Tampereen Tyttöjen Talo® KEVÄT 2020 (20.1.-26.5.2020)
MAANANTAI
AVOIN TOIMINTA
Klo 15.00–19.00
Voit tulla viettämään vapaaaikaasi tai osallistua ohjattuun
toimintaan.

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

KESKIVIIKKO
MONIKULTTUURINEN
AVOIN TYTTÖRYHMÄ
Klo 14–17 (29.1.-29.4.)
Kaikille tytöille avoin
toiminnallinen ryhmä.

KAVERIKAHVILA
Klo 17–18 (3.2.–18.5)
- avoin ryhmä, jossa tutustutaan

TEEMATIISTAI
Klo 16–17 (4.2.–19.5.)
- avoin ryhmä, jossa viikoittain

HATANPÄÄN KOULUN
TYTTÖRYHMÄ
klo 15–16.30 (11.3.-29.4.)
- suljettu monikulttuurinen
ryhmä yläkouluikäisille

uusiin ihmisiin.

vaihtuva teema ja vierailijoita.

KUVISRYHMÄ
Klo 17–18.30 (10.2.-27.4.)
- suljettu ryhmä alle 18-vuotiaille.

VÄLIPALARYHMÄ
Klo 16.30-18 (4.2.-18.2.)
-avoin ryhmä, jossa valmistetaan
yhdessä välipalaa ja jutellaan.

Taidetta rennoin ottein.

VALOKUVAUSRYHMÄ
Klo 16.30-18.30 (27.4.-18.5.)
-suljettu ryhmä alle 18-vuotiaille.
Voimauttavia valokuvia luonnon
helmassa.

POP IN SEKSUAALINEUVONTA
Klo 15.30–17 (20.1.–25.5.)
-luottamuksellista, kahdenkeskistä
keskustelua seksuaalisuuteen ja
ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.

TUNNERYHMÄ
Klo 17.30-18.45 (3.2.-9.3.)
-suljettu ryhmä, jossa keskustellaan
tunteista ja tehdään erilaisia
harjoituksia.

KOKKIRYHMÄ 1
klo 16.30–18.30 (10.3.-31.3.)
- suljettu ryhmä
KOKKIRYHMÄ 2
Klo 16.30-18.30 (7.4.-28.4.)
- suljettu ryhmä

KEHONHUOLTO- JA
RENTOUTUSRYHMÄ
Klo 17–18 (24.3.-26.5.)
- avoin ryhmä alle 18-vuotiaille.

TULEVAISUUSKUVIA-RYHMÄ
Klo 16.30-18 (4.2.-17.3.)
-suljettu ryhmä nuorille, jotka haluavat
pohtia omaan tulevaisuuteen liittyviä
aiheita.

SOMEBODY®-RYHMÄ
Klo 16.00–17.30(4.3.–13.5)
- suljettu ryhmä nuorille
väkivaltaa/kiusaamista
kokeneille tytöille. Taitoja
kehotietoisuuteen.
______________________
Ilmoittautuminen ryhmiin:
Avoimiin ryhmiin ei tarvitse
ennakkoilmoittautua. Jos
ryhmä on avoin, se on
mainittu lukujärjestyksessä.
Muihin ryhmiin
ilmoittautuminen
työntekijöille. Tavoitat
työntekijämme myös
Whatsapilla!

TORSTAI
LAPSEN KANSSA
-RYHMÄ
Klo 10–12 (13.2.-30.4.)
- avoin monikulttuurinen ryhmä
alle 28-vuotiaille äideille ja
pienille lapsille.
TAIDERYHMÄ
Klo 13–15 (6.2.-30.4.)
- avoin iltapäiväryhmä, jossa
monipuolista taiteilua .
KIVA KEHO
Klo 16.30–18.00 (5.3.-2.4.)
- suljettu vertaisryhmä
ammattilaisten ohjaamana.
TALOINFOT
yhteistyökumppaneille ja
opiskelijoille. Ilmoittauduthan
etukäteen.
p. 050 4650882

•
•
•
•

•

to 30.1. klo 10–11
to 20.2. klo 10–11
to 26.3. klo 10–11
to 23.4. klo 10–11
to 28.5. klo 10-11

PERJANTAI
Tutustumisaikojen varaus
ohjaajilta!
p. 050 5668424 tai
p. 050 4650882
Pysy kartalla!
• Facebook
(Tampereen
Tyttöjen Talo)
• Instagram
(tampereentyttis)
• Snapchat
(tampereentyttis)

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