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Bästa läsare,
Du håller i din hand en servicebricka för Borgå stads ungdomstjänster. I denna får du information om hurudan
service och verksamhet, samt hurudana evenemang ungdomstjänsterna erbjuder skolor och läroverk. I denna finns
även beskrivet hurudant samarbete vi har med er.
Ungdomstjänsternas servicebricka är en del av Kultis - plan för kulturfostran. Den nyaste versionen av servicebrickan
kan man läsa och skriva ut på adressen: https://www.borga.fi/tjanster-till-skolorna
Vi önskar att ni med låg tröskel tar kontakt med våra arbetstagare i ärenden som gäller samarbetet. Det enklaste sättet
är att kontakta ungdomstjänsternas specifika kontaktperson eller lokal för skolan/läroverket, kontaktuppgifterna
finns i servicebrickan.

Med vänlig hälsning
Nina Jorkama
chef för ungdomstjänster
040 550 0580
Tanja Lehtikuusi
ungdomsarbetskoordinator
040 809 2255
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Borgå stads ungdomstjänster
Ungdomsarbetet är ett preventivt fostringsarbete,
som sker i samarbete med ett mångsektoriellt
nätverk
Ungdomstjänsterna har som uppgift att:
• stöda ungdomars tillväxt, självständighet och
gemenskap
• främja att ungdomars rättigheter förverkligas,
genom att förstärka delaktighet och möjligheter
till inflytande
• förbättra ungas tillväxt- och
levnadsförhållanden
• främja och stöda ungas delaktighet i utbildning,
arbetsliv, fritidssysselsättning och samhälleligt
beslutsfattande
• förebygga marginalisering och främja likställdhet
och jämlikhet
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Ungdomstjänsterna har:
• 26 arbetstagare + 4 projektarbetare
• 3 regionala centrum, ungdomslokaler Zentra, Nuokka och Kertsi
• Servicepunkten Navigatorn
• Virvikis läger- och utflyktsområde
• Spellokalen SideQuest
• Öppen ungdomslokalsverksamhet
• Målinriktat och uppsökande ungdomsarbete
• Individ- och smågruppsverksamhet
• Mobilt arbete och arbete på gräsrotsnivå, samt
LiMo bilen + dejoureringar
• Evenemang, utflykter, läger &
semesterverksamhet
• Arcus - Regnbågsungas verksamhet

Kontaktpersoner för skolorna

LASSE YRJÖLÄ
Ungdomslokalen Zentra
040 139 7511
lasse.yrjola@porvoo.fi

TOMI AHONEN
Ungdomslokalen Nuokka
040 131 9818
tomi.ahonen@porvoo.fi

SUSANNA EKLUND
Ungdomslokalen Kertsi
040 197 2603
susanna.eklund@porvoo.fi

Huhtisen koulu
Keskuskoulu
Kvarnbackens skola
Jokilaakson koulu
Albert Edelfeltin koulu
Strömborgska skolan
Fredrika-koulu
Lyceiparkens skola

Epoon koulu
Grännäs skola
Ilolan koulu
Kevätkummun koulu
Sannäs skola
Vårberga skola
Linnajoen koulu

Hamarin koulu
Hindhår skola
Hinthaaran koulu
Jokilaakson koulu
Kullo skola
Kulloon koulu
Peipon koulu
Tolkkisten koulu
Eklöfska skolan
Pääskytien koulu
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UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE
Jarmo Veijalainen, 040 527 2695
Bodil Malmsten, 0400 322 211
Milla Peltola, 040 614 9861
Jan Laakso, 040 559 3110
Paavo Piironen, 040 568 8210
etsivant@porvoo.fi
Careeria
Borgå gymnasium
Linnankosken lukio
Prakticum
Live

Specialklasser

Ungdomstjänsternas kontaktperson
Specialklasserna i Keskuskoulu
•
Matti Valasti, 040 197 7575

Lypan R-klassen
•
Charlotta Österberg, 040 860 4585

Specialklasserna i Linnajoen koulu
•
Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929

Ströhö A-Klassen
•
Ungdomslokalen Zentra, 040 489 9999

Specialklasserna i Pääskytien koulu
•
Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929

Y-Klassen i Pääskytien koulu
•
Gammelbacka ungdomslokal Kertsi 040 489 9660

Amis 9
•

Peipon koulu, förberedande klass för invandrare
•
Gammelbacka ungdomslokal Kertsi 040 489 9660

Pirjo Pietikäinen och uppsökande ungdomsarbete,
040 489 1929

Portti luokka
•
Pirjo Pietikäinen och uppsökande ungdomsarbete,
040 489 1929
Strömborgska skolan Flex klasser
•
Charlotta Österberg, 040 860 4585

Pääskytien koulu, förberedande klass för invandrare
•
Gammelbacka ungdomslokal Kertsi 040 489 9660
Careeria, förberedande klass för invandrare
•
Mila Eriksson och uppsökande ungdomsarbete,
0400 998 294
Yrkesskolan Live
•
Uppsökande ungdomsarbete
Stigen –grupperna
•
Uppsökande ungdomsarbete
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Borgå stads specialtjänster
UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE
För vem: 15-29-åriga ungdomar
•
•
•
•
•

Stöder i livshanteringen
Stöder när man söker studieplats, jobb eller praktikplats
Stöder när man gör besök hos myndigheter (t.ex.
arbetskraftsbyrån, FPA)
Hjälper till att utreda livssituationen (t.ex. Bostads-ärenden,
svårigheter med studier)
samarbete med läroanstalter på andra stadiet

Jarmo Veijalainen, 040 527 2695
Bodil Malmsten, 0400 322 211
Milla Peltola, 040 614 9861
Jan Laakso, 040 559 3110
Paavo Piironen, 040 568 8210
etsivant@porvoo.fi
Linnankoskigatan 32, Borgå
Instagram: @porvoonetsiva.borgauppsokande
Facebook: Etsivä nuorisotyö Porvoo
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MÅLINRIKTAT UNGDOMSARBETE
För vem: Ungdomar i högstadieåldern samt övergångsskeden
mellan skolstadier
•
•
•
•

Under vardagar erbjuds unga personer en möjlighet till
förtroliga träffar
Handleder smågrupper för unga i behov av särskilt stöd
Det målinriktade ungdomsarbetet ordnar utflykter och läger
för smågrupper
Ungdomarna styrs till det målinriktade ungdomsarbetet via
skolornas elevhälsogrupper eller andra instanser som
arbetar med ungdomar.

Pirjo Pietikäinen, 040 489 1929
Charlotta Österberg, 040 860 4585
Karin Strengell, 040 139 7511
Linnankoskigatan 32, WSOY-huset, Borgå

Navigatorn i Borgå
För vem: En öppen informations-, handledningsoch vägledningspunkt för alla ungdomar under 30år.
•
•
•

Navigatorn finns i WSOY-huset på adressen
Mannerheimgatan 20E
Navigatorn betjänar på både svenska och finska, utan
tidsbeställning må-to kl. 12:30-16 (man kan även boka tid)
Du hittar de aktuella öppethållningstiderna och tjänsterna
här: www.borga.fi/navigatorn

Kontaktinformation:
040 6761442
ohjaamo@porvoo.fi
Ig: @porvoonohjaamo
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•

Navigatorn erbjuder mångsidiga tjänster för unga, unga
vuxna samt deras familjer under ett och samma tak. I
navigatorn får man hjälp och stöd i t.ex. livshantering, att
hitta jobb-eller studieplatser, att fundera vilken bransch
som passar en samt råd i ekonomiska frågor. Man kan
också få stöd i frågor som gäller boende, hälsa och
välmående samt frågor som gäller fritiden.

•

Navigatorn är kommunförsökets verksamhetspunkt för alla
under 30 år.

•

Navigatorn koordinerar stadens sommarjobbssedelstöd
och hjälper skolelever och studerande med
sommarjobbssöking. I Navigatorn ordnas det också olika
evenemang och utbildningar som lämpar sig för elever.

•

Navigatorn erbjuder alla 9-klassister tematimmar i
studiehandledning. Man kan utnyttja Navigatorns lokaler
och expertis även i plandering och utformning av övriga
lektioner.

Håven- Ungdomsarbete i Borgå skolornaprojekt (1.2.2021-30.6.2022)
För vem: Huvudsakligen för 3-6 -klassister
Vad: Ett projekt som finansieras av AVI för att utveckla samarbetet mellan skolorna och ungdomstjänsterna
i Borgå. Syftet med projektarbetet är att utveckla verksamhetsmodeller tillsammans med skolpersonal och
elever för att stödja barns och ungdomars skolgång, samt allmänt välbefinnande under coronapandemin
och därefter.
Genomförande: Vi strävar till att tillsammans med skolornas personal och elevhälsogrupper känna igen de
barn och unga, som behöver särskilt stöd under/efter coronapandemin. Elever handleds till Håvens
stöd via skolornas elevhälsogrupper. Verksamheten består bland annat av smågruppsarbete,
individuellt stöd, och stöd vid övergångsskedet från åk 6 till högstadiet. Verksamheten kan ordnas både
under skoldagen och på fritiden.
Kontaktuppgifter: Erica Wallén, 040 191 9545 och Matti Valasti, 040 197 7575
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Årsklockan
ÅRET RUNT:

•
•

skoljour under matrasterna
i högstadieskolor
informering om t.ex. läger
och fritidsverksamhet

JANUARI
• Tematimmarna Mot puberteten, åk
5
• Navigatorns lektioner för 9klassister (enligt
överenskommelse)

APRIL
• Choices – Ditt eget val?! åk 6
4.-14.4.22
• Choices –föräldrakväll 26.4.22

FEBRUARI
•
•
•
•

MAJ
•
•

VID ÖVERENSKOMMELSE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

väggklättring i Kertsi
klassbesök i
ungdomslokalerna
morgonsamlingar
föräldrakvällar
samarbetsevenemang
projekt i grupper
smågrupper inom särskilt
stöd (specialtjänster)
stöd i skolgången
(specialtjänster)
Besök under rektorsmöten
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JULI
• Navigatorn har jour

• Flyktingens stig, åk 8 vecka 41
• Tematimmar om sociala medier
och digitalt spelande, åk 5-7
(enligt överenskommelse)

Information om uppsökande
ungdomsarbete hem till elever i åk 9
Genomgång av läsårsplaner för
skolsamarbete med varje skola
(elevvårdsgrupp för gemensam
elevvård)

AUGUSTI
•
•
•

OKTOBER

Hörs de ungas röst-dag 15.2.2022
Besök på rektorsmöten
Tematimmarna Mot puberteten, åk 5
fortsätter
Navigatorns lektioner för 9-klassister
(enligt överenskommelse)

Sjuornas dag, åk 7, veckor 33-35
Besök till skolorna med info om
ungdomslokalerna
Besök till lärarmöten/
ungdomstjänsternas meddelanden
till skolor

NOVEMBER
•
•
•

Elevkårsstyrelsernas områdesmöten/
samarbetsforum 16.11.2021 (lågstadiet)
och 23.11.2021 (högstadiet)
Ungdomsfullmäktigevalet (2022)
Tematimmar om sociala medier och
digitalt spelande, åk 5-7
(enligt överenskommelse, reservera i
augusti – september)

MARS
• Navigatorns lektioner för 9-klassister
(enligt överenskommelse)
• Mot puberteten föräldrakväll
31.3.2022

JUNI
• Genomgång av resultaten av
gemensam ansökan med
uppsökande ungdomsarbete

SEPTEMBER
•
•
•

Besök till skolorna med info om
ungdomslokalerna
Lågstadie- och specialklasser besöker
ungdomslokalerna
(enligt överenskommelse)
Besök på rektorsmöten

DECEMBER
• Tematimmar om sociala medier och
digitalt spelande, åk 5-7
(enligt överenskommelse, reservera
i augusti - spetember)
• Navigatorns lektioner för 9-klassister
(enligt överenskommelse,
reservera i augusti - spetember)

Temalektioner
Evenemang
Verksamhet

13

Sociala medier och digitalt spelande -tematimmar
För vem: För elever i åk 5–7
Vad: 2x45 min tematimme som leds av en ungdomsarbetare. Målet med timmen är att handleda unga till
att använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt eller tillämpa goda praxis inom digitalt spelande.
Tematimmarnas tema väljs mellan följande alternativ:
• Växelverkan i sociala medier
• Digitalt spelande
Genomförande: Skolorna beställer timmen från sin ungdomslokal gärna under augusti–september.
Tematimmarna ordnas under oktober–december. Läraren är med vid tematimmen som åskådare.
Kontaktperson: Ahti Herttua, 040 860 1510
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Mot puberteten-paket
För vem: För alla elever i åk 5 eller sammansatt klass 5–6 i Borgå. Tematimmarna förverkligas i skolorna under
januari - mars
Vad: 2x45 min tematimme som leds av ungdomsarbetare, och en diskussionskväll som stöder föräldraskap.
Vid tematimmen behandlas följande ämnen: självkännedom, förhållanden till vänner och familjen, de
första känslorna av förälskelse, förmåga till förhandlingar mellan barn och föräldrar och mänskliga relationer i
digital media. Till helheten hör även en fortsättningsuppgift på ca- 30 min, som handleds av läraren.
Genomförande: Skolorna behöver inte beställa helheten utan tidtabell skickas för skolor under höstterminen.
Läraren är med vid tematimmen som åskådare, samt handleder en kort fortsättningsuppgift för eleverna efter
timmen. Ungdomsarbetaren ger mer information om denna. Den gemensamma föräldrakvällen ordnas 1.3.22 på
ungdomslokalen Zentra, om detta kommer mer information via Wilma.
Kontaktperson: Susanna Eklund, 040 197 2603
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Choices – ditt eget val!
För vem: För alla elever i åk 6 i Borgå i april 4.-14.4.22 och Choices –föräldrarkväll 26.4.22
Vad: Ett ca 1,5 h långt evenemang som ordnas i april. Evenemanget är en del av förebyggande
rusmedelsfostran, där man via en berättelse uppmuntrar eleverna att fundera på sina egna livsval och deras
följder. Syftet med evenemanget är att väcka diskussion om faktorer som ligger bakom de ungas försök med
rusmedel, t.ex. val, vänskap och föräldrarnas omsorg.
För att stöda föräldrarna i fostringsarbetet ordnar man en diskussionskväll (ca 1,5 h) där man berättar om
innehållet i Choices-evenemanget och delar erfarenheter och tips för rusmedelsfostran.
Genomförande: Evenemanget ordnas i ungdomslokalen Zentra i samarbete med anställda vid
ungdomstjänsterna, bildningsväsendet, församlingen, missbrukarkliniken, polisen, socialarbetet och elevvården.
Efter att eleverna deltagit i evenemanget gör de en uppgift i skolan (ca 30–45 min.) under handledning av
läraren. Anvisningar och material delas ut vid evenemanget. Man behöver inte anmäla sig till
evenemanget. Tidtabellen för evenemanget meddelas till skolorna i början av höstterminen.
Kontaktperson: Petra Backman, tel. 040 138 9440
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Sjuornas dagar
För vem: För alla elever i åk 7 i Borgå, hålls veckorna 33-35: Lyceiparkens skola och Strömborgska skolan,
Pääskytien koulu, Linnajoen koulu, Albert Edelfeltin koulu
Vad: Ett evenemang som ordnas i på hösten, syftet med evenemanget är att svara på utmaningar i
övergångsskedet. Målet är att höja andan i klassen och att eleverna ska bekanta sig med varandra genom
gruppbildning. Programmet består av övningar som omfattar aktiviteter, presentation av verksamheten och
lokalerna hos den instans som ordnar evenemanget (Obs, evenemanget innehåller inga religiösa element) och
fritt umgänge. För klassföreståndaren innebär evenemanget en möjlighet att bekanta sig med eleverna och
klassens gruppdynamik.
Genomförande: För planeringen och genomförandet av programmet ansvarar ungdomstjänsterna och skolans
personal, eleverna samt svenska församlingen i Borgå. Man behöver inte anmäla sig till evenemanget.
Klassföreståndaren hämtar eleverna till platsen och deltar i programmet enligt anvisningarna. Tidtabeller och
annat arrangemang fastställs tillsammans med samarbetsparterna på våren innan evenemanget.
Kontaktuppgifter se s. 7
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Flyktingens stig
För vem: För alla elever i åk 8 i Borgå, i vecka 41
Vad: Ett jämlikhetsevenemang som tar en timme. Syftet med evenemanget är att rasera fördomar och att
uppmuntra unga att värdesätta olikheter och vara fördomsfria. Med aktiverande metoder och
upplevelsepedagogik försöker man påverka ungas inställning och väcka diskussion om bl.a. fördomar och
följder av dem.
Genomförande: Evenemanget ordnas i ungdomslokalen Zentra i samarbete med ungdomstjänsterna,
invandrartjänsterna, finska och svenska församlingen samt Careeria. Man behöver inte anmäla sig till
evenemanget. Skolorna får tidtabeller och anvisningar i augusti.
Kontaktperson: Mila Eriksson, 0400 998 294
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Navigatorns lektioner för 9-klassisterna
För vem: För alla 9-klasister
Vad: Lektionernas mål är att eleverna skall kunna bekanta sig med Navigatorns verksamhet, så de bättre
kan utnyttja alla de tjänster i Borgå som erbjuds. Under lektionen ges även information om
sommarjobbssedlar, samt om arbetslivet och arbetssökning i allmänhet.
Genomförande: Lektionerna ordnas i regel på Borgå Navigatorn på adressen Mannerheimgatan 20 E. På
detta sätt kan eleverna också bekanta sig med Navigatorns utrymmen. Om det är inte möjligt för eleverna
att komma till Navigatorn är det också möjligt att undantagsvis komma överens om lektioner som ordnas i
skolans utrymmen.
Kontaktuppgifter:
040 6761442
ohjaamo@porvoo.fi
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Föräldrakvällar

Skoljour

För vem: Låg- och högstadier, samt andra stadiet

För vem: För alla årskurs 7–9 i Borgå

Vad: Vi ordnar föräldrakvällar/diskussionskvällar i
samarbete med skolor i både skolans utrymmen
och på ungdomslokalerna. Man kan komma
överens om innehållet med ungdomsarbetaren
(kontaktuppgifter s. 7).

Vad: Ungdomsarbetarens besökstid i skolan. Syftet
är att möta unga och deras behov, och att hålla
kontakt med anställda i skolan, att informera om
fritidstjänster och att främja trivseln i skolan. Vid
bemötandet av unga tillämpas olika metoder inom
ungdomsarbetet.

Genomförande: Skolorna arrangerar
föräldrakvällen, där ungdomsarbetare gärna deltar
med sakkunskap gällande ungdomsarbete samt
frågor som berör unga.

Genomförande: Ungdomsarbetaren besöker
skolan på torsdagar, under matrasten. Obs!
Skoljour är inte rastövervakning!
(kontaktuppgifter, s. 7)
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Projekt i grupp
För vem: Åk 3–9 samt årskurser på andra stadiet,
vid behov och i mån av resurser
Vad: Ett projekt som ungdomsarbetaren och skolan leder för klasser där det förekommer t.ex. mobbning. I
projekten används olika metoder vanliga inom ungdomsarbete, t.ex. aktiviteter, skriftliga uppgifter och
diskussioner. Syftet med projektet är att erbjuda klassen möjlighet att utvecklas och på det sättet stärka viandan och det ömsesidiga förtroendet.
Genomförande: Verksamheten är kortvarig (1–5 gånger) och man kommer överens om verksamheten
tillsammans med t.ex. skolans klasslärare eller ansvarsperson. Grupperna kan sammanträda i
ungdomstjänsternas eller skolans lokaler under skoltid, men med föräldrarnas samtycke även utanför
skoltid. Även andra aktörer, t.ex. församlingens ungdomsarbetare, kan vara med i genomförandet. Skolans
personal deltar i processen.
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Smågrupper inom särskilt stöd
För vem: Åk 5–9 vid behov och i mån av resurser
Vad: Smågrupper inom särskilt stöd är en verksamhetsform
som det målinriktade ungdomsarbetet erbjuder. Smågrupperna är avsedda för de unga som behöver stöd i sin
livssituation. De unga hänvisas till grupperna oftast via sektorsövergripande samarbetsgrupper eller skolornas
elevvårdsgrupper.
Genomförande: Smågrupperna sammanställs enligt behov. För gruppen utarbetas en målplan där också
individuella behov har beaktats Som metoder används bl.a. Bella-, Maestro- eller Friends-program,
äventyrsfostran, inlärning genom erfarenheter, gruppövningar och individuella övningar, utfärder, sociodrama,
övningar i vardagskunskaper och specialkunskaper. Grupperna kan sammanträda i ungdomstjänsternas eller
skolans lokaler under skoltid, men med föräldrarnas samtycke även utanför skoltid. Grupperna leds av ett
arbetspar och det är önskvärt att en av parterna i första hand hör till skolans personal. Även andra aktörer, t.ex.
församlingens ungdomsarbetare, kan vara med i genomförandet.
Kontaktuppgifter: se s. 9 (Målinriktat ungdomsarbete)
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Delaktighet och medverkan
För vem: Åk 1–9 och studerande på andra stadiet
Vad:
Regional träff för elevkårsstyrelserna i åk 3–6 Tisdag 16.11.2021 och för elevkårsstyrelserna i åk 7–9 och
på andra stadiet 23.11.2021. Träffarna ordnas på ungdomslokalerna.
Med två års mellanrum (under jämna år) ordnas val till Borgå ungdomsfullmäktige i samarbete med åk 7–9
och andra stadiets läroanstalter. Nästa val ordnas i november 2022.
Gemensamt evenemang Hörs de ungas röst? ordnas för unga och beslutsfattare. Mera information på
nästa sida.
Borgå stad är med i Ungasindeer.fi -webbdemokratitjänsten.
Kontaktperson: Petra Backman, 040 1389 440
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Hörs de ungas röst? -evenemanget
För vem: För elever i åk 5–9 och studerande vid andra stadiets läroanstalter,
15.2.2022 kl. 9–15 i Zentra och på stadshuset.
Vad: Ett diskussionsmöte mellan unga och beslutsfattare. Man bjuder in 2 representanter för varje skola
och läroanstalt i Borgå. Vid evenemanget uppmuntrar och vägleder man de unga att påverka frågor i sin
hemkommun, bl.a. genom arbete i smågrupper och på internet.
Genomförande: Evenemanget ordnas på ungdomslokalen Zentra. Ungdomstjänsterna planerar och
genomför evenemanget i samarbete med Borgå ungdomsfullmäktige. Noggrannare anvisningar om
evenemanget och anmälningen skickas till elevkårernas handledande lärare under hösten.
Kontaktperson: Petra Backman, 040 138 9440
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Samarbete med läroanstalter på andra stadiet
För vem: Studerande på andra stadiet
Vad:
•
Olika pop up - infotillfällen smågrupper och dejoureringar
på läroverken engligt överenskommelse
•
Presentation för studerande och personal, på begäran.
•
Presentation för 1 års studerande samt dejourering i
Prakticum (ifall det är möjligt varannan torsdag kl. 1112.30.)
•
Uppsökarna informeras om studerande som avbrutit eller
pausar sina studier.
•
Uppsökande ungdomsarbete, kontaktuppgifter se s. 8
•
Nära nätverkssamarbete med elevvårdsgruppen för att
stöda studerande.
•
Uppsökande ungdomsarbete, kontaktuppgifter se s. 8
•
Pop up-besök, lektioner och övrigt samarbete med
Navigatorn enligt överenskommelse.
•
Navigatorns kontaktuppgifter finns på sidan 10.
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Boendets ABC
Hur får jag en lägenhet? Hur betalar jag hyran? Vad innebär
hyresgästens ansvar? Vad innebär hyresgästens rättigheter?
Boendehandledarna och Borgå ungdomsbostäder ordnar en
informativ kortkurs i väsentliga frågor som gäller att bo
självständigt.
Den huvudsakliga målgruppen är andra och tredje årskursens
studerande.
Informationslektion är gratis.
Ring och fråga mer:
Serena Hakala
040 4891 867
serena.hakala@porvoo.fi

Uthyring av lokaler
Uthyrning av ungdomslokaler

Virvik - Utflyktsmål och lägerlokal

Ungdomslokalerna Zentra (centrum) Kertsi
(Gammelbacka) och Nuokka (Vårberga) kan
hyras av privatpersoner, föreningar, företag och
andra grupper. Ungdomslokalerna är
rusmedelsfria områden.

Ett naturnära lägerområde vid havet. Lämpar sig
särskilt för dagsutflykter och tältning. I området
finns det bl.a. en eldplats, en bastu, en
takförsedd matplats och ett litet kök.

För tillställningar som skolor eller klasser ordnar i
samarbete med ungdomstjänsterna
krävs ingen hyra. Hyrespriserna för alla andra
finns på lokalernas webbsidor.
Ta kontakt med ungdomslokalernas personal
(kontaktuppgifter se s. 7)!
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Läs mer om Virvik
Ytterligare information:
Mila Eriksson, 0400 998 294

Uthyrning av tjänster
KLÄTTERVÄGG
I Gammelbacka ungdomslokal finns en sju meter hög klättervägg. På väggen
finns tre banor av olika svårighetsgrad. I samarbete med ungdomstjänsterna
är klättringen avgiftsfri för skolklasser.
Förfrågningar: Ungdomslokalen Kertsi, 040 489 9660

SUMODRÄKTER
Man kan hyra sumodräkter i Zentra eller Gammelbacka. I hyran ingår två
sumodräkter, två hjälmar samt en tatamimatta. Sumodräkter hyrs ut åt
skolklasser, föreningar och de som firar födelsedag på lokalerna.
Förfrågningar: Ungdomslokalen Zentra 040 489 9999
Ungdomslokalen Kertsi 040 489 9660.

PINSMASKIN
Maskinen hyrs ut åt skolklasser och föreningar.
Förfrågningar: ungdomstjänsternas byrå, 040 489 1622
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KERAMIKUGNAR
I Gammelbacka ungdomslokal och i ungdomslokalen Zentra finns det kera
mikugnar där man kan bränna bl.a. keramik.
Pris: 12 € / bränning
Reservering och förfrågningar: Ungdomslokalen Kertsi 040 489
9660 eller ungdomslokalen Zentra 040 489 9999

DRÄKTFÖRRÅD
I Zentra finns det ett dräktförråd, där man kan hyra/låna dräkter och
accessoarer till maskerader, temadagar eller föreställningar.
De ungdomar som har ett giltigt ungdomskort, samt skolor/klasser kan gratis
hyra dräkter för eget bruk. Andra användare betalar hyra.
Reservationer och ytterligare information:
Ungdomslokalen Zentra, 040 489 9999

