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Liikuntaa
LiikuntaLaturissa on maksutonta liikuntaa 13-19 –vuotiaille, lajeina mm.
kendo, street- and showdance, kuntonyrkkeily, salibandy, kuntosali, parkour ja
paljon muita! Lisätiedot: jyvaskyla.fi/liikuntalaturi
Kuokkalan nuorisotyön pipolätkää voi mennä pelailemaan keskivikkoisin
30.1. alkaen klo 17-19 Yrttisuon kaukalolle ja nuorisonohjaaja on paikalla
kaukalolla. Seuraa ilmoittelua Instagramissa: @nuorisotyo_kuokkala
Lenkkeily ja muu ulkoilu on mukava liikuntaharrastus mihin vuodenaikaan
tahansa. Esimerkiksi Rantaraitin järvimaisemissa on helppo liikkua.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/liikunta
Hiihtolatuja on Jyväskylässä runsaasti eri puolilla kaupunkia.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/liikunta
Luistelu on mahdollista yleisövuoroilla ympäri kaupunkia ja luonnonjääradoilla.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/liikunta
Lähde luontopolulle. Suurin osa reiteistä on käytössä myös talviaikaan.
Lisätietoa: jyvaskyla.fi/asuminen-ja
ymparisto/ymparisto/luontoretkeily/luontopolut
Geokätköily sopii monen ikäisille, rekisteröityneet harrastajat voivat löytää
kätköjen koordinaatit joko maailmanlaajuisen yhteisön sivulla
www.geocaching.com tai suomalaisen yhteisön sivulla www.geocache.fi

Harrasteryhmiä
Veturitallien avoimet lauluillat 22.1. alkaen tiistaisin klo 18:30-20 on tarkoitettu
kaikille 13-29-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita laulamisesta mukavassa
porukassa. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta eikä
ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot: veturitallit.jyvaskyla.fi
Siperian nuorisoteatterin nuorten aikuisten (20-29-vuotiaat) ryhmä aloittaa
9.1. ja kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-19 Kulttuuriklubi Siperian tiloissa
Veturitalleilla. Uusia jäseniä otetaan mukaan tammikuun aikana. Ryhmä tähtää
esitykseen kevät-kauden päätteeksi, joten osallistujilta toivotaan vahvaa
sitoutumista. Lisätiedot: siperia.info/avoimet-ryhmat
Nuorten ja nuorten aikuisten verkkojulkaisu Painovirhe tuottaa artikkeleita
ja tekee haastatteluita sekä peli-, leffa- ja keikka-arvosteluja. Mukaan toimintaan
voi mennä milloin vain, kysy lisää: Esa Linna, p. 040 556 8726 tai
esa.linna@jkl.fi, verkko-julkaisu osoitteessa: www.painovirhe.fi
TUFF! After School tarjoaa nuorille tutustumis- ja harjoittelumahdollisuuden
räp-lyriikan tekoon, musiikin tuottamiseen sekä graffitin tekoon ja
sketsaukseen. Kokoon-tumiset 8.1. alkaen tiistaisin klo 17-19 Jyväskylän
Veturitalleilla.
Lisätiedot: facebook.com/tuffjkl
Taidelaturin kerhot ovat pääasiassa kouluilla koulupäivien jälkeen. Tarjolla on
mm. UV-maalausta, elokuvatyöpajaa, musikaalia, käsitöitä ja tanssia. Katso
kerhojen ajankohdat ja paikat: jyvaskyla.fi/kulttuuriaitta/harrastustoiminta
Aikamatkaajat työpajassa selvitetään mm. mitä yhteistä on tubettajien työllä ja
historialla, vieraillaan erilaisissa lähikohteissa sekä tutustutaan värien käyttöön
peleissä ja taiteessa. Työpaja on suunnattu yläkouluikäisille ja
kokoontuu Jyväskylän taidemuseon Holvissa klo 15:30-17:30 seuraavina
tiistaina: 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. ja 7.5. Kokoontumisissa tarjolla
välipala. Järjestäjinä Jyväskylän taidemuseo ja Suomen
kulttuuriperintökasvatusseura. Lisätiedot: Tiina Helttunen,
tiina.o.helttunen@gmail.com tai p. 040 7645233

Muu ryhmä- tai avoin toiminta:
Monikulttuurikeskus Gloriassa voi osallistua läksykerhoon, Kielikahviloihin tai
Nuorten kahviloihin. Koko viikko-ohjelma julkaistaan osoitteessa:
gloriajkl.fi/aikataulu
Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiain illoissa tarjolla keskustelua,
piirtelyä, lautapelejä ja muita sosiaalisia aktiviteetteja. Kokoontumiset torstaisin
klo 16-20 Jyväskylän Veturitalleilla (yleensä Höyry -tilassa).
Lisätietoja: tsukiai.fi tai facebook.com/tsukiaijkl
Youth Against Drugs (YAD) paikallistiimi kokoontuu to 17.1. alkaen klo 18
osoitteessa Lutakonaukio 3, 4.krs (YAD:n toimisto) ja jatkossa parittomien
viikkojen torstaisin kello 18.00. Muutoksista ilmoitetaan somessa, Facebook:
YAD Jyväskylän tiimi, Instagram: @yadjyvaskyla. Ensimmäisellä kerralla
pelaillaan lauta- ja korttipelejä yhdessä.
Music Against Drugsin Olohuone avoinna keskiviikkoisin klo 16-20
yhdistyksen toimistolla Mataralla. Illat sisältävät rentoa ja mukavaa yhdessäoloa
mm. erilaisten pelien, ruoanlaiton ja keskustelun merkeissä. Voit osallistua
silloin, kun sinulle sopii. Lisätiedot: musicagainstdrugs.info
Nuorten taidetyöpaja Avoin iltapäivä (Matarankatu 6) keskiviikkoisin klo
15:30-18 sisältää yhdessä olemista ja tekemistä 17-29-vuotiaille.
Lisätiedot: Katri Niskala, 050 312 5440 tai Terhi Lehtonen, 050 313 8850.
Nuorten taidetyöpajan sivut: jyvaskyla.fi/nuoriso/taidetyopaja
Jyväskylän Seta ry:n vertaisryhmätoiminta tarjoaa Jyvässeudun HLBTQväelle yhdessäoloa, uusiin ihmisiin tutustumista ja vertaistukea.
Ryhmien kokoontumisajat ja lisätiedot osoitteessa: jklseta.fi/ryhmat
Etsivän työn Akku-ryhmä tarjoaa tekemistä arkeen keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 12-15. Ohjelmassa mm. kädentaitoja, kokkausta, retkeilyä, pelejä,
tutustumiskäyntejä ja liikuntaa.
Lisätiedot: jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo

Kulttuuripaja Trombin ryhmät tarjoavat tukea mielenterveyteen tekemisen
kautta. Tarjolla musiikkia, maalaamista, pelejä ja luonnossa olemista tai sitä
mitä sinä haluaisit tehdä. Lisätiedot: suvimaenklubitalo.fi/wp/hankkeet/reaktori
Ohjaamon kehittäjäryhmä käynnistyy to 31.1. klo 16-18 Ohjaamossa
(Gummeruksenkatu 6). Alle 30-vuotiaille suunnatussa ryhmässä pääset mm.
mukaan vaikuttamaan Ohjaamo Jyväskylän toimintaan sekä antamaan
palautetta nuorten palveluihin liittyen. Lisätietoa 050 449 1225
tai facebook.com/ohjaamojyvaskyla

Kulttuuria:
Kirjastot tarjoavat lainauspalveluiden lisäksi mahdollisuuden viettää aikaa mm.
lukemalla, musiikkia kuuntelemalla tai pelaamalla konsolipelejä. Lue lisää ja
katso oman alueesi kirjaston toiminnoista: jyvaskyla.fi/kirjasto
Museot ja galleriat – Jyväskylän taidemuseoon, Suomen käsityön museoon ja
Alvar Aalto -museoon pääsee tammikuun ajan ilmaiseksi keskisuomalaista
kirjastokorttia näyttämällä. Muutoin museoihin on vapaa pääsy alle 18-vuotiaille
ja osaan museoista pääsevät kaiken ikäiset maksutta perjantaisin. Listauksessa
muitakin maksuttomia museoita: jyvaskyla.fi/kulttuuri/museot
Jyväskylän Taidemuseolla järjestetään mm. maksuttomia, työpajoja ja
luentoja kaiken ikäisille. Lisätietoja: jyvaskyla.fi/taidemuseo
Erilaisia tapahtumia voi hakea Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterista.
Tapahtuman tiedoissa mainitaan jos se on maksuton: jyvaskyla.fi/tapahtumat

Nuorten ja nuorten aikuisten avoimet tilat:
Veturitallit tarjoaa 13-29-vuotiaille mahdollisuuden tulla olemaan tai pelailemaan, avoinna ma-to klo 14-20 ja pe klo 16-22. Talossa järjestetään myös erilaista maksutonta toimintaa. Lue lisää: veturitallit.jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupungin nuorisotiloilla voi tavata kavereita, jutella ohjaajien
kanssa, pelata bilistä, pelikonsoleita, lautapelejä tai olla vaan. Perjantaisin
järjestetään sovittuina päivämäärinä iltakahviloita. Toimintaa suunnitellaan
yhdessä nuorten kanssa. Pääkohderyhmänä ovat 13-18 -vuotiaat. Löydät
lisätiedot ja aukioloajat osoitteesta: jyvaskyla.fi/nuoriso tai tilojen omilta
Instagram-tileiltä:
Huhtasuon Perttula: @nuorisotila.perttula
Korpilahden nuorisotila Sumpbi ja Korpilahden nuorisoverstas:
@sumpbi_korpilahti
Palokan nuorisotila Nuorkkari: @palokan_nuorkkari
Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä: @nuorisotila.pelisilma
Vaajakosken nuorisotila Kurwi: @vaajakoskennuokkari
Tikkakosken nuorisotila NuoTikka: @nuotikka

Nuorten kohtaamispaikka Bostari Jyväskylän Forumissa tarjoaa 13-29vuotiaille maksuttoman oleskelutilan ja mahdollisuuden jutella nuorisotyöntekijän kanssa. Tilaa ylläpitävät yhteistyössä Jyväskylän nuorisopalvelut,
Jyväskylän seurakunta, Jyvässeudun 4H -yhdistys ja Aseman lapset ry. Tila
auki ma-to klo 12-16. Bostari Instagramissa: @forumbostari

Jyväskylän seurakunnan nuorisotiloja löytyy eri puolilta kaupunkia ja
nuorteniltojen lisäksi useilla tiloilla järjestetään iltakahviloita. Aukioloajat ja
ajankohtaiset tiedot päivitetään osoitteeseen:
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/nuoret/nuortenillat-ja-yokahvilat
Katutaso Lounge on nuorten kohtaamispaikka, joka tarjoaa päihteetöntä ja
rentoa tekemistä. Katutasolle ovat tervetulleita kaikki 18-29 -vuotiaat.
Aukioloajat: ti-to klo 11-21, perjantai 11-22 ja lauantai 13-20. Lisätiedot:
jklkl.fi/nuortentalo-katutaso

Muuta:
Vapaaehtoistoimintaan osallistumalla saat mukavaa tekemistä, arvokasta
kokemusta ja hyvän mielen. Lue lisää vaihtoehdoista: jyvaskyla.fi/vapari

YAD:n Street Team on netin kautta ohjattua huumeviestinnän ja
vaikuttamisen toimintaa. Tiimiläiset rekisteröityvät tiimin jäseniksi ja alkavat
suorittaa sivustolla olevia tehtäviä. Kerätyillä pisteillä mahdollisuus palkintoihin!
Lue lisää ja liity tiimiin: yad.fi/osallistu/osallistumistavat/street-team
Opiskelijoille suunnattua toimintaa on koottu Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan toimesta (Huom! Osa maksullisia!) ja joitain vaihtoehtoja
löytyy myös ei opiskeleville: jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/jarjesto-jaharrastustoiminta

Jos kaipaat apua harrastuksen
tai toiminnan etsimisessä,
voit olla yhteydessä
Nuorten Jyväskylään:
Rita Suhonen
p. 050 320 5933
s-posti: rita.suhonen@jkl.fi

Viestiä voi laittaa myös somen kautta
klikkaamalla kanavan kuvaketta.

Koonnut: Rita Suhonen / Nuorten Jyväskylä
tammikuu 2019

