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Ohjaamon uutiskirje

Ajankohtaisimmat tiedot tapahtumista ja toiminnasta löydät
Ohjaamon instagramista @ohjaamoporvoo.

Kesätyörekry-ilta Ohjaamossa torstaina 26.1. klo 16-18.
Talous- ja velkaneuvoja ottaa vastaan ilman ajanvarausta kerran
kuussa maanantaina 30.1, 27.2, 27.3. ja 24.4. klo 13-16.
Kelan työntekijä päivystää Ohjaamossa kerran kuussa tiistaina 31.1,
28.2, 28.3, 25.4. ja 30.5. klo 13-16.
Careerian opinto-ohjaaja päivystää Ohjaamossa kerran
kuukaudessa torstaina 9.2, 9.3, 13.4, 11.5. ja 8.6. klo 13-16.
Duunitehdas tiistaina 7.2. klo 10-15.

 

Uusi vuosi, uudet kujeet! Tai oikeastaan jatkamme Ohjaamossa samalla laadukkaalla
toiminnalla kuin ennenkin. Ohjaamo on avoinna maanantaista torstaihin klo 12:30-16 ja meille
voi saapua ilman ajanvarausta. Jos tapaamista toivoo muuna kuin aukioloaikoina, voimme
sopia ajanvarauksen.

Vierailevat päivystäjät aloittavat jo tammikuun lopussa vuorot Ohjaamossa. Aikataulut talous-
ja velkaneuvojan, Kelan työntekijän ja opinto-ohjaajan päivystyksistä näet ylhäältä kevään
muistilistasta. Heille ei tarvitse ajanvarausta, voi vain saapua paikalle.

Ohjaamon keväälle on paljon suunnitelmia. Kesätöiden haku käy kuumana ja me Ohjaamossa
olemme kaikkien alle 30-vuotiaiden tukena kaikenlaisissa kesätöiden haussa. Tällä viikolla on
luvassa kesätöihin painottuva rekryilta, josta lisää tietoa seuraavalla sivulla. Myös
lyhytkorttikoulutuksia on tulossa kevään aikana, näistä tiedotamme heti kun päivämäärät
varmistuvat.

Kevään yhteishaut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin sekä korkeakouluihin alkavat olla
myös ajankohtaisia. Ohjaamoon voi tulla juttelemaan erilaisista opiskeluvaihtoehdoista ja
ohjaamme tarvittaessa eteenpäin ammatinvalintapsykologille.

Duunitehdas järjestetään jälleen Taidetehtaalla 7.2.2023 klo 10–15. Myös Ohjaamo on mukana
Duunitehtaassa, tervetuloa juttelemaan! 

Ohjaamo on avoinna
ma-to 12.30-16ja muina aikoinaajanvarauksella.



Seuraa meitä!
 

Instagram:
ohjaamoporvoo 

Facebook:
Ohjaamo Porvoo

 
Uutiskirjettä saa vapaasti

jakaa verkostolle.
Voit myös tilata tai perua
uutiskirjeen ilmoittamalla

asiasta osoitteeseen
ohjaamo@porvoo.fi

Terveisin, me ohjaamolaiset

Kesätyö-rekryilta
 

Ohjaamo Porvoo järjestää kesätöihin painottuvan
rekrytointi-illan kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja

nuorille aikuisille torstaina 26.1.2023 klo 16–18.
 

Rekrytointi-ilta on maksuton pieni messumainen
tapahtuma, jossa työnhakija pääsee keskustelemaan

suoraan työnantajien kanssa avoimista
kesätyöpaikoista. Tapahtumaan on tulossa
porvoolaisia yrityksiä, jotka hakevat yli 600

kesätyöntekijää Porvoon alueelle. 
 

Työnantajat ovat paikalla koko tapahtuman ajan
ja tapahtumaan voi osallistua mihin aikaan vain

klo 16-18 välillä. 
 

Nähdään Ohjaamossa!

Kesätöitä kannattaa hakea jo nyt!
  

Paras aika hakea kesätöitä on nyt, sillä moni kesätyöpaikka on jo
avoinna. Ohjaamo tarjoaa apua ihan kaikissa kesätyönhakuun
liittyvissä asioissa. Ohjaamoon voi tulla tekemään esimerkiksi

CV:n ja kesätyöhakemuksia tai saamaan vinkkejä työn
hakemiseen, kesätyösetelituen hyödyntämiseen tai sopivien

työpaikkojen löytämiseen.  
 

Ohjaamo tarjoaa alle 30-vuotiaillle porvoolaisille maaliskuussa
useita työllistymistä edistäviä lyhytkorttikoulutuksia 10 euron

osallistumismaksulla. Tarkoituksena on toteuttaa maaliskuussa
ainakin hygienia- ja anniskelupassikoulutukset ja

mahdollisuuksien mukaan myös työturva- ja
tulityökorttikoulutukset.  Koulutusten ajankohdat varmistuvat
pian ja niistä tiedotetaan ensimmäisenä Ohjaamon verkkosivuilla

sekä instagramissa. 
 

Kaupunki tukee myös tänä vuonna nuorten kesätyöllistymistä
250 euron arvoisella kesätyösetelillä. Tukea maksetaan

Porvoossa toimiville työnantajille, jotka työllistävät porvoolaisia
vuosina 2005–2007 syntyneitä nuoria vähintään kahdeksi

viikoksi. Työnantaja varaa setelituen ja yksi työnantaja voi varata
korkeintaan viisi seteliä. Seteleiden varausaika alkaa 8.

helmikuuta ja niitä on jaossa yhteensä 150 kpl.  
 

Kesätyösetelitukea koordinoi Ohjaamo.
Lisätietoa setelistä saa nettisivuilta ja Ohjaamosta.  

mailto:ohjaamo@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorten-porvoo/ohjaamo/kesatyoseteli/

