
 

 

 
 
                                      
 
 

                                        
 

 
     

OHJAAMON KESÄ 
  
Ohjaamo palvelee alle 30-vuotiaita nuoria ilman ajanvarausta lähityössä päivystäen sekä ajanva-
rauksella ma-pe klo 9–15 Työpisteellä (Käsityöläiskatu 10).  
 
Ohjaamon osalta pysytte parhaiten kartalla seuraamalla Ohjaamon somea.   
Meihin saa yhteyden puhelimen, sähköpostin ja somen kautta.    

Puhelinpäivystys ma-pe klo 9–15 puh. 040 724 5440. (myös WhatsApp) 

Sähköposti: ohjaamo@turku.fi  
Käyntipäivystys ilman ajanvarausta ma-pe klo 9–15.  
Heinäkuun päivystysajat ilmoitetaan erikseen.  

 
Ajankohtaista 
 
Ohjaamossa on aloittanut kaksi uutta ammattilaista uusin palveluin. Palvelukoordinaattori 
Riitta Henriksson ja palveluasiantuntija Marianna Talvitie. Riitta ottaa ohjaukseen nepsy-nuoria ja auttaa 
kuntoutusasioissa. Marianna taas ohjaa nuoria toimeentuloon ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyk-
sissä sekä toimii nuorten rinnallakulkijana ja palveluohjaajana. Molemmat palvelevat myös ulkopaikka-
kuntalaisia nuoria.  
 
Ohjaamo palvelee Työpisteellä uusissa tiloissa. Ohjaamoon löydät kääntymällä sisääntuloaulasta 
vasemmalle ja kipaisemalla raput toiseen kerrokseen. Liikuntaesteellisiä asiakkaita palvelemme 
ensimmäisen kerroksen tiloissa.  
 
Valmistuneiden nuorten opas palveluihin on julkaistu. https://www.turku.fi/sites/default/fi-
les/atoms/files/opas_toinenaste_2022_fin_1.pdf 
 
 
Kelan palvelut taas ”livenä” Ohjaamossa maanantaisin klo 12–15. Mirka palvelee nuoria ilman 
ajanvarausta. Heinäkuussa palvelut tauolla ja ne avautuvat jälleen 8.8.2022.  
 
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!   

 
Seuraa Ohjaamoa somessa, niin pysyt parhaiten selvillä siitä, miten Ohjaamossa palvellaan.  
 
FB: https://www.facebook.com/turunohjaamo/    
IG: @ohjaamoturku   
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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.   
 
Kelan palvelut Nuori voi olla Kela-asioissaan tulla paikan päälle Ohjaamoon maanantaisin klo 12–15 
ja hoitaa asioitaan yhteistyössä Kelan työntekijän kanssa. Kelan ohjaamopalvelut lomalla 4.7.2022 – 
5.8.2022. 
 
Työnhakupalvelut Ohjaamo auttaa työnhakijaksi ilmoittautumisessa, antaa työnhakuvinkkejä sekä ajan-
kohtaista tietoa työkokeilusta, palkkatuesta ja muista työllistymismahdollisuuksista. Ohjaamo toimii myös 
osana nuorten palveluja Turun seudun kuntakokeilussa.  
 
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!    
 
Nuorten asumisneuvonta  
Kun nuori tarvitsee apua asunnon hakemiseen, asumisen arjen onnistumiseen tai yllättävään asumison-
gelmaan, niin nuorten asumisneuvoja Anne päivystää puhelimessa keskiviikkoisin klo 9–15 nume-
rossa 0400 491 761.  Palvelu tauolla heinäkuun ajan.  
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka palvelee turkulaisia nuoria, joilla haasteita mielenterveysasioissa 
eikä voimassa olevaa hoitokontaktia. Tiedustelut ja ajanvaraukset Ohjaamosta. Heinäkuun ajan lomalla.  
 
Palveluasiantuntija Marianna auttaa nuoria silloin, kun nuori tarvitsee tukea ja ohjausta taloudellisissa 
vaikeuksissa tai tukea asumiseen tai elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa. Marianna myös ohjaa nuo-
ren oikean palvelun piiriin ja varmistaa, että nuori saa esim. toimeentulotuen oikein haettua.   
Mariannaan voi olla suoraan yhteydessä puh. 040 558 4042. 
 
Palvelukoordinaattori Riitta on ammattilainen nepsy- ja kuntoutusasioissa. Riitta ohjaa nepsy-nuoria ja 
auttaa kuntoutus- ja työkykyasioissa sekä auttaa nuorta löytämään oikeat palvelut.  
Riittaan voit olla suoraan yhteydessä puh. 040 482 5576. 
 
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. NuortenTurku auttaa myös alle 18-vuotiaita nuoria kesätyön haussa.  
     

Lämpöistä kesää 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.     
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