Nuorisopalveluiden Kausitiedote
Syksyn toimintaa:
Nuorisopalvelut tarjoavat syyskaudella monipuolista toimintaa ja palveluita vaasalaisille nuorille. Tarjolla
on muun muassa ohjattua harrastetoimintaa kuin nuorisotalotoimintaa. Varhaisnuorille, 11-12 vuotiaille,
on nuorisotaloilla toimintaa iltapäivisin koulun jälkeen! Nuorisotalojen iltatoiminta on suunnattu 13-18
vuotiaille ja taloille on kaikki kohderyhmän nuoret tervetulleita.
Nuorisopalvelut tuottavat nuorille ohjattua harrastetoimintaa yksin ja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa!
Liikunnallinen harrastetoiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Ryhmiä toimii
eri puolilla Vaasaa. Rokkikoulu tarjoaa mahtavan mahdollisuuden harrastaa musiikkia yksin tai yhdessä
bändin kanssa.
Nuorten tieto-ja neuvontapalvelu Reimari on avaa ovensa viikolla 37 ja ajantasaista tietoa nuorille on myös
kattavasti tarjolla Instagramissa @reimari.info löydät meidät #tietolöytö tai #kunskapsfynd.
Nuorisopalvelut tarjoavat myös kattavasti erilaisia palveluita alle 30 vuotiaille vaasalaisille. Niistä löydät
tietoa lyhyesti kausitiedottestamme. Seuraava kausitiedoite ilmestyy lokakuussa.

Nyt Korona-aikana kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota puhtauteen ja
turvallisiin toimintatapohin. Tämän vuoksi toivomme, että et osallistusi
toimintaamme flussaoireisena tai sairaana. Näin voimme yhdessä huolehtia
terveydestämme.ja edistää meidän kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.
Mahdollisista uusista koronaan liittyvistä suosituksista tai rajoitteista
toiminnassamme löydät ajantasaista tietoa ositteesta @youngvaasa tai Vaasan
kaupungin sivuilta.

Harrastetoiminta:


Liikunnallinen harrastustoiminta Liikunnallinen harrastustoiminta starttaa syyskuussa
viikolla 37. Eri lajien harrastusryhmiä järjestetään nuorille.. Vaasan palloseuran junioreiden kanssa
yhteistyössä järjestetyt futsal-ryhmät kokoontuvat Onkilahden koululla ja Vamialla ja futisryhmä
VPS:n junnuhallilla. Uutuutena tänä syksynä ovat lajikokeiluna tanssi , tanssikoulu Kipinässä ja
kuntonyrkkeilyä Teeriniemellä. Ilmoittautumiset ryhmiin 19.8.-3.9. 2020

Vaasan kaupungin verkkosivuilla. Harrastetoiminta on maksutonta!
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Rokkikoulu: Rokkikoulu aloittaa kauden 2020-2021 toimintansa yksityisoppilaiden ja
bändiryhmien osalta syyskuun alussa. Ohjaajat ovat yhteydessä vanhoihin rokkikoululaisiin
taiteiden yön jälkeisellä viikolla, samalla käydään läpi myös uudet ilmoittautumiset. Yhteystiedot.
rokkikoulu@vaasa.fi

Rokkikoululle voi ilmoittautua osoitteessa vaasa.fi/rokkikoulu
Nuorisotalot:


Ristikka: Ristikka aukeaa keskiviikkona 2.9.2020 ja on avoinna 5. – 6. –luokkalaisille ke-pe klo 1517 ja 13-18 –vuotiaille ke-to klo 17-21, pe klo 17-22 ja la klo 16-22. Ristikalla järjestetään ohjattua
toimintaa ja Ristikalle voi tulla pelailemaan ja viettämään vapaa-aikaa kavereiden seurassa.
Tervetuloa uudet sekä vanhat kävijät! Tulevista tapahtumista ja toiminnoista ilmoittelemme
somessa!



Kyrölä: Nuorisotalo Kyrölä aukaisee ovensa jälleen syyskaudelle 7.9.2020. Kyrölä on avoinna
3-6.-luokkalaisille ma, ke ja pe klo 15-17 ja 13-17- vuotiaille ma ja ke klo 17-21 ja pe klo 17-22
Tervetuloa mukaan niin vanhat kuin uudetkin kävijät! Instagramia seuraamalla pysyy talon
toiminnassa mukana!



Kultsa: Kultsa avaa ovensa jälleen 31.8.2020 Aukioloajat ovat 13 - 18 vuotiaille; ma 15 - 21, ke/to
17 - 21, pe 16 - 22, la 16-22.00 Alaakoulun 5. - 6. -luokkalaisille on ovet auki ke/to klo 14 - 17.
Somea seuraamalla pysyt mukana tulevissa tapahtumissa ja toiminnoissa.



Sumppu: Sumppu avaa jälleen ovensa ma 31.8.2020 alkaen! Sumpussa voit viettää vapaa-aikaa
rennosti oleskellen tai osallistua ohjattuun toimintaan, kuten yhteiseen kokkailuun tai turnauksiin.
Sumppu on syyskaudella auki 5.-6. luokkalaisille ke-to klo 14-17, sekä 13-18-vuotiaille ma klo 16-21,
ke-to klo 17-21 sekä pe-la klo 16-22.
Tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin kävijät!
Mahdollisista muutoksista ja toiminnasta tiedotetaan somessa. Näistä kanavista tavoitat meidät:
Instagram: nuorisotalosumppu
Facebook: Nuorisotalo Sumpun Ohjaajat (profiili) / Nuorisotalo Sumppu (sivu)
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Kohtaamispaikka Huudi: Kohtaamispaikka Huudissa nuorisopalvelut toimivat 31.8.2020 alkaen
seuraavasti: Alakouluikäiset maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14.00–17.00, perjantaisin
12.00–17.00. 13–18-vuotiaat maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaihin 17.00–21.00.
Kohtaamispaikka Huudissa kirjasto palvelee 18.8.2020 alkaen seuraavasti: Tiistaisin klo. 12.00-19.00 ja
perjantaisin klo. 12.00-16.00. Muina aikoina Kohtaamispaikka Huudin ollessa auki kirjastossa toimii
itsepalvelu.
Meidät tavoittaa some-kanaviltamme: Instagramissa: kohtaamispaikkahuudi, Facebookissa:
huudivaasa, Snapchatissä: kohtaamishuudit, Whatsappissa ja puhelimessa: +358 40 837 4548
Sähköpostilla: kohtaamispaikka.huudi@vaasa.

Muut palvelut:
Skeittihalli: avaa ovensa jälleen 2.9.2020. Skeittihalli on avoinna arkisin 3.8.2020 alkaen 14-21.00




alle 13-vuotiaat klo 14-16
14-16-vuotiaat klo 16-18
Yli 16-vuotiaat klo 18-21 (Vain skeittaajille)

Skeittihallissa on mahdollista skeitata ja skootata reilissä, slaidissa tai grindissä kaiteella. Turvallisuuden
takaamiseksi alle 15-vuotiaiden vuoroilla on käytettävä kypärää. Tervetuloa skeittailemaan ja
potkulautailemaan!
Yhteystiedot youngvaasa@vaasa.fi tai puh 0400761833

Nuorisokahvila:
Café Kultsa on avoiinna arkisin Kultsan toisessa kerroksessa. Kahvila on auki ma-pe klo 10-15.00. Kahvilaan
ovat tervetulleita kaikki vaasalaiset nuoret! Kahvila tarjoaa mukavat puiteet nuorille viettää aikaa, koska
kahvilassa ei ole ostopakkoa. Yhteystiedot puh 0406469930 kahvilan ollessa auki tai youngvaasa@vaasa.fi

Reimari:
Reimari on nuorten tieto-ja neuvontapalvelu joka on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Palvelu
sijaitsee Kultsalla (Raastuvankatu 30) toisessa kerroksessa. Reimarin henkilökunta tarjoaa nuorille
ammattitaitoista ohjausta, tietoa ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Palvelua
saa paikan päällä sekä verkossa. Palvelu on nuorille ilmaista sekä luottamuksellista. Voit olla meihin

Nuorten tieto-ja neuvontapalvelu
Reimari
PL | PB 3, 65101 Vaasa | Vasa
Raastuvankatu 30, 2 krs | vån
Puh • Tfn +358 405687978
reimari@vaasa.fi

yhteydessä Whatsapin tai kotisivun Chatin kautta. Seuraamalla meitä IG:ssä @reimari.info pysyt kartalla
maailman menosta ! Olemme avoinna arkisin. Yhteystiedot: reimari@vaasa.fi Whtsapp: 0405687978

Nuorisovaltuusto:
Nuorisovaltuuston syyskausi käynnistyy lapsiasiavaltuutetun verkkotapaamisella 18.8. ja yleiskokouksella
verkossa 20.8. Nuorisovaltuuston syksyn tärkeimpänä asiana ovat nuorisovaltuustovaalit. Oletko sinä
kiinnostunut hakemaan mukaan nuvaan kaudelle 2021-2022? Ehdolle asettuminen on heti syyskuun alussa
ja itse vaalit järjestetään 3.-4.11.2020. Seuraa nuorisovaltuustoa IG:ssa nuva.vaasa ja löydät tietoa niin
vaaleista kuin myös kaikesta muusta, mitä kaupunki nuorille tarjoaa. Seuraa nuorisovaltuustoa IG:ssa:
nuva.vaasa ja pysyt mukana kaikessa, mitä kaupungissa tapahtuu nuorille.

Työpaja Varikko:
Reitti:
Varikon keittiöpaja Reitti tarjoaa työkokeilupaikan vaasalaisille 17-29-vuotialle nuorille. Toimimme Kultsalla
( Raastuvankatu 30) ensimmäisessä kerroksessa. Soittele jos palvelumme herätti kiinnostusta! Johanna
yksilövalmentaja, 040 4873548

Kartturi:
Tarvitsetko tukea opintoihin tai työelämään liittyvissä asioissa? Kartturissa voivat kaikki 15-29-vuotiaat
ensisijaisesti vaasalaiset suorittaa ohjatusti rästiin jääneitä opintojaan tai tutustua eri koululutusaloihin
Vamialla. Lisäksi autamme tarvittaessa sinua työ- ja harjoittelupaikan etsimisessä, elämänhallintaan
liittyvissä kysymyksissä sekä viranomaisasioinnissa. Kartturin löydät Sampo-kampukselta.
Maarit Tuttavainen-Tarsa, puh 040-3584305
Monika Purtola, puh 040-1832267
Sosiaalisessa mediassa meidän menoa voit seurata Instagramissa @tyopaja_varikko
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Etsivä nuorisotyö:
Vaasalaisille 15 – 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu ilmainen palvelu.
Autamme nuoria eteenpäin vastaantulevissa haasteissa esim. työ- tai koulupaikan etsiminen, Kela-asiat,
taloudelliset asiat yms. Lähdemme nuoren mukaan hoitamaan asioita ja autamme löytämään oikeat
palvelut.
Voit ottaa yhteyttä:
email: etsivatyo@vaasa.fi , puh: 040-4802895; facebook: vaasan.etsivanuorisotyo, instagram: vaasa_etsivat
Meidät tapaat myös tulemalla käymään Kultsalla, Raastuvankatu 30, 2.kerros, 65100 Vaasa
Olemme Vamialla tiistaisin (Sampo) ja keskiviikkoisin (Hansa), Tule moikkaamaan Vamia Guide tilaan.
Tulemme tarvittaessa tapaamaan sinua myös Vähänkyrön alueelle.

Fältistyö:
Kouluyhteistyö
Nuorisoohjaajat jatkavat kouluyhteistyötä syyskuun alusta. Gerby skolanilla järjestetään keskiviikkoisin
klo 14-16 ohjauttua toimintaa 5.-6. luokkalaisille. Tiistaisin kl 8-13 meidät löytää Porvarinkadun koululta
kohtaamassa yläkoululaisia.
Jalkautuva toiminta:
Perjantai-iltaisin Fältistyön ohjaajat jalkautuvat Vaasan kaduille, jossa kohtaamme nuoria yleisillä paikoilla
ja toimimme turvallisina aikuisina katukuvassa. Meidät tunnistaa sinisistä takeista ja hyvästä fiiliksestä –
tule rohkeasti moikkaamaan!
Meidät tavoittaa:
Instagram & Snapchat: @Faltistyo – Seuraa ja laita viestiä!
Whatsapp: 0405211351 – Lähetä viesti tai soita!

Ohjaamo:
Ohjaamo on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palvelupiste. Palvelu sijaitsee
Kultsan toisessa kerroksessa, palvelu on avoinna 31.08.2020 lähtien ma-to klo 10-16, perjantaisin
puhelinpäivystys.
Viikoittainen lukujärjestys löytyy: IG:stä ohjaamopohjanmaa FB:stä ohjaamo pohjanmaa –
navigatornösterbotten.
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