
NEET-verkosto – Muistio 

Pvm: 9.3.2021 

________________________________________________________________________________________________________  

Paikalla: (jokainen paikallaolija kirjoittaa tähän oman nimensä  ja organisaationsa, sukunimen mukaan aakkostettuna) 

Hoviaro Jani (Aseman Lapset – Nexus hanke) 

Lukkarinen Tiina (Stadin AAO, Avoimet opinnot) 

Mikkola Tuula (Ammattiopisto Live, Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti –hanke)  

Rättyä Hemmo (kohtaus ry) 

Salonen Saija (Mieletöntä valoa, Sosped-säätiö) 

Vaajakallio Pia (Vamlas) 

Hirvikoski Siisi (Työllisyyden kuntakokeilu Helsinki/Ohjaamo) 

Ronja Turkka (Ammattiopisto Live) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Nexus hankkeen avaus 

Nexus hankkeen esittely, mistä on kysymys. Yleisesti hankkeen avaus tavoitteiden 

 kertominen.  

 

2. Vamos Helsingin toiminnan esittely 

Vamos esittelee omaa toimintaansa. 

Liitteenä powerpoint esitys TÄSTÄ 

 

3. Työpajatyöskentelyä Nexus 

Työskentelyä työpajoissa, joissa pohditaan Neet-verkoston tavoitteita sekä toiveita. 

Työryhmissä pohdittiin  

- Miksi neet verkostoa tarvitaan?, Miten verkosto voi  tukea omaa organisaatiosi 

työtä? 

- Toiveita NEET-verkostontapaamisten sisällöstä ja aiheista vuonna 2021? 

- Toiveita ja ideoita NEET-verkoston yhteiseen viestintään (mm. uutiskirjeet, 

teams, muuta) 

Työskentelyn tulokset näät TÄSTÄ (linkki kuvaan) 

tai tästä linkki flingaan https://flinga.fi/s/FJVRH8V 

 

- Keskustelua ja ajatusten vaihtoa NEET-verkoston kehittämisestä.  

- Neet-verkoston netti sivut myös halutaan säilyttää sekä kehittää toimivimmaksi 

https://teams.microsoft.com/l/file/0E1EEFFB-BFFB-46FF-ACBF-D0B8428AA33B?tenantId=a40b3384-5570-430c-9e37-10528116f556&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fasemanlapsetry.sharepoint.com%2Fsites%2FNeet-Verkosto%2FJaetut%20asiakirjat%2FNeet-Verkosto%20kokoukset%2FEsityslistat%20ja%20muistiot%2FLiitteet%2FNEET-verkosto%209.3.2021%20vamos%20esittely%20-%20%20Vain%20luku.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fasemanlapsetry.sharepoint.com%2Fsites%2FNeet-Verkosto&serviceName=teams&threadId=19:02d4ac41674a450da36bdb5d9da0df07@thread.tacv2&groupId=1c3a49fc-cf57-4cf0-b70b-6a142fdedd9e
https://asemanlapsetry.sharepoint.com/sites/Neet-Verkosto/Jaetut%20asiakirjat/Neet-Verkosto%20kokoukset/Esityslistat%20ja%20muistiot/Liitteet/9.3.%20flinga%20tyo%CC%88skentely.png
https://flinga.fi/s/FJVRH8V


- Verkosto voisi tuottaa julki esim, jokin viestintä kanppiksen, mahdollisesti tuottaa 

kannanoton ja/tai mielipidekirjoituksia 

- Uutiskirjeet hähtiin ideana loistavana, mutta pohdittiin sen toteutusta, että voisi 

se olla yddistettynä www-sivuihin jollain tavalla. Sähköpostiin tulevia uutiskirjeet 

kun tuppaavat täyttämään jo postilaatikkoa. Asia jätettiin muhimaan ja 

kehittymään . Tähän varmasti saadaan myös ajatuksia kun www-sivuja aletaan 

vielä myös kehittämään. 

- Koostetaan vielä jatkotyöskentelyyn  flinga tuotokset 

- Työntakana “glogi”kirjoitus sai myönteisiä nyökkäyksiä. Tähän pohditaan vielä 

tarkempi toteutus  miten toteuttetaan , myös  tämän kaltaisia tuotoksia voisi 

jakaa mm   Neet-verkoston www-sivuille 

 
 

4. Kuulumiset (kirjaa toimija otsikoksi sekä keskeiset ajankohtaiset asiat, jotka haluat tuoda 

verkoston tietoon) 

(esimerkki) 3-T –Hanke 

• Hanke loppunut joulukussa 2020 

• Helmikuussa alkaa uudet ryhmät ja ilmoittautumiset käynnissä 

• Uusia työntekijöitä aloittanut 

• Yms 

 

Valo-valmennusyhdistys / Nuorisotakuutalo (meiltä ei pääse kukaan valitettavasti paikalle      ) 

● Ryhmätoiminnat etänä discordissa 

● Yksilöasiakkaita pystytään tarvittaessa tapaamaan kasvotusten NTT:llä Myllypurossa, yksilöohjausta myös 

etänä (yksilöohjausta mm. Työpajanuoret, etsivät, nuotti-valmennus) 

 ● Alle 18-vuotiaiden harrastusryhmä käynnistynyt, mutta nyt tauolla (ainakin) maaliskuun 

● TEAK alkanut myös (ammatillinen kuntoutus) 

 

Onni-hanke/ Ohjaamo Helsinki 

• Valtakunnallisia ja paikallisia psykososiaalisia ryhmiä/tapahtumia etänä Discordissa 

--> esim. Onni Cafe nuorille Discordissa joka toinen torstai hyvinvointiteemoilla, verkostoja mukana 

 puhumassa 

• Yksilöasiakkaita HOT-valmennukseen mahtuu vielä muutamia (korona-aikana etänä) 

• Onni vastaa mm. hyvinvointiin, arjen hallintaan, ihmissuhteisiin liittyviin kysymyksiin nuorille 

Ohjaamon neuvonnassa ti & ke 

• Ryhmistä ja tapahtumista saa infoa: Tiia p. 050 4760194 & Nina p. 050 4726274 sekä seuraamalla IG: 

@ohjaamojenonni @ohjaamohelsinki 

 

Mieletöntä valoa –toiminta / Sosped-säätiö 



Mieletöntä valoa tarjoaa media- ja kulttuurialan oppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia haastavassa 

tilanteessa oleville nuorille aikuisille. 

- Toimintaa kahdessa tiimissä (sähköinen media ja lehti) + erilliset tuotannot 

- Nyt toiminta etänä 

- Uusia otetaan mukaan “jatkuvalla haulla”, laita viestiä tai soita Saijalle saija.salonen@sosped.fi 

0415283622 

- Toimitilat muutti, olemme nyt samassa rapussa Poikien ja tyttöjen talon kanssa alivuokralla 

Setlementillä Hämeenti 13 A, 3 krs. 

 

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, nuorten toiminta 

HEROn nuorten toimintaan ovat tervetullleita 15-29-vuotiaat nuoret, joilla on ollut haasteita oppimisen (esim. 

lukeminen, kirjoittaminen, muistaminen, itsensä toimimaan saaminen, keskittyminen, hahmottaminen, 

autisminkirjo) kanssa. Diagnoosia ei tarvita.  

• Kesällä ryhmätoimintaa helsinkiläisille, lisätietoa tulossa pikinmiten 

• Joka viikko etänä vertaisohjaajien vetämä VERTSU-vertaisryhmä  

• Huhtilkuussa alkaa haku syksyn KITE-kurssille (ryhmä- ja yksilöohjausta 15vk, leiri, oppimisvaikeuksien 

selvitykset)  

Lisätietoa Astalta p. 050 513 4696, asta.kohtala@lukihero.fi ja www.lukihero.fi 

 

Ohjaamo Vantaa 

 Ajankohtaiset https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vantaa 

 Nykyisen koronavirustilanteen takia Neuvonta on kiinni 31.3.2021 saakka. 

Palvelemme etänä ma-pe klo 9-16. 

 Chattaa nettisivuilla tai laita sähköpostia ohjaamo@vantaa.fi 

Uusi puhelinnumeromme 1.3. alkaen: 

Puhelut: 09 8395 0120 

Huom! Ei enää viestejä tai Whatsapp-viestejä. 

 "Ohjaamon CV-tsekki maaliskuun ajan etänä kerran viikossa 

Ajan pääsee varaamaan täältä: https://tinyurl.com/Ohjaamon-CVtsekki 

Tsekki tehdään tällä hetkellä etänä puhelimitse tai Teamsin kautta valitsemanasi ajankohtana. 

Ohjaamon CV-tsekki on tarkoitettu alle 30-vuotiaille vantaalaisille nuorille." 

 "Hitokseen Hakemuksia - Kesätöiden Q&A 

Milloin ma, 15. maaliskuuta, 15:00 – 16:00 

Kuvaus 

Kesätyöhaut edessä? Ohjaamo antaa parhaat vinkit! 

Osallistu Teamsissa: 

tinyurl.com/hitokseenhakemuksia" 

mailto:saija.salonen@sosped.fi
mailto:asta.kohtala@lukihero.fi
http://www.lukihero.fi/
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vantaa
mailto:ohjaamo@vantaa.fi
https://tinyurl.com/Ohjaamon-CVtsekki
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fhitokseenhakemuksia%3Ffbclid%3DIwAR3T3M8q0Vs9_4g_9eZ8TQhYIGEGodpxphqlyznIAaoraN5Drbh5mzsA7LE&sa=D&ust=1615639199636000&usg=AOvVaw3JwmiHTsr5ngPaOpTHIY6B


 "Onni-raati: Unelmien työnhakutapahtuma 

Milloin ke, 17. maaliskuuta, 16:00 – 17:00 

Kuvaus Oletko 17–29-vuotias vantaalainen? 

Tule kommentoimaan ja kehittämään Ohjaamoa! 

Tapaaminen on keskiviikkona 17.3.2021 klo 16.00-17.00 Discordissa https://tinyurl.com/onniraati" 

  

 

Vamos Helsinki/ Diakonissalaitos 

- Vallilassa sijaitseva Vamos Helsinki tukee erityisesti 16-29 -vuotiaita työn ja koulutuksen ulkopuolella 

olevia nuoria ja nuoria aikuisia intensiivisellä yksilö- ja ryhmävalmennuksella 

- Nuorten yksilö- ja ryhmävalmennus siirtynyt etänä pidettäväksi seuraavaksi 3 viikoksi (mm. Discord, 

Teams, puhelin) 

- Tilanteita eri toiminnoissa 8.3.21 

o Ryhmiin on tällä hetkellä jonoa 

o Nuotti-valmennukseen ei uusia nuoria tällä hetkellä 

o Uravalmennukseen mahtuu (ensitapaaminen n. 2 vkon päähän) 

o Exit-hankkeeseen mahtuu 

o Amigo-mentorointiin mahtuu nuoria ja vapaaehtoisia mentoreita 

- Vamos Helsingin info on torstaina 11.3. klo 14.00 Teamsissa 

o Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen 

o Linkki tapahtumasivulle, josta löytyy Teams-linkki: 

https://www.facebook.com/events/316910016352160 

o Info on tarkoitettu nuorille, yhteistyötahoille, läheisille ja opiskelijoille 

- Vamoksesta lisätietoa ja yksiköiden yhteystiedot löydät sivulta www.vamosnuoret.fi 

 

 

Vamlas / Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 

- Nuoret ja työelämä -toiminnan tavoitteena rohkaista vammaisia, pitkäaikaissairaita ja 

neurokirjon nuoria työelämään. Toimia erilaisissa yhteistyöverkostoissa joissa tehdään töitä 

nuorten hyväksi ja nostaa esiin vammaisten nuorten kohtaamia haasteita liittyen esim. 

yhdenvertaisuuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. 

- Nuorten vaikuttajien ryhmä tuottaa materiaalia someen ja ottaa kantaa! 

Uutinen: Vamlas ollut kehittämässä etäkesätyön opasta työnantajille ja yrityksille joilla erityisesti 

kesäsetelin saanut nuori pääsee etäkesätöihin. Kts. Malli täältä https://kesaduuni.org/etakesatyo-

vinkit-nuoren-tyollistamiseen/ 

-  Voitko valmentaa nuorta myös etäkesätöissä?   

- Kysy lisää Pialta, pia.vaajakallio@vamlas.fi  

 

Kohtaus Ry 

https://tinyurl.com/onniraati
https://www.facebook.com/events/316910016352160
http://www.vamosnuoret.fi/
https://kesaduuni.org/etakesatyo-vinkit-nuoren-tyollistamiseen/
https://kesaduuni.org/etakesatyo-vinkit-nuoren-tyollistamiseen/


- Kaikki toiminta hävikkikioskia lukuun ottamatta Kohtauksen discordissa. Online jatkuu 

toistaiseksi ja toimintaa siirretään liveen rajoitusten heltyessä. 

o Discord auki ti-pe ja avoin kaikille 18-30 vuotiaille 

- Hävikkikioskeilla jaetaan hävikkiruokakasseja joka tiistai klo 18-20. Jaot osoitteissa: 

Päijänteentie 2 (Vallila) ja Torikatu 3 (Malmi) 

- Uusi jalkautuva palvelu Kohtauksen discordissa on etsivät nuoristyöntekijät Mikko (SDO) ja 

Juha (VAMOS). Tavattavissa torstaisin klo 14-16 discordissa ja mahdollisuus sopia muitakin 

tapaamisia Kohtaus Crew:n kautta 

- Tutustumiskäynnit ammattilaisille sekä kohderyhmälle mahdollisia etäyhteyksin tai niin että 

tulee nuoren kanssa hävikkikioskille. Hemmoon voi olla yhteydessä näistä: 

hemmo.rattya@kohtaus.info 

- Eli jos kohtaat 18-30 vuotiaita nuoria, jotka voisivat hyötyä yhteisöstä ja iltapainotteisesta 

tekemisestä, niin ohjaappa Kohtaukseen, niin meiltä otetaan vastaan sitten!  

 

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti 3.2.2020-29.4.2022 

- Hankkeessa uudistetaan ja luodaan moniammatillista yhteistyötä Invalidisäätiön 

Ammattiopisto Liven ja Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen välille.  
- Tavoitteena on muuttaa toimintamalleja ja organisaatioiden rakenteita niin, että ne tukevat 

nuorten opintopolkujen järjestämistä oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, lastensuojelupolun 

siirtymävaiheet huomioiden.  
- Tavoitteena on, että hankkeen kohderyhmässä olevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat 

suoritettua peruskoulun loppuun sekä hakeutuvat ja suorittavat toisen asteen opintoja 

nykyistä enemmän.  
- Peruskoulun päätösvaiheessa oleville nuorille järjestetään tutustumisia, kokeilujaksoja ja 

PopUp-opintoja ammatillisiin opintoihin yhteistyössä peruskoulun kanssa. Toiminnan avulla 

motivoidaan suorittamaan peruskoulu loppuun. 

 

www.motijeesi.com  

 

SDO:n Sovinnon nuorten työpaja 

- Toimitaan tällä hetkellä vielä hybridinä. 

- Tehdään aktiivisesti yhteistyötä Vallilan Siirtolapuutarhan kanssa, joka mahdollistaa 

ulkotiloissa työskentelyn 

- Sovaritulokset vuodelta 2020 olivat loistavat Koronasta huolimatta. 

 

Kuntoutussäätiö, Oppimisen tuen keskus 

  

• Tukea peruskoulun päättäneille, jotka kokevat oppimisessa tai oppimisessa ja 

mielenterveydessä haasteita. Järjestetään ryhmiä, tarjotaan tukea chatissa joka toinen 

viikko ja lisäksi tarjotaan pienessä määrin yksilöllisiä valmennustapaamisia oppimisen tueksi 

(2-5 tapaamista). Sopii hyvin esim. opintoihin suuntaaville, joilla oppimisvaikeuksia tai 

opinnoissa kuormittuneille.: https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/  

mailto:hemmo.rattya@kohtaus.info
http://www.motijeesi.com/
https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/


• Ajankohtaisesti tulossa ensi viikolla 16.3. maksuton webinaari Keskittymisen vaikeuksiin 

liittyen: https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/koulutukset/ Jonkin verran meillä on 

ammattilaisille myös esim. Koulutuksia. 

Ammattiopisto Live 

• Ronjan Turkan terveiset: Siirryin 3T-hankkeesta Ammattiopisto Liveen 

opiskeluvalmentajaksi. Työnkuvaani kuuluu edelleen verkostotyö. Minuun saa siis olla 

edelleen matalalla kynnyksellä yhteydessä yhteistyön merkeissä. Esimerkiksi minuun voi 

mielellään olla yhteydessä, jos teidän toiminnassanne on nuori, joka pohtii Ammattiopisto 

Liveen hakeutumista. Minulla on mahdollisuus liikkua ja tulla vaikka tapaamaan nuorta 

teidän kanssa ja tukea saattaen vaihtoa koulun suuntaan. Muissakin yhteistyöideoista saa 

olla yhteydessä ! Numeroni on edelleen sama, eli 040 620 4223. 

• Itse ammattiopiston kuulumisia löydät parhaiten osoitteesta liveopisto.fi. Jos haluat pysyä 

ajan tasalla ammattiopiston kuulumisista, niin uutiskirjeen postituslistalle voit liittyä 

seuraavan linkin kautta: Tilaa Ammattiopisto Liven uutiskirje (liveopisto.fi).  

Ohjaamo Helsinki  

Neuvontapiste kaikille 15–29-vuotiaille.  

Vastaamme kysymyksiin, autamme elämässä eteenpäin ja neuvomme viranomaisasioissa.  

Ohjaamon neuvontapiste Kampissa pysyy suljettuna koronavirustilanteen vuoksi 28.3.2021 

saakka.  

Ohjaamon etäneuvonta palvelee ma-pe.  

• Ohjaamon viikkolukujärjestys https://ohjaamo.hel.fi/  

• Neuvontapuhelin arkisin klo 9-15 040 704 6818  

• Email: ohjaamo@hel.fi 

 

Nexus-hanke / Aseman Lapset 

#korona talkoot 
- Kartoitamme siis toimijoita, jotka voivat jollain tapaa osallistua Helsingin kaupungin ja 
järjestöjen koronatalkoisiin. Tavoitteena on tavoittaa lapsia, nuoria ja perheitä, joilla on 
korona-aikaan vaikeuksia selvitä arjesta. Tavoitteena on tavoittaa yhdessä nuoria, jotka ovat 
kadonneet palvelujärjestelmän piiristä ja kuitenkin heistä on huolta jollakin taholla. 
Pyrimme tavoittamaan heitä puhelimitse sekä kohtaamaan tarvittaessa. Keräämme myös 
työparipankkia, josta viranomaiset ja järjestötoimijat saavat mahdollisen työparin 
esimerkiksi kotikäynneille. 

Tuki voi olla monenmoista. Kuuntelemista, kävelyistä läksyapuun ja tarvittaessa vahvempaa 
tukea yhdessä sekä ohjaten tukipalveluihin. 
 

Lisätietoja aiheesta: Jani Hoviaro: #koronatalkoot  

julkaistu kanavalla Neet-Verkosto / Ilmoitustaulu klo 12.3.2021 19.14 

https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/koulutukset/
https://www.liveopisto.fi/tilaa-uutiskirje
https://ohjaamo.hel.fi/
tel:040%20704%206818%20(ma-pe%20klo%209-15)
mailto:ohjaamo@hel.fi
https://teams.microsoft.com/l/message/19:9286ae7150de4f2ab2c2df5144df6ad1@thread.tacv2/1615569275961?tenantId=a40b3384-5570-430c-9e37-10528116f556&groupId=1c3a49fc-cf57-4cf0-b70b-6a142fdedd9e&parentMessageId=1615569275961&teamName=Neet-Verkosto&channelName=Ilmoitustaulu&createdTime=1615569275961


 

 

  

 


