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Miehet kuulolla ”leirinuotiolla” ma–pe klo 14–18
Oulun pääkirjaston ala-aula
Mahdollisuus keskustella päivystävien työntekijöiden 
kanssa miehen elämään liittyvistä asioista ja mitä on olla 
mies tämän päivän Suomessa. 
Yhteystiedot: Matias Kavalus, p. 0504393704

Kiedo meidät tarinaan -haastekampanja
Miehiä kannustetaan lukemaan lapsille kirjastoihin, kou-
luhin ja päiväkoteihin. Päiväkotiryhmät, koululuokat sekä 
kirjastot haastetaan mukaan kampanjaan. 
Lisätiedot: www.vanhempainliitto.fi ja sari.haapakangas@
vanhempainliitto.fi

Maanantai 5.11.

Miesten viikon avajaiset klo 11
Kauppakeskus Valkea 
Mistä suomalainen mies on tehty? Mihin miestyötä tarvi-
taan? Puhumassa Oulun seudun miestyönverkostosta Juk-
ka Joensuu Oulunsalon seurakunnasta sekä Jussi Markus 
Poikien Talolta. Avajaiset päättää herkkä ja elämyksellinen 
Äijäbaletti. Laaja joukko miestyötä tekeviä jututettavana.

Kiedo meidät tarinaan -satutuokio klo 14
Oulun pääkirjaston Laituri
Mieskaveri Martti lukee lapsille. Kaikille avoin tilaisuus. 
Paikalla OUTI-nalle. Lisätiedot: Raija Lohilahti  
p. 040 6750300 / raija.lohilahti@oetk.fi
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Metsästys- ja kalastus elämäntapana  
-kirjailijatapaaminen klo 14.30–15.30
Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23 (sisäänkäynti 
Vaarankadulta)
Intohimosta tuli ammatti. Kirjailija, valokuvaaja Juha 
Jormanainen kertoo kokemuksistaan ja luonnossa liikku-
misesta. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Kirjanäyttelyssä viikoilla 44-45 esillä Jormanaisen erä- ja 
kalastuskirjoja, joiden myyntitulosta osa lahjoitetaan  
tukemaan Hyvän mielen talon toimintaa.

Isä-lapsiparkki – Kohtaamispaikka klo 17–19
Melleniustalo, Peltolankaari 18
Avoimet ovet -tutustumisilta, alle kouluikäisten lasten isille 
ja lapsille. Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän 
ja Oulun kaupungin Perhepalvelun järjestämää toimintaa, 
joka on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille lapsil-
leen. Parkki on matalankynnyksen kohtaamispaikka, johon 
isät sekä isoisät voivat tulla lastensa kanssa.
Lisätiedot: Lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilä, 
050 5211065, kari.rekila@evl.fi sekä Perhetyöntekijä,  
Ville Pahkin, 044 7035540, ville.pahkin@ouka.fi

Tiistai 6.11.

Kiedo meidät tarinaan –satutuokio klo 9–13
Mieskaveri Jukka lukee kirjastoautossa Pikkaralan, Sangin-
suun ja Lämsänjärven koululaisille.  
Lisätiedot: Raija Lohilahti p. 040 6750300 /  
raija.lohilahti@oetk.fi



Lähiöinnostajien kisa klo 16–18
Oulun pääkirjaston Laituri
Nyt otetaan miehistä ja minuuteista mittaa! Kaiken ikäiset 
ja kokoiset äijät voivat haastaa itsensä hauskalla tehotehtä-
vällä. Voit tulla yksin, kaksin tai porukalla. Päivän tyylik-
käämmästä suorituksesta annamme pienen palkkion. 
 
Miesten eroilta klo 18–20
Nuorten Ystävien keskustoimisto, Torikatu 28
Mies, oletko eronnut tai eroamassa? Mietitkö, miten ero 
vaikuttaa lapsiisi ja mitä tarkoittaa eron jälkeinen vanhem-
muus? Alustajana Lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä 
Kari Rekilä.  Keskustelua myös eron kokeneiden vanhem-
pien kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätiedot: Kari Rekilä p. 050 5211065 / kari.rekila@evl.fi

Keskiviikko 7.11.

Kiedo meidät tarinaan -satutuokio klo 9.15
Oulun pääkirjaston Laituri
Mieskaveri Marko lukee lapsille. Tilaisuus on avoin  
kaikille. OUTI-nalle mukana.  
Lisätiedot: Raija Lohilahti p. 040 6750300 /  
raija.lohilahti@oetk.fi

Kiedo meidät tarinaan -satutuokio klo 13
Haukiputaan kirjasto
Mieskaveri Seppo lukee lapsille. Tilaisuus on avoin kaikille.
Lisätiedot: Raija Lohilahti p. 040 6750300 /  
raija.lohilahti@oetk.fi
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Tunne Oulun kalastuspaikat! -tapahtuma klo 15–17
Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23 (sisäänkäynti 
Vaarankadulta)
Oulujoen uistelijat ry kertovat toiminnastaan ja Oulun 
kalastuspaikoista. Esittelyssä Oulujoen kalastusopas,  
vaappu- ja perhonäyttely sekä kalastustarvikkeita.  
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Lisätiedot: info@hyvanmielentalo.fi ja 041 463 5712, 
www.hyvanmielentalo.fi

Mitä isät edellä, sitä pojat perässä?  
–juttutuokio klo 17–19
Oulun pääkirjaston Maakuntasali
Tule porisemaan yli sukupolvisesta vanhemmuudesta! 
Mietimme yhdessä ja erikseen, kuka minä olen, missä 
ovat juureni, mitä olen perinyt, mitä haluan vaalia, mistä 
haluan luopua ja mitä haluaisin siirtää eteenpäin lapsilleni. 
Tässä levollisessa porinatuokiossa olet tervetullut matkalle 
omaan itseesi osana sukupolvien ketjua ja jakamaan  
kokemuksia yhdessä muiden kanssa, jos niin haluat. 
Matkan ajan kuskeina toimivat Santtu Salonen ja Aslak 
Rantakokko. Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista, 
mukaan mahtuu enintään 20 miestä.
Lisätiedot: aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi,  
p. 040 7211 300



Torstai 8.11.

Kiedo meidät tarinaan klo 17
Jäälin kirjasto
Mieskaveri Pertti lukee lapsille. Tilaisuuden jälkeen lapset 
voivat piirtää aiheesta minulle tärkeä mies. Työt tulevat 
esille Jäälin kirjastoon. 
Lisätiedot: Raija Lohilahti p. 040 6750300 /  
raija.lohilahti@oetk.fi

Erityislasten isien saunailta klo 17.30–20
Myllyojan asukastupa, Jokivarrenpolku 5
Saunan, saunajuomat ja eväät tarjoaa Pohjois-Suomen 
Autisminkirjo ry. Ilmoittautumiset 5.11. mennessä:  
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi, p. 040 7211 300.

Elokuva-ilta: Ihmeperhe 2 klo 16
Elokuvateatteri Star, Sali 2
Maksuton elokuvanäytös isille ja lapsille!  
Ikäsuositus on 7 vuotta. Istumapaikat tilaisuuteen voi  
varata Starin verkkosivuilta: www.elokuvateatteristar.fi

Perjantai 9.11.

Kakkukahvit Poikien Talolla klo 15–17
Isokatu 41 A 13
Kahvittelua ja hyvää musiikkia isille!
Yhteystiedot: Hilmi Oral p. 040 7280083
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Lauantai 10.11.

Isien ja lasten aamupala klo 9–11
Oulunsalon seurakunnan Toimitalo, Vattukuja 2
Monipuolinen aamupala, toiminallista touhua  
lapsenmielisille ja isien hyviä juttuja.
Ilmoittautumiset 31.10. mennessä: p. (08) 5142 700, 
oulunsalonseurakunta@evl.fi

Sunnuntai 11.11.

Isäinpäivän perhekirkko klo 18
Oulunsalon kirkko, Uhrikirkonkuja 2
Kaikille avoin perhekirkko! Tilaisuudessa huomioidaan 
erityisesti isät ja lapset. Perhekirkon toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Tarja Sakko. Mukana myös lastenohjaajat. 
Perhekirkon päättää iltapala.

 



LähiTapiola Pohjoinen tarjoaa Miehet kuulolla -väelle kahvit!
SunWok Buffet mukana Miestenviikolla.


