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KIRJASTOTALON

YSTÄVÄNPÄIVÄ

KIRJASTO
Kirjasto on koko kaupungin sydän ja
yhteinen olohuone, joka tarjoaa paikan
niin viihtymiseen kuin elinikäiseen
oppimiseen – kirjasto ei ole enää
pelkkä kirjojen lainaamo. Kirjastossa
voi viihtyä niin tapahtuman merkeissä,
pelejä pelaten kuin lehtiä lukien ja sen
ovet ovat avoinna kaikille.
Tervetuloa kirjaston uuteen
monitoimitilaan!

9:00-13:00
Kirjasto tarjoaa aamukahvit
lehtisalissa.
9:30-10:00
Satutunti
17:00-19:00
Lukukoira Aune ja ohjaaja
Mari vierailevat kirjastolla
kertomassa
lukukoiratoiminnasta.
Arpajaiset
Arvaa, kuinka monta
kirjastokorttia on purkissa.
Lähimmäksi arvannut voittaa
elokuvalipun Kino Maritaan.
Mikä nimeksi?
Ehdota nimeä uudelle
monitoimitilalle!

NUORISOVERSTAS

OUTOKUMMUN
KAUPUNGIN
NUORISOTOIMI

KIRJASTO
Koulukatu 7
83500 Outokumpu

NUORISOVERSTAS
Joensuun seudun nuorisoverstas ry tarjoaa yksilövalmennusta
Outokummussa 16-28 -vuotiaille työttömille ja peruskoulun päättäneille
nuorille. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä nuoren kanssa
polkua kohti opiskelu- ja työelämää, ja etenemme nuoren omaan
tahtiin. Matkan varrella tutustumme niin arjen hallinnan asioihin kuin
myös asetamme tavoitteita pidemmälle aikavälille.
Mikäli sinulla ei ole työtä, opiskelupaikkaa, tulevaisuuden suunnitelmat
mietityttävät tai sinulla ei muuten vain ole päiviisi tekemistä, olet
tervetullut Nuorisoverstaan toimintaan. Ota siis rohkeasti yhteyttä
sähköpostilla, soittamalla, viestillä tai vaikkapa piipahtamalla
Outokummun kirjastolla Suvin luona. Nähdään!

NUORISOKAHVILA KIRVO
AVOINNA ALKAEN KLO 13.

Mannerheimin
lastensuojeluliiton
Outokummun yhdistys toimii
outokumpulaisten lasten,
nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi. Yhdistyksessä on muun
muassa Perhekahvila, joka
toimii yhteistyössä
Perheidenpaikka ry:n ja
Outokummun kaupungin
kanssa. Alla olevien linkkien
kautta saat tietoa
toiminnastamme. Tule mukaan
toteuttamaan juuri sinulle ja
perheellesi mieleistä toimintaa!

Tervetuloa tanssaamaan discopallon
alle ikivihreiden lastenlaulujen
tahtiin!
Tarjolla popcornia ja infoa hankkeen
uusimmista kuvioista.

PERHEIDENPAIKKA

TUU MUKKAAN! –HANKE

Perheidenpaikka ry on Ensija turvakotien liiton
outokumpulainen
jäsenyhdistys. Yhdistyksen
perustehtävää on matalan
kynnyksen
ennaltaehkäisevä, avopalveluna toteutettava
lastensuojelutyö, esim.
tapaamispaikkatoiminnan
sekä perhe- ja
vauvakahviloiden
muodossa.

Tuu mukkaan! on Perheidenpaikka
ry:n ja Välke ry:n yhteishanke, joka
toimiI Outokummun, Polvijärven,
Liperin ja Heinäveden alueella
vuosina 2018 – 2021. Hankkeen
tavoitteena on luoda sosiaalisia
tukiverkostoja ja vertaistoimintaa
alle kouluikäisten lasten perheille.
Mukana toiminnassa on myös
vapaaehtoisia mummi- ja
ukkitoiminnasta innostuneita
aikuisia. Yhteisiä tapaamisia
järjestetään hankkeen toimintaalueella fyysisesti ja
videovälitteisesti. Hankkeen
yhtenä tavoitteena on kehittää ja
pilotoida videovälitteinen
digimummi- ja ukkipalvelu.
Tervetuloa mukaan osallistumaan!

Yhteystiedot:
Kuvernöörinkatu 1
83500 Outokumpu
toimisto@perheidenpaikka.fi
0400 819 841
www.ensijaturvakotien
liitto.fi/perheidenpaikka
www.facebook.com/
perheidenpaikka/

Yhteystiedot:
www.tuumukkaan.fi
hanketyontekija@perheidenpaikka
.fi
050 470 3177

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITTO

PERHEKAHVILA AVOINNA
KIRVOLLA KLO 10-12.
MITÄ ON ETSIVÄ
NUORISOTYÖ?
Etsivä nuorisotyöntekijä tukee alle
29-vuotiaita nuoria, jotka ovat
koulutuksen, työelämän tai
muiden palveluiden ulkopuolella.
Yhteistyössä etsivän
nuorisotyöntekijän kanssa
nuorella on mahdollisuus kerätä
tietoa ja taitoja sekä sellaista
sosiaalista pääomaa, joilla
suunnataan kohti aikuisuutta.
Etsivää nuorisotyötä ohjaa
nuorisolaki.

www.outokumpu.mll.fi

IG mlloutokumpu

FB MLLOutokumpu

