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Nuorten palautteet hankkeessa mukanaolosta

Millaista tukea koet saaneesi Tutustujasta tekijäksi -hankkeesta?























Koen saaneeni hankkeesta hyvää tukea koulupaikan haussa
Kurssi oli hyödyllinen
Hyvää tietoa ja ymmärrystä asioihin
Saanut apua / neuvoa arjenhallinnassa
Ymmärrystä sen suhteen, kuka minä olen ja miksi
Haettiin opiskelupaikkaa
Hyvää tukea koulutukseen valmistautumisessa
Sain sekä henkistä, että konkreettista apua koulutuspaikan hakemisessa ja koulutuksen aloittamisessa, sekä työharjoittelupaikan saamisessa
Sain korvaamatonta yksilöllistä tukea ja apua sekä koulutukseen hakeutumisessa että käytännön
elämän järjestelyissä sen saavuttamiseksi
Koulupaikan haku ja hakemuksen laitto, pääsykokeisiin valmistautuminen
Sain apua eri koulutusalojen miettimiseen, mikä ala sopisi & kiinnostaisi ja mitä kykenisin tekemään
Apua työnhaussa, työpaikkojen kartoittamisessa ja siihen tarvittavien lomakkeiden/hakemuksien
tekemisessä sekä täyttämisessä esim. CV. Itselle sopivien työpaikkojen miettimistä, mitä haluaa,
tahtoo, toivoo ja haluaa tehdä. Asiakirjat on saatu ajan tasalle, niitä on muokattu sopivaksi sekä
erilaisia vinkkejä niiden muotoiluun
Selventänyt tulevaisuuden suunnitelmia ja antanut keinoja ja valmiuksia toteuttaa niitä
Sain apua tulevaisuuden suunnitteluun ja uravalinnan selkiytymiseen. Lisäksi sain apua pääsykokeisiin valmistautumiseen ja ennakkotehtävän tekemiseen
Sain positiivisia kokemuksia pienryhmässä olemisesta. Se tuli juuri oikeaan saumaan. Myös jo
opittujen asioiden kertaus oli hyvä asia ja tuli siellä jotain uusiakin asioita
Monipuolista ja aktiivista tukea mm. koulutushakuun
Tukea, joka on auttanut jaksamaan eteenpäin
Kiva kokemus
Olen saanu paljon tukea oppimiseen. Olen nähnyt erillaisia toimintaa nuorisoverstaalla, mitä eri
nuoret tekevät
Olen tehnyt pieniä elämäntapa muunnoksia
Ammatinvalintaan ja uraohjaukseen tukea. Omien vahvuuksien löytämistä. Kannustusta
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Miten saamasi tuki on vaikuttanut koulutukseen ja/tai työhön etenemisessä tai muuhun
seikkaan elämässäsi?






















Saamani tuki on vaikuttanut positiivisesti elämässä etenemiseen
Antanut eri keinoja lähestyä toivottua lopputulosta
Antanut mielenrauhaa
Hankkeessa mukana oleminen selkeytti ajatuksia sen suhteen, haluanko kouluttautua enää. Myös
työelämän mahdollisuus näytti mahdolliselta ja positiivisemmalta
Saanut opiskelupaikan
Sain koulupaikan
Tuki auttoi opiskelumotivaation saamisessa takaisin ja opiskelun aloittamisen uskaltamisessa.
Jatkosuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen
En usko että olisin itsenäisesti löytänyt itselleni sopivaa koulutusalaa, saati sitten jaksanut hakuruljanssia. Sain tehtyä elämässäni suuren muutoksen, joka nosti minut takaisin niin sanotusti systeemiin
Sain opiskelupaikan
Selkeyttänyt alavalintoja tulevaisuuteen ja tuonut selkeyttä tulevaisuuteen
Asiakirjat on saatu ajan tasalle, niitä on muokattu sopivaksi sekä erilaisia vinkkejä niiden muotoiluun
Vahvistanut jaksamista ja taitoja pärjätä paremmin erilaisissa tilanteissa. Monet ennen isoilta tuntuneet asiat sujuvat nykyään miltei ongelmitta
Sain opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta
Uskallan vähän paremmin lähteä uusiin juttuihin mukaan, kunhan ne ovat sillä hetkellä itselle sopivia
Selkeyttänyt ja yksinkertaistanut rutiineja
Auttanut vähän kaikessa ja elämiseen tietoo
Positiivisella mielellä eteenpäin
Tuki on vaikuttanut oppimiseen. Olen edistynyt kouluhommissa ja päässy eteenpäin opinnoissa
Hyvin. Saan pari opintopistettä kun minulla on suoritettuja opintoja
Toivoa tulevaan. Omien vahvuuksien tunnistamista
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Muuta, mitä haluaisin kertoa












On hienoa että tämän kaltaista tukea on saatavilla niille jotka sitä tarvitsevat
Kaikki kurssin asiat eivät olleet mielestäni päivitettyjä, muttei vaikuta yleisymmärrykseen
😊
Tämänkaltaisia hankkeita nuorten aikuisten keskuudessa tarvitaan lisää. Itse koin olevani aika
kyyninen tulevaisuuden ja työllistymisen/opiskelun kannalta, mutta oikealla ohjauksella ja tuella
sekin saatiin kuntoon. Oli turvallisempi tunne tehdä isojakin päätöksiä
Kiitos !!
Hanke auttoi minua paljon koulupaikan saamisessa
Kiitos kaikesta <3
Sain paljon hyödyllisiä neuvoja työnhakuun liittyen, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa
* on aivan ihana ohjaaja, jatka samaan malliin!
Kiitos

