
8.–14.11.2021Miesten viikko

Maanantai 8.11.

Isien kohtaamispaikka / Neuvolapäivystys
Myllyojan neuvola, Hoitajanrinne 1, 4.krs ja D-rappu, klo 10.30–12

Isä- ja miestyö jalkautuu neuvoloihin ja tuolloin on mahdollista 
jutella isyydestä, vanhemmuudesta sekä vaikka formuloista.
Lisätietoja: Isä- ja miestyöntekijä Ville Pahkin, 044 703 5540, 
ville.pahkin@ouka.fi tai diakoni Kari Rekilä, 050 521 1064,  
kari.rekila@evl.fi 

Miehet kuulolla ”leirinuotiolla” klo 12–19
Oulun pääkirjaston ala-aula

Mahdollisuus keskustella päivystävien työntekijöiden kanssa mie-
hen elämään liittyvistä asioista ja mitä olla mies tämän päivän Suo-
messa.
Lisätietoja: Jukka Joensuu, 044 745 3847

Miehet kuulolla -tilaisuus Myllyojan kirjastossa  
klo 16.30–19
Karvarinaukio 11

Kahvia, mehua ja keksejä, sekä asiaa meistä miehistä.
Lisätietoja: Tom Pajukangas, perhetoiminnanohjaaja, Oulujoen 
seurakunta, 044 788 4127, tom.pajukangas@evl.fi

Harri Filppa: Miehen suru ja sen käsittely  
kuvilla ja sanoilla klo 17–19
Keskustan seurakuntatalo, pieni seurakuntasali, 2. krs, isokatu 17

Piirtäminen ja kirjoittaminen ovat yllättävän helppoja keinoja tut-
kia omaa sisintään. Vielä kun muistaa pitää mielessään, että kukaan 
muu ei tulkitse teoksia vaan tekijä itse on niiden tärkein lukija. 
Muistojen arkistoon kätkeytyy monella raskaan surun läpikäyneellä 
iso määrä aineistoa. Sarjakuvantekijä Harri Filppa käsittelee tapah-
tumassa sarjakuvan keinoja ja niiden käyttämistä suruprosessin vä-
lineenä. Sisältö pohjautuu Filpan omaelämänkerralliseen sarjakuva-
teokseen Kuolema meidät erotti (Pokuto 2017). 
Yhteystiedot: Harri Filppa, 050 330 7186, harri@filppa.com, 
www.filppa.com tai diakoni Kari Rekilä, 050 521 1065,  
kari.rekila@evl.fi

Tiistai 9.11.

Isien kohtaamispaikka / Neuvolapäivystys
Haukiputaan neuvola, Simppulantie 15 A 3, klo 11.30–13
Kontinkankaan neuvola, Kajaanintie 46, klo 13.30–15

Isä- ja miestyö jalkautuu neuvoloihin ja tuolloin on mahdollista 
jutella isyydestä, vanhemmuudesta sekä vaikka formuloista.
Lisätietoja: Isä- ja miestyöntekijä Ville Pahkin, 044 703 5540, 
ville.pahkin@ouka.fi tai diakoni Kari Rekilä, 050 521 1064,  
kari.rekila@evl.fi

Kirjailijavieraana Pekka Sauri klo 18–19.30
Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3

Kirjailijavieras Pekka Sauri on koulutukseltaan psykologi, FT 
ja on toiminut mm. työelämäprofessorina, vihreän liikkeen 
näkyvänä poliitikkona, Helsingin apulaiskaupunginjohtajana 
ja myös Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajana. Hän 
on aktiivinen viestijä eri foorumeilla ja on julkaissut useita 
kirjoja, joista viimeisimpänä Huominen, eilisen sanelema 
-teoksen vuonna 2020. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Hyvän mielen talo ry ja Oulun kaupunginkirjasto. Kirjailija-
vierasta haastattelemassa Solja Peltovuori, toiminnanjohtaja, 
Hyvän mielen talo ry.

Keskiviikko 10.11.

Miehet kuulolla -tapahtuma klo 10–12
Oulunsalon kirkon vieressä olevalla laavulla

Hartaus klo 10. Yhdessäoloa ja makkaranpaistoa.
Lisätietoja: Jukka Joensuu, 044 745 3847,  
jukka.joensuu@evl.fi

Miehet kuulolla Kumppanuuskeskuksella  
klo 10–14
Kumppanuuskeskus, Laituri kahvila, Kansankatu 53 (katu-
taso)

Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja vaihta-
maan kuulumisia Kumppiksen kahvilaan. Vapaan keskustelun 
ohessa tarjolla kahvia, teetä, glögiä ja piskettiä. Lisäksi tieto-
tori Kumppiksen aulassa; tietoa mm. miesten viikon tapahtu-
mista ja miestyön verkoston toiminnoista sekä hyvinvoinnis-
ta ja terveydestä yleensä. Kahvilassa mukana: Miessakit ry ja 
Arjen sankarit -hanke (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
ja ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaiset).
Lisätietoja: Jani Isokääntä, Miessakit ry, Oulu, 
044 720 3111, jani.isokaanta@miessakit.fi

Isien kohtaamispaikka / Neuvolapäivystys
Tuiran neuvola, Kangastie 16, 2. kerros, klo 10–11.30
Kiimingin neuvola, Terveystie 1, klo 13–15

Isä- ja miestyö jalkautuu neuvoloihin ja tuolloin on mah-
dollista jutella isyydestä, vanhemmuudesta sekä vaikka 
formuloista.
Lisätietoja: Isä- ja miestyöntekijä Ville Pahkin, 
044 703 5540, ville.pahkin@ouka.fi tai diakoni Kari Rekilä, 
050 521 1064, kari.rekila@evl.fi

Miehet kuulolla Hyvän mielen talolla  
klo 18-19.30
Hyvän mielen talo, Opastavan perhetyön toimitila, Kauppu-
rienkatu 23.

Perhetyöntekijä Henry Kaspala ja Hyviksen luottamushen-
kilöt Ville-Veikko, Antti ja Jussi kutsuvat miehiä keskuste-
lemaan ajankohtaisista asioista ja kuulumisista. Ville-Veikolla 
on pitkäaikainen kokemustoimijan tausta ja vertaisosaami-
nen, Antilla ja Jussilla vahva terveydenhuollon ammattilaisen 
ja psykologin osaaminen keskusteluun osallistujien käytössä. 
Vapaan keskustelun ohessa tarjolla kahvia, teetä ja leivonnai-
sia. 
Ilmoittautuminen: henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi, 
044 334 6138.

Torstai 11.11. 

”Miehet kuulolla” – oululaisen Miesten viikon 
10-vuotisjuhlaseminaari 
OAMK, Kontinkankaan yksikkö, Lou D1191 luentosali

Seminaariin voi myös osallistua etänä Zoomin kautta ja tämän 
johdosta ennakkoilmoittautuminen: hannele.jurmu@evl.fi
11.00  Tietotoriin tutustuminen, pääaula
12.00  Tervetulosanat, ohjaaja Joonas Koskela, Poikien Talo, 

Vuolle Setlementti ry
12.15  Miehen elämää ajanvirrassa, psykoanalyytikko, psykiat-

ri, Hannu Säävälä, PPSHP
13.15  Miehet kuulolla – katsaus oululaiseen miestyöhön, 

isätyöntekijä Ville Pahkin, Oulun kaupunki ja lapsi- ja 
perhetyön diakoni Kari Rekilä Oulun seurakuntayhty-
mä

14.00  Tauko kahvitarjoilu
14.30  Isille.info-hanke, isätyöntekijä, diakoni, Timo Naapuri 

Mäntsälän seurakunta
15.10  Miestyön tulevaisuus, johtaja Jussi Markus, Poikien 

Talo, Vuolle Setlementti ry 
15.55  Seminaarin päätös

Miesten viikon konsertti, esiintyjänä Mika  
Nuorva trio klo 20.30
Ravintola Tuba

Mika Nuorva on keskisuomalainen laulaja-lauluntekijä. Laajem-
man yleisön tietoisuuteen Nuorva nousi 2000-luvulla kolmen 
suomenkielistä pop-rockia sisältäneen soololevynsä myötä. 
Elämänmakuisista teksteistään ja tarkoista riimeistään tunnettu 
Nuorvan neljäs soololevy on juuri julkaistu. Sen kappaleet Lin-
nunradan alla ja Ihana tuntematon on julkaistu sinkkuina kesä-
kuussa mm. Spotifyssa. Illan konsertissa Mika esiintyy triona 
triona baritonikitaristin ja saksofonistin kanssa. 
www.mikanuorvamusic.com
Lisätietoja: nuorisomuusikko Esa Rättyä, 040 574 7125,  
esa.rattya@evl.fi

Perjantai 12.11.

Isien kohtaamispaikka / Neuvolapäivystys
Kaakkurin neuvola, Pesätie 11, klo 10–11.30

Isä- ja miestyö jalkautuu neuvoloihin ja tuolloin on mahdollista 
jutella isyydestä, vanhemmuudesta  sekä vaikka formuloista.
Lisätietoja: Isä- ja miestyöntekijä Ville Pahkin, 044 703 5540, 
ville.pahkin@ouka.fi tai diakoni Kari Rekilä, 050 521 1064, 
kari.rekila@evl.fi

Lauantai 13.11.

Hiuskassa aamupala isille ja lapsille klo 8–11
Paraatikatu 8

Tervetuloa isänpäivän etkoille.
Lisätietoja: Tom Pajukangas, perhetoiminnanohjaaja, Oulujoen 
seurakunta, 044 788 4127, tom.pajukangas@evl.fi

Aamupala Isät ja lapset klo 9–11
Oulunsalon seurakunnan Toimitalo, Vattukuja 2

Monipuolinen aamupala, toiminnallista touhua lapsille.
Ilmoittautumiset 11.11 mennessä: Jukka Joensuu, 
044 745 3847, jukka.joensuu@evl.fi


