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 Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna  
 Easy access from Kirjastokatu. 

 Open: Mon – Thu 8.45 – 16.00, Fri 8.45 – 15.00 

 

Duo Olohuone 

KOHTAAMISPAIKKA KAHDEN KULTTUURIN PERHEILLE 

Puhutaanko teilläkin ruokapöydässä kahta tai useampaa kieltä? 

Seurataanko teillä kahden eri maan uutisia? Matkustetaanko 

ainakin toiseen mummolaan lentokoneella? 

Kahden kulttuurin perheessä vanhemmat ovat kotoisin eri maista. Duo Olohuone on 

perheiden kohtaamispaikka, jossa jutellaan rennossa ilmapiirissä kahden kulttuurin perheen 

arkeen liittyvistä asioista kahvikupposen ja pienin purtavan äärellä. Tapaamisen aikana 

vanhemmat ja lapset voivat tavata toisia perheitä, vaihtaa ajatuksia ja ystävystyä uusien ihmisten 

kanssa. Tapaamisia ohjaavat Duon koulutetut vapaaehtoiset, ja kielenä voidaan käyttää suomea 

ja englantia. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Duo Olohuone kokoontuu kerran kuussa Kumppanuustalolla 

(tila 109, 1.krs) 

        Torstaina 27.10.2016 (9.30-12) 

        Torstaina 24.11.2016 (9.30-12) 

        Torstaina 15.12.2016 (9.30-12) 
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Duo Living Room 
MEETING FOR INTERCULTURAL FAMILIES 

Can you hear to or more languages in your family’s dinner 

table? Does your family follow the news of two countries? Does 

visiting grandparents require travelling with an airplane? 

In an intercultural family the spouses are from different countries. Duo Living Room is a meeting 

place for children and parents, where you can discuss everyday life in an intercultural family in 

a relaxed atmosphere. In the meeting the participants can meet other families, exchange ideas, 

make new friends and enjoy a cup of coffee together. Duo Living Room is facilitated by trained 

volunteers. Language of the meetings is Finnish and English. You don’t need to sign up in advance.  

 

Duo Living Room meets once a month at Kumppanuustalo 
(room 109, 1st floor) 

      Thursday 27.10.2016 (9.30–12) 

       Thursday 24.11.2016 (9.30–12) 

       Thursday 15.12.2016 (9.30–12) 


