KESÄ 2017

Rauman Seudun Työttömät ry
Satamakatu 2, 26100 Rauma
Puh. (02) 8224 206
toimisto@raumantyottomat.com

Avoinna arkisin 9.00–15.00

KIPINÄ-hanke
Seminaarinkatu 3, 2krs
Palveluohjaaja/Eija Welling
Puh. 050 407 5923
eija.welling@raumantyottomat.com

Rauman Seudun Työttömät ry: n kesänviettopaikka
Jermuranta sijaitsee Petäjäksessä, Petäjäksentie 241

www.raumantyottomat.com





Tarjoaa monipuolista ja maksutonta vapaa-ajan toimintaa kaikille
Rauman alueen työttömille ja toimii matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana.
KIPINÄ
on
myös
EHYT
ry:n
kohtaamispaikkaverkoston jäsen ja kuuluu vapaaehtoistoiminnan
alueelliseen Valikko-verkostoon.
Tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, ylläpitää ja voimaannuttaa työ- ja
toimintakykyä sekä auttaa työn etsinnässä. Työhönopastaja on
paikalla sopimuksen mukaan p. 050 440 8817.



Järjestää liikuntapalveluja ja ryhmätoimintaa. KIPINÄssä voit
myös tavata palveluohjaajaa, ystäviä tai lukea päivän lehdet.
KIPINÄn infopiste torstaisin klo 13.00-15.00 (kesätauko 22.6.-3.8.)



Järjestää ajankohtaisia luentoja, kursseja ja koulutuksia sekä
matkoja, retkiä ja leirejä.

KIPINÄ järjestää kesällä liikuntaa, matkoja ja erilaisia tapahtumapäiviä sekä
leirin elokuussa. Alla muutama tärppi kesän menoista:

Matka Ruissalopäiville ke 14.6.
Kuuskajaskariretki (heinäkuussa)

RST ry toimii Sepäntalon ruokapuiston kummina ja järjestää
heinäkuussa (vko 28) puistossa paljon kivaa ohjelmaa arkisin klo
12-18. Seuraa ilmoittelua!
KIPINÄn kesäleiri ti 22.8.-to 24.8. Srk:n Lomakodilla. Leiri toteutetaan
päiväleirinä klo 9-16/18. Leiri on suunnattu työttömille työnhakijoille.
Lisää tapahtumia ja tietoa aikatauluista www.raumantyottomat.com
Tapahtumiin ilmoittatutumiset infopisteesteeseen
toimisto@raumantyottomat.com / p. 02 822 4206

Jalkapallo tiistaisin klo 10-12, Otanlahden nurmikenttä
Boccia keskiviikkoisin klo 10-12, Lokki-Sali, Seminaarinkatu 3, 2krs
Beach volley torstaisin klo 10-12, Otanlahden kenttä
Liikuntaryhmä Löydä lajisi kesän lajeina on mm. Pyöräily- ja

 Jermurannan kesäkauden avajaiset ti 6.6. klo 11-13


Jermuisäntä paikalla arkisin klo 10-15



Jäsenten saunavuorot tiistaisin ja torstaisin klo 12-14



Kioski (Katiska) palvelee jäseniä arkisin klo 10-14.

patikointiretki Omenapuumaahan, suppailu, minigolf..
Muutokset mahdollisia. Seuraa ilmoittelua lehdissä ja nettisivuillamme.
Monipalvelukeskus KIPINÄN tapahtumat ja liikuntapalvelut ovat ilmaisia ja tarkoitettu
kaikille Rauman alueen työttömille sekä heidän perheenjäsenilleen. Jos olet mm. työtön,
lomautettu, määräaikaisessa työsuhteessa, osa-aikatyössä, työkokeilussa, kuntouttavassa
työtoiminnassa tai työttömyyseläkkeellä, tervetuloa mukaan toimintaamme ja
liikkumaan yhdessä mukavassa ilmapiirissä!

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTOIMINTA?
Kts. myös muut jäsenpalvelut www.raumantyottomat.com

Mihin sinä tarvitset KIPINÄÄ? Tule käymään ja löydä
palveluistamme elämyksiä, iloa ja liikettä elämään!

Liity yhteiseen sähköpostirinkiimme ja tutustu toimintaan.
Vapaaehtoisten ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa
vaihtamaan kuulumisia ja ideoimaan tulevia tapahtumia.
Lisätietoa www.raumantyottomat.com

