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NUORISOTYÖN LÄHTÖKOHTA 

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain 8§ mukaan kunnan tehtäviin, joita toteuttaessaan kuntaa 

sitovat lain 2 §:n tavoitteet ja lähtökohdat. Nuorisolain tavoitteena on tukea monimuotoisen osallisuuden 

toteutumista. Nuorten osallisuuden edistämisen velvoite ei koske vain kuntia, vaan myös valtionhallintoa ja 

kaikkea valtion avustamaa toimintaa. Kunta toteuttaa nuorisopalveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan 

toimijoiden kanssa.  

Nuorisolaki velvoittaa lisäksi kuntia ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa 

koskevien asioiden käsittelyyn tai muutoin kuulemaan heitä mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava 

heitä koskevissa asioissa. 

Kuntalaki ja perusopetuslaki sisältävät myös velvoitteita lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle ja 
heidän kuulemiselleen. Kunnissa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä, jolle tulee antaa 
vaikuttamismahdollisuus eri toimialoilla. Kouluissa on oltava oppilaskunta oppilaiden ja opetuksen 
järjestäjän yhteistyön mahdollistamiseksi. 

Nuorisolaki:  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285  
Kuntalaki: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D  
Perusopetuslaki: 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 
 

SULKAVAN NUORISOPALVELUT 

Sulkavalla nuorisopalveluja tuotetaan yhteistyössä Sulkavan kunnan, Terveystalon ja  Sosterin kanssa. hyvää 

lisää palveluihin tuo yhdistystoiminta sekä seurakunnan tarjoamat palvelut. Nuorten ohjaamon palvelut 

Sulkavalle tuottaa Savonlinnan ohjaamo. 
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KUNNAN NUORISOTYÖ  

Nuoren kohtaaminen on nuorisotyön tärkein tehtävä. Nuorten mielipiteitä ja ideoita kuunnellaan ja niistä 

keskustellaan nuorten kanssa. 

Henkilöstö, Nuoriso-ohjaaja Tarja Lindberg 70% työajalla ja etsivä nuorisotyöntekijä Taija Pihlaja 40% 

työajalla.  

Nuoriso-ohjaajan kohderyhmänä ovat 12-18-vuotiaat lapset ja nuoret. Sulkavan kunnan nuorisotyön 

keskeisimmät tavoitteet ovat nuorten itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden 

edistäminen sekä lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Nuorisoa rohkaistaan terveellisiin 

elämäntapoihin sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen. Painopistealueina ovat toisten 

huomioiminen, monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

Nuorisotilassa Etelä-vintillä voi tavata valvotusti kavereita, pelata erilaisia pelejä, kokata, kuunnella 

musiikkia, käyttää internettiä, tehdä läksyjä. Nuorisotilalla kokoontuu nuorten pienryhmiä ja koululuokkia 

erilaisten teemojen mukaan. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.  

Etelä-vintin ohjattu toiminta: 

- Etelävintin nuorisotilan nuorten illat 13-17-vuotiaille 3 x viikossa 

- 6-luokkien omat nuortenillat 2 x viikossa 

- Nuorisonohjaajan järjestämät teematunnit mm. tunne ja nuoren 

ihmissuhdetehtäväharjoituksia 

- Jopotunnit 2 x viikossa  

- 5-luokkka ohjaukset kerran kuussa   

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat 
koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä 
nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen 
aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta 
hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. 

Nuorisovaltuusto on päättävä elin, jolla nuoret voivat vaikuttaa asioihin. Uusi valtuusto valitaan kahden 
vuoden välein. Nuorisovaltuuston rooliin kuuluu antaa kunnan hallintoelimille tarvittaessa lausuntoja ja 
tehdä aloitteita nuorisoa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuustokokoukset/palaverit ovat kerran 
kuukaudessa.  

Lisätietoa Sulkavan nuorisopalveluista saa https://sulkava.fi/vapaa-ajan-palvelut/nuorisopalvelut/ 

 

 

 

https://sulkava.fi/vapaa-ajan-palvelut/nuorisopalvelut/
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KUNNAN SOSIAALIPALVELUT 

Sosiaalipalveluiden avulla vahvistetaan yksilöiden ja perheiden jaksamista sekä voimavaroja. Nuorten 

aikuisten kohdalla tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Sosiaalipalveluilla autetaan vanhempia 

jaksamisessa ja varmistetaan lapsille turvalliset olosuhteet kasvaa ja kehittyä. Työskentelytavoista sovitaan 

jokaisen kanssa erikseen ja työskentely on hyvin yksilöllistä.  

Sosiaalipalveluiden henkilöstö:  

- Aikuissosiaalityössä Sosterin sosiaalityöntekijä Sanna Hämäläinen ja sosiaaliohjaaja Mirjam 

Reponen, molemmat 100% työajalla 

- Lastensuojelussa tällä hetkellä Sosterin sosiaalityöntekijä Mirja Veentaus sekä sosiaaliohjaaja Veera 

Halttunen, molemmat 50% työajalla ja lastenvalvoja Mikko Kolehmainen 10% työajalla. 

Lisäresursseja haussa. 

- Perhetyössä Terveystalon perhetyöntekijä Katja Immonen 50% työajalla Sulkavalla ja 

Rantasalmella. Katja tekee 50% työajastaan koulukuraattorin työtä Sulkavalla. 

- Vammaispalveluissa Terveystalon palveluohjaaja 50% työajalla (työntekijä vaihtumassa) 

 

Lisätietoa Sulkavan sosiaalipalveluista saa https://terveys.sulkava.fi/sosiaalipalvelut-ja-toimeentulo . 

 

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja 

perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan 

perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehkäisevästi, matalalla 

kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnioittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja 

hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. 

https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/lastensuojelu  

Perhetyössä Sulkavalla on Rantasalmen kanssa yhteinen Terveystalon perhetyöntekijä. Työpanos tällä 

hetkellä Rantasalmelle 1-2 pv/vko. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa. 

Keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyö on ennaltaehkäisevää tukitoimintaa. Se on 

perheelle kotona annettavaa keskusteluapua tai arkirutiinien hallintaan liittyvää neuvontaa. Vanhemmille 

annetaan apua kasvatuksellisissa asioissa ja parannetaan vuorovaikutustaitoja perheen sisällä.  

https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut  

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi 
saada erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi alentunut toimintakyky, perhetilanne, 
rasittuneisuus, synnytys tai vamma voivat olla perusteita lapsiperheiden kotipalvelulle. Lapsiperheiden 
kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden 
pulmia mahdollisimman varhain. Sulkavalla tätä palvelua tuottaa Terveystalon organisoima kotihoito. 
Palvelu on yleensä lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista. Kotipalvelun tarve 
arvioidaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena kotipalvelulla on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä 
tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää 
kasvua ja kehitystä.  

https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/lapsiperheiden-kotipalvelu  

https://terveys.sulkava.fi/sosiaalipalvelut-ja-toimeentulo
https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/lastensuojelu
https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut
https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/lapsiperheiden-kotipalvelu
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OPETUSTYÖ 

Sulkavalla toimii yhtenäiskoulu. Kirkonkylässä ovat luokat 1-9 ja Lohilahden yksikössä luokat 0-6. 
Oppiminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten 
sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Kirkonkylän koulussa työskentelee luokan- ja 
aineenopettajien lisäksi kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä koulunkäynninohjaajia. Jokaisella 
lukuvuodella on vaihtuva teema, joka näkyy opetuksessa kokonaisvaltaisesti. Sulkavan yhtenäiskoulu on 
Liikkuva koulu.  

Lisätietoa Sulkavan opetustyöstä saa https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/  

Aamu-ja iltapäivätoimintaa tarjotaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, joiden 
vanhemmat ovat työelämässä tai opiskelemassa, tai jotka muista huollollisista näkökulmista tarvitsevat 
perusopetuksen aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on 
perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.  

Kouluterveydenhoitaja Kaarina Virta on Terveystalon työntekijä. Hänen työaikansa on 50% normaali 
työajasta. Hän on tavattavissa kirkonkylän koululla joka päivä klo: 8.30-12.00 ja Lohilahden koululla kerran 
kuussa. Hän tapaa jokaisen peruskoululaisen kouluvuoden aikana. Koululääkäri tapaa 1., 5. ja 8. luokan 
oppilaat. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua, 
kehitystä ja oppimista. https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/kouluterveydenhuolto 

Koulukuraattorin tehtävässä toimii Sulkavan Terveystalon perhetyöntekijä Katja Immonen n. 3 pv/vko. 

Koulukurattorin tehtävä on tukea sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä auttaa oppilaan pulmatilanteissa. Kun 

lapsi haluaa jutella aikuisen kanssa, huoltaja voi myös ottaa yhteyttä. Esimerkiksi koulukiusaamiseen tai 

kotiongelmiin liittyvät asiat kuuluvat kuraattorille.  

Psykiatrinen sairaanhoitaja, Ulla-Maija Harinen on tavattavissa koululla joka toinen torstai.  

Koulupsykologi Hanna Lukkarinen on tavattavissa tarpeen mukaan. Hänen vastaanotolleen ohjaudutaan 

psykiatrisen sairaanhoitajan kautta. Koulupsykologi tarjoaa tukea oppimiseen, keskittymiseen, tunne-

elämään (mieliala, pelot, ahdistus) ja käyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä keskustelukäynnein ja 

psykologisin tutkimuksin. Koulupsykologin tutkimuksessa selvitetään oppilaan oppimiseen liittyviä taitoja 

kuten muistia, päättelyä ja kielellisiä taitoja usein erilaisia tutkimustehtäviä teettämällä. 

Opintoohjaaja Marjo Pihlman on tavattavissa koululla koulupäivinä. Opon työhön kuuluu ohjaustyö,  

oppituntien pitäminen, yksilöohjaus sekä erikokoisten ryhmien ohjaaminen. Keskustelua, pohtimista ja 

selvittämistä. Ohjaaja kuuntelee nuorta ja tekee työtä nuoren hyväksi, jokaisen omista lähtökohdista ja 

tavoitteista lähtien. 

Työhön kuuluu myös oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmissä toimiminen, rehtorin kanssa tiivis yhteistyö, koko 

koulun henkilökunnan kanssa yhteistyö sekä huoltajien kanssa tehtävä työ. Verkostoituminen on tärkeää, 

sillä opolla tulee olla hyvät kontaktit lähialueen eri oppilaitoksiin sekä muihin nuorten kanssa toimijoihin. 

Työhön sisältyy paljon suunnittelua ja tapahtumien järjestämistä.  

 

https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/
https://terveys.sulkava.fi/perhepalvelut/kouluterveydenhuolto


  
 
 
 
 
 

7 
 

Tukioppilaina toimivat oppilaat, jotka haluavat toimia viihtyisän ja rauhallisen opiskeluilmapiirin hyväksi. 
Tukioppilastoiminnasta vastaa opettaja Hanna Kainulainen. 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Luokkien puheenjohtajat muodostavat hallituksen. Oppilaskunnan 
ohjaaja on opettaja Hannu Heinänen. 

VERSO toiminta, eli vertaissovittelutoiminta on alkanut Sulkavan yhtenäiskoululla 2009 ja jatkuu edelleen. 
Vertaissovittelu on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja. Se on ristiriitojen ratkaisua myönteisin keinoin 
rangaistusmenetelmien sijaan. Vertaissovitteluun koulutetut oppilaat ohjaavat pareittain 
sovittelutilannetta ja näin pyritään löytämään sovittelun avulla ratkaisu tilanteeseen.  Kukin pari on 
vuorollaan päivystysvuorossa viikon kerrallaan. Vastuu vertaissovittelusta on aina koulun aikuisilla. 

Sulkavan lukiossa voi opiskella lukion yleislinjalla tai yrittäjyyslinjalla. Yleislinjalla opiskellaan lukion 
valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Yrittäjyyslinjalla on mahdollisuus yhdistää lukio-
opinnot ja käytännön tekeminen. Lukiossa voi opiskella myös yksittäisiä kursseja tai suurempia 
kurssikokonaisuuksia. Tämä on loistava mahdollisuus, jos on aikuinen tai toisen asteen opiskelija. Myös 
suoritetun ylioppilastutkinnon täydentäminen ja arvosanan korottaminen onnistuu. 
https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio/  

Koulun oppilashuoltoryhmässä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan koulun oppilashuoltoa. 

Oppilaskohtaisissa asiantuntijaryhmissä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevia asioita. Ryhmän 

kokoonpano koostuu aina tapauskohtaisesti. Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluu opettajia, 

rehtori/apulaisrehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä mahdollisuuksien mukaan 

koulupsykologi. 

 

MUUT NUORISOTYÖN TOIMIJAT 

Seurakunta 

Sulkavan seurakunnan nuorisotyö painottuu pitkälti rippikouluun, koululla vierailuihin ja päivänavauksiin. 
Seurakunta tekee yhteistyötä kunnan nuorisotyön ja 4H:n kanssa. Varhaisnuorille (1-6-luokkalaisille) on 
toimintakerho, jossa on askartelua, ulkoilua ja muuta ohjelmaa kerrasta riippuen. Kerho kokoontuu n. 3 
kertaa kuussa, perjantaisin koululla. Joka kerralle on oma ohjelmansa ja päivämäärät vaihtelevat 
kuukaudesta riippuen. Tarkemmat ajankohdat löytyvät koululta sekä seurakunnan kirkollisista ilmoituksista. 

Sulkavan seurakunnalla on oma Instagram-tili, joka löytyy hakemalla "Sulkavan seurakunta" ja seurakunnan 
kasvatustyön pastorin voi tavoittaa myös snapchatistä "aleksi_papp1"-nimimerkillä. 

Lisätietoa Sulkavan seurakunnan nuorisopalveluista saa https://www.sulkavanseurakunta.fi/nuorille . 

 

 

 

https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio/
https://www.sulkavanseurakunta.fi/nuorille
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4H-yhdistys 

Sulkavan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Hannamari Autio. 

4H-harrastuksissa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren 
kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan 
käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren 
osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään. 4H kehittää ihmistä 
kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi 
harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan hyvinvointia itselleen ja muille. 4H-
järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 

Sulkavan 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerhoja, kursseja, leirejä, retkiä, kilpailuja, tapahtumia 
sekä nuorille koulutuksia ja työmahdollisuuksia. 
 
Kerhotoiminta Sulkavalla: 
MA klo 13-14 eläinkerho ja klo 14-15 muksukellari yhdistyksen tiloissa 
TI Lohilahdella yleiskerho Lohilahden koululla klo 13.45-15.00  
KE klo 18-19 palomieskerho yhteistyössä Sulkavan sopimuspalokunnan kanssa 
TO  13-15 kokkikerhot yhtenäiskoulun kotitalousluokassa 
 
Lisätietoa 4H toiminnasta saa https://sulkava.4h.fi/  
 
Sulkavan kunta tukee nuoria yrittäjiä ja myöntää 4H-yrityssetelin uuden 4H-yrityksen perustamiseen. 
Yrityssetelin arvo on 250 euroa ja sen voi 4H-yritys saada vain kerran. Yrityssetelin voi käyttää joko 
yrityksen investointeihin, palvelumaksujen alentamiseen ja/tai mainontaan. Olemassa oleva, toimiva, 4H-
yritys ei voi saada yritysseteliä. Yritystoiminta voi olla jatkuvaa, määräaikaista tai pop up -tyyppistä. 
Sulkavan 4H-yhdistys vastaa 4H-yrityssetelien jakamisesta nuorille ja lomakkeita saa yhdistyksestä. Haku on 
jatkuva ja avoinna koko vuoden. 
 
Lisätietoa 4H yrittäjyydestä saa https://sulkava.4h.fi/4h-yritys/ 
 

MLL-yhdistys 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 548 
paikallisyhdistyksestä. MLL:n toiminta tarjoaa lapsille, nuorille, vanhemmille ja perheille runsaasti 
mahdollisuuksia kohtaamisiin, tukeen ja vertaistoimintaan.  
 
MLL:n toimesta lapsille ja nuorille sekä vanhemmille on tarjolla ilmaisia puhelinpalveluja. Lasten ja nuorten 
puhelimeen voivat lapset ja nuoret soittaa  mieltä askarruttavissa asioissa. Puhelimeen vastaa koulutettu 
vapaaehtoinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella. Lasten ja nuorten puhelimessa voi kysyä tai keskustella 
luottamuksellisesti mistä tahansa itseä mietityttävästä asiasta. Puhelimen aikuiset päivystäjät ovat 
vaitiolovelvollisia. Vanhempainpuhelimessa voi puhua mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta. 
Puheluihin vastaa MLL:n kouluttama päivystäjä, joka on itsekin vanhempi. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä 
puhelimitse, chattaamalla tai kirjoittamalla nettikirjeen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia. 

https://sulkava.4h.fi/
https://sulkava.4h.fi/4h-yritys/
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Sulkavan MLL yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Reinikainen. Yhdistys järjestää Sulkavalla 
perhekahvilatapaamisia kerran kuussa. Perhekahviloihin ovat kaikki tervetulleita. Perhekahvilassa voi 
tutustua paikkakunnan muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään 
leikkiseuraa. Perhekahvilassa jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan asiantuntija-
alustuksia. Lisäksi MLL järjestää lapsiperheille leikkipuistotreffejä kerran viikossa.  
 
Lisätietoa MLL toiminnasta saa https://www.mll.fi/ . 
 

ANKKURI toiminta 

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta 
ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat 
poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen 
piiriin. 
 
Sulkavalla Ankkuritoimintaa tuottaa Sosteri. Ankkuritoimintaa tekee toimintaansa tutuksi nuorille 
esittäytymällä koululla ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Ankkuri toimii yhteistyötahona nuorten kanssa 
työtä tekeville.  
 
Lisätietoa Ankkuri toiminnasta saa seuraavien linkkien kautta. 
https://ankkuritoiminta.fi/ammattilaiselle 
 
https://www.sosteri.fi/savonlinnan-ankkuritoiminnan-esittely-ja-tyopajapaiva-kokosi-okln-maelle-salin-
tayteen-vakea-ke-31-10/  
 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/poliisin-ankkuri-toiminta-aloittaa-savonlinnassa-yhteistyossa-kaupungin-ja-
sosterin-kanssa?publisherId=59898475&releaseId=69297016 
 
 

OHJAAMO toiminta 

Sulkavalaisille nuorille OHJAAMO palveluja tuottaa Savonlinnan ohjaamo. Ohjaamo palvelee 15-29 vuotiaita 
nuoria. Ohjaamossa neuvotaan, ohjataan ja välitetään tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja 
tapahtumista. Ohjaamossa voi tavata sovitusti mm. asumisneuvojan, päihdetyöntekijän, opinto-ohjaajan, 
sosiaaliohjaajan, harrastustoimintojen vetäjiä, yhdistysten aktiiveja, jne. Ohjaamon säännölliset ja matalan 
kynnyksen asiantuntijapäivystykset ovat maanantaisin ja torstaisin klo:9-15, muina aikoina tapaamiset 
ajanvarauksella, puh. 0444174108.  
 
Lisätietoa ohjaamotoiminnasta saa seuraavien linkkien kautta: 
https://ohjaamosavonlinna.fi/ 
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo/intola 
http://ohjaamot.fi/  
 
 
 
 

https://www.mll.fi/
https://ankkuritoiminta.fi/ammattilaiselle
https://www.sosteri.fi/savonlinnan-ankkuritoiminnan-esittely-ja-tyopajapaiva-kokosi-okln-maelle-salin-tayteen-vakea-ke-31-10/
https://www.sosteri.fi/savonlinnan-ankkuritoiminnan-esittely-ja-tyopajapaiva-kokosi-okln-maelle-salin-tayteen-vakea-ke-31-10/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/poliisin-ankkuri-toiminta-aloittaa-savonlinnassa-yhteistyossa-kaupungin-ja-sosterin-kanssa?publisherId=59898475&releaseId=69297016
https://www.sttinfo.fi/tiedote/poliisin-ankkuri-toiminta-aloittaa-savonlinnassa-yhteistyossa-kaupungin-ja-sosterin-kanssa?publisherId=59898475&releaseId=69297016
https://ohjaamosavonlinna.fi/
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo/intola
http://ohjaamot.fi/
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NUORTEN TYÖELÄMÄPALVELUT 

Sulkavan työelämäpalvelut 

Sulkavan työelämäpalveluiden asiakkuus on tarkoitettu kaikille sulkavalaisille, joilla ilmenee kysymyksiä 

työelämää ajatellen. Asiakkaaksi voi tulla omasta halustaan. Asiakkuus voi alkaa myös Työ- ja 

elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tai sosiaalitoimen suosituksesta. Työelämäpalveluiden käyttö perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Työelämäpalveluiden tarkoituksena on toimia 

Sulkavan kuntalaisille lähipalveluna omalla paikkakunnalla työllistymistä edistävissä asioissa. Tavoitteena on 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja lisääminen sekä kunnan elinvoimaisuuden 

parantaminen. 

 
Sulkavan työelämäpalveluiden tiimiin kuuluu kaksi työvalmentajaa, Leena Sinkkonen ja Erkka Repo sekä 
palveluohjaaja Jaana Uotinen. Sulkavan työelämäpalveluiden painopistealueena ovat erityisesti nuoret, 
heidän jatkopolut ja työllistyminen. Sulkavalla nuorten työllistymistä tuetaan kesätyösetelillä. Kesätyöseteli 
on työnantajalle kunnan toimesta maksettava tuki sulkavalaisen nuoren palkkaamiseen kesätöihin. 
Kesätyösetelistä lisätietoja voi kysellä työvalmentaja Leena Sinkkoselta. 
 
Lisätietoa Sulkavan työelämäpalveluista saa https://sulkava.fi/yrittaminen-ja-tyoelama/tyoelamapalvelut/. 
 
Lisätietoa kesätyösetelistä saa työvalmentaja Leena Sinkkoselta ja https://sulkava.fi/yrittaminen-ja-
tyoelama/tyoelamapalvelut/kesatyoseteli-2021/.  
 

TE-palvelut 

TE-palvelut takaavat osaltaan, että ”kaveria ei jätetä”. TE-palvelut ovat nuorten tukena silloin, jos työ tai 
koulutus tuntuu olevan tavallista suuremman kynnyksen takana. Työ on keskeinen osa jokaisen elämää. 
Mahdollisuuksia on paljon – ne on vain ensin löydettävä ja niihin on uskallettava tarttua. Sulkavalaisten 
nuorten TE-asiantuntija toimii Raili Kaartinen.  
 
Lisätietoa nuorten TE-palveluista saa https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/nuoret.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://sulkava.fi/yrittaminen-ja-tyoelama/tyoelamapalvelut/
https://sulkava.fi/yrittaminen-ja-tyoelama/tyoelamapalvelut/kesatyoseteli-2021/
https://sulkava.fi/yrittaminen-ja-tyoelama/tyoelamapalvelut/kesatyoseteli-2021/
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/nuoret

