Jyväskylän etsivän nuorisotyön uutiskirje 1/2016
Kevättalven tervehdys Jyväskylän etsivästä työstä!
Etsivän työn vuoden 2016 ensimmäiseen uutiskirjeeseen on koottu kevätkauden
ajankohtaisia asioita. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy huhtikuussa 2016.

Aiheita:
- Avoin Akku-ryhmä nuorille keskiviikkoisin Taidetyöpajalla
- Reitti-ryhmä kokoontuu maanantaisin Pajatiellä
- Etsivän työn ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) yhteistyö
- Etsivän työn ohjaaja päihdepäivystyksessä keskiviikkoisin
- Taidetyöpajalla useita pajoja vielä keväällä
- Starttipajalle silloin, kun nuorelle on sopiva hetki
- Tervetuloa Ohjaamon!
- Mitä peruskoulun jälkeen?
- Nuorisovastaanotto madaltaa hoidon kynnystä, peruspalvelut ensisijaisia
- Koppari.fi
- Esittelyvuorossa: Sovatekin etsivän työn Hannat
- Etsivän työn yhteystiedot

Avoin Akku-ryhmä nuorille keskiviikkoisin Taidetyöpajalla
Etsivän työn ohjaajien vetämä toiminnallinen Akku-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Nuorten
Taidetyöpajalla, Matarankatu 6. Ryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka
kaipaavat tekemistä arkeen. Ryhmä on avoin ja maksuton. Ryhmäläisillä on mahdollisuus
ruokailla Jokikievarissa ennen ryhmän alkua klo 11–12. Akku-ryhmää voi tulla mukaan pitkin
kevättä ottamalla yhteyttä vastuuohjaaja Liisa Niemelään 050-311 8358/ liisa.niemela@jkl.fi.
Ryhmän ohjelma näkyy Jyväskylän kaupungin etsivän työn sivuilla, Nuorten taidetyöpajan
sivuilla ja Facebookissa Akku-ryhmässä www.facebook.com/groups/akkuryhma/.

Reitti-ryhmä kokoontuu maanantaisin Pajatiellä
Reitti on 18–25 -vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen toiminnallinen ryhmä. Se kokoontuu
maanantaisin klo 14–16, osoitteessa Pajatie 3. Ryhmässä voidaan muun muassa laittaa
ruokaa, katsoa elokuvia, tehdä kädentaitoja, pelata tai käydä keilaamassa. Myös nuori voi
itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Ryhmässä saa myös ideoita ja tukea tulevaisuuden
suunnitteluun.
www.sovatek.fi/arviointi_jakuntoutuspalveluyksikko.shtml

Etsivän työn ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) yhteistyö
Sovatekin etsivän työn ohjaaja Hanna Liimatainen ja KOAS:in asukasisännöitsijä Joonas
Ahtikallio aloittivat keväällä 2015 kokeilun, jossa he jalkautuivat asukaskohteiden
kerhohuoneisiin tarjoten matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa KOAS:in asukkaille ja
muille kiinnostuneille. Toimintatapa koettiin hyväksi tavoittamisen väyläksi ja työmuotojen
tietoisuuden levittämiseksi, joten sitä päätettiin jatkaa.
Seuraavat jalkautumiset toteutetaan torstai-iltapäivisin klo 15–17: 11.2. (KOAS Kotiraide),
18.2. (KOAS Ristonmaa), 25.2. (KOAS Kekkola). Paikan päällä saa ohjausta ja apua

esimerkiksi opiskelu- tai toimeentuloon, asumiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä
kysymyksissä. Tarjolla on myös pientä purtavaa. Paikalle ovat tervetulleita niin KOAS:in
asukkaat kuin muutkin asiasta kiinnostuneet.
Lisätiedot: etsivän työn ohjaaja Hanna Liimatainen p. 050 576 6217,
hanna.liimatainen(at)sovatek.fi ja KOAS:n asukasisännöitsijä Joonas Ahtikallio p. 050 042
6786, joonas.ahtikallio(at)koas.fi sekä Jyväskylän etsivän työn Facebook-sivut.

Etsivän työn ohjaaja päihdepäivystyksessä keskiviikkoisin
Sovatek-säätiön päihdepäivystyspalvelu on tarkoitettu alkoholia, lääkkeitä tai huumeita
päihteenä käyttäville sekä ongelmapelaajille. Sovatek-säätiön etsivän työn ohjaaja on
tavattavissa päihdepäivystyksessä Kyllönmäellä keskiviikkoisin klo 9 – 12 ilman
ajanvarausta. Etsivää työtä tarjotaan päihdepäivystyksessä niille 18–29 -vuotiaille, jotka
haluavat apua esimerkiksi koulutukseen, työelämään, asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä
asioissa, mielekkään tekemisen löytämisessä, arjenhallinnassa sekä tulevaisuuden
suunnittelussa. Etsivän työn ohjaajan tavoittaa muina aikoina arkisin klo 8-16 numerosta
050 432 7807.

Taidetyöpajalla useita pajoja vielä keväällä
Nuorten Taidetyöpajalla on kevään aikana vielä useita erilaisia toiminnallisia pajoja 17–29vuotiaille, joihin ehtii hakemaan. Mukaan ehtii vielä ainakin Startti-, Voltti-, Lumo-, Virta-,
Reili- ja Tuunaten tuotteeksi -pajoille.
Pajoille haetaan joko soittamalla hakuaikana tai hakulomakkeella hakien. Pajoille pääsevät
valitaan haastattelun perusteella. Vapaita paikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeen. Lisätietoja www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja/
Pajakalenteri keväälle 2016
www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja/wp-content/uploads/nttp/kalenteri2016kevät1.pdf

Starttipajalle silloin, kun nuorelle on sopiva hetki
Starttipaja on matalan kynnyksen pajatoimintaa 17–29-vuotiaille. Startilla huomioidaan
nuoren vahvuudet ja tarpeet yksilöllisesti. Paja on tarkoitettu niille nuorille, joiden on ollut
vaikea kiinnittyä toimintoihin, jotka tarvitsevat tukea arjen perusasioiden harjoittelussa sekä
sisältöä ja mielekästä tekemistä päiviin.
Paja toimii nonstoppina eli sinne ei ole hakuaikaa, vaan hakea voi milloin vain. Pajajakson
kesto sovitaan jokaisen nuoren kohdalla yksilöllisesti. Pajapäiviä voi nuorella olla viikossa
yhdestä neljään.
Starttipajassa tarjotaan nuorelle muun muassa tiivistä yksilövalmennusta yksin ja ryhmässä,
kädentaitoja, ruuanlaittoa, liikuntaa, ulkoilua ja Taidetyöpajan toimintoja.
Startti-pajalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä Tanja Maunoseen p. 050 523 9550 ja
sopimalla tutustumiskäynnin. Yhteyttä nuoren puolesta voivat ottaa myös esimerkiksi
vanhempi, sisarus, kaveri tai nuoren kanssa työskentelevä työntekijä. Nuoren ns. statuksella
ei ole väliä Starttipajalle hakeutuessa.
http://www3.jkl.fi/blogit/taidetyopaja/?page_id=144

Tervetuloa Ohjaamoon!
Veturitalleilla toimii Ohjaamo Jyväskylä, josta alle 30-vuotias saa matalalla kynnyksellä apua
elämäntilanteeseensa. Apuansa asioiden hoitamiseen tarjoavat TE-asiantuntija, Kelaneuvoja, sosiaalityöntekijä, ammatinvalinnan psykologi, tieto- ja neuvontapalvelun ohjaaja,
etsivän nuorisotyön ohjaaja sekä palveluneuvoja.
Päivystysaikoina ti-to klo 12–16 Ohjaamoon voi tulla ilman ajanvarausta, tai sopia
ajanvarauksen soittamalla ma-pe klo 12–16, p. 050 311 8877. Ohjaamolla on myös
sähköpostiosoite: ohjaamo@jkl.fi. Ohjaamon Facebook-sivuilla ilmoitetaan ajankohtaisista
asioista, kuten esim. teemapäivistä ja päivystyksen kokoonpanoista. Veturitalleilta paremmille
raiteille!
www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/ohjaamo

Mitä peruskoulun jälkeen?
Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai kaipaa apua tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen, Ohjaamosta löytyy oma ohjaaja, joka auttaa asioiden hoitamisessa. Lisäksi tarjolla on
ammatinvalinnanohjausta ja opinto-ohjausta.
Ota rohkeasti yhteyttä: Teija Lapinmäki, p. 050 373 4139 (myös tekstiviestit ja WhatsApp),
sposti: teija.lapinmaki(at)jkl.fi

Nuorisovastaanotto madaltaa hoidon kynnystä, peruspalvelut ensisijaisia
Jyväskylän nuorisovastaanotto on palvelu 13–22-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille
mielenterveys-, päihde- ja psykososiaalisten ongelmien arviointiin ja hoitoon.
Nuorisovastaanotolla palvelee moniammatillinen tiimi: terveydenhoitaja, koulukuraattori, kaksi
sairaanhoitajaa, sosiaaliohjaaja, etsivän työn ohjaaja, psykologi sekä lääkäri.
Nuorisovastaanotolle voi:
 varata ajan puhelimitse soittoaikana arkisin kello 8-9, p. 014 266 0150,
 tulla tiistaisin klo 14–16 ilman varattua aikaa,
 ottaa yhteyttä nettisivuilta löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella.
Lähetettä ei tarvita. Yhteistyökumppaneiden toivotaan ottavan yhteyttä soittoaikana, kun ovat
ohjaamassa nuorta asiakkaaksi.
Nuorisovastaanotto, Ailakinkatu 17, 1. kerros, (käynti Matarankadun puolelta), p. 014 266
0150. Avoinna ma-pe klo 8-16.
www.jyvaskyla.fi/nuorisovastaanotto

Koppari.fi
Koppari.fi on jyväskyläläisille 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelukartta. Kopparin
avulla nuori voi etsivä hänen omaan elämän- tai pulmatilanteeseensa sopiva palvelu
www.koppari.fi.

Esittelyvuorossa: Sovatekin etsivän työn Hannat
Moikka! Sovatekin etsivän työn tutkaparina toimii Hannat Liimatainen ja Rossi. Hanna R. on
työskennellyt Sovatekin etsivänä tammikuusta 2010 alkaen ja Liimatainen hyppäsi remmiin
mukaan elokuussa 2013. Hannojen toimisto sijaitsee fyysisesti osoitteessa Matarankatu 4.
Hanna Liimatainen on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK) ja suuntautunut opinnoissaan
sosiaaliseen vahvistamiseen. Työkokemusta Hannalta löytyy erilaisten ryhmien
ohjaamisesta, nuorten työllistämishankkeesta, tuntiopettajana toimimisesta sekä
koulunkäynnin ohjauksesta.
Hanna Rossi on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja suuntautunut koulutuksessaan ja
työurallaan päihdetyöhön. Kokemusta löytyy myös esimerkiksi kriisityöstä ja erilaisten
ryhmien ohjaamisesta.
Parasta etsivässä työssä on Hannojen mielestä se, kun näkee miten ihmiset pääsevät
elämässään eteenpäin vaikeistakin tilanteista huolimatta.

Kuvaaja: Pekka Sivander, Sovatek / Graafiset mediapalvelut

Yhteistyöterveisin etsivän työn ohjaajat
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista
Merja Angle, p. 050 311 8169, merja.angle@jkl.fi
Anna-Kaisa Puhakka, p. 050 311 8151, anna-kaisa.puhakka@jkl.fi
Marika Jousmäki, p. 050 311 8179, marika.jousmaki@jkl.fi, Korpilahden ja Tikkakosken alue,
Sovatek-säätiöstä
Hanna Rossi, p. 050 432 7807, hanna.rossi@sovatek.fi
Hanna Liimatainen, p. 050 576 6217, hanna.liimatainen@sovatek.fi
Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajalta
Hanne Kortelainen p. 050 311 8354, hanne.kortelainen@jkl.fi
Merja Jämsinen p. 040 052 3049, merja.jamsinen@jkl.fi
Liisa Niemelä p. 050 311 8358, liisa.niemela@jkl.fi
Leena Kautto-Koukka, p. 040 052 3139, leena.kautto-koukka@jkl.fi
Hanna Leino, p. 050 311 9981, hanna.leino@jkl.fi
Karin Pasanen, p. 050 449 7604, karin.pasanen@jkl.fi – Jaon Kyllönmäen ja Priimuksen
kampukset
Jyväskylän etsivän työn yhteinen sähköpostiosoite: etsivatyo(at)jkl.fi ja facebook-sivu:
www.facebook.com/EtsivaTyoJyvaskyla

