


Yksi ovi – monta palvelua!

• Ohjaamo on nuorille suunnattu paikka, josta saa maksutonta apua 
työhön, koulutukseen, arkeen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

• Ohjaamo kokoaa eri palvelut saman katon alle, mm. 

• Kela (parillisten viikkojen ke 12-16) + etäyhteys (ma-pe 9-15)

• Työllisyyspalvelujen omavalmentaja (viikoittain ti ja to 12-16)

• Ammatinvalintapsykologi (parillisten viikkojen ti 8-16/13-15)

• Uraohjauksen opinto-ohjaaja (OSAO)

(parittomien viikkojen ke 12-15)

• Psykiatrinen sairaanhoitaja / mielenterveyspalvelut                                                  

(parittomien viikkojen ti 14-16)

• Couching/ratkaisukeskeinen couchaus (erikseen sovitusti to 16-

18)

• Seksuaalineuvonta (torstaisin 2krt/kk, joka toinen kerta 

kasvokkain, joka toinen kerta chatissa)

• Sosiaaliohjaaja (sovitusti ajanvarauksella)

• Liikuntaneuvonta (sovitusti ajanvarauksella)

• Etsivä nuorisotyö (viikoittain)

• Kempeleen starttipaja (tilat Ohjaamolla)

• Erilaiset ryhmätoiminnot ja teemapäivät (ilmoitetaan erikseen)

• Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 70 – pohjoisin Ohjaamo löytyy 
Rovaniemeltä ja eteläisin Hangosta.



Kenelle Ohjaamo on?

• Ohjaamon palvelut ovat tarjolla kaikille alle 
30-vuotiaille nuorille. 

• Mieltäsi askarruttavat kysymykset voivat 
olla pieniä tai suuria: olipa kyse sitten 
opiskelujen tai töiden aloittamisesta, 
vieraalle paikkakunnalle muuttamisesta tai 
tulevaisuuden suunnan etsimisestä. 

• Olet tervetullut Ohjaamoon omana itsenäsi, 
tilanteessa kuin tilanteessa.

Jos et tiedä, mistä aloittaa,                                       
aloita Ohjaamosta!



Mihin Ohjaamosta saa apua?

Ohjaamoista saa apua esim. työhön, 
koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. 

Ohjaamot auttavat esimerkiksi:

• Työhakemuksen ja CV:n kirjoittamisessa

• Työpaikan löytämisessä

• Asunnon etsimisessä

• Opintotuen hakemisessa

• Yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä

• Harrastusmahdollisuuksien löytämisessä

… ja monessa, monessa muussa asiassa.



Miten Ohjaamoon saa yhteyden?

• Löydät oman Ohjaamosi yhteystiedot osoitteesta 
ohjaamot.fi/haku.

• Kempeleen kunnan nettisivuilla 
yhteydenottolomake!

• Useimmilla Ohjaamoilla on oma profiili some-
kanavissa, joiden kautta voit olla suoraan 
yhteydessä omaan Ohjaamoosi.

@ohjaamokempele

@ohjaamokempele

http://ohjaamot.fi/haku


Löydä lähin Ohjaamosi!

Ohjaamo Kempele

Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs                                                                                                
Kirjaston alapuolella, käynti Pulla-Pirtin päädyn hissillä tai rappusista

Subwayn päädystä 
hissillä tai rappusia 

2. kerrokseen Suoraan hissiä 
vastapäätä olevista 

ovista sisään

Hieman käytävää 
eteenpäin… 

ja olet perillä! ☺
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Aukioloajat ja yhteystiedot

Aukioloajat:                                                                                                                            

Ma-Ke 12-16

To 12-18

Aukioloaikojen ulkopuolella ajanvarauksella

Ota yhteyttä:

040 6116 885/Juho                                                                                
juho.ljokkoi@kempele.fi

040 1821 244/Annika
annika.savolainen@kempele.fi

mailto:juho.ljokkoi@kempele.fi
mailto:annika.savolainen@kempele.fi

