Vaara / äkillinen ja
odottamaton tapahtuma
Koronakriisi

Yleinen ahdistus

Aggressiivinen,
impulsiivinen käytös

Rikokset / laittomuudet

Perheiden ahdinko
(henkilösuhteet, terveys,
talous)

Toimenpiteet poikkeusaikana
Toimenpiteet poikkeusajan jälkeen
18.3.2020
1.6.2020 ->
1) Tilojen sulkeminen ja
1) Aloitetaan nuorten eheyttäminen pienin askelin
nuorten tiedottaminen
yhteisen keskustelun ja erilaisten harjoitteiden
2) Yhteydenpito nuoriin
avulla
koko sulkutilan ajan
2) Tarjotaan nuorille yksilövalmennusaikoja
3) Etävalmennuksen
3) Palataan työpajan normaaliin arkeen
aloittaminen sulkuajan
mahdollisimman pian jatkuvuuden tärkeyden
pitkittyessä
näkökulmasta.
1) Tarjotaan nuorille apua ja
1) Tarjotaan nuorille aikaa ja läsnäoloa sekä tilaa
tukea etänä.
keskustelulle
2) Hyödynnetään sosiaalinen
2) Kannustetaan normaaliin arkeen palaamista
media
3) Tuetaan, kannustetaan, tarjotaan apua, autetaan
3) Tavataan yksittäisiä
luomaan sosiaalisia verkostoja
nuoria ulkona
4) Tarvittaessa ohjataan
muun avun piiriin
1) Rauhoitetaan, tarjotaan
1) Rauhoitetaan ja keskustellaan, ollaan läsnä
tukea ja apua etänä
2) Turvataan muiden nuorten työskentely
2) Tavataan yksittäinen
3) Turvataan oma työskentely
nuori tarvittaessa ulkona
4) Ohjataan oikean palvelun piiriin
työparina
5) Tiedotetaan henkilöstöä
1) Ennaltaehkäisevä yleisen
1) Selvitetään, mitä on tapahtunut ja ohjataan
ahdistuksen lievitys
oikean avun piiriin
2) Kannustetaan päivärytmin
2) Seurantavastuu
ylläpitämiseen ja kotona
olemiseen
3) Ohjataan oikeanlaisen
avun piiriin
1) Helpotetaan nuoren
1) Helpotetaan nuoren ahdistusta keskustelemalla
yleistä ahdistusta
2) Tarjotaan yksilövalmennusaikaa
läsnäololla etänä
2) Ohjataan oikeanlaisen
avun piiriin

Kuka?
-

-

Nuorten työpajojen
valmentajat
Nuoren verkosto

Nuorten työpajojen
valmentajat
Nuoren verkosto

-

Nuorten työpajojen
valmentajat

-

Nuorten työpajojen
valmentajat

-

Nuorten työpajojen
valmentajat
konsultoivat
sosiaalityötä

Aktiivinen syrjäytyminen
(opiskelu, kaverisuhteet,
muu päivätoiminta ja työ)

Talous

Asuminen (asunnottomuus,
asumiseen liittyvät
haasteet)

Työttömyys

1) Tarjotaan
valmennusmahdollisuus
etänä
2) Tavataan yksittäisiä
nuoria ulkona
3) Valmennuksessa
huomioidaan yksilön
tarpeet
4) Päivittäinen yhteydenpito
Discord- palvelimella
1) Ohjataan nuoria
mahdollisuuksien mukaan
etänä. Ohjataan
oikeanlaiseen
rahankäyttöön
2) Konsultoidaan
sosiaalityötä ja Kelaa
3) Tehdään kuntouttavan
työtoiminnan sopimukset
pitkälle kesään, jotta
nuoren rahat eivät katkea
työpajojen ollessa kiinni

1) Pyritään saamaan nuori työpajalle
2) Tiivis yksilö- ja ryhmävalmennus

-

Nuorten työpajan
yksilö-ja
ryhmävalmentaja

1) Ohjataan kädestä pitäen, selvitetään tilannetta
2) Ohjataan oikeanlaiseen rahankäyttöön sekä
seurataan ja havainnoidaan nuoren arkea.
Puututaan tarvittaessa.
3) Konsultoidaan Kelaa ja tehdään tiivistä
yhteistyötä sosiaalityön kanssa

-

Nuorten työpajojen
valmentajat
Sosiaalityö
Kela

1) Asumisasioiden seuranta
ja ohjaus etänä
2) Ohjaaminen palveluiden
piiriin mahdollisuuksien
mukaan. Hyödynnetään
sosiaaliohjaajia.
1) Ohjausta ja neuvontaa
opintoihin- tai
töidenhakuun liittyen

1) Selvitetään, ohjataan, autetaan
2) Tiivis yksilövalmennus

-

Yksilövalmentaja
etsivä nuorisotyö
Sosiaalityö
Kela
Asumispalvelut

1) Ohjausta ja neuvontaa opintoihin- tai
töidenhakuun

-

Nuorten työpajan
valmentajat
Kela
Sosiaalityö
Orimattilan
työllisyysyksikkö

-

Päihteet

Mielenterveys (masennus,
ahdistus, paniikkihäiriöt)

Ohjaavan tahon ja
yhteistyökumppaneiden
(ent, työllisyysyksikkö,
sosiaalityö, kela, tepalvelut, sote-palvelut,
velkaneuvonta)
ruuhkautuminen
Muuttuva asiakasaines:
Lisääntyvä tarve palveluille
aiemmin toimintakykyisten
ja menestyvien nuorten
osalta
Työntekijöiden jaksaminen

1) Ohjaus ja etävalmennus
2) Varhainen puuttuminen
etänä
1) Varhainen puuttuminen
etänä
2) Ohjaus ja etävalmennus
3) Ohjaaminen mahdollisten
palveluiden piiriin
Ennakointi
yhteistyökumppaneiden kanssa

1) Tiivis yhteydenpito mikäli nuori ei pääse
tulemaan työpajalle
2) Ohjataan päihdepalvelujen piiriin
1) Tiivistetty yhteistyö mielenterveyspalvelujen
kanssa

-

Työpajan valmentajat
ja päihdepalvelut

-

Työpajan valmentajat
ja
mielenterveyspalvelut

1) Aktiivinen tiedottaminen
2) Tiivis yhteistyö lähettävän tahon ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa

-

Työpajan valmentajat

Ennakointi
yhteistyökumppaneiden kanssa

1) Tarjotaan ammatillisia pajoja ja tulevaisuuden
näkyä
2) Tiivis yhteistyö toisen asteen ammatillisten
oppilaitosten kanssa

-

Työpajan valmentajat

1) Kannustava palaute ja ratkaisukeskeiset
toiminnat
2) Virkistäytyminen ja yhteisen hyvän jakaminen

-

Kaikki

-

Työyhteisössä
keskusteluyhteys
Voimien kerääminen
loppuvuoteen

