Jyväskylän etsivän nuorisotyön uutiskirje 3/2016
Syksyiset terveiset Jyväskylän etsivästä nuorisotyöstä!
Etsivän nuorisotyön vuoden 2016 kolmanteen uutiskirjeeseen on koottu alkusyksyn ajankohtaisia asioita. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy vuoden 2017 alussa.

Aiheita:
 Kutsu etsivä kylään 30.9.
 Nivelvaiheen tuki ja työpajatoiminta
 Reitti-ryhmä kokoontuu torstaisin Sorastajantiellä
 Sauma-starttipajaan mukaan pitkin vuotta
 VISIITTI – liikkuva terveysneuvontapalvelu
 AKKU-ryhmä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-16 Matarankadulla
 Esittelyvuorossa: Uudet etsivät Sovatekin Henna ja Nuorten Taidetyöpajan Aila

Kutsu etsivä kylään 30.9..
Perjantaina 30.9. etsivät kyläilevät ennalta sovituissa paikoissa ja tapaavat yhteistyökumppaneita sekä nuoria. Kyläilyjen jälkeen etsivät jalkautuvat ja ovat tavattavissa kävelykadulla klo
13-15.
Jatkossakin etsiviä saa pyytää kertomaan työstään. Yhteydenotot osoitteeseen etsivatyo@jkl.fi.
Nivelvaiheen tuki ja työpajatoiminta
Veturitalleilla aloittanut Kisko – työpaja tarjoaa työpajatoimintaa. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti nivelvaiheessa oleville 15-16 -vuotiaille nuorille, jotka eivät jatka peruskoulusta
opiskelemaan tai ovat keskeyttäneet opintonsa. Työpaja tarjoaa nuorelle tekemistä arkeen ja
työajat ja –tavat suunnitellaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti.
Nuoria voi ohjata perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen ohjauksesta vastaavalle Teija Lapinmäelle. Teijan yhteystiedot ovat 050 373 4139 tai teija.lapinmäki@jkl.fi.
Reitti-ryhmä kokoontuu torstaisin Sorastajantiellä
Reitti-ryhmä on 18–25-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen toiminnallinen ryhmä. Se kokoontuu torstaisin klo 14–16 osoitteessa Sorastajantie 4. Ryhmässä muun muassa laitetaan
ruokaa, katsotaan elokuvia, tehdään kädentaitoja, pelataan tai käydään erilaisilla retkillä ja
tutustumiskäynneillä. Ryhmässä saa myös ideoita ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun.
Toimintaan ovat tervetulleita niin uudet kuin aiemmin toiminnassa mukana olleet. Toiminta on
maksutonta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Leea Autio p. 046 923 1662,
leea.autio@sovatek.fi.
Sauma-starttipajaan mahdollista tulla mukaan pitkin vuotta
Sauma-starttipaja on Sovatek-säätiön valmentavan ohjauksen ja toiminnan 17-29-vuotiaille
suunnattu 8-paikkainen ryhmä ja tarkoitettu nuorille, joilla ammatillisen uran sekä oman tulevaisuuden suunnittelu ilman yksilöllistä kohdennettua tukea on vaikeutunut. Saumalaisilla ei
useinkaan ole koulutusta tai heillä ei ole valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työelämään.
Opiskelemassa olevilla on vaikeuksia edetä opinnoissaan tai opinnot uhkaavat keskeytyä.

Sauma on tyypiltään täydentyvä ryhmä, johon voi hakeutua sitä mukaan kun paikkoja vapautuu.
Saumavalmennus sisältää yksilö- ja ryhmävalmennusta. Yksilövalmennus käsittää kunkin
saumalaisen henkilökohtaisen valmennussuunnitelman tavoitteineen sekä erilaisen tuen ja
avun omien asioiden hoitamisessa. Ryhmävalmennuksessa käsitellään nuorten elämäntilanteesta esille nousevia yhteisiä teemoja.
Ryhmävalmennus käsittää nuorten tarpeista ja toiveista lähtevää muuta ryhmämuotoista toimintaa. Työvalmennuksessa toteutamme nuorille mielekkäitä työprojekteja, missä korostuu
ryhmässä toimimisen periaatteet, osallisuus, aktiivisuus, yhdessä suunnittelu, oppiminen,
onnistumisen kokemukset, positiivinen päteminen sekä työn ja yhdessä toimimisen ilo.
Ota yhteyttä:
Esa Järvenpää puh. 050 432 7805
Katri Moisala puh. 050 407 5525”
VISIITTI – liikkuva terveysneuvontapalvelu
VISIITTI on liikkuva terveysneuvontapalvelu, joka on kohdennettu suonensisäisesti huumeita
käyttäville, seksityöläisille sekä heidän läheisilleen. VISIITTI-toiminta on anonyymia, palvelussa voi vaihtaa käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin käyttövälineisiin, aloittaa Twinrixrokotesarjan, saada laboratoriolähetteen tartuntatautitesteihin tai tulla juttelemaan työntekijän
kanssa. Työparina VISIITISSÄ toimii vertainen.
VISIITTI toimii kolmessa muodossa keskiviikkoisin:


AutoVisiitti klo 13.00–14.30 vaihtaa ja tuo puhtaat käyttövälineet sovittuun paikkaan.
Auton voi tilata numerosta ma-pe 040 830 8661.



KatuVisiitti klo 14.30–15.30 kohtaa huumeiden käyttäjiä sekä nuoria aikuisia keskustan alueella (Kauppakatu – Kompassi - Kirkkopuisto). VISIITTI - työntekijät tunnistaa
mustista VISIITTI - repuista.



Uutena palveluna VisiittiPiste klo 14.00–15.30 osoitteessa Matarankatu 4 (Sovatekin
etsivien työtiloissa). Pisteellä voi vaihtaa käyttövälineitä, aloittaa Twinrix-rokotesarjan,
saada lähetteen tartuntatautilabroihin sekä tulla juttelemaan nimettömästi kahvikupin
äärelle.”

AKKU-ryhmä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-16 Matarankadulla
Akku-ryhmä on 15-29-vuotiaille suunnattu avoin ryhmä nuorille, jotka kaipaavat tekemistä
arkeen. Keskiviikkoisin ohjelmassa on yhdessä tekemistä mm. retkien, pelailun ja kädentaitojen parissa. Torstaisin keskustellaan rennosti kahvikupposen äärellä kuukausittain vaihtuvien
teemojen parissa ja käydään tutustumiskäynneillä sekä toteutetaan yksilöohjausta. Sisältö
rakentuu ryhmäläisten toiveiden pohjalta.
Ryhmään hakeudutaan ottamalla yhteyttä etsivän työn ohjaaja Leena Kautto-Koukkaan, puh.
0400 523139, leena.kautto-koukka@jkl.fi.
www.facebook.com/groups/akkuryhma
Esittelyvuorossa: Uudet etsivät Sovatekin Henna ja Nuorten Taidetyöpajan Aila

Hei, olen Henna Hämäläinen ja aloittanut etsivässä työssä Sovatek-säätiöllä elokuun lopulla.
Työpisteeni löytyy osoitteesta Matarankatu 4. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja
työkokemusta löytyy erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Päivystän etsivänä keskiviikkoisin Sovatekin päihdepäivystyksessä osoitteessa Keskussairaalantie 20 B klo 9-12. Työhöni kuuluu myös liikkuvassa terveysneuvontapalvelu VISIITISSÄ
toimiminen.
Moikka, olen Aila Kauppinen ja aloitin etsivän työn ohjaajana syyskuun alussa Nuorten Taidetyöpajalla. Koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK). Työkokemukseni on karttunut
nuorisotila- ja erityisnuorisotyöstä sekä projektityöstä nuorten arjenhallinnan tukemisessa.

Yhteistyöterveisin etsivän työn ohjaajat
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista
Anna-Kaisa Myllymäki, p. 050 311 8151, anna-kaisa.puhakka@jkl.fi
Minna Rahkonen, p. 050 311 8169, minna.e.rahkonen@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
Henna Hämäläinen, p. 050 432 7807, henna.hamalainen@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
Aila Kauppinen, p. 050 311 9981, aila.kauppinen@jkl.fi
Karin Pasanen, p. 050 449 7604, karin.pasanen@jkl.fi
Jyväskylän etsivän työn yhteinen sähköpostiosoite: etsivatyo(at)jkl.fi ja facebook-sivu:
www.facebook.com/EtsivaTyoJyvaskyla

