OHJAAMON PALVELUT TYÖLLISTYMISEEN,
KOULUTUKSEEN JA HYVINVOINTIIN
YKSILÖOHJAUS ILMAN AJANVARAUSTA MA-TO 13-16.30
• Palveluohjaaja / nuoriso-ohjaaja joka päivä
o tietoa, ohjausta ja neuvontaa arkeen

• TE-asiantuntija joka päivä

o tukea työnhakuun, yrittäjyyteen ja opiskeluun

• Ammatinvalintapsykologi tiistaisin

o ohjausta urasuunnitteluun ja koulutukseen

• Opinto-ohjaaja torstaisin

o opiskelu, alkavat koulutukset, koulutuksiin hakeutuminen

• Sosiaaliohjaaja joka toinen keskiviikko klo 13-15
o talous, asuminen, arjen hallinta

• Psykiatrinen sairaanhoitaja kerran kuukaudessa maanantaisin klo 13-16

VALMENNUKSET
• TUUNAA TULEVAISUUTESI
o Valmennuksen tavoitteena on sparrata 16-29-vuotiaita nuoria oman
tulevaisuuden suunnan etsimiseen. Valmennuksen avulla nuorta tuetaan
löytämään omat vahvuutensa sekä rakentamaan uusia näkökulmia
omaan elämään. Valmennuksen kesto 3-4 vkoa, 9 tapaamiskertaa. Vaatii
ennakkoilmoittautumisen! Lisätietoja: Elisabet Mäkinen, p. 050 322 8189
• VOIMAUTTAVA RYHMÄ JÄNNITTÄJILLE
o Ryhmässä vahvistetaan itseluottamusta ja etsitään yhdessä
keinoja selvitä jännittävistä tilanteista. Valmennuksen kesto 8 vkoa,
kokoontuminen maanantaisin 12-14. Vaatii ennakkoilmoittautumisen!
Lisätietoja: Pauliina Soikkeli-Siikonen, p. 050 591 1104

o mielen pulmat ja haasteet

• Terveydenhoitaja kerran kuukaudessa maanantaisin klo 13-16
o terveydentilan selvittely, oman terveyden ylläpito

• Kela (skype) tiistaista torstaihin klo 13-15.30

o tukien ja etuusasioiden selvittely / hakeminen

TAPAHTUMAT
• TYÖNHAUNPIKATREFFIT
o Tule ja tapaa eri alojen työnantajia, haastatteluiden kesto
n.15min. Tapahtuma on kerran kuukaudessa, torstaisin klo 13-16
• TYÖNHAKUTIIMI
o Työnhakutiimissä on tarjolla sparrausta työnhakuun muilta
työnhakijoilta. Kerran kuukaudessa asiantuntijan vinkit
työnhakuun liittyvästä aiheesta. Tapaaminen parillisten viikkojen
keskiviikkoina.
• HANKKEIDEN MINIMESSUT

INFOT
• PALVELUT TUTUIKSI-INFOT
o Tutustumismahdollisuus samalla kertaa TE-toimiston, etsivän
nuorisotyön ja Ohjaamon palveluihin.
Kaikista tapahtumista ja valmennuksista
löydät tarkemmat tiedot:
https://www.nuortenkouvola.fi/ohjaamo
Instagram
https://www.instagram.com/
ohjaamokouvola/

OHJAAMO
Kouvolankatu 28
45100 Kouvola
puh. 020 615 5446
ohjaamo(at)kouvola.fi
MA - TO 13.00-16.30

Facebook
https://www.facebook.com/
kouvolanohjaamo/

o Tarjolla työllistymismahdollisuuksia sekä tietoa vapaa-ajan
toiminnasta.
• KOULUTUSILTAPÄIVÄ
o Ohjausta, neuvontaa ja infoja koulutusvaihtoehdoista sekä
koulutuksiin hakeutumisista.
EIVÄT VAADI ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA!

TERVETULOA!
PALVELUT JA TAPAHTUMAT OVAT KAIKILLE ALLE 30-VUOTIAILLE
AVOIMIA JA MAKSUTTOMIA. TAPAHTUMAT TOTEUTETAAN OHJAAMON
TILOISSA, OSOITTEESSA KOUVOLANKATU 28.

