
Nuorten avohoidon 
intensiiviyksikkö NAVI



Mikkolan historiaa

• Vuoden 1910 jälkeen rakennettu Jugend-tyylinen Mikkola on 
Heikki Tiitolan suunnittelema 

• Talon menneisyys liittyy Juuso ja Maila Mikkolaan (o.s. Winter), joka tunnetaan 
kirjailijanimellä Maila Talvio (1871-1951).

• Jooseppi Julius (Juuso) Mikkola oli tieteellisessä työssään maailmankuulu pelastaen mm. 
Itämeren itärannikon maiden lukuisia jo nyt hävinneitä murteita. Pääteoksena on 
muinaisslaavilainen kielioppi (1913 – 1950).

• Mailan kuvaus ensimmäisestä käynnistä Mikkolassa:

"Kun päästiin sille kohdalle, missä tie kääntyy Mäkkylään, Mikkolan isännän syntymäkotiin, 
näkyi Ylöjärven kirkonkylä: taustalla jalomuotoinen kirkonkatto korkeiden kuusten ympäröimänä. etualalla vähäinen 
järvi-Keijärvi -järven rannalla pappila ja tuossa lähempänä Mikkolaa näkyi hyvin yhtenäinen ja rauhallinen 
rakennusryhmä. Yhtäkkiä tehtiin äkkijyrkkä käännös oikeaan ja ajettiin holvikattoisen portin alitse pihaan, joka oli 
kaikilta puoliltaan rakennusten ympäröimä.”

• Nuoren kuvaus ensimmäisestä käynnistä NAVIssa:
”Tätä paikkaa ei tarvi jännittää.. kukaan ei tiedä, mihin menee, kun on kiipeilytelineet pihassa ja kaikki. Tosi 
kodinomainen, ihana sisustus, älkää vaan muuttako mitään.”



NAVIn henkilökunta

• Lastenpsykiatri 

• Psykologi  

• Toimintaterapeutti 

• Psykofyysinen fysioterapeutti 

• Sosiaalityöntekijä 

• Sairaanhoitaja 

• Sairaanhoitaja 

• Sairaanhoitaja, perheterapeutti 



NAVIssa työskennellään yhdessä

• 12 – 17 –vuotiaiden psyykkisesti oireilevien ylöjärveläisten nuorten 
kanssa, jotka ovat intensiivisemmän tuen tarpeessa

• aineellisien ja toiminnallisien riippuvaisuuksien kanssa, kuten 
päihdeongelmien ja peliriippuvuuksien.

• kun nuorella on tiiviin ja laaja-alaisen tuen tarvetta esimerkiksi 
itsetuhoisuuden, eristäytymisen, koulua käymättömyyden tai 
voimakkaan sosiaalisen ahdistuneisuuden vuoksi.



Hoitoon ohjautuminen

• Hoitoon ohjaudutaan Nuorisotiimin oman lähetetiimin kautta, jossa 
arvioidaan hoidon aloitus joko Nuorisotiimissä tai NAVIssa.

• Työskentely aloitetaan tarvittaessa noin 1-2 viikon sisällä ohjaamisen 
jälkeen.

• Päihdeongelmien ja peliriippuvaisuuksien osalta lähetettä ei tarvita, 
vaan perhe tai muut nuoren käytöksestä huolestunut aikuinen voi olla 
suoraan yhteydessä sh Sami Rantaseen.

• Hoitoon ohjauksia tapahtuu mm. erikoissairaanhoidosta, 
koulukuraattoreilta, -terveydenhoitajilta ja –psykologeilta, 
psyykkareilta, nuoriso- ja koululääkäriltä.



NAVIn palvelut

• Intensiivisiä ja määräjaksoisia
• Muutaman kuukauden mittaisia hoitojaksoja, joiden jälkeen nuori 

tavallisesti ohjautuu jatkokäynneille Nuorisotiimiin.
• Tapaamisia voi olla viikon aikana useampia eri työntekijöiden kanssa, eri 

kokoonpanoilla, joita mietitään yksilöllisesti nuoren/perheen tarpeiden 
mukaisesti.

• Käynnit voivat sisältää nuoren yksilökäyntejä, perhekäyntejä, vanhempien 
käyntejä, sisarusten käyntejä ja ryhmäkäyntejä.

• Käyntejä voidaan toteuttaa NAVIn toimistolla, kotikäynteinä, 
verkostotapaamisina tai lähiympäristöä hyödyntäen toiminnallisia 
menetelmiä unohtamatta.

• Hoidossa painottuu vahvasti perhelähtöinen työskentelytapa.



Helppi-luokka

• 10 –paikkainen hoidollispedagoginen yhteistyöluokka

• Sivistystoimen alaista toimintaa, jossa tehdään myös oppilasvalinnat

• Ei edellytä hoitosuhdetta NAVIin

• Yhteistyömuotoina yhteiset säännölliset koulupalaverit sekä 
rentoutus- ja pelihetket nuorten kanssa
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Ruokasali



Ylöjärven Asukaslautakunnan 
lahjoittama biljardipöytä


