
YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN ! 

 

LAPE-MESSUT TORSTAINA 18.1.2018 klo 12 - 20 

Vihdin pääkirjastossa ja Nummelan nuorisokeskuksessa 

Tervetuloa tutustumaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lapsiperheille suunnattua 

toimintaa on pääkirjastossa ja sen piha-alueella, nuorille ja heidän perheilleen suunnattu toiminta 

on Nummelan nuorisokeskuksessa. 

OHJELMA VIHDIN PÄÄKIRJASTOSSA: 

Palvelujansa esittelevät Vihdin kunta, Karviaisen perhepalvelut, maakunnallinen Lape, Vihdin 

seurakunta, Vihdin vanhemmat, MLL ja Vihdin mielenterveysseura. 

Toimintapisteillä mm. 

 Nalle-neuvola, ota oma pehmolelu mukaan 

 Liiku ja opi! Liikkuva koulu -ohjelman kanssa 

 Liikuntapalveluiden Metsäkylpy-polku kirjaston  

pihalla klo 17 - 20 

 Lape-hankkeen ketterien kokeilujen esittely:  

6 askelta kouluun, klo 15 - 18 Mopo- ja 

Hope-toiminta, Annantien perhetuvan toiminta 

 MLL:n lukumummojen satuhetket klo 15 - 17 

 Vihdin vanhemmat – toiveita toimintaan klo 14 - 20 

 Sukupuun teko oman perheen kanssa 

 Askartelupaja 

 Pulmalabyrintti 

 Kasvomaalausta yhdessä vanhemman kanssa 

 Peppi Pitkätossu esiintyy klo 17.30 ja klo 19 

 

OHJELMA NUMMELAN NUORISOKESKUKSESSA: 

Palvelujansa esittelevät Vihdin kunnan nuorisopalvelut ja Karviaisen perhepalvelut 

 klo 12 - 13.30 Ennakkoluuloroskiksessa voit testata suvaitsevaisuuttasi 

 klo 12 - 18 Nuorisoaseman toiminnan esittely 

 klo 12 - 17.30 Nuorten työpajatoiminnan esittely, retro tv-peli, arvontaa 

 klo 12 - 17.30 Etsivä nuorisotyö Vimma, Kohti onnellisuutta sekä hyvinvoinnin osa-alueet  

 klo 12 - 18 Kerro toiveesi unelmien nuorisotalosta 

 klo 12 - 18 Tule kokeilemaan, miltä maailma näyttää kännilasien läpi 

 klo 12 - 20 Kokeile erilaisia konsolipelejä  

 klo 15 - 20 Nuorten ehkäisyneuvontaa, paikalla terveydenhuollon ammattilainen 

 klo 13 - 15 Innopoli -peli ammattilaisille 

 klo 14 - 15 Kouluterveyskyselyn tuloksia esitellään alan ammattilaisille  

 klo 15 - 17 Biljarditurnaus, tule paikalle ajoissa, voittaja palkitaan  

 klo 15 - 17 Tule testaamaan rallitaitosi rattipolkimilla, paras aika palkitaan 

 klo 15 - 16  Innopoli -peli nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville  

 klo 17 - 18 Innopoli -peli nuorille ja perheille  

 klo 18 - 19 Mitä kertoo viimeisin kouluterveyskysely. Tulosten esittely nuorille ja huoltajille 

 klo 19 - 20 Kesätyöseteli-info nuorille & työnantajille  
(ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla) 



Partiolaiset tarjoavat muurikkalettuja osallistujille Nummelan seurakuntakeskuksen piha-alueella 

klo 16 - 20. 

 

Yhdessä olemme enemmän!  

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! 

 

http://www.karviainen.fi/
https://www.lapeuusimaa.fi/
https://www.lapeuusimaa.fi/
http://www.vihti.fi/

