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Palvelut Tyrnävällä Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

 
 
 
 
 
Mielenterveyspalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
Perhe- ja 
kasvatusneuvonta, 
psykologi 
 
 
Päihdepalvelut 

• Yksilöllistä kriisiapua erotilanteissa ja eroon liittyvien tunteiden työstäminen. 

• Voit olla yhteydessä, jos haluat työstää yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa eroon liittyviä tunteita tai 
olet huolestut lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista eron jälkeen. 

• Tukea päihdeongelmiin 
 
Kunnan mielenterveysyksikkö toimii terveysasemalla ja koostuu kahdesta psykologista, kahdesta psykiatrisesta 
sairaanhoitajasta ja lähihoitajasta. Tämän lisäksi kunnassa käy konsultoiva psykiatrian erikoislääkäri, jonka 
vastaanotolle ajat varataan kauttamme.  
Yksikössä tarjotaan perusterveydenhuollon keskusteluapua kuntalaisille erilaisissa elämän vaikeuksissa, 
elämäntilanteen kriiseissä ja mielenterveyden ongelmissa. Palvelumuotoja ovat mm. lasten, nuorten ja aikuisten 
yksilökäynnit, paritapaamiset sekä perhetapaamiset. Toimimme myös joustavasti erilaisten verkostojen kanssa 
aina yksilön tai perheen tarpeiden mukaan. Aloitamme yleensä tilanteen kartoituksella ja voinnin arviolla, jonka 
perusteella teemme yhteistyössä asiakkaan kanssa hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Käynnit ovat 
maksuttomia. 
Vanhemmat voivat olla yhteydessä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissaan tai toivoessaan tukea 
kasvatuskysymyksiin.  
Parisuhdekriiseissä teemme usein yhteistyötä sosiaalitoimen perhetyön kanssa siten, että toinen työntekijä voi 
olla mielenterveystyöstä ja toinen perhetyöstä.  
Tukea päihdeongelman kanssa kamppaileville saa terveyskeskuksen sairaanhoitajalta sekä 
mielenterveyshoitajalta. Yhteyttä voi ottaa suoraan sairaanhoitajaan tai päihdehoitajaan. Hoito-/ 
kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Päihdeasioissa mukana 
tarvittaessa myös päihdepsykiatri. 

 
Kimmo Pietilä psykologi 
0503750373 
 
Saara-Leena Kaunisto 
psykologi 0505393017 
 
Hilkka Ikonen psykiatrinen 
sairaanhoitaja 0505728084 
 
Jari Keski-Filppula 
psykiatrinen sairaanhoitaja 
0503750713 
 
Aira Heinola päihdehoitaja 
0444971196 
 

Lastenvalvoja Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun 
liittyvissä asioissa. 

Kirsi Kumpulainen 
sosiaalityöntekijä / 
lastenvalvoja 
0503074789 

Koulukuraattori Koulun oppilailla on mahdollista käydä työstämässä vanhempien eroon liittyviä tunteita koulukuraattorin kanssa. 
Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, 
perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Koulukuraattori tukee 

Rantarousti, Kirkkomännikkö 
ja Murron alakoulut, 
koulukuraattori Marjo Vuoti 



oppilasta, perhettä sekä kouluyhteisöä ja pyrkii ehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän psyykkistä ja 
sosiaalista kasvuaan sekä kehitystään.  

0503826279 
 
Temmeksen alakoulu 
koulukuraattori Anne Kelhä 
050 349 2481 
 
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi 

 
 

Palvelut Lähialueilla Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

Seurakunnan 
perheasian 
neuvottelukeskus 

https://www.tyrnavanseurakunta.fi/apua-ja-tukea Salme Kinnunen 
diakoniatyöntekijä 
P. 0447372631 
salme.kinnunen@evl.fi 

 

Palvelut muualla Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

Apua eroon.fi Sivustolle on koottu tietoa erosta sekä erilaisista verkosta löytyvistä palveluista.  www.apuaeroon.fi/ 
 

 

https://www.tyrnavanseurakunta.fi/apua-ja-tukea
https://apuaeroon.fi/

