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Byströmin Ohjaamo
– Kohtaamme sinut
Byströmin Ohjaamo on matalan kynnyksen
palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille.
Byströmin Ohjaamosta saa henkilökohtaista
ohjausta, tukea ja neuvontaa saman katon
alta. Byströmillä voi asioida paikan päällä,
puhelimitse sekä sähköisissä palveluissa.

Päivittäin tavoitettavien palveluiden
lisäksi Byström tarjoaa erilaisia
jalkautuvia palveluita, joita järjestetään
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Meillä on myös tapahtumia ja
ryhmätoimintoja.
www.ouka.fi/bystrom

Nuorisopalvelut
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilöllistä ohjausta nuorisolain mukaisesti 15–29-vuotiaille
työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella oleville nuorille.
Ohjaajat ovat kohtaamistyön ammattilaisia, ja he auttavat ja tukevat
nuoria erilaisissa muutoksissa. On tärkeää, että nuori saa hänelle kuuluvat palvelut.
Työtä tehdään myös ryhmissä sekä erilaisissa verkostoissa.
Etsivä nuorisotyö koordinoi kutsuntaikäisille suunnattua
Time Out! Aikalisä! –toimintaa.
p. 044 703 1245

Bysis nuortenkahvila
Byströmin nuortenkahvila Bysis tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia alle 30-vuotiaiden vapaa-aikaan. Bysiksellä on tiloja,
joissa järjestetään niin avointa kahvila- ja nuorisotilatoimintaa kuin erilaisia ryhmätoimintoja. Bysiksen työntekijöiltä voi
varata tiloja nuorten omille ryhmille sekä nuorisojärjestöjen
toimintaan. Nuorisojärjestöt ja nuoret voivat järjestää nuorille
suunnattuja tapahtumia kuten konsertteja, discoja ja teemailtoja – vain mielikuvitus on rajana.
p. 044 703 8219
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Peli- ja mediatila
Peli- ja mediatila on PC-pelaamiseen ja mediaprojekteihin tarkoitettu tila, jossa järjestetään toimintaa nuorten omien toiveiden mukaisesti. Tila ja koneet ovat nuorten vapaassa
käytössä. Tilassa järjestetään koulutuksia ja työpajoja sekä erilaisia tapahtumia, kuten
verkkopeliturnauksia. Peli- ja mediatilan voi varata omia projekteja kuten kaveriporukan
laneja varten.
p. 044 703 8219

Kohdennettu nuorisotyö
Kohdennettuun nuorisotyöhön sisältyy ehkäisevän työn koordinointi nuorisopalveluissa.
Kohdennettua työtä tehdään yhdessä verkostojen kanssa. Nuorille tarjotaan ryhmätoimintoja mm. tunnetyöskentelyssä sekä verkkoryhmiä. Lisäksi järjestetään tapahtumia ja
kampanjoita.
p. 044 703 8246

Sähköiset palvelut
Byströmin Ohjaamo tarjoaa neuvontaa ja ohjausta myös verkossa. Byströmin Chatia tehdään monialaisesti. Mukana on mm. nuorisotyöntekijä, ammatinvalintapsykologi ja terveydenhoitaja. Byströmin Ohjaamo löytyy myös Facebookista, Instagramista ja Youtubesta.
Kotisivuiltamme www.ouka.fi/bystrom löydät tarkemmat palvelukuvaukset, ajankohtaiset uutiset, yhteystiedot ja Chatin.

CHA T

Tieto- ja neuvontapalvelu
Tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa Oulussa asuville alle 30-vuotiaille nuorille, nuorten läheisille ja nuorten parissa työskenteleville maksutonta neuvontaa, ohjausta ja ajantasaista tietoa
eri aihealueista. Tieto- ja neuvontapalvelussa voi asioida paikan
päällä ilman ajanvarausta, puhelimitse tai Nettinappi.fi –verkkopalvelussa. Paikan päällä asioidessa voi käydä netissä, tulostaa,
skannata ja ottaa kopioita veloituksetta. Byströmillä on Oulun
kaupunginkirjaston Byströmin toimipiste, josta voi lainata nuorten elämään liittyvää kirjallisuutta sekä muuta materiaalia.
p. 050 599 2293

Maahanmuuttajanuorten ohjaus
Nuorta ja hänen perhettään ohjataan, neuvotaan ja tuetaan
omien asioiden hoitamisessa sekä jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Apua saa esimerkiksi oleskelulupa- ja kansalaisuushakemusten tekemisessä. Ohjausta ja neuvontaa saa myös
koulutus- ja työllistymisasioissa.
p. 044 703 8294

Nuorten työllisyyspalvelut
Työpörssi
Työpörssistä löytyy työkokeilupaikkoja oululaisille työttömille
työnhakijoille. Työkokeilupaikkoja on tarjolla monipuolisesti
eri aloilta niin Oulun kaupungin yksiköissä kuin yritysten ja järjestöjen puolella. Työpörssistä löytyy myös Oulun kaupungin
nuorten työpajojen avoimet työkokeilupaikat.
Työkokeilussa voi tutustua eri ammatteihin ja työtehtäviin
sekä saada varmuutta ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun. Työkokeiluun voi lähteä myös ammattikoulutettu
nuori, jolloin tavoitteena on tukea pitkään työelämästä
poissaolleen nuoren paluuta töihin. Ennen työkokeilupaikan hakemista on selvitettävä TE-toimistosta, onko
oikeutettu työkokeiluun.
www.ouka.fi/tyoporssi
p. 044 703 4743, 044 703 4846

Kesätyöt
Byströmin Ohjaamosta saa ohjausta ja neuvontaa kesätyöasioissa. Ohjaajat neuvovat
opiskelijoita kesätyön haussa Oulun kaupungin palvelualueille ja liikelaitoksiin sekä
nuoria kesätyöseteleihin ja kesätyöyrittäjyyteen liittyvissä asioissa.
Ohjaajat neuvovat myös työnantajia nuoren kesätyöllistämisessä.
kesatyo@ouka.fi
p. 044 703 4038, 044 703 1649, 044 703 4878

Arpeetti-työllistäminen
Arpeetti-työllistäminen on kohdennettu opiskelijoille. Työllistäminen on ympärivuotista toimintaa, johon opiskelijat ohjautuvat
Kelan ja sosiaalipalveluiden kautta. Työpisteet ovat Oulun kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa.
p. 044 703 4038

Työllistymisen palveluohjaus
Työllistymisen palveluohjaus toteutetaan yhteistyössä nuoren
kanssa. Tavoitteena on löytää nuoren koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät oikeat palvelut oikea-aikaisesti. Palveluohjaajat
auttavat nuorta löytämään hänelle soveltuvimman palvelun
kuten kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työhönvalmennus tai
kouluttautuminen. Palveluohjaus etenee yhteistyössä monialaisen verkoston sekä TE-toimiston kanssa.
p. 050 566 7001, 050 464 4918

Työhönvalmennus
Työhönvalmennusta tarjotaan oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille, joiden työttömyys
on pitkittynyt tai jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Ohjausta tarjotaan myös
oppisopimuspaikkaa etsiville nuorille.
Työhönvalmennus on ryhmä- tai yksilöohjausta, jossa kehitetään nuoren työnhakuvalmiuksia (esimerkiksi työnhakuasiakirjojen laatiminen, työkokeilu- ja työpaikkojen
hakeminen ja yritysvierailut). Valmennuksen aikana nuorta tuetaan tunnistamaan omat
vahvuutensa, osaamisensa ja kehittämistarpeensa. Työhönvalmentajat tukevat nuoren
työllistymispolkua hänen oman suunnitelmansa mukaisesti. Työhönvalmentajat ovat
myös työnantajien ja yritysten yhteyshenkilöinä nuorten työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
p. 040 355 2506

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työttömille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain
mukainen sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja
toimintakykyä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman
kautta. Lain mukaan aktivointisuunnitelma tehdään TE-palveluiden, kunnan ja asiakkaan
välisenä yhteistyönä, ja se sisältää myös kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat
muut palvelut esimerkiksi terveys- ja kuntoutuspalvelut. Tarpeellisuuden arvioinnin
tekee kuntouttavan työtoiminnan järjestävä ohjaaja ja TE-asiantuntija yhdessä asiakkaan
kanssa.
p. 050 595 6475

Taidetoiminta
Byströmin Ohjaamossa on mahdollisuus osallistua taidepainotteiseen toimintaan.
Taidetoimintaa toteutetaan kahdella tavalla.
Taideryhmä on kuntouttavan työtoiminnan ryhmä, jossa voi käydä yhdestä kahteen kertaa viikossa. Taideryhmässä kokeillaan erilaisia taidevälineitä ja -tekniikoita, ollaan itselle
tärkeiden asioiden äärellä ja tarkastellaan maailmaa eri näkökulmista erityisesti kuva- ja
sanataiteen keinoin.
Avoin taidetila on taiteen kokeilutila, johon ei tarvita ennakkoilmoittautumista eikä omia välineitä. Avoimessa taidetilassa testaillaan viikottain sana- ja kuvataiteen menetelmiä ja
hullutellaan luovien kokeilujen parissa.
p. 040 646 4554, 044 703 7539

Helppari-toiminta
Helppari-toiminta on hyvinvoinnin edistämistä ja arkielämän
taitojen vahvistamista. Helppari-yksilöohjauksen avulla nuorella on mahdollisuus tutustua uusiin liikuntalajeihin, aloittaa
liikuntaharrastus tai saada ohjausta ja apua arjenhallintaan.
Nuori tapaa Helppari-ohjaajan neljästä kahdeksaan kertaan
yhteisen tekemisen merkeissä.
Helppari-toimintaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä
työntekijään Byströmin Ohjaamossa.
p. 040 688 2831, 044 703 4878

Hyvinvointipalvelut
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitajan työ on kokonaisvaltaista hyvinvointiin
vaikuttamista niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Nuoren
omia voimavaroja tuetaan ja vahvistetaan hyvinvoinnin ja
terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Työmuotoina on terveystapaaminen, yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa sekä nuoren luokse jalkautuminen,
ryhmätoiminta ja sähköiset palvelut.
p. 050 594 5831

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Byströmin psykiatrinen sairaanhoitaja toimii osana
Oulun kaupungin perusterveydenhuoltoa. Toiminta on
mielenterveyttä edistävää. Työ on pääasiassa yksilö- ja
työparityötä, mutta psykiatrinen sairaanhoitaja pitää
myös erilaisia ryhmiä. Tehtävänä on toimia esimerkiksi
depressio-, paniikki- ja unihäiriöistä kärsivien nuorten
kanssa sekä heidän läheistensä tukena. Mikäli tarpeellista,
asiakas ohjataan edelleen erikoissairaanhoidon palveluihin.
Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä talon muiden
toimijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa.
p. 050 594 3916

Sosiaaliohjaaja
Byströmin Ohjaamossa toimii sosiaaliohjaaja. Hän neuvoo nuoria talouteen, elämänhallintaan ja asumiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja suunnittelee yhdessä nuoren
kanssa nuorta tukevia jatkotoimenpiteitä.
p. 050 379 2481

Päihdetyöntekijä
Oulun kaupungin päihdetyöntekijä on tavattavissa Byströmin Ohjaamossa tiistaisin
klo 14–16. Vastaanotolla voi keskustella päihde- tai rahapeliongelmasta sekä
saada terveysneuvontaa aiheeseen liittyen. Halutessaan voi asioida anonyymisti.
Päihdetyöntekijän kautta on mahdollisuus hakeutua päihdepalveluiden asiakkuuteen.
p. 050 599 2293

TE-palvelut
Ohjaamoasiantuntijat
TE-palveluiden ohjaamoasiantuntijoilta saa apua työ- ja koulutusasioissa sekä työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.
Ohjaamoasiantuntijat ovat päivittäin tavoitettavissa ilman ajanvarausta.
p. 029 505 6812, 029 505 6358, 029 505 6689, 029 505 6662

Ammatinvalinnanohjaus
TE-palveluiden psykologilta saa ohjausta ammatinvalintaan ja opiskeluun liittyvissä
kysymyksissä. Keskustelujen lisäksi ohjaus voi sisältää psykologisia testejä ja arvioita
sekä työ- ja koulutuskokeiluja.
p. 029 505 6588

KELA
Palveluasiantuntija
Kelan palveluasiantuntija neuvoo ja ohjeistaa Kelan etuusasioissa ja palveluissa. Apua saa
esimerkiksi hakemusten täyttämisessä ja liitteiden toimittamisessa. Asiantuntijalta saa
tietoa Kelan erilaisista palveluista kuten kuntoutusvaihtoehdoista ja niihin hakeutumisesta.
Kelan palveluasiantuntija on paikalla Byströmin Ohjaamossa tiistaisin. Voit varata ajan
Byströmin Ohjaamosta.
p. 050 599 2293

Byströmin ohjaamon organisaatio
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Tule käymään!
Olemme avoinna
ma–pe klo 9–16

www.ouka.fi/bystrom

050 599 2293
Hallituskatu 5 a
90100 Oulu

Graafinen suunnittelu: Riitta Marjusaari Painatuspalvelut, Monetra Oulu Oy
Kuvitus: Minna Keränen

bystrom@ouka.fi

