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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

Syksy on jo pitkällä ja oppilaitoksissakin pyörähtää pian syyslomat käyntiin. Sitä ennen haluamme muistuttaa,

että hankkeessamme toiminnot jatkuvat ja mukaan mahtuu lisää nuoria. Tästä uutiskirjeestä löydät hankkeen

uusimmat kuulumiset sekä ajankohtaiset koulutukset ja webinaarit lastensuojelussa työskenteleville

ammattilaisille. Mukana on myös vinkkejä nuorille opinnoissa jaksamisen tueksi. 

Iloinen syystervehdys! 

Pieniä onnistumisia

www.motijeesi.com/blogi

Blogiimme ilmestyy 11.10.2021 kirjoitus hankenuorten kanssa koetuista

onnistumisista. Hanketyöntekijä Sari kertoo, mitä nuorten kanssa on

tehty tapaamisilla ja millaisia tuloksia on saatu tähän mennessä. 

Onko nuori ilman opiskelupaikkaa? Tulevaisuudensuunnitelmat

pohdinnoissa ja suunta hukassa? Kevään yhteishaku siintää

mielessä, mutta ei tietoa, minne hakisi? 

Hanketyöntekijät voivat auttaa tapaamalla nuorta joko

kasvokkain tai etätoteutuksella. Pohditaan yhdessä eri vaihto-

ehtoja, otetaan selvää kiinnostavista ammattialoista, käydään

tutustumassa oppilaitoksiin ja laaditaan tulevaisuuden-

suunnitelmia. Ole rohkeasti yhteydessä! Yhteystiedot löydät

sivuiltamme: www.motijeesi.com.

Mitä seuraavaksi? 

Koulutuksella kohti parempaa tulevaisuutta

"Alaikäisten lasten huostaanottojen ja sijoitusten taustalla on usein koulunkäynnin vaikeuksia. Osalla

koululaisista perustaidotkin voivat olla puutteelliset, jopa lukeminen ja kirjoittaminen ovat heikolla tai lähes

olemattomalla tasolla". 

Projektipäällikkömme Pia Törnwall kertoo hankkeessamme esiin nousseista havainnoista Ilta-Sanomien

Koulutus-liitteessä, joka julkaistiin 27.8.2021. Löydät artikkelin Newspoolin arkistosta. Tästä artikkeliin! 

https://www.motijeesi.com/blogi
https://www.motijeesi.com/ota-yhteyttauml.html
https://newspool.fi/koulutuksella-kohti-parempaa-tulevaisuutta/?fbclid=IwAR3f7MfhTOt7FXJyxRVkCzZOEzQCiHt_m_b-oGIlg72m6kuxo8FqW1M333U


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

Osaamiskeskus Nuoskan podcastit käsittelevät

nuorisotyötä oppilaitoksissa. Tämänkertaisessa

jaksossa nuorisotyöntekijä kertoo, millaista on

koulunuorisotyö ja mikä on nuorisotyöntekijän 

rooli kouluissa.  Klikkaa kuunteluun! 

Hankkeen mahdollistaa: 

www.moti jeesi.com

Ota koppi!  

Tunnelmallista syksyn aikaa! 

Kuunteluvinkki

Oletko kuullut MindMe -koulu kuuluu kaikille -työpajoista?

Työpaja ovat osa koulutusprosessia, joka sisältää viisi

kaikille avointa työpajaa syksyn 2021 ja kevään 2022

aikana.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat lastensuojelun ja

opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät

peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien

lasten ja nuorten kysymysten äärellä. 

Lisätiedot & ilmoittautumiset syksyn työpajoihin 

Pesäpuu ry:n sivuilta.

Koulu kuuluu kaikille

Kokemusasiantuntijuus
lastensuojelussa

Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden monet kasvot -

webinaari järjestetään ke 17.11.2021 klo 9.00–15.30.

Tapahtuman järjestää KoLa eli Kokemusasiantuntijuus

lastensuojelussa -verkosto. 

Webinaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen

kokemusasiantuntijuudesta, sen moninaisuudesta ja

mahdollisuuksista lastensuojelussa. Kohderyhmänä ovat

lastensuojelun ammattilaiset. 

Raapusta päivämäärä kalenteriin, ilmoittautuminen

aukeaa myöhemmin. Lisätiedot Lastensuojelun

Keskusliiton sivuilta! 

Jaksaminen opinnoissa
Joko olet tutustunut Kuormitusmittariin? Se on

verkkopohjainen itsearvioinnin väline, joka auttaa

tunnistamaan toisen asteen opiskeluun liittyviä

voimavaroja ja antaa palautteen sekä vinkkejä

vastausten perusteella. Voit vinkata nuorelle, että 

käy tutustumassa mittariin: www.kuormitusmittari.fi

Ota koppi! - Neurokirjon aikuisen kohtaaminen

palvelujärjestelmässä 10.11. klo 13-16. Autismiliiton

järjestämän tilaisuuden tarkoituksena on lisätä

sosiaalihuollon ammattilaisten ja muiden asiasta

kiinnostuneiden ymmärrystä nuorten aikuisten

neuropsykiatrisista oirekuvista. 

Etätoteutus ja mukaan mahtuu 500 osallistujaa.

Lisätiedot Autismiliiton-sivuilta! 

https://www.liveopisto.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi
https://www.rakennerahastot.fi/
https://www.instagram.com/motijeesi/
https://www.facebook.com/motijeesi
https://soundcloud.com/nuoska-osaamiskeskus/nuorisotyontekijana?fbclid=IwAR0W2szzq3gdCHc7YCXwzXK7Bo00w3me0TQQGeaxzfkEQGWol74SqwB3S5Y
https://soundcloud.com/nuoska-osaamiskeskus/nuorisotyontekijana?fbclid=IwAR0W2szzq3gdCHc7YCXwzXK7Bo00w3me0TQQGeaxzfkEQGWol74SqwB3S5Y
https://pesapuu.fi/toiminta/koulun-ja-lastensuojelun-yhteistyo/mindme-koulu-kuuluu-kaikille/
https://www.lskl.fi/tapahtumat/lastensuojelun-kokemusasiantuntijuuden-monet-kasvot/
https://www.lskl.fi/tapahtumat/lastensuojelun-kokemusasiantuntijuuden-monet-kasvot/
https://www.kuormitusmittari.fi/
https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri?entryid_3662=523&p_3662=1&seq_3662&fbclid=IwAR26gKYG-ngYBjstjy5xlEQg4b51lEQ0JKsbIXqd4I-cBsi7Ef12b3jWk9Y
https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri?entryid_3662=523&p_3662=1&seq_3662&fbclid=IwAR26gKYG-ngYBjstjy5xlEQg4b51lEQ0JKsbIXqd4I-cBsi7Ef12b3jWk9Y

