
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OHJAAMON SYYSKUU 
 
  
Ohjaamon palvelut jatkuvat syyskuussa vielä pääosin etänä. Otamme kuitenkin vastaan nuoria sovitusti 
myös ajanvarauksella Ohjaamossa, joten jos nuoren tilanne vaatii tapaamisen ”livenä”, voitte ottaa yh-
teyttä palvelunumeroomme 040 724 5440 ja sopia tapaamisen. Myös Työpisteen käyntipäivystyksen 
avautuessa aukeaa Ohjaamonkin käyntipäivystys 27.9.2021. Pop-up palvelut (erityisasumisneuvoja, 
psykiatrinen sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja) tapaavat nuoria pääasiassa ajanvarauksella kasvok-
kain.   
 
Ohjaamossa alle 30-vuotiaita nuoria palvelevat Noora Leikkanen, Katri Jähi ja Minja Vaherkylä. Uraoh-
jauksen lisäksi Ohjaamossa palvelevat psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Suomi, sosiaalityöntekijä Ann-
Margareth Österås, seksuaalineuvoja Marjukka Takala ja erityisasumisneuvoja Seija Petman.   
Ohjaamon koordinaattorina toimii Hanna Hyytiä.   
 
Ohjaamon osalta pysytte parhaiten kartalla seuraamalla Ohjaamon somea.   
Meihin saa yhteyden puhelimen, sähköpostin ja somen kautta.    
Puhelinpäivystys ma-pe klo 8.30 - 16.00 puh. 040 724 5440.  
Ohjaamon käyntipäivystys aukeaa 27.9.2021. Käyntipäivystysajat löydät Ohjaamon somesta päi-
vystyksen avautuessa. Sähköposti: ohjaamo@turku.fi  

 
Ajankohtaista 
 
Tervetuloa uudet ammattilaiset Ohjaamoon! Meillä aloittavat nuorten palvelussa psykiatrinen sai-
raanhoitaja Riikka Suomi ja sosiaalityöntekijä Ann-Margareth Österås.  
 
Ohjaamon asiakasraatiin otetaan uusia jäseniä. Ohjaamon nuoret asiakkaat ovat tervetulleita muka- 
vaan joukkoon kehittämään nuorten palveluiden kokonaisuutta ja toimimaan ”asiakasagentteina”.  
Raatiin pääsee mukaan laittamalla viestiä ohjaamo@turku.fi. Tervetuloa mukaan!   

 
Ohjaamon palvelut   
 
Turun Ohjaamossa autetaan monipuolisesti kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia alle 30-vuotiaita   
nuoria työllistymiseen, opiskeluun, asumiseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.   
Palvelut ovat maksuttomia ja niitä voivat hyödyntää myös vanhemmat, huoltajat ja nuorten parissa   
työskentelevät ammattilaiset.   



 

 

 
Työnhakupalvelut. Ohjaamo auttaa työnhakijaksi ilmoittautumisessa, antaa työnhakuvinkkejä sekä 
ajankohtaista tietoa työkokeilusta, palkkatuesta ja muista työllistymismahdollisuuksista. Työnhakuasiois-
sa auttavat Noora ja Katri ja Minja. Ohjaamo toimii osana nuorten palveluja Turun seudun kuntakokei-
lussa.  
 
Ohjaamon koulutusneuvonnan kanssa on mahdollista kartoittaa erilaisia koulutusvaihtoehtoja, miettiä   
omaa uravalintaa, kuulla itseä kiinnostavista aloista ja tehdä tuetusti koulutushakemuksia. Ohjaamon   
koulutusneuvoja ohjaa nuoria koulutuskysymyksissä.   
 
Ammatillista opinto-ohjausta ja korkeakouluohjausta antavat yhteistyössä oppilaitosten opot ja 
ohjaajat.  Varaa aika Ohjaamosta!   
 
Ohjaamon psykologien uraohjauksen tavoitteena on löytää nuoren vahvuuksien, kykyjen, kiinnostusten   
ja terveydentilan kannalta sopiva ratkaisu ja päästä toteuttamiskelpoiseen urasuunnitelmaan. Kysy lisää  
Ohjaamosta!    
 
Turun Seudun Nuorisoasuntojen erityisasumisneuvoja Seija antaa asumisneuvontaa ajanvarauksella 
etäohjauksena. Ajanvaraus Ohjaamon kautta.   
 
Seksuaalineuvoja Marjukka palvelee turkulaisia sekä Turussa opiskelevia nuoria ajanvarauksella.  
Aika varataan aina Ohjaamon kautta.   
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka palvelee turkulaisia nuoria, joilla haasteita mielenterveysasioissa 
eikä voimassa olevaa hoitokontaktia. Tiedustelut ja ajanvaraukset Ohjaamosta.  
 
Sosiaalityöntekijä Ann-Margareth auttaa nuoria silloin, kun nuori tarvitsee tukea ja ohjausta taloudelli-
sissa vaikeuksissa tai tukea asumiseen tai elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa. Sosiaalityöntekijällä 
Työpisteellä ei ole mahdollisuutta tehdä toimeentulotukipäätöksiä, mutta hän voi ohjata oikean palvelun 
piiriin ja varmistaa, että nuori saa esim. toimeentulotuen oikein haettua.   
Ajanvaraus Ohjaamon kautta. 
 
Tekemistä arkeen ja vapaa-aikaan? Ohjaamon työntekijöidenkin kanssa voit pohtia vapaa-aikaan ja   
harrastuksiin liittyviä asioita, mutta voit olla yhteydessä myös Nuorten Turkuun: 040 1833 562,   
www.turku.fi/nuortenturku     
 
Talous- ja etuusasiat. Ohjaamo voi selvittää nuoren talous- ja etuusasioita yhteistyössä talous- ja vel-
kaneuvonnan sekä kelan kanssa.   
 
 
 
 
Seuraa Ohjaamoa somessa, niin pysyt parhaiten selvillä siitä, miten Ohjaamossa palvellaan.  
 
FB: https://www.facebook.com/turunohjaamo/    
IG: @ohjaamoturku   
 
   

Lempeää syksyä kaikille!        
 
Tämä on Turun Ohjaamon uutiskirje. Jos et halua jatkossa saada vastaavia viestejä, tai haluat päästä  
listalle, ilmoita ohjaamo@turku.fi. Eurooppalaisesta tietosuoja-asetuksesta (GDPR) johtuen uusien posti- 
postilistalle haluavien pitää henkilökohtaisesti ottaa yhteys Ohjaamoon ja pyytää pääsyä listalle. Sähkö- 
postiosoitteista koostuvaa suojattua listaa käytetään vain Ohjaamon markkinointi- ja tiedotuskirjeisiin.     
 


