Tyttöjen Talo® Rovaniemi / Syksy 2017:
Teehetki tiistaisin 5.9.–21.11. klo 15.00–18.00
Tiistaisin Talolle voi tulla tutustumaan, kokkaamaan välipalaa yhdessä, juttelemaan, pelaamaan,
ideoimaan ja puuhaamaan sitä, mikä juuri silloin tuntuu kiinnostavalta. Kaikki talon tarvikkeet ovat
vapaasti käytössä. Avoin aukiolo kaikille 12–28 –vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.
Tyttöjen Talon esittely arabian kielisille keskiviikkona 6.9. klo 17.00–18.30
Tyttöjen Talon esittely persian kielisille keskiviikkona 13.9. klo 17.00–18.30
Toivetorstait 14.9.–23.11. klo 15.00–18.00
Torstaisin toteutamme syksyn aikana esiin nousevia toiveita. Tuunausta, kädentaitoja, kokkailua,
liikkumista, haaveilua ja rentoa yhdessäoloa… mitä ikinä keksimmekään! Avoin aukiolo kaikille 12–28 –
vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.
Muuttolinnut keskiviikkoisin 27.9.–8.11. klo 15.00–17.00
Muuttolinnut on suljettu ryhmä Rovaniemelle muuttaneille nuorille naisille. Ryhmässä tutustutaan uuteen
kotikaupunkiin, omaan elämäntarinaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Ryhmää ohjaavat Tiina ja isosiskot
Tyttöjen Talolta yhdessä etsivä nuorisotyöntekijä Jennin ja asumisohjaaja Petran kanssa.
Suljettu ryhmä 15–28 –vuotiaille. Kysy lisää ja ilmoittaudu 20.9. mennessä Tiinalle: tiina@neiot.fi / 0400
37260
Olennainen joka toinen keskiviikko 27.9.–22.11. klo 18.00–20.00
Olennainen on nuorten aikuisten naisten oma ryhmä naiseudesta, hyvinvoinnista ja itsetunnosta.
Kevyttä iltapalaa, keskusteluja, yhteistä tekemistä, kuvia, tekstejä, tarinoita, ajatuksia, unelmia...
Voit jakaa ajatuksistasi juuri sen verran kuin haluat. Ryhmää luotsaavat Isosiskot Ella ja Sonja.
Ryhmä on tarkoitettu 18–28 –vuotiaille nuorille naisille. Kysy lisää ja ilmoittaudu 20.9. mennessä:
elina@neiot.fi / 0400 372501.
Taideheräämö torstaisin 26.10.–30.11. klo 9.00–11.30
Syksyn Taideheräämössä työskentelemme PEILI-teeman ympärillä luovan maalauksen, kirjoittamisen,
liikkeen ja keskustelun avulla. Mitä peilistä heijastuu? Miten näen itseni? Mitä muut minusta näkevät?
Ryhmän aikana valmistamme oman peilin. Tule sellaisena kuin olet, aiempaa kokemusta
taidetyöskentelystä et tarvitse. Ryhmässä voit jakaa itsestäsi ja tarinastasi juuri sen verran kuin haluat.
Ryhmän ohjaajina toimivat elämäntaidevalmentajat Ulla ja Pirjo. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina
13.10. Elinalle: elina@neiot.fi / 0400 372501.
Jouluinen – illanvietto ja juhlaruokailu tiistaina 28.11. klo 17.30–19.30
Illanvietto on tarkoitettu kaikille 12–28 –vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Ennakkoilmoittautuminen
21.11. mennessä Elinalle: elina@neiot.fi / 0400 372501.
TERVETULOA!
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja tarkoitettu 12-28 –vuotiaille tytöille ja naisille sekä tyttöyttä ja
naiseutta pohtiville nuorille. Talolla on yhdessä tekemisen ja ystävyyden henki. Voit viettää vapaa-aikaa,
harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä tai itsekseen. Halutessasi voit jutella aikuisen
kanssa luottamuksellisesti kahden kesken: huolista ja ilon aiheista, menneistä ja tulevasta, unelmista,
avun tarpeesta, omasta olosta. www.neiot.fi

