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Kevään tapahtumia Vaasan kaupungin Nuorisopalveluilla

Nuorten Museoraati kokoontuu perjantaina 18.2.
Vaasan kaupungin museoiden ja Reimarin järjestämän Museoraadin jäsenenä osallistut
nuorille suunnattujen tapahtumien ja taide-elämysten suunnitteluun. Haluamme tehdä
museosta helposti lähestyttävän paikan, joka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja
hätkähdyttäviä kokemuksia.
Vapaamuotoiset raadin kokoontumiset järjestetään noin kuukauden välein Vaasan eri
museoissa. Aikataulut ovat joustavia, tule mukaan kun ehdit!
Raadin ensimmäinen tapaaminen 18.2.2022 klo 15 Kuntsin modernin taiteen museolla.
Ilmoittautumiset museoinfo@vaasa.fi
Lue lisää museoraadista Reimarin sivuilta

Minecraft –etäleiri hiihtolomalla
Tule mukaan rakentamaan nuorten omaa mine-Vaasaa 28.2.-3.3.2022!
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari järjestää 13-18-vuotiaille nuorille suunnatun
Minecraft-leirin. Maksuton leiri pidetään täysin etänä hiihtolomaviikolla ma 28.2. – to 3.3.
2022. Aikaa yhteiselle rakentamiselle ja pelaamiselle on varattu klo 12-16.
Mukaan mahtuu kymmenen ensiksi ilmoittautunutta pelaajaa!
Lue lisää leiristä Reimarin sivuilta

Ammatinvalintaa luovasti työpajat ja kesätyöhaku käynnistyvät maaliskuussa
Haluatko pohtia luovan toiminnan kautta millainen kesätyö ja ammatti sinua
kiinnostaa?
Reimari järjestää 14-26-vuotiaille nuorille työpajan, jossa pohditaan ammatteja ja kesätöitä
luovan toiminnan kautta. Työpajat kokoontuvat neljä kertaa maaliskuun aikana klo 16-18,
alkaen viikolla 10, paikkoina Café Kultsa, Nuorisotalo Ristikka tai verkkotapaaminen.
Työpajaan osallistuneet nuoret voivat hakea Reimarin kesätöitä avustavana taiteilijana.
Lue lisää työpajoista Reimarin sivuilta
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Rokkikoulun podcast
Rokkikoulu Podcastissa keskustellaan musiikkiin liittyvistä aiheista. Podcastissa vieraina kuullaan
useita erilaisia vaasalaisia musiikin parissa menestyneitä tyyppejä, jotka tavalla tai toisella ovat
ponnistaneet Vaasan seudulta.
Tästä pääset Rokkikoulun podcastiin Spotifyssa

Nuorten Chat-palvelu
Reimarin chatti on tarkoitettu Vaasassa ja lähikunnissa asuvien nuorten kysymyksille ja pulmille.
Chatissä vastaamme nuorten elämään liittyviin kysymyksiin luottamuksellisesti.
Chat Reimarin sivuilla

Kesätyölive
Helmikuun alussa pidimme Instagramissa livelähetyksen erilaisista kesätyökokemuksista ja
mahdollisuuksista. Reimarin Satu Martikaisen kanssa keskustelemassa olivat 4h-yrittäjät Taika
Aalto ja Sofia Pajunen, vaasalainen somevaikuttaja Antonio Teca sekä VAMK-opiskelija Hilda
Norrback.
Katso kesätyölive Reimarin Instagramissa

Nuorten liikuntaharrastukset
Haluaisitko uuden harrastuksen? Tarjoamme 13-29-vuotiaille vaasalaisille maksuttomia
liikuntaryhmiä. Ryhmät kokoontuvat Onkilahden yhtenäiskoulun yläkouluilla ja Vamian
liikuntasalissa. Ryhmiin ilmoittaudutaan mukaan paikan päällä.
Lue lisää liikuntaryhmistä
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Mitä Reimarissa tapahtuu?

Haluatko pysyä ajan tasalla ja olla ensimmäisten joukossa kuulemassa
Nuorisopalveluiden tapahtumista?
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja tapahtumistamme saat näillä tavoin:
1) nettisivuiltamme www.reimari.info
2) tilaamalla uutiskirjeemme täältä
3) lähettämällä sähköpostia reimari@vaasa.fi
4) seuraamalla meitä sosiaalisen median kanavissa:
IG @reimari.info
SnapChat @reimari.info
Jodel @reimari
FB @reimari.info

Sydäntalvisin terveisin,
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari
Pia Kokko
nuorisotiedottaja
puh. 040 0872 288
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