
 

 

NAVIGATORN - på gång just nu    februari-april 2020  
 
Navigatorn erbjuder information och handledning för unga under 30 år. 
Vi erbjuder rådgivning om bland annat arbete, utbildning, boende, 
hälsa, ekonomi och fritid. Navigatorn grundar sig på ett brett 
samarbetsnätverk som omfattar personer som jobbar inom många olika 
områden. Vi samarbetar och hjälper dig att få det stöd du behöver. 
Navigatortjänsterna är helt avgiftsfria. 
  
Med det här infobrevet vill Navigatorn sprida information om vad som är 
på gång i Jakobstadsregionen. Infon är tänkt för ungdomar och alla som 
jobbar med ungdomar. 

 
För mer info : Navigator koordinator Marina Spets 
  Tel. 0295 056 183 

  marina.spets@te-byran.fi 

Vår hemsida: https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vaasa 
Instagram:  ohjaamopohjanmaa 
Facebook: Ohjaamo Pohjanmaa - Navigatorn Österbotten     
  https://www.facebook.com/OhjaamoPohjanmaa/ 
 

 
OHJAAMO -  ajankohtaista  helmikuu-huhtikuu 2020  
 

Ohjaamo tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille tietoa ja ohjausta työhön, 
opiskeluun, asumiseen, talouteen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan 
liittyvissä asioissa. Ohjaamolla on laaja yhteistyöverkosto ja meillä 

työskentelee monien alojen ammattilaisia. Ohjaamon palvelut ovat 
maksuttomia. 
 
Uutiskirjeen avulla Ohjaamo haluaa tiedottaa, mitä on meneillään tai 
tulossa Pietarsaaren seudulla. Tieto on tarkoitettu nuorille ja kaikille, 
jotka työskentelevät nuorten parissa. 
 

 
Lisätietoa: Ohjaamokoordinaattori Marina Spets 
  Puh. 0295 056 183 
  marina.spets@te-toimisto.fi 
Kotisivu: https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-vaasa 
Instagram:  ohjaamopohjanmaa 

Facebook: Ohjaamo Pohjanmaa - Navigatorn Österbotten     
  https://www.facebook.com/OhjaamoPohjanmaa/ 
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FRIDA – Fri från våld. Väkivallasta vapaaksi  

(f.d. Kvinnojouren)  
 
FRIDA erbjuder stöd vid närståendevåld (fysiskt eller psykiskt) och sexuella övergrepp, i 
form av enskilda stödsamtal samt stödgrupper. Det kan t.ex. handla om en kontrollerande 
partner, våldtäkt, sexuella trakasserier eller våld hemma. Följ med vår verksamhet på 
hemsidan och på Facebook. Vårens grupper: 
 
On 22.1 kl. 18: Stödgrupp för kvinnor som upplevt våld i sina förhållanden  
To 30.1 klo 18:Tukiryhmä naisille jotka ovat kokeneet väkivaltaa parisuhteessaan 
On 29.1 kl. 18: Stödgrupp för tonårsflickor som utsatts för våldtäkt eller sexuella trakasserier  
Vi erbjuder även sorgbearbetningsgrupper:  
Må 20.1 kl. 18: Stödgrupp för tonåringar kring sorger och förluster  
Må 27.1 kl. 18: Förlusthantering för kvinnor   
 

För mer info: info@kvinnojouren.fi eller 06-7245600 / 050 596 0980, www.kvinnojouren.fi 

eller www.facebook.com/KvinnojourenJakobstad 



 

 

 

 

 

 

Kriisipuhelin 09 2525 0111  
teki ennätyksen vuonna 2019, yli 210 00 puheluita tuli. Soittojen määrä jatkaa kasvuaan. 
Kriisipuhelin laajenee nyt 24/365, kellon ympäri, vuoden jokainen päivä. Valo mukana 
päivystyksessä.  

 

Kristelefonen 09 2525 0112  
ringde inte lika mycket men vi gjorde ett eget rekord i december med över 100 samtal. 
 
1. Vem är det som ringer en kristelefon? 
Det är vem som helst oberoende av kön eller ålder, den finns till för alla. 
 
2. Vad kostar det att ringa ett krissamtal? 
För samtalen debiteras vanlig samtalsavgift beroende på vilket mobilabonnemang man 
använder. MIELI, Österbottens kriscenter Valo debiterar inget extra för samtalen. 
 
3. Kan man se ringarens telefonnummer? -Nej! 
 
4. Vem är det som svarar? 
I kristelefonen svarar det utbildade frivilliga runt om i Svenskfinland samt professionella 
krismedarbetare. (För att vara frivillig måste man vara 24år) 
 
5. Vad är en tillräcklig kris för att ringa? 
Här finns det inga rätt och fel, samtalen som kommer till oss handlar om livet! 
- Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? 
- Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? 
- Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? 
- Har du självdestruktiva tankar? 
- Har du utmaningar i parförhållandet eller familjen? 
- Arbetslivet, studielivet, föreningslivet, företagarlivet, pensionärslivet mm. 
 
Funderar du på om du skall ringa eller ej, ring kristelefonen, den finns till för alla! 



 

 

 

Vi på Psykosociala förbundet r.f ordnar kurser för 

att finna gnistan tillbaka, träffa andra med liknande 

erfarenheter.  

 
Kurs; KUL för unga, den 5-8.3.2020. Plats; Himos, Särkisaari läger- och kursgård. 

Målgrupp unga i åldern 13-20 år med erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa i 

familjen. Ansökan senast 9.2.2020. Detta är en kurs för dej som vill vara ute i slalombacken 

eller i skidspåret. Målsättningen är att erbjuda möjlighet till både aktivitet och avslappning 

samt att få träffa andra med liknande erfarenheter hemifrån. 

 

Kurs; att lära mig leva med bipolaritet 23-26.4.2020. Kursplats; Ruissalo, Åbo. Ansökan 

bör vara hos oss senast; 25.03.2020. Målgrupp; vuxna personer med diagnosen bipolär, 

med psykosocialt funktionshinder. Målsättning;  att lära sig att leva med sjukdom, bipolär. 

Lära dig att känna igen dina svängningar och hur du bemästrar dom. Stöd till att finna 

verktyg för en bättre vardag i livet. Metoderna under kursen är, föreläsning och 

gruppdiskussioner. Träffa andra med liknande erfarenheter och få stöd och kunskap genom 

kamratstöd.  

 

Kurs; 60+, den 14-17.5 2020. Kursplats; Lärkkulla, Karis. Ansökan bör vara oss tillhanda 

senast 15.4.2020. Målgrupp personer med upplevd psykisk ohälsa och i åldern 60 år och 

uppåt. Målsättningen är att erbjuda stöd och verktyg som ökar den psykiska hälsan. Matprat, 

avslappning, föreläsningar och kamratstöd. 

 

Kurs i skärgården 8-12.6.2020. Kursplats; Skärgårdsskolan, Houtskär, Åbolands skärgård. 

Ansökan bör vara hos oss senast 10.5.2019. Målgrupp; vuxna personer med erfarenheter 

av psykisk ohälsa som vill finna krafter via upplevelser i naturen. Målsättning; erbjuda 

upplevelser av psykiskt välmående genom olika gruppaktiviteter i gemenskap med andra. 

Föreläsningar och gruppdiskussioner om psykisk hälsa och återhämtning. Få insikt om sin 

egen kapacitet. Friluftsliv genom skärgårdsaktiviteter som bl.a. mete, allmogesegling, vandra 

i naturen, bastubad och dopp. Kamratstöd.  

 

Kurs; Personlig utveckling 24-27.9 2020 Kursplats; Norrvalla, Vörå. Ansökan bör vara 
hos oss senast 28.8. 2020. Målgrupp; unga vuxna personer i åldern 20-30 år, med 
erfarenhet av psykisk ohälsa. Målsättning; Jobba med teman som självkänsla, 
självförtroende och ge konkreta verktyg att använda i vardagen hemma. Möjlighet till både 
aktivitet och vila. Träffa andra med liknande erfarenheter och få stöd och kunskap genom 
kamratstöd.  
 



 

 

Kurs; det är lugnt- Må bra kurs för unga i åldern 16-20 år. Ordnas den 8-11-10.2020. 

Kursplats; Norrvalla, Vörå. Ansökan senast 11.9. Målgrupp unga i åldern 16-20 år med 

erfarenhet av stress, ångest eller depression. Målsättning: att öka den ungas välbefinnande 

genom fokus på självkänsla och självförtroende samt att ge den unga metoder att hantera 

stress och nervositet. Kamratstöd. 

 

Kurs; depressionskola 22-25.10.2020. Kursplats; Backby gård, Esbo. Ansökan bör vara 

hos oss senast; 18.9.2020. Målgrupp; vuxna personer med depressions symptom, med 

psykosociala funktionshinder. Målsättning; att lära sig att förebygga och hantera 

depressionstillstånd. Målet med kursen är att med självhjälpsmetod, föreläsning och 

gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodernas längd och göra 

depressionsepisoderna mindre kraftiga. Träffa andra med liknande erfarenheter och få stöd 

och kunskap genom kamratstöd.  

 

Kurs; Sömnskola 12-15.11.2020. Kursplats; Norrvalla, Vörå. Ansökan bör vara oss 

tillhanda senast 16.10.Målgrupp; vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem. 

Målsättning; att få kunskap kring sömnens fysiologi, information genom föreläsningar och 

diskussioner.  Att erbjuda både vila och aktivitet. Träffa andra med liknande erfarenheter, 

kamratstöd.  

 

Ansökning till våra kurser 
Till våra kurser ansöker du smidigast via vår hemsida https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser 

Våra kurser är avgiftsfria, inkl. kost, logi och resor. För mera info www.fspc.fi eller kontakta  

pia.rosengard@fspc.fi , 050-5142295 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi,  050-3688891. 

 

Ställ en fråga till Psykosociala förbundet  
Är det något du funderar över? Om dig själv, din anhörig, någon vän, något som oroar dig? 

Då kan man ”ställa en fråga” via vår hemsida anonymt. Camilla eller Ann-Charlott svara 

inom en vecka. Du kan även läsa våra frågor och svar via vår hemsida 

https://www.fspc.fi/fraga/stall-en-fraga  

 

Rådgivning via Psykosociala förbundet  

Funderar du på något som du känner att du behöver få utrett? Vår  rehabiliteringsrådgivare 

Camilla Roslund-Nordling,  hjälper dig gärna! Det kan t.ex. gälla: Frågor kring olika stöd eller 

ansökningar. Hjälp med att överklaga och skriva besvär. Var kan man få hjälp och stöd i 

vardagen? Du är anhörig och funderar kring dessa saker. Eller något annat. Du kan ringa 

050-4096640 eller mejla camilla.roslund-nordning@fspc.fi eller ställa din fråga via vår Ställ 

en fråga-funktion . Camilla jobbar måndag – fredag kl. 9–15. Önskar man träffa Camilla 

personligen så brukar det också gå att ordna.  
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http://www.fspc.fi/
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Hitta lediga jobb och arbetskraftsutbildningar på vår hemsida http://www.te-palvelut.fi/te/sv/  

Yrkesval och utbildning: http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-

uraohjaus 

 

Kolla också in aktuella händelser, jobbsökarträning, karriärträning, mm. 

http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/pohjanmaa/tapahtumat 

  

I Jakobstad:   Karriärträning för invandrare 20 dagar start 3.2 

   Jobbsökningens grunder 5 dagar start 10.2  

   Karriärträning med betoning välbefinnande på jobbet 30 d start 17.2 

   Företagarutbildning 25 dagar start 9.3     

         

Webbkurs:   Visa dina styrkor! 5 dagar start 17.2      

   Karriärträning 20 dagar start 2.3 

      

Webbinarium:      Arbetssökningens start-info 29.1 

   Effektivera jobbsökningen, tips och vägledning 29.1 

 

 

Kotisivuiltamme https://www.te-palvelut.fi/te/fi/ löydät avoimia työ- ja koulutuspaikkoja.  

Ammattivalinta ja koulutus: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-

uraohjaus 

 

Katso myös ajankohtaiset tapahtumat, työnhaku- ja uravalmennukset:  

http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjanmaa/tapahtumat 

 

Pietarsaaressa: Työhaun startti 5 pv alkaa 9.3 

 

Kruunupyyssä: Yrittäjyysvalmennus 30 pv alkaa 30.3    

    

Verkkovalmennus: Markkinoiva työnhaku 5 pv alkaa 17.2 ja 23.3 

   Yrittäjävalmennus 20 pv alkaa 4.5    

              

Webinaari:         Työhaun startti-info 22.1 

   Tehosta työnhakuasi, vinkkejä ja ohjausta 22.1 

http://www.te-palvelut.fi/te/sv/
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    Karleby, Kampushallen ti 4.2.2020 kl. 10-17 

 Kokkolan Kampushalli ti 4.2.2020 klo 10-17 
 

 Vasa stadshus to 6.2.2020 kl. 10-17 

       Vaasan kaupungintalo to 6.2.2020 klo 10-17 
 

 
Söker du jobb för inkommande sommar eller för en längre tid eller funderar du på att börja 
studera? I så fall lönar det sig att komma med på Edu + Jobb -mässan.  
På mässan har du möjlighet att träffa tiotals arbetsgivare, utbildare och andra utställare. 
 
Österbottens TE-byrå satsar mycket på deltagandet i Edu + Job -mässan. Kom och träffa 
oss så får du information om såväl sommarjobb som långvarigare jobbmöjligheter i 
hemlandet och utomlands. Från vår monter kan du också hämta vår sommarjobbsguide 
2020. 
 
Läs mer på Edu + Job's webbplats 

 

Jos työpaikka kesäksi tai pidemmäksin aikaa on hakusessa tai mietit opiskelun 

aloittamista, kannattaa ehdotomasti tulla Edu + Job -messuille. 

Paikalla on kymmeniä työnantajia, kouluttajia ja muita näytteilleasettajia. 

 

TE-palvelut on messuilla mukana vahvalla panoksella. Meiltä saat tietoa 

työmahdollisuuksista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja samalla saat mukaasi 

uunituoreen kesätyöoppaamme. 

 

Lisää tietoa messuista  Edu + Job -kotisivuilta. 

 

 
 

KOM PÅ INFOKVÄLL OM SOMMARJOBB TILL TUPIS  
onsdag 19.2 kl. 17.30-19.30 

Du får bekanta dig med olika sommarjobb, du får hjälp med att fylla i ansökningarna och 

göra CV. 

 

TULE TUPIKSELLE KESÄTÖIDEN INFOILTAAN 
keskiviikko 19.2 klo 17.30-19.30 

Voit tulla tutustumaan eri kesätöiden järjestäjiin ja voit saman tien täyttää hakemuksen ja 

tehdä CV:n. 

https://www.edujob.fi/framsida/
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ÅTERKOMMANDE INFO OCH KONTAKTUPPGIFTER 
__________________________________________________ 
 
 
 
UNGDOMSSTATIONEN FIILIS  
NUORISOASEMA FIILIS 

 
Ungdomsstationen Fiilis är en plats ungdomar (12-29 år) kan komma till när de saknar 
någon att prata med. Även föräldrar får kontakta Fiilis ifall de är oroliga för sitt barn. På Fiilis 
kan man träffa psykiatrisk sjukskötare för stödsamtal, sexualrådgivare eller 
erfarenhetsexpert.  
Kontakta David Sandström på 044 785 1216 
 
Nuorisoasema Fiilis on paikka mihin nuoret (12-29 v.) voivat tulla kun he haluavat jutella 
jonkun kanssa. Myös lasten vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Fiilikseen. Fiiliksessä voit 
tavata psykiatrisen sairaanhoitajan, seksuaalineuvojan tai kokemusasiantuntijan.  
Ota yhteyttä: David Sandström på 044 785 1216 
 
www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis  
Instagram #fiilis_jeppis 
Facebook: Ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad/ Nuorisoasema Fiilis Pietarsaaressa 
 
 
 
 

Hjälp och stöd i svåra livssituationer 
 

 

    Kristelefon 09 2525 0112 

    må, on kl. 16.00-20.00 

    ti, to och fr kl. 9.00-13.00 

 

    Kriisipuhelin 09 2525 0111 
    kellon ympäri, vuoden jokainen päivä 
 
    Kristelefon på arabiska  
    09 2525 0113 / 040 195 8202 
    må, ti, to, fr kl. 11-15 ja on kl. 18-22 

http://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis

