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PAJAKALENTERI
NUORTEN TAIDETYÖPAJA

TAITOTIIMI
9.1.-20.1.
Haku päättyy 25.11.
ELÄMYSPAJA
9.1.-31.3.
Haku päättyy 15.12.

VIRTA
9.1.-17.2.
Haku päättyy 15.12.
VOLA
16.1.-7.4.
Haku päättyy 15.12.

KUVASTA VIESTIKSI
20.2.-9.6.
Haku päättyy 27.1.

VOLTTI
20.2.-22.6.
Haku päättyy 30.1.
VIRTA
27.3.-5.5.
Haku päättyy 1.3.

ELÄMYSPAJA
18.4.-7.7.
Haku päättyy 25.3.

TUUNATEN TUOTTEEKSI
16.1.-16.4.
Haku päättyy 15.12.

TUUNATEN TUOTTEEKSI
2.5.-30.6.
Haku päättyy 7.4.

REILI
6.2.-6.6.
Haku päättyy 15.1.

STARTTI
30.1.-31.5.
Haku kuukauden 15.pv tai
viimeinen päivä.

AKKU
4.1.-12.7.
Haku nonstop
KESÄPAJA
29.5.-7.7.
Haku päättyy 5.5.
TEEMAPAJAT
Teemapajat kokoontuvat
2 tuntia viikossa, tarjolla
mm.liikunnan ja kokkailun
teemapajoja.
Lisätietoja saat nettisivuilta!

NÄIN HAET PAJOILLE:
Pajoille haetaan joko soittamalla hakuaikana tai
hakulomakkeella hakien. Pajoille pääsevät valitaan
haastattelun perusteella. Vapaita paikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeen.
Soita haluamasi pajan vastuuohjaajalle tai opinto-ohjaajalle. Sovimme yhdessä haastatteluajan.
TAI
Täytä nettihakulomake kotisivuillamme tai hae
paperilomake Taidetyöpajalta. Lähetä hakemus
meille. Otamme yhteyttä ja sovimme haastattelun
mahdollisimman pian!
HUOM! Muutokset mahdollisia, seuraa nettisivujamme!

opaja
www.taidety

.jyvaskyla.fi

www.jkl.fi/ets

ivatyo

KUVASTA VIESTIKSI (20.2.-9.6.2017)
Ryhmässä 8 henkilöä
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 (16.1.-16.4.2017 & 2.5.-30.6.2017)
Ryhmässä 8-10 henkilöä
Kierrätys, käsillä tekeminen ja tee- se-itse ajattelutapa on tämän pajan
juttu. Pajalla herätellään luovuutta erilaisten harjoitusten avulla sekä
kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia kädentaitoja. Pajajakson
aikana saadaan tukea myös itsetuntemus- ja työelämätaitojen vahvistamiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Paja työskentelee myös
muualla kuin Taidetyöpajan omissa tiloissa.
Työvalmentaja Minna Paasu
ELÄMYSPAJA (9.1.-31.3.2017 & 18.4.-7.7.2017)
Ryhmässä 8 henkilöä
Elämyspajalla toimitaan ryhmässä luonnossa liikkuen, retkeilyyn ja
ryhmän ohjaamisen taitoihin tutustuen. Toiminnassa hyödynnetään erilaisia seikkailukasvatuksen menetelmiä, esimerkiksi retkeilyä, kiipeilyä
ja toimintakokemusmenetelmiä vuodenaika huomioiden. Pajan aikana
suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia projekteja ja retkiä. Elämyspajan
ryhmä toteuttaa ohjaustilanteita myös ulkopuolisille ryhmille. Pajatyöskentelyyn kuuluvat myös erilaiset tutustumiskäynnit ja tulevaisuuden
suunnittelu. Elämyspaja on seikkailukasvatuksellinen prosessi, jossa
toimitaan ryhmässä omaa itsetuntemusta ja mukavuusalueen rajoja
tutkiskellen.
Työvalmentaja Sampo Salo
VOLA-BÄNDIPAJA (16.1.-7.4.2017)
Ryhmässä 6-8 henkilöä
Vola on bändipaja, jossa pääset heittämään livekeikkaa, työskentelemään äänitysstudiossa, tutustumaan musiikkialan ammattilaisten
arkeen. Volalla saat myös tietoa musiikkialan opinnoista. Teemme
tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin.
Työvalmentaja Jarkko Lapikisto
VOLTTIPAJA (20.2.-22.6.2017)
Ryhmässä 10–14 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 elämän- ja arjenhallintaan, koulutukseen
sekä työelämään liittyviin kysymyksiin.
Työvalmentaja Titta Himanko

REILI-PAJA (6.2.-6.6.2017)
Kolmena päivänä viikossa, 6 h/päivä
Ryhmässä 8 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
VIRTAPAJA (9.1.-17.2.2017 & 27.3.-5.5.2017)
Kokoontuu neljänä päivänä viikossa
Ryhmässä 8-10 henkilöä
Pajan sisältöinä on draama- ja ilmaisuharjoitukset, kädentaidot ja
taiteet, ruoan laitto, retket ja liikunta. Virtapajan tavoitteena on tarjota
toiminnallinen ja yhteisöllinen pajajakso innostavassa ilmapiirissä
sekä apua ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun.
Työvalmentaja Tiina Tuukkanen
KESÄPAJA (29.5.-7.7.2017)
Ryhmässä 8 henkilöä
Kesäpajalla on tarjolla erilaista liikunnallista ja toiminnallista tekemistä.
Työvalmentaja varmistuu myöhemmin
TAITOTIIMI (koulutusjakso 9.1.-20.1.2017)
Ryhmän koko riippuu avoinna olevien paikkojen määrästä.
Oletko kiinnostunut ohjaustyöstä? Taitotiimiläiset toimivat
pääsääntöisesti apuohjaajina eri pajoilla sekä ovat toteuttamassa monia talon yhteisiä tapahtumia. Taitotiimiin haetaan aiemmin suoritetun
pajajakson jälkeen. Taitotiimissä voit olla työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.
Työvalmentaja Anu Lahtinen
STARTTIPAJA (30.1.-31.5.2017)
Kokoontuu kahtena päivänä viikossa
Ryhmässä max. 10 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
AKKU – TOIMINNALLINEN RYHMÄ (4.1.-12.7.2017)
Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.00 - 16.00
Avoin ryhmä
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 Leena Kautto-Koukka

OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT
KUVASTA VIESTIKSI
Mikko Niemelä 050 311 8280
TUUNATEN TUOTTEEKSI
Minna Paasu 050 311 8271
ELÄMYSPAJA
Sampo Salo 050 311 8276
VOLA
Jarkko Lapikisto 050 311 8972
VOLTTIPAJA
Titta Himanko 050 311 8273
REILI, TAITOTIIMI
Anu Lahtinen 050 593 6140
VIRTAPAJA
Tiina Tuukkanen 050 366 6568
STARTTIPAJA
Hanna Jylhä-Natri 050 523 9550
AKKU & ETSIVÄ TYÖ
Leena Kautto-Koukka 040 052 3139
OPINTO-OHJAAJA
Teija Hankilanoja-Lesonen 050 386 2255
YKSIKÖN JOHTAJA
Jorma Nieminen 050 311 8975

