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Palvelu Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

Äitiysneuvola Seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia säännöllisesti raskauden aikana. Lisäksi 
synnytyksen jälkeen tehdään 1-2 kotikäyntiä. Perhevalmennusta järjestetään normaalien neuvolakäyntien 
yhteydessä.  

Terveydenhoitaja Pirjo 
Saariniemi 0504018582 

Lastenneuvola Edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Seurataan lapsen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Annetaan lapselle valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat 
rokotteet.  
Neuvolassa käynnit ovat lasten omia terveystarkastuksia. Osa tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, 
joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, terveystottumukset.  

Terveydenhoitaja Päivi Nuojua 
0503168811 
Terveydenhoitaja Aija Pietilä 
0503168797 
Terveydenhoitaja Marja 
Kainulainen 0503168796 

Kasvatus- ja 
perheneuvonta / 
Matalan kynnyksen 
palvelut 
lapsiperheille 

Vähäinen sosiaalinen verkosto, vanhemmuuteen tai lasten kasvatuskysymyksiin liittyvät asiat, arjen sujuvuus 
aiheuttaa huolta, uupumus uhkaa, suuret elämänmuutokset ja kriisit; ero, sairaus, kuolemantapaus. Perheelle 
kotona annettavaa keskusteluapua tai arkirutiinien hallintaan liittyvää neuvontaa. Vanhemmille annetaan 
apua kasvatuksellisissa asioissa ja parannetaan vuorovaikutustaitoja perheen sisällä 

Sosiaaliohjaaja Anne 
Salmenhaara 
050 316 8818 
sosiaaliohjaaja Marjo Kurunlahti 
040 612 4568 

Lapsiperheiden 
kotipalvelu 

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella, 
kuten esim. raskaus tai synnytys, monikkoperhe, vanhemman uupumus/masennus, perheenjäsenen 
pitkäaikainen sairaus, sairauden hoitoon liittyvät käynnit, perheen äkillinen kriisi esim. sairauden, 
kuolemantapauksen, eron tai muun vastaavan tapahtuman vuoksi. Palvelua voidaan tarjota tilapäisesti tai 
säännöllisenä.  
 
Tilapäistä, perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä. Esimerkiksi alentunut toimintakyky, perhetilanne, 
rasittuneisuus, synnytys tai vamma, voivat olla perusteita lapsiperheiden kotipalvelulle. Lapsiperheiden 
kotipalvelun tarve voi kohdata kun: tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen, olet huolissasi omasta 
jaksamisestasi, perheeseenne on syntynyt useampi lapsi, perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai 
psyykkisesti, tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi. Kotipalvelun tarve arvioidaan 
tapauskohtaisesti. Palvelu on yleensä lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista. Kotipalvelu 
on asiakkaille maksullista 
 

Sosiaaliohjaaja Marjo Kurunlahti 
040 612 4568 
 

Lapsiperheiden 
perhetyö 

Perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Perhetyötä voi 
saada esim. vanhemmuuden tukemiseksi, lapsen kasvatuksen tukemiseksi, lapsen ja vanhemman välisen 
vuorovaikutuksen tukemiseksi, elämäntilanteen äkillisessä muutoksessa. 
 
Perhetyö on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. 
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on 
asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen 
vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä voidaan tehdä myös ehkäisevänä perhetyönä. 

Sosiaaliohjaaja Emilia Matinolli-
Ojala 0503494757 
 
Lastensuojelun perhetyöntekijä 
Hanna-Kreeta Karhumaa 
0444971073 
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Lastensuojelun 
perhetyö 

Tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi, on ohjauksellista 
vanhemmuuden tukemista. Perhetyö voi sisältää neuvontaa ja yhdessä tekemistä, jossa tavoitteena perheen 
omien voimavarojen aktivointi ja lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen.  

Sosiaalityöntekijä Riitta 
Väänänen 
 0444971057 
 
Sosiaali- ja vammaispalvelujen 
palvelupäällikkö Helinä 
Honkanen 
 0504397368 
 

 

Erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja 
nuorten palvelut 

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheet voivat saada ohjausta ja neuvontaa hoitoon, 
kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja sekä sosiaalityöntekijä arvioivat lapsen ja 
perheen palveluntarvetta ja lapselle laaditaan tarvittaessa palvelusuunnitelma. 

Sosiaaliohjaaja Riikka Piippo 
0504309233 
 
Sosiaalityöntekijä Arja 
Björnholm 0503168819 

Kehitysvammaisten 
lasten palvelut 

Tavoitteena edistää lapsen ja hänen perheensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista 
jäsenyyttä sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Palveluita ovat palvelusuunnittelu ja 
avohuollon ohjaus, tilapäinen hoito, aamu- ja iltapäivähoito sekä koulujen loma-ajan hoito, tutkimukset ja 
laitoshoito, varhaiskasvatus kuntoutuksellisista syistä. 

Sosiaaliohjaaja Riikka Piippo 
0504309233 
 
Sosiaalityöntekijä Arja 
Björnholm 0503168819 

Psykologin palvelut Työ painottuu lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteiden selvittelyyn, arviointiin ja hoitoon. Psykologiin 
voi olla yhteydessä mm. lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, koululaisten oppimisvaikeuksien sekä 
perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdään 
yhteistyötä psykologin kanssa matalalla kynnyksellä, yhteistyö käynnistyy keskustelulla vanhempien kanssa. 

Kimmo Pietilä psykologi 
0503750373  

 

Saara-Leena Kaunisto psykologi 
0505393017  

 

Hilkka Ikonen psykiatrinen 
sairaanhoitaja 0505728084  

 

Jari Keski-Filppula psykiatrinen 
sairaanhoitaja 0503750713  
 

tel:0444971057
tel:0504397368
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Puheterapia Puheterapeutin puoleen voi kääntyä erilaisissa puheen, kielen, vuorovaikutuksen, äänen, suun alueen 
motoriikan tai nielemisen ongelmissa. Tyrnävällä puheterapeutti palvelee kaikkia kuntalaisia. Puheterapeutin 
työ painottuu alle kouluikäisten lasten kuntoutukseen 

puheterapeutti Hanna Arola 050 
349 2663 

Toimintaterapia Tuotetaan ostopalveluna  

Fysioterapia Yksilöllinen fysioterapiasarja 
Tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Lääkärin lähete tarvitaan. 
Sisältää tarpeellisen määrän fysioterapiaa, pääpaino aktiivisella harjoittelulla sekä ennaltaehkäisyllä sisältäen 
mm. terapeuttista harjoittelua, tarvittaessa myös fysikaalisia hoitoja; HUOM! terveyskeskuksen fysioterapia ei 
ole hierontaa! Yksilöfysioterapiasta asiakkaita ohjataan tarvittaessa edelleen soveltuviin fysioterapiaryhmiin. 
 
Fysioterapiaryhmät 
Asiakkaille, jotka tarvitsevat kannustusta ja ohjeita omatoimiseen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, 
mutta oireilu rajoittaa osallistumista yleisiin harrasteliikuntaryhmiin. Ryhmään osallistumisesta (ryhmän 
kestosta, kertamääristä ym.) sovitaan hoitavan fysioterapeutin tai hoitavan lääkärin kanssa. 

Fysioterapeutti Eila Malismaa 
050 917 7360 
 
Fysioterapeutti Maarit Rajala 
050 316 8795 

Varhaiskasvatus Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, ja huoltajat päättävät lapsensa 
osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Kunta tuottaa lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluita päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan 
lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille kuuluu myös varhaiserityisopettajan 
palvelut. 

Varhaiskasvatusjohtaja 
Kangasniemi Riitta 
050 368 6014 
 

 

Avoin 
varhaiskasvatus 

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kotihoidossa, eikä varhaiskasvatuksen tarve 
ole huoltajan työstä tai opiskelusta johtuvaa. Avoin varhaiskasvatus tukee mm. lapsen vuorovaikutus- ja 
ryhmätyöskentelytaitoja sekä sosiaalisia valmiuksia.  

Hakemus avoimeen 
varhaiskasvatustoimintaan 
täytetään sähköisessä 
asioinnissa. 

Koulukuraattori Tukee oppilasta, perhettä sekä kouluyhteisöä. Pyrkii ehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän 
psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä kehitystään. Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan 
ja oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset koulun tai luokan 
vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita, joissa kuraattoria voidaan käyttää tukena. 

Rantarousti, Kirkkomännikkö ja 
Murron alakoulut, 
koulukuraattori Marjo Vuoti 
0503826279 
 
Temmeksen alakoulu 
koulukuraattori Anne Kelhä 050 
349 2481 
 

Kouluterveydenhoito Kouluterveydenhuolto on osa peruskoulun oppilashuoltoa ja kouluterveydenhoitaja kuuluu koulujen 
oppilashuoltoryhmään. Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa alkanutta lapsen kokonaisvaltaista 
terveydentilan seurantaa.  Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät: 

Terveydenhoitaja Vittaniemi, 
Tuija 
Kuulammen koulu, Temmeksen 

https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi.html
https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi.html
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• oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
• vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen 
• oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti 
sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä 
tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen 
• kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 
• suun terveydenhuolto 
• oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset 

koulu, August Sahlsten -lukio, 
Kutsuntatarkastukset 
0503844236 

Terveydenhoitaja 
Alanko, Marja-Riitta 
Murron koulu 
0444971070  

Terveydenhoitaja 
Kujala, Hanna-Leena 
Rantaroustin koulu, 
Kirkkomännikön koulu 
0504385372 
 

Aamu- ja 
iltapäivätoiminta 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille Tyrnävän kunnan 1- 2 luokkien oppilaille sekä lisäksi niille 3 - 9 
luokkien oppilaille, jotka kuuluvat erityisen tuen piiriin. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä 
Kirkkomännikön, Murron ja Temmeksen kouluissa.  

Ohjaajien yhteystiedot: 
Kirkkomännikön koulu: 050 341 
5163 
Rantaroustin koulu: 050 467 
7840 
Murron koulu: 044 497 1027 
Temmeksen koulu: 050 590 
8796 

Nuokkarit Nuorisotilat ovat 9-17-vuotiaille nuorille suunnattua avointa toimintaa. 
 
Nuorisotiloilla voi lukea, askarrella, pelata lauta- ja videopelejä, kuunnella musiikkia, katsella elokuvia, etsiä 
tietoa, viettää aikaa kavereiden ja ohjaajien kanssa. Lisätietoa nuorisotiloista: 
https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-vapaa-aika-ja-liikuntapalvelut/Nuorisotoimi/Nuorisotilat 

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Elina Huurre 044 497 1240 
 
Vastaava nuoriso-ohjaaja 
Lähtevänoja Katariina 
050 343 0303 

Etsivä nuorisotyö Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai 
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä 
nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 
Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuorta koulutukseen hakeutumisessa, työpaikan etsinnässä, 
elämänhallinnan tukemisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. 

Etsivä nuorisotyöntekijä 
Jukka Sarpola 
050 594 2365 
jukka.sarpola@tyrnava.fi 
FB: Tyrnävän Etsivä 
nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola 
IG: etsiva.jukka 
Snapchat: jukkaetsiva 

mailto:0503844236
tel:0444971070
tel:0504385372
https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-vapaa-aika-ja-liikuntapalvelut/Nuorisotoimi/Nuorisotilat
mailto:jukka.sarpola@tyrnava.fi
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WhatsApp: 050 594 2365 
Discord: #1247 etsivajukka 

 

Seurakunta Järjestää erilaisia kerhoja, tapahtumia, retkiä, tilaisuuksia yms. Lapsille, nuorille ja perheille sekä myös kaiken 
ikäisille ihmisille. Lapsille suunnattua säännöllistä toimintaa esim. Päivä- ja perhekerhot. Kerhojen tavoitteena 
on mm. kehittää lasten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä antaa perheille vertaistukea. 

Lastenohjaaja Minna Matinlauri 
0447372 616 
minna.matinlauri@evl.fi 
www.tyrnavanseurakunta.fi 

MLL Tyrnävä Järjestää erilaisia tapahtumia, kerhoja yms. lapsille, nuorille ja perheille. Tukee nuorten omatoimisuutta sekä 
osallisuuden kokemusta järjestämällä nuorten yökahviloita, tukioppilastoimintaa sekä lapsille ja nuorille 
suunnattuja retkiä ja tapahtumia sekä perhekahviloita. Muita Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämiä 
kerhoja ovat muun muassa iltamuskari.  
 

Puheenjohtaja Sanna Suhonen 
0451275759 
 
Sihteeri Salla Piirainen 
0406545445 
mlltyrnavanyhdistys@gmail.com 
www.tyrnava.mll.fi 

MLL Temmes  mlltemmes@gmail.com 
Anita Junttila 
040-5931803 

4H Järjestää pääasiassa 6-28 -vuotiaille monipuolista harraste- ja vapaa-ajan toimintaa.  Avaintuotteitamme ovat 
kerho- ja klubitoiminta, kurssitoiminta, leirit, projektit, tapahtumat ja työllistäminen.  
4H:lta asiakkaat voivat tilata palveluja. 4H on mukana myös ympäristötalkoissa Reilu Teko -säkkikeräyksen ja 
metallinkeräyksen avulla. Työllistämisen lisäksi 4H tarjoaa ansaintamahdollisuuksia kaikenikäisille marjan, 
kuusenkerkän ja kihokin vastaanotolla.   
Toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten elämänhallintaa, estää syrjäytymistä sekä edistää nuorten ja 
heidän perheidensä hyvinvointia. Paikallisen harrastustoiminnan lisäksi 4H on mukana rakentamassa 
mahdollisuuksia eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten kohtaamiselle sekä vuorovaikutukselle 
kansainvälisten leirien ja vaihto-oppilastoiminnan avulla.   

Toiminnanjohtaja Hanna Ranta-
Hirvonen 
050 3650 210 
tyrnava@4h.fi 
 

mailto:Minna.matinlauri@evl.fi
mailto:Mlltyrnavanyhdistys@gmail.com
mailto:tyrnava@4h.fi
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