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Museiråd för unga samlar fredagen 18.2. 
Kom med i museirådet för unga! Som medlem i museirådet deltar du i planeringen av 

evenemang och konstupplevelser riktade till unga. Vi vill göra museet till en plats som det 

är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande 

upplevelser. 

 

Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i 

Vasa. Tidtabellerna är flexibla, kom med när du hinner. 

Rådets första möte 18.2.2022 med början kl. 15 på Kuntsis museum för modern 

konst.  Anmälningar museoinfo@vaasa.fi 

Läs mera om museirådet på Reimaris hemsidor 

 

 

Minecraft-distansläger på sportlovet 

Kom med och bygg ungas egen Mine-Vasa 28.2–3.3.2022! 

Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari ordnar ett Minecraft-läger som 

är avsett för 13–18-åriga ungdomar. Det kostnadsfria lägret hålls i sin helhet på distans 

under sportslovsveckan måndagen 28.2–torsdagen 3.3.2022. Tiden för det gemensamma 

byggandet och spelandet är kl. 12–16. Tio först anmälda spelare ryms med! 

Läs mera om Minecraft-lägret på Reimaris hemsidor 

 

 

Ett kreativt yrkesval-workshopen och ansökning till sommarjobb  
Vill du genom kreativ verksamhet fundera på vilket slags sommarjobb eller yrke 

intresserar dig? 

Reimari ordnar för 14–26-åriga ungdomar en workshop, där man genom kreativ 

verksamhet funderar på yrken och sommarjobb. Workshoparna samlas fyra gånger i mars 

kl 16-18, med början vecka 10. Grupperna samlas i Kultsa, Ristikka eller på Teams på 

nätet. Ungdomarna som deltagit i workshopen kan söka sommarjobb som en assisterande 

konstnär.  
Läs mera on workshopen och sommarjobb på Reimaris hemsidor 
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Rockskolans podcast 

I Rockskolans finskspråkiga podcast diskuteras musik. Som podcastsbesökare hör vi flera 

olika Vasabor som haft framgång i musiken och som på ett eller annat sätt börjat sin 

karriär i Vasatrakten.  
Här hittar du Rockskolans podcast på Spotify (på finska) 

 

 

 

Våga fråga -chat 

Reimaris chat  är för ungdomar som bor i Vasa och i närområdet. Du kan fråga oss frågor som du 

har funderat på, din fråga kan handla om vad som helst! Vi svarar på dina frågor konfidentiellt och 

du kan fråga anonymt. 
Chatten på Reimaris sidor 

 

 

 

Sommarjobb Instalive 

I början av februari hölls Reimaris Instalive om olika sommerjobb erfarenheter och 

möjligheter. Reimaris Satu Martikainen hade som gäst Taika Aalto och Sofia Pajunen, 

unga 4h-förtegare, vasabor someinfluenser Antonio Teca samt VAMK studerande Hilda 

Norrback. 
Titta Instaliven om sommarjobb här  

 

 

 

Motionsgrupper för unga  

Vill du ha en ny hobby? Vi erbjuder 13- till 29-åriga Vasabor kostnadsfria motionsgrupper. 

Grupperna samlas vid Onkilahden yhtenäiskoulu högstadiet (sal V) och i Vamias 

gymnastiksal. Anmälning sker på plats. 
Läs mera on motiosgrupperna för unga 
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Vad händer på Reimari?  
Vill du hålla dig uppdaterad och vara bland de första som hör om 

Ungdomsservicens evenemang? 

 

Aktuell information om vår verksamhet och våra evenemang får du på följande sätt:  

1) på vår webbsida www.reimari.info  

2) genom att beställa vårt nyhetsbrev 

3) genom att skicka e-post till reimari@vaasa.fi 

4) genom att följa oss i sociala medier:  

 

IG: @reimari.info 

SnapChat: @reimari.info 

Jodel: @reimari 

FB: @reimari.info 

 

 

Midvinterhälsningar, 

 

Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari 
 

 

Pia Kokko  

ungdomsinformatör  
tfn. 040 0872 288 
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