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STEA JULKISTI AVUSTUSEHDOTUKSENSA VUODELLE 2021
Sosiaali- ja terveysjarjestojen avustuskeskus STEÄ julkisti 3.12. avustusehdotuksensa vuodelle 2021. Ävustusta ehdotetaan
myonnettavaksi yhteensa noin 309,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministerio
STM paattaa myonnettavista avustuksista
tammi–helmikuussa 2021.
Miessakit ry:lle esitetaan avustuksia yhteensa hieman yli miljoona euroa. Äavusteiset toimintamme – Erosta Elossa,
Lyomaton Linja, Vakivaltaa Kokeneet Miehet ja Vieraasta Veljeksi – ovat jatkumassa
ensi vuonna resursseiltaan lahes kuluvan
vuoden tasoisina (Lyomaton Linja -tyota
ollaan avustamassa nykyisen viiden miestyovuoden sijaan neljalla miestyovuodella). Nyt joulukuussa paattyville Cavusteisille hankkeillemme – Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki MÄSI ja Toiminnan Miehet – ei esiteta niille haettua Äavusteista jatkorahoitusta.
STEÄ ei esita jarjestoille lainkaan uusia Äavustuksia vuodelle 2021. Taustalla vaikuttaa vahvasti Veikkauksen tuottoennusteen epavarmuus. STEÄ hallinnoi sosiaalija terveysjarjestojen toimintaan kohdistettuja, Veikkauksen rahapelitoiminnasta kertyvien varojen mahdollistamia avustuksia.
Rahapelituottojen on ennakoitu vahenevan
johtuen erityisesti toimista, joilla pyritaan
vahentamaan pelaamisesta johtuvia haittoja. Tassa epavarmuuden savyttamassa valitilassa avustuspottia ei ole lahdetty sitomaan uusiin Ä-avusteisiin toimintoihin.
Seka MÄSI etta Toiminnan Miehet hankkeet saatettiin hankeaikana suunnitellusti maaliin. Kummastakin toiminnasta

saadut asiakaspalautteet olivat erinomaisia ja miehia tavoitettiin toimintojen piiriin
suunniteltua enemman. Lisaksi onnistuttiin luomaan sitoutunut ja laaja vapaaehtoismiesten verkosto, mika sosiaali- ja terveysalalla on varsin poikkeuksellista.
Hankkeissa kehitetyt toiminnat osoittautuivat siis tarpeellisiksi ja ovat myos ainutlaatuisia. Ilman palkattua, asiaan keskittynytta ja ammattitaitoista henkilokuntaa
toimintoja ei kuitenkaan voi asianmukaisesti toteuttaa. Meidan on nyt pohdittava,
miten kyseisten toimintamuotojen resurssointi tulevaisuudessa mahdollistuisi.
Lopuksi on tarkeata todeta, etta STEÄn
avustusehdotuksen myota Miessakit ry on
jatkamassa myos ensi vuonna vahvana ja
keskeisena toimijana miesten hyvinvoinnin edistamisen kentalla. Iso kiitos tasta
STEÄlle! Lammin kiitos myos kaikille miessakkilaisille ja ennen kaikkea MÄSI ja Toiminnan Miehet -hankkeissa varsin ansiokkaasti toimineille tyontekijoillemme!
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja

STEAn avustusehdotus 2021
Miessakit ry:lle

Yleisavustus 270.000 €
Lyömätön Linja 252.000 €
Erosta Elossa 314.000 €
Vieraasta Veljeksi 83.000 €
Väkivaltaa Kokeneet Miehet 135.000 €
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AJANKOHTAISTA
henkilotoiminta ja suomenkielinen keskusteluryhma. Ämmatillinen verkostoituminen on hyodyllista seka suomalaisille etta
maahanmuuttajille.
Katso video Miessakkien sivuilta (→ Vieraasta Veljeksi).
≡
Uusia EETUja koulutettu syyskaudella

Uuden työelämämentoriryhmän kausi
avattu Tampereella
Vieraasta Veljeksi aloitti tuoreen tyoelamamentoriryhman Tampereella 3.11. Vieraasta Veljeksi -toiminta tutustuttaa saman
ammattitaustan omaavia suomalaisia ja
maahanmuuttajia toisiinsa. Tarkoituksena
on helpottaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia omalla alallaan. Mukavissa tunnelmissa kaynnistyneessa uudessa ryhmassa
on mukana 10 henkiloa, viisi suomalaista
vapaaehtoista ja viisi maahanmuuttajamiesta.

Paakaupunkiseudulle, Paijat-Hameen alueelle ja Oulun seudulle on valmistunut
syyskaudella uusia Erosta Elossa vertaistukihenkiloita, eli EETUja. Tehtavaan koulutetut EETUt ovat aivan tavallisia
miehia, jotka ovat itsekin kokeneet eron.
Miehet voivat puhua EETUille erotilanteestaan avoimesti ja luottamuksellisesti. He
kuuntelevat ja varmasti ymmartavat!
EETU-toimintaan saa napparasti yhteyden
Erosta Elossa -nettisivujen lomakkeella.
Yhteydenoton voi tehda myos sahkopostitse tai puhelimella: erosta.elossa(at)
miessakit.fi, p. 044 751 1342.
Lisatietoja: Miessakit.fi (→ Erosta Elossa).

Lisatietoja mentoritoiminnasta Miessakkien netista (→ Vieraasta Veljeksi ).
≡

Vieraasta Veljeksi -selitysvideo
Vieraasta Veljeksi -toiminnasta on julkaistu syksylla selitysvideo, jossa kerrotaan
miten toiminnassa tuetaan maahanmuuttajamiehia tyollistymisessa ja kotoutumisessa. Vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamuotoja ovat mentoritoiminta, tukiSivu 4
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teen liittyen? ISÄluuri on puhelinpalvelu,
joka tukee ja neuvoo isia seka konsultoi
ammattilaisia isyyteen liittyvissa kysymyksissa.
Soita numeroon 044 751 1332! Ävoinna
arkisin klo 9-16, vastaajana Miessakkien
paivystava isatyontekija.
Lue lisaa Miessakkien sivuilta (→ Isyyden
Tueksi).
≡

Lyömätön Linja vieraili Nyytin podcastissa
Nyyti ry:n tuoreessa podcast-jaksossa kasitellaan henkista ja digitaalista vakivaltaa
ja korona-aikaa parisuhdevakivallan kannalta. Jaksossa keskustellaan parisuhdevakivallan eri muodoista ja vaikutuksista, seka siita miten parisuhdevakivallasta puhutaan. Ävun hakeminen auttaa kumpaakin
parisuhteen osapuolta, mutta helppoa tai
yksinkertaista se harvoin on.

Selitysvideot avaavat miesten kokemaa
väkivaltaa
Vakivaltaa Kokeneet Miehet -toiminnan
selitysvideoissa kaydaan lapi miesten kokemaa vakivaltaa ilmiona ja Miessakkien
tarjoaman yksilotuen sisaltoja. Miesten
kohtaama vakivalta voi olla fyysista tai
henkista, ja mies voi kohdata sita lahisuhteessa, tyopaikalla tai joutua sen uhriksi
myos satunnaisesti.
Videot loytyvat Miessakkien sivuilta (→
Vakivaltaa Kokeneet Miehet).

Vierailevien asiantuntijoiden joukossa mukana Miessakkien Lyomattoman Linjan
Matti Kupila.
Nyyticastin jakson loydat Nyytin nettisivuilta: https://www.nyyti.fi/nyyticast/
nyyticast-20-puristuksissa-parisuhteessa/
≡
ISÄluuri päivystää arkisin
Oletko isa tai isyyden ja vanhemmuuden
kanssa tyota tekeva ammattilainen? Tarvitsetko keskusteluapua tai neuvoja isyySivu 5
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SAUNASAKIN BLOGI: KAJANUS – HYVÄÄ JA HANKALUUKSIA
Teksti Timo Marsio
Kuva Juha Liukkonen

Helsingin saunasakin kohteena oli Upinniemen varuskunnan alueella sijaitseva
Kajanuksen sauna. Vierailimme paikassa jo
toisen kerran, edellinen kaynti oli reilu
vuosi sitten.
Monessa muussa asiassa kuin saunomisessa oli hankaluuksia, joihin kirjoittaja talla
kerta keskittyy, silla niita oli talla kertaa
tavallista enemman.
Paaosin Helsingissa asuvan joukon matkoja yhdistettiin etukateen WhatsÄpp ryhmassamme. Se merkitsi pienempaa maara
autoja ja seuraa jo matkan aikana. MUTTÄ
kaikki toistemme loytamiset eivat ihan onnistuneet. Yksi autokunta haki Malmilla
muutaman puhelun verran yhta puuttuvaa
henkiloa. Toisesta autosta puuttui kyytiin
tuleva, silla kasitys noutopaikasta Keilaniemessa oli hiukan eri. Kolmanteen autoon
loytyi kyytilainen. Sen sijaan Upinniemea
haettiin seuraavasta niemesta Hangon
suuntaan. Onneksi kaikki olivat varanneet
matkaan riittavasti aikaa, joten paljoa ei
myohastytty.
Varuskunta-alue vaatii hiukan enemman
etukateistyota. Osallistujat piti ilmoittaa
henkilotunnuksineen etukateen. Henkilotodistuksia tarkastettiin osalta jo varuskunta-alueelle saavuttaessa ja osalla vasta
tarkastuspisteessa alueella. Kopissa oli kai
salaista tyota tekevia, kun se oli taysin pimea. Osalta paperitkin katsottiin ilman valoja, sotilaspoliisit harjoittelivat varmaan
pimeatyota.
Sivu 6

Myohaissyksy oli yonmusta jo pari tuntia
ennen saapumistamme. Nain jai nakematta
alun perin Eliel Saarisen piirtama graniittinen saunarakennus samoin nakyma merelle Porkkalan selalle. Riittavan haasteen
tarjosi jo saunalle kompurointi pimeassa,
lievassa sateessa ja oikein kunnon syysmyrskyssa.
Saunarakennuksen sisaarkkitehtuuri on
epakaytannollinen ja lievasti sanottuna
sokkeloinen. Seurusteluhuone on komeasti
kalustettu, mutta vaatii istujaltaan suoraselkaisyytta hankalien tuolien vuoksi. Pukuhuone on pieni ja kummallisessa paikassa rakennuksessa. Itse sauna on ihan hyva
ja lauteillekin sopi lahes koko 11 henkinen
porukkamme kerralla. Erikoisuutena on
loylyhuoneessa oleva rakennuksen ainoa
suihku. Loylyt olivat kaikkien mielesta sopivat, ainakaan valituksia ei kuulunut.
Porukan yhteen hitsautumista kuvaa osittain vakioksi muodostuvat autoryhmat.
Mutta pari muutakin kaksikkoa on. Saunasakin molemmat vetajat ovat makkarapaketin jakajia. Talla kertaa heita yhdisti
myos pyyheiden unohtaminen. Sinappikaksikko on myos olemassa, mutta sen toinen jasen joutui perheessa olevan karanteenitapauksen vuoksi jaamaan pois. Terveytta ja tsemppia sinne toivotettiin. Yhteenkuulumisesta kertoo hyvin sakin huumorin maara. Hauskaa nauramista ja ystavallista miesmaista naljailua riittaa.
Loppuvaiheessa tuli kiire. Yhden autokunnan piti lahtea hiukan aikaisemmin. Mutta
eihan heilla tietenkaan ollut sauna-alueen
JÄSENTIEDOTE

sulkevan portin avainta. Kaikki muutkin
paattivat tehda pikalahdon. Kaikessa kiireessa kyseinen avain tuli pantua pihan
roska-astian jatesakkiin. Onneksi ei tarvinnut roskia yksi kerrallaan antaa syysmyrskyn riepoteltavaksi, vaan avain loytyi helpommin. Kajanukseen sovittiin mentavan
uudelleen niin, ettei illan pimeys haittaa. ∎

Saunasakin Kajanuksen vierailu järjestettiin marraskuussa ennen tiukentuneita korona-rajoituksia.
Helsingin Saunasakki on yksi monista Toiminnan Miehet
-hankkeen vapaaehtoisten järjestämistä vertaistoimintaryhmistä. Lisätietoja hankkeesta Miessakkien nettisivuilta (→ Toiminnan Miehet).
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MASI-OPAS ISIEN MASENNUSOIREILUUN
Opas isille pikkulapsivaiheeseen ajoittuvaan
masennusoireiluun
Miessakit ry on julkaissut ensimmaisena
Suomessa oppaan, joka kasittelee isien pikkulapsivaiheeseen ajoittuvia masennusoireita. Oppaassa aaneen paasee tavalliset
isat, aiheen parhaat asiantuntijat Suomessa seka Miessakit ry:n tyontekijat, jotka
ovat kehittaneet isille monialaisia psykososiaalisia tukimuotoja MÄSI-hankkeessa.
”Tämä vihkonen sisältää tietoa, joka helpottaa isäksi tulemiseen liittyvien muutosten
kohtaamisessa, sekä näkökulmia keskusteluun isyydestä, masennusoireista, vanhemmuudesta ja parisuhteesta lasten ollessa
pieniä. Oppaan avulla masennustyyppiseen
oireiluun on helpompi löytää tilanteisiin sopivia sanoja sekä ratkaisumalleja. Masennustyyppinen oireilu on osa normaalia elämää ja sen varhainen tunnistaminen helpottaa suunnan muuttamista. Opas on suunnattu avuksi isyyden alkumetreillä miehille
itselleen, heidän läheisille sekä isien kanssa
työtä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille”

– Paasaantoisesti tyomme on tukea isaa ja
auttaa ymmartamaan, etta hanen omat ajatukset ja toimintamallit ovat ihan oikeita ja
jarkevan kuuloisia. Harvoin joutuu tilanteeseen, jossa miehen omaa ajatusta, miten
ajatella tai toimia joutuisi muuttamaan,
vaan yleensa riittaa toteama: ”kuulostaapa
hyvalta”. Tasta johtuen isien kuva itsestaan
muuttuu nopeasti positiivisemmaksi ja
mahdollisuus vaikuttaa hanen elamaansa
positiivisesti kasvaa, toteaa isatyontekija
Ilmo Saneri
Opas on osa Miessakit ry:n valtakunnallista MÄSI-hanketta, jonka kohderyhmana
ovat tyoikaiset isat, joiden elamaan masennusoireet kuuluvat joko oman tai lasten
aidin kokemuksen kautta. MÄSI:n tukityo
koostuu yksilo- ja ryhmamuotoisista tapaamisista kasvotusten ja verkonvalityksella seka vapaaehtoiset ja ammattilaiset
yhdistavista verkkopalveluista.
Voit tilata oppaan painettuna osoitteesta
https://www.miessakit.fi/kauppa/
Sivuilta löytyy myös ilmaiseksi ladattava pdf
-versio.

– Isat hyotyvat heille raataloidyista palveluista ja kokevat hyotyvansa isyyden kasittelysta sukupolvien jatkumoon peilaten.
Perusperiaatteemme on isyytta ja hyvinvointia vahvistava. Tyoskentelyn painopiste on ennaltaehkaisevien nakokulmien
esille tuomisessa. Tavoitteena on, etta isat
havahtuisivat varhaisessa vaiheessa puhumaan tilanteestaan, kertoo hankekoordinaattori Henri Hyttinen.
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MIESTEN VÄLINEN VERTAISTUKI VAHVISTAA HYVINVOINTIA
Teksti Tomi Timperi

Elaman tarkeimmista hyvinvointitekijoista
on huolehdittava ennen kaikkea silloin,
kun asiat ovat hyvin. Erilaiset haasteet ja
kriisit on helpommin kohdattavissa, kun
voi luottaa omaan turvaverkostoon. Tyypillisimpia hyvinvointia tukevia asioita
ovat itsearvostus, parisuhde ja perhe seka
tyo ja harrastukset. Niiden ohella aivan
omanlaisensa arvokas tukiverkosto koostuu kavereista ja vertaisista.
Miesten valisella vertaisuudella on miehille oma erityismerkityksensa. Miehille on
tarkeata saada tuntea kuuluvansa joukkoon. Toisten miesten kanssa asioiden kasittely vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja lisaa hyvinvointia. Vertaismiehet ymmartavat toistensa kokemuksia, ja siksi he pystyvat neuvomaan ja auttamaan tilanteeseen
sopivasti.
Puhuminen on yksi tarkeimpia keinoja loytaa helpotusta ja ratkaisuja kriisiytyneisiin
tilanteisiin. Vertaisille puhuttaessa on helpottavaa huomata, etta joukossa on usein
muitakin miehia, jolla on vastaavia kokemuksia. Joskus puhumisen kynnys on vaikea ylittaa. Etukateen saattaa ajatella, etteivat toiset ymmarra, eika siksi kehtaa puhua. Joidenkin asioiden kohdalla saattaa
jopa tuntua silta, etteivat toiset hyvaksy,
etta mies avautuu vaikeuksistaan. Se pitaa
harvoin paikkaansa. Miehet ovat empaattisia ja ymmartavat hyvin, kun toisella miehella on haasteita, joista on vaikea puhua.
Niita on ollut heilla itsellaankin.
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Äkillisen kriisin keskella voi olla hankala
loytaa tai luoda itselta puuttuvia tukiverkostoja. Kuluvaa vuotta leimannut koronapandemia on aiheuttanut muun muassa
vaikeuksia yritystoiminnalle ja yllattavaa
tyottomyytta. Pandemia on vaikuttanut
myos harrastuksiin ja perhe-elamaan, ja
arjen riitatilanteissa on monilla ollut aiempaa vahemman tilaa rauhoittumiselle ja
henkiselle hapenotolle. Naissa tilanteissa
vertaistuki voi osoittautua korvaamattomaksi avuksi.
Koskaan ei ole liian myohaista ryhtya rakentamaan omaa tukiverkostoa. Eri organisaatiot tarjoavat monenlaista harrastusja kulttuuripohjaista vertaistoimintaa miehille. Ne kokoavat myos miesten keskusteluryhmia, joissa vaihtaa ajatuksia arjen asioista ja joista saa tukea kriisien keskella.
Miesten valinen vertaistuki vahvistaa
myos silloin, kun tavoitteena on muiden
hyvinvointia tukevien asioiden – itsearvostuksen, parisuhteen, perheen, tyon – vaaliminen. ∎
Teksti on julkaistu aiemmin Miehen Terveys kampanjajulkaisussa 28.11. ja löytyy myös sivustolta
https://www.miehenhyvinvoin-ti.fi/hyvinvointi/miestenvalinen-vertaistuki-vahvistaa-hyvinvointia/
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HYVÄT MIEHET -KAMPANJAN 2020 KOOSTE JULKAISTU
Vuoden 2020 HYVÄT MIEHET -kampanja
toteutettiin ajalla 3.9.-31.10.2020. Kampanjan osana saadut kertomukset miesten
hyvista teoista jakaantuivat sisalloiltaan
paaosin kahteen ryhmaan. Naiset lahettivat kertomuksia siita, kuinka hyvia, luotettavia ja tarkeita isia/puolisoita miehet
ovat. Miehet lahettivat kertomuksia miesten valisen toveruuden merkityksista. Ja
olihan joukossa toki muunlaisiakin kertomuksia.
Tutustu koosteeseen HYVÄT MIEHET sivustolla osoitteessa https://
www.hyvatmiehet.fi/kertomukset
Muutama poiminta kertomuksista:
"Haluan osallistua tahan kampanjaan kertomalla isastani. Isa on 68 vuotias, aktiivinen ihminen. Han on aina valmiina auttamaan ja toimii mm. vapaaehtoisena mokkitalkkarina. Minua ja siskoani han on vuosien aikana auttanut usein, niin taloudellisesti kuin ihan kaytannon apuna mm. kuskaten lastenlapsiaan, korjaten autoja yms.

Isan auttavaisuus konkretisoitui minulle
itselleni aivan hiljattain kun autoni hajosi
tielle ja ensi reaktioni oli soittaa isalle. Han
ajoi 60 km perjantai-iltana hakemaan minua, poikaani ja koiraani. Isa on yhta avulias muitakin kohtaan, joten se on hanen perusluonteensa."
"Isani on vuosien varrella auttanut kovasti,
kun olen taistellut masennuksen ja muiden
mielenterveyden ongelmien kanssa. Han
myos sai minut innostumaan musiikista jo
pienena, mika on sen jalkeen ollut aarre
joka on pelastanut minut monta kertaa ja
antanut voimaa kun en muualta sita ole
loytanyt. Han on aina halunnut minulle hyvaa.
Kuntosalilla omistaja auttoi ja antoi neuvoja, vaikken ehka ollut maailman paras oppilas; karsivallisesti kuunnellen kun joskus
purkasin mieleni ja tarvitsin keskustelua.
Miehet tekevat maailman paremmaksi olemalla omia itseaan, vahvoja ja ihania omilla tavoillaan, taynna energiaa, toimintaa,
ideoita, rakkautta, vikoja, ja puutteita."
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MIESSAKIT RY:N TIEDOTTEITA
Petri Honkonen Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi

Miessakkien koronaohjeistuksen tarkennukset

Miessakit ry:n tiedote 21.11.2020

Miessakit ry:n tiedote 30.11.2020.

Miessakit ry:n valtuusto kokoontui syyskokoukseensa Helsingissa 21.11.2020. Kokouksessa nimettiin yhdistyksen hallitus
vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, filosofian
maisteri Petri Honkonen Saarijarvelta. Hallituksen rivijaseniksi valittiin Kari Kopra
(paihdehuollon johtaja, Kirkkonummi),
Pertti Rantanen (elakelainen, Helsinki),
Teemu Seikkula (Head of Group control,
Jarvenpaa) ja Markku Vettenniemi
(toimitusjohtaja, Espoo). Yhdistyksen valtuuston puheenjohtajana toimii Veli Sarmakari ja toiminnanjohtajana jatkaa Tomi
Timperi.

Linjaus koskee Helsingin, Tampereen, Lahden ja Oulun toimipisteita.

Lisatietoja
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
+358 50 588 1687
tomi.timperi@miessakit.fi

Koronavirusepidemian ajan kriisi- ja muut
palvelumme (yksilo- ja paritapaamiset) toteutetaan etayhteyksin. Tasta poiketaan
vain valttamattomimmissa tapauksissa,
jolloin huolehdimme koronaturvallisuudesta erityisen tarkasti panostamalla turvavaleihin, hygieniaan ja maskien kayttamiseen. Myos ryhmatoimintamme siirtyvat
toteutettaviksi etavalineilla. Koulutukset ja
muut tapahtumat siirretaan tuonnemmaksi, toteutetaan etana tai perutaan.
Videovalitteisesti tyoskennellessa kaytamme Teams-sovellusta, joka toimii tietokoneella sujuvasti selaimenkin kautta eli itse
ohjelmaa ei tarvitse asentaa. Teams toimii
myos alypuhelimissa. Edella mainitun lisaksi voidaan tyoskennella perinteisesti
puhelimitse. Nailla tyokaluilla huolehdimme asiakastyoskentelyn tietoturvasta. Tahanastisen asiakaspalautteen perusteella
etatyoskentely kanssamme on koettu varsin helpoksi ja toimivaksi tavaksi kasitella
mielta painavia asioita.
Ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Tilanteen ja viranomaisohjeiden ja -suositusten
kehittymista seurataan jatkuvasti ja ohjeistuksia tarkennetaan tarpeen vaatiessa niiden mukaisesti.
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MIESSAKIT TARJOAA TUKEA ETÄYHTEYKSIEN KAUTTA
Miessakkien kaikki toimintamuodot tarjoavat tukea myös poikkeusolojen aikaan puhelimitse ja etävälineitä hyödyntämällä.
Asiakastapaamiset videovälitteisesti tai
puhelimitse
Erosta Elossa | Lyomaton Linja | Vakivaltaa
Kokeneet Miehet | Vieraasta Veljeksi
Lisatietoja: www.miessakit.fi
Chat-palvelumme Tukinetissä
Erosta Elossa maanantaisin klo 21-23
Lisatietoja: www.tukinet.net
Keskusteluryhmät Tukinetissä
Erosta Elossa – erokeskustelua miehille
Tukinetissa myos Erosta Elossa -tukisuhde
-palvelu
Lisatietoja: www.tukinet.net
Verkkokurssit Hyvä kysymys -alustalla
Lahisuhdevakivallan ehkaisykurssi
MÄSI-kurssi miehille masennusoireisiin tai
niiden kohtaamiseen perheessa
Isakurssi 1
Lisatietoja: www.hyvakysymys.fi
Päivystävät luurit
ISÄluuri numerossa 044 751 1332
Ärkisin klo 9-16
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VUODEN ISÄT MURTAVAT PERINTEISIÄ KÄSITYKSIÄ
ISYYDESTÄ JA PERHEESTÄ
Siilinjarvelainen Petri Hartikainen, oululainen Vesa Ilola ja Espoossa asuva Fabrizio
Trotti on tanaan palkittu Vuoden Isa palkinnolla. Palkinnon jakoi pohjoismaisen
yhteistyon ja tasa-arvon ministeri Thomas
Blomqvist.
”Vuoden Isa -palkinnolla haluamme kiinnittaa huomiota isan merkitykseen ja rooliin vanhempana. Palkittavat isat edustavat turvallista ja vastuullista isyytta seka
edistavat esimerkillaan hyvaa arkea ja
kunnioittavat lapsen oikeuksia ja etua”, sanoo ministeri Blomqvist tervehdyksessaan
palkituille.
Palkitut isat ovat esimerkillisella tavalla
edistaneet sukupuolten tasa-arvoa perheelamassa, loytaneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa seka elamantyol-
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laan tai vaikuttamistoiminnassa nostaneet
esiin isyyteen liittyvia kysymyksia.
Palkitsemisemisperusteissa korostuvat
myos sukupuolen ja perhekasityksen monimuotoisuus seka tyo maahan muuttaneiden parissa.
Petri Hartikainen edustaa turvallista ja
vastuullista isyytta. Han on omalla esimerkillaan murtanut perinteisia ennakkokasityksia perheesta ja isyydesta ja toiminnallaan edistanyt miesten itsenaista sijaisvanhemmuutta. Perhehoitajana tyoskenteleva
Hartikainen on toiminut sijaisisana ja ainoana vanhempana viidelle lapselle. Talla
hetkella han on sijaisisa erityislapselle.
Hartikainen vaikuttaa aktiivisesti verkostoissa ja jarjestoissa ja tekee yhteistyota
eri toimijoiden kanssa lasten edun hyvaksi.

JÄSENTIEDOTE

Vesa Ilola on kahden lapsen vanhempi.
Han edustaa vakaata perhe-elamaa ja hyvinvoinnin jakamista muille. Ilola on toiminut vapaaehtoisena alueellaan, ja tehnyt
myos palkkatyota erilaisten sosiaalisen innostamisen periaatteita noudattavien
hankkeiden parissa. Han on muun muassa
tyoskennellyt lasten ja nuorten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta erityisesti maahanmuuttajaperheiden parissa.
Isana Ilola on paneutunut omien lastensa
hyvinvoinnin ja perheen vuorovaikutuksen
tukemiseen.
Fabrizio Trotti tulee kolmen kulttuurin
perheesta, jossa on seka biologisia lapsia
etta adoptiolapsia. Fabrizio on toiminut
vertaistukena isille ja kehittanyt mentoritoimintaa nuorille, erityisesti syrjaytymisvaarassa oleville nuorille ja tukenut maahanmuuttajaperheita. Han on myos kayttanyt paljon perhevapaita ja nayttanyt arjessa tasa-arvoisen vanhemmuuden esimerkkia.
Vuoden Isä -palkinto
Vuoden Isa -palkinto jaetaan henkilolle,
joka on edistanyt omalla esimerkillaan ja
toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisannyt nain sen arvostusta.
Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, etta
aktiivinen isyys saisi enemman jalansijaa
yleisessa ajattelutavassa. Tavoitteena on
vahvistaa isyytta, tukea tyon ja perheen
yhteensovittamista, edistaa lapsen etua seka miesten ja naisten tasa-arvoa.

Ensimmainen Vuoden isa -palkinto jaettiin
vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensa 37 isaa vuoden 2020 palkittavat mukaan luettuna.
Koronatilanteen vuoksi tana vuonna ei jarjestetty palkinnonjakotilaisuutta. Ministeri
Blomqvist onnitteli palkinnonsaajia puhelimitse.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, p.
02951 63233, etunimi.sukunimi@stm.fi
Palkinnon jakaa Sosiaali- ja terveysministeriö Väestöliiton esityksestä. Valmistelun
kumppanuustahoihin kuuluu myös Adoptioperheet ry, Familia ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto ry, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ry, Miessakit ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nytkis ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Olympiakomitea, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry
sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
Tiedote on julkaistu alun perin Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla 3.11.2020: https://stm.fi/-/vuoden-isatmurtavat-perinteisia-kasityksia-isyydesta-ja-perheesta
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MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET

VERTAISMIEHEN KÄSIKIRJA JULKAISTU
Miessakit ry on julkaissut oppaan, joka kasittelee miesten vapaaehtoistoimintaa.
Vertaismiehen kasikirja on opas siihen, miten miesten vapaaehtoisuuteen perustuvaa
vertaistoimintaa onnistuneesti voidaan
jarjestaa. Kirjassa aaneen paasevat tyontekijat ja Toiminnan Miehet -hankkeessa mukana olleet vertaismiehet.
”Toiminnan Miesten vertaistoiminnassa
miehet päättävät toiminnan sisällön. Vertaismies on lenkki kaveruuden ja ammattilaisuuden välimaastossa toimien tarkoituksen mukaisella tavalla omasta elämänkokemuksesta käsin. Tämä käsikirja antaa työkaluja miehiä kiinnostavan vertaistoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kirja on suunnattu sekä toiminnasta kiinnostuneille että sosiaalialan ammattilaisille.”
Kasikirjan tavoitteena on antaa perustietopaketti vertaismiehena toimimiseen seka
tuoda esille miesten vapaaehtoistoiminnassa tarkeaksi havaitut toimintatavat. Kasikirjan kehittaminen aloitettiin Toiminnan Miesten vertaistoiminnasta keraaman
kokemusaineiston koostamisella.
Mielekkaan tekemisen puute, vahaiset sosiaaliset kontaktit, yksinaisyyden tunne,
osattomuus, syrjaytyminen, muutto uudelle paikkakunnalle tai vain tarve puhua jostakin elamaa askarruttavasta asiasta toiselle ovat tilanteita, jolloin mies tarvitsee
vertaistoiminnan tarjoamaa tukea ja kiinnittymiskohtia.
– Kysymme miehilta, mita he haluavat tehda ja mitka asiat edesauttavat heidan hyvinvointiaan? Mies kylla puhuu, kun mieSivu 16

helle annetaan paikka ja tila puhua, kertoo
hanketyontekija Jyri Blomqvist.
– Paras tapa on lahtea toteuttamaan
omaan kiinnostukseen liittyvaa juttua, jatkaa hankekoordinaattori Visa Kuusikallio.
Miessakkien Toiminnan Miehet on kolmen
vuoden ajan koonnut miehia vertaistoimintaansa. Hanke on luonut verkoston,
jossa miehet jarjestavat vuosittain toisilleen kymmenia erilaisia vertaisryhmia juttusakeista laavusakkeihin, saunasakeista
sabasakkeihin.
– Toiminta vahvistaa niin tukea saavan
kuin tukea antavan miehen hyvinvointia.
Me olemme yhdistaneet osallistujamiehille
ja vapaaehtoisille sopivan toiminnan seka
toteuttamistavan. Toiminta toteutetaan
siihen osallistuvien ehdoilla ja kaikenlaiset
miehet ovat tervetulleita toimintaan, kertoo Kuusikallio.
– Kylla mies lahtee mukaan ja pysyy mukana, kun toiminta on kiinnostavaa ja tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esimerkkeina
vaikkapa keskustelu toisten miesten kanssa, saunominen tai pelaaminen rennolla
otteella. Hankekauden lopussa aktiivisia
vertaismiehia on yli 30, toteaa Blomqvist.
Opas on osa Toiminnan Miehet -hanketta,
joka luo hyvinvointia ja osallisuutta miehille vertaisuuden avulla. Vapaaehtoiset vertaismiehet toimivat hankkeessa tuen antajina ja ryhmanohjaajina. Vertaistoiminnassa nousevat esiin yhdessa tekeminen, huumorin savyttama sosiaalinen vuorovaikutus, kokemusten vaihtaminen ja yhdenvertaisuus.
JÄSENTIEDOTE

Tilaa painettu versio osoitteesta https://www.miessakit.fi/kauppa/
Sivuilta voit myös ladata luettavaksi ilmaisen pdf-version.
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MIESTEN VIIKKO 2020 NOSTI ESILLE MIESTEN HYVINVOINTIA
Miessakit kiittaa
kaikkia viikon tapahtumien jarjestajia ja
osallistujia! Miesten
Viikko palaa jalleen
uudella teemalla ensi
vuonna isanpaivaviikolla 8. - 14.11.2021.
Miesten Viikon nettisivut:
www.miestenviikko.fi/
www.facebook.com/
miesten-viikko
Miessakkien koordinoima 16. Miesten
Viikko jarjestettiin isanpaivaviikolla hyvalla menestyksella. Erilaisia tapahtumia pidettiin eri puolilla Suomea kasvokkain ja
myos etayhteyksia hyodyntamalla.
Viikkoa juhlistettiin mm. monien toimijoiden yhteistyossa toteuttamalla Puhetta
lauteilla -kampanjalla, jossa haastettiin
suomalaiset miehet lauteille puhumaan syvallisia ja osoitettiin etta ”Kylla miehetkin
puhuvat tunteistaan!” Suosittu oli myos
MIKÄMIES! goes Pyynikki -tapahtuma
Tampereella. Pyynikinharjulla pidetyn paivan toimintarasteilla miehet ja heidan laheisensa paasivat mm. nauttimaan metsarentoutuksesta ja kokeilemaan aijajoogassa notkistumista.
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Miesten hyvinvointi ja Miessakit näkyivät Miesten Viikolla mediassa
Isanpaivaan paattyneella Miesten Viikolla
miehet ja heidan hyvinvointinsa nousivat
esiin televisiossa, radiossa, podcastpuolella ja lehdissa. Miessakkien tyontekijat ja vertaismiehet vierailivat useissa ohjelmissa ja lehtijutuissa keskustelemassa
miehista, isyydesta ja heidan hyvinvointiaan tukevista seka haastavista tekijoista.
Listaus lukuisista vierailuista linkkeineen
loytyy Miessakkien nettisivuilta:
https://www.miessakit.fi/2020/11/10/
miesten-hyvinvointi-ja-miessakit-nakyivatmiesten-viikolla-mediassa/

JÄSENTIEDOTE

MIESSAKIT PODCASTIEN PYÖRITYKSESSÄ
Erosta Elossa mukana Eron silmässä podcastissa
Millaisia tunteita eroon liittyy ja miksi
avun hakemisen kynnys on etenkin miehilla niin korkea? Sininauhaliiton Eron silmassa -podcastissa tuoreessa jaksossa paneudutaan mm. naihin miesten haasteisiin.
Haastateltavana kuullaan Miessakkien erotyontekija Tomi-Pekka Liiasta. "Yon pimeina tunteina on selattu nettia ja googlattu
erilaisia palveluja. Ja sitten loydetty Miessakkien kotisivut. Mies soittaa huolissaan,
hadissaan ja peloissaan. Monelle miehelle
ero on tullut yllatyksena."
Liias on vieraillut myos podcastin aiemmassa paihderiippuvuutta kasittelevassa
jaksossa. Mita paihderiippuvuus on ja miten se vaikuttaa parisuhteeseen ja perheelamaan? Miksi paihteista johtuvat erot
ovat usein niin pitkia prosesseja? Kenen
hyvinvoinnin tulisi olla ensisijalla?
Nama ja muut Eron Silmassa –podcastin
jaksot loytyvat osoitteesta: https://
play.acast.com/s/eron-silmassa/

jalainen. Mukana myos vakivaltaa kokenut
mies kokemusasiantuntijana. Podcastia
julkaisee Suomen poliisi.
Tallaisia jalkia lahisuhdevakivalta jattaa –
jakso loytyy Pysahdy-kampanjan sivuilta:
https://www.poliisi.fi/pysahdy
≡
Toiminnan Miehet kuultavana Aito Iskelmän päivässä
Miessakkien hankekoordinaattori Visa
Kuusikallio vieraili Äito Iskelman Hanna
Kinnusen haastateltavana. Keskustelua
kaytiin mm. miehen roolista Suomessa
vuonna 2020. Millaista isyytta nykymies
haluaa vaalia? Millaista keskustelua miehen roolista nyky-yhteiskunnassa olisi hyva kayda? Ja miksi taman ajan miehella on
myos enemman tilaa tunteiden nayttamiseen?
Haastattelu kuultavissa osoitteessa:
https://www.supla.fi/audio/3731667

≡
Lyömätön Linja Pysähdy! -podcastin lähisuhdeväkivaltaa käsittelevässä jaksossa

Pysahdy! -podcastin avausjaksossa kasitellaan sita, milta tuntuu joutua lahisuhdevakivallan kohteeksi? Jaksossa paneudutaan
siihen, miten korona-aika on vaikuttanut
lahisuhdevakivallan ilmenemismuotoihin.
Haastateltavana Miessakkien Lyomattoman Linjan vakivaltatyontekija Roope KarSivu 19

ISIEN HYVINVOINTI ON ENNEN KAIKKEA LASTEN ETU
Isyyttä voivat haastaa esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys, nuoruuden
ikävaihe tai isän mallin puute.

ja paasee nakemaan, etta arjessa harjoittelu ja virheista oppiminen on inhimillinen
osa vanhemmuutta.

Isaksi tuleminen on riemullista ja palkitsevaa mutta myos hammentavaa ja ristiriitaista aikaa. Kokemuksemme mukaan monet isat tuntevat yksinaisyytta ja keinottomuutta ja jaavat helposti yksin isyytensa
kanssa. Sosiaalinen verkosto vanhemmuuden kokemusten jakamiseen ja tunteista
kertomiseen voi olla ohut. Henkilokohtaisista asioista puhuminen voi myos tuntua
vieraalta.

Tuesta hyotyvat etenkin haastavassa asemassa olevat isat, mutta juuri heilla voi olla
korkein kynnys tuen hakemiseen. Isia tuettaessa tulisikin huomioida isyyden moninaisuus ja risteavat haasteet.

Isyyteen on tarkeaa tarjota kohdennettua
ja helposti saatavilla olevaa tukea, jotta
isat eivat jaisi etaisiksi omassa perheessa,
vanhemmuudessa ja palveluiden piirissa.
Isia tukevassa tyossamme olemme huomanneet, etta panostaminen isien kohtaamiseen palveluissa on vahentynyt. Huolenamme on, etta isien tukipalvelut jaavat
katveeseen tai karsiutuvat kokonaan eika
isyyden tukemisen arvoa nahda tarpeeksi
suurena. Tuen karsiminen on lyhytnakoista, koska vaarassa on paitsi isien myos lasten ja perheiden hyvinvointi.
Kohtaamamme isat ovat kokeneet usein
huolta siita, onko heidan vanhemmuudessaan tilaa inhimilliselle epataydellisyydelle. Omien ja ulkoapain tulevien odotusten
keskella isat kokevat hapeaa ja tuntevat
olevansa epaonnistuneita vanhempana.
Naiden paineiden keskella erityisen arvokasta on tukea vertaisuutta. Siihen tulee
tarjota mahdollisuuksia. Kokemuksia jakaessa omaan tilanteeseen saa perspektiivia
Sivu 20

Keskustelu isyydesta seka isyyden tuen eri
muodot painottuvat usein niin sanottujen
keskivertoisten elamantilanteiden ilmioihin. Marginaalisemmille ilmioille jaa vain
vahan tilaa.
Monien miesten isyytta haastavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, yksinaisyys, nuoruuden ikavaihe tai isan mallin
puute. Onko meilla Suomessa riittavia palveluita vastaamaan naihin isyyden haasteisiin?
Isyyden tuki tulisi sitoa vahvemmin osaksi
palvelutarjontaa ja siihen pitaisi panostaa
paljon nykyista enemman. Esimerkiksi hyvin toteutettu yhteistyo kolmannen sektorin kanssa tarjoaa ruuhkautuneille kunnallisille palveluille vaikuttavaa taydennysta.
Isyyteen panostaminen on samalla sijoitus
perheisiin. Se maksaa itsensa takaisin yhteiskunnallisena hyvinvointina ja saastona
muissa palveluissa.
Miessakit ry:n, Vantaan perhekoutsien,
Mantsalan ja Leppavaaran seurakunnan,
Lyomaton Linja Espoossa ry:n ja Silmutoiminnan isatyontekijoina toivomme isyyden arvostuksen ja tuen lisaantyvan nyt ja
tulevaisuudessa. Isien hyvinvointi ja yhJÄSENTIEDOTE

denvertaisuus vanhemmuudessa on kaikkien, ennen kaikkea lasten etu ja oikeus. ∎
Ismo Pitkänen
järjestösihteeri, Miessakit ry
Jussi Vehniäinen
Nuoret isät -kehittämishanke
Loisto setlementti / Silmu-toiminta
Kirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Sanomien mielipideosiossa 6.11.2020.
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MIESSAKIT PÄRJÄÄ, KOSKA SITÄ TARVITAAN
Teksti Timo Laaninen, Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtaja 2017-2020

Kolmen vuoden kauteni Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtajana on paattymassa.
Haluan kiittaa yhdistyksen luottamushenkiloita ja tyontekijoita hyvasta yhteistyosta
ja toivottaa tyollenne mita parhainta menestysta myos jatkossa.
Kun minua pyydettiin kolme vuotta sitten
yhdistyksen toimintaan, olin yllattynyt.
Tiesin kylla yhdistyksen nimen ja tunsin
joitakin sen tyomuotoja, mutta hyppy kylmiltaan hallituksen puheenjohtajaksi hiukan arvelutti.

pakotti Veikkauksen rajoittamaan peliautomaattien maaraa. Se oli tarkoitus tehda
rauhallisemmalla aikataululla, mutta kevaan koronaepidemia pakotti sulkemaan
automaatit kuukausien ajaksi.
Äloitimme yhdistyksen hallituksessa jo ennen koronakriisia keskustelun siita, miten
meidan olisi reagoitava tiukkenevan rahoituksen nakymiin. Paadyimme johtopaatokseen, joka patee edelleen. Yhdistyksen on
tehtava tyonsa niin hyvin, etta se parjaa
myos valtion budjetin supistuvien momenttien oloissa.

Äika pian epaily muuttui kuitenkin innostukseksi. Nyt oli mahdollisuus antaa tarkeaan tyohon kaikki se osaaminen ja kokemus, mita reppuun oli matkan varrella kertynyt.

Uskon vahvasti, etta Miessakit parjaa jatkossakin. Se parjaa yksinkertaisesti siksi,
etta sita tarvitaan. Kukaan muu tassa
maassa yhta hyvin perilla miehia koskevista ongelmista ja sitoutunut etsimaan niihin
ratkaisuja.

Lopullisesti minut vakuutti keskustelu toiminnanjohtaja Tomi Timperin kanssa. Han
teki selkoa yhdistyksen projekteista ja taloudesta. Tulin vakuuttuneeksi, etta ainoa
ehtoni tayttyi. Yhdistyksen paperit olivat
hyvassa jarjestyksessa ja sen taloutta hoidettiin vastuullisesti.

Jos mina edustin hallituksen puheenjohtajana varttuneen miehen kokemusta, seuraajani kansanedustaja Petri Honkonen
edustaa nuoremman sukupolven energiaa.
Uskon, etta tallainen vaihtelu paitsi virkistaa on myos valttamatonta, jotta yhdistyksen toiminta voi edelleen kehittya.

Miessakit ry on arvostettu toimija alallaan,
erityisesti miehia koskevien ongelmien
asiantuntijana. Paras esimerkki tasta arvostuksesta on se varsin mittava taloudellinen tuki, jonka yhteiskunta ohjaa yhdistyksen toimintaan Stea-avustuksina.

Lopuksi haluan viela kiittaa erityisesti toiminnanjohtaja Tomi Timperia kolmen vuoden yhteistyosta. Hallituksen oli helppo
tehda paatoksia, koska ne olivat hyvin valmisteltuja. Äikaa ja energiaa ei tarvinnut
tuhlata tulipalojen sammutteluun. ∎

Paattyvan vuoden aikana Miessakit kohtasi
samat haasteet kuin monet muutkin Veikkauksen tuotoista riippuvat toimijat. Yhteiskunnallinen keskustelu pelihaitoista
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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@gmail.com

Järvenpää
Petre Pomell
0407271905
petre.pomell@miessakit.fi

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

Tampere
Pekka Huttunen
0500 794794
pekka.e.huttunen@miessakit.fi

Raasepori
Teijo Kontio
0449839195
teijo.kontio@me.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

Oulu
Jarno Mettovaara
040 734 2124
jamettov@gmail.com
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