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Ohjaamot tarjoavat uusia ohjauspalveluja nuorille ympäri Suomen – Ohjaamoviikko Ylä-Savon
ohjaamossa 25.–31.1.2016
Nuorten palvelutarpeet ja kasvava nuorisotyöttömyys ovat synnyttäneet Suomeen uuden palvelun, nuorten
Ohjaamot. Kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitetuista Ohjaamoista nuori saa laajasti neuvontaa ja tukea
opiskeluun, työhön tai elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ylä-Savon Ohjaamo kutsuu
Ohjaamoviikolla kaikki nuoret, vanhemmat, yhteistyökumppanit ja päättäjät mukaan viettämään
ohjaamoviikkoa kanssamme.
OHJAAMOVIIKON OHJELMA (Ohjaamo-talo, Pohjolankatu 4, Iisalmi. Tarkempi ohjelma liitteessä.)
Ma 25.1. klo 14-17
YHTEISHAKU 5/5- KAIKKI YHTEISHAUSTA TAPAHTUMA
Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen avaa ohjaamoviikon klo 14. Ohjaamossa tavattavissa koulutusneuvoja,
ammatinvalinnan psykologi ja oppilaitosten edustajia ja opiskelijoita (Ylä-Savon ammattiopisto, Savon,
Iisalmen lukio, Portaanpään opisto)
Ti 26.1. klo 12
LAURA KÖNÖSEN ”AISTIEN MAAILMA” VALOKUVATAIDENÄYTTELYN AVAJAISET
Ke 27.1. klo 12-16
YRITTÄJYYSPÄIVÄ NUORILLE
Pe 29.1. klo 14-20
NUORTEN KIRPPIS
Tyypillisesti Ohjaamosta saa apua työllistymiseen, opinto-ohjausta sekä sosiaalipalveluja perinteisempien
tieto- ja neuvontapalveluiden ohella. Monet Ohjaamot tarjoavat myös erilaisia ryhmiä ja tapahtumia
nuorille yhteistyössä muun muassa yritysten ja järjestöjen kanssa.
”Ohjaamojen tavoitteena on tukea erilaisissa siirtymävaiheissa olevien nuorten kiinnittymistä
yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön. Tärkeää nuoren kannalta on tuen
laaja-alaisuus ja nuoren oma osallisuus polkunsa suunnittelussa. Uutta on myös se, että nuoret ovat
aktiivisessa roolissa palvelujen suunnittelussa ja arvioimisessa” kertoo Ohjaamojen rakentumista
koordinoivan Kohtaamo-hankeen projektipäällikkö Pasi Savonmäki.
Ylä-Savon Ohjaamo toimii osoitteessa Pohjolankatu 4, Iisalmi. Ohjaamon tieto ja neuvontapalvelu on
avoinna maanantaista torstaihin 13–16. Nuorten avoimet ovet ovat keskiviikkoisin 17–19 ja perjantaisin 16–
20. Iltaisin Ohjaamossa järjestetään myös erilaista ryhmätoimintaa nuorille.
Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi Ohjaamoviikon tapahtumiin. Halutessanne saatte
lisätietoja ja voitte sopia erillisestä juttukäynnistä tai haastatteluista Ylä-Savon ohjaamosuunnittelija Piia
Savolaisen kanssa p. 040 641 6669
Ylä-Savon Ohjaamo-hanke
Ohjaamo-talo, Pohjolankatu 4
74100 Iisalmi
www.po1nt.fi/fi/sivustot/yla-savon-ohjaamo/

Ohjaamot valtakunnallisesti

Ohjaamoja on syntynyt jo lähes 30 paikkakunnalle vuoden 2016 alkuun mennessä. Pääosin kuntien ja
kuntayhtymien käynnistämien hankkeiden tarkoituksena on rakentaa yhden oven –periaatteella toimiva
palvelukokonaisuus nuorten tueksi.
Lisätietoja Ohjaamoja koordinoivasta valtakunnallisesta Kohtaamo-hankkeesta antaa tiedottaja Merja
Tiittanen, merja.tiittanen@ely-keskus.fi , puh. 0295 024 969
Kohtaamo-hanke koordinoi Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun valtakunnallista kehitystyötä. Hanke
toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla useiden hallinnonalojen, työelämän ja kolmannen sektorin
yhteistyönä. Hanke on osa nuorisotakuun toteutusta Suomessa ja saa rahoitusta Euroopan
sosiaalirahastosta.
Valtakunnallisen Ohjaamoviikon avajaistapahtuma järjestetään Jyväskylän Ohjaamossa, ma 25.1.16 klo 13 –
15.

