Maksutonta tekemistä Jyväskylässä
KESÄ 2018
Lähde liikkeelle
LiikuntaLaturissa maksutonta liikuntaa 13-19 –vuotiaille, kesäkaudella lajeina
uinti ja kuntosali. Lisätiedot: www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi/kalenteri
Jyväskylän kaupungin ylläpitämät ulkokuntosalit ja ulkokuntopiirit on suunnattu kaikille kaupunkilaisille. Kuntopiirejä järjestetään eri puolilla kaupunkia 28.6.
saakka ja ulkokuntosaleja voit hyödyntää juuri silloin, kun sinulle sopii. Lue lisää:
www.jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/ulkokuntosalit
Luonto- ja metsäretket sekä puistot ovat hyvä tapa viettää kesäpäivää! Seuraavalle sivulle on koottu paikkoja, joihin voi suunnata, kun haluaa lähteä ulos:
www.jyvaskyla.fi/ulos
Pyöräily on hyvä tapa tutustua vaikka itselle tuntemattomiin alueisiin Jyväskylässä. Pyöräilyreittejä ja kesän 2018 pyöränvuokrauspaikkoja osoitteessa:
www.visitjyvaskyla.fi/hyva-tietaa/liikkuminen-jyvaskylassa/kavellen-tai-pyoralla
Frisbeegolf, Jyväskylän radat listattuna osoitteessa:
www.visitjyvaskyla.fi/teemareitit/frisbeegolf-reitti
Parkour-alue löytyy kangaslammen toimintapuiston yhteydestä, lisätiedot:
www.jyvaskyla.fi/puistot/parkour
Skeittipaikat ja –alueet, tarkat tiedot voi lukea: www.jyvaskyla.fi/puistot/skeittipaikat
Geokätköily sopii monen ikäisille, rekisteröityneet harrastajat voivat löytää kätköjen koordinaatit joko maailmanlaajuisen yhteisön sivulla www.geocaching.com tai
suomalaisen yhteisön sivulla www.geocache.fi

Kulttuuria
Museot ja galleriat – mm. Jyväskylän taidemuseoon ja Suomen käsityön museoon vapaa pääsy perjantaisin, museolistaus osoitteessa:
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/museot
Lounaispuiston kesä tarjoaa useita maksuttomia esityksiä Lounaispuiston lavalla
kesän aikana. Koko kesän ohjelmisto: www.visitjyvaskyla.fi/lounaispuistonkesa
Tapahtumia voi hakea Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterista esimerkiksi
luokittelulla Nuorten tapahtumat. Tapahtuman tiedoissa mainitaan, mikäli se on
maksuton: www.jyvaskyla.fi/tapahtumat

Nuorten ja nuorten aikuisten avoimet tilat
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen tilat:
Nuorten avoimilla tiloissa voi tavata kavereita, pelata erilaisia pelejä, kuunnella
musiikkia, katsella televisiota, käyttää internetiä - tai sitten vain olla. Tilat ovat
päihteettömiä. Lisätietoja nuorisotilatoiminnasta: www.jyvaskyla.fi/nuoriso/alue
- Veturitallit 13-29-vuotiaille, avoinna 4.6.–10.8. ma-pe klo 14–20.
Lue lisää: www.veturitallit.jyvaskyla.fi/
Osoite: Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä
- Huhtasuon Perttula 4.-luokkalaisille – 18-vuotiaille, avoinna: 4.–29.6. arkipäivisin, seuraa tarkempia aikoja: www.facebook.com/nuorisotila.perttula/
tai Instagramista @nuorisotilaperttula.
Osoite: Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä
- Korpilahden nuorisotila Sumpbi 13-18-vuotiaille, avoinna:
4.–15.6. ma-pe klo 14–19
Osoite: Koulunmäentie 8, 41800 Korpilahti
- Tikkakosken nuorisotila NuoTikka 13-18-vuotiaille, avoinna:
ti 12.6. klo 11-15, ke 13.6. klo 12-16 ja to 14.6. klo 11-15
Osoite: Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski

Muut avoimet tilat
- Nuortentalo Katutaso on nuorten kohtaamispaikka, joka tarjoaa päihteetöntä ja rentoa tekemistä. Katutasolle ovat tervetulleita kaikki 18-29 -vuotiaat
Aukiolo 5.6.-31.7. tiistaista lauantaihin13-19:30 (ma ja su suljettu).
Lisätiedot: www.facebook.com/katutaso

Muuta toimintaa
Pehmomiekkailua kesäkuusta alkaen joka keskiviikko kello 18:00-20:00 osoitteessa Korteniityntie 66, 40740 Jyväskylä (hiekkakenttä), järjestäjänä Keski-Suomen Pehmomiekkailijat ry. Lisätietoja: www.kspm.fi
Youth Against Drugsin Street Team -toimintaan voit osallistua missä tahansa
ja juuri silloin, kun sinulle sopii. Jos haluat viedä huumeettomuuden ilosanomaa
eteenpäin, liity mukaan osoitteessa: www.yad.fi/streetteam
Monikulttuurikeskus Glorian valokuvasuunnistuksessa ti 5.6. klo 14-17 on
tarkoituksena tunnistaa tutut paikat valokuvien perusteella ja suorittaa reitin varrella pieniä tehtäviä.
Kielikävelyllä to 7.6. klo 12.30-14.30 tutustutaan reitin varrella oleviin asioihin ja
paikkoihin, samalla suomen kieltä oppien ja suomeksi keskustellen (apukielinä ainakin englanti).
Molempien lähtö Glorian pihasta (Matarankatu 6 A 1), lisätietoa: www.gloriajkl.fi
Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri 7-14-vuotiaille järjestetään 14.15.6.2018 klo 10-16 Paremmin Yhdessä ry:n toimesta Kansalaistoiminnankeskus
Mataralla. Lisätiedot Annika Miettiseltä 040 8441544, annika.miettinen@paremminyhdessa.org tai www.facebook.com/events/2013334765553634/
TUFF Hip Hop Summer Camp 3.-6.7.2018 klo 10-19 13-29-vuotiaille tutustuttaa
Hip Hopin eri elementteihin. Ilmoittautumiset ja lisätietoja sähköpostilla
tuff@tufftuff.fi.
Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiain illoissa Veturitalleilla torstaisin klo
16-20 tarjolla keskustelua, piirtelyä, lautapelejä ja muita sosiaalisia aktiviteetteja.
Seuraa Tsukiain some-kanavia, niin tiedät mahdollisista muutoksista lisätietoja:
www.tsukiai.fi/

Talkootyö festareilla
Kiinnostaisiko nähdä jokin tapahtuma kulissien takaa? Vapaaehtoistyöntekijänä
sinulle ei makseta palkkaa, mutta saat vastineeksi mukavaa tekemistä, työkokemusta ja uusia tuttuja! Vapaaehtoisia haetaan ainakin näihin Jyväskylässä järjestettäviin tapahtumiin:
- Jyväskylän Kesä 4.–10.7.: www.jyvaskylankesa.fi/vapaaehtoiseksi/
- Kalevan kisat 19.-22.7: www.kalevankisat.fi/vapaaehtoisille/
- Neste Ralli 26.-29.7.: www.nesterallyfinland.fi/info/vapaaehtoiseksi/

Jäikö jotain kysyttävää?
Ole rohkeasti yhteydessä Nuorten Jyväskylään
(tavoitettavissa kesällä 13.7. saakka)
Rita Suhonen
puhelin/WhatsApp: 050 320 5933
s-posti: rita.suhonen@jkl.fi
IG ja FB: @nuortenjyvaskyla, Snappi: nupajyvaskyla,
Discord: https://discord.gg/3fHFKtj
Nettisivut: http://nuorten.jyvaskyla.fi
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