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Kevätlukukausi on saatu pakettiin ja toiminnot hiipuvat hiljalleen kesän ajaksi. Kaikki toiminta ei ole

kuitenkaan tauolla ja tästä kirjeestä löydätkin kesän meno- ja lukuvinkkejä. Myös hanketyöntekijät ovat töissä

läpi kesän kukin vuorollaan ja tapaamisia voidaan jörjestää edelleen joko livenä tai etäyhteyksin. Näet loma-

aikamme verkkosivuiltamme. Ole rohkeasti yhteydessä! 

Lämmin kesätervehdys! 

Blogikir joitukset www.motijeesi.com/blogi

Joko olet huomannut Motijeesin blogin? Viimeisimmässä blogikirjoituksessa opinto-ohjaaja Tuula kertoo,

mitä oppivelvollisuusuudistus käytännössä tarkoittaa ja pohtii, millaisia vaikutuksia sillä voisi olla.  

Toisen asteen opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan pian.

Mikäli omaohjattavasi jää ilman opiskelupaikkaa, kannattaa

seurata jatkuvan haun kautta vapautuvia opiskelupaikkoja

oppilaitosten omilta sivuilta. Tässä ovat avuksi mielellään 

myös hanketyöntekijät. 

Ammattiopisto Liven avoimet opiskelupaikat löydät:

www.liveopisto.fi/avoimet-opiskelupaikat 

Sivuillemme on koottu materiaalia hankekyselystä (2020) esiin

nousseiden toiveiden pohjalta, mm. ammattioppilaitosten

tarjonnasta Helsingin seudulla, erityisestä tuesta, SORA-

lainsäädännöstä ja oppimisvaikeuksista. 

Uusimpana löytyy tiivis infopaketti TUVA-koulutuksesta.

Kyseessä on tutkintoon valmentava koulutus, joka astuu voimaan

1.8.2022. TUVAn tarkoituksena on uudistaa nivelvaiheen

koulutuksia ja  yhdistää aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen

(kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja 

 ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). 

Kaikki infopaketit ja materiaalit löydät:

www.motijeesi.com/koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaalit 

Jatkuva haku 
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Mitä tapahtuu?
K e s ä t o i m i n t a a

Osallisuuden Aika ry on julkaissut podcastin, jonka

jaksoissa käsitellään sijaishuoltonuorten arkea ja

ajatuksia tulevasta. Ääneen pääsevät nuoret

kokemusasiantuntijat ja teemoina on mm.

lastensuojelu ja koulu, sijaishuoltoon liittyvät

ennakkoluulot sekä laitoksesta itsenäistyminen.

Klikkaa kuunteluun! 

Autismiliiton Askel Aikuisuuteen -verkkosivusto on

tarkoitettu autismirjoon kuuluvien nuorten jatko-

opintojen ja itsenäistymisen tueksi. Tästä sivustolle! 

Jeesiä nepsy-nuorelle!  

Hankkeen mahdollistaa: 

www.moti jeesi.com

 Kulttuuripaja Kupla 
kutsuu nuoria aikuisia! 

Kuplassa harrastetaan ja vietetään 

aikaa mukavassa seurassa. Toiminta on

tarkoitettu 18-35-vuotiaille nuorille, joilla on

mielenterveyden haasteita tai hankala

elämäntilanne. Kävijäksi tuleminen ei vaadi

diagnoosia. Ryhmät ja toiminnot löydät:

kulttuuripajakupla.fi 

Aurinkoista ja lämmintä kesää! 

Kuunteluvinkki

Helsingin kaupungin ohjatut ja maksuttomat kesäliikunnat

13–17-vuo tiaille löytyvät funactionnuo rille.fi ja 18–29-

vuotiaille nytliikunta.fi. Kaikkiin ei ole ennakko-

ilmoittautumisia, riittää kun menee paikan päälle. 

Muista myös Nuorten Saarigalleria ja nuorisopalveluiden

kesäkahvilat! Lisätietoa Nuorten Helsinki -sivuilta! 

Liikunnan iloa  

Auttavat puhelimet ja chatit  
auki läpi kesän!  
Sekasin-chat auki ma-pe klo 09-24 ja la-su klo 15-24.

Chatissa on mahdollista keskustella mistä tahansa

mieltä painavasta asiasta: jaksamisesta, omasta olosta

ja avun hakemisesta.  

MLL:n lasten ja nuorten puhelin sekä chat palvelee

supistetuin aukioloin, näet ne tarkemmin verkkosivuilta.

Puhelut ovat nuorelle maksuttomia ja luottamuksellisia.

Neuvoja kesätyöntekijälle
Onko omaohjattavasi kesätöissä? Vinkkaa, että

Kesäduunari-info auttaa, jos tulee jotakin epäselvyyksiä,

esim. työsopimuksen tai työaikojen suhteen. Info

palvelee ilmaiseksi kaikkia kesätyöntekijöitä numerossa

0800 179 279, ma-pe kello 9–15 elokuun loppuun asti. 

Ohjaamon kesäretket
Helsingin Ohjaamo järjestää kesäretkiä keskiviikkoisin

klo 13-16. Toiminta on tarkoitettu 18-29 -vuotiaille ja

mukaan mahtuu 10 nuorta per retki. Luvassa on mm.

piknikiä, pihapelejä ja kokkailua yhdessä. Katso

tarkempi ohjelma täältä! 
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