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Olemme siirtyneet syyskaudelle 2015!
Kannelmäen nuorisotalo avasi ovensa jälleen 26.8. kesätauon jälkeen. Tässä
kuukausikirjeessä on myös tietoa ajankohtaisista tulevista tapahtumista alueella.
Muistathan myös tulla hankkimaan uuden jäsenkortin kaudelle 2015 - 2016.
Voit hakea lomakkeen talolta tai täyttää ja tulostaa sen netissä: http://jassari.munstadi.fi/
Aukioloaikamme ovat pysyneet ennallaan, niistä lisää kotisivuillamme. (*
13–17-vuotiaat nuoret:
(7.lk ja sitä vanhemmat)
ke & to klo 18 – 21.00
pe klo 18 – 22.45
la klo 18 – 22.45 (kolmena lauantaina kuussa*)

Nuorisotalon viikko-ohjelma:
Kannelmäen nuorisotalolla lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan talon toimintaan. Lasten
talokokous pidetään aina keskiviikkoisin kello 16:00 ja nuorten talokokous torstaisin kello
19:00. Näissä päätetään mm. yhteisistä kokkailuista, mahdollisista hankinnoista sekä talolla
järjestettävistä asioista. Talokokouksissa käymme läpi myös ilmoitusluontoiset ajankohtaiset
asiat.
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9–12-vuotiaat lapset:
(3.–6.-luokkalaiset)
ke & to klo 14 – 17.00
pe klo 15.30 – 17.00

Torstaisin lapsille järjestetään lasten ajalla ”puuhis” sen mukaan, mitä keskiviikkona yhteisesti
olemme talokokouksessa päättäneet ja nuorille on erikseen budjetoitu oma ”perjantairaha”,
joka yleensä kulutetaan yhteiseen kokkailuun. Näiden lisäksi järjestämme avoimella puolella
mm. erilaisia visoja, skaboja, turnauksia yms.
Tulevia tapahtumia:
Kuluvalla ja tulevalla viikolla Kannelmäen nuorisotalon tiloissa järjestetään Ruuti Budjettityöpajoja ja tällöin talomme on myös kiinni. RuBu-pajoissa nuoret pääsevät ideoimaan ja
suunnittelemaan uusia juttuja ja parannuksia omalle alueelleen. Jos työpajaan osallistuminen
kiinnostaa, ilmoittaudu osoitteeseen: ville.jamia@hel.fi (työpajaan saa osallistua koulupäivän
aikana ja se lasketaan koulupäiväksi). Pajat järjestetään ke 9.9. ja ma 14.9., kello 12 – 16.00.
Jos apuohjaajaksi (boss-nuoreksi) kouluttautuminen kiinnostaa, voit ilmoittautua Boss-nuori
koulutukseen joka järjestetään keskiviikkona 16.9. nuorisokahvila Clubilla (os. Kaupintie 16)
kello 17 - 20.00. Apuohjaaja toimii nuorisotalolla nuoriso-ohjaajien apuna. Ilmoittaudu:
annina.wallinsalo@hel.fi / eveliina.laine@hel.fi
Syksyn Megapartyt nuorille järjestetään: 26.9., 31.10. ja 28.11., kello 18 - 22.30. Megaparty
kokoaa sadat nuoret päihteettömiin juhliin ympäri kaupunkia ja toimintaa järjestävät
Megateam-nuoret yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa.
Peliyöt järjestetään Malminkartanon nuorisotalolla 9.-11.10. ja syyslomalla tarjoamme myös
ohjelmaa. Päivitämme ajankohtaista tietoa jatkuvasti sivuillemme:
www.kantsu.munstadi.fi
facebook.com/kantsunnuta
Voit seurata meitä myös Instagrammissa: @kantsunnuta
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Muita tapahtumia ja toimintaa:
Talossamme alkanut remontti on pitkittynyt, mutta edistymme senkin suhteen. Käytössämme
on nyt uusi kilpatason biljardipöytä, salin verhot ovat vaihtuneet uusiin ja tekniikka on
menossa myös uusiksi. Talo on vielä keskeneräinen, mutta kaikki tilat ovat avoinna ja
kerromme uusista muutoksista sivuillamme ja talokokouksissa.
Tyttöjen yönutalle voi nyt ilmoittautua ja hakea lupalapun Kannelmäen tai Malminkartanon
nuorisotaloilta. Tyttöjen yönuta järjestetään Malminkartanon nuorisotalolla 18. - 19.9.
Ohjelmassa on ainakin geelikynsien tekoa & leffahetki. Mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä
lupalapun palauttanutta nuorta.

Järjestämme tulevana perjantaina 11.9., kello 18 – 20.00 7-luokkalaisten illan.
Tarkoituksena on koota alueen 7-luokkalaisten yhteen ja nuorisotalo on tällöin kaksi tuntia
auki vain uusille seiskoille. Avaamme ovemme normaalisti kaikille nuorille klo. 20 – 22.45,
mutta talolle saa jäädä hengailemaan.
Lasten Minipartyt järjestetään Malminkartanon nuorisotalolla syksyllä perjantaisin 4.9. ja
6.11. Lupalaput tulevat jakoon edeltävän viikon lasten talokokouksessa. Miniparty on suuri
lasten disko joka on saanut suurta suosiota lasten keskuudessa. Minipartyissa tanssitaan ja
kisataan mm. limbon merkeissä!
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Jalkapallotoimintaa alueen nuorille PHYK:in yläsalissa joka keskiviikko kello 18 – 19.00.
Haagan jalkapallotoiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja Leo Mylläri: puh. 040 6304801
Biljardin pudotuspelit ovat myös alkaneet. Lisätietoa biliksen SM-kisoista ja biljardista
ylipäänsä saat Sabilta: sabasy.ndiaye@hel.fi tai numerosta: 040-1659 720

RuutiExpo on nuorten suuri vaikuttamistapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna torstaina
5.11. klo 9–16 Helsingin kaupungintalolla. RuutiExpo tuo yhteen päättäjiä, virkamiehiä,
virastoja, järjestöjä ja nuoria. RuutiExpossa alkaa Ruudin ydinryhmän vaalien äänestys, joka
jatkuu 19.11. saakka. Vaaleilla valitaan 20-henkinen Ruudin ydinryhmä.
RuutiExpon tuottaa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus yhteistyössä kaupungin muiden
virastojen ja järjestöjen kanssa. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista vastaavat
nuorisoasiainkeskus ja opetusvirasto. Ruuti on Helsingin tapa kuulla ja kannustaa nuoria
aktiiviseen kansalaisuuteen. Lisätietoja: http://ruutiexpo.munstadi.fi/

Mukavaa syyskauden alkua toivoo:
Talolla työskentelevät nuoriso-ohjaajat:
Sabasy Ndiaye ( Facebook: Sabi Kantsus) WhatsApp/Puhelin: 040-1659 720
Annina Wallinsalo( Facebook: Annina Kannelmäen nuorisotalo)
Bettina Kanninen ( Facebook: Bettina Kannelmäen nuorisotalo) WhatsApp/Puhelin: 040-334 0674
Ville Jämiä (Facebook: Ville Kannelmäen nuorisotalo) Puhelin: 040-830 1945

Talolla työskentelevät myös: Hadi Baghbani sekä Mirella Åkerlund
Sähköpostia voi lähettää suoraan ohjaajille sähköpostiin: etunimi.sukunimi (at) hel.fi
Yhteystiedot:
Kannelmäen nuorisotalo
Klaneettitie 5, 00420 Helsinki
p.09 310 28597 / 040 334 8103
kannelmaen.nuorisotalo@hel.fi
Kaikki toimintamme on päihteetöntä. Jos tapaamme lapsen tai nuoren päihtyneenä, olemme aina
yhteydessä asiasta kotiin. Huomioithan, että myös energiajuomien nauttiminen tiloissamme on kiellettyä.

