
 

                         

Poikien Talo - Oulu 
Isokatu 41 A13, 90100 Oulu 
www.poikientalo-oulu.fi 
etunimi.sukunimi@vuolleoulu.fi 

TUU OMANA ITTENÄ! 

Poikien Talo on kohtaamispaikka 12 – 28 -vuotiaille pojille ja nuorille miehille sukupuolen moninaisuus huomioiden. 

Poikien Talolla sinut kohdataan yksilönä jokaisen vahvuudet huomioiden. Mahdollistamme kaikille toimintaan osallis-

tuville kokemuksen porukkaan kuulumisesta.  Poikien Talo on syrjintä – ja kiusaamisvapaa alue. Kaikki kohdataan yh-

denvertaisina riippumatta sosiaalisesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, mihin uskoo, mitä ajattelee tai kenestä 

tykkää.  

____________________________________________________________

Yksilötyö 

Yksilötyössä voit tutustua Poikien Talon työntekijöihin 
ja toimintaan omaan rauhalliseen tahtiin. Voit jutella 
mieltä askarruttavista asioista työntekijöiden kanssa 
henkilökohtaisesti. Yksilötyö on luonteeltaan keskuste-
levaa mielekkään tekemisen lomassa.  
 
Ryhmät 

Toteutamme erilaisia tavoitteellisia pienryhmiä kävi-
jöiltä ja verkostoilta nousevien tarpeiden mukaan. 
Ryhmät rakennetaan ikäjakauman, toiminnan ja asete-
tun tavoitteen mukaan. Voimme toteuttaa ryhmät 
joko omina tai yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.  
 
Yhteisötoiminta 

Voit tutustua uusiin ihmisiin, keskustella heidän kans-
saan ja viettää mukavaa aikaa pelaillen, lehtiä lukien 
tai vaikka ruokaa laittaen  
 
• K-18 kahvit, maanantaisin 13:00–16:00  

(18-29 –vuotiaat) 
• Miesten vuoro, tiistaisin 13.00 – 15.00 

(18-29 –vuotiaat) 
• Olohuone, keskiviikkoisin 16:00–19:30  

(16-29 –vuotiaille) 
• Olohuone torstaisin 14:00–19:30  

(12–17-vuotiaat) 
 
Tutustumiskäynnit 
 
Tulkaa tutustumaan toimintaamme joko pienryhmänä 
tai mieluiten yksilötapaamisen kautta. Sovi aika! 
 
 

Jalkautuva työ 
 
Jalkaudumme kohderyhmän pariin myös talon ulko-
puolelle. Jalkautuva työ voi olla pidempikestoisten ryh-
mien toteutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tai 
vaikka osallistumista yksittäisiin teemapäiviin.  
 

Seksuaaliterveys 

Tarjoamme henkilökohtaista seksuaalineuvontaa ajan-
varauksella sekä ilman ajanvarausta. Tuemme seksu-
aaliväkivallan uhreja sekä heidän läheisiään. 
 
Ajanvaraukseton seksuaalineuvonta  
keskiviikkoisin klo 14:00- 15:00.  
 
Toteutamme myös seksuaalikasvatuksia ryhmille joko 
Poikien Talolla tai jalkautuen. 
 
Ajankohtaista tietoa löydät kotisivuiltamme www.poi-
kientalo-oulu.fi tai FB Oulun - Poikien Talo  
 

Lisätiedot: 

Jussi Markus 
Poikien Talon johtaja 
p. 044 726 1264 / jussi.markus@vuolleoulu.fi 
 
Matti Rissanen 
Poikien Talon ohjaaja 
p. 044 726 1265 / matti.rissanen@vuolleoulu.fi   
 
Joonas Koskela 
Poikien Talon ohjaaja 
p. 050 598 8012 / joonas.koskela@vuolleoulu.fi 
 
Juho Ljokkoi 
Poikien Talon ohjaaja 
p. 050 408 4028 / juho.ljokkoi@vuolleoulu.fi  
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