
 
 

Lapsiperheiden palvelut 
• Äitiysneuvola  

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitaja 
Anu Laitila p. 044 320 5095, puhelintunti ma-pe klo 12–13 
 

• Lastenneuvola 
Lastenneuvolan terveydenhoitajat 
Anu Laitila p. 044 320 5095, puhelintunti ma-pe klo 12–13 
Leila Jakku p. 040 508 0293 paikalla perjantaisin, vain 6v tarkastukset, 
ajanvaraus lastenneuvolasta ma-pe klo 12-13. 
 

• Kasvatus- ja perheneuvonta 
Psykologi Nina Keränen p. 044 494 0659  

      Millaisissa asioissa kasvatus- ja perheneuvontaan voi ottaa yhteyttä? 

- toivot tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyviin asioihin 
- lapsellasi on haasteita vapaa-ajalla, kaverisuhteissa, päiväkodissa tai koulussa 
- huoli lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä (esim. keskittymisen haasteet, tunne- 

ja itsesäätelyn vaikeudet) 
- perhettänne kohdannut kriisi tai muu vaikea perhetilanne 
- olet huolissasi omasta jaksamisestasi vanhempana 
- parisuhdeongelmat 
- perheesi tarvitsee tukea ja neuvoja eron jälkeen 

 
Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintamuodot: 

- ohjaus ja neuvonta lasten ja nuorten kehityksen, käyttäytymisen ja tunnetaitojen 
tukemiseksi 

- vanhempien ja pariskuntien tukikeskustelukäynnit 
- lasten ja nuorten tukikeskustelukäynnit 
- tutkimukset (esim. lasten psykologiset tutkimukset) 

Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee psykologi- psykoterapeutti Nina Keränen. 
Voit varata ajan kasvatus- ja perheneuvontaan soittamalla numeroon 044 494 0659. 
Lumijoen perheneuvonta sijaitsee Lumilyhdyssä osoitteessa Lumijoentie 1237. 

Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskennellään tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 
lapsiperheitä olevien tahojen, kuten koulun, varhaiskasvatuksen, neuvolan tai 
sosiaalitoimen kanssa. Voit saapua ensimmäiselle käynnille yhdessä perheenne 
yhteistyötahon (esim. terveydenhoitaja tai sosiaalityöntekijä) kanssa. Kasvatus- ja 
perheneuvontakäynnit ovat perheille maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. 

 



• Varhaisen tuen perhetyö 
Perhetyöntekijä p. 044 048 6128 
 
 

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden 
yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa 
työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan 
kotona. 

o Perhetyössä asiakkaana voi olla jo raskausaikana tai kun perheessä on 0-17-
vuotiaita lapsia/nuoria 

o Varhaisen tuen perhetyöhön ei tarvita lähetettä tai päätöstä.  
o Varhaisen tuen perhetyöhön ohjaudutaan asiakkaan omalla yhteydenotolla tai 

asiakkaan luvalla tapahtuvalla ammattilaisen ohjauksella esimerkiksi neuvolasta, 
terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta tai koulusta. 

o Palvelu on lyhytaikaista ja se kestää 1 –5 käyntiä 
o Palvelu on maksutonta 

 
Perhe-elämään voi liittyä erilaisia arjen haasteita ja vaikeampia elämänvaiheita. 
Varhaisen tuen perhetyöstä voi olla hyötyä, jos perheessä on esimerkiksi: 

o vanhemman uupumusta, kokemus arjen raskaudesta 
o epävarmuuden tai riittämättömyyden tunteita vanhemmuudessa 
o lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä 
o työttömyyttä, taloudellisia ongelmia 
o ristiriitoja vanhempien rooleissa 
o haasteita kodin sisäisissä vuorovaikutussuhteissa 
o vanhempien eroon liittyviä vaikeuksia 
o uusperheen elämään liittyviä kysymyksiä 
o muu sairastuminen tai läheisen menetys 

 
 
 

• Lapsiperheen kotipalvelu 
vs. sosiaalityöntekijä 
Tiina Gilden 
Puhelintunti arkisin klo 10. - 11.00 
044 041 8765 
tiina.gilden@lumijoki.fi 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän 
turvaamiseksi kotipalveluja, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten 
hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja 
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toimintojen suorittamista tai arjen askareissa avustamista ja tukemista. Lapsiperheiden 
kotipalvelu on konkreettista apua perheille lastenhoitoon ja kotitöihin. 

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan 
toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen muutoksen 
perusteella niille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen elämän kuuluvien toimintojen 
suorittamisesta arjessa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus on vahvistaa perheiden 
hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä. 

Kotipalvelun maksut 

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 §:n 
mukaan kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Perusturvalautakunnan12.12.2019 § 94 
päätöksen mukaisesti, kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen: 

• käynti alle 2 tuntia 12.00 € 
• käynti 2 – 5 tuntia    20.00 € 
• käynti yli 5 tuntia     30.00 € 

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain (734/1992) 11§:n 
perusteella. Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä haetaan vapaamuotoisella 
hakemuksella ja hakemus osoitetaan sosiaalityöntekijälle. 

 

 
• Perhetyö 

vs. sosiaalityöntekijä     

             Tiina Gilden 
            Puhelintunti arkisin klo 10. - 11.00 
            p. 044 041 8765 
              tiina.gilden@lumijoki.fi 

 
Perhetyöllä tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä. 
Perhetyö on muutokseen tavoittelevaa ohjaus- ja neuvontatyötä, jota tehdään 
yhdessä perheen kanssa. Perhetyötä myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisena 
tukitoimena ja se on maksutonta. Perhetyö voi olla intensiivistä perhetyötä, jolloin 
työskentely perheissä on tiivistä ja pitempiaikaista. Perhetyölle tehdään suunnitelma 
yhdessä vanhempien, lapsen, perhetyöntekijän ja sosiaalityöntekijän kanssa. 
Perhetyön suunnitelmaan laaditaan tavoitteet työskentelylle ja arvioidaan kesto ja 
sovitaan arviointiajankohta.  
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• Varhaiskasvatus 
 

Matilda Näppä 

varhaiskasvatusjohtaja 

p. 040 5080296 

matilda.nappa@lumijoki.fi 

 

Varhaiskasvatuksen maksut: 

 Kirsi Ollakka 

palvelusihteeri  

p. 050 440 0156 

kirsi.ollakka@lumijoki.fi 

 

Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden tehtävä on tuottaa varhaiskasvatuspalveluita 
lumijokisten lapsiperheiden tarpeiden mukaisesti. Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla 
on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon 
järjestämiseksi kunnallinen päivähoito tai lastenhoidon tuki, joka toteutetaan kotihoidon 
tukena tai yksityisen hoidon tukena. 

Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään Päiväkoti Ensilumessa, jossa on neljä 
lapsiryhmää; Pyry ja Huurre 1-3-vuotiaille lapsille sekä Tuisku ja Kuura 3-5-vuotiaille 
lapsille. Kuura on Luonnossa kotonaan -ryhmä, joka keskittyy luotoliikuntaan ja luonto- 
ja ympäristökasvatukseen. Päiväkoti Ensilumi on avoinna 6.30-17 ja lisäksi 
päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa. Päiväkodin säännöllisen aukioloajan 
ulkopuolella on mahdollista saada vuorohoitoa perheen todelliseen tarpeeseen 
perustuen. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se koostuu 
hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Lisäksi käytössä on Lapset 
puheeksi menetelmä. 

Lumijoella järjestetään myös avointa varhaiskasvatustoimintaa. Avoimen 
varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. 
Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea. Kerhojen 
toimintakausi määräytyy esi- ja perusopetuksen mukaan. Kerhoihin tuodaan omat 
eväät ja kerhomaksu on 10€/lapsi/kk. 

 
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja on kolme ryhmää: 
Kinos maanantaisin ja keskiviikkoisin 8.30 - 11.30 
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Hiutale tiistaisin ja torstaisin 8.30 - 11.30 
Kide tiistaisin ja torstaisin 12.30 - 15.30 
 
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu jatkuvan haun periaatteella. Hakemus 
tulee toimittaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. 
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä tai 
opiskelusta, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hakemus 
tulee toimittaa kaksi (2) viikkoa ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkua. 
Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan jatkuvan haun periaatteella ja paikat 
täytetään hakujärjestyksessä.  
 
Varhaiskasvatushakemuksia saa Päiväkoti Ensilumesta sekä kunnanvirastolta. 
Hakemuksen liitteineen voi palauttaa Päiväkoti Ensilumeen tai kunnanvirastolle. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät uuden varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan. Laissa säädetään kunnan järjestämässä 
päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy 
perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan 
perusteella. Varhaiskasvatuksessa käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat 
tarkistetaan ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa käytettävät tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen 
seuraavasti: 
Perheen       Bruttotuloraja €/kk  Maksuprosentti 
henkilömäärä  1.8.2020-/kk 1.8.2020- 
2                      2 136   10,7 % 
3                            2 756   10,7 %  
4                      3 129   10,7 % 
5                      3 502   10,7 % 
6                      3 874   10,7 % 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä 
lapsesta 144 euroa (1.8.2020 lähtien). Perheen kokona otetaan huomioon 
yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt 
sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 
Palkkatuloihin lisätään lomaraha. Jos kuukausittaiset tulot 
vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden 
keskimääräinen kuukausitulo.  
 
 

•  Esi- ja perusopetus 
 
Lumijoen peruskoulu/koulutoimisto 
Sivistysjohtaja-rehtori Kari Satamo 
040 5711 462 
kari.satamo@lumijoki.fi 
 
Koulusihteeri Airi Leskelä 
050 4400 158 
airi.leskelä@lumijoki.fi 
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Esi- ja perusopetus järjestetään Lumijoen peruskoulussa, joka on yhtenäinen 
vuosiluokat  0-9 sisältävä kaksisarjainen koulu, jossa opiskelee hieman yli 400 
oppilasta. Koulu koostuu useasta eri rakennuksesta. Päärakennus on rakennettu 
vuonna 2005, uusin on hirsikoulu, joka on otettu käyttöön v. 2018. 
 
Esiopetus 
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden 
alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Lapsen 
tulee osallistua laissa säädettyyn opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta siitä. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa 
koulun työ- ja loma-aikojen mukaisesti. 
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään Lumijoen kunnan verkkosivuilta 
avautuvalla lomakkeella, joka toimitetaan Lumijoen koulutoimistoon osoitteella 
Lumijoen peruskoulu, Poutalantie 1 91980 Lumijoki 
https://www.lumijoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Esiopetukseen-
ilmoittautuminen-1.pdf 
 
Perusopetus 
Oppivelvollisuus alkaa ja lapsi ilmoitetaan kouluun oppilaaksi sinä vuonna, kun hän 
täyttää seitsemän vuotta. Kouluun ilmoittaudutaan Wilmassa sähköisellä 
lomakkeella. Ilmoittautumisohjeet lähetetään esiopetuksen oppilaiden huoltajille 
Wilmassa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Mikäli oppilas muuttaa 
paikkakunnalle kesken lukuvuoden, huoltaja täyttää Kouluun 
ilmoittautumislomakkeen ja on yhteydessä koulutoimistoon. 
https://www.lumijoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Kouluun-ilmoittautuminen.pdf 
 
Koulukuljetus 
Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja näiden periaatteiden 
mukaisesti. Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi- ja perusopetusta saavalle 
oppilaalle on järjestettävä kuljetus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian 
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkan pituus mitataan lyhintä, 
jalankulkukelpoista, turvallista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin tai 
asunnon tontin (pihapiirin) rajalta koulun portille. Kunnan velvollisuutena ei ole 
järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain 
osalle matkasta. 
 
Koulukuljetusten reitit ja aikataulut on julkaistu Lumijoen kunnan verkkosivuilla 
https://www.lumijoki.fi/varhaiskasvatus-ja-perusopetus/perusopetus/koulukuljetus/ 
 
Koulun työ- ja loma-ajat 
https://www.lumijoki.fi/varhaiskasvatus-ja-perusopetus/perusopetus/koulun-tyo-ja-
loma-ajat/ 
 



Aamu- ja iltapäivätoiminta 
Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Lumijoen peruskoulun tiloissa 
päivähoitoa tarvitseville esioppilaille koulun arkityöpäivinä (AP klo 6.30-8.00, IP klo 
12.00-17.00). Aamutoiminnan maksu on 26 €/kk ja iltapäivätoiminnan maksu 104 
€/kk. Mikäli esikoululainen osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä 
kuukaudessa, maksu on puolet täydestä maksusta. 
Esioppilaiden ap/ip-toimintaan hakeminen https://www.lumijoki.fi/wp-
content/uploads/2020/11/Hakemus-esioppilaiden-ap-ip-toimintaan-.pdf 
 
Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 
erityiseen tukeen siirretyille 3.-9. vuosiluokan oppilaille koulun arkityöpäivinä klo 12-
16. Iltapäivätoiminnan maksu on 100 €/kk, jos oppilas osallistuu toimintaan 
päivittäin 4 tuntia ja 80 €/kk, jos oppilas osallistuu toimintaan päivittäin korkeintaan 
3 tuntia. Mikäli oppilas osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivänä kuukaudessa, 
maksu on puolet täydestä maksusta. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana toimii 
Sinikka Heikkinen, puh. 044 4971 801, sinikka.heikkinen@edu.lumijoki.fi 
 
Oppilashuolto 
Oppilashuollon päämääränä on koko kouluyhteisön hyvinvointi yhteisönä ja 
toisaalta kunkin lapsen ja nuoren hyvä arki ja kokonaisvaltainen hyvinvointi 
yksilönä. Se on siis lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista. Lapsen ja 
nuoren kokema hyvinvointi ja turvallisuus ovat hyvän kasvun, kehityksen ja 
oppimisen edellytyksiä. Oppilashuollossa korostuu ennaltaehkäisevä työ. 
Kehitykseen ja oppimiseen liittyvät mahdolliset riskit ja ongelmat on tunnistettava 
mahdollisimman varhain ja turvattava lapselle ja nuorelle hänen tarvitsemansa tuki. 
 
Lapsen ja nuoren kuuleminen ja osallisuuden tukeminen ovat tärkeä osa hyvin 
toimivaa oppilashuoltoa. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille yhteisössä 
työskenteleville sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä 
toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. 
 
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat 
kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa 
tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia 
oppimisen perusedellytyksistä, joita ovat oppilaan fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi. 
 
Oppilashuolto perustuu yhteisöllisyyteen ja avoimeen toimintakulttuuriin. Se tähtää 
kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen kaikkien osallisten kesken. Periaatteina ovat 
luottamuksellisuus ja kunnioittaminen sekä hyvä yhteistyö huoltajien kanssa. 
Oppilasta koskevissa huolettavissa asioissa voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä 
oppilashuolto-ryhmän jäseniin tai opettajaan. 
 

https://www.lumijoki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hakemus-esioppilaiden-ap-ip-toimintaan-.pdf
https://www.lumijoki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hakemus-esioppilaiden-ap-ip-toimintaan-.pdf
mailto:sinikka.heikkinen@edu.lumijoki.fi


Lumijoen peruskoulun oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, vararehtori, 
kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, laaja-alaiset erityisopettajat ja opinto-
ohjaaja. 
 
Koulukuraattori 
Päivi Kalliorinne 
040 6826 841 
paivi.kalliorinne@lumijoki.fi 
 
Koulukuraattori on tavattavissa koululla viikoittain maanantaista keskiviikkoon klo 8-
16 ja tarvittaessa muinakin aikoina. 

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tukemista. 
Koulukuraattori pyrkii tunnistamaan oppilaiden ongelmia, jotta niihin voidaan 
puuttua ja niitä voitaisiin ratkaista jo varhaisessa vaiheessa. Koulukuraattori käy 
oppilaiden kanssa keskusteluita, antaa neuvoja ja tukea sekä ohjaa tarvittaessa 
eteenpäin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hän auttaa oppilaita erilaisissa 
pulmatilanteissa ja ongelmissa liittyen esimerkiksi vaikeuksiin koulunkäynnissä, 
ihmissuhteissa, sekä omassa kasvussa ja kehityksessä. Koulukuraattori on osana 
oppilashuoltoryhmää ja työyhteisöä, jossa hän jakaa omalla ammattitaidollaan 
osaamista, tietoa, taitoa ja tukea myös henkilökunnan käyttöön. Koulukuraattori 
toimii myös työparina tarvittaessa psykologille, opettajille, sosiaalityöntekijälle, 
terveydenhoitajille.  
Koulupsykologi 
Nina Keränen 
044 4940 659 
nina.keranen@terveystalo.com 
 
Opinto-ohjaaja 
Kari Heikkilä 044 4871 802 
kari.heikkila@edu.lumijoki.fi 
 

Kouluterveydenhoito  
 
Kouluterveydenhoitaja Leila Jakku  
p. 0405080293 
leila.jakku@terveystalo.com 
 

Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa pääsääntöisesti ma-to klo 8-16, 
puhelintunti kouluneuvolaan on ma-to klo. 15-16. Kouluterveydenhoitajan 
vastaanotto on eskareiden punaisessa rakennuksessa. Koululääkäripäivinä 
terveydenhoitaja on terveyskeskuksessa joka toinen torstai (21.1.2021 alkaen). 

 
Sairaustapauksissa sairaanhoitajan ja lääkärin ajanvaraus on p. 030 6339512. Kiireellinen 
ajanvaraus on klo 8-10 ja kiireetön klo 11-18. 
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Psykiatrisen sairaanhoitajan Päivi Tiikkalan vastaanotto on ma, ti ja ke sekä lisäksi 
parittoman vkon torstait klo 8-16. Puhelintunti on klo 12-13  p.0405097318. Ohjautuminen 
psykiatri Ville Honkilan vastaanotolle tapahtuu psykiatrisen sairaanhoitajan kautta. 
Koululääkärin vastaanotto on terveyskeskuksessa pääsääntöisesti joka toinen torstai klo 
8-15. (to 21.1.2021 alkaen) 
 
Kouluterveydenhoidon palveluihin kuuluvat: 

- määräaikaiset ja laajat terveystarkastukset 
-  terveysneuvonta ja tarvittaessa seuranta kontrollikäynnein 
- oppilaan/opiskelijan sairaanhoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen 
- ensiaputilanteiden hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen 
- rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.  
- vanhempien kasvatustyön tukeminen 
- oppilaan/opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen 

ja tukeminen sekä pitkäaikaissairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä 
muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.  
 
 
 
 

• Kerhotoiminta 
 
Kunnassamme on useita erilaisia kerhoja, joista osa ovat maksullisia: 
 

- Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta 
- Maksullista kerhotoimintaa 2-5-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille  

 
Lumijoen seurakunnan kerhot lapsille: 

- Maksutonta kerhotoimintaa 3-5- vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat yleensä ma-
ke. 

- Vapaita kerhopaikkoja on mahdollista kysyä lastenohjaajalta pitkin syksy- ja kevät 
kautta. 

- Seurakunnan lastenohjaajan tavoittaa numerosta: 044-775 0601 
 
Lumijoen 4H-yhdistyksen kerhotoiminta 

- Maksullista kerhotoimintaa 6-16- vuotiaille lapsille ja nuorille 
 

- MLL:n perhekerho 
- Maksutonta kerhotoimintaa lapsille ja vanhemmille, perjantaisin klo. 11 -13.30 

 
 

Nuorten palvelut 
• Etsivä nuorisotyöntekijä  

Sonja Junnila 
p.050 562 7561 



sonja.junnila@lumijoki.fi 
facebook: Etsivä Lumijoki Sonja 

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työ- ja koulutuselämän 
ulkopuolella, syrjäytymisvaarassa, tai tarvitsevat muutoin apua ja tukea päästäkseen 
tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus turvalliseen, 
aitoon ja läsnä olevaan aikuiskontaktiin, jotta nuoret voivat saada apua omiin haasteisiinsa 
matalan kynnyksen periaatteella silloin, kun he ovat siihen valmiita ja halukkaita. Työn 
periaatteina on luottamuksellisuus, nuoren kunnioittava ja aito kohtaaminen, sekä 
työskentelyn vapaaehtoisuus ja nuorilähtöisyys. 

Etsivän tarjoama palvelu on siis AINA nuorilähtöistä, nuorelle maksutonta ja 
vapaaehtoista. 

Etsivä nuorisotyöntekijä pohtii ja etsii ratkaisua nuoren esille nostamiin asioihin yhdessä 
nuoren kanssa. Etsivän tarjoamaa palvelua voi olla esimerkiksi erilaisten hakemusten 
(KELA, te-toimisto, koulut, jne.) täyttämisessä avustaminen, työpaikkojen etsiminen, 
työhakemusten kirjoittamisessa avustaminen, aikojen (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, 
sosiaalitoimi) varaaminen yhdessä nuoren kanssa, erilaisissa tapaamisissa nuoren tukena 
oleminen, vapaa-ajan toimintoihin tutustuttaminen, oppilaitosvierailujen järjestäminen, 
raha-asioiden selvittely, elämänhallinnallisissa asioissa tukeminen, ja joskus ihan vain 
”pelkkä läsnäolo” nuorelle. 

Nuoren asian ei tarvitse olla iso tai pieni, vaan yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voi 
ottaa herkästi - olipa asia mikä tahansa! 

Varsinaisen asiakastyön lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä tekee mm. tilastointia, sekä 
suunnittelu-, verkostoitumis- ja tiedonhankintatyötä. Etsivä toimii jatkuvasti yhteistyössä eri 
tahojen kanssa. Tärkeimpinä yhteistyötahoina etsivällä nuorisotyöntekijällä ovat Lumijoen 
peruskoulu, toisen asteen oppilaitokset, KELA, TE-palvelut, terveyskeskus, psykiatrinen 
sairaanhoitaja, sosiaalitoimi, Lumijobi, seurakunta/diakoniatyö, perhetyöntekijä, 
puolustusvoimat/siviilipalveluskeskus, ja vapaa-aikatoimi. 

 
 

• Nuorisotila Nöre 
Vapaa-aikatoimenohjaaja 
Salla Mertala 
p.044 055 6077 
salla.mertala@lumijoki.fi 
facebook: Lumi Joki 
 

• Nuorisovaltuusto 
Vastaava ohjaaja vapaa-aikatoimenohjaaja 
Salla Mertala 
Puheenjohtaja 
Saku Klaavo (klaavosaku@gmail.com) 



 
• Nuorten kesätyöt 

Lumijoen 4H-yhdistys ry 
Toiminnanjohtaja 
Taina Jaakola-Kuosmonen 
p.040 733 2443 
lumijoki@4h.fi 
www.4h.fi/lumijoki 
 
Vapaa-aikatoimenohjaaja 
Salla Mertala 
p.044 055 6077 
salla.mertala@lumijoki.fi 
facebook: Lumi Joki  
 
 
 
Lumijoen seurakunnan kesätyöt 
 
 

Kulttuuri ja vapaa-ajan toiminta  
 

• Kirjasto 
Lumijoen kirjasto Hiidenkivi  
Toripolku 3  
91980 Lumijoki  
p. 050 440 0375 
sähköposti: kirjasto (at) lumijoki.fi 
Kirjaston kotisivut: https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-
matkailu/ 
Fb-sivut: https://www.facebook.com/lumijoenkirjasto 
 
Kirjaston aukioloajat: 
 
Henkilökunta paikalla 
Ma - Ke 12- 19  
To 12-16  
Pe 12-15 
Omatoimiaika joka päivä klo 10-21 
 

https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-matkailu/
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Satutunnit: Kirjastolla pidetään kerran kuukaudessa satutunteja. 
Satutunneista ilmoitetaan kirjaston fb-sivustolla, kuntatiedotteessa ja 
kirjaston ilmoitustaululla. 
 
Lukudiplomi: Kirjastolla on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Lisää tietoa 
osoitteesta: https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-
matkailu/kulttuurin-alasivu/lapset-ja-nuoret/ 
 
Outi-Finna: Outi-kirjastojen kotisivu: https://outi.finna.fi/. Voit hakea 
aineistoa, tehdä varauksia, uusia lainojasi ja muuttaa yhteystietojasi.  

E-Aineistot : https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto 

Outi-kirjastot tarjoavat asiakkaidensa käyttöön laajan valikoiman 
laadukkaita e-aineistoja. Osa palveluista on käytettävissä vain kirjaston 
tiloissa. Etäkäytön sallivien palvelujen käyttö vaatii Outi-kirjastokortin ja 
PIN-koodin. PIN-koodin voi pyytää kirjaston asiakaspalvelusta. 

 eMagz, ePress ja PressReader 
 
Laaja valikoima kotimaisia aikakauslehtiä ja ulkomaisia sanomalehtiä 
digitaalisina näköislehtinä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla, 
kirjaston langattomassa verkossa. Osaa lehtiä voit lukea myös etänä 
kotoa käsin. 
 
 eMusiikki 

Rockway: soiton- ja laulunopetuskursseja 
Naxos Music Library: klassista musiikkia 
Naxos Music Library Jazz: jazz-musiikkia  
Viddla: Elokuvien suoratoistopalvelu. Kotimaisia ja ulkomaisia 
elokuvia. 

 
 
Celian palvelut kaikille, joille lukeminen on vaikeaa: 
https://www.celia.fi/palvelut/ 
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-paivakodeille/ 
 
Kulttuuri ja Liikunta 
 
Kunnan kulttuuritoimi järjestää vuosittain lapsiperheille suunnattuja 
kulttuuritapahtumia yksin tai yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kunnalla on 
monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Ajankohtaiset tapahtumat ja tiedot 
liikuntapaikoista ja tapahtumista löydät kunnan kotisivulta osoitteesta: 
https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-matkailu/ 
 

https://outi.finna.fi/
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Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset jaetaan keväisin yhdistyksille ja yksityisille. 
Lisätietoa: 
 https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-matkailu/vapaa-aika/haettavat-
avustukset/ 
(https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-matkailu/vapaa-aika/) 
 

• Lumijoen 4H-yhdistys  
Yhdistys on osa 4H-liittoa, kaikkien yhdistysten toimintaa ohjaa 4H:n nimessäkin esiin 
nousevat neljän hoon arvot; Head-Harkinta, Hand-Harjaannus, Heart-Hyvyys ja Health-
Hyvinvointi. 

4H:n tarkoitus on omalla toiminnallaan: 

1. Voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen 
hallintaa. 
Nämä taidot harjaantuvat mm. yritysohjauksen, nuoren oman yritystoiminnan, 
työpalvelun kautta työllistymisen sekä erilaisten kesätöiden kautta. 

2. Tukea nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista 
sekä kansainvälistymistä. Edellä mainitut otetaan huomioon toiminnan 
suunnittelussa. Kansainvälisyys nousee esiin erityisesti 4H-liiton toiminnan tasolla, 
mm. nuorten vaihtojen ja maailmanlaajuisten leirien kautta, kierrätyksen 
huomioimisella osana toimintaa (esim. metallinkeräykset ym.) 

3. Edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. 4H-
toiminta on oiva ja monipuolinen harrastus, 4H osallistaa toiminnallaan lapsia ja 
nuoria osaksi vastuullista kansalaistoimintaa sekä täyttää sosiaalisen vahvistamisen 
tavoitteet. 

4. Edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia. 4H-toiminnan lapsille ja 
nuorille tarjoama osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen ovat omiaan vahvistamaan 
kokonaisvaltaisesti myös koko perheen hyvinvointia.  

4H-järjestössä toteutetaan ”kolme askelta työelämään”-toimintamallia. Toiminta 
mallin kulku on seuraava: 

Ensimmäisellä askeleella lapset oppivat kerhotoiminnassa mukana ollessaan 
monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön kädentaitoja sekä 
vuorovaikutustaitojen harjaantumista ryhmässä toimimisen kautta. Samalla he 
oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, joista on 
monipuolista hyötyä ja apua myöhemmin elämässä.  

Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin 
valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on mahdollisuus 
kehittää itseään ja hankkia osaamista tulevaisuuden työllistymistä varten. 

Kolmannella askeleella nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin ( työpalvelun, 
kesätöiden ym. kautta ) ja yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja 
opastetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen.  

https://www.lumijoki.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-matkailu/vapaa-aika/haettavat-avustukset/
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Lumijoen 4H-yhdistys järjestää hyvin monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. 
Osaksi tätä toimintaa pääset liittymällä 4H-yhdistyksen jäseneksi. Vuosijäsenyys on 
35€/lapsi, perhejäsenyys 70€ (kaikki perheen lapset kuuluvat tähän hintaan). 

Toimintaa lapsille 

o kerhot (viime kerhokaudella mm. kokki-, liikunta-, voimistelu ja sählykerho) 
o discot (yhteistyössä Lumijoen nuoriso-ja liikuntatyön kanssa) 
o leirit 
o retket 
o tapahtumat 
o 4H pitää alakoululaisten nuokkaria kerran viikossa 
o erilaiset kurssit (askartelu, leivonta, liikunta..) 

           Nuorille koulutukset 

o Kerhonohjaaja koulutus (antaa nuorille valmiuden työskennellä 4H 
kerhonohjaajana) 

o Ajokortti työelämään (antaa nuorille arvokasta tietoa mm. työelämän 
pelisäännöistä) 

o Taimikon varhaishoito-hankkeen metsätyökurssit (kurssi antaa valmiudet 
työskennellä metsän istutustöissä ja 16v. täyttäneille valmiudet metsän 
raivaukseen) 

o 4H yrittäjyyskurssit (kurssi antaa valmiuden perustaa oman 4H-yrityksen ja 
työllistää itsensä sillä) 

             Työllistyminen 

o Kerhon ohjaus 
o Oma 4H-yritys 
o Kesätyöt (4H vastaa palkanmaksusta ja työnantajavelvoitteista) 
o Työpalvelu (asiakkaat tilaavat erilaisia töitä; nurmikon leikkuu, siivous, 

lastenhoito ym.) ja 4H välittää työn nuorelle, joka ottaa tilauksen vastaan ja 
menee asiakkaan luokse. 4H maksaa nuorelle palkan ja vastaa 
työnantajavelvoitteista.) 

           Yhteystiedot: Taina Jaakola-Kuosmonen, toiminnanjohtaja 

      p. 040 733 2443, lumijoki@4h.fi 

 
• Lumijoen urheiluseurat 
Lumijoen Lumiukot ry (https://sites.google.com/site/lumijoenlumiukot/) 
Lumijoen Urheilutalo 
Yhteydenotot: Tapio Junkkonen 
Ukuranperäntie 132 
91980 Lumijoki 
08 387 433, 040 511 5985 
tapio.junkkonen(at)mail.suomi.net 
* kokous- ja ravintolatilat 40-50 hengelle 

mailto:lumijoki@4h.fi
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* sauna- ja peseytymistilat 
* petipaikkoja 12 hengelle 
Jussi Poutiainen, puheenjohtaja  
puh. 050 486 248 0 
s-posti jussi.poutiainen@kolumbus.fi) 

Salibandyseura Kanuuna Lumijoki ry 
Seuran puheenjohtaja: Ville-Petteri Keinänen 045 344 9830 
Kanuunan juniorivastaava: Ville-Petteri Keinänen  
Miesten edustusjoukkueen yhteyshenkilö: Keinänen VP 045 344 9830 
Miesten kakkosjoukkueen yhteyshenkilö: Leinonen Pasi 040 753 8808 

sskanuuna(at)gmail.com 
Kotisivut: http://sskanuuna.nettisivu.org 
Youtube: http://www.youtube.com/user/sskanuuna   
Toimiala: Salibandy harrastuksena ja kilpaurheiluna 
 
Lastensuojelu 

• Lastensuojeluilmoitus 
• Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 
• Lastensuojelun tehostettu perhetyö 
• Huostaanotto ja sijaishuolto 

 
 

Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalihuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu- tai 
johtotehtävissä. Työ voi olla sosiaalista ohjausta ja neuvontaa, päätöksentekoa 
taloudellisesta tuesta tai kodin ulkopuolelle hoitoon sijoittamisesta. Sosiaalityöntekijä toimii 
alan asiantuntija- ja konsultointitehtävissä. 

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin suunnittelusta, toteutumisesta ja sen 
arvioinnista. Sosiaalityöntekijän tehtäviä ovat asiakkaan ongelmien tunnistaminen, 
itsenäisen selviytymisen arviointi ja tukitoimien järjestäminen. 

Sosiaalityön asiakkaina on esimerkiksi perheitä tai yksilöitä, jotka tarvitsevat apua 
työttömyyden, sairauden, vanhuuden, perheolojen tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien 
takia. 

Lastensuojeluasiat ovat osa toimenkuvaa. Lastensuojelussa korostuu lasten kasvatukseen 
ja -hoitoon liittyvän tuen lisäksi perheen muun elämänhallinnan ja arkielämän ohjaus. 

Työlle on ominaista yhteistoiminta usean eri ammattiryhmän kanssa. Tehtäviin kuuluu 
asiakkaan toimeentuloon ja muihin oikeuksiin vaikuttavien päätösten tekemistä. 
Sosiaalityöntekijän työlle on ominaista suuri vastuu yksilöä koskevassa ja taloudellisesti 
merkittävien päätösten teosta ja yhteistoiminta usean eri ammattiryhmän kassa. 

Sosiaalityöntekijä antaa lähialojen työntekijöille asiantuntija-apua, neuvontaa ja lausuntoja. 
Tehtäviin kuuluu myös tutkimus- ja kehittämistyötä, yhteiskunnallista vaikuttamista ja 

http://sskanuuna.nettisivu.org/
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tiedottamista. Hallinnollisissa tai johtavissa tehtävissä toimiva sosiaalityöntekijä 
suunnittelee, johtaa ja ohjaa sosiaali- ja terveystointa tai sen osa-alueita ja eri palveluja. 

Sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaita vastaan toimistossa, mutta tekee myös kotikäyntejä. 
Perinteisen asiakastyön lisäksi työhön voi kuulua asiakasryhmien kanssa työskentelyä 
sekä työryhmissä ja projekteissa toimimista. Sosiaalityöntekijän työ on useimmiten 
päivätyötä, mutta siihen voi kuulua päivystyksiä ja iltavastaanottoja. 

 
 
Hyvinvointipäällikkö 
Anna-Liisa Karppinen 
p.040 503 1493 klo 10 - 11.00 
anna-liisa.karppinen@lumijoki.fi 
 
vs. sosiaalityöntekijä 
Tiina Gilden 
Puhelintunti arkisin klo 10 - 11.00 
p.044 041 8765 
tiina.gilden@lumijoki.fi 
 
 
 
 

Tukea parisuhteeseen 
• Jos koet tarvetta keskustella yksilöllisesti parisuhteeseen liittyvistä asioista, akuutit 

parisuhdekriisit  
Psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Tiikkala p. 040 509 7318 

• Parisuhteen ongelmat, mikäli niillä vaikutusta perhedynamiikkaan 
Perhetyöntekijä  p. 044 048 6128 
 
 
 
 

Diakoniatyö 
 
 

  Kriisi perheessä 
•   Psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Tiikkala p.  040 509 7318 

•   Seurakunta diakonissa  
•   Palvelut lähialueilla 

mailto:anna-liisa.karppinen@lumijoki.fi
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Poliisi, kun tarvitset poliisin kiireellistä apua, soita hätänumeroon 112. 
Poliisin valtakunnallinen neuvontapalvelu palvelee numerossa 0295 419 800 
Oulun ensi-ja turvakoti p. 0400 581 606 
 

• Palvelut muualla 
 
Naisten linja, tukinumero chat maksuton tukipuhelin. www.naistenlija.fi 

p. 080002400 ma-pe 16-20, la-su 12-16 

Nollalinja tukinumero, maksuton tukipuhelin www.nollalinja.fi 

p. 080 005 005 

Rikosuhripäivystys www.riku.fi Auttava puhelin: p.116 006 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen,  
kriisituki, kriisiryhmät, seksuaalineuvonta, oikeudellinen tuki. www.tukinainen.fi p. 
0800 97899 
Suomen mielenterveysseura, Valtakunnallinen kriisipuhelin 
www.mielenterveysseurat.fi  p. 09 2525 0111 
Naisenvakivalta, Chat, videokeskustelut, verkkoryhmä   
www.naisenvakivalta.fi 
Miessakit mm. lyömätön linja, väkivaltaa kokeneet miehet, erosta elossa. 
www.miessakit.fi 
Lasten ja nuorten puhelin Chat, auttavapuhelin www.nuortennetti.fi 
Monikulttuurinen voimavarakeskus MONIKA, Väkivaltaa kokeneille 
maahanmuuttajanaisille, turvakoti, auttavapuhelin, Chat, www.monikanaiset.fi 
Auttava puhelin 0800 05058 (klo 9-16) 
Suomen Delfins ry, Apua lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille ja 
heidän läheisilleen https://suomendelfins.fi/ 
Neuvontapuhelin: Puh. 050 583 5000 ma-ti 9-11, to 12-14 
Chat ma 12-14 ja 18-20 

http://www.naistenlija.fi/
http://www.nollalinja.fi/
http://www.riku.f/
http://www.tukinainen.fi/
http://www.mielenterveysseurat.fi/
http://www.naisenvakivalta.fi/
http://www.miessakit.fi/
http://www.nuortennetti.fi/
http://www.monikanaiset.fi/
https://suomendelfins.fi/
tel:0505835000

	Millaisissa asioissa kasvatus- ja perheneuvontaan voi ottaa yhteyttä?
	Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintamuodot:
	- ohjaus ja neuvonta lasten ja nuorten kehityksen, käyttäytymisen ja tunnetaitojen tukemiseksi
	- vanhempien ja pariskuntien tukikeskustelukäynnit
	- lasten ja nuorten tukikeskustelukäynnit
	- tutkimukset (esim. lasten psykologiset tutkimukset)
	Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee psykologi- psykoterapeutti Nina Keränen. Voit varata ajan kasvatus- ja perheneuvontaan soittamalla numeroon 044 494 0659. Lumijoen perheneuvonta sijaitsee Lumilyhdyssä osoitteessa Lumijoentie 1237.
	Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskennellään tarpeen mukaan yhteistyössä muiden lapsiperheitä olevien tahojen, kuten koulun, varhaiskasvatuksen, neuvolan tai sosiaalitoimen kanssa. Voit saapua ensimmäiselle käynnille yhdessä perheenne yhteistyötahon (...

