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Uusi vuosi on lähtenyt reippaasti käyntiin lumikinosten keskeltä, ja samalla käynnistyi hankkeen viimeinen

kevätkausi. Nuorten ohjaustapaamisia järjestetään edelleen ja mukaan mahtuu lisää nuoria. Hanke päättyy

29.4.2022. Tiedotamme loppuseminaarista myöhemmin lisää. 

Tästä uutiskirjeestä löydät hankkeen uusimmat kuulumiset sekä ajankohtaiset koulutukset ja webinaarit

lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille. 

Hyvää alkanutta vuotta! 

Pieniä suuria onnistumisia

www.motijeesi.com/blogi

 ”Jes, sain sen koulupaikan!”. Tästä se matka kohti opintoja ja unelma-

ammattia käynnistyy. Toinen nuori sai vihdoin peruskoulunsa päätökseen

ahkeralla työllä ja pienellä kannustuksella. Kolmas nuori kävi tutustumassa

ammattioppilaitokseen ja haki vierailun jälkeen opiskelemaan jatkuvassa

haussa. Neljäs nuori ilmoitti päässeensä työpajalle ja on kiitollinen, kun saa

vihdoin arkeensa ohjelmaa ja rytmiä. Viides nuori löysi tapaamisessamme

kiinnostavan ammattialan ja päätyi alalle koulutuskokeiluun." 

Lue lisää blogikirjoituksesta, jossa hanketyöntekijä Sari kertoo, mitä nuorten

tapaamisilla on tehty ja millaisia tuloksia on saatu tähän mennessä. 

Uusia blogikirjoituksia on vielä tulossa, seuraa somekanaviamme

Facebookissa ja Instagramissa! 

Toisen asteen yhteishaku on nyt käynnissä! 

Peruskoulun jälkeinen yhteishaku on käynnissä 

 22.2.-22.3.2022. Mikäli omaohjattavasti kaipaa

tukea koulutusalan valintaan, hakemuksen

laatimiseen ja/tai tulevaisuuden suunnitelmien

pohtimiseen, ota yhteyttä hanketyöntekijöihin.

Yhteystiedot löydät sivuiltamme!

Muista myös oppilaitosten jatkuvat haut, joissa on

tarjolla vapautuvia opiskelupaikkoja ympäri

vuoden. Ammattiopisto Liven avoimet

opiskelupaikat löydät täältä. 

https://www.motijeesi.com/blogi/pienia-suuria-onnistumisia
https://www.motijeesi.com/blogi/pienia-suuria-onnistumisia
https://www.motijeesi.com/blogi/pienia-suuria-onnistumisia
https://www.facebook.com/motijeesi
https://www.instagram.com/motijeesi/
https://www.motijeesi.com/ota-yhteyttauml.html
https://www.livesaatio.fi/hakijalle/hakeminen/jatkuva-haku


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

LivePod on Live-säätiön podcastkanava, jossa

käsitellään monipuolisesti eri teemoja, kuten

itsenäistyvän nuoren tukea, työelämälähtöistä

opiskelua ja työelämään siirtymistä. Klikkaa

kuunteluun! 

Sossumimmit -podcastissa keskustellaan

sosiaalialan ajankohtaisista teemoista eri alojen

asiantuntijoiden kanssa. Jaksoissa vierailijoina mm.

psykoterapeutti, kuraattori, sosiaalityöntekijä ja

lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Kuunteluun! 

Hankkeen mahdollistaa: 

www.moti jeesi.com

Hyvää kevään odotusta!  

Kuunteluvinkki

Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan ala- ja

yläkouluikäiset ovat tyytymättömämpiä elämäänsä 

kuin aiemmin.  Miten lapsia ja nuoria voidaan tukea, 

ja vahvistaa heidän uskoaan tulevaisuuteen? 

Aseman Lapset ry järjestää aiheesta keskustelu-

tilaisuuden 24.3. klo 14.00-15.30 lasten ja nuorten

parissa työskenteleville ammattilaisille. Osallistuminen

Zoomin kautta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen! 

Nuorten tulevaisuususkon
vahvistaminen

Hyvä lähtö aikuisuuteen 

THL:n Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin

(YEE)-hanke järjestää 14.3. klo 13.00-15.00 webinaarin. 

Aiheena lastensuojelun jälkihuollossa olevien ja ilman

huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden aikuistuvien

nuorten tuen ja palveluiden tila Suomessa,

kehittämisehdotukset ja politiikkasuositukset.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen! 

Kesätyönhaku kuumimmillaan

Kesätyöt mahdollistavat monelle nuorelle

ensikosketuksen työelämään. Vinkkaa Helsingin

kaupungin kesätyönhausta, jossa on laajasti

erilaisia tehtäviä tarjolla. 16-20-vuotiaille nuorille

on omat erilliset haut, jotka päättyvät jo

28.2.2022. 

Hyvä vinkki on myös kesäduuni.org -sivusto, jossa on

listattuna yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja, jotka

tarjoavat kesätöitä alle 18-vuotiaille nuorille mm.

asiakaspalvelutehtävistä, kaupan alalta ja

kiinteistönhoidosta.

Tuki oikeasta paikasta (TOP)-hanke järjestää Työmme

tutuksi – yhteiset lapset ja nuoret psykiatrialla ja

lastensuojelussa -webinaarin 23.3. klo 12.00-15.30. 

Puhujina kokemusasiantuntijoiden lisäksi ammattilaisia

psykiatrialta ja lastensuojelun parista. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen! 

Yhteiset lapset ja nuoret

https://www.liveopisto.fi/
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https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/48de21b8-c9b7-4b46-979e-943b9a850d48?displayId=Fin2428896

