
 

   

 

 
 
           

           
 

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) – 

hankkeen Avoimet Ovet 16. – 17.5 
 

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi viettää tällä viikolla avajaisia Avoimien ovien merkeissä. Maa-

hanmuuttaja Ohjaamo Kemi on Toivola-Luotolan Setlementti ry:n hallinnoima kolmivuotinen 

kehittämishanke, jossa kehitetään työikäisten maahanmuuttajien matalan kynnyksen tieto-, 

neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palveluja. Maahanmuuttaja Ohjaamo -toimin-

tamallin mukaista kaikille työikäisille avointa matalan kynnyksen palvelua ei muualta Suomesta 

vielä maahanmuuttajille löydy.  

 

Maahanmuuttaja Ohjaamolla tuodaan asiakkaat ja koulutus- ja työelämän toimijat lähemmäksi 

toisiaan, TEM/Nuorisotakuun Ohjaamo – toimintamallia soveltaen. Toimintamallin tarkoitus on 

vähentää ja ehkäistä maahanmuuttajien työttömyyttä. Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemin pal-

velut on kohdistettu Kemissä asuville maahanmuuttajille. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosi-

aalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus. Hankkeen toiminta-aika on 

15.1.2019 – 14.1.2022. ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa.  

 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat työikäiset maahanmuuttajat, opiskelijat sekä ne, joilla ei ole 

ammatillista koulutusta tai joiden osaaminen tarvitsee suomalaista päivittämistä ja tunnista-

mista. Erityisenä kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaisina olevat sekä syystä 

tai toisesta työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat. Kohderyhmää ovat myös maa-

hanmuuttotyötä tekevät ohjaustoimijat ja -verkostot, alueen koulutuslaitosten toimijat, työ- ja 

elinkeinoelämän sekä järjestöjen toimijat ja muut maahanmuuttotyötä tekevät tahot.    
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Maahanmuuttaja Ohjaamon kotoutumisvalmentajat toteuttavat yhteistyössä toimijaverkoston 

kanssa monialaisia ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, joilla tähdätään maahanmuut-

tajien työllisyys- ja koulutusvalmiuksien edistämiseen. Hanke toimii Toivola-Luotolan Setle-

mentin Monikulttuurisen Kohtaamispaikka Mikserin yhteydessä, Sauvotalon toisessa kerrok-

sessa osoitteessa Valtakatu 22, Kemi. 

 

Ohjaamon monikieliset kotoutumisvalmentajat päivystävät arkisin klo 10 – 12 välisenä aikana. 

Ohjaamon henkilöstö palvelee suomen ja englannin lisäksi muun muassa arabian, goranin, 

kurmanjin, persian/darin, somalin, soranin, turkin ja venäjän kielillä. Valmentajilta voi varata 

myös henkilökohtaisia aikoja päivystysaikojen ulkopuolelle, jolloin myös tarvittaessa thain ja 

burman kielinen asiointi on mahdollista.  

 

Yksilöohjauksen lisäksi Ohjaamossa tarjotaan avointa ohjausta. Keskiviikkoiltapäivisin Ohjaa-

mossa päivystää eri oppilaitosten asiantuntijoita, joilta saa apua ja neuvoja osaamisen tunnis-

tamiseen ja oman koulutuspolun suunnitteluun. Tiistai- ja torstai-iltapäivisin Ohjaamossa ko-

koontuu avoin työnhakuklubi, jossa työpaikkahakemusten lisäksi autetaan ansioluetteloiden ja 

työnhakuprofiilien laatimisessa.  

 

Maahanmuuttaja Ohjaamoon ja sen henkilöstöön voi tutustua torstaina ja perjantaina klo 10 – 

15 välillä, miten vain itselle sopii parhaiten.  Avoimien ovien aikana voi tutustua myös Kohtaa-

mispaikka Mikserin ja Meri-Lapin äitien järjestölähtöinen kotoutuminen – hankkeen toimintaan. 

Päivän aikana tiedon, yhteistyön ja kumppanuuden lisäksi tarjolla on monikulttuurisia kohtaa-

misia pienen tarjottavan kera.  

 

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Jaana Tapalinen, P. 040 195 1917 jaana.tapalinen@toivola-luotola.fi 

Ura- ja kotoutumisvalmennuksen koordinaattori Viktoria Karvonen, P. 040 159 8471, vikto-

ria.karvonen@toivola-luotola.fi 

Projektisihteeri Maria Aho, P. 040 159 8453, maria.aho@toivola-luotola.fi 


