ranskan
kielen taitojaan.
Tukihenkilotoiminnassa vapaaehtoiset
suomalaiset tai pitkaan Suomessa asuneet
miehet toimivat tukihenkiloina maahanmuuttajataustaisille miehille. Muodostamme toimintaan mukaan hakeutuneista pareja yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja
toiveiden perusteella. Tukihenkiloksi voivat hakeutua miehet koulutustaustasta ja
iasta riippumatta,.
Etsimme tukihenkiloita kerran vuodessa
jarjestettavalla haulla. Toiminnasta kiinnostuneille jarjestetaan 2 x 2 tunnin tietoja koulutuspaketti, jossa annetaan kaytannon ohjeita ja tietoa toiminnasta. Koulutuksen lapikayneille tarjotaan tuettavia
vuoden mittaan Vieraasta Veljeksi toiminnan kautta.
Tuettavat henkilot ovat eri-ikaisia, maahanmuuttajataustaisia miehia, jotka kokevat tarvitsevansa kaveria yhteiseen tekemiseen, tutustumiseen tai tueksi suomen
kielen opetteluun. Saamme tukihenkilotoimintaan sopivia yhteydenottoja suoraan,
Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminnan ja
keskusteluryhman seka yhteistyokumppaniemme kautta. Jos haluat itse tukihenkilon, ota yhteytta toiminnan koordinaattoriin!

Seuraava haku tukihenkilokoulutukseen
jarjestetaan18.5.-1.6.2020. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Yhteystiedot
Heikki Parviainen
koordinaattori
+358 44 751 1338
heikki.parviainen@miessakit.fi

VIERAASTA VELJEKSI
–MENTORITOIMINTA
Seuraava haku Helsingissä
29.8.-14.9.2020
Seuraava haku Tampereella
2.-19.10.2020
VIERAASTA VELJEKSI
–KESKUSTELURYHMÄ
Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmä kokoontuu keväällä 2020 keskiviikkoisin klo
17-18.30 20.5. asti.
Ryhmään voi tulla milloin vain. Se on
osallistujille maksuton.
Paikka Miessakkien toimisto, osoite Annankatu 16 B 28.
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MIESSAKIT RY

PUHEENVUORO TASA-ARVO-OHJELMAN KUULEMISTILAISUUDESSA
Teksti Miessakit ry:n puheenvuoro Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnokseen liittyvassa kuulemistilaisuudessa 12.2.2020

K

iitos, että ajatte vanhempien läsnäoloa
vahvistavaa perhevapaauudistusta. Ja
perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta kiitos, ettei korvamerkittyjä osuuksia ole kokonaan sidottu.
Kiitos myös, että poikien koulumenestyshaasteet otetaan yhä selkeämmin vakavasti.
Nykytrendien mukainen pedagogiikka heikentää poikien tilannetta ja se tulee uudelleenarvioida.

Hallitus haluaisi panostaa ongelmia ennaltaehkäiseviin toimiin. Hienoa ja viisasta. Lähisuhdeväkivallan vähentämisessä juurtuvinta on katkaista väkivallan kierre. Näin
ennaltaehkäistään väkivallan jatkuminen.
Työskentely väkivaltaa käyttäneiden kanssa
on tässä avainasemassa. Lähes kaikki heistä
on itse ollut, erityisesti lapsuudessaan väkivallan kohteena. Kun he löytävät väkivallattomuuden, myös heidän lapsensa oppivat
toimimaan aikuisissa suhteissaan väkivallattomasti. Tällainen ennaltaehkäisy on
luonnoksesta unohtunut ja siksi tavoite väkivallan vähentämisestä on myös varsin vaikea saavuttaa.

Miesten kokemusten huomioimisen ohuus
etäännyttää edelleen merkittävää osaa miehistä ja myös naisista tasa-arvotahdosta.
Surullisinta on, että monet miehet kokevat
altavastaajuutta ja arvottomuutta tasaarvokontekstissa. Tätä kokemusta ei tule
aliarvostaa tai ohittaa.
Me miehet toivoisimme voivamme olla arvostettu kumppanijoukko tekemässä yhteistyötä muiden kanssa. Me taidamme kuitenkin kelvata ajatuksinemme vasta, kun muutumme joksikin, mitä suurin osa meistä ei
ole.
Kuitenkin uskomme, että halu yhteiseen hyvään on sittenkin ohjaava arvo tasaarvokentälläkin. Siispä lämmin kiitos ohjelmavalmistelun sisältämistä lukuisista hyvistä aikeista. Kiitos mahdollisuudesta tulla
kuulluksi tänään ja voimia tekemäänne työhön. ∎

Miesten esille nostamien kokemusten huomiointi on yllättävän vähäistä. Esimerkiksi
negatiiviset kokemukset lasten huoltajuuteen ja asumiseen liittyvissä asioissa sivuutetaan. Samoin sosiaali- ja terveyspalvelujen lukuisat mieserityiset haasteet hyvinvoinnissa.
Sivu 6

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY

KIRJALLISIA KOMMENTTEJA TASA-ARVO-OHJELMAN LUONNOKSEEN
Teksti Poimintoja Miessakit ry:n kirjallisista kommenteista Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnokseen 12.2.2020. Koko teksti konkreettisine ehdotuksineen on luettavissa yhdistyksen nettisivujen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Lausunnot –osiosta.

L

asten huoltajuuteen ja asumiseen liittyva lainsaadanto on lahtokohtaisesti
uudistettu hyvalle mallille. Hallitusohjelmatavoitteiden toimenpidekirjauksissa
mainitut tarkennukset vuoroasumisvaihtoehtoon ovat tervetullut ja luonnollinen jatkumo, jolla lainsaadannon kehittamisen
myota esille tulevia kaytannon ongelmia
vahennetaan.

***

T

ulevaisuuden hyvinvointitekijoiden
kannalta on varsin tarkeata, etta koulumenestyksen sukupuolittuneisiin eroihin
kiinnitetaan vakavaa huomiota. Erityisesti
poikien ja nuorten miesten koulumenestyksen ongelmakohtiin on syyta merkittavissa maarin paneutua.

Ohjelmaluonnokseen kirjattujen huomioiden ja tavoitteiden lisaksi olisi tarkeata
pohtia asiaa yha syvemmin sukupuolierityisesta nakokulmasta. On esimerkiksi
mielekasta pohtia, miksi tyttojen ja poikien
oppimis- ja koulumenestyserot ovat juuri
nykyajan ilmio Suomessa.
Pojat ovat selvasti hyotyneet aiemmasta
opetuspedagogiikasta, joka lahti liikkeelle
opettajien arvostamisesta, opiskelurauhan
vaalimisesta, arvosanojen selkeydesta, ja
ennen kaikkea sen varmistamisesta, etta
oppilaat varmasti oppivat ala- ja myos yla-

asteella sen mika tarkoitus on. Nykypedagogiikassa saatetaan kuitenkin ajatella, etta ratkaisu piilee mieluummin vaikkapa
viihtyvyyden lisaamisessa, eli etta esimerkiksi pulpeteista luovuttaisi, mutta usein
tama vain tukee poikien luontaista rajattomuutta. Koulujarjestelman olisi tarkea olla
aikuisten, ei viela rajojaan hakevien luomaa.
Lisaksi pojat tarvitsevat yhteiskunnalta
eriteltya viestia siita, etta myos he ovat arvokkaita. Jos esimerkiksi miehista ja miehisyyksista puhutaan negatiivisesti, vaikuttaa se vastaavasti poikiin, joista suurin
osa kokee tarvetta samaistua miehiin. Ärvostuksen tarvetta tai epaarvostuksen vaikutusta tulisi myos tasa-arvopolitiikan luomisessa vahvemmin ymmartaa ja arvostaa.
***

T

yoskentely vakivaltaongelmaisten ihmisten kanssa on mahdollistanut sen,
etta vakivallan kierteeseen on paasty puuttumaan. Vakivaltaa kayttanyt on voinut
loytaa vakivallattomia tapoja toimia aiemmin vakivaltaisuuteen johtaneissa tilanteissa. Tama on vaikuttanut vastaavasti
myos hanen laheisiinsa ja esimerkiksi lapset ovat saaneet esimerkkia, joka ehkaisee
heidan omaa vakivaltasuuttaan aikuisissa
parisuhteissa.
***

S

yntyvyyden lisaamisesta puhuttaessa
on hyva pohtia myos asenneilmastoa
ja siihen vaikuttamista. Suositeltavaa on
pohtia ohjelmaluonnoksessa esitettyjen
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asioiden lisaksi sita, millaista kuvaa annamme perheyhteyden tarkeydesta ja miten perheita ylipaataan tuetaan. Mita perheystavallisempi yhteiskunta on, ja mita
paremmin kestavan perheyhteyden hyvinvointia vahvistavista merkityksista tiedotetaan, sen vahvemmin siihen voidaan
luottaa ja uutta luodaan. Samalla kannattaa
pohtia, milla tavalla yksilollisyyden ihannointi voi menna liiallisuuksiin; tallakin on
vaikutusta siihen, miten ihmiset ovat valmiita kantamaan huolta muista ja tulevista
sukupolvista.
***

S

osiaali-, terveys- ja kasvatusalojen tilastoinnissa miehet (ja pojat) nayttaytyvat monilta osin kohdennetun avun ja
tuen tarvitsijoina. Siksi alojen perus- ja
taydennyskoulutukseen on tarkea juurruttaa mieserityiset opinnot miesten moninaisten hyvinvointiongelmien vahentamiseksi ja hyvinvointitekijoiden vahvistamiseksi. Mieserityisyyden huomiointi osana auttamistyota ja sen suunnittelua madaltaa miesten avun hakemisen kynnysta
ja tukee miehen kanssa tyoskentelya.
***

M

iehilta kysyttaessa heidan kokemiaan tasa-arvo-ongelmia Suomessa,
selkeasti eniten nousee esille negatiiviset
kokemukset erokriiseissa, erityisesti lasten
huoltajuuteen ja asumiseen liittyen. Tata
asiaa ei ohjelmaluonnoksessa kaytannossa
lainkaan kasitella. Se on sinansa jo vakava
puute, joka samalla vahvistaa yleista kasitysta siita, etta tasa-arvopolitiikka keskitSivu 8

tyy naisten (ja vahemmistojen) tukemiseen. Äsia on syyta lopulliseen ohjelmaversioon korjata.
***

M

iessakit ry suosittelee vahvistamaan
sellaista sukupuolten valiseen tasaarvoon liittyvaa politiikkaa, jossa ydinarvona nahdaan naisten ja miesten toisiaan
kunnioittava kumppanuuskulttuuri ja siita
kumpuava yhteistyo erilaisten kysymysten
kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi. Haluamme siten tukea ja olla mukana yhteistyossa,
jossa erilaiset tarpeet huomioidaan ensisijaistamatta tai arvottamatta niita sukupuolen perusteella. Naiset ja miehet ovat yhta
lailla arvokkaita ja ansaitsevat toistensa
tuen. Tahan nojaavan yhteistyon tulisi olla
nykyista vahvemmin yhteiskunnallisen tasa-arvotyon keskiossa. Nain toimien naiset
ja miehet kokevat tasa-arvotyon yhteista
hyvaa tuottavaksi ja liittyvat siihen. ∎

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT RY

KOMMENTIT VANHEMPAINRAHAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISMALLISTA
Teksti Miessakit ry:n puheenvuoro Suomen hallituksen perhevapaauudistukseen liittyvassa kuulemistilaisuudessa 25.2.2020

P

erhevapaauudistuksen tärkein tavoite
tulee olla pienlapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen. Kyseinen elämänvaihe
on tutkimusten mukaan keskeisin mahdollisuus ja haaste perheiden yhdessä pysymisen,
turvallisuuden ja lasten tasapainoisen kasvun kannalta. Riittävän hyvinvoiva ja läsnäoleva vanhemmuus on tämän elämänvaiheen arvokkain voimavara.
Miessakit ry kiittää esiteltyä vanhempainrahajärjestelmän pohjamallia siitä, että se tukee äitien ja isien yhteistyövanhemmuutta.
Malli viestii yhteiskunnalle ja tuleville sukupolville äitiyden ja isyyden yhtäläisestä arvostamisesta. Lasten silmissä tämä vastaava arvostus on luontaista, ja onkin siksi heille merkityksellistä, ja luottamusta ja turvallisuutta vahvistavaa, että myös aikuinen yhteiskunta näkee asian samalla tavalla.

Kiitämme, että mallissa päivärahapäivien
määrä lisääntyy nykyisestä. Ja on hyvä, että
rahan käyttämistä voidaan joustavasti jaksottaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää
kaksi vuotta. Samalla on hienoa, että mallissa arvostetaan äitiyden erityispiirteitä, eli
ettei äitiysvapaa nykyisestä lyhene.
Olennainen hyvä asia mallissa on se, etteivät vanhemmille korvamerkityt vapaat ole
kokonaan sidottuja, vaan perhe voi itsenäisesti jakaa myös niitä. Perheiden on tärkeätä voida itsenäisesti arvioida oma tilanteensa, ja se, miten juuri heille on mielekkäintä

jakaa vapaita ja yhteiseen hyvää tähtääviä
muita vastuita. Tilannekuvat perheissä ovat
hyvin vaihtelevia, eikä niitä siksi tule ulkopuolelta samaistaa.
Miessakit ry ei ota kantaa uudistuksen työmarkkinapoliittisiin tasa-arvovaikutuksiin
tai muille kuin perheille itselleen aiheutuviin kustannuksiin. Nämä ovat toissijaisia ja
ulkopuolisia asioita suhteessa perheiden hyvinvoinnin ydinkysymyksiin.
Miessakit ry puoltaa perhevapaauudistusta
esitetyssä muodossa, ja toivoo, että sen toteutuessa asiasta keskitytään viestimään
nimenomaan yhteistyövanhemmuuden ja
siten perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.
Aidosta halusta esitettynä tällainen viesti
herättää positiivisia mielleyhtymiä ja kollektiivista halua liittyä mallin mahdollistaman yhteisen hyvä taakse. ∎

Lisätietoja sivujen
6, 7, 8 ja 9 teksteistä
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET

VERTAISOHJAAKOULUTUS | 27.-28.3.2020 HELSINKI
Miessakit ry:n Toiminnan Miehet -hanke
tarjoaa vertaistoimintaa, joka vahvistaa
niin tukea saavan kuin tukea antavan miehen hyvinvointia. Hankkeessa koulutettu
Vertaismies sijoittuu ystävän ja ammattilaisen välimaastoon. Kaikki vapaaehtoiset saavat tukea toimimiseensa. Vertaismiesverkoston jäsenet muodostavat yhteisön ja tapaavat säännöllisesti toiminnan ja ajatustenvaihdon tiimoilta.
Toiminnan Miehet –hankkeen seuraava
vertaisohjaakoulutus jarjestetaan maaliskuussa Helsingissa. Tervetulleita ovat seka
nykyiset ohjaajat etta uudet toiminnasta
kiinnostuneet miehet.
Koulutus on maksuton sisaltaen kahvi– ja
ruokatarjoilun.

Paikka
Miessakit ry:n Vintti
Ännankatu 16 E 79, Helsinki
Ohjelma
•

•

27.3. klo 17-20
•

Miessakkien tarkoitus ja toiminnot

•

Toiminnan miehet – mika se on?

•

Miesten hyvinvoinnin mahdollisuudet ja haasteet

28.3. klo 10-16
•

Ryhman toiminta

•

Olemassa olevien sakki ideoiden jalostamista

•

Ohjaajan tehtavat (ZEF raportointi, eettiset periaatteet)

•

Ohjaajan edut (Kuuluminen vertaismies -yhteisoon ja sen toimintaan)

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuiltamme lomakkeen kautta osoitteessa
https://www.miessakit.fi/
toimintamuodot/toiminnan-miehet/
vertaisohjaajakoulutus/
Lisätietoja
Visa Kuusikallio
hankekoordinaattori
Miessakit ry
+358 44 751 1348
visa.kuusikallio@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY | ISYYDEN TUEKSI

ISÄTYÖN OHJAAJA –KOULUTUS | 27.-28.4.2020 LAHTI
Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta
myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti
lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän
suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.
Isatyon ohjaaja -koulutuksessa keskitytaan
isien ja tulevien isien kanssa tehtavaan
tyohon seka mieslahtoiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta nakokulmasta.
Keskeisia teemoja ovat isatyo seka isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyytta koko isyyden elamankaari huomioiden.
Koulutuksesta saatavat hyödyt
Koulutus antaa tietoa ja ymmarrysta taman paivan isyydesta seka siihen liittyvista keskeisista kysymyksista. Lisaksi koulutus lisaa valmiuksia kohdata ja tukea isia
niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin.

Hinta
200 €, Miessakit ry jasenille 150 €.
Paikka
Miessakit ry Lahti
Äleksanterinkatu 30
Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Timo Tikka ja Ilmo Saneri
isatyontekija, tyonohjaaja, kouluttaja
Miessakit ry
+358 50 511 3360 tai +358 50 511 3361
timo.tikka@miessakit.fi
ilmo.saneri@miessakit.fi

OHJELMA
Torstai 27.4.2020
10.00

Tutustuminen, esittely ja paivien tavoitteet

10.30

Isaerityisosaaminen, isyyden
historia

12.00

Lounastauko

13.00

Oma lapsuuteni perhe
Kotoa saadut isyyden ja aitiyden mallit

14.00

Kahvi

14.30

Kokemukset ennen lapsen
syntymaa

15.30

Paivan arviointia
Etatehtavan anto seuraavaa
paivaa varten

16.00

Paiva paattyy

Perjantai 28.4.2020
09.00

Edellisen paivan tehtava
Kokemukset lapsen syntyman
jalkeen

12.00

Lounastauko

13.00

Äkillisesti muuttunut isyys

13.30

Isien masennus, MÄSI-hanke

14.00

Yhteenveto paivista
Palautekeskustelu

15.00

Koulutus paattyy
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MIESSAKIT RY | KÄYTÄVÄGALLERIA

VARJOA JA VALOA –TAIDENÄYTTELY
Max Hovin (kuvassa oikealla) taidenäyttely
Varjoa ja valoa on paraikaa esillä Miessakit ry:n Käytävägalleriassa, Helsingissä
(Annankadun toimitiloissa).
Nayttely koostuu syanotypia- eli sinikopiotekniikalla kehitetyista valokuvista ja
piirrostoista. Teokset kuvaavat varjoisia ja
valoisia tuntemuksia sinertavien kuvien
kautta.
Tammikuussa avattuun nayttelyyn voi tutustua viela maaliskuun ajan arkisin klo
9.00-16.30.
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MIESSAKIT RY | MASI

MASI-CHAT KESKIVIIKKOISIN KLO 21-23
Isä, ärsyttääkö? Tuntuuko siltä, että "ei vain
lähde"? Onko elämä ilotonta puurtamista?
Pitäisikö päästä puhumaan arkeasi painavista asioista? MASI-chatissa voit keskustella sinua askarruttavista asioista toisen isän
kanssa.

Yhteydenottosi voi liittya vaikkapa perheelamaan, parisuhteeseen, vanhemmuuteen
tai mihin tahansa pohtimaasi asiaan, ja koet, etta asiaa on hankala ilmaista muualla.
MÄSI-chatissa keskustelu on luottamuksellista ja nimetonta. Vapaaehtoisten kanssa
kayty keskustelu antaa uusia nakokulmia
ja kokemuksen siita, ettet ole yksin. Vastaajat ovat Miessakit ry:n MÄSI-hankkeen
kouluttamia vapaaehtoisia ja isia itsekin.
Loydat linkin chattiin Miessakkien nettisivuilta MÄSI-hankkeen Verkkoauttaminen osiosta.
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA

MIESTEN ERORYHMÄ | JÄRVENPÄÄ
Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa
eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman
eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi
myös saada kokemuksen, ettei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa.
Eroon liittyy usein myos kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elamantilanteeseen, jossa on menettanyt laheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpain jaksamisessa, vanhasta
irti paastamisessa ja menetyksen suremisessa miesten keskinainen tuki ja ymmarrys luovat edellytyksia kriisin lapielamiselle.
Ensimmainen ryhmakerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elamantilanteen kuulemiselle. Sen jalkeen jokaisella
kerralla on oma eroon liittyva aihekokonaisuus.
Menetelmä
Keskustelun lisaksi teemme erilaisia toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat
oman prosessin hahmottamisessa. Kertojen valilla ohjaaja antaa pienia kotitehtavia.

Tavoite
Kukin maarittelee omat tavoitteensa. Sen
lisaksi tavoiteltavaa voisi olla
•

tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyvaksyminen,

•

erilaisille tunteille kuten surulle tai
pettymykselle tilan antaminen,

•

itsestaan valittaminen,

•

lapsistaan valittaminen,

•

oikeuksistaan huolehtiminen,

•

eroon johtaneiden syiden analysointi,

•

tukiverkoston luominen,

•

omaa hyvinvointia edistavien selviamisstrategioiden loytaminen, ja

•

irti paastaminen ex-kumppanista ja
uudelleen suuntautuminen (sikali kun
erosta on jo pidempi aika).

Aika
Maanantaisin klo 18-20
23.3.-1.6.2020

Kenelle

Paikka
Mannilantie 4, Jarvenpaa
Jarvenpaan, Keravan ja Tuusulan perheoikeudellinen yksikko

Ryhma on tarkoitettu erokriisissa painiskeleville miehille, mutta myos jo pidempaan eronneena olleille, jotka kokevat eron
jalkimaininkien yha koettelevan tavalla tai
toisella itseaan.

Ilmoittautuminen 17.3. mennessä
Risto Salovaara
eroryhmanohjaaja, Miessakit ry
rsalovaara@gmail.com
+358 40 5372038.
Ryhmaan osallistuminen on maksutonta.
Muut paikkakunnat: ks. www.miessakit.fi.
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VÄKIVALTAA KÄYTTÄVÄLLÄ NAISELLA ON SYVIÄ KUULEMATTA JÄÄMISEN
KOKEMUKSIA USEIN JO LAPSUUDENPERHEESSÄ
Naisen käyttämä väkivalta on vaiettu ilmiö,
joka satuttaa kuten kaikki väkivalta kokijansa lisäksi myös tekijää ja naisen lähipiiriä. Vaikeneminen pahentaa tilannetta, sillä
sekä tekijä että kokija jäävät helposti liian
yksin syvän häpeänsä kanssa.

Moni asiakas, joka on hakeutunut Maria
Äkatemian naisille suunnatun ehkaisevan
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vakivaltatyon pariin, on kuvaillut, etta on
kokenut jaaneensa suhteessa kuulematta.
Kumppani on ollut joko henkisesti tai fyysisesti poissaoleva.
Kuulemattomuuden kehaksi nimittamamme ilmio syntyy, kun keskustelun osapuolet eivat tunnista omia tarpeitaan ja tunteitaan. Siksi he eivat myoskaan pysty ilmai-

JÄSENTIEDOTE

semaan niita rakentavasti. Talloin toisen
todellinen kuuleminen ja nakeminen alkaa
kayda mahdottomaksi. Jos oma tunnesaately ja omat keinot itsensa rauhoittamiseen eivat riita hallitsemaan esiin nousevaa turhautumista, aggressio voi suuntautua ulospain vakivaltaisesti.
Toistuva havainto on, etta vakivaltaa kayttaneella naisella on syvia,
nakematta ja kuulematta
jaamisen kokemuksia usein
jo lapsuudenperheessa. Pienen tyton on taytynyt selviytyakseen piilottaa itsensa tai syvimmat tuntonsa.
Monet ovat tehneet niin
hoitaakseen vanhempiensa
valeja tai vanhemman alkoholinkayttoa. Reitti ulos
kuulemattomuuden kehasta
aukeaa vain omia tunteita
kuulemalla, tunnistamalla,
sanoittamalla ja niita rakentavasti ilmaisten.
Miessakkien Vakivaltaa kokeneet miehet -toimintaan
on hakeutunut paaasiassa
parisuhteessa henkista, fyysista, seksuaalista ja taloudellista vakivaltaa kokeneita miehia.

Usein henkinen ja fyysinenkin vakivalta on jatkunut
pitkaan, ja miehet ovat pyrkineet sopeutumaan siihen
mahdollisimman taitavasti.

Riitatilanteissa he ovat luovineet parhaansa mukaan ja rauhoittaneet riitatilanteita.
Miesten on ollut tarkeaa tunnustaa itselleen, etta he ovat vakivallan kokijoita. He
ovat huomanneet, etteivat ole osanneet
kuunnella itseaan riittavasti. Se on johtanut omien rajojen heikkenemiseen. Monet
sopeutumiseen kannustavat kayttaytymismallit ovat peraisin vanhempien antamista
malleista. Omat rajat ovat alkaneet vahvistua, kun miesten tietoisuus omasta taustasta on syventynyt.
Usein mielletaan, etta vakivaltatapauksissa
mies on tekija ja nainen kokija. Kuitenkin
seka naiset etta miehet kokevat suurin
piirtein yhta paljon vakivaltaa kumppaninsa taholta.
Yhteiskunnan eri sektoreilla on tarkeaa
huomata, etta parisuhteessa asetelma voi
olla myos nain, oli kyse sitten hetero- tai
homosuhteesta. Vakivallan tunnistaminen
naisen tekemana ja miehen kokemana on
alku pitkalle toipumiselle, joka koskettaa
niin tekijaa kuin kokijaakin. Suomalaisessa
vakivaltatyossa tarvitaan vakivallan kaikkien osapuolten auttamista.
Freia Luminka
koordinoiva suunnittelija, naisenväkivalta.fi
-hanke, Maria Akatemia ry
Tommi Sarlin
vastaava väkivaltatyöntekijä, Väkivaltaa
Kokeneet Miehet, Miessakit ry
Kirjoitus on julkaistu alun perin 4.2.2020 Helsingin Sanomain Mielipide-osastolla.
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET

SAUNASAKKI | YRJÖNKADUN UIMAHALLI | TOINEN KERTA
Teksti Pekka Kirjavainen
Kuva Juha Liukkonen

Y

leiset väensaunat tuntuvat pääkaupunkiseudulla yleensä keräävän palkkalistoilleen hyväntuulisia työntekijöitä, mutta
Yrjönkadun uimahallin asiakaspalvelu on
omaa luokkaansa. Kävimme siellä toistamiseen saunomassa ja vahva epäily on, ettei
tämäkään kerta jäänyt viimeiseksi.
Yrjonkadun uimahalli on Suomen vanhin;
otettu kayttoon 1920-luvulla, korjattu
1990-luvulla alkuperaiseen loistoonsa ja
samalla suojeltu. Yrjonkadun Forumin
puoleisessa paassa halli on melko huomaamaton ja katuosuutta se vie vain muutaman metrin patkan.
Portista paastaan hamaralle, karulle ja kiviselle sisapihalle, jonka toisessa paassa
haamottaa puuovi. Geometrisesti koristellusta ovesta tullaan matalaan lippuaulaan.
Tummaksi petsattu puinen myyntikoju
anastaa puolet aulasta. Äsiakkaita on paljon ja lisaa tulee tasaisena virtana. Miehet
istuvat penkeilla ja tungeksivat ostamaan
lippua. Taalla on siis eri kylpypaivat naisille ja miehille. Moni asiakas pyrkii kakkoskerrokseen, mutta saa kuulla joutuvansa
odottamaan. Nyt on taytta, ehka puolen
tunnin paasta.
Mekin olemme varautuneet odottelemaan.
Kuten edellisella kerralla, jalleen nahdaan
henkilokunnan ystavallisyys ja joustavuus
asiakkaiden tarpeiden tayttamiseen. Hieman karsivallisyytta ja kohta meita jo ohjataan toiseen kerrokseen. Odotusaika jai
Sivu 18

lyhyeksi. Ystavallisella ja hyvantuulisella
opastuksella paasemme kaikkeen toivomaamme ja saamme enemmankin. Korsumaista Marskin kabinettia ei ollut varattuna, joten se on nyt kaytossamme. Tilaussaunakin on vapaa, sinne siis.

Kakkoskerroksen tilaussauna on sahkosauna, kiukaana toimii samanlainen PilariIki kuin Hermannin
saunassa. Lauteille
mahtuu hyvin kymmenkunta aijaa.
Puolitoista metria
korkean Ikikiukaan kivimaara
riittaa pehmeisiin
loylyihin. Sahkovastuksilla lampiavan kivipilarin takana on viela vanha, mustanpuhuva
ja puulammitteinen
huoneen korkuinen
kiuas, mutta se ei
lampia enaa. Samanlainen kiuasjatti on toiminnassa taman kakkoskerroksen viela
kaytossa olevassa
puulammitteisessa
saunassa.
Sahkosaunan seinakoristeena pysynyt kiuasjatti lienee
alkuperainen, Yrjonkadun puulla
JÄSENTIEDOTE

lampiavan saunan kiuas ei enaa ole. Vuonna 2013 syttyi puusaunan hormissa hormipalo, joka sulki saunan pitkaksi aikaa. Valiaikaisen sahkokiukaan asentamisen jalkeen alkoi keskustelu puusaunan hiukkaspaastoista. Ymparistokeskukselle tehtiin
valituksia savuhaitoista. Puulammitteisyytta vaadittiin pois Helsingin keskustan
ilmanlaadun pelastamiseksi.

Kiuas sai kuitenkin synninpaaston ja se rakennettiin uudelleen. Kivia on nyt entista
enemman. Lammitettaessa puut palavat
entiseen tapaan, mutta alhaalta tuleva ilma
ohjataan ylemmas polttamaan ymparistokeskuksen hampaisiin joutuneet savukaasut puhtaiksi. Kiukaan lammittamiseen kuluu kuusi pesallista koivuhalkoja. Kolmen
tunnin lammityksen jalkeen kivet hehku-
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vat ja sauna saa tekeytya kylpijoita varten.
Nyt Forumin korttelin katolle piipusta aamupaivan saunanlammityksessa nouseva
savu on alusta lahtien mieto ja mokkisaunamaisen pehmea.
Saunan lauteet ovat ovelta katsottuna oikealla ja jatkuvat pitkanomaisen loylyhuoneen paasta paahan. Lahes kolme metria
korkea kiuas on loylyhuoneen peralla. Koska tulipesa on alla, nousee kivitila melko
korkealle ja lauteet ovat loylyluukkuun
nahden matalat. Eipa taman muuttamiseen
ole mahdollisuutta; lauteita ei mahdu korottamaan, eika kiviakaan saa alemmaksi.
Tilan ehdoilla mennaan. Museoviraston
suojelussa. Kivia on kuitenkin puolitoista
tonnia, joten lampoa pitaisi riittaa.
Loylya heitetaan kiukaan etuseinan luukusta. Vahan tama tuntuu hankalalta, etenkin kun loylynheittoon on valikoitunut kovin pieni lyhytvartinen kauha. Taman kokoisia tehtiin joskus koulussa kasityotunnilla, kun kuparin pakottamista opeteltiin.
Vetta saa viskoa urakalla, mutta loylyt
ovat laimeat. Etummaiset kivet eivat puhu
mitaan, vasta kun heiton saa osumaan takaseinan lahelle kuuluu jotain sahahdyksen tapaista. Epailen, etta kiukaalle on tanaan heitelty vetta amparikaupalla, koska
ei ole viitsitty kayttaa liian pienta kauhaa.
Pitkavartinen ja riittavan iso loylykauha
saattaisi antaa kestavammat loylyt. Sellainen, jolla paasee valamaan vetta koko kivitilaan.

arveltu, etta onko tama enemman uimahalli vai kylpyla. Minusta tata voisi ajatella
laajennettuna saunana. Saunassa ja loylyssa ollaan alasti. Sitten kietoudutaan talon
tarjoamaan kylpytakkiin ja ollaan alasti uima-altaassa. Uimahousujakin saa taalla
kayttaa, mutta harvalla sellaiset on. Ältaassa uidessa nakee toisen kerroksen parvea
kiertavan kaytavan ja poydat, mutta ei
enaa taaempana olevia pukeutumishytteja,
jotka myos lepohytteina toimivat.
Älakerta on Yrjonkadulla aina ollut rahvaan puoli. Herrasvaki on paassyt vetaytymaan omaan rauhaansa ylakerrokseen,
josta se on voinut tarkkailla tapahtumia.
Toimii vielakin, kannattaa ostaa lippu kakkoskerrokseen, kun siella vain tilaa on.
Saunoissa yleensakin kiire pyyhkiytyy
pois, taalla tuo tapahtuu juhlavasti. Helsingissa ei ole liikaa paikkoja, joissa aika
ikaan kuin pysahtyy. Yrjonkadun uimahallin kakkoskerros on yksi sellainen. ∎

Loytyipa siis taalta jotain moitittavaakin.
Pikkujuttu kaiken taman positiivisen kokemuksen rinnalla. Yrjonkadun uimalasta on
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MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA

UUDEN TYÖNTEKIJÄN ESITTÄYTYMINEN
Teksti Roope Karjalainen

H

ei. Olen Roope Karjalainen, 53vuotias vantaalaismies. Äloitin joulukuussa Miessakeissa Lyomaton Linja –
yksikon vakivaltatyontekijana. Olen Pieksamaen Diakoniaopistosta viime vuosituhannelta valmistunut sosionomi. Tulin tanne opintovapaalta edellisesta tyostani Vantaan turvakotiyhdistyksesta. Saadakseni
koottua avoimessa yliopistossa suorittamiani psykologian aineopintoja tutkinnoksi, teen Lapin yliopistossa hallintotieteen
opintoja johtamisen psykologiasta.

Turva on sanana liittynyt kaikkiin tahanastisiin tyopaikkoihini. Valmistuttuani Pieksamaelta tein sijaisuuksia Lahden perus-

turvakeskuksessa. Sielta lahdin toihin Mikkeliin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen. Mikkelista tulin ohjaajaksi
Vantaan turvakotiin. Turvakotiyhdistyksessa tyoskentelin 26 vuotta vakivaltatyon
eri tehtavissa, mm. Jussi-tyontekijana. Vuosituhannen alussa suunnittelin Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodin toimintaa
ja vastasin verkkopalvelusta kymmenkunta vuotta. Jossain vaiheessa laskin jo leikkia loytavani itseni seuraavaksi vakuutusyhtio Turvan asiakaspalvelusta tai Securitakselta, mutta tyopaikkanani on nyt Miessakit ry:n Lyomaton Linja Ännankadulla.
Hyva niin, on mukava liittya joukkoonne.
Tyoajan ulkopuolella aikani kuluu erilaisessa pikkupuuhastelussa ja nikkaroinnissa. On mukava nahda kattensa tyon tuloksia. Olen 21-vuotiaan
nuoren miehen isa ja
vanhemmuudelle se
tarkoittaa sita, etta
voin vain toivoa parasta ja antaa neuvoja kysyttaessa. Musiikilla on
oma osuutensa vapaaajassani. Yksi ilta viikosta on omistettu kellaribandi-touhuille ja
kayn soittelemassa
rumpuja 1950-70luvun rock´n´rollia ja
suomirockin klassikoita soittavassa Dirty Something -yhtyeessa. ∎
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MIESSAKIT RY

HISTORIAN HAVINAA; ENSIMMÄINEN JÄSENTIEDOTTEEMME
Miessakit ry perustettiin loppuvuodesta 1995 ja ensimmaiset toimijat lahettivat heti seuraavana vuonna jasenistolle alla olevaan tiedotteen, eli kaytannossa historian ensimmaisen URHOn. Kaikki vuosien saatossa julkaistut URHOt loytyvat nettisivuiltamme.
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MIESSAKIT RY

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS!
Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdessä muiden kanssa vahvistamassa suomalaisen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat
joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen, valtuuston.
Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn,
alennuksia järjestämistämme kursseista ja
koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn
erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden
tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä
erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro
yhdistyksestä myös kavereillesi!
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jaseneksi liittyminen tapahtuu helpoiten nettisujemme verkkokaupan
kautta. Loydat eri jasenyyskategoriat
Kauppa-valikosta. Voit myos liittya suoraan ottamalla yhteytta yhdistyksen toimistoon. Jasenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden, jolloin maksu suoritetaan.
Lisatietoja loytyy yhdistyksen saannoista.
Yhdistyksellamme on kaytossa kolme jasenyysluokkaa: henkilojasenyys, yhteisojasenyys ja kannatusjasenyys. Yhdistyksen jasenet hyvaksyy hallitus.
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen jaseneksi voi liittya jokainen
taysi-ikainen mies, joka haluaa edistaa yhdistyksen tavoitteita.
Henkilojasenmaksu on 20 € (alennukseen
oikeutetuilta 10 €). Henkilojasenmaksun

voivat halutessaan suorittaa alennettuun
hintaan opiskelijat, elakelaiset, tyottomat
ja alaikaisten lasten huoltajat.
Yhteisöjäsenyys
Yhteisojasenet hyvaksytaan samalla menettelylla ja samoilla toimintalinjoihin liittyvilla perusteilla kuin henkilojasenet. Yhteisojasenyys vahvistaa avointa yhteistyokumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja
palvelut kuin henkilojasenyys.
Yhteisojasenmaksu on 100 € / 250 € / 500
€ riippuen yrityksen/yhteison henkiloston
maarasta (ks. tarkemmin nettisivuilta).

Kannatusjäsenyys
Kannatusjasenmaksu on tarkoitettu henkiloille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta
ilman varsi-naiseen jasenyyteen liittyvia
oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusjasenille
toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama
informaatio (jasentiedote ym.) kuin varsinaisille jasenille. Kannatusjasenmaksu on
20 euroa henkilojasenilta, ja 100 euroa yrityksilta/yhteisoilta.
Lisätietoja netistä ja toimistosta
Miessakit ry
Ännankatu 16 B 28, Helsinki
www.miessakit.fi
09 612 6620
miessakit@miessakit.fi
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MIESSAKIT RY

YHDYSMIESVERKOSTO

Miessakit ry yllapitaa valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessa tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille
suunnatuista palveluista.
Jos olet halukas ryhtymaan yhdysmieheksi, olethan yhteydessa toimistoomme!

Hartola
Markku Palm
0400 49 2222
markku.palm@phnet.fi

Joensuu
Onni Voutilainen
050 365 6138
onskiv@suomi24.fi

Loviisa
Esko Porola
040 527 4517
eskoporola(at)gmail.com

Järvenpää
Petre Pomell
0407271905
petre.pomell(at)miessakit.fi

Kainuu
Raimo Reinikainen
0400 881 166
andracon.rr@gmail.com

Tampere
Pekka Huttunen
0500 794794
pekka.e.huttunen(at)miessakit.fi

Lahti
Jouni Juden
040 669 5004
jouni.juden@outlook.com

Mäntsälä
Risto Nuutinen
0400 174 414
risto.nuutinen@miessakit.fi

Pääkaupunkiseutu
Jarmo Holttinen
040 555 3509
jarmo.holttinen@miessakit.fi

Rovaniemi
Pekka Hakala
050 500 2119
elhakala@gmail.com

Sastamala
Seppo Laakso
050 511 7725
seppo.laakso@miessakit.fi

Somero
Voitto Vieraankivi
045 267 9009
voitto.vieraankivi@miessakit.fi

Hämeenlinna
Tapio Oikarinen
044 356 7934
tapio.oikarinen@anikons.fi

Espoo
Cucu Wesseh
044 5659058
wessehc@gmail.com

Kuopio
Pentti Nokela
040 581 1627
pena.nokela@gmail.com

Raasepori
Teijo Kontio
0449839195
teijo.kontio@me.com
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