
 

 

 

 

Lähde liikkeelle ja ulos 
 

LiikuntaLaturi 

Maksutonta liikuntaa 13-19 –vuotiaille, kesäkaudella lajeina uinti ja kuntosali. 

Lisätiedot nettisivuilta: jyvaskyla.fi/liikuntalaturi 

 

Ultimatekurssi junioreille ja nuorille 

Jyväskylä Sleepwalkers järjestää kaikille avoimen ilmaisen ultimatekurssin 

tiistaisin 21.5., 28.5., 4.6. ja 11.6. Viitaniemen montussa. Kurssin jälkeen vuoro 

jatkuu maksuttomana kesävuorona syksyyn saakka. Kesävuorolle voi osallistua, 

vaikkei kurssille pääsisikään. Ultimatekurssi ja kesävuoro on jaettu kahteen 

ryhmään: klo 19-20: 11-12- ja 13-14-vuotiaat juniorit klo 20-21: aikuiset ja yli 15-

vuotiaat juniorit.  

Lisätiedot Jyväskylän liitokiekkoilijat ry:n nettisivuilta: jyli.fi 

 

Ulkokuntosalit 

Ulkokuntosaleja voit hyödyntää juuri silloin, kun sinulle sopii.  

Lisätiedot nettisivulta: jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/ulkokuntosalit 

 

Ulkokuntopiiri 

Jyväskylän liikuntapalveluiden maksuttomat ulkokuntopiirit pyörivät 27.6. asti. 

Katso ryhmien aikataulu osoitteesta: jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan 

 

Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen 

Ulkoilu on hyvä tapa viettää kesäpäivää! Jyväskylässä on hyvät mahdollisuudet 

ulkoilla metsissä ja luontopoluilla. Seuraavalle nettisivulle on koottu paikkoja, 

joihin voi suunnata, kun haluaa lähteä ulkoilemaan: 

jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys 

 

Eri lajien ulkoliikuntapaikkoja 

Eri puolilta kaupunkia löytyy eri lajeihin sopivia liikuntapaikkoja. Tietoa 

suunnistuksesta, melontareiteistä, frisbeegolf-radoista, skeittipaikoista, parkour-

alueista ja beach volley -kentistä löytyy osoitteesta: jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/liikunta-ja-ulkoilu/ulkoilu-ja-virkistys/ulkoliikuntapaikat-lajeittain 

Maksutonta kesätekemistä 

Jyväskylässä 2019 
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Vietä rantapäivä tai lähde uimaan 

Jyväskylästä löytyy kaikkiaan 35 kaupungin ylläpitämää, yleistä uimarantaa. 

Nappaa uikkarit ja viltti mukaan ja vietä kiva rantapäivä! Listaus uimarannoista 

osoitteessa: jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/uimarannat 

 

Geokätköily  

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 

Muun muassa Jyväskylän yliopiston luontomuseoon ja Soihtuun sekä Galleria 

Ratamoon ei ole lainkaan pääsymaksuja. Moniin muihin museoihin, kuten 

esimerkiksi Jyväskylän taidemuseoon ja Suomen käsityön museoon on vapaa 

pääsy perjantaisin. Museolistaus osoitteessa: jyvaskyla.fi/kulttuuri/museot  

 

Kirjasto 

Lukeminen on kivaa kesäpuuhaa kaiken ikäisille - satoi tai paistoi! Osa kirjaston 

toimipisteistä on avoinna koko kesän, pääkirjasto myös lauantaisin. Kirjastosta 

voit lainata kotiin kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia. E-kirjasto kulkee mukana 

vaikka rannalle. Pääkirjaston Kompissa voit soittaa bändisoittimia tai laulaa 

karaokea yksin tai porukalla. Lisätiedot: jyvaskyla.fi/kirjasto 

 

Lounaispuiston kesä 

Lounaispuisto tarjoaa useita maksuttomia esityksiä ja muuta ohjelmaa kesän 

aikana. Kesän ohjelmisto osoitteessa: visitjyvaskyla.fi/lounaispuistonkesa    

 

Muut tapahtumat 

Tapahtumia voi hakea Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterista esimerkiksi 

luokittelulla Nuorten tapahtumat. Tapahtuman tiedoissa mainitaan, mikäli se on 

maksuton: www.jyvaskyla.fi/tapahtumat  
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Nuorten ja nuorten aikuisten avoimet tilat 
 

Nuortentalo Katutaso  

Katutaso on kohtaamispaikka, joka tarjoaa päihteetöntä ja rentoa tekemistä. 

Katutasolle ovat tervetulleita kaikki 18-35 -vuotiaat. Avoinna kesällä (3.6.-4.8.) 

ti-la klo 13.00-20.00. Lisätiedot: www.facebook.com/katutaso    

 

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen tilat kesällä 

 
Veturitallit alle 30-vuotiaille (Veturitallinkatu 6) 

Veturitalleille voi mennä esimerkiksi tapaamaan muita nuoria sekä pelaamaan biljardia, pingistä, 

lautapelejä ja konsolipelejä. Nuorisonohjaajat ottavat mielellään toiveita vastaan mukavasta 

kesätekemisestä. Tila avoinna koko kesän ajan ma - pe klo 14 - 20. Lisätiedot: 

veturitallit.jyvaskyla.fi 

 

Nuorten kohtaamispaikka Bostari alle 30-vuotiaille (Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7) 

Bostarilla voi viettää aikaa, tavata muita nuoria ja jutella nuorisotyöntekijöiden kanssa. Avoinna 

kesäkuussa ja elokuussa ma-to klo 12-16. Seuraa heinäkuun mahdollisia aukioloaikoja ja muuta 

infoa Bostarin Instagram-tililtä: @forumbostari 

 

Huhtasuon nuorisotila Perttula  (Nevakatu 1) 

Vapaan oleilun lisäksi Perttulassa on tarjolla ohjattua toimintaa ja retkiä lähialueella. Välipala 

tarjotaan kolmesti viikossa. Avoinna kesä- ja heinäkuussa ma klo 12-16, ti-to klo 13-19, pe klo 

12-16. Seuraa ajankohtaisia asioita Perttulan Instagramista: @nuorisotilaperttula  

 

Korpilahden nuorisotila Sumpbi (Koulunmäentie 8, Korpilahti) 

Nuorisotilassa voi tavata kavereita, jutella nuorisonohjaajien kanssa, pelata pelejä, kuunnella 

musiikkia tai vain oleilla. Avoinna 4.- 6.6. klo15–20.  

Seuraa ajankohtaisia asioita Sumpbin Instagram-tilillä: @sumpbi_korpilahti 

 

Korpilahden Nuorisoverstas (Tikkasentie 2, Korpilahti) 

Monitoiminen tila nuorille ja nuorille aikuisille, jossa on perustila oleskelulle, korjaamo sekä 

musapaja eli bänditila. Avoinna 3.-17.6. ma–to klo 15–20, Musapaja ja lauantain pelivuorot 

jatkuvat läpi kesän. Lisätiedot: nuorisonohjaaja Ismo Siili, p. 040 504 6875. 

 

Vaajakosken nuorisotila Kurwi (Urheilutie 36 B, Vaajakoski) 

 

Kurwissa voi pelata Pleikkaria, erilaisia lautapelejä ja pingistä - tai vain hengailla. Kurwista 

löytyy myös peiliseinäinen tila, joka on omiaan tanssiin ja muuhun liikuntaan. Avoinna 4.- 6.6. ja 

11.- 13.6. klo 12-15 Junnut (5.-6.-luokkalaiset), klo 15-18 Nuoret. 

Seuraa ajankohtaisia asioita Kurwin Instagram-tililtä: @vaajakoskennuokkari 
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Muuta toimintaa 

 

Pehmomiekkailua kesäkuusta alkaen joka keskiviikko kello 18:00-20:00. 

Järjestäjänä Keski-Suomen Pehmomiekkailijat ry. Katso tarkempi tieto paikasta 

sekä muut lisätiedot osoitteesta: 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  

 

Pelejä, Games! 

Mataran aulassa (Matarankatu 6) pidetään pelipäiviä 5.6., 12.6. ja 19.6. klo 12-14. 

Pelipäivässä pääsee pelaamaan lautapelejä, korttipelejä, palapelejä yms. Ei 

tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Mene mukaan pelaamaan ja tapaamaan muita! 

Lisätiedot: matara.fi/tapahtumakalenteri 

 

Katutason kesäleiri 

Nuortentalo katutaso järjestää kesäleirin Sarpatissa 24.-28.6.2019. Leiri on 

suunnattu 18-30-vuotiaille ja leirille on mahdollista osallistua vaikka vain päiväksi. 

Lisätietoja leiristä antaa nuorisotyöntekijä Elli Nyman, 040 502 9933. 

 

Hiphop-kirjaston sunnuntaijamien ohjatut freestylesessiot 2.6. ja 9.6. 

Opettajina toimivat Kulttuuriyhdistys TUFF!:n tanssijat. Mikään tunti ei vaadi 

aikaisempaa tanssikokemusta, vaan yhdessä tutustutaan lajin liikekieleen ja 

treenikulttuuriin. 2.6. Sara Pitkänen (Hip hop) ja 9.6. Rodion Enkel (Electric 

Boogaloo / Popping). Lisätiedot: facebook.com/events/1491160991016846/  

 

Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiain illat 
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/ ja Tsukiain Instagram, @tsukiaijkl 

 

Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmä 
Akku-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.00 - 15.00 Nuorten 
taidetyöpajalla (Matarankatu 6). Ohjelmassa on mm. retkiä, käsillä tekemistä, 
leppoista liikkumista, vierailuja ja pelailua sekä kahvittelua. Ryhmä on avoin 
kaikille 15-29 vuotiaille nuorille. Vetäjinä toimivat etsivät nuorisotyöntekijät. 
Lisätiedot: jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo 
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Graffiti Workshop 
Graffiti Workshop Veturitalleilla (Veturitallinkatu 6) 8.-11.7. klo 10 - 17. Mukaan 
mahtuu 8 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Aiempaa kokemusta ei vaadita. 
Päivien aikana tutustutaan katutaiteen historiaan, graffitikirjainten tyyleihin ja 
tehosteisiin sekä tietenkin suunnitellaan ja maalataan omat teokset. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: bit.do/graffitileiri 
 
 
 

Talkootyö festareilla 

 
Kiinnostaisiko nähdä jokin tapahtuma kulissien takaa? Vapaaehtoistyöntekijänä 

sinulle ei makseta palkkaa, mutta saat vastineeksi mukavaa tekemistä, 

työkokemusta ja uusia tuttuja! Mahdollisuuksia on ympäri Suomen, mutta täällä 

Jyväskylässä vapaaehtoisia haetaan ainakin näihin tapahtumiin: 

 

- Jyväskylän Kesä 3.–9.7. (täysi-ikäisille): jyvaskylankesa.fi/vapaaehtoiseksi  

- Neste Ralli 1.- 4.8.: nesterallyfinland.fi/info/vapaaehtoiseksi  
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Jäikö jotain kysyttävää? 
 

Ole rohkeasti yhteydessä Nuorten Jyväskylään, 

(tavoitettavissa kesällä 12.7. saakka):  

 

Rita Suhonen 

p. 050 320 5933 

s-posti: rita.suhonen@jkl.fi 

 

Instagram: @nuortenjyvaskyla 

Facebook: @nuortenjyvaskyla 

Snapchat: nupajyvaskyla 

Discord: https://discord.gg/3fHFKtj  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten Jyväskylän nettisivut: 

nuorten.jyvaskyla.fi 
 

 

 

 

 

Koonnut: Rita Suhonen / Nuorten Jyväskylä 
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