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SULKAVAN KUNNAN LAPSIPERHEIDEN PALVELUT
Sulkavalla lapsiperheiden palveluja tuotetaan yhteistyössä Sulkavan kunnan, Terveystalon ja
Sosterin kanssa. Sulkavalla toimivat yhdistykset ja järjestöt sekä seurakunta tarjoavat palveluita
kunnan lapsiperheille.

Lisätietoja saat Sulkavan kunnan nettisivuilta https://sulkava.fi/

Seurakunta
- Kerhotoimintaa
- Retkiä ja tapahtumia
Terveystalo
Yhdistykset ja järjestöt

- Oppilashuolto

- Yhdistystoimintaa

- Neuvolapalvelut

- Harrastus- ja
kerhotoiminta

- Perhetyö
- Verkkoauttaminen

Sosteri

Kunta

- Viranomaistyö
sosiaalipalveluissa

- Nuorisopalvelut
- Työelämäpalvelut

- Lastensuojelu

- Varhaiskasvatus

- Aikuissosiaalityö

- Koulu

PERHEKESKUSTOIMINTA
Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista
tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskus sisältää lapsille,
nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä
varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteen sovittaa kuntien ja
kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Lähde ja
lisätietoja THL/perhekeskus.

Etelä-Savossa on käynnistynyt maakunnallinen perhekeskustoiminta vuonna 2017 ja se laajenee
koko ajan. Perhekeskustoiminta tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa, tukea ja
palveluja aidon kohtaamisen ja lapsi- ja perhelähtöisyyden periaatteella. Eri toimijat niin kunnasta,
sotesta, järjestöistä, seurakunnista kuin yrittäjistä suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä
ja verkostomaisesti. Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tarjota varhaista tukea ja laadukasta ja
sujuvaa palvelua sekä keskittää erityisosaamista sekä tarjota perhelähtöisiä tiloja yhteistyön
toteuttamiseen. Lisätietoja Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta
löydät www.lapeetelesavo.com sekä www.facebook.com/lapees

Lisätietoja saat Perhekeskustoiminta Etelä-Savossa (esitteemme.fi)

YHTEYSTIEDOT:
Essotella työskentelee perhekeskuskoordinaattori, joka koordinoi monia maakunnallisia verkostoja
sekä antaa lisätietoja perhekeskustoiminnasta.
Perhekeskuskoordinaattorina toimii vakituisen työntekijän Hanna Kokkosen perhevapaan aikana
Sanna Wirenius.
sanna.wirenius@essote.fi
puh. 040 359 9428

NEUVOLAPALVELUT
Neuvolapalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen, äidin ja koko perheen hyvinvointia. Neuvola
pyrkii edistämään turvallisen kasvuympäristön syntymistä lapselle ja auttaa kasvatuksellisissa
asioissa. Neuvolan terveydenhoitaja tukee perhettä sekä kotikäynneillä, tapaamisissa että
puhelimitse. Kaikkien 0-7 vuotiaiden terveystarkastukset tehdään neuvolassa.
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua,
kehitystä ja oppimista. Kouluterveydenhoitaja on lasten ja nuorten luottohenkilö; hänen
puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja asiat käsitellään
aina luottamuksellisina. Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen peruskoululaisen kouluvuoden
aikana. Myös koululääkäri tapaa 1., 5. ja 8. luokan oppilaat.
YHTEYSTIEDOT:
Terveydenhoitaja
Lea Timonen
puh. puh. 044 4172064 tai
044 4172046
lea.timonen@terveystalo.com
Osoite:
Terveystie 2
58700 Sulkava

VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen
kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.
Sulkavalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Touhulassa, jossa on kolme ryhmää. Myös
esiopetus järjestetään päiväkodissa.
Lohilahdella toimii ryhmäperhepäiväkoti Leppis. Esiopetus järjestetään alkuopetuksen yhteydessä.
Varhaiskasvatus järjestetään perheiden toiveiden mukaisesti. Päiväkoti on pääsääntöisesti auki klo
6.30–17.00 ja lisäksi vuorohoitoa järjestetään sitä tarvitseville. Leppiksen aukiolo määräytyy
vuosittain perheiden toiveista/tarpeista lähtien.
Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon. Kun lasta hoidetaan kotona,
on perheiden mahdollista saada kotihoidon tukea ja harkinnanvaraista kuntalisää. Kotihoidon

tukea maksetaan huoltajalle, joka jää kotiin hoitamaan lasta vanhempainrahakauden päätyttyä
lapsen ollessa alle 3-vuotias.
Lisätietoja Päiväkoti Touhulan esite (pdf)
YHTEYSTIEDOT:
Päiväkodin johtaja
Mariannika Auvinen
mariannika.auvinen@sulkava.fi
puh. 044 417 5320
Osoite:
Päiväkoti Touhula
Uitonrinne 15
58700 Sulkava

SULKAVAN YHTENÄISKOULU LUOKAT 1-9 JA LUKIO
SULKAVAN YHTENÄISKOULU
Yhtenäiskoulun kirkonkylän koululla toimivat luokat 1-9. Kirkonkylän esiopetus toimii Päiväkoti
Touhulan yhteydessä. Lohilahdella toimii yhtenäiskoulun Lohilahden yksikkö, jossa toimivat
esiopetus ja luokat 1-6. 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 osoitteesta Perusopetus - Sulkava.fi
Sulkavan yhtenäiskoulussa järjestetään kummioppilas-, VERSO-, tukioppilas-, oppilaskunta- ja
nuorisovaltuustotoimintaa. Koululla toimii opettajien lisäksi kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja
kymmenkunta koulunkäynninohjaajaa.
Kunta järjestää koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaa. Aamupäivätoiminta on Päiväkoti Touhulan
yhteydessä ja iltapäivätoiminta koululla koulun jälkeen klo 16.00 asti. Myös Lohilahden koululla
järjestetään iltapäivätoimintaa. 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. Lisätietoja APIP-toiminnasta saa osoitteesta KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄTOIMINTA (sulkava.fi)
Kouluilla järjestetään paljon kerhotoimintaa koulupäivän jälkeen. Syksyllä 2021 aloitettuja Suomen
Harrastamisen mallin -kerhoja on koulupäivän jälkeen ja niihin on ilmoittautumiset heti elokuussa
koulun alkaessa. Muita kerhonjärjestäjiä ovat muun muassa Sulkavan 4H, Järvi-Saimaan
kansalaisopisto, Savonlinnan Musiikkiopisto ja SU-41 ja Sulkavan naisvoimistelijat. Yläkoulun
kerhoja järjestetään myös pitkällä ruokavälitunnilla. Kerhoista saa lisätietoa kouluilta.
Koululla toimii moniammatillinen oppilas-/opiskelijahuoltoryhmä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja
opiskelijoita voimaan hyvin ja oppimaan paremmin. Lisäksi ryhmänohjaaja huolehtii opiskelijan
jokapäiväisistä opiskeluun liittyvistä asioista ja opintojen etenemisestä.
SULKAVAN LUKIO
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. Lukiossa toimii opiskelijakunta ja tukioppilastoimintaa. Lisätietoja saat osoitteesta Lukio
- Sulkava.fi
Koululla toimii moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä. 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.
YHTEYSTIEDOT:
Rehtori
Marttiina Sihvola
puh. 044 417 5370
Koulusihteeri
Erja Rinkinen
puh. 044 417 5371
Opinto-ohjaaja
puh. 044 417 5373

Lohilahden koulu
Kati Hämäläinen
puh. 044 417 5395
sähköposti: etunimi.sukunimi@sulkava.fi
Sulkavan yhtenäiskoulu
Koulutie 8
58700 Sulkava
Lohilahden yksikkö
Lohirannantie 6
58620 Lohilahti

SULKAVAN KUNNAN OPPILASHUOLLON PALVELUT
Terveystalo Kuntaturva Oy, tutummin Terveystalo, tuottaa Sulkavan kunnan oppilashuollon
palvelut. Oppilashuollon palveluihin kuuluvat kouluterveydenhuolto, koulukuraattori ja
koulupsyykkari. Palveluiden tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimien
tukeminen ja vahvistaminen.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on lapsen ja nuoren terveyden edistäminen tukemalla kasvua,
kehitystä ja oppimista. Kouluterveydenhoitaja on lasten ja nuorten luottohenkilö; hänen
puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja asiat käsitellään
aina luottamuksellisina. Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen peruskoululaisen kouluvuoden
aikana. Myös koululääkäri tapaa 1., 5. ja 8. luokan oppilaat.
Lisätietoja saa Kouluterveydenhuolto | Sulkavan sosiaali- ja terveyspalvelu
YHTEYSTIEDOT:
Kouluterveydenhoitaja
Kaarina Virta
puh. 044 417 2075
kaarina.virta@terveystalo.com

KOULUPSYYKKARI
Nuorilla (yläkoulu ja lukio) on mahdollisuus käynteihin kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin
kautta. Koulupsyykkari tarjoaa tukea ja neuvontaa nuorta mietityttäviin asioihin.
Koululla tavattavissa keskiviikkoisin klo 13–15 ja tarvittaessa tapaamiset järjestyvät myös Sulkavan
terveysasemallakin.
YHTEYSTIEDOT:
Koulupsyykkari
Ullamaija Harinen
puh. 044 417 2067
Koulupsyykkari tavattavissa sopimuksen mukaan.
KOULUKURAATTORI
Koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan
kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtävänkuvaan
kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön
tukeminen.
Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut
tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten
vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.
Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset ristiriitatilanteet,
koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat
siirtymävaiheet, oppilaan yleinen hyvinvointi ja jaksaminen sekä ihmissuhdepulmat ovat tyypillisiä
tilanteita, missä kuraattoria tarvitaan avuksi.
Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä
opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa.
YHTEYSTIEDOT:
Koulukuraattori
Katja Immonen
puh. 044 417 5384
katja.immonen@terveystalo.com

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT JA LASTENSUOJELU
Palvelut Sulkavalla tuottaa Sosteri. Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoituksena on edistää
lapsiperheen hyvinvointia ja toimintakykyä lapsen ja perheen arkea tukien.
Palveluiden saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia, jonka jälkeen asiakas voi saada apua
sosiaalityöntekijältä, sosiaaliohjaajalta tai esimerkiksi perhetyöstä.
Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa.
Lastensuojelu on vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista.
Lastensuojeluun kuuluvat avohuollon tukitoimenpiteet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto,
sijaishuolto sekä jälkihuolto. Lapsiperheiden palvelujen/lastensuojelun sosiaalityöntekijät tekevät
päätökset myös esimerkiksi perhetyöstä sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta.
Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen, neuvolan, koulun ja terveydenhuollon kanssa.
Suuntaa antava työnjako Rantasalmella ja Sulkavalla työntekijöiden välillä on:
Sosiaalityöntekijä Sari Itkonen vastaa palvelutarpeen arvioinneista ja lastensuojelun avohuollon
asiakkaista.
Sosiaalityöntekijä Mirja Veentaus vastaa sijais- ja jälkihuollon asiakkaista.
Sosiaaliohjaaja Veera Halttunen toimii sosiaalityöntekijöiden työparina, erityisesti palvelutarpeen
arvioinneissa, lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelun avohuollossa.
Kaikki tekevät ohjausta ja neuvontaa sekä taloudellisen tuen päätöksiä.
YHTEYSTIEDOT:
Sosiaalityöntekijä
Sari Itkonen
puh. 044 417 2609
sari.itkonen@sosteri.fi
Sosiaalityöntekijä
Mirja Veentaus
puh. 044 417 4138
mirja.veentaus@sosteri.fi
Sosiaaliohjaaja
Veera Halttunen
puh. 044 417 2040
veera.halttunen@sosteri.fi
Osoite:
Virastotalo
Kauppatie 1
PL 25, 58700 Sulkava

VARHAISEN TUEN PERHEOHJAUS JA PERHETYÖ
Lapsiperheiden elämässä tulee vastaan monenlaisia tilanteita ja kriisejä, joissa tarvitaan
ulkopuolista tukea. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.
Perhetyössä tehdään yhteistyötä tarvittaessa koko perheen kanssa ja sen tarkoituksena on
vahvistaa perheen omia voimavaroja.
VARHAISEN TUEN PERHEOHJAUS
Varhaisen tuen perheohjaus on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua, joka ei vaadi
sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Varhaisen tuen perheohjauksessa perheelle
annettava tuki lähtee heidän perheensä yksilöllisistä tarpeista. Perhe voi itse ottaa suoraan
yhteyttä perhetyöntekijään, joka tapaa perhettä 1-5 kertaa. Tapaamisilla käsitellään keskustelun
keinoin perheen tuen tarvetta. Tapaamisia ei kirjata. Viimeisen tapaamisen jälkeen perhe arvioi
yhdessä työntekijän kanssa tarvitaanko tilanteessa lisää tukea vai onko tuen tarve täytetty.
PERHETYÖ
Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö perustuvat
sosiaalityöntekijän myöntämiin palveluihin. Perhetyö on perheen tarpeista lähtevää
suunnitelmallista muutostyötä, jossa työskentely perustuu yhdessä perheen kanssa sovittuihin
tavoitteisiin. Työskentelyn tukena hyödynnetään keskustelun keinojen lisäksi erilaisia välineitä ja
menetelmiä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti noin kolmen kuukauden välein.
YHTEYSTIEDOT:
Perhetyöntekijät
Maija Lappalainen
puh. 040 642 8259
maija.lappalainen@terveystalo.com
Miina Mähönen
puh. 040 705 6194
miina.mahonen@terveystalo.com
Elina van den Arend
puh. 044 417 2668
elina.vandenarend@terveystalo.com

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Sulkavan kunnassa lapsiperheidenkotipalvelua tuottaa Terveystalo. Lapsiperheiden kotipalvelu on
sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista kotipalvelua, jolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen
hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja
totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä
avustamista. Palvelu on yleisimmin hyvin konkreettista kotitöissä ja lastenhoidossa
avustamista. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden,
sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat
apua suoriutuakseen 19 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä.
Lapsiperheiden kotipalvelu on suunnitelmallista työskentelyä. Kotipalvelun avulla pyritään
saavuttamaan perheen kanssa yhdessä sovitut tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan
säännöllisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina määräaikaista palvelua, mutta kuitenkin
perheelle sillä hetkellä välttämätöntä. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina
mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä
yhteistyötä. Tavoitteena on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla.
Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tekee sosiaalihuollon viranhaltija ja palvelu
on harkinnanvaraista.
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakkaalta 8 €/tunti kolmelta ensimmäiseltä
tunnilta ja 4 €/tunti yli kolmen tunnin meneviltä tunneilta. Palvelu on kestoltaan enintään kolme
kuukautta. Palvelun määrä arvioidaan palvelutarpeen arvioinnissa. Kertaluontoinen palvelu voi
olla 1–3 päivää ja enintään 8 tuntia kerrallaan.
Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin
aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen
vahvistaminen. Säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään monialaisen arvioinnin
perusteella lapsiperheelle tilanteessa, jossa on ilmeistä, että palvelun tarve on pitkäkestoinen
(yhtäjaksoisesti yli 3 kk). Palvelutarve arvioidaan säännöllisesti vähintään 3–6 kuukauden välein.
Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta
YHTEYSTIEDOT:
puh. 044 417 5353

SULKAVAN KUNNAN NUORISOPALVELUT
Lisätietoja Sulkavan kunnan nuorisopalveluista saat oheisesta julkaisusta SULKAVAN-

NUORISOPALVELUIDEN-PALVELUKUVAUS.pdf sekä kunnan nettisivuilta Nuorisopalvelut
- Sulkava.fi.

VERKKOAUTTAMISEN PALVELUT
68 % verkosta apua etsivistä nuorista kokee, ettei saa apua huoliinsa keneltäkään.
Verkkoauttamisella tätä tunnetta voidaan pienentää 17 %:iin. Lähes kaikki nuorista haluavat apua
ensivaiheessa nimettömänä.
Verkkoauttaminen on mukana nuoren digiarjessa, tarjoaa pieniin huoliin välittömästi apua ja avaa
nuorelle kanavaa auttamispalveluin. Verkossa ei voida ratkoa suuria ongelmia vaan tällöin
ohjataan palveluihin. Suurin osa kävijöistä on yläasteelta ja toiselta asteelta. Verkkoauttaminen
tavoittaa syrjäytymisriskissä olevia nuoria, koska nämä ovat aktiivisia peliympäristöissä ja
someissa, joissa myös pääosa verkkoauttamisen kontakteista muodostuu.
Onks tää normaalia? – verkkoauttaminen toimii seuraavasti
1. Videotarinat
Videotarina kohtaa keskimäärin jokaisen alueen nuoren kerran kuukaudessa Snapchatissä,
Instagramissa, Facebookissa, TikTokissa, Googlessa tai Youtubessa. Videotarinoiden teemat
vaihtuvat kuukausittain. Aiheita ovat esimerkiksi pahaolo ja ulkonäköpaineet.
2. Psykoedukaatiovideot
Nuorelle tarjotaan psykoedukaatiota, joka valmistaa keskusteluun ammattilaisen kanssa chatissa
tai kasvotusten. Psykoedukaatio toimii myös apuna chatin ollessa suljettuna.
3. Viikottaiset chat-tunnit ammattilaisille
Nimettömiin chatteihin vastaavat alueen nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.
Mitä voin tehdä nuorten hyväksi?
Autat, jos omassa työssäsi rohkaiset nuoria tulemaan chattiin kertomaan huolista.
Nuorten chat on auki 1.6.2022 alkaen maanantaisin ja torstaisin klo 15.00–17.00
Tutustu palveluun: https://normaali.fi/terveystalo/

Perheen vanhemmille ja aikuisille on tarjolla En Jaksa-chat, jossa on mahdollisuus keskustella
anonyymisti työntekijän kanssa erilaisista arkeen liittyvistä asioista ja huolista. Myös vanhemmille
En jaksa-verkkoauttamispalvelut sisältävät lähes samat kokonaisuudet kuin nuorille:
1. Videotarinat
2. Huolitesti- ja kartoitus
3. Viikoittaiset chat-tunnit
En Jaksa-chat on auki 1.6.2022 alkaen maanantaisin ja torstaisin klo 15.00–17.00
Tutustu palveluun https://enjaksa.fi/terveystalo/

NUORTEN 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. 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. Lisätietoa
nuorten TE-palveluista saa Nuoret - TE-Palvelut.
Työelämäpalveluiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
Sulkavan 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 kolme työvalmentajaa ja palveluohjaaja. Sulkavan
työelämäpalveluiden painopistealueena ovat erityisesti nuoret, heidän jatkopolkunsa sekä
työllistyminen. Sulkavalla nuorten työllistymistä tuetaan kesätyösetelillä. Kesätyöseteli on
työnantajalle kunnan toimesta maksettava tuki sulkavalaisen nuoren palkkaamiseen kesätöihin.
Lisätietoa kesätyösetelistä saa työvalmentaja Leena Sinkkoselta ja Kesätyöseteli 2022 - Sulkava.fi
Lisätietoa Sulkavan työelämäpalveluista saa Työelämäpalvelut - Sulkava.fi .

YHTEYSTIEDOT:
Työvalmentaja
Leena Sinkkonen
puh. 044 417 5211
leena.sinkkonen@sulkava.fi
Työvalmentaja
Immo Härkönen
puh. 044 417 5204
immo.harkonen@sulkava.fi
Työvalmentaja
Erkka Repo
p. 044 417 5208
erkka.repo@sulkava.fi
Palveluohjaaja
Jaana Uotinen
puh. 044 417 5209
jaana.uotinen@sulkava.fi

TYÖIKÄISTEN PALVELUT
Lapsiperheiden vanhemmat voivat olla työikäisten sosiaalipalveluiden asiakkaita esimerkiksi
työllistymistä tai aktivoitumista tukevien palveluiden kautta tai perheen hakiessa
harkinnanvaraista toimeentulotukea. Yhteistyötä tehdään lapsiperhepalveluiden kanssa,
tarvittaessa työparina toimien. Täydentävää toimeentulotukea voi hakea, jos perhe on oikeutettu
Kelan perustoimeentulotukeen ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea odottamattomissa
kriisitilanteissa. Sosiaalipalveluiden avulla vahvistetaan vanhempien jaksamista, voimavaroja ja
osallisuutta. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen kanssa erikseen ja työskentely on hyvin
yksilöllistä. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja toimipisteenä on kunnanviraston
peruspalvelutoimisto.
YHTEYSTIEDOT:
Sosiaalityöntekijä
Sanna Hämäläinen
(työikäisten sosiaalityö)
puh. 044 417 2054

sanna.hamalainen@sosteri.fi
Sosiaaliohjaaja
Mirjam Reponen
(täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja sosiaaliohjaus)
puh. 044 417 2055
mirjam.reponen@sosteri.fi
Palveluohjaaja
Jaana Uotinen
(monialainen työelämäpalvelu ja kuntouttava työtoiminta)
puh. 044 417 52
jaana.uotinen@sulkava.fi
Osoite:
Virastotalo
Kauppatie 1
58700 Sulkava

SEURAKUNTA
Sulkavan seurakunnan lapsi- ja perhetyössä tarjoaa lapsiperheille useita eri palveluita.
Seurakunta pitää päiväkerhoa kerran viikossa 2-5 vuotiaille lapsille. Kerho kokoontuu kirkonkylällä
tiistaisin klo 9.30–11.30. Kahdesti kuukaudessa päiväkerho järjestetään myös Lohilahdella. Kerho
kokoontuu yleensä torstaisin klo 9.00–11.00 ryhmäperhepäivähoito Leppiksen tiloissa Lohilahden
koululla. Päiväkerhon ohjelmassa on pieni hartaushetki, yhteisiä lauluja ja leikkejä
sekä satutuokio. Välillä on askartelua, piirtämistä, vesivärimaalausta, muovailua. Toisinaan myös
ulkoillaan. Kerhossa on paljon mukavia leluja. Päiväkerhossa lapset syövät omat eväät.
Lapsiperheille tarjotaan perhekerhoa seurakuntatalossa kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9.30–
11.15. Kerhossa pidetään alussa pieni hartaushetki. Sen jälkeen voi olla laululeikkituokio, jonka
jälkeen on askartelua sekä vapaata leikkiä ja seurustelua. Perhekerhon ohjelmaan kuuluu myös
seurakunnan tarjoamat kahvit, mehut ja välipala. Kerhoon ovat tervetulleita perheet muistakin
kunnista sekä seurakuntaan kuulumattomat.
Perhekerhoa järjestetään aika ajoin myös ilta-aikaan klo 16.30 alkaen. Perheille on tarjolla
ruokailua, pelejä, askartelua, leikkiä ja leppoisaa yhdessä oloa. Tarkat tiedot kerhojen ajankohdista
löytyvät seurakunnan nettisivuilta Tapahtumat - Sulkavan seurakunta

Sulkavalaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus saada seurakunnalta Apua arkeen-toimintaa. Perhe
voi varata lapselle päivällä hoitoaikaa noin pari tuntia ja tuoda lapsen lastenohjaajan hoitoon.
Toiminnan edellytyksenä on, että hoito-aika löytyy kerhojen toiminta-ajan ulkopuolelta.
Palveluiden ohella seurakunta järjestää ja tarjoaa kuntalaisille erilaisia tapahtumia ja retkiä.
Lisätietoja Sulkavan seurakunnan verkkosivusto - Sulkavan seurakunta

YHTEYSTIEDOT:
Lastenohjaaja
Hanna Simpanen
puh. 0400 475 132
hanna.simpanen@evl.fi
Osoite:
Seurakuntatalo
Vilkaharjuntie 1
58700 Sulkava

SULKAVAN JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULULIITTO / MLL
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.
Auttavat puhelimet
Vanhempainpuhelin
p. 0800 92277 (puhelu on maksuton)
ma klo 10–13 ja klo 17–20
ti klo 10–13 ja 17–20

ke klo 10–13
to klo 14–20
Lasten ja nuorten puhelin
p. 116 111 (puhelu on maksuton)
ma–pe klo 14–20
la–su klo 17–20
Sulkavan MLL yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Reinikainen. Yhdistys järjestää Sulkavalla
erilaisia tapahtumia, mitkä tukevat koko perheen hyvinvointia. Näissä tapahtumissa pääsee
verkostoitumaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa sekä viettämään
aikaa mukavan tekemisen parissa. Kaikki yhdistyksen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa,
eikä yhdistyksen jäsenyyttä vaadita toimintaan osallistuakseen.
Lisätietoa MLL toiminnasta saa Etusivu - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi) sekä
paikallisyhdistyksen somekanavista. Meidät löytää sekä Facebookista että Instagramista nimellä
MLL Sulkavan yhdistys!

4H-YHDISTYS
Sulkavan 4H-yhdistyksentoiminnanjohtajana 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 4Hyhdistys 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 kokkikerho (Harrasta ihmeessä-kerho) yhtenäiskoulun kotitalousluokassa ja samassa
paikassa perjantaisin 5–6 lk:n Safkasankarit

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
Lisätietoja Sulkavan 4H
YHTEYSTIEDOT:
Toiminnanjohtaja
Hannamari Autio
puh. 04 4784 8077
sulkava@4h.fi
Osoite:
Sulkavan 4H-yhdistys
Etelätuvantie 2
58700 Sulkava

LASTEN HARRASTUKSET SULKAVALLA
Sulkavalla on lapsille tarjolla erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Alla listattuna eri toimijoita, jotka
tarjoavat lapsille harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.
Järvi-Saimaan Kansalaisopisto
Sulkavan toimipiste
Sulkavan kunnanvirasto
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
Kansalaisopiston rehtori
Anne Partanen
puh. 044 417 5221
ann.partanen(a)sulkava.fi
Opistosihteeri
Anni Hämäläinen
puh. 044 417 5220
anni.hamalainen(a)sulkava.fi

Lisätietoja Järvi-Saimaan kansalaisopisto - Järvi-Saimaan Kansalaisopisto (jarvisaimaankansalaisopisto.fi)
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto
Lisätietoja Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto (slmo.fi)
Sulkavan Naisvoimistelijat
Lisätietoja
Sulkavan Naisvoimistelijat (@naisvoimistelijatsulkava) • Instagram-kuvat ja -videot
Sulkavan Naisvoimistelijat ry | Facebook
Sulkavan Urheilijat SU-41
Kaipolan Kiista on Sulkavan urheilijoiden kyläseura, joka järjestää kesällä 2022 lapsille
jalkapallokerhoa.
Lisätietoja TERVETULOA - Sulkavan Urheilijat -41 ry (sporttisaitti.com)
Väpepa (Väätälänmäen peltopalloilijat)
Lisätietoja Väpepa Ry. - väätälänmäen peltopalloilijat | Facebook
Sulkavan Palomieskerho
Lisätietoja Sulkavan palomieskerho - Etusivu | Facebook
Sulkavan Moottorikerho
Lisätietoja SuMK etusivu (sulkavanmoottorikerho.net)

