
 

 MIESTYÖN 

FOORUMI IX OULUSSA 18.-19.5.2016 
Vuoden 2016 miestyön foorumi järjestetään Sokos hotelli - Oulun Edenissä  

 

ILMOITTAUTUMINEN FOORUMIIN ON ALKANUT  www.miestyonfoorumi.fi sivustolla. 

Mukaan mahtuu 130 ensin ilmoittautunutta! 

Foorumimme materiaalit tulevat foorumin sivustolle tulostettavaan muotoon ennen varsinaista 

tapahtumaa. 

 

 

MIES KASVATTAJANA! 

 

 

Järjestyksessään yhdeksäs miestyön foorumi järjestetään Oulussa. Miestyön foorumi on koulutus- ja 

verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, järjestöjen, kirkon, valtion, varhaiskasvatuksen ja 

opetustoimen työntekijöille, jotka haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja perheiden auttamiseksi. 

Mukana on ollut myös ammattilaisia ja vapaaehtoisia myös kirkon ja järjestöjen piiristä. Miestyön foorumi on 

kerännyt aiempina vuosina osallistujia eri puolilta Suomea. Tapahtuma on merkittävin suomalainen miesten 

auttamiseen keskittyvä vuosittainen seminaari. Sisältö koostuu luennoista, työpajoista ja vapaasta 

verkostoitumisesta. 

 

Asiantuntijaluennoitsijoina ovat  Raisa Cacciatore, Ville Turkka ja Tuomas Kurttila. Työpajoissamme on laaja 

kattaus; sijaisisyys, mies/isä seksuaalikasvattajana, uskonnollisuus ammattilaisten haasteena sekä monia muita 

mielenkiintoisia aiheita. Toista kertaa pidetään myös tutkijanurkkaus, josta saat tiedon meneillään olevista 

tutkimuksista sekä sinulla on mahdollisuus ehdottaa tutkijoille aiheita miestyöhömme liittyen. 

Tutkijanurkkauksessa paikalla ovat Tuija Huuki, Johanna Mykkänen ja Sari Manninen. 

 

Ohjelma: 

 

Keskiviikko 18.5.2016 

Päivän puheenjohtajana toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Oulun ensi- ja turvakoti ry 

 

09.30-10.00    Ilmoittautuminen  ja tulokahvit 

10.00-10.05    Foorumin avaus 

10.05-10.35    Ray:n tervehdys Miestyön foorumille / Samuli Koiso-Kanttila 

10.35-11.00    Kuplettimies Jukka Takalo 

11.00 -12.00   "Oikeus kiintyä -  kasvattajan polku" / Ville Turkka, toiminnanjohtaja, Iceharts ry 

12.00-13.00   Lounas 

13.00 -14.30  Tarvitaanko miestä kasvatuksessa?/ Raisa Cacciatore,Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, 

tietokirjailija, kouluttaja, Väestöliitto 

 

 

 

http://www.miestyonfoorumi.fi/


14.30-15.30   Työpajat: 

                        

 Mies seksuaalikasvattajana / Jussi Pekkola, Väestöliitto 
 Mies sijaisisänä/ sijaisisä ja sijaisisäryhmän ohjaaja Markku Siira ja sijaisisäryhmän ohjaaja Seppo 

Kinnunen, PePPi- hanke 
 Miehen rooli erityisperheessä - isien kokemuksia perhe-elämästä ja palvelujärjestelmästä / Aslak 

Rantakokko , EPeLI-hanke Vanhempainliitto ry, Petri Määttä, Pohjois-Suomen Autismikirjo ry 
 "Ideologinen lähtökohta auttamisen haasteena" / Topi Linjama,PELA ry, Riitta Pohjoisvirta, Oulun 

ensi- ja turvakoti ry ja Johanna Hurtig, Lapin yliopisto 
 " Hän on minulle tärkeä, koska hän osaa rakastaa minua ja hän on kiva" /  Johanna Mykkänen, 

Jyväskylän yliopisto 
 " Kolmannen sektorin miehet kasvattajina - miehen mallia Poikien talolta ja Mieskavereilta/ Jussi 

Markus ja Matti Rissanen , Vuolle Setlementti ry, Raija Lohilahti Oulun ensi- ja turvakoti ry 
 Kannustava kasvatus, mitä ja miten?/ Satu Keisala Ensi- ja turvakotien liitto ry, Paula Mällinen 

Oulun ensi- ja turvakoti ry 

 
15.30-15.45   Kahvitauko 

15.45-17.00   Työpajat jatkuvat 

19.30 -22.30   Ohjelmallinen illallinen 

                                     

Torstai 19.5.2016 

Päivän puheenjohtajana kehittämispäällikkö Jussi Pulli, Ensi- ja turvakotienliitto ry 

  

09.00-10.15   Työpajat 2. kierros    

10.15-10.35   Tauko 

10.35-11.30   työpajat jatkuu                                          

11.30-12.30   Lounas  

12.30-14.00  Mies kasvattajana  /  Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila 

14.00-15.00   Työpajojen läpikäynti 

Kapulan luovuttaminen seuraavalle järjestäjälle 

klo 15.30 Miestyön foorumin päätös 

Miestyön foorumin osallistumismaksu on 140e (sisältää: lounaat, kahvit, iltatilaisuuden 

sekä kokousmateriaalit), osallistumismaksu laskutetaan kaksi viikkoa ennen foorumia. 

Majoitukset tulee varata suoraan Sokos hotelli- Oulun Edenistä. Huone hinnat ovat seuraavat: 

96e/1hh/huone, 116e/2hh/huone 

Varaustunnus: BTYO160523 

Varaukset: p. 0201234603 tai sales.eden@sokoshotels.fi 

Huonevaraukset kiintiöstä viimeistään 18.4.2016 

 

Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Oulun ensi- ja turvakoti ry, Vanhempain liitto ry sekä Poikien talo 

- Vuolle ry. 

 

 

 

http://www.miestyonfoorumi.fi/files/miestyonfoorumi.kotisivukone.com/tyopajat.pdf


 

 

 


