Hiihtoloma
16.–24.2.
viikko 8.

Hiihtoloma
2019!
Hiihtolomalla luistellaan ja lasketellaan, pulkkaillaan ja
rentoudutaan yhdessä. Seuraa ja turvallisten aikuisten läsnäoloa
on tarjolla nuorisopalveluiden toiminnoissa - tilat ovat avoinna
lähes normaaliin tapaan ja retkillekin päästään!

keravannuorisopalvelut.fi

Tilatoiminta
ELZU
Nuorisotila Elzu Saviolla on hiihtolomaviikolla auki kaikenikäisille nuorille.
sunnuntai 17.2.
klo 16–20, 13v. täyttäneille nuorille
maanantai 18.2. klo 15–21, kaikille nuorille
tiistai 19.2.
klo 15–21, kaikille nuorille
keskiviikko 20.2. klo 15–21, SPR:n kondomipaja klo 18–20
perjantai 22.2.
klo 15–23, LANIT, Lupalappuja ja lisätietoja ohjaajilta

TUNNELI
Nuorisokahvila Tunneli tarjoaa toimintaa 13v. täyttäneille nuorille melkein joka päivä.
Tunnelin lounasravintola on avoinna myös hiihtolomaviikolla joka arkipäivä klo 11–13.
lauantai 16.2.
klo 18–22, 13v. täyttäneille nuorille
sunnuntai 17.2.
klo 16–20, 13v. täyttäneille nuorille
keskiviikko 20.2. klo 15–21, 13v. täyttäneille nuorille
torstai 21.2.
klo 15–21, 13v. täyttäneille nuorille, SPR:n kondomipaja klo 18–20
perjantai 22.2.
klo 17–23, 13v. täyttäneille nuorille
lauantai 23.2.
klo 17–21, 13v. täyttäneille nuorille, Glow Party
sunnuntai 24.2.
klo 16–20, 13v. täyttäneille nuorille

KERBIILI
Kerbiilin henkilökunta on mukana retkillä. Lisäksi voidaan tavata ulkojäillä kelien ja
resurssien mukaan ma/ke/to klo 16–20.

JENGA JA JENGAN PAJAPUOTI
Nuorten työpaja Jenga ja Jengan pajapuoti toimivat normaalisti myös hiihtolomaviikolla ja
nuorilla työt jatkuvat. Pajapuodissa myydään nuorten valmistamia yksilöllisiä lahjatavaroita,
käyttöesineitä ja käsitöitä, joita on mukava viedä tuliaisiksi vaikkapa hiihtolomareissulle
suunnatessa. Pajapuoti on avoinna hiihtolomaviikollakin arkisin klo 9–16 (pe 9–14).

SINKKA TARJOAA HIIHTOLOMAVIIKOLLA
TEKEMISTÄ LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE!
Taide-ja museokeskus Sinkassa vietetään Talviloman perhepäiviä
ti 19.2. ja to 21.2. klo 11–18.
Lasten opastukset klo 11.30 ja 14.00,
työpaja avoinna klo 12–16, puuhatehtäviä näyttelyn puolella.
Sisäänpääsy Museolipun hinnalla, lisätietoja www.sinkka.fi

Retket
PÄIVÄRETKI RUSH PARK –TRAMPOLIINIPUISTOON MA 18.2.
10–14-vuotiaille lapsille ja nuorille
Lähde mukaan riemukkaalle retkelle Rush Park -trampoliinipuistoon Tammistoon. Rush
trampoliinipuistot tarjoavat liikkumisen riemua ja hauskanpitoa tuhansien neliömetrien
mitalla!
Ajankohta: maanantai 18.2.2019 klo 14.00–17.00
Lähtö tilausajobussilla Keravan rautatieasemalta (Asemanaukio) klo 14.00.
Paikalla tulee olla klo 13.45.
Paluu Keravan rautatieasemalle (Asemanaukio) n. klo 17.00 mennessä.
Kenelle: 10–14-vuotiaille
Hinta: 20€/henkilö sisältäen pääsylipun pomppimaan, pomppusukat ja edestakaiset
matkat tilausajobussilla. Maksut maksetaan käteisellä ohjaajille.
Ilmoittautuminen: oheisen ilmoittautumislinkin kautta to 14.2. klo 16.00 mennessä
1. Linkki ilmoittautumiseen retkelle Rush trampoliinipuistoon ti 12.2.2019:
https://link.webropolsurveys.com/S/1773E8A23AC72A28
Mikäli ilmoittautumisen jälkeen saat ruudullesi Kiitos ilmoittautumisesta -viestin,
on ilmoittautumisesi tullut perille.
2. Ilmoittautuneiden huoltajan tulee täyttää turvaohje ennen retkeä osoitteessa:
https://rushfinland.fi/turvaohje/
Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot: Ida Kanervo, puh 040 318 3298, ida.kanervo@kerava.fi

VARHAISNUORTEN KEILAUS-RETKI TI 19.2.
10–13-vuotiaille lapsille ja nuorille
Hiihtolomaviikon epäviralliset keilamestaruudet ratkaistaan nuorempien osalta tiistaina
19.2. Bowling and Billiard Garage Keilahallissa.
Ajankohta: tiistai 19.2.2019 klo 14.00–16.00
Keilahallille kuljetaan jalan. Kokoontuminen ja lähtö nuorisotila Tunnelista
Kultasepänkatu 7 (alikulkutunnelin vieressä) klo 13.30
Paluu nuorisotila Tunneliin Kultasepänkatu 7 (alikulkutunnelin vieressä)
n. klo 16.30 mennessä.
Kenelle: 10–13-vuotiaille
Hinta: 5€/henkilö sisältäen pelit ja kengät. Maksut maksetaan käteisellä ohjaajalle.
Ilmoittautuminen: oheisen ilmoittautumislinkin kautta to 14.2. klo 16.00 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/0233FD1E54C1C963
Lisätiedot: Ida Kanervo, puh 040 318 3298, ida.kanervo@kerava.fi

PÄIVÄN LASKETTELURETKI MESSILÄÄN KE 20.2.
13–17-vuotiaille nuorille
Keravan ja Tuusulan nuorisopalvelut järjestävät hiihtolomalla lasketteluretken Messilään.
Retki on suunnattu 13–17-vuotiaille nuorille ja mukaan mahtuu 20 nuorta/kunta.
Mukaan voidaan ottaa nuorempiakin (10-vuotiaista ylöspäin) lapsia, mikäli he kykenevät
itsenäisesti viettämään päivän rinteessä ja huolehtimaan omista varusteistaan.
Ajankohta: keskiviikko 20.2.2019 klo 10.00–19.30
Lähtö Keravan asema-aukion turistipysäkiltä klo 10.15.
Paluu Keravan asemalle n. klo 19.00.
Kenelle: 13–17-vuotiaille
Hinta: 35€ /henkilö sisältäen matkat sekä kuuden tunnin hissilipun
(Keycard ostettava erikseen). Osallistumismaksut laskutetaan.
Ruokailu tapahtuu omakustanteisesti ja omatoimisesti.
Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/S/76E1F0A0EE6040EE
Lisätiedot: Pekka Järvinen, puh 040 318 4073, pekka.jarvinen@kerava.fi

NUORTEN HOHTOKEILAUS-RETKI PE 22.2.
13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
Hiihtolomaviikon viralliset hohtokeilamestaruudet ratkaistaan perjantaina 22.2.
Bowling and Billiard Garage Keilahallissa.
Ajankohta: perjantai 22.2.2019 klo 17.00–19.00
Keilahallille kuljetaan jalan. Kokoontuminen ja lähtö nuorisotila
Tunnelista Kultasepänkatu 7 (alikulkutunnelin vieressä) klo 16.30
Paluu nuorisotila Tunneliin Kultasepänkatu 7 (alikulkutunnelin vieressä)
n. klo 19.30 mennessä.
Kenelle: 13–17-vuotiaille
Hinta: 10€/henkilö sisältäen pelit ja kengät. Maksut maksetaan käteisellä ohjaajalle.
Ilmoittautuminen: oheisen ilmoittautumislinkin kautta ma 18.2. klo 16.00 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/D0BCC2F41FB74ABC
Lisätiedot: Ida Kanervo, puh 040 318 3298, ida.kanervo@kerava.fi
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