
Kaikki lähikoulun yhdeksäsluokkalaiset työhaastattelussa Itiksessä – joka viides saa kesätyöpaikan

Kaikki Itäkeskuksen peruskoulun 9.-luokkalaiset pääsivät työhaastatteluun kauppakeskus Itikseen. Haastattelut ovat osa koulun ja Itiksen
välistä kesätyöohjelmaa, jonka myötä kauppakeskus tarjoaa 14 nuorelle kesätöitä. Oppilaille työnhaku ja työhaastattelu palautteineen ovat
kokemuksina arvokkaita, vaikka kaikki halukkaat eivät pääsisikään kesätöihin. 

Itsensä työllistämisen taidot ovat osa Itäkeskuksen peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmaa. Itiksen työhaastattelussa kävivät kaikki 9.-luokkalaiset,
jotka ovat tehneet oikean kesätyöhakemuksen Itikselle tai muualle, tai sitten kuvitteellisen työhakemuksen. Haastattelut ja kesätyöohjelma toteutetaan nyt
kolmatta kertaa, ja Itikseen hakee yli puolet koulun 9.-luokkalaista.

‒ Työhakemuksen tekeminen koulussa luo pohjaa taidolle tehdä vastaavanlaisia hakemuksia myös jatkossa, ja haastaa nuoret pohtimaan itseään ja omia
vahvuuksiaan. Itiksen työhaastattelutilanne on merkityksellinen kokemus, joka valmistaa nuoria tulevia työhaastatteluja varten, kertoo yläkoulun opinto-
ohjaaja Jyrki Karjalainen.

‒ Haluamme auttaa nuoria työllistymään, ja tarjosimme heille kannustavan työhaastattelukokemuksen ja osa saa myös mukavan, usein ensimmäisen
kesätyön. Nuoret oppivat uskomaan itseensä ja uskaltavat rohkeasti lähteä hakemaan töitä jatkossakin, uskoo Itiksen markkinointipäällikkö Anna Homén.

Työnhakuakin voi harjoitella

Itäkeskuksen peruskoulussa työnhaku sisältyy opetussuunnitelman Työelämä ja yrittäjyys -tavoitteeseen. Oppilaat tekevät mm. äidinkielen ja englannin
tunneilla työhakemukset ja valmistutuvat opotunneilla työhaastatteluun harjoittelemalla ja esimerkkivideoiden avulla.

‒ Monia haastattelu kuitenkin jännittää etukäteen. Itiksen haastattelijat antoivat jokaiselle rakentavaa palautetta niin työhakemuksesta kuin
haastattelustakin. Uskon, että henkilökohtaisella palautteella on suuri merkitys myös itsetunnon vahvistajana, Jyrki Karjalainen jatkaa.

‒ Itiksen toimisto oli tosi kiva ja rento työpaikka. Siellä oli paljon toimintaa ja henkilökunta oli todella mukavaa, kertoo TET-harjoittelussa 8.-luokalla ollut,
nyt kesätöihin hakeva Aamina Mohamed, 9A-luokkalta.

Kesätöihin Helsingin kaupungin 300 euron kesäsetelillä

Koulussa nuoria kannustetaan hakemaan kesätöitä Helsingin kaupungin yhdeksäsluokkalaisten palkkaamiseen tarkoitetulla 300 euron arvoisella
kesäsetelillä.

‒ Kesäseteli mahdollistaa 18 hengen kauppakeskustoimistollemme useamman nuoren palkkaamisen. Myös kauppakeskuksen Yrittäjäyhdistys palkkaa
kaksi oppilasta. Kesätyön saaneet tekevät päivittäin 4 tunnin työvuoroja kahden viikon ajan myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, ja he saavat 400 euron
palkan ja lounasedun. Yhteistyö paikallisen koulun kanssa puolestaan tekee rekrytoimisestamme helppoa ja toivomme, että myös Itiksen liikkeet – ja
miksei muutkin toimijat – lähtisivät kokeilemaan vastaavaa toimintamallia, Anna Homén toteaa.

Itäkeskuksen peruskoulun yläasteen ja kauppakeskus Itiksen kesätyöohjelma

Laajamittaisen Itäkeskuksen peruskoulun ja Itiksen yhteistyön taustalla on kauppakeskuksen halu tukea ja kehittää aktiivisesti sen kehysalueita.

Itäkeskuksen peruskoulun 9.-luokkalaisille järjestettävä kesätyönhaku ja työhaastattelu kuuluvat osaksi koulun ja kauppakeskus Itiksen välistä,
jo vuosia kestänyttä yhteistyötä.

Viime vuonna Itikseen haki kolmannes koulun yhdeksäsluokkalaisista ja töitä sai 12 oppilasta. Tänä vuonna hakijoita on koulun 60
yhdeksäsluokkalaisesta 33 oppilasta. Työhaastattelut pidettiin 14.3. ja 16.3. Kauppakeskustoimistoon pääsee 14 oppilasta kesätöihin.

Helsingin kaupunki tarjoaa kesätyösetelin 9.luokkalaisille http://kesaseteli2017.munstadi.fi/

Lisätietoja:

Itäkeskuksen yläaste, opinto-ohjaaja Jyrki Karjalainen, 050-401 3069 / jyrki.karjalainen@edu.hel.fi

Kauppakeskus Itis, Anna Homén, markkinointipäällikkö, Wereldhave Finland Oy
puh. 050 403 4220 / anna.homen@wereldhave.com 

Kauppakeskus Itis
Itis avasi ovensa vuonna 1984. Siitä alkaen se on tarjonnut asiakkailleen ystävällisen ja kansainvälisen ilmapiirin sekä noin 200 myymälää, palvelua,
ravintolaa ja kahvilaa. Itiksessä asioi vuosittain yli 17 miljoonaa asiakasta. Kauppakeskus Itiksen omistaa hollantilainen kiinteistösijoitusyhtiö Wereldhave
N.V.  http://www.itis.fi 


