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Ungdomsservicen: 

Säsongsmeddelande 
 

Verksamhet på hösten: 

 Ungdomsservicen erbjuder unga i Vasa mångsidig verksamhet och service under höstsäsongen, bl.a. ledd 
hobbyverksamhet och ungdomsgårdsverksamhet. För yngre tonåringar i åldern 11-12 år ordnas  
verksamhet vid ungdomsgårdarna efter skolan! Ungdomsgårdarnas kvällsverksamhet är avsedd för 13-18-
åringar och alla unga i den målgruppen är välkomna till ungdomsgårdarna.   

Ungdomsservicen producerar ledd hobbyverksamhet för ungdomar både i egen regi och tillsammans med 
olika samarbetsparter. Motionsinriktad hobbyverksamhet är avsedd för unga i årskurserna 7-9 och äldre, 
och det finns grupper med verksamhet på olika håll i Vasa. Rockskolan erbjuder en ypperlig chans att börja 
med någon musikhobby, antingen ensam eller tillsammans i ett band.  

Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari öppnar sina dörrar vecka 37 och aktuell 
information för unga finns också på Instagram @reimari.info hittar du oss på #tietolöytö eller 
#kunskapsfynd. 

Ungdomsservicen har också ett stort utbud på olika mångsidiga serviceformer för Vasabor under 30 år. Om 
dem hittar du kort information i vårt säsongsmeddelande.  Följande säsongsmeddelande utkommer i 
oktober. 

Nu i coronavirustider fäster vi i vår verksamhet speciell uppmärksamhet på hygien 
och trygga verksamhetsmetoder. Därför önskar vi att du inte deltar i vår 
verksamhet om du är förkyld eller sjuk. På det här sättet kan vi tillsammans värna 
om vår hälsa och främja allas hälsa och välmående. 

Uppdaterad information om nya eventuella rekommendationer eller restriktioner i 
anslutning till coronaviruset hittar du på adressen @youngvaasa eller på Vasa 
stads webbsida. 
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Hobbyverksamhet: 

 Motionsinriktad hobbyverksamhet startar i september vecka 37. Hobbygrupper i olika 
grenar ordnas. Futsalgrupperna, som ordnas i samarbete med Vaasan palloseuras juniorer, samlas i 
Onkilahden koulu och Vamia och fotbollsgruppen i VPS juniorhall. Nytt i höst är dans som ordnas i 
samarbete med Dansskola Kipinä och motionsboxning som ordnas i Orrnäs. Anmälning till 
grupperna 19.8-3.9 på Vasa stads webbsida. Verksamheten är avgiftsfri! 
 

 Rockskolan: Rockskolan inleder sin verksamhet säsongen 2020-2021 med privatelever och 
band i början av september. Ledarna träffar gamla elever från rockskolan under veckan som följer 
efter Konstens natt och samtidigt går man igenom nya anmälningar. Kontaktuppgifter: 
rokkikoulu@vaasa.fi.  Till rockskolan kan man anmäla sig på adressen vaasa.fi/rokkikoulu  

 

 

Ungdomsgårdar: 

 Ristikka: Ristikka öppnas onsdag 2.9.2020 och är öppen för elever i årskurserna 5-6 on-fr kl. 15-
17 och för 13-18-åringar on-to kl. 17-21, fr kl. 17-22 och lö kl. 17-23. Vid Ristikka ordnas ledd 
verksamhet och dit kan man komma och spela och umgås med sina kompisar. Alla är välkomna 
med, både nya och gamla besökare! Vi meddelar om kommande evenemang och verksamheter i 
sociala medier! 
 

 Kyrölä: Ungdomsgården Kyrölä öppnar sina dörrar inför höstsäsongen igen 14.9.2020. Kyrölä är 
öppen för elever i årskurserna 3-6 må, on och fr kl. 15–17 och för 13-18-åringar må och on kl. 17-21 
och fr 17-22. Både gamla och nya besökare är välkomna med! Genom att följa oss på Instagram, 
håller du dig uppdaterad om verksamheten!  
 

 Kultsa: Kultsa öppnar sina dörrar igen 31.8.2020. Öppettiderna är för 13–18-åringar: må 15–21, 
on/to 17–21, fr 16–22, lö 16–22. För elever i årskurserna 5 och 6 är dörrarna öppna on/to kl. 14–17. 
Genom att följa oss på sociala medierna håller du dig uppdaterad om evenemang och 
verksamheter. 

 

 Sumppu: Sumppu öppnar sina dörrar igen må 31.8.2020! På ungdomsgården Sumppu kan du 
tillbringa din fritid i en avspänd atmosfär eller delta i ledd verksamhet t.ex. laga mat tillsammans 
med andra eller delta i turneringar. Sumppu är öppen under höstsäsongen för elever i årskurserna 
5-6 on-to kl. 14-17 och för 13-18-åringar må kl. 16-21, on-to kl. 17-21 samt fr-lö 16-22.Välkommen 
med, såväl nya som gamla besökare! Om eventuella ändringar och om verksamheten informeras i 
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sociala medierna. Du kan kontakta oss via dessa kanaler:Instagram: nuorisotalosumppu, Facebook: 
Ungdomsgården Sumppus ledare (profil) / Ungdomsgården Sumppu 
 
 

 Träffpunkt Huudi: Vid träffpunkt Huudi är ungdomsservicen på plats fr.o.m. 31.8.2020 enligt 
följande: För elever i årskurserna 5-6 må, on och to kl. 14-17, fr 12-17. För 13-18-åringar må, on och 
fr kl. 17-21.   Vid Träffpunkt Huudi betjänar biblioteket fr.o.m. 18.8.2020 enligt följande: tisdagar kl. 
14-15 12-19 och fr kl. 12-16. Under övriga tider då Träffpunkt Huudi är öppen fungerar biblioteket 
enligt självbetjäningsprincipen.    

Oss hittar du på våra sociala medier: på Instagram: kohtaamispaikkahuudi, på Facebook: 
huudivaasa, på Snapchat: kohtaamishuudit, på Whatsapp: +358 40 837 4548  

Per e-post: kohtaamispaikka.huudi@vaasa.fi 

 

 

 

Service: 

 

Skejthallen: 

Hallen öppnar  sina dörrar igen 2.9.2020 och är fr.o.m. 3.8 öppen vardagar kl. 14-21 

• elever under 13 år kl. 14–16 

• 14- 16-åringar kl. 16–18 

• 16 år fyllda kl. 18-21 (endast för skejtare) 

  I skejthallen finns möjligheter att åka skateboard på rails och göra slaids eller grinds. För att garantera 
säkerheten måste alla använda hjälm under turerna för personer under 15 år. Välkommen att åka 
skateboard och sparkbräde! 

Kontaktuppgifter: youngvaasa@vaas.fi eller tfn 0400761833 

 

Fältisarbetet:  

Skolsamarbete 
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Ungdomsledarna fortsätter med skolsamarbetet i början av september. Vid Gerby skola ordnas på onsdagar 
kl. 14-16 ledd verksamhet för elever i årskurserna 5-6. På tisdagar kl. 8-13 finns vi i Borgaregatans skola 
bland eleverna i årskurs 7-9.   

Mobiltungdomsarbete: 

På fredagskvällarna rör sig Fältisarbetsledarna i centrum, där vi träffar unga på allmänna platser och finns 
på plats i egenskap av trygga vuxna i gatubilden. Du känner igen oss på våra blåa rockar och en bra 
atmosfär – kom och prata med oss!  

Du når oss: Instagram & Snapchat: @Faltistyo – Följ oss och ta kontakt!  

Whatsapp: 0405211351 

 

 

Café Kultsa:  

Ungdomscaféet i Kultsas andra våning är öppet på vardagar må-fr kl. 10-15. Välkomna med alla unga i Vasa 
! Caféet är ett trevligt ställe att träffa sina vänner, eftersom caféet inte har något köptvång. 
Kontaktuppgifter: tfn 0406469930 under caféets öppettider eller youngvaasa@vaasa.fi 

 

Reimari: 

 Reimari är avsedd för alla ungdomar under 29 år! Reimari finns i andra våningen på Kultsa (Rådhusgatan 
30).  Personalen vid Reimari erbjuder de unga yrkeskunnig handledning, information och rådgivning i olika 
frågor som anknyter till de ungas liv. Tjänsten får du både på plats och via nätet. Tjänsten är gratis för 
ungdomar och konfidentiell. Du kan kontakta oss på Whatsapp eller via Chatten på hemsidan. Genom att 
följa oss på Instagram @reimari.info håller du dig på kartan om vad som händer i världen!  Vi har öppet 
vardagar.  

Kontaktuppgifter: reimari@vaasa.fi Whatsapp: 0405687978 #tietolöytö #kunskapsfynd 

 

Ungdomsfullmäktige:  

Ungdomsfullmäktiges höstsäsong inleds med ett e-möte med barnombudsmannen 18.8 och ett allmänt 
möte på nätet 20.8. En av ungdomsfullmäktiges viktigaste händelser under hösten är 
ungdomsfullmäktigevalet.  Är du intresserad av att få komma med i ungdomsfullmäktige under perioden 
2021-2022? Uppställningen av kandidater sker genast i början av september och själva valet ordnas 3-
4.11.2020. Följ med ungdomsfullmäktige på Instagram nuva@vaasa, där finns information både om valet 
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och annat som staden erbjuder unga. Följ ungdomsfullmäktige på Instagram: nuva.vaasa och du håller dig 
ajour med vad det händer i staden. 

 

Uppsökande ungdomsarbete:  

Avgiftsfri service avsedd för 15-29-åriga unga vasabor. 

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. 

 

 

Ungdomsverkstaden Varikko:  

Reitti: 

Varikkos köksverkstad erbjuder 17–29-åriga Vasabor en arbetsprövningsplats. Vi finns i första våningen på 
Kultsa (Rådhusgatan 30). Ring, om du blev intresserad! Johanna individuell handledare, 040 4873548  

 

Kartturi: 

Behöver du stöd i frågor i anknytning till studierna eller arbetslivet? I Kartturi kan alla 15-29-åringar, i första 
hand Vasabor, under handledning avlägga studier som de inte har slutfört eller bekanta sig med olika 
utbildningsbranscher vid Vamia. Vidare hjälper vi dig vid behov i att söka en arbets- eller praktikantplats 
samt i frågor i anslutning till livshantering och i uträttandet av ärenden med myndigheter. Kartturi hittar du 
på Sampo-campuset. 

Maarit Tuttavainen-Tarsa, puh 040-3584305 

Monika Purtola, puh 040-1832267 
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I sociala medierna kan du följa oss på Instagram @tyopaja_varikko 

 

Navigatorn:  

Navigatorn är en serviceenhet med låg tröskel inom flera sektorer för alla som inte har fyllt 30. Navigatorn 
finns i Kultsas andra våning och är öppen fr.o.m. 31.8.2020 må-to kl. 10-16, på fredagar telefonjour.  

Läsordningen veckovis finns:  på Instagram ohjaamopohjanmaa på Facebook ohjaamo pohjanmaa - 
navigatornsösterbotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


