
Nuorten taidetyöpajan 

STARTTIPAJA
2 päivänä viikossa

14.1.-28.5.2020
 

KISKOPAJA
1-4 päivänä viikossa

7.1.-18.6.2020

Jatkuva haku

Arjentaitopajat

VOLTTIPAJA
4 päivänä viikossa

2.3.-28.6.2020
Haku päättyy 17.1.

 

REILI-PAJA
3-4 päivänä viikossa

10.2.-2.6.2020
Haku päättyy 9.1.

 

Työelämäpajat

VOLA-BÄNDIPAJA
5 päivänä viikossa

3.2.-26.4.2020
Haku päättyy 17.1.2020

TUUNATEN TUOTTEEKSI
5 päivänä viikossa
Paja 1. 17.2.-12.4.

Haku päättyy 24.1.2020
 Paja 2. 27.4.-21.6.

Haku päättyy 3.4.2020

KUVASTA VIESTIKSI
5 päivänä viikossa

Paja 1. 27.1.-3.5.2020
Haku päättyy 31.12.2019

 
 

ELÄMYSPAJA
5 päivänä viikossa

30.3.-21.6.2020
Haku päättyy 21.2.2020

pajakalenteri
Näin haet pajoille
Pajoille haetaan hakuaikana tai

jatkuvan haun kautta 
täyttämällä nettihakulomake

kotisivuillamme. Hakemuksen
jättämisen jälkeen otamme sinuun

yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Pajoille pääsevät valitaan
haastattelun perusteella.

HUOM!
Muutokset mahdollisia,

ajantaisainen tieto löytyy
nettisivuiltamme. Voit kysyä

peruutuspaikkoja suoraan pajojen
ohjaajilta pajan jo alettua.

Etsivä nuorisotyö

AKKU-RYHMÄ
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-15

21.1.-9.7.2020
 Akku-ryhmä on 15-29-vuotiaille

tarkoitettu etsivän nuorisotyön 
avoin ryhmä.

SEINÄTÖN PAJA
5 päivänä viikossa

 1. 20.1.-1.3.2020
 2. 23.3.-3.5.2020

     3. 25.5.-28.6.2020  
 

kevät 2020

Jatkuva haku

Yhteystiedot

Teija Hankilanoja-Lesonen
puh. 050 386 2255

Työvalmentajat

KISKOPAJA
Suvi Joutsen 050 320 4949

 

STARTTIPAJA
Leena Kautto-Koukka 050 462 0144

 

REILI-PAJA, TAITOTIIMI
Anu Lahtinen 050 593 6140

 

VOLTTIPAJA
Piia Pakarinen 050 311 8938

 

TUUNATEN TUOTTEEKSI
Titta Himanko 050 311 8273

 

VOLA-BÄNDIPAJA
Jarkko Lapikisto 050 311 8972

 
KUVASTA VIESTIKSI 

Emma Ketonen 050 311 8280
 

ELÄMYSPAJA,
PELILLISTÄMISPAJA

Sampo Salo 050 311 8276
Katri Niskala 050 312 5440

 

SEINÄTÖN PAJA
Merja Jämsinen 050 462 7282

 
YRITYSKEHRÄÄMÖ

Timo Stenfors 0503118856
 

AKKU-RYHMÄ
Hanna Liimatainen 050 311 8358

 
 
 

Palveluesimies

Ohjelmassa on yhdessä tekemistä mm.
retkien, pelailun ja kädentaitojen parissa
sekä vierailijoita ja tutustumiskäyntejä.

Luvassa myös rentoa rupattelua
kahvikupposen äärellä sekä tarvittaessa

yksilöohjausta.

YRITYSKEHRÄÄMÖ
5 päivänä viikossa

1.-28.6.2020
Haku päättyy 15.5.2020

PELILLISTÄMISPAJA
5 päivänä viikossa

27.1.-15.3.2020
Haku päättyy 9.1.2020

TAITOTIIMI
5 päivänä viikossa

20.1.2020->
Haku päättyy 29.11.2019

 



STARTTIPAJA
7 hlö:n ryhmä, 2 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä
Starttipaja on matalan kynnyksen paja, jossa pääset
monipuolisen tekemisen kautta tutustumaan työpajan

toimintaan. Pajajakson aikana kartoitetaan elämäntilannetta,
tunnistetaan ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä

arjenhallintataitoja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.
Pajan kesto ja tavoitteet ovat jokaisella yksilölliset. Startille on

jatkuva haku. Tiedustele vapaita pajapaikkoja pajan
työvalmentajalta. Instagram: @starttipaja

 

KISKOPAJA
1-4 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä

Kisko on 15-17-vuotialle nuorille suunnattu matalan kynnyksen
paja, jonka pääasiallinen toimintaympäristö on Veturitallit. 

Paja on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, joilla ei ole
toisen asteen opiskelupaikkaa. Pajajakson pituus, sisällöt ja

tavoitteet räätälöidään henkilökohtaisesti. Kisko-pajalla
työskennellään pienryhmässä ja pajan toimintaan kuuluvat

erilaiset ruoanvalmistukseen ja kahvilatöihin liittyvät tehtävät.
Lisäksi pajalla harjoitellaan arjen taitoja, hyvinvointitaitoja ja

työelämän pelisääntöjä. Pajalle on jatkuva haku. 
Instagram: @kiskopaja

 

Arjentaitopajat

VOLTTIPAJA
10 hlö:n ryhmä, 4 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Volttipajalla kokeillaan ja tehdään asioita monipuolisesti.
Tekemisen taustalla on ryhmässä toimiminen. 

Vaihtuviin sisältöihin kuuluu mm. kädentaitoja, retkeilyä,
maalausta, luovaa kirjoitusta, kokkailua ja liikuntaa. Pajajakson

aikana nuoret saavat lisäksi tukea itsetuntemuksen
vahvistamiseen, oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä

henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan,
koulutukseen sekä työelämään liittyviin kysymyksiin.

Instagram: @volttipaja
 

REILI-PAJA
10 hlö:n ryhmä, 3-4 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Reili-pajan tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan
tekemisen kautta. Toiminnan välineinä käytetään kädentaitoja,

kuvallista ilmaisua, draamaa, ruoanlaittoa, liikunnallista
toimintaa ja retkeilyä. Pajalla vahvistetaan itsetuntemus- ja

hyvinvointitaitoja sekä rakennetaan suunnitelmia
tulevaisuuteen. Instagram: @reilipaja

 
 

Työelämäpajat

VOLA-BÄNDIPAJA
7-8 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Volapajalla pääset harjoittelemaan bändisoittoa, keikkailua,
laulamista, tutustut musiikkiteknologiaan ja äänentoistoon sekä sen

käyttämiseen. Saat myös esiintymis- ja työelämäkokemusta.
Teemme tutustumiskäyntejä  mm. rock-klubille, studiolle,

soitinrakentajalle. Lähestymme musiikkia luovasti ja hyvässä
porukassa opit sekä musiikista että työelämästä. Volapajalla opit

perusteet Logic- käyttöliittymästä ja perehdymme myös digitaalisen
miksauspöydän toimintaan. Instagram: @volapaja

 
TUUNATEN TUOTTEEKSI

8-10 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä
Tuunaten Tuotteeksi -pajalla pääset luomaa uutta ja 

kokeilemaan monipuolisia kädentaidon menetelmiä erilaisissa
toimintaympäristöissä. Toteutamme pajajakson aikana myös
yhteisen projektin tai asiakastyön. Pajalla ollessasi keskityt

työelämätaitojen vahvistamiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun.
Pajan aikana käymme tutustumassa alaan liittyvissä työ- ja

koulutuspaikoissa. Instagram: @tuunatentuotteeksi
 

KUVASTA VIESTIKSI
8 hlön:n tiimi, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä. 

KuVi-pajalla liityt markkinointitiimiin, joka tuottaa sisältöjä työpajan
sosiaalisen median kanaville. Opit tarinankerrontaa, valo- ja

videokuvausta sekä tapahtumatuotantoa. Tiimin jäsenenä saat
kokemusta projektityöskentelystä sekä pääset käyttämään

Photoshop/Premiere- ammattilaisohjelmistoja. Paja on tarkoitettu
kaikesta mediatyöstä kiinnostuneille, vasta-alkajista aina media-alan

tutkinnon suorittaneisiin. Instagram: @kuvipaja

Osoite: Matarankatu 6 ja
Veturitallinkatu 6 (Kisko, Reili ja Voltti)
www.jyvaskyla.fi/nuortentaidetyopaja

Instagram: @nuortentaidetyopaja 
Facebook: Nuorten taidetyöpaja

 

Lisätietoa meistä:

SEINÄTÖN PAJA
5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Pajalla vahvistetaan työelämässä tarvittavia 
tieto-taitoja, työnhakutaitoja sekä saat

työkokeilupaikan/työpaikan etsimiseen liittyvää
ohjausta. Kuukauden valmentava jakso järjestetään

ryhmävalmennuksena, jonka jälkeen yksilövalmennus
vielä jatkuu, eli siirryt työkokeiluun tai töihin lähialueen

yritykseen, yhdistykseen tai kaupungin yksikköön.
Valmennus toteutetaan yksilöllisten tarpeiden

pohjalta. Instagram: @seinatonpaja

ELÄMYSPAJA
8 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä 

 Paja sopii kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille ja pajan aikana
on mahdollista tehdä osatutkintoja nuoriso-ja yhteisöohjaajan

perustutkinnosta. Pajalla pääset harjoittelemaan
ryhmänohjaustaitoja ja tutustumaan seikkailukasvatuksen erilaisiin

menetelmiin. Instagram: @elamyspaja

YRITYSKEHRÄÄMÖ
5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Voisiko minusta tulla yrittäjä tai freelancer? 
Mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely on? 

Saat kattavan tietopaketin yrityksen perustamisesta,
yritysmuodoista, verotuksesta sekä velvoitteista.

Perehdymme myös yrittämisen erilaisiin
mahdollisuuksiin, kuten verkostoitumiseen

markkinointiin, verkkokauppaan ja sen perustamiseen.   

Taitotiimi
    4-5 päivänä viikossa, 7 tuntia päivässä

Oletko kiinnostunut ohjaustyöstä? Taitotiimiläinen 
toimii pajalla apuohjaajana ja hänellä on työelämätaidot

hallussa ja rohkeutta uuden oppimiseen. Alussa on
kahden viikon mittainen perehdytysjakso, jonka aikana
tutustutaan ohjaajuuteen ja työskentelyyn työpajalla. 

PELILLISTÄMISPAJA
8 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä

Pajan aikana pelataan ryhmässä pöytäroolipeliä ja tuotetaan
pelillisiä sisältöjä työelämälähtöisesti, elämyspedagogiikan keinoin.
Pajalla kehitetään "tosi elämän peli" -ideoita, kuten pakohuonepelit,
livelautapelit ja juonelliset seikkailut. Tutustumme erilaisiin pelialan

työpaikkoihin ja koulutusmahdollisuuksiin. 
 


