
 PERHEKESKUS PALVELUIDEN PUHELINLUETTELO SYKSY 2022 

Kunnan talo (Valtatie 15 99100 Kittilä, vaihde 0400-356 500, sähköpostit 

etunimi.sukunimi@kittila.fi) 

 Sosiaalihuolto / Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 

o Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, 040-847 6526  

o Vastaava sosiaalityöntekijä Paula Viisainen, 0400-139 684 

o Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Suvi Saarinen, 040-179 4064  

o Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Miia Liukkonen, 040-132 0201 

o Aikuissosiaalityöntekijä (Eve Lääts) vs, Riikka Miettinen, 040-589 4579 

o Lapsiperheiden, lastensuojelun ja työikäisten (alle 30 v.) sekä osin 

vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen 040-508 1295  

o Etuuskäsittelijä Anne Korva, 0400-356 429 

o Lapsiperheiden kotipalvelu, Kotihoidon ohjaaja Mia Kujala, 040-716 0245 

o Lastenvalvoja Raija Kumpula, 040-660 6682 (Tunturi-Lapin ja Pellon alue) 

o Perheoikeudelliset palvelut järjestetään seudullisena palveluna yhteistyössä 

Tunturi-Lapin kuntien (Kolari, Kittilä, Muonio ja Enontekiö) ja Pellon kunnan 

kanssa. Tarvittaessa lastenvalvojalla on työpari asiakkaan 

kotikunnasta. Kittilän yhteyshenkilönä Lastenvalvoja Raija Kumpula, puhelin 

040 660 6682 

o Sosiaalipäivystys (Lasten ja aikuisten kiireellinen avuntarve) tuotetaan 

yhdessä Rovaniemen kaupungin sekä Tunturi-Lapin kuntien (Enontekiön, 

Kittilän, Kolarin, Muonion) ja Pellon kanssa. Virka-aikainen (klo 8-16) 

sosiaalipäivystys 040 482 5898, mikäli sosiaalityöntekijöiden virkanumerot 

eivät vastaa. Klo 16 jälkeen 040 7266 965, yhdistää asian Rovaniemen 

sosiaalipäivystyksen ensiarvioon. Tilannearvion jälkeen yhdistetään 

tarvittaessa takapäivystäjälle toimivalle sosiaalityöntekijälle.  

 Sivistystoimen osasto:   

o Sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki, 040-705 7486 

o Varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola 040-716 2084 

o Palveluohjaaja Niina Jauhojärvi, 040-647 2616 

 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen osasto:  

o Nuorisotoimisto / Nuorisosihteeri Sanna Seppälä, 040-571 2103 

o Etsivä nuorisotyö (kunnantalon aula) Tuomas Jääskö, 040 596 5995  

o Etsivä nuorisotyö (kunnantalon aula) Minttu Vuorinen (1.10), 040 631 6447 

o Kulttuurisihteeri Marika Salminen, 040-568 1356 

o Liikuntasihteeri Juha Marletsuo, 040-573 1123 

 

Terveyskeskus (Sairaalantie 2 99100 Kittilä, sähköpostit etunimi.sukunimi@kittila.fi): 

 Äitiysneuvola  

o Kittilän kirkonkylä Valtatiestä joen puoli ja Sirkka, Rauhala, Raattama, 

Köngäs, Tepasto, Lompolo, Pulju, Rautuskylä, Hanhimaa, Pokka: 

Terveydenhoitaja, kätilö Eija Takalokastari, 040-525 5294 

o Kittilän kirkonkylä Valtatiestä jängän puoli ja Kuivasalmi, Kiistala, Tepsa, 

Kelontekemä, Kaukonen, Kallo, Alakylä, Helppi, Kinisjärvi, Molkojärvi ja 

Vuoma: Terveydenhoitaja, kätilö Saija Jauhojärvi, 040-716 0248 

 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalihuolto
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 Lastenneuvola  

o Kittilän kirkonkylä Valtatiestä joen puoli Taalovaaraan: Terveydenhoitaja Eija 

Takalokastari, 040-525 5294 

o Kittilän kirkonkylä Aholanperän alue ja kaikki sivukylät: Terveydenhoitaja 

Maija Rahko, 040-525 5296 

o Kittilän kirkonkylä jänkän puoli Ansatiestä Sätkenään: Terveydenhoitaja Saija 

Jauhojärvi, 040-716 0248 

 Ehkäisyneuvola   

o Ehkäisyneuvonta: Terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi 040-716 0248 

o Ehkäisyneuvonta oman alueen lastenneuvolaperheiden osalta: 

Terveydenhoitaja Eija Takalokastari 040-525 5294 ja Terveydenhoitaja Maija 

Rahko 040-525 5296 

o Koululaisten ja opiskelijoiden ehkäisyneuvonta: Koulutiimin terveydenhoitajat 

o Yläkoulu ja Levi-Instituutti: Heli Harju, 040-673 5324 

o Lukio Minna Kantola, 040-825 6677 

 Neuvolan perhetyö   

o Perhetyöntekijä Jaana Köngäs, 040-652 8587 

o Perhetyöntekijä Terhi Tammela, 040-664 1244 

 Puheterapeutti Eija Kuusela, 040-525 1055   

 Toimintaterapeutti Maarit Havuposio, 040-661 7119   

 Fysioterapeutti Mia Johansen 0400269719  

 Kunnassa ei ole ravitsemusterapeuttia, lääkärin lähetteellä voi päästä LKS:n 

ravitsemusterapeutille. 

 Hammashoitola Vastaava hammaslääkäri: Katja Vanhasalmi  

 Psykologit, työnjako lukuvuodeksi 22-23: 

o Psykologi Johanna Saine (varhaiskasvatus ja Lukkarin koulu) 040-708 4694  

o Psykologi Pia Viljakainen (yläkoulu, lukio ja Alakylän ja Kaukosen koulu) 040 

708 4694 

o Psykologi Petra Erämies (Sirkan eskarit ja koulu, Raattaman koulu, aikuiset) 

040 587 5614 

o Psykologi Anniina Orvala (Redu), 041 313 7355 

o Lasten-ja nuorisopsykiatrian palvelut saadaan LKS:stä (kts kohta Lapin 

sairaanhoitopiiri: Lasten- ja nuorisopsykiatria) 

 

Varhaiskasvatuksen yksiköt, sähköpostit etunimi.sukunimi@kittila.fi: 

 Päiväkoti Muksula / Päiväkodin johtaja Raija Tavi 040-703 3380 (Havutie 2, 99100 

Kittilä) 

 Päiväkoti Pikkumettä / Päiväkodin johtaja Kaija Takala 040-487 7554 (Havutie 4, 

99100 Kittilä) 

 Päiväkoti Oravanpesä / Päiväkodin johtaja Mervi Kurtakko 040-827 9250 

(Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka) 

 Päiväkoti Mäntymaja / Päiväkodin johtaja Eija Metsärinta 040-681 1206 (Levin 

ympärystie 1, 99130 Sirkka) ja Könkäällä Tiittarit (Siimeksentie 19, Köngäs) 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/lastenneuvola
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https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/fysioterapia-ja-apuvalineet
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https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus
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 Päiväkoti Aurinkotuuli 040-747 2075) / Päiväkodin johtaja Eija Metsärinta 040-827 

9250 (Ounasjoentie 5463, 99340 Raattama) 

 Kaukosen ryhmäperhepäivähoitokoti 040-583 6149 / Ohjaaja Raija Tavi 040-703 

3380 (Kylätie 46, 99110 Kaukonen) 

 Alakylän ryhmäperhepäivähoitokoti 0400-356 452 / Ohjaaja Raija Tavi 040-703 

3380 (Rovaniementie 3507, 97470 Alakylä)  

 Perhepäivähoitajat omassa kodissa (3kpl) perhepäivähoidon ohjaaja Raija Tavi 

040-703 3380 sekä Linnunpoika Yksityinen Perhepäivähoito 045-876 6107 (Rajatie 

16, 95980 Ylläsjärvi) 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:  

o Mäntymaja, Muksula + eskarit, Alakylä, Kaukonen ja Köngäs: Eila Mäkitalo 

040-668 6084 

o Pikkumettä + eskarit ja pph kotona: Ida Kauppinen 040-648 2089 

o Oravanpesä +eskarit: Johanna Lindqvist 040 672 0237 

 

Perusopetus ja koulut, sähköpostit etunimi.sukunimi@kittila.fi: 

 Alakylän koulu / Johtajaopettaja Ari Mäkinen 0400-356 468 (Rovaniementie 3491, 

97470 Alakylä) 

 Kaukosen koulu / Johtajaopettaja Seija Keskitalo 0400-356 469 (Kylätie 46, 99110 

Kaukonen) 

 Kirkonkylän Lukkarin koulu /Johtajaopettaja Lauri Kinnunen 040-740 9333 (Valtatie 

7 A, 99100 Kittilä) 

 Raattaman koulu / Johtajaopettaja: Outi Saarnio 040-620 9840 (Ounasjoentie 5463, 

99340 Raattama) 

 Sirkan koulu / Johtajaopettaja Hannu Hettula 0400 356 472 (Ounasjoentie 23, 

99130 Sirkka)  

 Lukkarin, Alakylän ja Kaukosen koulun erityisopettajat: Päivi Pihajoki 040 861 4801, 

paivi.pihajoki@edu.kittila.fi, Pia Liettu 040 672 2556 pia.liettu@edu.kittila.fi ja Leena 

Jussila, 040 828 8971, leena.jussila@edu.kittila.fi (Valtatie 7 A, 99100 Kittilä) 

 Sirkan koulu erityisopettajat: Kaisa Markkanen 040 167 9095, 

kaisa.markkanen@edu.kittila.fi ja Pia-Riitta Kärkkäinen 040 167 9159, pia-

riitta.karkkainen@edu.kittila.fi (Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka)  

 Aamu- ja iltapäivähoito sekä alakoulun koulusihteeri Päivi Jatkola, 040 676 5128 

(Kittilän lukio Valtatie 11, 99100 Kittilä) 

 Yläkoulun ja lukion koulusihteeri Sari Juhola  040 577 9502 

 Kittilän yläkoulu Rehtori Janne Ylinampa 040-760 6503 (Valtatie 9A, 99100 Kittilä)  

 Kittilän lukio Rehtori Janne Ylinampa 040-760 6503 (Valtatie 11, 99100 Kittilä) 

 Yläkoulun erityisopettajat: Pirjo Kallojärvi, 040-6706256, pirjo.kallojarvi@edu.kittila.fi 

ja Esa Kajanki, 0400-356441 esa.kajanki@edu.kittila.fi (Valtatie 9A, 99100 Kittilä) 

 Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikkö eli Levi-instituutti, Kittilän 

opintotoimisto 040-703 1268, haku@redu.fi (Valtatie 82, 99100 Kittilä) 

 Levi Snow Sport Academy Rehtori Janne Ylinampa 040-760 6503 (Valtatie 11, 

99100 Kittilä) 

https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus-ja-koulut
tel:0408614801
tel:0406722556
tel:0408288971
mailto:leena.jussila@edu.kittila.fi
tel:0401679095
tel:0401679159
mailto:pia-riitta.karkkainen@edu.kittila.fi
mailto:pia-riitta.karkkainen@edu.kittila.fi
tel:0405779502
mailto:pirjo.kallojarvi@edu.kittila.fi
mailto:esa.kajanki@edu.kittila.fi
mailto:haku@redu.fi
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 Revontuliopisto (kansalaisopisto): Rehtori Pasi Tanninen, 040 564 1435 (Valtatie 

82, 99100 Kittilä) pasi.tanninen@revontuliopisto.fi  

 Ammattiopisto Luovi Koulutusohjaaja Minna Keisu, 040 319 3125, 

minna.keisu@luovi.fi  (Oksatie 20, 99100 Kittilä)  

 

Oppilashuoltopalvelut: Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja Oppilashuolto (Kittilän 

yläkoulu, Valtatie 9 A 99100 Kittilä, sähköpostit etunimi.sukunimi@kittila.fi) 

 Kirkonkylän yläkoulu, Redu Kittilän toimintayksikkö, Alakylä, Raattama ja 

kutsuntatarkastukset: terveydenhoitaja Heli Harju, 040-673 5324 

 Kirkonkylän alakoulu, Sirkan koulu, Kaukonen ja Kittilän lukio: terveydenhoitaja 

Minna Kantola, 040-825 6677 

 Psykologi Johanna Saine (varhaiskasvatus ja Lukkarin koulu) 040-708 4694  

 Psykologi Pia Viljakainen (yläkoulu ja Alakylän ja Kaukosen koulu) 040 708 4694 

 Psykologi Petra Erämies (Sirkan eskarit ja koulu, Raattaman koulu) 040 587 5614 

 Psykologi Anniina Orvala (Redu) 041 313 7355 

 Koululääkäri Kim Mänttäri, ajanvaraus terveydenhoitajien kautta 

 Kouluhammaslääkäri ajanvaraus, 040-546 3901 

 Esikoulun ja Alakoulun (alle 13v) Koulukuraattori Annika Aartola 040-537 8724 

(työtilat jokaisella koululla tapaamisia varten) 

 Yläkoulun, lukion ja Levi-instituutin (yli 13v) Koulukuraattori Ella Roimaa 0400-398 

709 (työtilat jokaisella koululla tapaamisia varten) 

 

Nuorisotoimenpalvelut muissa tiloissa, sähköpostit etunimi.sukunimi@kittila.fi): 

 Kittilän nuorisotila Käki (Valtatie 11b, 99100 Kittilä), Avoinna: Ti-to 16-20, Pe 16-21, 

Lauantain Yökahvilat vuoroviikoin Notzkin kanssa.. 

o Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja -Kittilä, Aatu Ahola, 040-483 9790  

o Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja - Jouni Alaraatikka 040-653 0286 

 Sirkan nuorisotila Notzki (Ounasjoentie 23b, 99130 Sirkka), Avoinna: Ti-to 16-20, 

Pe 16-21,  

o Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja -Sirkka, Juha Hänninen, 040-673 7710 

 Pajarakennus jossa koulunuorisotila yläkoululla 

o Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja - koulunuorisotyö, Sini Siitonen, 040-183 7269  

 

 Perhekeskuksen jalkautuvat palvelut: 

 Lapsiperheiden perhetyö: Perhetyötä perheiden kotona tehdään niin neuvolasta 

Neuvolan perhetyö kuin sosiaalitoimesta Lastensuojelun tehostettu perhetyö  

 Lapsiperheiden kotipalvelu perheiden kotona  

 Toimintaterapia/Puheterapia/Fysioterapia: Terapeutit voivat vierailla myös lapsen 

varhaiskasvatus yksikössä ja koulussa tai antaa toiminta-ohjeet sinne.  

 Etsivä nuorisotyö ja jalkautuvat nuorisotyö, jotka ovat läsnä nuorten 

keskuudessa  
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Erityispalvelut ja muut yhteistyötahot 

Seuraavilla erityispalveluilla on vahva yhdyspinta perhekeskuksen palveluihin. 

 

Lastensuojelu:  

 Lastensuojelu on ehkäisevää lastensuojelua sekä lapsi- ja perhekohtaista 

lastensuojelua. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon 

tukitoimet, lapsen sijaishuolto ja jälkihuolto.  

 Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden.  

o Vastaava sosiaalityöntekijä Paula Viisainen, 0400 139 684 

o Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen, 040 508 1295 

o Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Miia Liukkonen, 0401320201 

o Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Suvi Saarinen, 040 1794064 
o Sosiaalipäivystyksen palveluntuottajat ovat Rovaniemen kaupunki ja Tunturi-

Lapin kunnat (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) ja Pello. 

 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: 

 Kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. 

 Henkilökohtainen apu tavanomaisiin elämään liittyvissä toimissa. 

 Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaaminen 

 Kehitysvammaisten päivätoiminta, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita 

tarvitaan selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesta arkielämän toiminnoista. 

Kittilässä päivätoimintaa järjestetään Pääskynpesässä ma-pe. Lisätiedot, puhelin 

0400 231 309. 

 Kehitysvammaisille nuorille, aikuisille tai vammautuneille henkilöille voidaan tarjota 

työtoimintaa. Työtoiminnan työaika määräytyy aina yksilöllisesti ja siitä maksetaan 

työosuusrahaa. 

o Avopalveluohjaaja, puhelin 040 708 4691 (puhelinaika ma-pe klo 9-11) 

 

Aikuisten mielenterveys ja päihdepalvelut   

 Psykiatriset sairaanhoitajat: Olemme erikoistuneet mielenterveyden häiriöiden ja 

sairauksien hoitoon erilaisten terapeuttisten keskustelujen avulla sekä auttamaan 

ihmisiä tavallisissa elämän pulmissa ja kriiseissä. Asiakkaitamme ovat vaikeuksia 

tai kriisejä kohdanneet yksityishenkilöt ja perheet, pariskunnat, päihteiden ja 

alkoholiongelmien kanssa kamppailevat henkilöt ja heidän omaisensa sekä 

psyykkisesti pitkäaikaissairaat, joille tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelmia sekä 

mm. masennuksesta ja työuupumuksesta kärsivät. Hoitoon voi hakeutua ilman 

lähetettä. 

o Mielenterveystoimisto, Kittilän terveyskeskus, Sairaalantie 2, 99100 Kittilä 

o Sairaanhoitaja Anne Jylhä, puhelinaika ma–to 12–13, puhelin 040 708 4693 

o Apua erotilanteisiin ja väkivaltaan voi hakea myös Lapin ensi- ja turvakodin 

palveluista. 

  

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalihuolto/lastensuojelu
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https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut
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 Aikuissosiaalityöntekijät ja muu päihdetyö sosiaalitoimistossa.  

o Sosiaalitoimi, Valtatie 15, 99100 Kittilä 
o Vastaava sosiaalityöntekijä Paula Viisainen (kaikki paihdetyö) 0400 139 684 
o Aikuissosiaalityöntekijä Eve Lääts, vs Riikka Miettinen 040 5894579 
o Päihde -ja mielenterveystyöntekijä Anniina Jokitalo, puhelin 040 687 4421,  
o Päivätoiminnanohjaaja puhelin 040 179 4063 

 Päivätoiminta Kataja 
o Kunnan sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille tarkoitettu päivätoiminta, joka 

tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä 
tekemistä. 

o Päivätoiminta on avoinna ma, ke, to klo 9-15 
o Perhetyöntekijä/ Päivätoimintaohjaaja 040 179 4063    
o Päihde- ja mielenterveystyöntekijä Anniina Jokitalo, puhelin 040 687 4421,  

 

Lapin sairaanhoitopiiri: Lasten- ja nuorisopsykiatria  

 Lapin sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Yksiköt tekevät tiivistä 
yhteistyötä toistensa kanssa sekä kuntien ja verkostojen kanssa. Lasten ja nuorten 
sekä heidän perheidensä hoito tapahtuu pääsääntöisesti avohoidossa ja tarvittavat 
lyhyet osastojaksot toimivat avohoidon tukena.  

o Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjaus ja neuvonta, arkisin klo 9.00 - 

11.00, 040 635 9119 

o Vs. Tulosyksikköjohtaja Sanna Blanco Sequeiros puh. 040 5732665,  

o Nuorisopsykiatrian vs. ylilääkäri Sari Paavola puh. 040 6352675  

o Vs. osastonhoitaja Sisko Karjalainen puh. 0400 187265  

 Lastenpsykiatrian yksikössä toteutetaan alle 13-vuotiaille maakunnallisesti kotiin 

tehtävää jalkautuvaa hoitotyötä, yhdessä perustason toimijoiden kanssa. 

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 0-12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. 

Hoito ja tutkimus toteutuvat tiiviissä yhteistyössä kotikuntien toimijoiden kanssa. 

Osasto on viisipaikkainen viikko-osasto, joka tarjoaa moniammatillista 

lastenpsykiatrista hoitoa pääasiassa alle 13-vuotiaille lapsille sekä tukea ja ohjausta 

heidän vanhemmilleen. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä perheiden verkostojen 

kanssa. 

o Lastenpsykiatrian poliklinikka, toimisto 040 652 6131, Hallituskatu 22 

(METSÄTALO)  

o Lastenpsykiatrian osasto, toimisto 040-776 7076, Porokatu 32, 1.krs M-

siipi (VILKKA) 

 Nuorisopsykiatrian yksikössä nuorison mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

(miepä-palvelut) potilaat ovat 13–17-vuotiaita nuoria. Nuorisopsykiatrian 

poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi ja 

toimintakyky ovat vakavasti uhattuina. Poliklinikan toiminta on yhteistyötä nuoren, 

perheen ja nuoren lähiverkoston kanssa. Tavallisimmin hoidossa yhdistetään yksilö- 

ja perhetyöskentely sekä yhteistyö kotikunnan hoito- ja tukipalveluiden kanssa 

nuoren tarpeiden mukaisesti. Nuorison miepä-palvelujen 5-paikkainen avo-osasto 

toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastojaksoa harkitaan 

https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Psykiatria/Lasten_ja_nuorisopsykiatrian_palvelut
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kriisitilanteissa, kun avohoito ja ympäristön antama tuki ovat riittämättömiä. 

Tarpeenmukaisesti osastohoidon tarvetta voidaan miettiä kaikissa tilanteissa, missä 

nuoren toimintakyky on psyykkisen voinnin vuoksi uhattuna. Tarpeellinen jatkohoito 

järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan polikliinisesti. Tarvittaessa nuori 

ohjataan muihin nuorille hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Viikonloppuisin poliklinikan ja 

osaston nuoria sekä heidän perheitään on tukemassa päivystävä työpari, joka 

työskentelee lauantaina ja sunnuntaina klo 12-20. Työpari voi tehdä 

kotikäyntejä, tavata nuorta ja on tavoitettavissa, mikäli tilanne loman aikana 

muuttuu. Tarvittaessa työparilla on mahdollisuus osallistua myös nuoren 

päivystykselliseen psykiatriseen arvioon sekä konsultoida päivystävää psykiatria. 

o Nuorisopsykiatrian poliklinikka, toimisto 0400-265 315, Hallituskatu 22 

(METSÄTALO) 

o Nuorisopsykiatrian osasto, toimisto 040 775 2293, Porokatu 32, 2.krs M-siipi 

(VILKKA) 

o Päivystävä työpari viikonloppuisin klo 12–20, 040 775 2293  

 LSHP:n Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden konsultaatio- ja 
arviointitiimi eli LaNKA-tiimi tarjoaa konsultatiivista palvelua sekä tukea hoidon 
tarpeen arviointiin alle 18-vuotiaille.  Konsultatiivinen työskentely tapahtuu lapsen / 
nuoren omassa arkiympäristössä yhdessä peruspalvelun toimijoiden 
kanssa. Lapsen / nuoren asiakkuus säilyy peruspalveluissa.  

o Palveluohjaus- ja neuvonta, ma, ke, pe klo 9-11, puh. 040 
6359119.  Numeroon voi soittaa lapset, nuoret, heidän läheisensä sekä 
yhteistyökumppanit  

o LaNKA-konsultaatiot   
 Alakouluikäisten ja sitä nuorempien LaNKA-

konsultaatiot palveluohjaus- ja neuvontapuhelimen 040 6359119 
kautta.  

 13-17 vuotiaiden nuorten osalta konsultaatiopyynnöt arkisin klo 8-16. 
Opiskelijaterveydenhuollossa työskentelevä LaNKA-tiimin 
sairaanhoitaja puh: 040 7237748  

 Liikkuva työpari puh: 040 7194567 tai puh: 040 6309432 
o Hoidossa olevien potilaiden asiat, reseptien uusimiset ja ajanvarausasiat 

omien työntekijöiden tai osastosihteereiden kautta, 
lastenpsykiatrian os.sihteeri Arja Oikarainen 040 6526131, 
nuorisopsykiatrian os. sihteeri Hilkka Kuula 0400 265315.  
 

Lapin sairaanhoitopiiri: Lastensairaudet  

 Lapin keskussairaalassa lastentauteihin kuuluvat lastentautien ja lastenneurologian 
erikoisalat.  Ne tarjoavat tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille 
sekä heidän perheilleen. Kiinteässä yhteistyössä ovat mukana myös kuntien 
perusterveydenhoito, sosiaali- ja koulutoimi ja yliopistollisten sairaalat.  

 Lastentautien poliklinikka toimii pääsääntöisesti ajanvarausperiaatteella. 
Lapsipotilaat, 0-15-vuotiaat, kutsutaan poliklinikkakäynnille lääkärin lähetteen 
perusteella. Poliklinikalla hoidetaan: Astman diagnostiikka ja hoito sekä 
säännöllistä lääkitystä käyttävien lasten hoidon seuranta. Kasvun ja kehityksen 
poikkeamien tutkiminen, diagnostiikka ja hoidon seuranta. Diabeteslasten ja -
nuorten hoidon seuranta. Keliakian ja pitkäaikaisten suolistosairauksien 
diagnostiikka ja hoito. Niveltulehdusten diagnostiikka ja hoidon seuranta soveltuvin 

https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Lastensairaudet
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osin. Syömishäiriöiden tunnistaminen, alkututkimukset ja hoidon seuranta. Lapsen 
kaltoinkohtelun diagnostiikka ja hoito. Sydämen sivuäänten diagnostiikka, 
seurantaa vaativat sydänviat. Vastasyntyneiden ja ennenaikaisesti syntyneiden 
jälkiseuranta. Virtsaelinsairauksien diagnostiikka, hoito ja seuranta. Veri- ja 
syöpäsairauksien alkudiagnostiikka ja hoidon seuranta soveltuvin osin. 

 Lastenneurologian poliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla 
on neurologisia sairauksia.  Ne liittyvät yleensä synnynnäisiin tai lapsen kasvun 
aikana ilmeneviin kehityshäiriöihin, vammoihin tai erityisvaikeuksiin: 
kehitysvammaisuus, autismi, epilepsia, kielelliset, hahmotuksen ja motoriset 
vaikeudet (esim. dysfasia) sekä erityiset oppimisvaikeudet (esim. ADHD, lukihäiriö) 
Lastenneurologian poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarauspoliklinikkana. 

 Lastenkirurgian poliklinikka toimii pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja torstaisin. Toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: lasten ortopedia, lasten 
urologia, lasten gastrokirurgia ja yleislastenkirurgia 

o Avoinna Maanantai – torstai klo 8.00 - 15.30 perjantai 8.00 - 14.30, 

Ounasrinteentie 22, Keskussairaala, 2.krs, pääsisäänkäynnistä oikealla 

o toimisto (klo 7.30–14.00) 016 328 3600 

o sosiaalityöntekijä lastentaudit, -kirurgia 040 138 1429 

o sosiaalityöntekijä lastenneurologia 040 703 7701 

o Yksikön ylilääkäri Antti Härmä, Osastonylilääkäri Liisa Räisänen, Vs. 

osastonhoitaja Johanna Pietikäinen 

 Lastentautien osastolla hoidetaan infektiopotilaita, korva-, nenä- ja 

kurkkusairauksien potilaita sekä kirurgisia potilaita, sisätauteja sairastavia, 

ihotauteja sairastavia ja neurologisia potilaita Lasten päiväkirurgiset leikkaukset ja 

toimenpiteet tehdään lyhki-yksikössä. Lastenosastolla hoidetaan leikkauspotilaita, 

joiden jatkohoito vaatii osastohoitoa, kuten nielurisojen poisto tai polven tähystys. 

Lisäksi osastolla hoidetaan magneettitutkimukseen tulevat potilaat. Potilaat ovat 0–

16-vuotiaita. Lapset ja nuoret saapuvat osastolle joko suunnitellusti kutsuttuina tai 

päivystyspotilaina ympäri vuorokauden. Vanhemmat voivat osallistua lapsensa 

hoitoon ja toinen vanhemmista voi yöpyä osastolla. Hoitotyötä suunnitellaan ja 

toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Usein lasten 

hoitotyöhön osallistuu myös erityistyöntekijöitä, kuten psykologi, fysio-, ravitsemus- 

ja toimintaterapeutit sekä sosiaalityöntekijä. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun 

muassa lasten- ja kouluneuvoloiden kanssa.  

o Osastonsihteerit 040 627 9416 ja 040 627 9203 

o Hoitajat 016 328 7906 ja 016 328 7907 

o Vastasyntyneiden teho 016 328 7816 ja 040 664 1037 

o Sosiaalityöntekijät Helka Eteläaho 040 138 1429 ja Tarja Ylijoutsijärvi 040 

703 7701 

o Ounasrinteentie 22 

o Yksikön ylilääkäri: Antti Härmä ja Osastonhoitaja: Johanna Pietikäinen 

 

 Lastentautien puhelinpäivystys on tarkoitettu vain päivystysluonteisiin tilanteisiin, 
joissa tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön arviota lapsen hoidon tarpeesta. 
Lastentautien puhelinneuvonta ei ole tarkoitettu yleistä terveysneuvontaa koskevia 
puheluja varten, eikä numerosta voi varata vastaanottoaikoja. Näissä asioissa tulee 
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ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Puhelimeen vastaa lastensairaanhoitaja. 
Puhelinpäivystykseen voi soittaa vain päivystysluonteisissa asioissa ympäri 
vuorokauden alle 15-vuotiaiden lasten asioissa, lukuun ottamatta 
tapaturmia. Hätätilanteissa soitetaan 112-numeroon. 

o Lastentautien puhelinpäivystyksen numero on 040 642 8811 

 Lasten tapaturmien puhelinpäivystys: Tapaturman sattuessa tulee soittaa 
keskussairaalan päivystysnumeroon (016) 322 4800. Lastentautien päivystys toimii 
keskussairaalan yhteispäivystyksessä. 
 

Lapin sairaanhoitopiiri: Psykiatria  

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa 
ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia 
mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä 
Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat. 

 Nopeiden mielenterveyspalveluiden ja konsultaatioiden tulosyksikkö tarjoaa 

päivystyksellistä ja kiireellistä psykiatrista erikoissairaanhoitoa koko Lapin väestölle 

ja psykiatrista konsultaatiotukea Lapin sairaanhoitopiirin alueen 

perusterveydenhuollon ja muiden erikoisalojen toimijoille. Tulosyksikössä 

toimii kansalaisille ja viranomaisille avoin mielenterveyspäivystyspuhelin, joka 

vastaa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Mielenterveyspäivystyksen 

puhelinnumero on 040 715 8400. 

 Psykiatrinen sairaalahoito sijaitsee Muurolassa. Psykiatrinen sairaalahoito 

muodostuu Akuuttiosastosta puh. 016-328 8510, Vaativan hoidon ja kuntoutuksen 

osastosta puh. 016-328 8530 Tutkimus- ja hoito-osastosta puh. 016- 328 8540 

sekä Toiminnallisen hoidon yksiköstä, puh 016-328 8530. 

 Psykiatrinen avohoito tarjoaa erityistasoista moniammatillista tutkimusta sekä 

hoitoa. Palveluihin kuuluvat psykiatrian poliklinikka ja intensiivipoliklinikka, joihin 

ohjaudutaan matalan kynnyksen palveluiden kautta tai lähetteellä. puh. 050-571 

8724 ja 040-637 6565 

 

Tuki ja osaamiskeskus Kolpene:  

Kolpeneen palvelukeskus on Lapin maakunnan alueella toimiva erityishuollon 
kuntayhtymä, joka tarjoaa palveluja kehitysvammaisille, puhe/kuulovammaisille sekä 
autisminkirjon ja neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille. Palveluita on mm: 

 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut (Polikliininen kuntoutustutkimus ja Tutkimuspalvelu 
kuntoutuskeskus Vuomassa) 

 Lyhyt- ja pitkäaikainen hoiva ja kuntoutus (Pitkäaikainen ympärivuorokautinen 
asuminen ja kuntoutus laitoshoitona, Lyhytaikaista hoitoa esim. omaishoidonvapaat 
ja tilapäishoito) 

 Asumispalvelut (Tukiasuminen, Muuttovalmennus, Asumisen ohjaus ja valmennus, 
Tehostettu palveluasuminen) 

 Päiväaikainen toiminta sekä iltapäivätoiminta kouluikäisille ja opiskielijoille 

 Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut (Autismikuntoutus, 
Kommunikaatiopalvelut, Kuntoutusohjaus, Neuropsykiatrinen valmennus sekä 
Sopeutumisvalmennus) 

https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Psykiatria
https://kolpene.fi/
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 Puhevammaisten tulkkipalvelut 

 Peruskouluopetus 

 Jalkautuvien asiantuntijapalvelujen tarkoituksena on tukea selviytymistä arjessa. 
Tavoitteena on konkreettisesti viedä moniammatillista erityisosaamista asiakkaan 
arkiyhteisöjen tueksi.   

o Tutkimus ja kuntoutus: Eija Halonen, kuntoutuspäällikkö, 040 737 
6354 eija.halonen@kolpene.fi  

o Vaativan erityisentuen palvelut: Minna Halme, palvelupäällikkö, 040 737 
6352, minna.halme@kolpene.fi  

o Asumisen palvelut: Else Ylianttila, palvelupäällikkö, 040 661 
4068,  else.ylianttila@kolpene.fi   

o Opetus ja toiminta: Merja Mustonen-Juopperi, palvelupäällikkö, 040 194 
9346, merja.mustonen-juopperi@kolpene.fi  

o Kuntoutusohjaus ja kommunikaatiopalvelut: Sanna Juuso, 
kuntoutussuunnittelija, kustannuspaikan esimies, 040 824 
7462, sanna.juuso@kolpene.fi   

o Kehittämis- ja koulutustoiminta sekä kuntoutussuunnittelija Maila Haltia, puh. 
0407071561, maila.haltia@kolpene.fi   

o Tunturi-Lappi, kuntoutusohjaaja: Elina Ruokanen, p. 040 8257063 
o Tunturi-Lapin asumisyksikkö, palveluesihenkilö Katja Lehmuslehti 

p.0405536153 

Lapin Diginepsy-klinikka:  

 Lapin digiNepsy-klinikka on Kolpeneen kuntayhtymän ylläpitämä digitaalinen 
palvelukokonaisuus ja materiaalipankki. Klinikalle on koottu neuropsykiatrisen 
kuntoutuksen käytännön työssä hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä. 
Diginepsy klinikka on tarkoitettu niin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattilaisille kuin nepsy-piirteisille henkilöille  ja heidän lähipiirille 

o Etävastaanotto sisältää moniammatilliset tutkimukset, arvioinnit ja 
kuntoutuksen suunnittelun. Sen tavoitteena on perusteellinen 
neuropsykiatrinen arvio ja konkreettisen tuen 
kuntoutusuunnitelma. Moniammatillinen etävastaanotto voidaan toteuttaa 
niin sanottuna yhteisvastaanottona kunnan omien ammattilaisten kanssa. 
Etävastaanottoa varten tarvitaan kunnan terveys- tai sosiaalipalveluista 
maksusitoutumuksen etävastaanotolle. Tarvittaessa pyydä apua 
kuntoutussuunnittelija Maila Haltialta (puh. 
0407071561, maila.haltia@kolpene.fi) tai kysy neuvoa Nepsy-chatissä. 

o Etäkonsultaatiota on mahdollista saada eri tavoin. Voit esimerkiksi pyytää 
neuropsykiatriseen kuntoutukseen erikoistuneen ammattilaisen oman kuntasi 
kuntoutustyöryhmän tueksi. Etäkonsultaation tavoitteena on ideoida yhdessä 
konkreettisia neuropsykiatrisen kuntoutuksen keinoja ja erityisosaamista 
asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Voit myös pyytää työparia pohtimaan 
yhdessä käytännön ohjaus- ja valmennusmenetelmiä asiakkaan tueksi. Ole 
etäkonsultaatiosta yhteydessä kuntoutussuunnittelija Maila Haltiaan (puh. 
0407071561, maila.haltia@kolpene.fi) . Etäkonsultaatio on maksutonta 
hankkeen ajan. 

o NEPSY-CHAT auttaa neuropsykiatriaan ja arjen pulmiin liittyvissä 
kysymyksissä nuoria, vanhempia ja ammattilaisia, joka torstai klo 12-17. 
Keskusteleminen chatissä on nimetöntä.  

o Tieto- ja materiaalipankista löytyy valmiita ja itse kehiteltyjä materiaaleja. 
Materiaalit ja käytännön vinkit ovat vapaasti käytettävissä.  

tel:040%20737%206354
tel:040%20737%206354
mailto:eija.halonen@kolpene.fi
tel:040%20737%206352
tel:040%20737%206352
mailto:minna.halme@kolpene.fi
mailto:040 661%204068
mailto:040 661%204068
mailto:katja.koivisto@kolpene.fi
tel:040%20194%209346
tel:040%20194%209346
mailto:merja.mustonen-juopperi@kolpene.fi
mailto:marika.kulppi-nurminen@kolpene.fi
mailto:maila.haltia@kolpene.fi
https://ekollega.fi/diginepsy
mailto:maila.haltia@kolpene.fi
mailto:maila.haltia@kolpene.fi)


 PERHEKESKUS PALVELUIDEN PUHELINLUETTELO SYKSY 2022 

 
Coronaria Nuotti valmennus  

 Kittilä Emmi Salminen, puh 040 665 9084 emmi.salminen@coronaria.fi  

 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 Kriisikeskus: keskusteluapua kriiseihin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin nopeasti 
puhelimessa, tapaamisissa paikan päällä tai etäyhteyden avulla. 
Ajanvaraus ma-pe klo 8-16. Keskusteluaikoja tarvittaessa myös klo 16 jälkeen. 
p. 040 553 7508, kriisikeskus@lapinentu.fi. Käyntiosoite: Ruokasenkatu 2 A, 4.krs 

 Turvakoti: Apua ympäri vuorokauden kohdattuasi perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai 
sen uhkaa. Turvakotiin voit tulla yksin tai lasten kanssa. Voit tulla turvakotiin mihin 
vuorokauden aikaan tahansa. Palvelu on asiakkaalle maksuton. p. 040 584 0021 
turvakoti@lapinentu.fi 

 Ensituki: Tukea kasvussa vanhemmuuteen, vauvan hyvään hoitoon ja arjen 
hallintaan p. 040 529 8260, katariina.silvennoinen@lapinentu.fi 

 Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelu: Apua ja tukea raskauteen, 
vanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. 
p. 0400 814 946 ja p. 040 124 5772, avopalvelu@lapinentu.fi 

 Ensikoti Talvikki: Tukea pysyäksesi päihteettömänä jo raskausaikana sekä lapsen 
ollessa pieni. p. 040 730 9260, elina.halonen@lapinentu.fi 

 Avopalveluyksikkö Tuulia: Tukea pysyäksesi päihteettömänä jo raskausaikana sekä 
lapsen ollessa pieni. p. 040 124 5799 (voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä) 
paula.isokangas@lapinentu.fi  

 Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelu: Tukea perhe- ja lähisuhteisiin liittyvissä 
pulmissa. Yhteyttä voit ottaa vanhemmuuden haasteissa, parisuhdevaikeuksissa tai 
jos koet tai olet kokenut perhe- ja lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa. Tuemme 
perheitä, aikuisia ja 13-17- vuotiaita nuoria. Keskusteluaikoja työntekijöille 
maanantaista torstaihin klo 8-18 välillä ja perjantaisin 8-15 välillä. Käyntiosoite: 
Ruokasenkatu 2 A, 4. krs, P. 040 6310122, lahisuhdetyo@lapinentu.fi  

 
Yksityiset terapeutit: 

 Terapia Polar tarjoaa pari- ja perheterapiaa niin yksityisille perheille 
itsemaksavana ja/tai Kela-korvattavana, kuin kunnille palveluksi osana omien 
toimijoiden lisäksi. Terapia Polar toimii myös osana tehostettua perhetyötä ja 
systeemistä lastensuojelua yhdessä kuntien omien toimijoiden kanssa.  

o Jorma Laitinen perhe- ja pariterapeutti, psykoterapeutti 
o 040-5558781, Jotalai@gmail.com,  

 Terapiatalo Noste tarjoaa yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia.  
o https://terapiatalonoste.fi/toimipisteet/psykoterapia-rovaniemi/  

 Petri Mäkynen tarjoaa keskustelu konsultaatioita sekä seksuaaliterapia 
o Erityistason seksuaaliterapeutti NACS, Seksuaalineuvoja SSS, Psyk.sh ja 

(Pariterapeuttikoulutettava 5/20222) 
o 0409606423, p.makynenoy@gmail.com  www.vello.fi/pmakynenoy 

 Psykoterapiapiste Pitkospuut Satu Niva  
o 040 5449906, satu.niva@pp.inet.fi  

  

https://www.coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/nuotti-valmennus/?gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X0lGEkU8WrrVjBZSNqCtyeYBNCxGC-TIo0Zo8ICMSy62YwxY_4FxFUaAqIAEALw_wcB
mailto:emmi.salminen@coronaria.fi
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/
mailto:kriisikeskus@lapinentu.fi
mailto:turvakoti@lapinentu.fi
mailto:katariina.silvennoinen@lapinentu.fi
mailto:avopalvelu@lapinentu.fi
mailto:elina.halonen@lapinentu.fi
mailto:paula.isokangas@lapinentu.fi
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/palvelut/vanhemmuus/lv-avopalvelu/
mailto:lahisuhdetyo@lapinentu.fi
mailto:Jotalai@gmail.com
https://terapiatalonoste.fi/toimipisteet/psykoterapia-rovaniemi/
mailto:p.makynenoy@gmail.com
http://www.vello.fi/pmakynenoy
mailto:satu.niva@pp.inet.fi
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Muut sidosryhmät Kittilässä 

 Kirjasto   

o Pääkirjasto, Kirjatie 1 99100 Kittilä, 040 728 5733 

o Kirjastotoimenjohtaja Noora Mustajoki 040 506 0042 

o Kirjastoauto Jouni Heino 0400392854 

o Raattaman lainausasema Raattaman koululla, Ounasjoentie 5463 99340 

Raattama 

 Kittilän poliisiasema Valtion virastotalo, Valtatie 60, 99100 Kittilä, vaihde 0295 

460 321 

 Kela: Asiakas voi varata ajan Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. Ajan 

voi varata verkossa tai soittamalla puhelinpalveluun. Kittilässä Kela palvelee ti klo 

10-12 ja 13-15 sekä to iltapäivänä ajanvarauksella  

 Kittilän Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL): Puheenjohtaja Heidi Hussi, 040-

7052385, hussi.heidi@gmail.com)   

 Erityislastenomaiset (ELO): Aluetyöntekijä Petteri Huhtamella, 044-197 6060, 

petteri@erityislastenomaiset.fi   

 Kittilän Seurakunta: Lastenohjaaja Elina Koivuniemi 040-357 7673, 

Nuorisotyönohjaaja Elina Poikkijärvi 040-533 6871 ja Nuorisotyönohjaaja Aarni 

Laulu 040-572 6431, sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi,  

 Partio Kätkän kävijät ry: Lippukunnanjohtaja Maria Astren, 050 5500279, 

katkankavijat@gmail.com  

 Kittilän 4H yhdistys:Toiminnanjohtaja Juha Kurtakko 0400-819 549, 

juha.kurtakko@4h.fi 

 Kittilän Vesaiset: Puheenjohtaja Saija Jauhojärvi, 040-541 8119 

kittilanvesaiset@gmail.com 

 Lapin ADHD-yhdistys: Puheenjohtaja Berit Hakso, 0400-403019, 

lapinadhd@gmail.com,  

 Vanhempainyhdistykset: 

o Kaukosen koulun vanhempainyhdistys ry; Puheenjohtaja Heli Harju 050-410 

3353 

o Kittilän Koti ja Koulu -yhdistys ry: ei ole kokoontunut vuonna 2021 eikä 

puheenjohtajaa valittu 

o Sirkan Koti ja Koulu ry: Puheenjohtaja Heidi Hussi, 040-7052385, 

hussi.heidi@gmail.com 

 Kittilän kylien kyläyhdistykset  

 Kittilän urheiluseurat   
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 PERHEKESKUS PALVELUIDEN PUHELINLUETTELO SYKSY 2022 

 

Lastenhoitoapu  

 MLL:n lastenhoitoapu: Perhe voi tilata lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina 

vuorokauden aikoina. Lastenhoitoapua voit käyttää omien tarpeittesi mukaan 

esimerkiksi kun lapsi sairastuu tai vanhemmat haluavat hetken hengähtää, 

harrastaa tai viettää kahdenkeskistä aikaa. Perhe toimii hoitajan työnantajana ja 

maksaa koulutetun lastenhoitajan palkan, joka on 9e/h. Matka-kustannukset yli 

10km matkasta 0,22/km. Voit tilata hoitajan lastenhoitojärjestelmän kautta tai 

soittamalla lastenhoitovälityksen puhelimeen. Ensimmäinen tilaus vaatii 

rekisteröitymistä järjestelmään. Yhteystiedot puh. 040 772 5078 (arkisin klo 9-12)  

 Levi Ski:n Tenavatokka ja Muksutupa: Sirkassa toimii kaksi Levi Ski:n maksullista 

ennakkoon varattavaa 2-10 vuotiaiden lasten päivähoitopistettä: Lastenmaassa 

Tenavatokka ja Etelärinteillä Muksutupa. Hoitopaikka varataan etukäteen 

verkkokaupasta. Palvelua saavat käyttää myös kuntalaiset ja etätyöläiset. 

Tenavatokan hoitohinnat 2021–2022: Vauhtipäät klo 9.30–11.30 hinta 20 €, 

Iltapöllöt klo 13.30–16.30 hinta 30 € ja Päivänsäteet klo 9.30-16.30 hinta 70 € 

Yhteystiedot: +358207960212 Muksutuvan hoitohinnat 2021 – 2022: Aamuvirkut 

klo 9.30–12.30 hinta 30 €, Iltapöllöt klo 14.00–17.00 hinta 30 € ja Päivänsäteet klo 

9.30-16.30 hinta 70 € Yhteystiedot +358207960244 

 Kelo Care: Yksityisiä lastenhoitopalveluita Levi-Kittilä-alueella tarjoava Kelo Care 

tarjoaa sinulle pienen irtioton omia tarpeitasi varten! Lastenhoito suunnitellaan 

yhdessä perheen kanssa ja on kotitalousvähennyskelpoista. Palvelu on tarjolla joka 

päivä klo 8-20 välisenä aikana saatavuuden mukaan Levin ja Kittilän lähialueilla. 

Tarjottavat hoitoajat kestoltaan 1-5 h. Kysythän, jos tarvitset lastenhoitoa muuna 

aikana tai ko. alueen ulkopuolella! Hinnat (sis. alv 24 %): 37 euroa/tunti, 3 h-paketti 

100 euroa (lisätunnit 35 euroa/h). Yhteystiedot: 040 572 1472 / Miia Kinisjärvi  

 SRP:n varamummo tai pappa: Varamummo ja varapappa osana alaikäisen lapsen 

ja hänen perheensä elämää. Varaisovanhemman tehtävä ei ole toimia ilmaisena 

lapsenvahtina tai kodinhoitajana, vaan rikastuttaa lapsen ja hänen perheensä 

elämää läsnäolollaan ja elämänkokemuksellaan. Varamummo- ja 

varapappatoiminta on osa Punaisen Ristin ystävätoimintaa ja Kittilässä 

ystävävälittäjänä toimii Mari Hekkala puh. 0443899889 mari.hekkala84@gmail.com  

 

https://lapinpiiri.mll.fi/lastenhoitoapu/
https://www.levi.ski/lastenmaa
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