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Tiedote Haapaveden kaupungin nuorille 19.3.2020
Haapaveden kaupungin nuoriso- ja liikuntatilat ovat sulkeutuneet 17.3.2020 koronaviruksen
leviämisen estämiseksi. Tällä tiedolla tilat pysyvät suljettuina 13.4.2020 saakka. Myös
kaikenlainen ryhmätoiminta on keskeytetty ja yksilötapaamisissakin suositaan nyt
etäyhteyksiä.
Vaikka tilat ovat suljettuina, nuorisotyö jatkuu edelleen, nyt vain vähän eri tavalla kuin
aikaisemmin. Kaikki me Haapaveden kaupungin ohjaus- ja nuorisotyötä tekevät työntekijät
haluamme muistuttaa, että olemme edelleen olemassa Teitä nuoriamme varten, autamme
ja tuemme parhaamme mukaan kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Eikä unohdeta
myöskään kavereita, hauskanpitoa ja yhdessäoloa. Yhdessä tästä selvitään!
Nuorisotyöntekijät siirtyvät Discordiin ja Nuoppari Instagram Liveen.
Haapaveden nuorisotoimi ottaa käyttöönsä Discord-sovelluksen ja nuorisotyöntekijät ovat
tavattavissa siellä Haapaveden nuorisotoimi -kanavalla. Discord sovellus on sekä maksuton,
että reaaliaikainen teksti- ja puhekeskusteluohjelma, jossa voi keskustella sekä avoimissa ja
yksityisissä ryhmissä, että yksityisesti viestien. Reaaliaikainen keskustelu on luonteeltaan
chattailua kirjoittaen tai ääneen keskustellen. Viestihistoria tallentuu ja sen voi selata
myöhemmin, ja näin käyttäjä näkee poissaolonsa aikana hänelle tai kanavalle lähetetyt
viestit, kun hän palaa sovellukseen.
Discordin voi ladata sovelluskaupasta tai tietokoneella osoitteesta: https://discordapp.com/
Nuopparitoiminta siirtyy Instagram Liveen. Live-lähetykset tulevat nuopparin aukioloaikoina
ja tuottajina ovat nuorisotyöntekijämme. Live-lähetysten aiheet ovat ajankohtaisia teemoja,
välillä asiaa ja välillä asian vierestä. Voit seurata lähetystä tietokoneeltasi tai kännykältä ja
osallistua keskusteluun ja kommentteihin. Nuoppari on avoinna: ma klo. 17.00-20.30, ke klo.
17.00-20.30, pe klo. 18.00-23.00
Jelppi-verkon etsivä nuorisotyö ja yksilövalmennus toimivat etänä ja Discordissa.
Etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja ottavat yhteyttä asiakkaisiinsa pääsääntöisesti
joko puhelimella tai muulla etäyhteydellä.
Jelppiverkko on jo Discordissa. Voit liittyä Jelppiverkon discord -kanavalle.

Koulun sosiaalityötä tehostetaan. Myös koulukuraattorit toimivat Discordissa.
Koulun sosiaalityötä on nyt tehostettu ja kuraattori ovat edelleen oppilaiden ja
opiskelijoiden tukena niin perusopetuksessa kuin toisella asteella.
Koulukuraattorin suosivat nyt yhteydenotoissa etäyhteyksiä. Terveenä voidaan sopia myös
yksilötapaamisesta.
Kuraattorit ottavat myös käyttöönsä Discord-sovelluksen ja ovat tavattavissa siellä
Haapaveden kuraattorit -kanavalla. Tästä ilmoitetaan myös Wilmassa.
Tällä hetkellä ajankohtaista on jatko-opintoihin hakeutuminen, johon saat tukea edelleen.
Nuori, olet tärkeä!
Muistathan muutamia asioita, joilla pidät huolta itsestäsi ja läheisistäsi:
- Noudata ohjeita hyvästä käsihygieniasta ja muistuta ystävääsikin tästä.
- Pysythän kotona, jos olet sairaana.
- Kysy isovanhempiesi tai iäkkäitten läheistesi kuulumisia puhelimitse, nyt ei ole aika
tavata kasvokkain.
- Pidä kiinni normaaliarjesta, muista levätä, syödä hyvin ja säilyttää positiivinen vire.
- Myös etäopiskelu on koulunkäyntiä ja perusopetuksessa on edelleen
oppivelvollisuus.
- Yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty, joten nyt kaikenlainen hengailu yleisillä
paikoilla suuremmissa nuorisojoukoissa ja lähikontaktissa ei ole suositeltavaa.
- Voit tavata ystäviäsi entiseen tapaan ottaen huomioon annetut suositukset.
- Kaikenlainen ulkoliikunta on suositeltavaa.
- Jos sinulla on hyvä idea miten voisimme kehittää toimintaa, heitä se meille!
Ymmärrämme, että tämä Suomessa vallitseva korona-tilanne aiheuttaa varmasti monelle
huolta, ahdistusta ja pelkoakin. Yksinäisyyskin voi tuntua tällaisessa tilanteessa erityisen
vaikealle. Tällaiset tuntemukset ovat normaaleja, eikä niitä kannata säikähtää. Puhuminen
perheen, ystävien ja nuorisotyöntekijöiden kanssa voi auttaa. Pidämme huolta sinusta!
Seuraa kanavia, nähdään siellä!
Erityisnuorisotyöntekijä Sanni Hantula, p.044 7591 277
Etsivä nuorisotyöntekijä Taina Kaarlela, p. 044 7591 321
Yksilövalmentaja Niko Toivola, p. 044 7591 797
Kuraattori Sirpa Sulkala, p. 044 7591 293 (yläkoulu ja lukio)
Kuraattori Anu Nyman p. 044 7591 544 (Jedu ja Haapaveden opisto)
(etunimi.sukunimi@haapavesi.fi)

