
Mikä ihmeen MotiJeesi?

MotiJeesi-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja
varsinaiset asiakastapaamiset lastenkotien,
asumisharjoittelun ja jälkihuollon asiakkuudessa
olevien nuorten kanssa pääsivät käyntiin kesän
aikana poikkeusoloissa. 

Lämmin kiitos kaikille ohjaajille hyvästä
yhteistyöstä tähän mennessä! Se jatkukoon! 

www.motijeesi.com

Uutiskirje 1/2021
M o t i ,  J e e s i ,  O p i n n o t ,  A m m a t t i

Luet Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti-hankkeen ensimmäistä uutiskirjettä. Jatkossa
uutiskirjeen on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa.

Saat hankkeen kuulumiset ja ajankohtaiset yhteistyötahojen koulutukset,
tapahtumat ja palvelutarjonnan nuorille sekä henkilöstölle tietoosi tiiviisti yhdessä
paketissa. Otamme ilolla vastaan myös toiveita uutiskirjeen tulevasta sisällöstä. 

 Hyvää alkanutta vuotta! 

Tyypit  hankkeessa

Hankkeessa työskentelee: 
Helsingin kaupungin perhe -ja
sosiaalipalveluista: 
projektityöntekijä Sari Peltola

Ammattiopisto Livestä: 
opiskeluvalmentaja Marjo Koskinen,
opinto-ohjaaja Tuula Mikkola ja
projektipäällikkö Pia Törnwall

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan 
yhdessä nuoren jatkoaskeleita!



Mitä tapahtuu?
K o u l u t u k s i a ,  t a p a h t u m i a

Kevätlukukauden käynnistyttyä on hyvä muistaa nuorille tärkeä ajankohta: 23.2.-23.3.2021, jolloin

on toisen asteen yhteishaku, joka koskee nyt myös ammatillisia erityisoppilaitoksia. Siinä haetaan

syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Tähän liittyen tarjoamme mahdollisuuden varata tiimi-tai toimipaikkakohtaisesti (Teams-

sovellusta hyödyntäen) noin tunnin mittaisen tilaisuuden keskustella aiheesta: "Nuorten erityisen

tuen tarpeet sekä niiden tunnistaminen".  Aihe on ajankohtainen yhteishakua ajatellen.

Ota yhteyttä ja varaa aika:

Sari Peltola (sari.h.peltola@hel.fi tai 310 28888).

Ps. Ammattiopisto Liven koulutustarjontaan ja Hakijan oppaaseen pääset tutustumaan tästä!

(Avautuu PDF-tiedostona, jonka voit näppärästi printata myös nuorelle luettavaksi) 

                                 Kuunteluvinkki: 

                                 Uusi podcast lastensuojelusta! 

"Pari sanaa lastensuojelusta" on kahden sosiaalityöntekijän tekemä podcast lastensuojelun 

ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista. Jaksot kuunneltavissa nyt Spotifysta! 

Care Day - sijaishuollon juhlapäivä 19.2.2021!  
Joko olet ilmoittautunut Pesäpuu ry:n järjestämään sijaishuollon juhlapäivän 

ilmaiseen webinaariin? Teemana tänä vuonna on syventyä erilaisiin 

sijaishuollon arkea lähellä oleviin konkreettisiin ratkaisuihin, joilla on 

saatu aikaan positiivista muutosta.

Raapusta ylös 19.2.21 klo 09.15-12.30, ja ilmoittaudu mukaan! 

Lisätietoa & ilmoittautumiset Pesäpuu ryn sivuilta. 

 Yhteishaku lähestyy kovaa vauhtia

Lähde rohkeasti mukaan! 

Hankkeen mahdollistaa: 

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/4528298/opisto/hakijalle/Hakijan-opas-2021.pdf?__hstc=152740262.fdd67bcebfb59873f261fe3e266f93e4.1592294699681.1606212154200.1607004634717.29&__hssc=152740262.1.1610027324762&__hsfp=2004228026&hsCtaTracking=ebe93bb8-66db-4ddd-b073-3846d5278f6f%7C1d18b0df-cccd-4e08-9ec3-62ba86a0a4cc
https://open.spotify.com/show/43V0syj3h8i4c3ynDd8CC5?fbclid=IwAR3EFeBzgXJNrxMiJ2hCFVbeiTDLP0a-ylPqNaI7Uw6L55NOMfq9IZEsrE8
https://open.spotify.com/show/43V0syj3h8i4c3ynDd8CC5?fbclid=IwAR3EFeBzgXJNrxMiJ2hCFVbeiTDLP0a-ylPqNaI7Uw6L55NOMfq9IZEsrE8
https://pesapuu.fi/tapahtumat/sijaishuollon-juhlapaivan-seminaari/?fbclid=IwAR29hT1BKENxC80zrBjbiQ_vlm7z7WePTGXaJUwgqnKw7YRb_sbuViH-bV8
https://pesapuu.fi/tapahtumat/sijaishuollon-juhlapaivan-seminaari/?fbclid=IwAR29hT1BKENxC80zrBjbiQ_vlm7z7WePTGXaJUwgqnKw7YRb_sbuViH-bV8

