MITÄ ME TÄÄLLÄ TEHDÄÄN JA KUINKA
TÄYDENNÄMME TOISIAMME?
Minna Jyväskylän kaupunki nuorisopalvelut, kohtaamispaikka Bostari
* kohderyhmä 13-29v
* Kohtaamispaikka Bostari, Synkkis, jalkautuvatyö
* palvelu saatavilla ydinkeskustasta erittäin matalalla kynnyksellä
Jussi Jyväskylän kaupunki, Ankkuritoiminta
* kohderyhmä pääsääntöisesti alle 15v rikoksentekijät
* tiimissä mukana: poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinensairaanhoitaja,
erityisnuorisotyöntekijä
* varhainen puuttuminen moniammatillisen tiimin voimin
Elli Diakonissalaitos Vamos Jyväskylä, Nuortentalo Katutason jalkautuvatyö
* kohderyhmä 18-29v, erityisen haasteellisissa elämäntilanteissa olevia
* jalkautuvatyö sekä yksilötyö
* ei sidottu aikaan eikä paikkaan, yksilötyössä pidemmätkin asiakkuudet

JALKAUTUMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ
Jyväskylän kaupunki Erityisnuorisotyö ja Ankkurityö
Jyväskylän seurakunta Erityisnuorisotyö
Helsingin diakonissalaitos, Vamos, Katutaso, Jyväskylä
Gradia koulutuskuntayhtymä, nuorisotyö
Jyväsroma
Etsivä nuorisotyö
Nuorisovastaanotto
Ensi- ja turvakoti, lähisuhdeväkivaltatyö

Jalkautuminen tapahtuu yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa
2-4 hlö per kerta , 2-4 kertaa viikossa,
iltapäivällä ja illalla
Työ tukee jokaisen omaa työtä

JALKAUTUMINEN
JYVÄSKYLÄSSÄ

Selkeä työnjako eri toimijoiden kesken
Yhteistyö Poliisin ja vartioinnin kanssa aktiivista
Jalkautujien WA-ryhmät yhteyden pitoon
Jalkautuminen nousee tarpeesta Jyväskylän
keskustassa aikaa viettävien nuorten
tukemiseksi

Työn kokoava paikka: Bostari, nuorten
kohtaamispaikka

KATUPÄIVYSTYS SYNKKIS JA
SAAPAS & LIIKKUVA NUORISOTYÖ
Synkkis ja Saapas kohtaavat nuoria perjantai-iltaisin ja juhlapyhinä Jyväskylän
keskustassa ja taajamissa. Lisäksi Saapas päivystää kesäisin festareilla. Yhteistyö toimii
Synkkiksen ja Saappaan välillä.
Synkkis toimii Jkl:n nuorisopalvelujen työntekijöiden voimin ja Saapas Jkl:n seurakunnan
työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin.

Synkkis ja Saapas havainnoivat nuorten ympäristöjä ja ilmiöitä, tarvittaessa puuttuvat
nuorten hyvinvointiin liittyviin uhkaaviin tilanteisiin ja tarvittaessa ottavat viranomaisiin
yhteyttä.
Liikkuva Paku kohtaa nuoria tiistaista torstaihin koko Jkl:n alueella, painottuen hajaasutusalueille. Tavoitteena kohdata nuoret siellä missä he kokoontuvat ja tarjota
mielekästä toimintaa. Liikkuva Paku jalkauttaa Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelujen
toimintaa.

NUORISOTILA EI
OLE KAIKKIEN
JUTTU,
MUTTA
NUORISOTYÖ
KUULUU KAIKILLE
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KADULLE JALKAUTUVA TYÖ
* Jalkautumisalueena Jyväskylän ydinkeskusta.
Kesällä hieman laajemmin.
* Kohtaamista, näkymistä ja suhteiden luomista
* Etsii ja kohtaa myös palveluiden ulkopuolelle
jäänneitä nuoria
* Tuottaa tietoa nuorten ilmiöistä ja elinoloista

* Katutyö ei takerru lillukan varsiin.
* Työmuoto on pitkäjänteistä tavoitteellista työtä,
johon ei ole pikakaistaa.
* Jalkautujakumppaneita etsitään aktiivisesti ja
uudet otetaan ilolla vastaan
* Toimijoiden selkeät roolit ja
yhteydenpitokanavat, toimiva konsultointi

YHTEYDENPITO JA VERKOSTOT
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* Kauppakadunverkosto, erittäin laaja moniammatillinen verkosto johon kuuluu mm.
Poliisi, vartiointi, koulun henkilökuntaa, isännöintiä, kauppakeskusjohtajia, Mc Donalds,
päihdetyö, nuorisokotien edustajia, päättäjiä jne. Kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.

* Etsivällä työotteella tekevien verkosto, laajempi nuorisotyön verkosto
* Jalkautujien palaverit, säännöllisesti keskustassa nuorten pariin jalkautuvien verkosto
* Bostarin viikkopalaverit viikoittain

* Tarpeen mukaiset whats up ryhmät (esim. Infoa jalkautujille ryhmä)
* Lisää palavereita tarvittaessa (esim. Keskustan häiriköintiin )

