
 
Harrastepankin tiedote syyskuu 2018 
 
Maksuttomia harrastuksia 16 – 29 –vuotiaille.  
  
Harrastepankin Google-kalenteri on nyt päivitetty syyskuun 2018 osalta. Talletukset löytyvät osoitteesta: 
http://www.nuortenjoensuu.fi/fi/etusivu/harrastepankki 
 
Harrastepankin alla markkinoidaan kaikki Joensuun kaupungin Nuorisopalveluiden 16-29 –vuotiaille 
tarkoitettu toiminta. Toiminnan sisältöihin pääset vaikuttamaan myös itse! Toiminta on avointa, 
sopimuksetonta, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja maksutonta. Harrastepankin toiminnot ovat viikottaiset 
liikuntavuorot, Ota päivä haltuun –toiminta Nuorisokeskus Whisperillä maanantaisin ja Hyvä Päivä –
ryhmätoiminta. 
 

Harrastepankissa saatiin käynnistettyä keväällä viikottaiset salibandyvuorot Areenalla. Kesällä mukaan tuli 

myös jalkapallo. Nyt syksyllä meillä on Areenalla vakituinen vuoro torstaisin klo 14.30-15.30. Vuorolla 

pelataan vuoroviikoin futsalia (sisäjalkapallo) ja salibandyä. Syksyn aluksi kokeilemme erilaisia lajeja kuten 

minigolfia, melontaa, seinäkiipeilyä, laskeutumista ja frisbeegolfia. Viikottaiset kehonhuollot palaavat 

ohjelmistoon, kun saamme siihen ohjaajia ja kun ulkona ei enää viitsi olla. 

 

Ota päivä haltuun -toiminta nuorisokeskus Whisperissä (Torikatu 17). Kokoontumiset maanantaisin klo 10-

14. Valmistamme yhdessä päivän lounaan. Avoimeen toimintaan voit tulla vain käväisemään tai viettämään 

päivääsi pidemmäksi aikaa. Ruuan lisäksi toimintaan sisältyy viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan 

tekemistä taiteen, kulttuurin ja kädentaitojen parissa. Inspiraatio, hyvä mieli, omat vahvuudet, sekä aika ja 

tehtävät ovat kevään teemoja, joita työstämme taide/ilmaisulähtöisin menetelmin. Tule tutustumaan ja 

kokeilemaan. Sinun ei tarvitse osata, riittää halu kokeilla ja yrittää.  

Lisätietoja: Ohjaaja Tiina Aalto 050 311 9553 /tiina.aalto@joensuu.fi 

 

Hyvä Päivä –ryhmiin haku on jatkuvaa ja ryhmä alkaa, kun on tarpeeksi nuoria. SEURAAVA RYHMÄ ALKAA  

7.9., ryhmä ei ole vielä täynnä! Suljettu ryhmä kokoontuu yhteensä 10 kertaa, tapaamisia on kerran viikossa 

ja yksi kokoontuminen kestää noin neljä tuntia. Hyvä päivä -toiminta on yhdessä tekemistä, kokeiluja ja 

kokemusten jakamista. Käsiteltäviä teemoja ovat ruoka, arkirytmi, mielen hyvinvointi ja liikunta. 

Tavoitteena on, että jokainen osallistuja löytää itselle sopivia keinoja lisätä hyvää oloa. Laajemmin 

tavoitteena on lisätä nuorten tietoja ja taitoja terveellisiin elämäntapoihin liittyen sekä vahvistaa nuoren 

pystyvyyden tunnetta.  

Ryhmään ilmoittaudutaan suoraan etsivän nuorisotyöntekijän kautta.Lisätietoja ja ilmoittautuminen: etsivän 

nuorisotyöntekijä Juha Uusitalo p. 0503317534 /juha.uusitalo@joensuu.fi 

Terveisin harrastepankkiiri Heikki Lehmus (p.0503626832), heikki.lehmus@joensuu.fi 
 


