Jyväskylän etsivän nuorisotyön uutiskirje 2/2016
Kevätterveiset Jyväskylän etsivästä nuorisotyöstä!
Etsivän nuorisotyön vuoden 2016 toiseen uutiskirjeeseen on koottu loppukevään ajankohtaisia asioita sekä
etukäteisinfoa syyskauden toiminnan käynnistymisestä. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy syyskuussa 2016.

Aiheita:
 Nuorten Taidetyöpaja täyttää 15 vuotta – avoimet ovet 18.5.
 Etsivät ja nuorisoneuvoja tavattavissa ToukoFesteillä 1.6.
 Ohjaamosta tehostettua ohjausta kesäkuussa
 Nivelvaiheen tuki ja työpajatoiminta
 Etsivän työn palautekyselystä kouluarvosanaksi 9
 Kutsu etsivä kylään 30.9.
 Esittelyvuorossa: Nuorten Taidetyöpajan etsivät Hanne ja Liisa
Nuorten Taidetyöpaja täyttää 15 vuotta – avoimet ovet 18.5.
Nuorten Taidetyöpaja juhlii 15-vuotissynttäreitä avoimilla ovilla 18.5. klo 9-15 . Tuolloin kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan Matarankatu 6:ssa sijaitseviin tiloihin sekä mukaan musiikin, valokuvauksen ja kädentaitojen työpajoihin.
Nuorten Taidetyöpaja toiminta on laajentunut 15 vuodessa yhdestä 12 nuoren pajasta 35 pajaan ja 300 nuoreen
/ vuosi. Yhteensä pajoissa ja etsivän nuorisotyön asiakkaana oli 700 nuorta vuonna 2015.
Etsivät ja nuorisoneuvoja tavattavissa ToukoFesteillä 1.6.
Nuorisopalveluiden etsivät ja nuorisoneuvoja tavattavissa 1.6. ToukoFest- tapahtumassa Hippoksella. Tule
tutustumaan, juttelemaan ja osallistumaan arvontaan - voit voittaa leffaliput.
Veturitalleilta tehostettua ohjausta kesäkuussa
Toisen asteen yhteishaun tulokset saapuvat 16.6. mennessä. Veturitalleilla sijaitsevasta Ohjaamosta saa tehostettua ohjausta 21.-23.6. ja 28.-30.6. klo 12-16. Apua ja tukea on saatavilla erityisesti, jos opiskelupaikka jäi
saamatta, nuori tarvitsee apua lisähaun tekemiseen tai vapaiden opiskelupaikkojen etsimiseen, opiskelupaikan
vastaanottamiseen tai syksyn täydennyshakuun valmistautumisessa.
Nivelvaiheen tuki ja työpajatoiminta
Peruskoulun päättävät nuoret, joilla ei jatkosuunnitelmia, voi ohjata perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen ohjauksesta vastaava Teija Lapinmäelle. Teijan yhteystiedot ovat 050 373 4139 tai teija.lapinmäki@jkl.fi.
Veturitalleilla toimiva Kisko – työpaja tarjoaa tästä keväästä alkaen työpajatoimintaa, ensisijaisesti nivelvaiheessa oleville 15-16 -vuotiaille nuorille. Työpajatoiminta on tarkoitettu nuorille, jotka eivät jatka peruskoulusta opiskelemaan tai ovat keskeyttäneet opintonsa. Ei erillistä ilmoittautumista, jokaisen nuorten tilanne katsotaan erikseen yhteyshenkilö Teija Lapinmäen kanssa.

Etsivän työ sai palautekyselystä kouluarvosanaksi 9
Jyväskylän etsivä nuoriotyön kyselyssä syksyllä 2015 pyydettiin yhteistyökumppaneiltaan palautetta palveluista
ja yhteistyön sujuvuudesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin oppilaitoksessa
työskenteleviltä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Saatujen vastausten perusteella yhteistyökumppanit
ovat tyytyväisiä etsivään työhön, sillä kouluarvosanaksi etsivä työ sai 9.
Vastausten mukaan yhteydenottaminen etsivään työhön on helppoa ja toiminta joustavaa. Yhteistyön kannalta
tärkeänä pidettiin mahdollisuutta eri yhteydenottotapoihin ja tiedon saamista etsivän työnkuvasta. Kolme kertaa
vuodessa ilmestyvää etsivien uutiskirjettä pidettiin hyvänä tapana saada tietoutta lisää.
Etsiviltä toivottiin lisää esittelyitä ja vierailuja toimipisteisiin, jotta kasvot tulisivat tutummaksi niin nuorille kuin
työntekijöillekin. Tähän toiveeseen pyritään vastaamaan muun muassa syksyn jalkautumistempauksella ”Kutsu
etsivä kylään”.

Kutsu etsivä kylään 30.9.
Jyväskylän etsivä nuorisotyö jalkautuu perjantaina 30.9.2016 nuorten ja yhteistyökumppaneiden pariin. Tänä
syksynä jalkautumisen teemana on ”Kutsu etsivä kylään”. Tempauksen ajatuksena on tarjota mahdollisuus kutsua etsivät esittelemään omaa toimintaa, kuulemaan vastavuoroisesti kutsujan toiminnasta tai tapaamaan vaikka kohderyhmän (15-29v) nuoria. Tempauksen taustalla on loppuvuodesta 2015 yhteistyökumppaneille tehty
kysely, josta nousi esille toive saada etsivä työ kertomaan työstään eri foorumeihin. Tarkempaa infoa on tulossa
toukokuun loppupuolella erillisessä tiedotteessa. Kyläilemisiin!”
Esittelyvuorossa: Nuorten Taidetyöpajan etsivät Hanne ja Liisa
Hei! Olemme nuorten Taidetyöpajan etsivän työn ohjaajapari Hanne ja Liisa. Hanne on työskennellyt Taidetyöpajalla etsivässä työssä helmikuusta 2014 alkaen ja Liisa liittyi vahvuuteen maaliskuussa 2015.
Hanne Kortelainen on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja työkokemusta löytyy päihde- ja mielenterveystyöstä,
kriisityöstä ja ryhmänohjauksesta. Liisa Niemelä on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK) ja on suorittanut päihdetyön ammattitutkinnon. Liisan työkokemus ja vahvuudet löytyvät päihde- ja mielenterveystyöstä sekä ryhmänohjauksesta.
Meidät löytää nuorten Taidetyöpajalta Matarankatu 6 osoitteesta, toimisto sijaitsee 2.kerroksessa. Teemme
paljon työtä työpajan suuntaan, esimerkiksi toimimalla pajojen kummietsivinä. Taidetyöpajan etsivät ohjaavat
myös keskiviikko iltapäivisin etsivän työn nuorille tarkoitettua Akku-ryhmää.
Meidän mielestä parasta työssä on mahdollisuus tehdä monipuolista yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa nuoren yksilöllinen tilanne huomioiden.

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,
Teija Lapinmäki, p. 050 373 4139, teija.lapinmaki@jkl.fi, perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen ohjaus
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

