Tiedote Nivalan kaupungin nuorille 25.3.2020
Koronavirustilanteen vuoksi Nivalan nuorisotila Kulmaus on suljettu (alk. 16.3.2020). Tila on
suljettuna ainakin 13.4.2020 asti. Tapahtumat ja ryhmätoiminta on myös toistaiseksi peruttu.
Nuorisotilan sulkeminen ja tapahtumien peruminen valtiolta tullut määräys. Näillä toimilla
vähennetään riskiä tartuttaa koronavirusta. Nuorisotyötä pystymme kuitenkin jatkamaan.
Me kaupungin nuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaaja Eveliina, nuorisotilanvalvoja Sivi ja etsivä
nuorisotyöntekijä Mikael, olemme siirtyneet tekemään töitä digitaalisesti. Olemme alkaneet
aktivoitua kaikissa some-kanavissamme ja tutustuneet uusiin palveluihin, joita voimme käyttää.
Koemme, että juuri tällaisina aikoina, me nuorisotyöntekijät olemme olemassa teitä nuoria
varten.
Discord
Nuoriso-ohjaaja ja nuorisotilan valvoja ovat Discordissa Nettikulmauksessa päivittäin klo 16-18.
Nettikulmauksen Discord- yhteisön löydät tästä linkistä: https://discord.gg/NuGz9W. Discord on
ilmainen nettisivu/sovellus, jossa voi keskustella kavereiden kanssa ja luoda yhteisöjä. Jos haluat
liittyä Nettikulmaukseen, tulee sinun olla Discord-käyttäjä.
Twitch
Olemme myös liittyneet Twitch- suoratoistopalveluun, jossa pidämme livelähetyksiä. Lähetyksiä
voi seurata kuka tahansa, mutta lähetyksen chattiin pääsee kommentoimaan vain palveluun
käyttäjätunnuksen tehneet henkilöt. Twitch-tilin luominen on myös maksutonta.
Boardgamearena
Meillä on myös tunnus boardgamearena.com osoitteessa, jossa meitä voi haastaa pelaamaan
lautapelejä. Sivusto on ilmainen, mutta sinun tarvitsee luoda käyttäjätunnus sivustolle ja pyytää
meitä kavereiksi, ja sitten vain haastamaan. Löydymme nimellä Kulmaus.
Muut kanavat
Instagram: nuorisotilakulmaus. Tällä tilillä pidetään live-lähetys ma-pe klo 15. Pidätämme
oikeudet muutoksiin. Ilmoitamme jos syystä tai toisesta ei pidetä live-lähetystä. Muita tilejä:
nuorisotilanvalvojasivi, eve_ohjus
Facebook: Nuorisotila Kulmaus ja Nivalan nuorisopalvelut. Näitä pidetään lähinnä
tiedotuskanavana. Ilmoitetaan mm. live-lähetykset yms.
Snapchat: nlonccu tai eve_ohjus. Nuorille mahdollinen helppo viestintäkanava. Voit ottaa
yhteyttä ma-pe klo 9-18 välisenä aikana.
TikTok: kulmaus tai eve_ohjus. Tiedotuskanava/huumoripainotteisten videoiden tekoa. Tällä
sovelluksella pystyy myös pitämään live-lähetyksiä. Yleensä 18.00-19.00 välillä.
Whatsapp: Whatsappista saa myös meidät työntekijät kiinni klo 9-18 välisenä aikana.
Puhelinnumerot: Eve 040-3447315 ja Sivi 040-3447316

Päivitämme myös aktiivisesti nettisivuamme www.nuopal.fi.
Etsivä nuorisotyö
Discord: Mikael_Etsivä_Nivala#4607. Tavoitettavissa ma-pe klo 9-13. Etsivä nuorisotyöntekijän
Mikael Vuotilan tavoittaa myös puhelimitse 040-713 2026.
Muutamia tärkeitä asioita
•

Pese käsiä. Muistuta myös muita käsihygeniasta.

•

Ole kotona, jos sairastut. Älä tapaa silloin kavereita.

•

Soita isovanhemmille tai muille iäkkäille tutuille ja kysy, että voitko auttaa jotenkin. Älä
vieraile.

•

Tee koulujutut ajallaan. Opettajat antavat päivittäin tekemistä.

•

Koulukuraattorit ovat tavattavissa arkisin klo 8.00-16.00 puhelimitse. Yhteydessä voi olla
myös Wilma-viestillä, tekstiviestillä, sähköpostilla tai WhatsAppilla.
Koulupsykologipalvelut ovat saatavilla puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.
Tapaamiset on mahdollista toteuttaa etäyhteyksin.

•

Muista syödä, levätä ja liikkua.

•

Yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty, joten nyt kaikenlainen hengailu yleisillä
paikoilla suuremmissa nuorisojoukoissa ei ole sallittua.

•

Kavereita voi tavata, kun huomioit annetut suositukset.

•

Kevät on tulossa. Ole ulkona!

•

Jos sinulla on hyvä ideoita, miten nuorisotyötä voisi kehittää, niin ota yhteyttä.

•

Koronatilanne voi aiheuttaa 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 nuorisopalvelujen kanavia. Nähdään siellä!

