
Nuoret hankkeessa 

Hankkeessa on mukana 22 nuorta Teinilän, Malmin 

ja Hyvösen lastenkodeista, asumisharjoittelusta sekä

jälkihuollosta, joista aktiivisia on kymmenkunta. 

Nuorten kanssa on käyty läpi opintosuunnitelmia, alavalintaa,

työnhakua ja tulevaisuuden haaveita, laadittu hakemuksia

oppilaitoksiin, valmistauduttu yhteishakuun, kaivettu esiin

kadoksissa ollutta opiskelumotivaatiota sekä käyty

tutustumiskäynnillä Ammattiopisto Liven toimipisteessä.

Tärkeässä roolissa on ollut verkostoyhteistyö ohjaajien ja

opettajien kanssa. Lisäksi on pidetty yhteishakuun liittyvät

"Mitä tehdä peruskoulun jälkeen?" -infot Naulakallion,

Lemmilän ja Outamon koulujen oppilaille.  

kevät 2020-kevät 2021
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M o t i ,  J e e s i ,  O p i n n o t ,  A m m a t t i

Edessäsi on MotiJeesin uutiskirje, jossa kerrotaan käynnissä olevasta yhteishausta ja muista tulevista
koulutuksista. Lisäksi saat tietää, mitä hankkeessa on tehty kuluneen vuoden aikana, mitä on tulossa
ja miten nuoren on mahdollista päästä mukaan. 

Ajoittain saamme kysymyksiä, miten hankkeeseen pääsee

mukaan, miten edetään ja millaista tukea / apua on

saatavilla? 

Oikealla olevalla kaaviolla pyrimme selventämään nuoren

polkua hankkeeseen. Muuta ei tarvita kuin yhteydenotto

ohjaajalta, niin asiat lähtevät sitä kautta etenemään.

Voimme sopia tapaamisen nuoren kanssa joko kasvokkain 

tai etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Lisää nuoria mahtuu mukaan. Ota yhteyttä hankkeen

työntekijöihin, niin sovitaan yhdessä jatkoaskeleista! 

Keväinen tervehdys! 

Miten mukaan hankkeeseen? 

Verkkosivuillemme (motijeesi.com/blogi) on tulossa blogi-

kirjoitus koskien laajennettua oppivelvollisuutta. Mitä se

käytännössä tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla?  

Uusi blogikir joitus!

https://www.motijeesi.com/blogi


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

"Tuntuvatko opinnot takkuavan? Eikö huvita? Onko

käynnistysvaikeuksia?  Oma aikaansaamattomuus 

ahdistaa ja hävettää? " Et ole yksin! 

Korona-ajan etäkoulu on aiheuttanut monelle nuorelle

ylimääräisiä haasteita ja opinnot saattavat jumittaa.

Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa avuksi ilmaisen

verkkotyöpajan, jossa annetaan vinkkejä tehtävien

hallintaan ja opiskelumotivaation löytämiseen. Se on

tarkoitettu opiskelijalle, joka kaipaa keinoja tahmeisiin

opintoihin, stressin purkuun ja kurjien tunteiden käsittelyyn.

Kurkkaa lisätiedot & ilmoita nuori mukaan!

Ilmoittautuminen päättyy 20.4.2021. 

LivePod on Live-palveluiden uusi podcast, jossa

käsitellään NEET-nuorten haastavia ja vaikeita

elämäntilanteita. Millaisia palveluita nuorille on

tarjolla ja mitä he kaipaavat? Klikkaa kuunteluun! 

Oletko bongannut Helsingin jälkihuollon

Jälkihuoltoistunto-podcastin? 

 

Hyvä vinkata myös nuorelle, joka on siirtymässä

jälkihuollon asiakkuuteen. Jaksoissa pohditaan mm.

millaisia taitoja itsenäisessä asumisessa tarvitaan,

miten hallita omaa taloutta ja millaista tukea

jälkihuollossa on mahdollista saada? Lue lisää &

ota kuunteluun! 

Onko omaohjattavallasi jatko-opinnot pohdinnan alla?

Hakuaikaa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on 

jatkettu 7.4.2021 klo 15 asti. Hanketyöntekijät voivat 

auttaa nuorta pohdinnoissa ja tarjota vaihtoehtoja, jos

tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät. Vapaat

opiskelupaikat näet: opintopolku.fi -sivustolta! 

Hankkeessa on tuotettu koulutusmateriaalia

kentältä saadun palautteen pohjalta. Sivuiltamme

löydät mm. yhteishakuun, erityiseen tukeen

ammatillisissa oppilaitoksissa, sora-lainsäädäntöön

ja oppimisvaikeuksiin liittyvää infoa.

Lisäksi sivuille on koottu ammatinvalinnantestejä,

joiden kautta nuori voi tutustua eri ammattialoihin,

saada lisätietoa koulutuksista ja tunnistaa omia

vahvuuksiaan. Löydät ne Nuorelle -osiosta! 

Toisen asteen yhteishaku jatkuu 

 Kuunteluvinkit: 

Muista myös jatkuvat haut! 
Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvan

haun kautta joustavasti vuoden ympäri. Kaikki

oppilaitokset eivät välttämättä julkaise omia jatkuvan

haun paikkojaan Opintopolussa. Siksi kannattaa vierailla

oppilaitosten omilla sivuilla. Ammattiopisto Liven vapaat

opiskelupaikat näet klikkaamalla tästä! 

 

Hyvää pääsiäistä & 
aurinkoista kevään jatkoa! 

www.moti jeesi.com

Uutta materiaalia

Apua nuorelle opiskelijalle 

https://www.instagram.com/motijeesi/
https://www.facebook.com/motijeesi
https://soundcloud.com/jaelkihuolto-viestintae/jalkihuolto-on-ollut-turvapaikka?fbclid=IwAR3NfiG4Df8A4liHXCoRkuRGr2NV-wsuhsC99eajS37IadN3UlzYigUmIjg
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=3290
https://www.liveopisto.fi/live-media/neet-nuoret-podcast
https://soundcloud.com/jaelkihuolto-viestintae/
https://soundcloud.com/jaelkihuolto-viestintae/
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.motijeesi.com/koulutusmateriaalit.html
https://www.motijeesi.com/nuorelle.html
https://www.liveopisto.fi/avoimet-opiskelupaikat
https://www.motijeesi.com/

