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SOTKAMON KOULUTOIMI 
T U K I P A L V E L U T  P O I K K E U S O L O J E N  A I K A N A  
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poik-
keusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. 
Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti, mutta tilanteen jatkumiseen on syytä 
varautua. Poikkeuksellinen tilanne ja siitä aiheutuvat muutokset kuormittavat tällä hetkellä 
niin lapsia kuin heidän vanhempiaan. Tähän on koottu niitä tukimuotoja, joita Sotkamon 
kunnassa on tarjolla. 
 
Oppilas on oikeutettu oppimisen tuen palveluihin myös poikkeusolosuhteissa. Jos opiskeluun 
liittyy haasteita, ensimmäisenä otetaan yhteyttä omaan opettajaan. Jos oppilas on saanut 
tehostettua tai erityistä tukea ennen poikkeusolojen alkamista, voi yhteyttä ottaa myös eri-
tyisopettajaan. Yhteystiedot on koottu tiedotteen loppuun.  
 
Kuraattoripalvelut ovat oppilaiden sekä huoltajien käytössä myös poikkeusolojen aikana. 
Kuraattori on tavoitettavissa puhelimella pääsääntöisesti arkisin kello 9-15 välisenä aikana. 
Akuuteissa tilanteissa ota aina yhteyttä puhelimitse! Tapaamiset tai tuki järjestetään etäyh-
teydellä oppilaalle/perheelle parhaiten soveltuvalla tavalla (puhelu, Chromen Hangout tai 
Meet-yhteys, Wilma-viestit tai WhatsApp).  Etätapaamiset ovat ennalta sovittuna aikana. 
Aika sovitaan oppilaan tai huoltajan kanssa. Yläkoululaisten tapaamiset pyritään sopimaan 
sellaisille tunneille, joilla ei ole etäopetusta.  
  
Lisäksi kuraattori Sanna Nyman pitää Hangout päivystystä päivittäin klo 12.45–13.15 välisenä 
aikana. Tuolloin kuka vain voi avata keskustelun ja jutella chatissä mielenpäällä olevasta tai 
mietityttävästä asiasta. Jos on tarpeen, voidaan näiden keskustelujen jälkeen sopia myös 
etätapaamisaika. 
  
Nuoriso-ohjaajat tavoitat puhelimella, yhteystiedot löytyvät viestin lopusta. Sotkamon nuo-
risotoimi jatkaa toimintojaan myös etäyhteyksien avulla Discord-huoneissa, jotka löytyvät 
osoitteesta: https://linktr.ee/sotkamonnuorisotoimi. Tämän viikon aikana nuorisotyöntekijät 
ovat myös jalkautuneet nuorison pariin kello 18.00–20.00 muistuttamaan nuorisoa kokoon-
tumisrajoituksista ja niiden noudattamisen merkityksestä.  
 
Koulu- ja nuorisopsykologipalvelut toimivat edelleen. Kainuun Soten perhettä tukevat palve-
lut löytyvät heidän kotisivuiltaan. Kainuun sote on myös koonnut tuki- ja kriispuhelimet sekä 
nettipalvelut. Kiireellisessä tuen tarpeessa pitää olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen. 
 

https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilashuolto/kuraattoripalvelut/
https://linktr.ee/sotkamonnuorisotoimi
https://sote.kainuu.fi/koulupsykologit-0
https://sote.kainuu.fi/palvelut/perhetta-tukeva-toiminta
https://sote.kainuu.fi/tuki-ja-kriisipuhelimet-seka-nettipalvelut
https://sote.kainuu.fi/tuki-ja-kriisipuhelimet-seka-nettipalvelut
https://sote.kainuu.fi/sosiaalipaivystys
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Haasteellisina aikoina on tärkeää, ettei kukaan jää yksin huoliensa kanssa. Ota yhteyttä lap-
sesi opettajaan, jos koet lapsesi tarvitsevan tukea tai apua opinnoissa tai niihin liittyvissä 
asioissa. Jos omat voimavarat riittävät, kannattaa myös tarjota apua sitä tarvitseville. Yhdes-
sä pääsemme näiden vaikeiden aikojen yli! 
 
 
Ville Manninen 
Kasvatusjohtaja 
044 750 2298 
ville.manninen@sotkamo.fi  

 

Erityisopettajien yhteystiedot 

Salmela  
Jonna Kangas:  jonna.kangas@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2022 
Eija Karjalainen: eija.tervo@edu.sotkamo.fi puh: 044 7502062 
 
Naapurinvaara 
Jonna Kangas:  jonna.kangas@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2022 
 
Vuokatti 
Tuula Roivainen: tuula.roivainen@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2740 
Outi Vihanto: outi.vihanto@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2741 
 
Kontinjoki 
Tuula Roivainen: tuula.roivainen@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2740 
 
Pohjavaara  
Tuula Roivainen: tuula.roivainen@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2740 
 
Leivola 
Outi Vihanto: outi.vihanto@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2741 
 
Tenetti 
Jonna Kangas:  jonna.kangas@edu.sotkamo.fi puh: 044 750 2022 
Aila Madetoja: aila.madetoja@edu.sotkamo.fi puh. 044 750 2067 
 
Nuorisotoimi 
Jasmin Pöyhönen 044 750 2117 
Mikko Heikkinen 044 750 2000 
Lotta Ala-Kalhunmaa 044 750 2415 
Matti Piirainen 044 750 2709 

mailto:ville.manninen@sotkamo.fi
mailto:jonna.kangas@edu.sotkamo.fi
mailto:eija.tervo@edu.sotkamo.fi
mailto:jonna.kangas@edu.sotkamo.fi
mailto:tuula.toivainen@edu.sotkamo.fi
mailto:outi.vihanto@edu.sotkamo.fi
mailto:tuula.toivainen@edu.sotkamo.fi
mailto:tuula.toivainen@edu.sotkamo.fi
mailto:outi.vihanto@edu.sotkamo.fi
mailto:jonna.kangas@edu.sotkamo.fi
mailto:aila.madetoja@edu.sotkamo.fi

	Sotkamon koulutoimi
	Tukipalvelut poikkeusolojen aikana


