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Ungdomsservices  

Infobrev 
 

Höstens verksamhet: 

Ungdomsservice erbjuder mångsidig verksamhet under hösten för unga i Vasa. Vi erbjuder ledd 
fritidsverksamhet samt ungdomsgårdsverksamhet. För 11-12 åringar  erbjuder vi eftermidagsverksamhet 
efter skoltid vid ungdomsgårdarna. Kvällsverksamheten på ungdomsgårdarna är riktad för unga i åldern 13-
17. Till ungdomsgårdarna är alla unga i välkomna.  

Vi på ungdomsservice producerar  mångsidgt hobbyverksamhet för unga både själv och tillsammans med 
lokala samarbetspartners. Ledd grupp idrottsverksamhet för unga i högstadieåldern erbjuds i höst bland 
annat vid Borgaregatans skola. Rockskolan erbjuder möjligheten till musikundervisning endel i band  eller 
individuellt.  

Reimari ungdomarnas informations-och rådgivningstjänst öppnar igen i september. Som ny service till i höst 
erbjuds chat service för unga.   

Ungdomsservice erbjuder mångsidigt olika tjänster för ungdomar under 30 år i vår stad. Du hittar 
information om dem  här i höstens info. Nästa infobrev utkommer i november. 

Hobbyverksamhet: 

 Idrott:  Ledd idrottsverksamhet startar i september vko 36 och 37. Grupperna var man får prova 
på olika grenar ordnas på Borgaregatansskola och på Variska.Futsal ordnas i samarbete med  
Vaasan palloseuras junior, grupperna samalas på Onkilahden skola och på Vamia Mera information 
om verksamheten hittar du på stadens hemsida. Anmälningstiden för grupperna är  
19.8.-1.9. på stadens websidor. Idrottsverksamheten är avgiftsfritt! 
 

 Rockskolan: Rockskolan startar sin verksamhet i början av. Du kan träna ensam eller i band vid 
rockskolan. Vi erbjuder individuell undervisning i gitarr och bas. I vår skola kan du också fixa 
musikvideon . Rockskolan erbjuder mångsidig ledd verksamhet för ungdomar som  är musik 
intresserade. För att spela hos oss behöver du inte några förhands kunskaper ! 
Kontaktuppgifter:  rokkikoulu@vaasa.fi  Besöksadress: Kvarngatan 18 A 65100 VASA 
Anmälningarna till Rockskolan görs på www.vaasa.fi /rokkikoulu  
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Ungdomsgårdarna: 

 Ristikka: Ungdomsgården öppnar igen i höst på onsdagen den 4.9.2019, För åk 5-6 har Ristikka 
öppet ons.-fre. kl. 15-17 och för 13-17–åringar ons.–to. kl. 17-21, fre. kl. 17-22 och lö klo 16.30-23. 
Vi ordnar på Ristikka ledd verksamhet för ungdomar, bland annat på höstlov så har vi förlängda 
öppethållningstider och program enligt ungas önskan. Ristikka är en trygg plats att fördriva sin fritid 
på tex med sina kompisar.  
 

 Kyrölä: Ungdomsgård Kyrölä öppnar sin verksamhet för hösten  2.9.2019. Kyrölä har öppet för  
åk 3-6. må., ons. och fre. kl. 15-17 och för 13-17-åringar må. och ons. kl. 17-21 samt fre. kl. 17-22  
Välkommen med både nya och gamla besökare. Följ Kyrölä på Instagram så vet du vad vi gör här i 
Kyrölä! 
 

 Kultsa:  Kultsa öppnar sina dörrar igen till hösten 2.9.2019. Öppethållningstider för 13-17-åringar 
är följande  ; må. kl. 15 - 21, ons./to kl. 17 - 21, fre. kl. 16 - 22, lö. kl. 15.30 - 22.  För åk 5. - 6.har 
Kultsa öppet onsdagar och torsdagar klockan 14-17. Följ oss på sociala medier så vet du vad som 
händer här på Ungdomsgård Kultsa. 
 

 Sumppu:  Öppnar sina dörrar 2.9.2019 för hösten ! Välkommen med i vår verksamhet. Sumppu 
erbjuder ledd verksamhet för åk 5-6  ons.-ti. kl. 14-17 samt fre. kl. 15-17. För äldre besökare i 
åldern 13-17 år har vi öppet må. kl. 16-21 , ons.-to. kl. 17-21, fre. 17-22 och  lö kl. 15:30 - 22! 
Välkommen med alla gamla och nya besökare! 

 

 Träffpunkt Huudi: Träffpunkt Huudi finns i f.d. Roparnäs biblioteks utrymme, i källarvåningen i 
Roparnäs skola. Utrymmet fungerar både som ungdomslokal och bibliotek  
Ungdomsgårdsverksamhet startar 2.9.2019 . Vi har öppet för åk  5-6 följande må, ons.-to. kl.   
14.00–17.00, och fre. 12.00–17.00. För ungdomar, i äldre åldersgruppen  har vi öppet må., ons., fre. 
kl. 17-21.                                                                                                                                                               
På Huudi betjänar biblioteket enligt följande under hösten ti. kl. 12.–19.00 och fre. kl. 12.00–16.00 
2.9.2019  

Kontaktuppgifter:   

Instagram: @kohtaamispaikkahuudi , Facebook: huudivaasa, Snapchat: kohtaamishuudit, 
WhatsApp: +358 40 837 4548 

E-post: kohtaamispaikka.huudi@vaasa.fi 
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 Villa Gerby:  Villa Gerby startar sin verksamhet efter sommaren på onsdag den  4.9. 2019. 
Verksamhet kommer att ordnas en för lågstadie-elever i åk 5-6. Villa har öppet tisdagar och 
onsdagar kl.14.00-17.00.  Välkommen och bekanta er med vår verksamhet på Villa Gerby. 
Kontaktinformation: youngvaasa@vaasa.fi 
 
Ungdomsgårdarnas adressuppgifter: 
Träffpunkt Huudi: Mannerheimsvägen 41 65320 VASA 
Kultsa: Rådhusgatan 30 65100 VASA 
Kyrölä: Lillkyrovägen 47 66500 LILLKYRO 
Ristikka: Fräsargatan 2 65370 VASA 
Sumppu: Bollgatan 17 65230 VASA 
Villa Gerby: Holmskatvägen 1 65280 VASA 
Rockskolan: Kvarngatan 18 A 65100 VASA 
 
 

 

Övrig Service: 

 

Skejthall: öppnar sina dörrar 2.9.2019. Hallen har öppet må-fre. , för unga under 15 år är hallen öppen 
15.00-18.00  och för unga över 15 år är den öppen 18.00-21.00.  ! I skejthallen kan man åka skateboard 
inomhus på rails och göra slaids eller grinds. För att garantera säkerheten måste alla använda hjälm på 
turerna för personer under 15 år. Kickboards är tillåtna på vissa turer.  

Kontaktuppgifter youngvaasa@vaasa.fi   Tfn: 0400761833, Besöksadress: Axel Mörnesvägen 7 65320 VASA 

 

Ungdomscafé:  öppnar första veckan i september. Cafét är öppet torsdagar 16-20.30 och fredag-lördag 
16-21.30. På cafét är alla ungdomar välkomna.  Cafét erbjuder ett trevligt  ställe att chilla på för ungdomar , 
det finns inte köptvång och priserna är relativt kundvänliga.  

Kontaktuppgifter: tfn 0406469930 när cafét r öppet eller  youngvaasa@vaasa.fi 
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Ungdomsfullmäktige:  

Ungdomsfullmäktiges höstperiod startas med ett allmänt möte torsdagen 22.8.2019 kl. 17.30. Mötet hålls i 
Styrelsegårdens fullmäktigesal (Rådhusgatan 33) och alla är välkomna med att följa mötet. Där fattas det 
beslut till exempel om vilka ungdomsgrupper för första gången får bidrag för verksamhet på eget initiativ 
under 2019. Lördagen 24.8. planerar ungdomsfullmäktige sin framtid i tankessvedjan som arrangeras 
tillsammans med Vasas stadsutveckling. Detta tillfälle är riktat endast till ungdomsfullmäktigeledamöterna 
och de som fått inbjudan, för alla vasaungdomarnas nytta!  

Följ ungdomsfullmäktige på IG nuva.vaasa så får du veta vad som händer i staden för unga. Du hittas 
ungdomsfullmäktige också på Facebook med namnet Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto / Vasa stads 
ungdomsfullmäktige. 

 

Reimari:  

Reimari, ungdomarnas informations- och rådgivningsservice  erbjuder service för dig som är under 29 år!  

Reimari finns på Kultsas (Rådhusgatan 30, 2 vån ) andra våning. Ungdomarnas informations – och 
servicetjänst Reimari  erbjuder yrkeskunnig handledning, rådgivning och information om olika frågor som 
berör ungdomarnas liv. 

Vi erbjuder våra tjänster både online och på Kultsas andra våning. Servicen är avgiftsfritt samt konfidentiell. 

Lättast och snabbast får man kontakt med oss via Chatten och Whatsappen .  

Kontaktuppgifter: reimari@vaasa.fi  Whatsapp: 0405687978 

 

Verkstad Varikko:  

Varikkos köksverkstad erbjuder arbetsprövningsplatser för unga Vasa bor i åldern 17-29. Vår verksamhet 
finns på Kultsa (Rådhusgatan 30) i första våningen. Ta kontakt med oss  ifall du blev interesserad !     
Kontaktuppgifter: Monika Purtola Handledare tnf 040-4873548 

Varikos verkstad Kartturi erbjuder stöd och hjälp med studie-, och arbetsrelaterade ärenden samt 
livshanteringsfrågor. Verksamheten riktar sig till Vasa bor i åldern 16-28 år! Verksamheten finns på Vamias 
Sampo-campus! Detta möjliggör för ungdomarna att de kan testa olika utbildningslinjer på Vamia som finns 
på Sampo –campus medan de deltar i Kartturis verksamhet.  

Kontaktuppgifter till Kartturi: Handledare , 040- 183 2267 
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Uppsökande ungdomsarbete:  

Avgiftsfri service avsedd för 15-29-åriga unga Vasa bor. 

Vi hjälper unga som har olika utmaningar i livet; tex. studie- eller arbetsplatssökning, FPA-ärenden, 
ekonomiska ärenden mm. Vi stöder den unga med att sköta ärenden och för att hitta rätta tjänster. 

Du kan ta kontakt: E-mail: etsivatyo@vaasa.fi Tfn: 040-4802895 

Facebook: vaasan.etsivanuorisotyo; Instagram: vaasa_etsivat 

Oss träffar du också genom att komma till Kultsa, Rådhusgatan 30 (andra våningen), 65100 Vasa 

Vi finns vid Vamia på tisdagar (Sampo-campus) och onsdagar (Hansa-campus). Kom och hälsa på oss vid 
Vamia Guides utrymmen. 

Vi kommer vid behov också och träffar dig till Lillkyro-området. 

 

Navigatorn:  

Navigatorn är en lättillgänglig, mångprofessionell servicepunkt för alla under 30 år. Navigatorn erbjuder 
information, rådgivning, handledning och olika tjänster. Den är en plattform där den offentliga, privata och 
tredje sektorn tillsammans erbjuder mångprofessionella tjänster för sysselsättning, utbildning, 
livskompetens och välbefinnande. 

Schemat för veckan hittar du på :  IG @ohjaamopohjanmaa, FB @ohjaamo pohjanmaa - 
navigatornösterbotten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


