Ammatti nuorille -palvelu toteutetaan ammatillisen koulutuksen
verkostoyhteistyönä Itä-Suomen alueella, yhdessä TE-palveluiden kanssa.
Palvelun aikana olet oikeutettu työttömyysetuuteen.

OHJE KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISEEN
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla
(www.te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus)
tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun.
Voit tehdä hakemuksen myös TE-toimiston asiantuntijan tai
Kuntakokeilun omavalmentajan kanssa yhdessä.
Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia,
sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

AMMATTI NUORILLE
Tulet löydetyksi ja löydät paikkasi

KENELLE?
RIVERIA

Riveria
Anne Tolvanen
anne.tolvanen@riveria.fi
050 372 8302

SAKKY

ESEDU

Etelä-Savon ammattiopisto
Emilia Putkonen
emilia.putkonen@esedu.fi
040 849 0500

Savon ammattiopisto
Nina Lahtinen
nina.lahtinen@sakky.fi
044 785 8638

YSAO

SAMIEDU

Ammattiopisto Samiedu
Henna Rask
henna.rask@samiedu.fi
044 550 6430

Ylä-Savon ammattiopisto
Anna Kyllönen
anna.kyllonen@ysao.fi
050 307 5000

Alle 30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea urasuunnitteluun ja alavalintaan
Henkilöt,
joilta puuttuu ammatillinen koulutus
jotka ovat ammatinvaihtajia
joilta on jäänyt peruskoulun päättötodistus saamatta
joiden peruskoulu on suoritettu mukautetusti
Palvelu muodostuu kahdesta yhtäjaksoisesta kokonaisuudesta
Aloitusjakso 14.3–25.3.2022
Ammatillinen jakso 28.3–10.5.2022
Palvelun tarkoituksena ja tavoitteena on tukea sekä ohjata
työelämävalmiuksien kehittämisessä
ammatinvalinta- ja uravalintojen selkiyttämisessä
ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimukseen hakeutumisessa
tarvittaessa perusopetuksen loppuun suorittamisessa
tapauskohtaisesti myös muihin koulutuksiin hakeutumisessa
Palvelun päättyessä, jokainen on
hakenut koulutukseen
laatinut realistisen ja konkreettisen suunnitelman urasuunnittelun tueksi ja
lähtenyt toteuttamaan suunnitelmaa

Nuoren tarina
“Kun hain Ammatti Nuorille-kurssille, tiesin jo hieman ennalta käsin mitkä omat
vahvuuteni olivat, mutta ammatti oli haussa ja epätoivo oli jo valloittanut mieleni, painaen jo sisältä käsin, ettei omaa alaa löydy omille taidoille. Jo pitkään oli
painanut antautumisen tunne ja pelko siitä, ettei vahvuuksiani ole tarkoitettu
mihinkään rakentavaan ja kohtaloni oli vain vaipua yhteiskunnan ulkopuolelle.
Siinä oppilaitoksen edessä istuessani ja kohtaloani miettien, tapasin ohjaajat.
Jostain mieleni sopukoista syttyi pieni toivon kipinä, että ehkä he voivat auttaa
minua löytämään alan juuri minulle.
Viikkojen vierähtäessä ja kuukausien vaihtuessa, alkoi se pieni kipinä kasvamaan lämpimäksi liekiksi, kun toivealoja alkoikin eri puolilta Suomea
löytymään, ohjaajien kannustaessa ja auttaessa joka askeleen kanssa. Kun
oma toivo oli loppumassa, niin ohjaajien positiiviset hymyt ja asenne antoivat
voimaa jaksaa eteenpäin.
Kurssilla sain vahvistusta omista taidosta sekä monilta puolilta tätä upeaa
maata tietoa monista tärkeistä aloista. Kiitos tämän kurssin, on tiedossa ensi
kevään yhteishaussa minne suunta on menossa, ja jännittäen odotan mitä
tuleva pitää sisällään.

Lähde mukaan!
Pohjois-Savo

lähiryhmät Kuopio,
Varkaus ja Iisalmi

Etelä-Savo

lähiryhmät Mikkeli,
Savonlinna ja Pieksämäki

Pohjois-Karjala

lähiryhmä Joensuu

Aloitusjakso 10 pv

Aloitusjakson lähiopetuksessa
selkiytetään ammatillista suuntaasi,
kiinnostuksiasi ja tulevia työtehtäviäsi.
Aloitusjaksolla

Onnistumisia, vastoinkäymisiä, esteitä ja toivoa.
Kiitos ohjaajien positiivisen asenteen ja kannustuksen, on edessä ensi
keväänä muutto ja myös toivottavasti opiskelupaikka, jossa pääsen toteuttamaan omaa kirjoitustaitoani, näyttelemistä ja itseilmaisua.
Tämä kirjoitus on heille, jotka vielä etsivät valoa pimeydessä ja heille, jotka
toivovat muutosta.Tämä kurssi antoi elämälleni suunnan ja opin, että minun
on oltava muutos, jonka haluan näkeväni maailmassa, ja myös se valo minkä
haluan näkyvän.
Uskalla lähteä mukaan muutokseen,
sinua tullaan auttamaan ja ohjeistamaan,
mutta muutos lähtee sinusta.”
Teemu, 26
Tuleva teatterialan opiskelija

motivaatio ja luonteenvahvuudet
positiivisen uudistumisen taidot
osallisuus
taidot muutostilanteessa

Ammatillinen jakso 30 pv

Työelämäkokemusta hankit oman alueen
paikkakunnalla/työpaikalla. Koulutuskokeilussa voit olla Itä-Suomen alueen ammatillisissa
oppilaitoksissa.

Ammatillisella jaksolla

Special
ForeAmmatti
Verkostoyhteistyö
Oma sparraaja
Pienryhmä

ammatin edellyttämä osaaminen
ammatti- ja uravalinnan
selkeytyminen
koulutus- ja työelämätietous
räätälöityjen kouluttautumis- ja
työllistymismahdollisuuksien
löytäminen
koulutukseen ja työhön hakeminen

