Maailmaan mahtuu! Euroopan nuorisoviikon 26.5.-2.6.2013 tapahtumat Suomessa

Järjestäjä

Palveluyhdistys Kaseva ry

Rovaniemen kaupunki,
Kulttuuripalvelukeskus

Nuorisokeskus Villa Elba

Loimaan kaupunki,
nuorisopalvelut

Tapahtuman nimi

Aika

28.5.2013 klo 12–15.

29.5.2013 klo 12–16.

Paikka

Tiivistelmä tapahtumasta

Piispanlähteen koulun kenttä, Marsukatu 1,
20760 Piispanristi

Lapsille ja nuorille suunnattu Kaseva Rock -tapahtuma.
Ohjelmassa bändejä, näytelmiä, runoja, liikuntaesityksiä,
taidegallerioita ja muita kulttuuriesityksiä.

Lordin-aukio, Maakuntakatu 29-31, Rovaniemi

Nuorisomusiikkitapahtuma Lordin aukiolla, jossa esiintyvät nuorten musiikkiryhmät. Maailmaan mahtuu -päivään
valmistaudutaan etukäteen muun muassa kouluissa ja
bänditiloissa.

Nuorten toimintakeskus Hansa
Human Rights 27.5.2013 klo 17–19, 28.5.
Torikatu 13
realities: Belarus, 2013 klo 18–19, 29.5.2013
67100 Kokkola
Bulgaria, Hungary klo 18–20

27.5.–31.5. noin klo 16−20 City-nuorisotalo, Asemakatu 5, 32200, Loimaa

Työpajoissa käsitellään Valko-Venäjän, Bulgarian ja Unkarin ihmisoikeustilannetta. Tarkoituksena on levittää tietoa
Youth in Action -ohjelmasta, saada nuoria ottamaan osaa
ihmisoikeuskysymyksiin omassa kotimaassaan ja järjestää
vaihto osallistujamaiden kesken. Tapahtumasta järjestetään valokuvanäyttely ja osallistujille jaetaan t-paitoja.
Loimaan City-nuorisotalolla tutustutaan eri päivinä
afganilaiseen, japanilaiseen ja kreikkalaiseen ruokakulttuuriin. Afganilainen mies kertoo tulostaan Suomeen,
minkä lisäksi keskustellaan maailman varojen epätasaisesta jakautumisesta ja nähdään draamallinen keskustelunavaus ärtymyksestä ja kiukusta. Esityksen tavoitteena on
näyttää, kuinka kiukun tunteita voi hallita.

Teatteri Satama

Vaalan kunnan nuorisoneuvosto

Näkövammaisten
keskusliitto ry/
Nuorisotoimi

Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry

Nuori Pori 2100 ry

Maailmaan mahtuu
Teatteri Satama
-performanssi- Performanssityöpajat 26.5.
Itäranta 10
työpajat ja suvait- klo 10-14 ja 16-18, Perfor80100 Joensuu
sevaisuusperfor- manssi 27.5. noin klo 11.40
manssi

Vaalan
nuorisofoorumi

Pimé Cafe

Wandalicious

29.5.2013 klo 10–14

28.5.–29.5.2013

28.05.2013 klo 17-20

5/26/2013

Vaalan yhtenäiskoulu
Niskantie 10, 91700 Vaala

26.5 performanssitaiteilija pitää kaikille halukkaille
nuorille performanssityöpajoja Teatteri Sataman tiloissa.
Nuorten suvaitsevaisuudesta ja syrjimisen estämisestä
tehdään performanssi, joka toteutetaan maanantaina
27.5. Tapahtuman aikana jaetaan teemaan sopivia pinssejä ja infopisteessä tiedotetaan EU:n nuorisopolitiikasta.
Nuorisofoorumissa järjestetään pienryhmätöitä ja työpajoja, joissa käsitellään nuorille ajankohtaisia asioita, kuten
monikansallisuutta, erilaisuutta, terveellisiä elämäntapoja, päihteitä, seksuaalisuutta, harrastuksia, koulutusta
ja työpaikkoja. Tämän lisäksi ohjelmassa on musiikkia ja
pieniä ohjelmaesityksiä.

28.5.2013 Näkövammaisten palvelu- ja toiNäkevä kahvila, Pimé Cafe, tarjoaa oppimiskokemuksen
mintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki
näkeville siitä, miltä tuntuu jos ei näe. Näkövammaisille
klo 12.00-19.00, 28.5.2013 Aleksiskivenkatu 30,
tarjotaan mahdollisuus osallistua tehtäviin, jotka yleensä
Tampere klo 12.00-18.00, 28.5.2013 Veturitalvaativat näköä eli toimimista tarjoilijana, oppaana ja
lit, Veturitallinkatu 6, Jyväskylä klo 14.00-19.00,
ovimiehenä. Tavoitteena on edistää luottamusta, erilaisu29.5.2013 Turun yliopisto, Educarium, seminaariuden kohtaamista ja vastuun ottamista.
huone 355, klo 13-17, Assistentinkatu 5, Turku

Lasten taidetalo Pessi
Kielotie 12–14
01300 Vantaa

Tammen leirintäkeskus, Pori

Nuorille suunnattu Wandalicious-tapahtuma, jonka
tarkoituksena on tiedottaa nuorille heidän oikeuksistaan ja saada nuoria innostumaan yhteiskunnallisesta
päätöksenteosta. Nuoret voivat kertoa kehittämisideoita
Vantaalle eri työpajojen, kuten sarjakuvan, kirjoittamisen,
draaman, kuvataiteen, valokuvaamisen ja graﬃtitaiteen
keinoin.
Tammen leirintäkeskuksessa nuoret suunnittelevat
luontoreitin, jonka varrella tutustutaan eri kulttuureihin
tietoiskujen ja leikkien kautta. Tapahtumassa tutustutaan
myös erilaisiin ruokakulttuureihin.

Mäntyharjun Virkistys ry.
Voimistelu-ja tanssijaosto

Vihdin nuorisopalvelut /
Vihdin liikuntapalvelut

Kittilän Kunta, Kittilän
nuorisotoimi

Nuorten Keski-Suomi
Jyväskylä

Maailmaan
mahtuu!

5/27/2013

Maailmaan mahtuu
25.5.2013 klo 11−16
-kevätrieha

Kisalan liikuntasali, Mäntyharju
Urheilutie 2
52700 Mäntyharju

Nummelan nuorisokeskus Klubi
Vihdintie 4-6
03100 Nummela

Kittilän nuorisotila Käki
Valtatie 11 B
29.5.2013 nuorisotila Käki
99100 Kittilä
klo 17-21, 31.5 nuorisoRajattomasti ruokaa tila Notzki klo 17-22, 1.6
Sirkan nuorisotila Notzki
Nuorisotilat Käki ja Notzki
Ounasjoentie 23 B
klo 18-01
99130 Sirkka

ToukoFest

28.–29.5.2013 klo 9-15

Nuorille suunnattu cheerleading-ilta. Tapahtuman aikana
nuoret pääsevät kirjoittamaan ja painamaan kädenjälkiä
suvaitsevaisuusseinään.
Kevätrieha ulkoilutapahtuman ohjelmassa on tarjolla
monenlaista toimintaa, kuten graﬃtityöpaja, eri tanssilajeja ja katukoripalloa. Pienemmille lapsille on tarjolla
liikennepuisto, kasvomaalausta, ilmapalloja sekä Taikuri
Samirin esitys. Tapahtumassa on tietoiski Youth in Action
-ohjelman Baltic-nuorisovaihdosta, jonka kohteena on
Saksan Mözen. Myös Vihdin 4H esittelee toimintaansa.
Lisäsksi DJ viihdyttää kevätrieha-kansaa koko tapahtuman
ajan.
Rajattomasti ruokaa- nuorisotapahtuma, jossa nuoret tutustuvat eri ruokakulttuureihin ja -tapoihin ammattikokin
opastuksella. Ruuanlaiton lisäksi tapahtumapäivään sisältyy eri aktiviteetteja, jotka liittyvät suvaitsevaisuuteen ja
monikulttuurisuuteen, kuten sanasuunnistusta, kansainvälistä aarteenmetsästystä ja kuvabongausta.

ToukoFest-tapahtumassa nuoret pääsevät osallistumaan
liikuntaturnauksiin, tekemään tanssi- ja bändiesityksiä
sekä ottamaan osaa valokuvaus ja piirustusnäyttelyyn.
Tapahtuman aikana pohditaan esteettömyyttä ja järjestHippoksen liikunta-alue, Kuntoportti 3, Jyväskylä etään pimeä kahvila, joka tarjoaa elämyksiä äänien, hajujen, kosketuksen ja makujen maailmasta. Lisäksi nuoret
pääsevät kokeilemaan kauhuseikkailu-rataa, jossa rastit
ratkaistaan aistien avulla. Osallistujilla on mahdollisuus
tutustua kymmeniin eri järjestöihin.

Ulkonurkka-tapahtuma, jossa järjestetään monipuolista
liikunnallista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Ohjelma
sisältää muun muassa liikuntavaunun, jossa useita
Ulkonuorkka: 27.5. Kurkelan koulu, Käenkatu 10,
ulkopelejä, sumopainipukuja, radio-ohjattavia autoja ja
Kerava
veneitä, juoksubenjin, sählyä, letunpaistoa sekä ammatUlkonurkka 27.–30.5.2013 28.5. Savio, Salavapuisto Koivikontie 7, Kerava
titaitoista ja opastettua graﬃtimaalausta joka sisältää
klo 16-20
29.5.−30.5. Paasikivenpuisto/Keravan kirjaston
Keravan kaupunki/nuorisoperehdyttämisen graﬃtimaalauksen etikettiin. Lisäksi
Ulkonuorkka 2013 Elävä kirjasto 30.5.2013 klo edusta, Paasikivenkatu 12
palvelut
VPK, UFF, partiolippukunta Kalevan kipunat sekä par16-20
tiolippukunta Eräkamut järjestävät ohjelmaa. Osana
Elävä kirjasto 30.5., Keravan kirjaston edusta,
Ulkonurkka-tapahtumaa järjestetään Elävä kirjasto.
Paasikivenkatu 12
Elävä kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä, joka edistää erilaisten ihmisten välisen
kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden,
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista.

Muuramen
Nuorisovaltuusto Myrsky

Extreme event

30.5.2013 klo 14-22

Naantalin kaupunki/
Maailmaan
27.5.−30.5. klo 18.00
alueelliset nuorten palvelut mahtuu -rastirata

Länsirannikon PioneeritSDPL ry. ja Raision Pioneerit ry

Maailmaan
mahtuu 29.5.2013 klo 18-20
Koko perheen
puistotapahtuma

Muuramen Kulttuurikeskus
Nisulantie 1
40950 Muurame

Masku, Nousiainen, Mynämäki 27.5., Naantali
28.5., Raisio 29.5., Rusko 30.5.

Ihalan ala-aste, Raisio
Konsantie 16
21260 Raisio

Nuorten viihdeillassa tutustutaan extreme-laitteisiin, eri
musiikkikulttuureihin, liikunnallisiin ratoihin ja etniseen
ruokaan. Tavoitteena poistaa nuorten ennakkoluuloja
erilaisia ihmisiä kohtaan. Tapahtuma suunnattu 7-18vuotiaille.
Maailmaan mahtuu -rastirata kuuden kunnan alueella.
Rastiradoilla käsitellään suvaitsevaisuutta ja ennakkoluuloja. Lisäksi rasteilla tehdään draamarasti ja aloitekanava
aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. Nuoria kuljetetaan bussilla eri pisteisiin nuorisotaloille, seurakunnan
toimipisteisiin sekä partiolaisten tiloihin.
Lapsille ja perheille maksuton puistotapahtuma. Ohjelmassa on lapsille suunnattu suvaitsevaisuuspolku,
kasvomaalausta, buﬀetti, ongintaa ja toimintarata.
Tapahtuman aikana paikalliset ihmisoikeus- ja luonnonsuojelujärjestöt esittelevät toimintaansa. Tapahtuman
teemoina rauha ja suvaitsevaisuus.

Puumalan kunnan nuorisopalvelut
Teija
Seikkaillen maailNevalainen
PL 20 maan!
52201 Puumala

Rovaniemen kaupungin
nuorisopalvelut

HYVÄKSY MUT! –
Suvaitsevaisuus
päivä

27.5. Urheiluhallin ympäristö, Kirkkotie 3, 52200
27.5.2013 klo 15.00-18.00 Puumala
28.5.2013 klo 15.00-18.00 28.5. Nuorisotalo, Harjutie 9, 52200 Puumala
29.5.2013 klo 17.00-20.00 29.5. Särkiranta, Koskenseläntie 199, 52200
Puumala

29.5.2013 klo 12–16

Lordin aukio, Maakuntakatu 29-31, RovaniemI

Tapahtuman tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta
omista vaikuttamismahdollisuuksistaan. Seikkailuradan
kautta nuoret pääset liikkumaan ja oppimaan EU:n
nuorisopolitiikasta. Nuoret tutustuvat myös EU-maiden
kulttuureihin pelien ja leikkien kautta. Tavoitteena saada
mukaan nuoria, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet
nuorisopolitiikkaan tai nuorten EU-hankkeisiin.
Rovaniemen kulttuuripalvelukeskuksen koulukonsertin
yhteydessä tehdään pinssejä, kirjoitetaan ajatuksia suvaitsevaisuusseinään, pelataan scrabblea ja tehdään liikuntataideteoksen asfaltiin. Tapahtumassa on lisäksi infopiste
Youth in Action -ohjelmasta. Tapahtuman teemana on
suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus.
Sunnuntai 26.5. : Pelle-Hermannin puisto
Kansallinen Lastenliitto järjestää kevätriehan pienemmälle väelle ja heidän perheilleen.

Porin kaupungin kulttuuritoimi, Porin kaupungin
vapaa-aikavirasto, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys,
Kansallinen Lastenliitto ja
Opiskelijatalo Saikku

sunnuntaina 26.5. &
keskiviikkona 29.5.

Keskiviikko 29.5.: Opiskelijatalo Saikku klo 11- 14 kroatialainen lounas. Mahdollisuus myös lainata eläviä kirjoja
lounasseuraksi; klo 19-22 kroatialainen elokuvailta;
Porin kaupunginkirjasto klo 12-16 Pimeä kahvila :
Satakunnan näkövammaiset ry järjestää kahvilan pilkkopimeässä tilassa, jossa jokainen kahvittelija voi samaistua siihen miltä tuntuu kun näköaisti puuttuu;
Kulttuuritalo Annankatu 6 eli Annis klo 15-18 “avoimet
ovet” kaikki rikkomaan ennakkoluuloja Annikseen ja “annislaisiin” liittyen. Porin lastenkulttuurikeskus järjestää
ajatuksia herättävän valokuvatyöpajan, jossa pääsee rikkomaan omia ja toisten ennakkoluuloja.;
Satakunnan museo klo 18-20 Suvaitsevaisuus bileet! Museon näyttelytilassa musiikkia, tanssia ja ennakkoluulojen
rikkomiseen tähtäävä roolipeli. Illan päätteeksi räppää
nigerialainen Adefemi Sotomi.

