Syyslomatekemistä nuorille
Toimintoja ja tapahtumia:
Japanipäivä Veturitalleilla la 14.10. klo 12-18
Tsukiai ja Street Fashion Finland järjestävät Jyväskylän Veturitalleille Japanipäivän, jonka
ohjelmassa mm. kirpputori, katumuodikasta puheohjelmaa, muotinäytös, ompelupajaa,
valokuvausta, animehuone ja muuta!
Lue lisää: https://www.facebook.com/events/134264127206971/
Anna lahjaksi tarina -digitarinatyöpaja 16.-18.10. klo 10-14
Joulu tulossa, mutta kukkaro tyhjänä? Tule tekemään oma lahjavideo ystävälle,
perheenjäsenelle tai sukulaiselle! Ilmainen digitarinakurssi on suunnattu 15–29-vuotiaille
nuorille.
Lisätietoa: http://www3.jkl.fi/tapahtumat/tapahtuma.php?id=69292
Dubbauksen Perusteet -työpaja Veturitalleilla 16.10. klo 15.00 - 18.00
Työpajassa pääset tutustumaan dubbaamisen yleisimpiin elementteihin, eläytymiseen sekä
tietysti muihin mukana oleviin tyyppeihin. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
https://www.facebook.com/events/355892548194012
Liikuntalaturin maksuttomat syyslomavuorot 13-19 -vuotiaille
ma 16.10. klo 16.30-17.30 Keilailu (Jyväskylän keilahalli, Pupuhuhdantie 4)
ti 17.10. klo 16:30-18 Uinti (Vaajakosken uimahalli Wellamo, Savonmäentie 7)
Lisätietoa LiikuntaLaturista: http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi
Monikulttuurikeskus Glorian viikkotoimintoja
16.10. klo 15_30-16:45 Jalkapalloa Graniitissa
17.-19.10. klo 15-17 Läksykerhot Glorian tiloissa
17.-18.10. klo 16-18 Peli-iltapäivät Glorian tiloissa
Gloriassa tapahtuu myös paljon muuta, koko viikko-ohjelman löydät osoitteesta:
http://www.gloriajkl.fi/

Tsukiai-ilta Veturitalleilla 19.10. klo 16-20
Keskustelua, piirtelyä, lautapelejä ja muita sosiaalisia aktiviteetteja, lisätietoja:
http://www.tsukiai.fi/
Älä oleta! -draamapaja käynnistyy la 21.10. kello 12-16
Draamapajassa harjoitellaan teatteri-ilmaisua ja rohkeutta ilmaista itseä matalan
kynnyksen draamaharjoitteiden ja -menetelmien avulla. Lisäksi käsitellään osallistujien
ajatuksia erilaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, kulttuurieroista ja -yhtäläisyyksistä.
Pajakertoja järjestetään yhteensä kuusi kappaletta tämän jälkeen. Lisätiedot:
http://veturitallit.jyvaskyla.fi/toiminta/ryhmatoiminta

Nuorten tilat:
Jyväskylän kaupungin nuorisotiloilat ovat syyslomaviikollakin auki, mutta aukioloajat
voivat hieman poiketa normaalista. Löydät tilakohtaiset tiedot, ikärajat ja aukioloajat
tilojen Facebook-sivustoilta:
o
o
o
o
o
o
o

Palokan nuorisotila Nuorkkari:
https://www.facebook.com/palokan.nuorkkari
Huhtasuon Perttula: https://www.facebook.com/nuorisotila.perttula
Vaajakosken nuorisotila Kurwi:
https://www.facebook.com/nuoriso.vaajakoski
Korpilahden nuorisotila Sumpbi: https://www.facebook.com/sumpbi/
Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä:
https://www.facebook.com/nuorisotila.pelisilma/
Tikkakosken nuorisotila NuoTikka: https://www.facebook.com/nuotikka/
Keltinmäen nuoriso- ja asukastila:
https://www.facebook.com/nuorisotila.keltinmaki

Veturitallit
Veturitallit tarjoaa 13-29-vuotiaille mahdollisuuden tulla olemaan tai pelailemaan myös
syyslomalla. Tila on avoinna ma-to klo 14-20 ja pe klo 16-22.
Lue lisää: http://veturitallit.jyvaskyla.fi/
Katutaso Lounge
Nuorten kohtaamispaikka, joka tarjoaa päihteetöntä ja rentoa tekemistä. Katutasolle ovat
tervetulleita kaikki 18-29 -vuotiaat.

Aukiolo: ma-to 10-20:30, Pe 10-21:30 ja la 15-21:30. Lisätiedot:
https://www.facebook.com/katutaso

Keikkoja:
Lutakon ikärajattomat keikat
to 19.10. klo 19  Battle Beast, Temple Balls Liput 15 €/13 € (ovelta 17 €)
pe 20.10. klo 20  Gangsta Soul -ilta, esiintymässä: GettoMasa, Joosu J sekä DJ G-Unit &
DJ Lyttä. Liput ennakkoon 8 €/6 € (ovelta 10€)
Molempina iltoina rajattu anniskelualue täysi-ikäisille, lisätiedot:
http://www.jelmu.net/battle-beast-temple-balls-19102017 ja
http://www.jelmu.net/gangsta-soul-gettomasa-joosuj-20102017

Muuta:
Nuorten Jyväskylän Discord-päivystykset ke 18. ja to 19.10. klo 12-15
Juttuseurana kanavalla on Rita Nuorten Jyväskylä -hankkeesta tai Miia GameONjkl hankkeesta, puheenaiheina voi olla mm. pelit ja pelaaminen, omat kiinnostukset,
ajankohtaiset teemat ja mitä muuta vaan! Voit laittaa Ritalle ja Miialle myös yksityisviestillä
kysymyksiä. Lisätietoa ja linkki kanavalle: http://nuorten.jyvaskyla.fi/discord

Nuorten Jyväskylän maksuttoman tekemisen koosteesta voit
löytää vinkkejä myös syyslomalle:
http://nuorten.jyvaskyla.fi/toimintaa
Jos elämä mietityttää, niin syyslomallakin voit olla yhteydessä
Nuorten Jyväskylään:
Rita Suhonen: 050 320 5933 (myös WhatsApp)
rita.suhonen@jkl.fi
Facebook: Nuorisopalvelut Jyväskylä Rita Suhonen
Snappi: nupajyvaskyla
Instagram: @nuortenjyvaskyla

