Tampereen Tyttöjen Talo® SYKSY 2019 (2.9.-10.12.2019)
MAANANTAI
AVOIN TOIMINTA
Klo 15.00–19.00
Voit tulla viettämään
vapaa-aikaasi tai
osallistua ohjattuun
toimintaan.
KAVERIKAHVILA
Klo 17–18 (16.9. - 25.11.)
- avoin ryhmä, jossa
tutustutaan uusiin
ihmisiin kivassa
ilmapiirissä

KUVISRYHMÄ
Klo 17–18.30 (23.9.-2.12.)
- suljettu ryhmä alle 18vuotiaille. Taidetta
rennoin ottein
POP IN
SEKSUAALINEUVONTA
Klo 15–17 (2.9. - 9.12.)
- luottamuksellisia,
kahdenkeskisiä
keskusteluja
seksuaalisuuteen ja
ihmissuhteisiin liittyvistä
asioista

TIISTAI
AVOIN TOIMINTA
Klo 15.00–19.00
Voit tulla viettämään vapaa-aikaasi
tai osallistua ohjattuun toimintaan.

KESKIVIIKKO
MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN
AVOIN RYHMÄ *
Klo 14–18 (18.9. - 27.11.)

TEEMATIISTAI
Klo 16–17 (10.9. - 3.12.)
- avoin ryhmä, jossa viikoittain
vaihtuva teema ja vierailijoita

*Korutyöpaja
Klo 17–18 (23.10. - 13.11.)
________________________

KOKKIRYHMÄ 1
klo 16.30–18.30 (17.9. - 1.10.)
- suljettu ryhmä VÄLIPALAT
KOKKIRYHMÄ 2
Klo 16.30-18.30 (22.10. -5.11.)
- suljettu ryhmä VÄLIPALAT
KEIJUN VARJO -TUNNERYHMÄ
Klo 16.30–18.00 (22.10. - 17.12.)
- suljettu ryhmä yli 15-vuotiaille.
Tunnetaitoja vihanhallintaan
LIIKUNTARYHMÄ
Klo 17–18 (24.9. - 3.12.)
- avoin liikuntaryhmä alle 18vuotiaille, monipuolista hyvän mielen
liikuntaa
SOMEBODY®-RYHMÄ
Klo 16.30–18 (8.10. - 10.12.)
- suljettu ryhmä nuorille väkivaltaa
kokeneille tytöille. Taitoja
kehotietoisuuteen

MUUTTOLINNUT-RYHMÄ
klo 15.30–17 (23.10. - 27.11.)
- ryhmä hiljattain omaan
kotiin tai Tampereelle
muuttaneille
______________________
Ilmoittautuminen
ryhmiin:
Avoimiin ryhmiin ei tarvitse
ennakkoilmoittautua. Jos
ryhmä on avoin, se on
mainittu
lukujärjestyksessä. Muihin
ryhmiin ilmoittautuminen
työntekijöille. Tavoitat
työntekijämme myös
Whatsapilla!
Tutustumisaikojen varaus
ohjaajilta!
p. 050 5668424 tai
p. 050 4650882

TORSTAI
LAPSEN KANSSA
-RYHMÄ
Klo 10–12 (19.9. - 5.12.)
- avoin monikulttuurinen
ryhmä alle 28-vuotiaille
äideille ja pienille lapsille

PERJANTAI
TALOINFOT
yhteistyökumppaneille ja
opiskelijoille.
Ilmoittauduthan
etukäteen
p. 050 4650882

TAIDERYHMÄ
Klo 13–15 (19.9. - 28.11.)
- avoin iltapäiväryhmä,
jossa monipuolista
taiteilua

pe 6.9. klo 10–11
pe 4.10. klo 10–11
pe 8.11. klo 10–11
pe 13.12. klo 10–11
____________________

TRANSTYTTÖJENRYHMÄ
Klo 17.30–19.00 (31.10. 5.12.)
- avoin vertaisryhmä
ammattilaisten
ohjaamana

Pysy kartalla!
• Facebook
(Tampereen
Tyttöjen Talo)
• Instagram
(tampereentyttis)
• Snäpchat
(tampereentyttis)

Lisätietoa ryhmistä,
tapahtumista sekä
yhteystiedot löydät
nettisivuiltamme
www.tytto.fi

