NUORTEN TAIDETYÖPAJAN

KEVÄT 2019
PAJAKALENTERI
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TYÖELÄMÄPAJAT

ARJENTAITOPAJAT

NÄIN HAET PAJOILLE

TUUNATEN TUOTTEEKSI 1
4.2.-5.5.
Haku auki 11.1. asti

STARTTI
8.1.-20.6.
Jatkuva haku

Pajoille haetaan hakuaikana täyt-

VOLA 1
4.2.-5.5.
Haku auki 11.1. asti

KISKO
8.1.-20.6.
Jatkuva haku

lamme.

KUVASTA VIESTIKSI
4.2.-9.6.
Haku auki 11.1. asti

VOLTTI
4.2.-2.6.
Haku auki 11.1. asti

pääsevät valitaan haastattelun pe-

ELÄMYSPAJA
11.3.-30.6.
Haku auki 14.2. asti

REILI
4.2.-9.6.
Haku auki 28.12. asti

VOLA 2
13.5.-23.6.
Haku auki 19.4. asti

KESÄPAJA
24.6.-21.7.
Haku auki 31.5. asti

TUUNATEN TUOTTEEKSI 2
27.5.-23.6.
Haku auki 2.5. asti

ELOPAJA
5.8.-1.9.
Haku auki 5.7. asti

tämällä nettihakulomake kotisivuilHakemuksen jättämisen

jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja
sovimme haastatteluajan. Pajoille
rusteella.
HUOM!
- Muutokset mahdollisia, seuraa
nettisivujamme!
- Voit kysyä peruutuspaikkoja
suoraan pajaohjaajalta pajan jo
alettua

www.jkl.fi/taidepaja/pajahaku
jyvaskyla.fi/etsivatyo

AKKU!

TYÖELÄMÄPAJAT
Ensisijaisesti työkokeilusopimuksella

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
KUVASTA VIESTIKSI
Tiimissä 8 henkilöä, 5pv/vk
Kuvi-pajalla liityt tuotantotiimiin, joka tuottaa omaa Youtube-kanavaa. Tiimissä
opit valokuvausta, video- ja äänityötä, käytät Photoshop/Premiere-ohjelmistoja
ja osallistut toimitus- ja markkinointityöhön. Paja on tarkoitettu kaikille mediatyöstä kiinnostuneille; vasta-alkajista aina media-alan tutkinnon suorittaneisiin.
Työvalmentaja Mikko Niemelä
ELÄMYSPAJA
Ryhmässä 8 henkilöä, 5pv/vk
Pajalla toimitaan ryhmässä luonnossa liikkuen, retkeilyyn tutustuen ja harjoitellen
erilaisia erätaitoja. Toiminnassa hyödynnetään seikkailukasvatuksen menetelmiä;
sokkoharjoitteita, ratsastusta ja kiipeilyä.
Elämyspaja on tunnistettu oppimisympäristö ohjausalalle. Tarjoamme turvallisen
toiminta- ja oppimisympäristön, jossa itsetuntemus kasvaa ja saat tukea yksilölliselle polulleen. Pääset kokeilemaan nuoriso- ja yhteisöohjaajan, eräoppaan tai
lastenohjaajan työtehtäviä. Sopii myös sinulle, jolla on kokemusta alalta.
Työvalmentaja Sampo Salo
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
KESÄPAJA/ELOPAJA
Pajojen sisällöt ilmoitetaan myöhemmin nettisivuillamme.
Työvalmentaja Katri Niskala

ARJENTAITOPAJAT

OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT

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
KISKOPAJA
1-4 päivänä viikossa, 4h/päivä
Kisko on 15-17-vuotiaille nivelvaiheen nuorille suunnattu matalan kynnyksen
paja, jonka pääasiallisena toimintaympäristönä on Kulttuurikahvila Kisko. Paja
on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka eivät jatka toisen asteen
opintoihin. Pajan toimintaan voi osallistua myös 9.-luokkalaiset, jotka tarvitsevat
vaihtoehtoisen oppimisympäristön osaksi kouluviikkoa tai tuetun TET-jakson.
Pajajakson pituus, sisällöt ja tavoitteet räätälöidään henkilökohtaisesti. Kahvilatöiden lisäksi pajalla pelataan pelejä, harjoitellaan erilaisia kädentaitoja sekä
tutustutaan kulttuurikohteisiin ja oppilaitoksiin. Samalla harjoitellaan sosiaalisia
taitoja, arkielämän taitoja ja työelämän pelisääntöjä. Pajalta voi saada osaamistodistuksen.
Työvalmentaja Kaisa Virmavirta
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

TUUNATEN TUOTTEEKSI
Titta Himanko 050 311 8273
VOLA
Jarkko Lapikisto 050 311 8972
KUVASTA VIESTIKSI
Mikko Niemelä 050 311 8280
ELÄMYSPAJA
Sampo Salo 050 311 8276
Katri Niskala 050 312 5440
VOLTTIPAJA
Piia Pakarinen 050 311 8938
REILI, TAITOTIIMI
Anu Lahtinen 050 593 6140
STARTTIPAJA
Hanna Jylhä-Natri 050 523 9550
KISKOPAJA
Kaisa Virmavirta 050 320 4949
AKKU & ETSIVÄ TYÖ
Hanna Liimatainen 050 311 8358

AKKU!

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

PALVELUESIMIES
Teija Hankilanoja-Lesonen 050 386 2255

AKKU!

Etsivän nuorisotyön AKKU-ryhmä (16.1.-4.7.)
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/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/neuvonta-ja-tuki/
etsiva-nuorisotyo

