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TERVEHDYS JYVÄSKYLÄN AIKUISSOSIAALITYÖSTÄ!
Tämän uutiskirjeen sisältö:
 Aikuissosiaalityön verkostot
 Chat-palvelu jatkuu ja soittaa voi virka-aikana
 Opiskelijana aikuissosiaalityössä
 Tulevia tapahtumia
 Muuta ajankohtaista

AIKUISSOSIAALITYÖN VERKOSTOT
Aikuissosiaalityö on yhä aktiivisemmin mukana eri työryhmissä ja kehittämishankkeissa niin
talon sisäisesti kuin myös muiden toimijoiden kanssa. Koemme tärkeäksi olla mukana parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisytyössä, mielenterveys-, päihde- ja perheverkostoissa.
Tällä hetkellä ajankohtaisina ovat myös Kela-yhteistyöhön ja sote-valmisteluun liittyvät työpajat. Haluamme tuoda tässä muutosvaiheessa asiakkaiden äänen kuuluviin ja turvata heidän
palvelunsa myös jatkossa.
Ensi vuonna aikuissosiaalityössä ja J-Napissa lähdetään tutkimaan ja ottamaan mukaan arkityöhön myös ekososiaalisen sosiaalityön työotteita. Työotteen tarkoituksena on mm. kasvattaa ihmisten tietoisuutta heidän omista valinnoistaan, jotta valinnat olisivat sekä sosiaalisesti
että ekologisesti kestäviä. Lisäksi yhteiskehittäminen ja ryhmätoiminnan eteenpäin vieminen
jatkuu edelleen aikuissosiaalityössä. Ryhmätoimintaan liittyen hyvän startin saanut Steppitoiminta jatkuu J-Napin ja eri toimijoiden yhteistyönä. Aikuissosiaalityössä ensi vuoden pääpaino on kuitenkin asumiseen liittyvien prosessien kehittäminen.
CHAT-PALVELU JATKUU JA SOITTAA VOI VIRKA-AIKANA
Chat-palvelun kokeilu aloitettiin aikuissosiaalityössä vuosi sitten joulukuussa. Chat-palvelun
kehittämiseen ja ylläpitämiseen on osallistunut koko henkilöstö. Palvelu on lähtenyt hyvin
käyntiin, keskusteluja on jo käyty yli 700. Hyvien kokemusten ja palautteen perusteella chat
on vakiintunut yhdeksi osaksi aikuissosiaalityön palveluitamme.
Viime toukokuussa aikuissosiaalityössä aloitettiin myös kokeilu, jonka ajaksi luovuttiin soittoajoista. Kokeilun aikana saadun palautteen ja kokemusten perusteella on päätetty luopua
soittoajoista kokonaan. Alueen työntekijät tavoittaa jatkossakin virka-aikana puhelimitse ja
tarvittaessa voi jättää vastaajaviestin, johon pyritään reagoimaan samana tai seuraavana
arkipäivänä.
OPISKELIJANA AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ – yhteisöpedagogi-opiskelija Ninan terveiset
Aikuissosiaalityö oli ennen harjoitteluani minulle entuudestaan tuntematon käsite, joten ennen syksyllä alkanutta harjoitteluani mietin mitä se aikuissosiaalityö oikein on? Jyväskylän
aikuissosiaalityössä ei ole aiemmin yhteisöpedagogi opiskelijoita ollut, joten tilanne oli siltäkin
osin uusi. Aikuissosiaalityön laaja kenttä oli itselleni yllätys, työ sosiaaliasemalla ei ollutkaan
vain toimeentulotukityötä, vaan niin paljon muutakin. Ihmisten auttaminen, asiakkaan rinnalla

kulkeminen ja elämässä mukana oleminen vaikeina hetkinä ovat olennainen asia arkityössä.
Olipa kyseessä lomakkeen täyttö, kriisi elämässä tai moninaisen tuen tarve, apua on aina
saatavilla. Myös ennaltaehkäisevällä työotteella on suuri merkitys työtä tehdessä.
Opiskelijan näkökulmasta aikuissosiaalityö on ollut hyvin antoisa ja opiskelijaystävällinen harjoittelupaikka. Opiskelijana minuun on suhtauduttu avoimesti, olen saanut tutustua erilaisiin
ihmisiin ja mukavaan työyhteisöön. Olen saanut myös kattavan kuvan aikuissosiaalityöstä ja
näillä eväillä on taas hyvä jatkaa ensi vuonna omien opintojen parissa.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Joulutapahtuma Kankitiellä 7.12
Aikuissosiaalityö ja Sosku-hanke järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Katulähetys ry:n kanssa
pikkujoulut Katulähetyksen Ensiaskeleessa torstaina 7.12.2017. Luvassa on piparinpaistoa,
arvontaa ja mukavaa yhdessäoloa Ensiaskeleen asukkaiden, Katulähetyksen työntekijöiden
ja sosiaaliaseman väen kesken. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kolme vuotta
sitten ja tarkoitus on jatkaa perinnettä tulevinakin vuosina.
Tule mukaan asiakasraatiin - asiakasraatien rekrykahvit 8.12.
Aikuissosiaalityön asiakasraadin toimintakausi lähenee loppuaan. Raatitoimintaan kaivataan
lisää aktiivisia jäseniä vuodelle 2018. Myös Nuorten aikuisten palvelukeskus J-Napissa on
herätelty asiakasraatitoimintaa uudelleen käyntiin. Yhteiset asiakasraatien rekrykahvit järjestetään J-Napin tiloissa perjantaina 8.12.17 klo 13.00 os. Hannikaisenkatu 11-13. Tilaisuudessa kuulet lisää molempien tahojen raatitoiminnasta. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa, tervetuloa! Lisätietoja raatitoiminnasta J-napin sekä aikuissosiaalityön sivujen alta:
http://www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus/asiakasraati
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaaliasemat/aikuissosiaalityo/raati
MUUTA AJANKOHTAISTA
Olemme myös Instagramissa
Aikuissosiaalityön kuulumisia voi jatkossa seurata myös Instagram-sovelluksen kautta. Käy
kurkistamassa tunnelmia ja tapahtumia kuvien muodossa Hannikaisenkadun sosiaaliaseman
arjesta. https://www.instagram.com/jkl_aikuissosiaalityo/
Vuosikertomus
Aikuissosiaalityössä on työstetty ensimmäistä kertaa työyhteisön voimin vuosikertomusta,
jossa luodaan katsaus vuoteen 2017. Vuosikertomuksessa pureudutaan siihen, mitä aikuissosiaalityössä on tapahtunut ja millaisiin ilmiöihin sosiaalityön kentällä on törmätty. Vuosikertomuksen on tarkoitus ilmestyä vuoden vaihteen jälkeen, tarkempi ajankohta tiedotetaan
myöhemmin. Olethan kuulolla!
Vielä ehtii mukaan tarinaprojektiin
Sosku-hankkeen, aikuissosiaalityön ja asiakkaiden yhteiskehittämiseen on syksyllä tullut mukaan Jyväskylän kaupunginteatteri. Yhteiskehittäjäryhmässä on syntynyt ajatus tuoda kaupunkilaisille sekä muun muassa päättäjille näkyväksi moninaiset kokemukset köyhyydestä,
syrjäytymisestä, osattomuudesta ja osallisuudesta, sekä erityisistä kohtaamisista tai kohtaamatta jäämisestä palveluissa. Teatterin ammattilaisten avustuksella tarinoiden pohjalta rakennetaan toukokuulle 2018 esityskokonaisuus.

Ehdit vielä erinomaisesti mukaan tarinaprojektiin! Seuraava yhteiskehittämistilaisuus on Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla tiistaina 12.12.2017 klo 10.15. Kaikki jyväskyläläiset ovat
tervetulleita. Halutessasi voit kertoa oman tarinasi kirjoittamalla, piirtämällä, valokuvaamalla –
millä tahansa keinolla! Tarinat tulisi lähettää Sosku-hankkeen projektipäällikkö Seija Kinnuselle 12.12.2017 mennessä. Sähköpostiosoite: seija.kinnunen@jkl.fi, lisätietoja puhelimitse
050 307 6609. http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/sosiaalinen_kuntoutus
Sosiaaliasema avoinna normaalisti arkipäivinä vuoden vaihteessa
Joulun ja vuoden vaihteen aikana Hannikaisenkadun sosiaaliasema on avoinna normaalisti
arkisin ma–pe klo 9–15.30.
Toivotamme lämmintä joulun odotusta kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille!
Seuraava aikuissosiaalityön uutiskirje ilmestyy helmikuussa 2018.
Seuraa Jyväskylän aikuissosiaalityötä sosiaalisessa mediassa:
https://www.facebook.com/jyvaskylanaikuissosiaalityo/
https://www.instagram.com/jkl_aikuissosiaalityo/

