
HUOM!!!
 

Voit kysyä peruutuspaikkoja

suoraan pajojen

työvalmentajilta pajan 

jo alettua!

Pajoille haetaan hakuaikana 

tai jatkuvan haun kautta 

täyttämällä nettihakulomake

kotisivuillamme. 
 

Hakemuksen jättämisen

jälkeen otamme sinuun

yhteyttä ja sovimme

haastatteluajan. 

Valinnat pajoille tehdään

haastattelun perusteella.

VOLA-BÄNDIPAJA

5 päivänä viikossa

13.9.-5.12.2021

Haku päättyy 15.8.2021

 

TUUNATEN TUOTTEEKSI

5 päivänä viikossa

13.9.-12.12.2021

Haku päättyy 15.8.2021

 
 

KISKOPAJA

2 päivänä viikossa

30.8.-16.12.2021

 

 

TAITOTIIMI

4-5 päivänä viikossa

16.-29.8.2021 

(perehdytysjakso)

Haku päättyy 28.5.2021

ELÄMYSPAJA

5 päivänä viikossa

6.9.-28.11.2021

Haku päättyy 15.8.2021

STARTTIPAJA

2 päivänä viikossa

30.8.-16.12.2021

Jatkuva haku

KUVASTA VIESTIKSI 

5 päivänä viikossa

13.9.-12.12.2021

Haku päättyy 15.8.2021

REILI-PAJA

3-4 päivänä viikossa

30.8.-12.12.2021

Haku päättyy 30.7.2021

VOLTTIPAJA

4 päivänä viikossa

30.8.-12.12.2021

Haku päättyy 8.8.2021

ETSIVÄN NUORISOTYÖN

AKKU-ryhmä

ke ja to klo 12-15

18.8.-16.12.2021

Akku-ryhmä on

15-29-vuotiaille tarkoitettu

etsivän nuorisotyön 

avoin ryhmä.

SYKSY
2021

NÄIN HAET PAJOILLE



STARTTIPAJA

Kaksi 8 hlö:n ryhmää, 2 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä
Starttipajalla 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. 

Instagram: @starttipaja
Leena Kautto-Koukka 050 462 0144

KISKO-PAJA

Kaksi 6 hlö:n ryhmää, 2 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä
Kisko-paja on 15-17-vuotialle, peruskoulun päättäneille

nuorille suunnattu matalan kynnyksen paja. Pajalla
työskennellään pienryhmässä ja harjoitellaan arjen taitoja,

hyvinvointitaitoja, sosiaalisia taitoja ja työelämän
pelisääntöjä. Vuonna 2021 pajatoiminta toteutetaan

hybridivalmennuksena, johon sisältyy sekä 
lähi- että etävalmennusta.

Instagram: @kiskopaja
Suvi Joutsen 050 320 4949

 

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. Vierailevat musiikkialan ammattilaiset
käyvät luennoimassa ryhmälle. Lähestymme musiikkia
luovasti ja hyvässä porukassa opit sekä musiikista että

työelämästä.
Instagram: @volapaja

Seppo Pohjolainen 050 311 8856

KUVASTA VIESTIKSI

8 hlön:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä. 
KuVi-pajalla tutustutaan media-alaan laajalla skaalalla.

Mukana on mm. TV-työtä, radiotyötä, striimausta, podcasteja,
videokuvausta, valokuvausta ja materiaalien jälkikäsittelyä.
Työelämätaidot kehittyvät pajan aikana erilaisten projektien

kautta. Paja on tarkoitettu kaikille mediatyöstä kiinnostuneille,
vasta-alkajista aina media-alan tutkinnon suorittaneisiin. 

Instagram: @kuvipaja
Outi Lehtonen 046 923 7003

ELÄMYSPAJA

8 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä 
Elämyspaja sopii kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille.
Pajan aikana on mahdollista tehdä osatutkintoja kasvatus- 

ja ohjausalan perustutkinnosta. Elämyspajalla pääset
harjoittelemaan ryhmänohjaustaitoja ja tutustumaan

seikkailukasvatuksen erilaisiin menetelmiin. 
Instagram: @elamyspaja

Sampo Salo 050 311 8276

REILI-PAJA

8 hlö:n ryhmä, 3-4 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä.
Reili-pajalla 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
Kirsi Lehtipää 050 311 8270

TUUNATEN TUOTTEEKSI

8 hlö:n ryhmä, 5 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä
Tuunaten Tuotteeksi -pajalla pääset luomaan 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

Maiju-Riikka Pitkänen 050 311 8271

TAITOTIIMI

4-5 päivänä viikossa, 7 tuntia päivässä
Taitotiimiläinen työskentelee apuohjaajana tai

projektissa pajalla. Mahdollisuus myös osatutkinnon
suorittamiseen. Haku Taitotiimiin suoraan kullekin
pajalle / tehtävään toukokuun aikana, hakuohjeita 

ja lisätietoa saat pajojen työvalmentajilta. 
Katri Niskala 050 312 5440

VOLTTIPAJA

10 hlö:n ryhmä, 4 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä
Volttipajalla toiminnan ydin on ryhmässä toimiminen.
Toiminta pitää sisällään mm. kädentaitoja, draamaa,

retkeilyä, luovaa kirjoittamista, nukketeatteria, kokkailua 
ja liikuntaa. Pajajakson aikana saat tukea itsetuntemuksen
vahvistamiseen, oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä

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

Instagram: @volttipaja
Piia Pakarinen 050 311 8938

Matarankatu 6 ja 
Veturitallinkatu 6 (Kisko, Reili ja Voltti)

www.jyvaskyla.fi/nuoriso/toiminta/nuorten-taidetyopaja

Nuorten Taidetyöpajan

palveluesimies

Marja-Sisko Kataikko
Puh. 050 5730 607


