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VAIKUTTAJAKLUBI // 18.5.2022
1.

Kevään viimeinen Vaikuttajaklubi ke 8.6. klo 17-19
Vaihtoehtona Hämeenlinnan Ohjaamoon vierailu. Kartoitetaan, moniko on kiinnostunut - enemmistö paikalla
olijoista, mutta vielä muutamalla epävarmaa työvuorojen takia. Tanjan kyydillä pääsee 4 nuorta, junalippu
maksetaan Ohjaamon kassasta, jos menee julkisilla. Mahdollisesti myös yksi nuori lähtee autolla niin kyytiin
mahtuu.
Sovittiin, että laitetaan vielä kysely whatsapp-ryhmään ja sitova ilmoittautuminen 31.5. mennessä. Jos ei lähdetä
Hämeenlinnaan, niin tapaaminen Monarilla entiseen tapaan.

2.

Syksyn Vaikuttajaklubit: 10.8. / 21.9. / 19.10. / 16.11. / 14.12.
Tanja mukana vielä kesäkuun, sen jälkeen vaihtaa työpaikkaa. Miika jatkaa vaikuttajaklubin vetoa. Työpari vielä
epävarmaa. Nuorilta tuli ehdotus, voisiko osan vastuusta jakaa nuorille, esim. oman kiinnostuksen mukaan
(puheenaiheet, keskustelun johtaminen, selvittely). Kuitenkin haluttiin, että työntekijä aina mukana. Käydään
keskustelua mitä käytäntöä pidetään hyvänä - avoin vai suljettu ryhmä? Hyvänä koettu avoin, saa tulla uusia,
kunhan ei kasva liian suureksi. Keskustelua maksimäärästä. Ryhmä ei saa kasvaa liian suureksikaan. Toisaalta
lupa on tulla myös katsomaan yhdeksikin kerraksi. Vielä jatkuu avoimena.

3.

Ke 5.10. klo 13.30–14.30 Talous- ja velkaneuvonnan ilmainen luento nuorille Monarilla
Nuorilta toiveita aiheeksi: oman talouden budjetointi, säästäminen, jos tulee talousvaikeuksia- kehen otetaan
yhteyttä, kuka tukee (tahot), minkälainen prosessi. Eli sekä ennaltaehkäisynäkökulmaa, mutta myös jos
vaikeuksia jo on, niin mistä tukea.

4.

Visiitti Riksulaan ja kunnanvaltuustoon
Riksulaa ei koettu nyt ajankohtaiseksi, ei tarvetta järjestää vierailua. Valtuusto: riippuen aiheesta, jos nuoria
kiinnostava ja koskettava aihe. Pari kiinnostunutta.

5.

Syksyn tapahtumien ja luentojen aihetoiveita
- Työnhakuun liittyvät asiat mm. cv, yrityksiltä vinkkejä minkälaiset hakemukset ja cv:t huomataan
- CV:n teko: mikä pohja, minkälainen, miten nostaa esiin omaa osaamista, jos ei työkokemusta
- Erilaiset polut työelämään: mitä kautta voisi lähteä etenemään, varsinkin jos tarvitsee enemmän tukea pitkän
työttömyysjakson jälkeen, mistä saa tukea
- Eri hankkeiden hyödyntäminen
- Työhaastattelu: parhaat vinkit ja tietoa lisää, monilla ei kokemusta
- Eri vuokrafirmoista infoa
- Ammatillisen kuntoutuksen palvelut, Kela, Te-toimisto
- Opinnot- koulutuspolut ja -alat, opot kertomaan, myös Te-toimiston koulutukset
- Työelämä oikeudet ja velvollisuudet

6.

Muita asioita
Lisäksi tapahtumia ja infoa kaivattiin: mm. kaupungin liikuntapalveluista, sote-palveluista.
Toivottiin yhteistyön lisäämistä sote-alan kehittämiseen, halutaan antaa kehittämisehdotuksia nuorten aikuisten
näkökulmasta mm. verkkosivut monimutkaiset, miten pääsee palveluihin. Oltu yhteydessä OmaHämeen
tulevaisuuden sote-keskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyöntekijöihin. Pyydetään syksyllä
mukaan vaikuttajaklubiin.
Lisäksi mietittiin miten voisi antaa palautetta kaupungille mm. esteettömän kulun asioissa (katukiveykset, reunat)
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