
www.yst.net/tapaamispaikkataky  ysti.taky @takyhervanta

ma 19.4. klo 14-16 Tapaamispaikka netissä
    •Tule Jitsi Meet -tapaamiseen netissä. Ei vaadi rekisteröitymistä ja toimii nettiselaimella ilman 
      lisäohjelmia. Pyydä linkki ja salasana ohjaajilta.

ti 20.4. klo 15-17 ja klo 17-19 Jutturyhmä Täkyssä
                •Jutturyhmä kahdessa eri osassa. Kumpaankin max 4 henkeä. Ilmoittaudu*

            klo 16:30-18 Kuvan kautta-ryhmä (ryhmä täynnä)
ke 21.4. klo 16-18 Kässäryhmä Zoomissa: unisieppari

 •Kässäpussin voi hakea etukäteen Täkyltä. Pyydä linkki ohjaajilta

to 22.4. Tapaamispaikka kiinni, henkilökunta koulutuspäivässä
pe 23.3. klo 13:30-15 Tapaamispaikka netissä

 •Tule Jitsi Meet -tapaamiseen netissä. Ohjelmassa tietovisa. 
Ei vaadi rekisteröitymistä ja toimii nettiselaimella ilman  lisäohjelmia. Pyydä linkki ja salasana ohjaajilta.

klo 15-17 Täkyn yhteisötaide-ryhmä Zoomissa
           •Tehdään yhteisiä taideteoksia. Esimerkiksi valokuva-, sana- tai kuvataidetta. Pyydä linkki ohjaajilta. 

 

. 

ti 13.4.klo 17 alk. Katutaidekävely*
•Käydään katsomassa keskustan seinämaalauksia. Lähtö Laukontorilta. Täky tarjoaa take away -kahvit. 
  Max 4 henkeä. Ilmoittaudu*   

      klo 16:30-18 Kuvan kautta-ryhmä (ryhmä täynnä)
ke 14.4. klo 15-16 Etä-Kevätbongaus-lenkki Zoomissa

 •Tule seuraamaan kevään etenemistä etänä. Pyydä linkki ohjaajilta.

klo 15-17 ja klo 17-19 Jutturyhmä Täkyssä*
  •Jutturyhmä kahdessa eri osassa. Kumpaankin max 4 henkeä. Ilmoittaudu*

       klo 16:30-18:30 Täkyn yhteisötaide-ryhmä Zoomissa
  •Tehdään yhteisiä taideteoksia. Esimerkiksi valokuva-, sana- tai kuvataidetta. Pyydä linkki ohjaajilta.

to 15.4. klo 15-17 ja klo 17-19 Pihagrillaus*
 •Tuo omat makkarat, Täky tarjoaa kahvit. Max neljä henkeä kumpaankin aikaan. Ilmoittaudu*

klo 16-18 Kässäryhmä Zoomissa: amppeli
  •Kässäpussin voi hakea etukäteen Täkyltä. Pyydä linkki ohjaajilta

pe 16.4. Tapaamispaikka kiinni, henkilökunta kehittämispäivässä

Ruovedenkatu 20, 33720 Tampere
Soita tai viestittele meille:

Johanna * ilmoittautumiset 050 593 5665
Milla 050 463 1784

täky@yst.net   Facebook: Täky ohjaajat

Huhtikuu 2021

Viikko 15

Viikko 16

Tapaamispaikka Täky

Seuraa tiedotustamme 
Facebookissa ja nettisivuilla!

Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita. 

HUOM!
Täkyssä noudatetaan

ohjeistusta ja varovaisuutta
kaikessa toiminnassa.

 Erilaisia ryhmiä toteutetaan
verkossa tai paikan päällä
(max 6 hlö/paikan päällä).

Voit liittyä Täkyn keskusteluryhmään Facebookissa lähettämällä kaveripyynnön 
ja viestin Täky ohjaajat-profiilille, niin kutsumme sinut suljettuun ryhmään. 

Jos toiminto on etänä Zoomissa, voit pyytää linkin ohjaajilta ja löydät sen myös 
keskusteluryhmän facebook-tapahtumista.


