UUTISKIRJE 25.4.2020

Ajankohtaista nuorisokoti Kalliossa Karkkilassa
Poikkeusajasta huolimatta nuorisokoti Kalliossa Karkkilassa asiakasprosessi
toimii sujuvasti poikkeusajan ohjeistukset ja rajoitustoimenpiteet huomioiden.
Yksikössä seurataan aktiivisesti viranomais ohjeistuksia ja toimitaan niiden
mukaisesti.
Paikkatilanne ja tiedustelut:
Nuorisokoti Kalliossa on tällä hetkellä 4 vapaata paikkaa, joita voit tiedustella
Kristiina Rasinmäki
Yksikön johtaja Nuorisokoti Kallio
044 717 7179
kristiina.rasinmaki@jst.fi
Päivystysnumero 24/7
044 734 3894
Lisääntyvän tarpeen ja kysynnän vuoksi olemme kevään aikana lähteneet
kehittämään päihdetyön menetelmiä nuorisokoti Kalliossa.
Palvelukokonaisuuksimme pääset tutustumaan tarkemmin toisella uutiskirjeen
sivulla.
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Päihdetyö Kalliossa
● Päihdetyön ohjelma on monipuolinen ja se suunnitellaan yksilöllisesti
jokaisen nuoren kohdalla.
● Aktiivikäyttö tulee olla pääosin hallinnassa ennen yksikköön saapumista.
Käyttämämme menetelmät pohjaavat kongnitiivisiin päihdetyön malleihin,
jossa uuden oppimisella on suuri merkitys.
● Aktiivinen, joustava sekä monipuolinen verkostoyhteistyö on tärkeä osa
toimintaamme.
● Päihdetyön hoitotavat ovat ratkaisukeskeisiä ja tavoitteena on, että
asiakas kykenee muuttamaan toimintaansa niiden avulla.
● Kuntouttava työ on itse päihdeongelman pohtimista, ahdistuksen hallintaa
sekä tunteiden käsittelyä.
● Tärkeä osa kuntoutumista on myös arjentaitojen ja päihteettömien
elämäntapojen harjoittelua sekä päivärytmin ylläpitämistä.
Muut palvelukokonaisuudet:
Arviointijakso / pysähdysjakso
Kesto 30-60 vrk
Kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus (ESY)
Yksilöllinen verkostoyhteistyö
Voimavarakeskeinen ja suunnitelmallinen työskentely
Mittarit: DUDIT-E, EURO-ADAD, päihteillä oireilevat
RBDI, SDQ-mittaristo (vahvuudet ja vaikeudet kysely), psyykkisesti
oireilevien nuorten tunnistaminen
● vahingollisten toimintatapojen vähentäminen
● TURVASUUNNITELMA jokaiselle nuorelle
●
●
●
●
●
●

Suunnitelmallinen kuntoutus
(Arviointi- / pysähdysjakson tuloksia hyödyntäen)
●
●
●
●
●
●

Hoito- ja kasvatussuunnitelma jokaiselle asiakkaalle
Koulunkäyntiin ja harrastusten löytämiseen tukeminen
Oireenhallinta ja psykoedukatiivinen työote kaikessa arjen työssä
Kotiharjoittelusuunnitelma ja tavoitteellinen kotiharjoittelu malli
Itsenäistymisen taitojen harjoittelu, kun täysi-ikäisyys lähestyy
TURVASUUNNITELMA jokaiselle nuorelle.

Iloisena uutisena haluamme myös tiedottaa, että JST Aves avaa kolmannen
lastensuojeluyksikön nuorisokoti Harjurinteen Jyväskylään lähiaikoina.
Tiedotamme yksikön avaamisesta heti kun aikataulut täsmentyvät.
Aurinkoisia kevätpäiviä! T. JST Aves Oy:n väki
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