Uusi elämänvaihe
ahdistaa

Uskottomuus uhkaa
tuhota parisuhteeni

Riitelemme jatkuvasti

Keinot lopussa
teinin kanssa

Tervetuloa keskustelemaan!
Luottamuksellisesti ja
veloituksetta

Odottamaton kriisi
rikkoi arkeni

Arki uuvuttaa ja
ahdistaa minua

Hengelliset kysymykset
painavat mieltäni

Apua parisuhteen, perheen
ja yksilön ongelmiin
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus

Luottamuksellista keskusteluapua
elämän suuriin ja pieniin ongelmiin
Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua
pari- ja perhesuhteiden vaikeuksissa ja kriiseissä sekä
henkilökohtaisen elämän kysymyksissä. Keskustelemaan voi tulla
yksin, kumppanin kanssa tai koko perheellä.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja keskustelu luottamuksellista.
Muita työmuotojamme ovat:
Ryhmätoiminta (ero-, parisuhde- ja kasvuryhmät)
Perhekasvatus (alustukset, luennot, esitelmät, koulutus)
Työnohjaus (yksilö- ja ryhmätyönohjaus)
Perheasioiden sovittelu
Asiakkaidemme kokemuksia:
”Kiireetön ja puolueeton
keskusteluilmapiiri”

”Sain oman suunvuoron
asian hoidossa.”

”Auttoi avaamaan
keskusteluyhteyden”

Saimme apua juuri niihin
kysymyksiin, jotka olivat
mielen päällä.”

Yhteydenotot, tiedustelut ja ajanvaraus ma-pe klo 11-12 p. 044 776 8032
perheneuvonta.savonlinna@evl.fi
Osoite: Väinönkatu 2, 57100 Savonlinna, Savonlinnan seurakuntakeskus
Henkilökunta:
johtava perheneuvoja Ulla Juntunen
perheneuvoja Kati Lounela
perheneuvoja Satu Valkonen
Perheasiain neuvottelukeskus on Savonlinnan seurakunnan ylläpitämä ja se
tarjoaa palveluita toiminta-alueellaan (Savonlinna, Enonkoski, Juva, Kitee,
Parikkala, Rantasalmi, Sulkava) ostopalvelusopimusten mukaisesti.
Asiakkaalta ei edellytetä ev.lut.-kirkon jäsenyyttä.

Apuamme kysytään mm.
seuraavissa tilanteissa:
Elämänvaiheisiin liittyvät kriisit
			
			
			

raskaus, lapsen syntymä / lapsettomuus, kouluun lähtö,			
murrosikä, seurustelu, parisuhteen solmiminen, ikäkausikriisit
eläkkeelle jääminen, tyhjä pesä, kuolema

Traumatisoivat, yllättävät kriisit
			

onnettomuus, sairaus, katastrofi, kuolema, työttömyys tai
sen uhka, taloudelliset vaikeudet, itsemurha

Psykososiaaliset kriisit
			
			
			

masennus, uupumus, ahdistuneisuus, mustasukkaisuus, 			
kiusatuksi tuleminen, syömishäiriöt, riippuvuusongelmat,
narsismi, itsemurha-ajatukset / -yritykset

Vuorovaikutusongelmat
			

riitely, puhumattomuus, yhteyden löytäminen

Uskottomuus
Fyysinen / henkinen väkivalta
Seksuaaliongelmat
			
haluttomuus, kyvyttömyys, insesti, raiskaus,
			seksuaaliset häiriöt
Erokysymykset
			

eron harkitseminen, erosovittelu, eron jälkihoito, avoero

Ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa
			vanhemmuus, isovanhemmuus, uusperhe,
			rekisteröity parisuhde
Uskonnolliset kysymykset

Kirkon perheneuvonta auttaa
läpi elämän
Jo vuonna 1944 perustettu Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista
keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.
Perheneuvonnan tavoitteena on antaa asiakkaille oikea-aikaista,
kestoltaan riittävää ja laadukasta apua.
Perheneuvojat etsivät yhdessä ihmisten kanssa toimivan arjen edellytyksiä.
Perheasiain neuvottelukeskuksia toimii 41 paikkakunnalla.
Perheneuvonnassa työskentelee lähes 200 työntekijää.

KIRKON PERHENEUVONTA¤

