NUORTEN TAIDETYÖPAJAN

PAJAKALENTERI
TYÖELÄMÄPAJAT

ARJENTAITOPAJAT

SYKSY 2018
NÄIN HAET PAJOILLE

ELÄMYSPAJA A
20.8.-14.10.
Haku päättyy 1.8.

REILI
3.9.-14.12.
Haku päättyy 2.8.

Pajoille haetaan hakuaikana

KUVASTA VIESTIKSI
3.9.-16.12.
Haku päättyy 14.8.

VOLTTI
3.9.-16.12.
Haku päättyy 10.8.

la pajan valmentajalle.

VOLA
10.9.-9.12.
Haku päättyy 10.8.

STARTTI
Alkaa 27.8.
Haku nonstop

TUUNATEN TUOTTEEKSI
10.9.-23.12.
Haku päättyy 21.8.
ELÄMYSPAJA B
15.10.-11.11.
Haku päättyy 25.9.

UUTUUS!
ROOLIPELIPAJA
12.11.-23.12.
Haku päättyy 23.10.
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
AKKU-ryhmä
29.8.-13.12.

katso tarkempi kuvaus kääntöpuolelta

täyttämällä nettihakulomake
kotisivuillamme tai soittamalHa-

kemuksen jättämisen jälkeen
otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastattelun. Pajoille
pääsevät valitaan haastattelun
perusteella.

HUOM! Muutokset mahdollisia, seuraa nettisivujamme!

jyvaskyla.fi/nuoriso/taidetyopaja
jyvaskyla.fi/etsivatyo

TYÖELÄMÄPAJAT
Ensisijaisesti työkokeilusopimuksella
KUVASTA VIESTIKSI
Ryhmässä 8 henkilöä, 5pv/vk
Pajassa tutustutaan visuaalisen kerronnan saloihin valo- ja videokuvauksen kautta. Pajalla on mahdollisuus päästä tutustumaan mitä kaikkea kuvausprojektin
kulissien takana tapahtuu! Paja on tarkoitettu kaikille kuvauksesta kiinnostuneille
vasta-alkajista jo pidemmälle ehtineisiin.
Työvalmentaja Mikko Niemelä
TUUNATEN TUOTTEEKSI
Ryhmässä 8-10 henkilöä, 5pv/vk
Tutu -pajalla pääset luomaan uutta ja kokeilemaan monipuolisia kädentaidon
menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Pajajakson aikana keskityt työelämätaitojen vahvistamiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Toteutamme
yhteisen projektin tai asiakastyön. Pajan aikana käymme tutustumassa alaan
liittyvissä työ- ja koulutuspaikoissa.
Työvalmentaja Titta Himanko
VOLA-BÄNDIPAJA
Ryhmässä 7-8 henkilöä, 5pv/vk
Volapaja on musiikkipaja, jossa pääset harjoittelemaan mm. bändisoittoa,
esiintymistä ja äänitysstudio työskentelyä. Teemme keikkoja työelämälähtöisesti.
Tutustumme musiikkityöläisten arkeen vierailukäynneillä, mm. äänitysstudio,
rock –klubi, soitinrakentaja jne. Lähestymme musiikkia luovasti. Hyvässä porukassa opitaan niin musiikista kuin työelämätaidoistakin.
Työvalmentaja Jarkko Lapikisto
ELÄMYSPAJA A
Ryhmässä 8 henkilöä, 5pv/vk
Pajalla toimitaan ryhmässä luonnossa liikkuen, retkeilyyn tutustuen ja harjoitellen erilaisia erätaitoja. Toiminnassa hyödynnetään erilaisia seikkailukasvatuksen
menetelmiä, esimerkiksi retkeilyä, kiipeilyä ja toimintakokemusmenetelmiä
vuodenaika huomioiden.
Elämyspaja on hyvä tapa tutustua ohjausalan perustaitoihin, harjoittelemme
ryhmänohjausta toiminnallisin menetelmin. Paja sopii kasvatus- ja ohjausalasta
kiinnostuneille vasta-alkajista kokeneisiin. Elämyspaja on seikkailukasvatuksellinen prosessi, jossa toimitaan ryhmässä omaa itsetuntemusta tutkiskellen.
Työvalmentaja Katri Niskala
ELÄMYSPAJA B
Ryhmässä 8 henkilöä, 4pv/vk
Elämyspajan ryhmä osallistuu Könkkölän tilan toiminnalliseen kehittämiseen.
Tämän pajakuukauden tavoitteena on rakentaa kiinteitä tai helposti siirrettäviä
toiminnallisia pisteitä Könkkölään ja kouluttaa Könkkölän väki käyttämään niitä.
Paja sopii kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille vasta-alkajista kokeneisiin.
Elämyspaja on seikkailukasvatuksellinen prosessi, jossa toimitaan ryhmässä
omaa itsetuntemusta tutkiskellen.
Työvalmentaja Katri Niskala
TAITOTIIMI
Oletko kiinnostunut ohjaustyöstä?
Taitotiimiläinen toimii pajalla apuohjaajana osana työtiimiä. Taitotiimiläisellä on
työelämätaidot hallussa ja rohkeutta uuden oppimiseen.
Kevään 2019 Taitotiimiin haetaan marraskuun 2018 aikana suoraan kullekin
pajalle, lisätietoja antavat pajojen valmentajat.
Työvalmentaja Anu Lahtinen

ARJENTAITOPAJAT
REILI-PAJA
3-4 päivänä viikossa, 6 h/päivä
Ryhmässä 10 henkilöä
Reili on kuntouttavan työtoiminnan paja, jossa tavoitteena on hankkia ryhtiä ja
voimaa arkeen, suuntana tulevaisuus. Toiminnan välineinä käytetään kädentaitoja, musiikkia, draamaa, ruuanlaittoa ja retkeilyä. Luvassa yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea arjenhallintaan, jatkopolun suunnitteluun ja työelämätaitoihin. Reilille
haetaan aktivointisuunnitelman perusteella.
Työvalmentaja Anu Lahtinen
VOLTTIPAJA
Neljänä päivänä viikossa
Ryhmässä 10 henkilöä
Pajaryhmän yhteishengen luomiseen ja luottamuksen synnyttämiseen käytetään
draaman ja taiteen keinoja. Pajalla tutustutaan erilaisiin kädentaitojen tekniikoihin ja taiteen tekemisen menetelmiin. Vaihtuviin sisältöihin kuuluu muun muassa
draamaa, ympäristötaidetta, valokuvausta, keramiikkaa, maalausta, teatteria,
kokkailua ja liikuntaa.
Ryhmän kanssa toteutetaan myös jokin pieni tapahtuma/projekti. Pajajakson
aikana nuoret saavat lisäksi valmennuksellista tukea itsetuntemuksen vahvistamiseen, oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä henkilökohtaista ohjausta elämänja arjenhallintaan, koulutukseen sekä työelämään liittyviin kysymyksiin.
Työvalmentaja Piia Pakarinen
STARTTIPAJA
Kokoontuu kahtena tai kolmena päivänä viikossa
Ryhmässä 8 henkilöä
Oletko kiinnostunut Nuorten Taidetyöpajan toiminnasta, mutta et ole varma,
onko pajatoiminta juuri sinulle se juttu? Tällä matalan kynnyksen pajalla pääset
mukavan tekemisen kautta tutustumaan Taidetyöpajan toimintaan. Pajalla selvitetään elämäntilannetta ja parannetaan arjenhallintataitoja jokaisen yksilölliset
tarpeet huomioiden. Pajalle on jatkuva haku, vapaat paikat tarkistetaan joka
kuun alussa.
Työvalmentaja Hanna Jylhä-Natri

Etsivän nuorisotyön AKKU-ryhmä (29.8.-13.12.)
Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.00 - 15.00
Kaipaatko kiinnostavaa tekemistä arki-iltapäivääsi? Akku-ryhmän ohjelma suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa ja
ohjelmassa on mm. retkiä, käsillä tekemistä, leppoista liikkumista, vierailuja ja pelailua sekä kahvittelua. Akku-ryhmä on
avoin kaikille 15-29-vuotiaille nuorille ja vetäjinä toimivat etsivän työn ohjaajat. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä etsivän
työn ohjaajaan.
Etsivän työn ohjaaja: Hanna Liimatainen
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo
UUTUUS
ROOLIPELIPAJA
Ryhmässä 8 henkilöä, 3pv/vk
Roolipelipaja, jossa pelaamme kahdesti viikossa pöytäroolipeliä.
Pelaaminen tapahtuu pääasiassa keskustelun ja noppien avulla.
Pelin teeman voivat osallistujat olla vaikuttamassa. Mitään aikaisempaa kokemusta pöytäroolipeleistä et tarvitse. Mukana oman
elämän päivä, jossa keskustellaan ryhmässä erilaisista teemoista.
Työvalmentaja Katri Niskala

OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT
KUVASTA VIESTIKSI
Mikko Niemelä 050 311 8280
TUUNATEN TUOTTEEKSI
Titta Himanko 050 311 8273
ELÄMYSPAJA
Katri Niskala 050 312 5440
VOLA
Jarkko Lapikisto 050 311 8972
VOLTTIPAJA
Piia Pakarinen 050 311 8938
REILI, TAITOTIIMI
Anu Lahtinen 050 593 6140
STARTTIPAJA
Hanna Jylhä-Natri 050 523 9550
AKKU & ETSIVÄ TYÖ
Hanna Liimatainen 050 311 8358
PALVELUESIMIES
Teija Hankilanoja-Lesonen 050 386 2255

