
 

VOIMAVIRRAN NUORTEN SYKSY 2020 

Voimavirran ohjaajina toimivat Eveliina, Helvi ja Jami 

eveliina.honkamaki@setlementtitampere.fi   puh. 040 1245101 

helvi.hellsten@setlementtitampere.fi     puh. 0400 772044 

Ajankohtainen tieto toiminnasta löytyy osoitteesta www.voimavirta.info Tervetuloa mukaan toimintaan! 

OLKKARI 

Nuorten avoin kohtaamispaikka Olkkari on auki tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14-18.  Syksyn 

ensimmäinen Olkkari 11.8. Olkkariin voi tulla suoraan koulusta tai työpaikasta. Olkkarissa vietetään aikaa 

kavereiden kanssa. Olkkarissa voi esimerkiksi jutella, pelailla, piirtää, laulaa, kuunnella musaa, soittaa 

kitaraa ym. Tarjolla on mehua, kahvia ja pientä välipalaa. Olkkarissa ohjaajina toimivat Eveliina ja Helvi sekä 

Jami. Jos nuori tarvitsee henkilökohtaisempaa apua niin huolehdittehan sen kodin tai asumispalvelun 

puolesta. Huolehdittehan taksikyydit etukäteen. Ohjaajat avustavat nuoria lopuksi taksiin. Huom! klo 17 

alaovi menee lukkoon ja silloin ovesta pääsee ovikoodilla 3322 tai soittamalla ohjaajille. Olkkarin osoite 

on Yliopistonkatu 58 B 3.krs. Huom! Olkkari suljettu pe 9.10,  16.10,  30.10,  4.12. Olkkari on suljettu 

myös diskoperjantaisin.   

LAUANTAI-OLKKARI 

Lauantai-Olkkariin voit tulla viettämään lauantaipäivää kavereiden kanssa. Lauantai-Olkkarit ovat auki klo 

11-16. Tarjolla keittolounas 2€. Jos alaovi on lukossa niin muista ovikoodi 3322. Tervetuloa mukaan!Syksyn 

Lauantai-Olkkarit: 

• la 29.8. klo 11-16. 

• la 3.10. klo 11-16. 

• la 7.11. klo 11-16. 

• la 12.12. klo 11-16. 

BILJARDIRYHMÄ 

Voimairran ja Iltalinjan yhteinen biljardiryhmä kokoontuu Kaupin keilahallilla 7.9. alkaen joka toinen 

maanantai klo 18-19. Osallistujat maksavat 4 euron pöytämaksun/kerta. Maksu käteisellä. Ryhmän 

tavoitteena on pelata oikeilla pöydillä ja kehittyä pelaajina rennolla otteella sekä harjoitella kisoja 

varten.Sitovat ilmoittautumiset ryhmään helvi.hellsten@setlementtitampere.fi tai puh. 0400 772044. 
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VOIMAVIRTA-DISCO 

Voimavirta-discot Monitoimitalo 13:sta perjantai-iltaisin. 

• pe 21.8. klo 18-21. 

• pe 18.9. klo 18-21. 

• pe 27.11. klo 18-21. 

• pe 18.12. klo 18-21. 

 

DJ:nä Janne Laurila! Osoite on Satakunnankatu 13, mutta käyntiosoite on Pellavatehtaankadun 

puolelta. Monitoimitalon Cafe 13:sta voi ostaa limpparia ym. Sisäänpääsy 4€. 

HIPHOP 

Hiphop house jatkaa kehitysvammaisille nuorille suunnattua hiphop tuntia tuttuun tapaan tiistaisin. 

Voimavirran työntekijät eivät ole jatkossa mukana toiminnassa vähäisten resurssien vuoksi.  

Suurin osa nuorista pärjää tunnilla ja myös pukuhuoneessa ilman ohjausta. Sellaiset nuoret, jotka 

tarvitsevat harrastukseen avustajan tukea, kannattaa sitä hakea. Tarvittaessa taksikuski saattaa nuoren 

tanssitunnille ja hakee tunnin jälkeen taksiin. Tämä täytyy sopia etukäteen taksia tilattaessa. 

Syyskausi alkaa tiistaina 1.9. klo 15–16. Voimavirran työntekijä menee mukaan ensimmäisellä kerralla, 

jolloin voidaan ohjata asioiden sujumisessa. Syyskausi maksaa 135 €. Hiphop housen osoite on 

Otavalankatu 4. Taksit tilataan Otavalankadun ja Aleksanterinkadun kulmalle (Aktia pankin kohdalle). 

Puhelin Hiphop houselle on 040 1589698. Voimavirran työntekijät kannustavat kaikkia hiphopista 

kiinnostuneita jatkamaan mukavaa harrastusta. 

KOKKIRYHMÄ 

Kokkiryhmässä tehdään yhdessä hyvää ja terveellistä ruokaa rennolla otteella. Tehty ruoka syödään 
yhdessä. Tervetuloa mukaan ryhmään oppimaan uutta ja nauttimaan mukavasta tekemisen 
meiningistä! Ilmoittautumiset Helville.  Mukaan mahtuu 10 nuorta/kerta. Osallistumismaksu 5€. 
Kokkiryhmä kokoontuu NEO-Omapolun keittiössä (Yliopistonkatu 58 B 3. krs) 

Kokkiryhmä kokoontuu: 

• to 13.8. klo 15.30-18. 

• to 10.9. klo 15.30-18. 

• to 8.10. klo 15.30-18. 

• to 12.11. klo 15.30-18. 

• to 10.12. klo 15.30-18. 

VILLIKLUBI TAMPERE 

Ravintola Bar Ihkussa (Hämeenkatu 23).  Ihku on esteetön paikka. Villiklubi on K-18 tapahtuma. 
Villiklubiin voit tulla laulamaan karaokea, kuuntelemaan livemusaa, hengailemaan hyvässä seurassa 
sekä herkuttelemaan Ihkun burgereilla. Villiklubi-illat ovat: 

• to 17.9 klo 17-20.30. 

• to 22.10. klo 17-20.30. 

• to 19.11. klo 17-20.30. 



• to 17.12. klo 17-20.30. 

OMAKAVERITOIMINTA 

Voimavirta etsii ja yhdistää erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille kaverin vapaa-ajan 

viettoon. Omakaveri on vapaaehtoinen aikuinen, joka tapaa nuoren noin kerran kuukaudessa. Nuori ja 

Omakaveri voivat tehdä yhdessä tavallisia arkipäivän asioita kuten ulkoilla, käydä nuoren 

harrastuksessa, kirjastossa, Monitoimtalo 13:sta, kahvilassa, puistossa, näyttelyissä, konserteissa ym. 

Omakaveritoiminnasta sovitaan pelisäännöt nuoren, vanhemman, Voimavirran ohjaajan sekä 

vapaaehtoisen Omakaverin kesken yhteisessä palaverissa. Omakaverisopimus tehdään yhdessä sen 

jälkeen kun sopivan oloinen kaveri on nuorelle löytynyt. 

Nuori, jos etsit Omakaveria niin laita vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen 

helvi.hellsten@setlementtitampere.fi . Kerro hakemuksessa nimesi, ikäsi, mitä haluaisit kaverin kanssa 

tehdä, mahdolliset sairaudet esim. epilepsia. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 25 kaveriparia. 

Etsimme aktiivisesti uusia vapaaehtoisia, mutta varsinkin miespuolisia Omakavereita on vaikeampi 

löytää. Tämän vuoksi Omakaveria täytyy välillä odottaa hetki.  

SYYSLOMAN AVOIN TOIMINTA 

Syyslomaviikolla järjestetään avointa toimintaa ma-ke 12-14.10.  

• Ma 12.10. Olkkari on auki klo 12-18. 

• Ti 13.10. Olkkari on auki klo 12-18. 

• Ke 14.10. teemme retken Niihaman majalle. Kokoontuminen Tampere-Talon edustalle klo 9.50. 
Paluu Tampere-Talolle klo 16. Niihamassa syödään keittolounas ja paistetaan makkaraa sekä 
lettuja. Omia eväitä ei tarvita vaan ruuat tulevat Niihamasta. Retkellä on mahdollisuus saunoa. 
Ota mukaan uikkarit ja pyyhe. Retken hinta on 5€ sisältäen ruuat, matkat ja ohjelman. 
Ilmoittautumiset Helville 7.10. mennessä.  

SOMEBODY-RYHMÄ NUORILLE NAISILLE 

Voimavirran työntekijät Eveliina ja Helvi aloittavat uuden SomeBody- ryhmän. Ryhmä on tarkoitettu 

erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille naisille (18-30 vuotta). Ryhmässä harjoitellaan 

kehotietoisuus-, tunne- ja sosiaalisia taitoja. Ryhmä parantaa itsetuntemusta sekä vahvistaa ja eheyttää 

minäkuvaa, itsetuntoa sekä lisää kykyä toimia arjessa. Ryhmässä huomioidaan kehitysvamman tuomia 

haasteita. Ryhmään mahtuu 8 nuorta. Ryhmä on maksuton. Ryhmään sitoudutaan 10 kertaa. Ryhmä 

kokoontuu NEO-Omapolun tiloissa. Sisään tullaan Olkkarin ovesta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 

Eveliinalle tai Helville. Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 29.9. klo 16.30-18. Ryhmä kokoontuu 

aina tiistaisin samaan aikaan. Viimeinen kokoontuminen on 1.12. 

Voimavirran toimintoihin tullaan täysin terveinä ja noudatetaan hyvää hygieniaa. Seuraamme 

koronatilannetta ja sen myötä toimintaan liittyvät muutokset ovat mahdollisia. 
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