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Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa Kittilän lasten, nuorten perheiden palveluista.  
Opas on tehty vuonna 2016 tilaustyönä Kittilälle, osana Sanna Koivuniemen Lapin 
ammattikorkeakoulun sosionomi Amk –opintojen opinnäytetyötä. Opas päivitettiin vuonna 2022 
koskemaan kaikkia Kittilän perhekeskuksen palveluita. Opas ja palveluiden tarkemmat tiedot löytyvät 
sähköisenä kunnan nettisivuilta www.kittila.fi/lapsiperheet. Palveluiden otsikoissa on myös suorat linkit 
palveluiden kotisivuille. 
 

TERVEYS 

  

NEUVOLAN PERHETIIMI  
Terveyskeskus, 2.kerros, Sairaalatie 2 
Perhetiimiin kuuluu kolme terveydenhoitajaa,  
kaksi perhetyöntekijää ja lääkäri. Terveydenhoitajat  
hoitavat oman alueensa asiakkaat. Perhetiimityöhön  
kuuluu äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelu neuvolat sekä 
joukkopapaseulonnat.  
Neuvoloissa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.  
 

ÄITIYSNEUVOLA    

Perhetiimin tuki ja palvelut ovat suunnattuja koko perheelle. Äitiyshuolto turvaa odottavan äidin, 
kohtuvauvan, vastasyntyneen ja perheenjäsenten parhaan mahdollisen hyvinvoinnin. Neuvolan 
palveluihin kuuluu myös perhevalmennus sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen. Neuvolassa 
on mahdollisuus isyyden tunnustamiseen. 
 

Kittilän kirkonkylä Valtatiestä joen puoli ja Sirkka, Rauhala, Raattama, Köngäs, Tepasto, Lompolo, Pulju, 
Rautuskylä, Hanhimaa, Pokka: Terveydenhoitaja Eija Takalokastari puh. 040 525 5294 
Kittilän kirkonkylä Valtatiestä jängän puoli ja Kuivasalmi, Kiistala, Tepsa, Kelontekemä, Kaukonen, Kallo, 
Alakylä, Helppi, Kinisjärvi, Molkojärvi ja Vuoma: Terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi puh. 040 716 0248 
 

LASTENNEUVOLA   

Lastenneuvolatyö on lapsiperheiden parissa tehtävää työtä. Lastenneuvolassa tuetaan vanhempia 
turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteessa.  
Järjestämme neuvolassa ryhmäneuvoloita 2kk, 6kk ja 10kk ikäisille lapsille ja heidän perheille.  
Lastenneuvola tekee yhteistyötä muiden lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa mm. 
varhaiskasvatus ja sosiaalitoimi. Lastenneuvolassa järjestetään lapsen ja perheen terveystapaamisia, 
joihin sisältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta. Perheitä palvelevat 
terveydenhoitajan lisäksi lääkäri, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, 
suuhygienisti ja hammaslääkäri.  
 

Kittilän kirkonkylä, Aholanperän alue ja kaikki sivukylät: Terveydenhoitaja Maija Rahko  
puh. 040 525 5296 
Kittilän kirkonkylä jänkän puoli Ansatiestä Sätkenään: Terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi  
puh. 040 716 0248 
Kittilän kirkonkylä Valtatiestä joen puoli Taalovaaraan: Terveydenhoitaja Eija Takalokastari  
puh. 040 525 5294  
 

 

 

http://www.kittila.fi/lapsiperheet
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/aitiysneuvola
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/lastenneuvola
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NEUVOLAN PERHETYÖ  

Neuvolan perhetiimin maksuton perhetyö on lyhytaikaista ja matalankynnyksen palvelua raskaana 
oleville sekä alle kouluikäisten lasten perheille. Perhetyö tukee ja ohjaa perheitä arjen haastavissa 
tilanteissa. Tilanteita voivat olla mm. itkuinen vauva, vanhemman väsymys, lasten kasvatuspulmat, 
arjen hallinnan vaikeudet ja verkostojen puute. Perhetyöntekijät toimivat terveydenhoitajan 
työparina.  Yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.   
Perhetyöntekijä Jaana Köngäs puh. 040 652 8587 ja Perhetyöntekijä Terhi Tammela puh. 040 664 1244  
 

PERHESUUNNITTELU  

Neuvolassa annetaan perhesuunnittelu- ja seksuaaliterveysneuvontaa. Voit ottaa yhteyttä ehkäisyn 
valintaan ja raskaudensuunnitteluun liittyvissä asioissa tai epäillessäsi sukupuolitautitartuntaa. 
Terveydenhoitajat vastaavat oman alueen perheiden seksuaali- terveysneuvonnasta. Raskauden 

ehkäisy on maksutonta alle 25-vuotialle kittiläläisille sekä Kittilässä opiskeleville opiskelijoille.   
 

Ehkäisyneuvonta oman alueen lastenneuvolaperheiden osalta sekä niiden, joilla ei ole asiakkuutta 
lastenneuvolan kautta: Terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi puh. 040 716 0248 

Ehkäisyneuvonta oman alueen lastenneuvolaperheiden osalta: 
Terveydenhoitaja Eija Takalokastari puh. 040 525 5294  
Terveydenhoitaja Maija Rahko puh. 040 525 5296  
 

MATKAILUTERVEYSNEUVONTA   
Neuvolan terveydenhoitaja auttaa matkailuun liittyvissä rokotus asioissa. 
Terveydenhoitaja Maija Rahko puh. 040 525 5296  
 

KOULUTIIMI 
Kittilän yläkoulu, Valtatie 9 A 
Koulutiimi toimii koululaisten ja opiskelijoiden sekä heidän perheidensä parissa. Koululaisten ja 
opiskelijoiden seksuaaliterveysneuvonta kuuluu koulutiimin tehtäviin. Koulutiimi hoitaa myös 
kutsuntatarkastukset ja antaa matkailuterveysneuvontaa. Tiimissä työskentelee kaksi 
terveydenhoitajaa. Yhdelle terveyskeskuslääkärille on osana työajasta keskitetty koulu- ja 
opiskelulääkärin tehtävät.  
 

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO  

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden 
edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, 
opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.  
 
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja 
kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät 
terveydenhoitaja ja lääkäri. Lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 
tehdään terveystarkastus ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Ensimmäisenä vuonna 
terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja, toisena vuonna lääkäri. 
 
Kirkonkylän yläkoulu, Redu Kittilän toimintayksikkö, Alakylä, Raattama ja kutsuntatarkastukset: 
Terveydenhoitaja Heli harju puh. 040 673 5324  
Kirkonkylän alakoulu, Sirkan koulu, Kaukonen ja Kittilän lukio:  
Terveydenhoitaja Minna Kantola puh 040 825 6677 

 
 
 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/perhetyo
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/ehkaisyneuvola
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvola-ja-terveysneuvonta/rokotukset-ja
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskelijaterveydenhuolto
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KITTILÄN TERVEYSKESKUS   
Sairaalatie 2, 99100 Kittilä 
Ambulanssi tilataan numerosta 112 
 

PÄIVYSTYS JA ENSIAPU   

Päivystysvastaanotto arkisin klo 8-16  
Lääkärien päivystysvastaanotto ja sairaanhoitajan 
vastaanotto, ajanvaraus 0400 356 498 
Kittilän terveyskeskuksen kiireellinen lääkärin 
ajanvarausvastaanotto käyttää takaisinsoittopalvelua arkisin klo 8-16.  
Palvelunumero ei ole koskaan varattuna eli yksi puhelu riittää. Asiakas pyytää takaisinsoiton, jolloin 
hänelle soitetaan takaisin mahdollisimman pian ja siinä järjestyksessä, milloin on ottanut yhteyttä. 
 
Päivystysyhteydenotot iltaisin klo 16-21 sekä arkipyhinä klo 8-21 
Arki-iltoina, viikonloppuiltoina ja arkipyhinä klo 8-21 Kittilä toimii ilta- ja viikonloppuvarallaolorenkaassa 
Kolarin ja Muonio-Enontekiön kanssa (Kittilässä varallaolo joka kolmas vuorokausi). 
Päivystystapauksissa ottakaa aina ensin yhteys Kittilän terveyskeskukseen puh. 0400 356 498, iltaisin ja 
viikonloppuisin myös puh. 040 180 7371. Sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin, minkä 
perusteella jatkohoito määräytyy. 
 
Yöpäivystys klo 21-08 
Yöpäivystys toimii Lapin keskussairaalassa. Lääkäripäivystys palvelee välitöntä tai kiireellistä hoitoa 
vaativissa tilanteissa yöaikaan klo 21 – 08 Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Hoidon tarpeen 
määrittelee omalla paikkakunnalla työskentelevä hoitaja, johon ensisijaisesti otetaan yhteys 
soittamalla: 0400 356 498, iltaisin ja viikonloppuisin myös 040 180 7371. 
 

EI KIIREELLINEN HOIDONTARVE   

Kun hoidon tarve ei ole kiireellinen, varataan aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. 
Lääkäreiden vastaanotolle ajanvaraus (ei-kiireellinen) arkisin klo 10-14 puh. 040 844 5040. 
Kittilän kunnan terveyskeskuksen kiireetön ajanvarausvastaanotto käyttää takaisin-
soittopuhelinjärjestelmää. 
 
Sairaanhoitajan vastaanotto arkisin klo 8-16 puh. 0400 356 498 
Poliklinikan sairaanhoitajan ajanvarauksella tehtävät toimenpiteet: kiireellinen hoidon tarpeen 
arviointi, yleinen terveysneuvonta, haavanhoitoja, ompeleen poistot, korvahuuhtelut, korvakontrollit 
(yli 4-vuotiaat lapset ja aikuiset), injektioiden antaminen (im. iv. sc.) ja verensiirrot, siedätyshoidot sekä 
tules- vammojen hoidon arviointi ja toteutus (teippaukset, sidonnat, lastat, kipsaukset). 
 
Kittilän etäterveyskeskusta saa mm yhteyden terveyskeskukseen ja Omaolo-palvelun kautta voi tehdä 
nopean oirearvion ja lähettää sen ammattilaisen käsiteltäväksi sekä saada hoito-ohjeet nopeasti. 
 

LABORATORIO    

Laboratorio palvelee: ma-to klo 7.00 – 16.00 ja pe klo 7.00 – 13:45.   
Verikokeita otetaan maanantaista torstaihin klo 7.00 - 15.00 ja perjantaina klo 7.00 - 8:45  
(klo 8:45 jälkeen otetaan ainoastaan Marevan- ja päivystysnäytteitä).  
 
Terveyskeskuksen laboratorio toimii ajanvarausperiaatteella. Näytteenottoajan voi varata 
sähköisesti ajavanvarausjärjestelmästä. Mikäli sopivaa aikaa ei löydy, tarvitset ohjeistusta tai 
koetuloksia, voitte soittaa numeroon 0400 356 475. Puhelu siirtyy takaisinsoittopalveluun, josta teille 
soitetaan takaisin myöhempänä ajankohtana alkaen kello 13.00 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/paivystys-ja-ensiapu
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/ajanvaraus-laakarin-ja-sairaanhoitajan-vastaanotto
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/ajanvaraus-laakarin-ja-sairaanhoitajan-vastaanotto
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kittilan-etaterveyskeskus
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laboratoriopalvelut
https://lappi.ajanvaraus.fi/rms.do?url=kittila
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RÖNTGEN   

Röntgen avoinna ma–to 8.15–15.45 ja pe 8.15-14.45 
Röntgentutkimukset suoritetaan ainoastaan lääkärin lähetteellä ja vastaukset/lausunnot 
röntgenkuvista antaa lähettävä lääkäri. Ajan voi varata joko röntgenistä puh. 040 834 3580 klo 10.00-
14.45 välisenä aikana, tai oman alueen hoitajilta. 
 

HAMMASHOITOLA   
Hammashoitola on avoinna ma–to klo 8.00–15.00 ja pe 8.00–13.00. 
 
Ajanvaraus takaisinsoitto puhelinjärjestelmällä ma–to klo 8.00–15.00, pe klo 8.00–13.00, numerosta 
040 546 3901 (numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä) 
Hoitoajan voi perua joko soittamalla numeroon 040 546 3901 tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 
045 73965604. 
 
Alle kouluikäisten hammashoito: Terveydenhoitajat tekevät 8 kk:n ikäisen lapsen neuvolakäynnillä 
lapsen ensimmäisen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioinnin. Terveydenhoitajan havaitessa 
tarvetta suun tarkempaan tutkimukseen, hän ohjaa vanhemmat varaamaan ajan suuhygienistille 
hammashoitolan ajanvarauksesta puh. 040- 5463901. 
10 kk:n ikäiset lapset kutsutaan ryhmäneuvolakäynnille neuvolaan, jossa on mukana terveydenhoitaja, 
suuhygienisti, puheterapeutti sekä perhetyöntekijä. 
Hammashoitolaan lapsi kutsutaan 2 vuoden ikäisenä suuhygienistin vastaanotolle. 2-vuotiskäynnillä 
lapselle määritellään oma yksilöllinen kutsuväli, jonka mukaan hänet jatkossa kutsutaan 
hammastarkastukseen joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. 
 
Koululaisten hammashoito: Koulujen oppilaat kutsutaan hammashoitolasta tarkastuskäynnille joko 
hammaslääkärille tai suuhygienistille hammaslääkärin tekemän henkilökohtaisen hoitosuunnitelman 
mukaisesti. 
 
Kiireellinen hammashoito: Arkipäivinä ajan kiireelliseen hammashoitoon saa hammashoitolan 
numerosta 040 546 3901. Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys kiireellisille tapauksille 
Lapin kuntien yhteistyönä klo 9.30–12 puh. 010 633 8330 (Puheluhinta on 8,8 snt/min (ALV 24%) 
 

FYSIOTERAPIA   
Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon ohjaudutaan lääkärin, kouluterveydenhuollon tai 
neuvolan kautta. Fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorista kehitystä, liikkumista ja toimintakykyä. 
Fysioterapeutit toimivat yhteistyössä koulun ja neuvolan kanssa mm. perhevalmennuksen ja ryhmä-
neuvoloiden muodossa. Toimintamuotoina ovat lääkärin lähetteellä annettavat hoidot, lapsen ja 
vanhempien ohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut sekä kuntoutus ja asiantuntija-
konsultaatiot.  Fysioterapiaosastolla, terveyskeskuksen toisessa kerroksessa, työskentelee neljä 
fysioterapeuttia.  
 
Fysioterapiassa on käytössä palvelunumero ja takaisinsoittojärjestelmä numerossa 040 358 0054. Voit 
olla yhteydessä myös tekstiviestitse numeroon 045 739 65582. 
 

 

  

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/rontgen
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/fysioterapia-ja-apuvalineet
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TOIMINTATERAPIA 
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä 
asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiassa edistetään asiakkaan 
itsenäisyyttä ja toimintamahdollisuuksia arjen toiminnoissa ja etsitään ratkaisuja päivittäisen elämän 
haasteisiin. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa, 
harrastuksissa tai työpaikalla. Asiakkaina ovat niin lapset ja nuoret kuin aikuiset ja ikäihmiset. Kunnan 
toimintaterapeutti tekee toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointeja sekä tarvittaessa lyhyitä 
toimintaterapiajaksoja, perehdyttäen myös asiakkaan lähipiirin tukemaan hänen toimintaa. 
Toimintaterapiaan tullaan terveydenhuollon lähetteellä esim. neuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai 
vastaanotoilta.  Toimintaterapeutin löydät terveyskeskuksen ensimmäisestä kerroksesta.  
 
Toimintaterapeutti Maarit Havuposio puh. 040 661 7119 
 

PUHETERAPIA   

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat puheen, äänen, kielen ja kommunikaation 
häiriöiden tutkimus, kuntoutus ja ennaltaehkäisy sekä syömisen ja nielemisen toimintojen arviointi ja 
ohjaus. Puheterapia painottuu varhaiskuntoutuksena alle kouluikäisiin lapsiin ja aikuisneurologisiin 
asiakkaisiin. Terapia voi toteutua vastaanotolla, asiakkaan kotona tai varhaiskasvatuksen/koulun 
yksiköissä. Puheterapeutille ohjaudutaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähetteellä, 
jonka voi tehdä mm. terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. 
Puheterapeutin löydät terveyskeskuksen toisesta kerroksesta.  
 
Puheterapeutti Eija Kuusela puh. 040 525 1055 
 

MIELENTERVEYSPALVELUT   
Mielenterveystoimisto on avoinna ma-to klo 7.30-15.30 sekä pe 7.30-13.45 
Kittilän mielenterveystoimisto tarjoaa palveluitaan laajalle asiakaskunnalle; sekä aikuisille ja vanhuksille 
että nuorille ja lapsille. Olemme erikoistuneet mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien hoitoon 
erilaisten terapeuttisten keskustelujen avulla sekä auttamaan ihmisiä tavallisissa elämän pulmissa ja 
kriiseissä. Hoitoon voi hakeutua ilman lähetettä.  
 
Psykiatrinen Sairaanhoitaja Anne Jylhä puh. 040 708 4693 (puhelinaika ma-to 12-13) 
 

PSYKOLOGI 

Psykologin toimenkuvassa painottuvat lasten ja nuorten psyykkisten, sosiaalisten sekä kasvatukseen ja 
kehitykseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäiseminen, varhainen toteaminen, psykologiset 
tutkimukset, ohjaus, neuvonta, hoito ja kuntoutus yhteistyössä perheiden, neuvolan, päivähoidon ja 
sosiaalitoimen kanssa. Psykologille ohjaudutaan pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen, koulun tai 
terveydenhuollon henkilöstön suosituksesta.  
 
Psykologi Johanna Saine (varhaiskasvatus ja Lukkarin koulu), puh.  040-708 4694 
Psykologi Pia Viljakainen (yläkoulu, lukio sekä Alakylän ja Kaukosen koulu), puh. 040 708 4694 
Psykologi Petra Erämies (Sirkan eskarit ja koulu, Raattaman koulu, aikuiset) puh. 040 587 5614 
Psykologi Anniina Orvala (Redu) puh. 041 313 7355 
 
 
 
 
 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/toimintaterapia
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/puheterapia
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut
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ARKI 
 

SOSIAALIHUOLTO   

Valtatie 15, 99100 Kittilä ja Sairaalantie 2 sekä 
Päiväkeskus Kataja, Sairaalantie 2 a 2 
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on 
edistää ja ylläpitää perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. 
Palveluita ovat: tuki raha-asioiden hoitamiseen, kotihoito ja kotipalvelu, tuki liikkumiseen ja tilapäinen 
asuminen, ensikotipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, kriisityö, lomanviettopalvelut, läheistään 
hoitavan vapaa ja omaishoidontuki sekä sijaishoito, perhetyö, kotoutumisen edistäminen, sosiaalinen 
kuntoutus, sosiaalinen luototus, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, sosiaalipäivystys, vertaisryhmätoiminta, 
toimeentulotukipalvelu, tuettu asuminen, tukisuhdetoiminta ja turvakotipalvelu. 
 
Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tarkoittaa käytännössä lastensuojelutarpeen selvityksen 
tekemistä, ensisijaisia avohuollon tukitoimia, lapsen sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa. 
Lastensuojelu sosiaalipalveluja ovat ammatillinen perhehoito, asiakkaan raha-asioiden hoitaminen, 
laitospalvelu, perhehoito ja perhekuntoutus, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, sosiaalipäivystys, tehostettu 
perhetyö, tuettu asuminen, tukisuhdetoiminta sekä vertaisryhmätoiminta. 
 
Perheoikeudellisia palveluja eli lastenvalvojan palveluita ovat adoptiopalvelut, lastenvalvojapalvelut ja 
tuomioistuimelle annettavat palvelut. Lastenvalvojapalveluita ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen 
sekä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja 
sopimusten lainvoimaiseksi vahvistaminen sekä lapsen tuettuun ja valvottuun tapaamiseen sekä 
valvottuun vaihtoon liittyvät järjestelyt. Lisäksi perheoikeus tarjoaa perheasioiden sovittelua ja puolison 
elatusavun turvaamiseen liittyviä palveluja. 
 
Aikuissosiaalityö eli työikäisten palveluihin kuuluvat asiakkaan raha-asioiden hoitaminen, kotihoito ja 
kotipalvelu, kotoutumisen edistäminen, kriisityö, liikkumista tukeva palvelu, lomanviettopalvelu, 
läheistään hoitavan vapaa ja omaishoidon tuki, palveluasuminen, päivätoiminta, sijaishoito, sosiaalinen 
kuntoutus ,sosiaalinen luototus, sosiaaliohjaus sekä sosiaalityö, sosiaalipäivystys, tehostettu 
palveluasuminen, tilapäinen ja tuettu asuminen, toimeentulotukipalvelu, tukisuhdetoiminta, 
turvakotipalvelu, työtoiminta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta sekä 
vertaistukitoiminta. 
 
Lapsiperheiden kotihoito on ennaltaehkäisevää ja sosiaalihuollon palveluntarpeen arvioon perustuvaa, 
perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä apua. Kotihoitoa haetaan kirjallisesti ja sitä voi saada enintään 6 
kk:si kerrallaan, jonka jälkeen perheen tilanne arvioidaan uudelleen ja selvitetään kotihoidon tarve. 
Kotihoito on lasten- ja kodinhoitoapua, vanhemmuuden tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä 
vanhemman kanssa.   
 
Sosiaalihuollossa tehtävä päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muun kunnassa tehtävän 
päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Päihdehuollon tarjoama apu on valikoima monenlaisia avun ja 
tuen muotoja. Ensisijaiset ovat avohuollon tukitoimet voivat olla esimerkiksi ongelmatilanteen 
selvittämistä, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, terveydenhuollon avopalvelut, 
henkilön asumisen ja toimeentulon turvaamista, henkilön harrastusten tai opiskelun tukemista, 
kuntoutumista tukevien hoito- ja terapiapalvelujen järjestämistä.  Avohuollon tukitoimet ovat 
ensisijaisia palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitospalveluja nähden. Sosiaalityöntekijään 
voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan henkilön päihteiden käytöstä. 
 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalihuolto
https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalihuolto/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut
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Sähköisten sosiaalipalveluiden Virtu palvelusta saa mm henkilökohtaista neuvontaa, asiointia, ohjausta 
ja tietoa, tehdä huoli-ilmoitus omasta tai toisen tilanteesta sekä pyytää yhteydenottoa. 
 
Vastaava sosiaalityöntekijä Paula Viisainen puh. 0400 139 684 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen puh. 040 508 1295 
Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä Miia Liukkonen puh. 040 132 0201 
Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijän Suvi Saarinen puh. 040 487 8328 
Lastenvalvoja Raija Kumpula puh. 040 660 6682 
Aikuissosiaalityöntekijä Riikka Miettinen puh. 040 5894579 
Päihde -ja mielenterveystyöntekijä Anniina Jokitalo puh. 040 687 4421 
Päivätoiminnanohjaaja-mielenterveystyöntekijä Sanna Huilaja puh. 040 1794063 
Etuuskäsittelijä Anne Korva puh. 0400 356429 
Kotihoidonohjaaja Mia Kujala puh. 040 7160 245 
 

KELA   
Kelalla on monia eri tukimuotoja perheille. Raskaus ja vauva-ajasta lapsen täyttäessä 17 vuotta. Kela 
turvaa perheiden arkea ja lapsen hyvinvointia eri tavoin esim. lapsen sairastuessa ja erotilanteissa.   
Pienituloisella perheellä on mahdollista saada Kelan myöntämää asumistukea asumismenojen 
pienentämiseksi.  www.kela.fi/lapsiperheet 

 

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ  

Kittilässä on maksettu vuodesta 2010 lähtien lasten kotihoidon kuntalisää, sekä lasten yksityiseen 
hoitoon että lasten kotihoidon tukeen.  Kuntalisä maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä 
ilman erillistä hakemusta.  Kotihoidontuen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiedot perheen 
bruttotuloista, jos hakee hoitolisää. https://www.kela.fi/kotihoidontuki 
 
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen ehdot ovat: 
-Kaikkia lapsia, joista maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää, hoitaa vanhempi. 
-Esikoululainen lapsi voi osallistua kunnalliseen esiopetukseen ja muutkin lapset kerhotoimintaan 
-Kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitolisän korotuksena, jos laki sääteisen tuen hoitolisän määrä 
kuukaudessa on vähintään 10 euroa. Kuntalisä hoitolisään on 200 euroa / perheen 1. lapsi. 
-lakisääteiseen sisarusosaan kuntalisä on 50 euroa / perheen seuraavat lapset. 
 

ASUMINEN KITTILÄSSÄ 
Kittilässä on omistus- ja vuokra-asuntoja ja hyvät puitteet vapaa-ajan asumiselle. Kunnan vuokra-
asuntoja välittää Kittilän Vuokratalot Oy www.kittilanvuokratalot.fi  
Kittilän kunnan kotisivuilta löydät paljon tietoa Kittilässä asumisesta ja rakentamisesta, mm myytävät 
omakoti- ja vapaa-ajan tontit on esitelty kunnan Asuminen ja ympäristö www-sivuilla. Yksityisten 
myymiä tontteja voi etsiä ottamalla yhteyttä kiinteistönvälittäjiin sekä paikallisten lehtien ja 
internetissä toimivien osto- ja myyntipalvelujen kautta.  

VARHAISKASVATUS JA OPETUS  
Sivistystoimen osasto kunnan talolla, Valtatie 15 
Sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki  
puh 040 705 7486 
Varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola  
puh. 040 7162 084 
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Niina Jauhojärvi  
puh. 040 647 2616 
 

https://kittila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalihuolto/sahkoiset-sosiaalipalvelut
https://www.kela.fi/lapsiperheet
http://www.kela.fi/lapsiperheet
https://www.kela.fi/kotihoidontuki
https://www.kela.fi/kotihoidontuki
http://www.kittilanvuokratalot.fi/
https://kittila.fi/asuminen-ja-ymparisto
tel:0407057486
tel:0406472616
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VARHAISKASVATUS  

Varhaiskasvatus on lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa 
painottuu leikki, liikunta, luonto ja hyvä yhdessäolo. Tärkeä osa on myös ravintokasvatus. Näin tuemme 
lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti 
persoonalliset ominaisuudet huomioiden, jolloin huoltajien asiantuntijuus omasta lapsestaan on 
ensiarvoisen tärkeää. Käytännöistä sovitaan hoidon alussa, ja lapsikohtainen suunnittelu kulkee lapsen 
mukana kouluikään saakka. 
 
Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainloman jälkeen ja jatkuu aina 
oppivelvollisuusikään asti. Kittilässä tarjotaan varhaiskasvatusta päiväkodeissa, 
ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa. 
 
Tilapäistä hoitoa voivat saada lapset, joilla ei ole varattuna varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäistä hoitoa 
järjestetään yleensä satunnaista hoitoa tarvitseville lapsille. Myös korkeintaan kolmen tunnin ns. 
kerhopaikka on suosittu. Tilapäistä hoitoa voit tiedustella suoraan asuinalueesi läheisen yksikön 
johtajalta (kts. yhteystiedot). Huomaa kuitenkin, että hoito on mahdollista, mikäli hoitopaikassa on 
tilaa. Tilapäinen hoito on maksullista, mutta se ei vaikuta kodinhoidontuen saantiin. 
 
Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatusta sähköisesti osoitteessa https://kittila.daisynet.fi/eDaisy/ 
Hakuaika on neljä kuukautta ja ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Sen vuoksi hakemus on 
hyvä olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttöminä työnhakijoina. 
 
KITTILÄN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVAT VARHAISKASVATUSYKSIKÖT:  
PÄIVÄKODIT 
Kirkonkylä:   Pikkumettä (jatkettu aukioloaika, esiopetus) 

Havutie 4, päiväkodin johtaja Kaija Takala puh. 040 487 7554 
Muksula (päiväryhmät, esiopetus) 
Havutie 2, päiväkodin johtaja Raija Tavi puh. 040 7033 380 
 

Sirkka-Köngäs:  Oravanpesä (vuorohoito, esiopetus tilat Sirkan koululla) 
Ounasjoentie 23, päiväkodin johtaja Mervi Kurtakko puh. 040 8279 250 
Mäntymaja (päiväryhmät)  
Levin Ympärystie 1, päiväkodin johtaja Eija Metsärinta puh. 040 681 1206 
Tiittarit Könkäällä (päiväryhmät) 
Siimeksentie 19, päiväkodin johtaja Eija Metsärinta puh. 040 681 1206 
 

Raattama:   Aurinkotuuli (päiväryhmä) 
Ounasjoentie 5463, vastaava opettaja puh. 040 747 207 ja  
päiväkodin johtaja Eija Metsärinta puh. 040 681 1206 
 

RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT  
Alakylässä, Rovaniementie 3507, Alakylä, puh. 0400 356 452 
Kaukosessa, Kylätie 46, Kaukonen, puh. 040 583 6149 
Perhepäivähoidonohjaaja Raija Tavi puh. 040 7033 380 
 
PERHEPÄIVÄHOITO  
Perhepäivähoidonohjaaja Raija Tavi puh. 040 7033 380 
 
 
 

https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus
https://kittila.daisynet.fi/eDaisy/
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LAPSEN TUEN TARVE 
Kun lapsi tarvitsee lisätukea kasvamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa, on käytössä 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Palvelut on osa varhaiskasvatusta. Kun jokin asia lapsen 
kehityksessä mietityttää, tai arki vaan ei jostakin syystä suju, ota huoli puheeksi lapsesi lapsiryhmän 
henkilöstön kanssa. Tällöin voidaan yhdessä miettiä tilannetta helpottavia ratkaisuja ja kartoittaa 
tarvitaanko mahdollisesti muiden asiantuntijoiden apua. Tarpeellinen tukitoimi on lapsen edun 
mukaista aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Eila Mäkitalo (Mäntymaja, Muksula + eskarit, Alakylä, Kaukonen ja Köngäs) puh. 040-668 6084   
Ida Kauppinen (Pikkumettä + eskarit ja perhepäivähoito kotona)  puh. 040-648 2089  
Johanna Lindqvist (Oravanpesä + eskarit) puh. 040 672 0237  

ESIOPETUS 
Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen oppimista ja ryhmässä 
toimimista. Esioppilas oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa. Esiopetusta 
järjestetään Kittilän ja Sirkan päiväkodeilla. Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa esiopetus on koulun 
yhteydessä. Esiopetus on tarkoitettu kaikille kuusivuotiaille lapsille ja on maksutonta. 
 

PERUSOPETUS 
Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaalla on oikeus 
täysipainoiseen ateriaan, koulukuljetukseen sekä oppilashuollon palveluihin.  
 

KITTILÄN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVAT PERUSOPETUKSEN YKSIKÖT:   
Alakylän koulu (luokat 1-6), Rovaniementie 3491, 97470 Alakylä,   
Johtajaopettaja: Ari Mäkinen puh 040 167 8336   
Kaukosen koulu, (luokat 1-6) Kylätie 46, 99110 Kaukonen,   

Johtajaopettaja: Seija Keskitalo puh 040 648 1991 
Lukkarin koulu (Kirkonkylä, luokat 1-6), Valtatie 7 A, 99100 Kittilä,   
Johtajaopettaja: Lauri Kinnunen puh 040 740 9333  
Raattaman koulu (luokat 1-6), Ounasjoentie 5463, 99340 Raattama,   
Johtajaopettaja: Outi Saarnio puh. 040 620 9840  
Sirkan koulu (luokat 1-6), Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka,   
Johtajaopettaja: Hannu Hettula puh 040 035 6472 
Kittilän yläkoulu (luokat 7-9), Valtatie 9A, 99100 Kittilä,   
Rehtori Janna Ylinampa puh 040 760 6503   
Alakoulujen koulusihteeri Päivi Jatkola puh. 040 676 5128  
Yläkoulun ja lukion koulusihteeri Sari Juhola puh 040 577 9502  
 

AAMU JA ILTAPÄIVÄKERHO  
Maksullista aamupäivä- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla. Toiminta on tarkoitettu 1 - 2 luokan 
oppilaille ja siellä tarjotaan välipala. Koulusihteeri Päivi Jatkola puh. 040 676 5128  
 

ERITYISOPETUS JA OPPIMISEN TUKI 

Oppimista tuetaan tukiopetuksen ja osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen keinoin. Yhteistyö 
huoltajien kanssa on tärkeää tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on oikea-
aikainen tuki varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti. 
 

https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/kasvun-ja-oppimisen-tuki
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetus
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus-ja-koulut
tel:0401678336
tel:0406481991
tel:0407409333
tel:0406209840
tel:0400356472
tel:0407606503
tel:0406765128
tel:0405779502
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus-ja-koulut/koululaisen-aamu-ja-iltapaivatoiminta
tel:0406765128
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus-ja-koulut/erityisopetus-ja-oppimisen-tuki
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KURAATTORIT  
Koulukuraattorit tekevät kouluilla ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen työtä lasten ja nuorten parissa. 
Kittilän kunnassa työskentelee kaksi koulukuraattoria. Koulukuraattoreiden tehtävänä on tukea lapsia ja 
nuoria erilaisissa kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.  
Koulukuraattoreilla on työtilat jokaisella koululla tapaamisia varten ja kuraattoripalvelut ovat 
ajanvarauksella opiskelijoiden saatavilla. Koulukuraattoreihin voivat olla yhteydessä lapset/nuoret itse, 
vanhemmat, koulun oppilashuollon henkilöstö sekä muut yhteistyötahot. Koulukuraattorit tavoittaa 
arkiaikaan puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.  
 
Alle 13-vuotiaat eli varhaiskasvatuksen ja alakoulujen koulukuraattori Annika Aartola  
puh 040 537 8724  
Yli 13-vuotiaat eli yläkoulun, lukion ja Redun koulukuraattori Ella Roimaa puh 0400 398709 
 

LUKIO   

Kittilän lukio on yksi Lapin vanhimmista. Lukion tehtävä on tukea opiskelijoiden kasvamista 
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille 
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia 
tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.  
Kittilän lukio, Valtatie 11, 99100 Kittilä, Rehtori Janne Ylinampa, puh 040 760 6503  
 

SNOW SPORT ACADEMY     
Snow Sport Academy käsittää kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa; huippu-urheilulinja, monitaitolinja ja 
FreeRide-linja. Opiskelijoista suurin osa opiskelee Kittilän lukiossa, mutta opiskelijoita on myös REDUn 
Kittilän yksikössä sekä Ounasvaaran Urheilulukiossa.  
Rehtori Janne Ylinampa, puh 040 760 6503 ja Päävalmentaja Jukka Markkanen, puh 040 570 1835  
 

AMMATTILLINEN KOULUTUS  
Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän toimintayksikössä järjestetään hotelli- ja ravintola-alan, 
matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaa koulutusta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen työelämän ja muiden oppilaitosten 
kanssa. Valtatie 82, 99100 Kittilä, puh 020 798 4407 
 

AMMATTIOPISTO LUOVI  
Kittilän Luovissa järjestetään tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä työhön ja 
itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta.  
Oksatie 20, 99100 Kittilä, Koulutuspäällikkö Minna Keisu, puh 040 319 3451, Opintoneuvoja Laura Olsen 

puh. 040 319 3961 ja Opinto-ohjaaja Satu Kvist-Kärkkäinen puh. 040 319 3566. Sähköpostit 
etunimi.sukunimi@luovi.fi 
 

REVONTULIOPISTO    

Revontuli-opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän yhteinen kansalaisopisto. Revontuliopisto 
järjestää monipuolista opetusta ja harrastemahdollisuuksia kaikenikäisille Kittilän keskustassa ja kylissä. 
Kursseja on tarjolla vauvasta vaariin ja yhteisiä kursseja löytyy myös koko perheelle. 
Perheen pienimmille löytyy mm. muskareita, lastentanssia ja taidetuokioita. Kouluikäisille tarjolla mm. 
lasten musiikin, sirkuksen ja tanssin taiteen perusopetusta. Liikunta - seinäkiipeilystä laskettelukouluun 
- on tärkeä osa opiston toimintaa ja liikunnan kursseja löytyy kaikenikäisille.  
Kittilän toimipiste, Valtatie 28, 99100 Kittilä, puh. toimisto 0400 356 433, 0400 356 435, 040 185 4993.  

https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/oppilashuolto
tel:0405378724
tel:0400398709
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio-opetus
tel:0407606503
https://kittila.fi/kasvatus-ja-koulutus/levi-snow-sport-academy
tel:0407606503
tel:0405701835
https://kittila.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/ammatillinen-koulutus
https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/kittila/
mailto:etunimi.sukunimi@luovi.fi
http://www.revontuliopisto.fi/
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NUORET 

 

NUORISOPALVELUT 

Nuorisotyö on monipuolista nuorten itsenäistymisen ja 
osallisuuden tukemista. Nuorten hyvinvointia 
ylläpidetään monialaisella verkostotyöllä. Nuorisotyö on 
tarkoitettu kaikille nuorille ja nuoriksi itsensä tunteville! 
Avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi järjestämme mm. 
retkiä, leirejä, kerhoja ja tapahtumia. Kaikessa 
toiminnassa osallistetaan nuoria, suunnitellaan nuorelta nuorelle, pyrkien yhdenvertaisuuteen 
toiminnoissa. Kittilässä toimii oma nuorisovaltuusto, joka tekee aloitteita ja seuraa nuorison ilmiöitä 
kunnassa. Lisäksi kunta tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten omaehtoista toimintaa. 
Kunnallinen nuorisotyö ja nuorisojärjestöt löytyvät kunnan nettisivustolta sekä instagramista ja 
facebookista. 
 
Nuorisotilat löytyvät Kirkonkylältä Käki sekä Sirkasta Notzki. Tilat ovat tarkoitettu pääsääntöisesti 7.-
luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Molemmissa nuorisotiloissa on bänditilat, jotka ovat avoinna 
nuorisotilan aukioloaikojen mukaan. Yökahvilat toimivat vuoroviikoin Käellä ja Noztkilla. Yökahvilat on 
tarkoitettu 7.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille.  Kerhotoimintaa on mm. 4.- ja 5-6. 
luokkalaisille sekä 7-9. luokkalaisille teatterikerhoja.  
Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, jonka 
tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja 
luottamukselliseen aikuiskontaktiin.   
  
Digitaalinen nuorisotyö keskittyy nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin.    
Digitaalista nuorisotyötä voi myös tehdä ilman mitään laitteita.  
  
Koulunuorisotyöntekijä tukee nuorten hyvinvointia niin yksilöiden kuin ryhmien tasolla. Koulun arjessa 
koulunuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävä luotettava aikuinen, joka haluaa aidosti olla läsnä ja 
nuorten tukena sekä valmiina auttamaan heitä tai vaikka vain kuuntelijana kaikenlaisissa asioissa. 
  
Nuorisotoimisto sivistystoimen käytävällä kunnantalolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä  
Nuorisosihteeri Sanna Seppälä puh 040 571 2103  
Etsivien toimisto kunnantalon aulassa, Valtatie 15, 99100 Kittilä  
Etsivä nuorisotyöntekijä Tuomas Jääskö, puh 040 631 6447  
Etsivä nuorisotyö Minttu Vuorinen, puh 040 596 5995  
Sirkan nuorisotila Notzki, Ounasjoentie 23b, 99130 Sirkka  
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Juha Häninen, puh 040 673 7710   
Kittilän nuorisotila Käki, Valtatie 11b, 99100 Kittilä  
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Jouni Alaraatikka, puh 040 653 0286   
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Aatu Ahola, puh 040 483 9790   
Yläkoululla Pajarakennus, koulunuorisotila Gänsta, Valtatie 7 A, 99100 Kittilä  
Koulunuorisotyöntekijä Sini Siitonen, puh 040 183 7269 
  

https://kittila.fi/nuorisopalvelut
tel:0405712103
tel:0406316447
tel:0405965995
tel:0406737710
tel:0406530286
tel:0404839790
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KESÄTYÖT 
Kittilän kunta tarjoaa kesätyötä nuorille koululaisille ja opiskelijoille. Kesätyöpaikkoja on tarjolla 16–24-
vuotiaille koulun kirjoilla oleville koululaisille ja opiskelijoille, jotka eivät kuulu te- palveluiden piiriin. 
Työpaikat kunnassa sijoittuvat kunnan eri osastoille.  Kittilän kunta kannustaa nuoria myös hakemaan 
kesätyöpaikkoja paikallisista yrityksistä, yhdistyksistä ja kotitalouksista. Kittilän kunta tukee paikallista 
yritystä, yhdistystä ja kotitaloutta, joka palkkaa nuoren koululaisen tai opiskelijan kesätyöhön vähintään 
kuukaudeksi. Nuorten kesätöiden hakuaika on yleensä maalis-huhtikuulla ja kesätyöt sijoittuvat 
pääsääntöisesti koulujen kesälomien ajalle.  
 

TYÖPAJAT 
Kittilän työpaja on työvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa työn tekemisen ja siihen 
liittyvän työvalmennuksen avulla parannetaan kuntalaisen valmiuksia hakeutua edelleen työhön tai 
koulutukseen. Työvalmennuksen rinnalla työpajalla tarjotaan työpajan asiakkaille yksilövalmennusta, 
jonka keinoin tuetaan yksilöllisen työelämäpolun rakentumista yhteistyössä moniammatillisen 
verkoston kanssa. Työpajalla voi päästä tutustumaan metalli- ja pienkone-, puutyö-, media-, käsityö-, 
kierrätys- tai palvelupajan monipuolisiin työtehtäviin. Työpajalla on mahdollista kartuttaa 
työkokemusta, suorittaa opintoja, parantaa työelämävalmiuksia tai vaikkapa kokeilla eri työtehtäviä, jos 
ammatinvalintaa on miettimässä tai ammattialaa on vaihtamassa. Työpajan asiakuuteen ohjaudutaan 
yleisimmin TE-palveluiden, sosiaalitoimen, oppilaitosten tai muun vastaavan toimijan kautta. 
Yksilövalmentaja Hanna Takalo-Kähkönen, puh. 040 187 8922 
 

NUOTTI VALMENNUS  
Coronarian kuntotuspalveluiden tuottama Nuotti-valmennus on suunnattu 16-29-vuotiaille nuorille, 
jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on 
matalan kynnyksen tukea arkeen ja mukaan pääsee helposti Kelan kautta, soittamalla palvelunumeroon 

020 692 205. Jokainen asiakas saa oman henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus on nuorelle 
maksutonta.  Pohjois-Lapin ja Kittilän Nuotti-valmentaja Emmi Salminen puh. 040 665 9084, 
emmi.salminen@coronaria.fi 
 

VAPAA-AIKA  
 

LIIKUNTA JA ULKOILU  
Kittilässä luonto on monelle tärkeä vapaa-ajan 
viettopaikka. Vaellusreitit, erilaiset luontopolut, laavut ja 
kodat, marjastus, metsästys ja kalastus sekä talvisin 
hiihtäminen ja moottorikelkkailu houkuttelevat kulkemaan 
luonnossa. Kittilässä toimii useita urheiluseuroja ja vapaa-
ajan yhdistyksiä, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa 
kaikenikäisille, erityislapset huomioiden.   
 
Sirkan kylässä sijaitseva Suomen suurin vapaa-ajankeskus Levi tarjoaa tekemistä ympäri vuoden – 
talvella hiihtoa, laskettelua ja lumilautailua, kesäisin houkuttavat vaellus, frisbeegolf ja pyöräily.  Levin 
Activity Parkissa sijaitsee lasten liikennepuisto, leikkipuisto, pumptrack pyörille, skatepark, 
trampoliinipuisto sekä peliareena jossa voi pelata esimerkiksi jalkapalloa, koripalloa tai sählyä.  
Sirkasta löytyy myös kaikenikäisille soveltuva Levin seikkailupuisto sekä Kylpylä Levi Hotel Spa, johon 
kuntalaiset voivat ostaa alennettuja kylpylälippuja kunnantalon infosta.  
 
  

https://kittila.fi/tyo-ja-yrittaminen/kittilan-tyopajat
https://www.coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/nuotti-valmennus/
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu
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Kittilässä voi harrastaa monipuolista liikuntaa: Kunnassa on paljon moottorikelkkareittejä, hiihtolatuja 
sekä talvi- ja kesä luontoreittejä. Kirkonkylän urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuoroilla pääsee 
liikkumaan erilaisten harrasteryhmien kanssa ja jäähallilla pääsee luistelemaan ja pelaamaan 
jääkiekkoa. Kirkonkylältä löytyy 9-väyläinen frisbeegolf-rata, uimaranta ja avantouinti mahdollisuus, 
yleisurheilukenttä sekä jalkapallokenttä tekonurmella, lisäksi myös Kittilän kylistä löytyy erilaisia 
liikuntapaikkoja. Kittilässä on useita kunnan leikkipuistoja ja ulkoleikkipaikkoja sekä seurakunnan 
ylläpitämä Kirkkopuisto. Liikuntasihteeri Juha Marletsuo puh. 040 573 1123  
Erityisliikuntaohjaaja ja urheiluhallivastaava Pasi Juntunen puh. 040 774 9743 
 

KULTTUURI   
Kittilän kulttuuritoimi järjestää ympäri vuoden monipuolisesti kulttuuritilaisuuksia ja –tapahtumia yksin 
sekä yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa, myös lapsille ja lapsiperheille. Kulttuuritarjontaa 
on satunnaisesti myös päivisin varhaiskasvatukselle ja kouluille. Kino Ylärin (Valtatie 9A) ohjelmistossa 
on säännöllisesti lasten ja nuorten elokuvia. Kittilän kotiseutumuseo on avoinna kesäisin ja se sijaitsee 
Pakatissa. Kulttuurisihteeri Marika Salminen puh. 040 568 1356  
 

KIRJASTO    
Kittilän kunnankirjaston lasten ja nuortenosaston kokoelma on kattava ja monipuolinen. Kirjojen ja 
sarjakuvien lisäksi kokoelmaan kuuluu lehtiä, lautapelejä konsolipelejä, elokuvia musiikkia ja äänikirjoja. 
Lapsille tarjotaan myös erikseen kohdennettua toimintaa, kuten satutuokioita. Tietokoneet ovat lasten 
ja nuorten vapaassa käytössä. Kittilän kirjasto on avoin ja turvallinen paikka lapsen tulla vaikkapa 
odottamaan koulun jälkeen vanhempien kotiutumista. Kirjastossa voi viettää aikaa, tehdä läksyjä ja 
syödä omia eväitä.  Kirjatie 1, 99100 Kittilä, puh. 040 728 5733, kirjasto@kittila.fi  
  

KOLMAS SEKTORI 
Kittilässä on runsaasti yhdistyksiä, jotka järjestävät myös lapsille, nuorille ja perheille monenlaista 
toimintaa.  

 Kittilän Seurakunta järjestää mm perhekahvilaa, tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja 
perheille. https://www.kittilanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille ja 
https://www.kittilanseurakunta.fi/nuorille  

 Kittilässä Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) järjestää mm. perhekahvilaa seurakunnan kanssa 
vuoroviikoin, liikuntakerhoa sekä erilaisia kursseja ja tapahtumia. https://kittila.mll.fi    

 Erityislasten Omaiset ELO ry on lappilainen vertaistukiyhdistys. Kittilässä ELO järjestää mm. 
harrastustoimintaa, tapahtumia ja vertaistukitapaamisia. Toiminta on avointa kaikille ja mukaan voit 
tulla juuri sellaisena kuin olet. https://erityislastenomaiset.fi/tunturilappi 

 Kittilän Vesaiset on valtakunnallinen elämyksiä, elämäniloa ja yhdessäoloa mahdollistava koko 
perheen järjestö. Toimintamme koostuu kivoista kerhoista, retkistä, kulttuurielämyksistä, 
kilpailuista ja leireistä. Vesaisten toiminta on kaikille avointa ja arvomme ovat välittäminen, 
yhteisöllisyys ja vastuullisuus.  http://www.vesaiset.fi/fi/Vesaispiirit/Lappi  

 Partio Kätkän Kävijät ry järjestää partiotoimintaa eri ikäisille ryhmille. 
https://www.facebook.com/katkankavijat  

 Kittilän 4H-yhdistyksen toiminnan kivijalkana on erilaiset kerhot, joita koulutetut ohjaajat 
ohjaavat.  Toimintaan kuuluu myös monenlaisten kurssien pitäminen, joiden innoittamana voi 
kokeilla vaikka 4H yrittäjyyttä. https://kittila.4h.fi/  

 Kittilän VPK:n nuoriso-osasto tarjoaa kouluikäisille nuorille erinomaisen mahdollisuuden tutustua 
palokuntatoimintaan viikkoharjoitusten ja retkien sekä leirien 
merkeissä. https://www.kittilanvpk.fi/vpkry/nuoriso-osasto-esittely-sisaltosivu  

 Kittilän Palloseura ry:ssa pelataan päälajeina jääkiekkoa ja jalkapalloa. Tarjolla eri ikäisten ryhmiä 
sekä perheluistelua. https://www.kips.fi/  

https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika
tel:0405681356
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
mailto:kirjasto@kittila.fi
https://www.kittilanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
https://www.kittilanseurakunta.fi/nuorille
https://kittila.mll.fi/
https://erityislastenomaiset.fi/tunturilappi
http://www.vesaiset.fi/fi/Vesaispiirit/Lappi
https://www.facebook.com/katkankavijat
https://www.facebook.com/katkankavijat
https://kittila.4h.fi/
https://www.kittilanvpk.fi/vpkry/nuoriso-osasto-esittely-sisaltosivu?fbclid=IwAR1YSKxaegNHyIDQMvZb3qOF2lI7_r5vzGZVQxGcInhZdSRxVQH88RPrjFs
https://www.kittilanvpk.fi/vpkry/nuoriso-osasto-esittely-sisaltosivu
https://www.kips.fi/
https://www.kips.fi/
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 Salibandyseura SBC Levi tarjoaa kattavasti harrastus- ja kilpatoimintaa lapsille sekä aikuisille! Osa 
ryhmistä on kokonaan maksuttomia, mm. pikkulasten liikuntakerhotyyppiset perhesählyryhmät 
Sirkassa ja Kittilässä. Myös aikuisille löytyy maksuttomat harrasteryhmät. https://sbclevi.fi 

 Levi Ski Club Ry järjestää ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille useissa eri lumilajeissa  (laskettelu, 
lumilautailu, freestyle, ratalasku). Ryhmiä löytyy aina aloittelijoista edistyneempiin. Lisätietoja: 
www.leviskiclub.fi  

 Kittilässä on lukuisia muitakin urheiluseuroja jotka järjestävät monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia. https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/urheiluseurat 

PYYDÄ APUA PALVELU 
 

Pyydä apua-palvelu on nuorille ja lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen 
palvelukanava. Palvelun tavoitteena on tarjota tukea ja ohjata oikeanlaisen avun piiriin. Palvelu 
helpottaa avun pyytämistä, sillä Pyydä apua! -napin kautta yhteyttä ottaessa ei tarvitse tietää mihin 
palveluun tai keneen ammattilaiseen tulisi olla yhteydessä omassa asiassa. Pyydä apua –nappia 
painamalla kuka tahansa voi omaan tai läheisen tilanteeseen liittyen pyytää apua, kysyä neuvoa tai 
jättää yhteydenottopyynnön.   
 
Yhteydenottopyynnöt Kittilässä käsittelee perhekeskuskoordinaattori yhdessä varhaiskasvatuksen 
palveluohjaajan kanssa. He joko vastaavat kysymyksiin itse tai ohjaavat kysymyksen eteenpäin lasten, 
nuorten ja perheiden palveluissa. Yhteydenottopyynnön voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa. 
 
Esimerkki tilanteita, kuka ja milloin voit käyttää Pyydä apua palvelua: 

 Nuori, joka tarvitsee apua, etkä tiedä kehen ottaa yhteyttä 

 Vanhempi, joka tarvitsee tukea perheen tilanteeseen, mutta et tiedä mihin palveluun tai keneen 
ammattilaiseen tulisi olla ensimmäisenä yhteydessä 

 Nuori tai vanhempi, joka kaipaisi tietoa harrastusmahdollisuuksista, etkä jaksa selata netistä eri 
järjestäjien sivuja ja etsiä tietoja. 

 Väsynyt tai uupunut vanhempi, joka ei yksinkertaisesti jaksa etsiä tietoa, mistä saisit apua 
tilanteeseesi 

 Läheinen, joka haluaa kysyä neuvoa nuoren tai perheen tilanteeseen liittyen 

 Nuori tai vanhempi, voi jättää myös yhteydenottopyynnön, jollekin tietylle ammattilaiselle 
Kittilän lasten, nuorten tai perheiden palveluista tai 3. sektorin toimijoista. 

 Apua voi pyytää, neuvoa voi kysyä ja yhteydenottopyynnön jättää mihin kellon aikaan tahansa 
vuoden jokaisena päivänä, vaikka keskellä yötä. 

 Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri, ettei siihen voisi pyytää apua palvelun kautta 
 

 

https://sbclevi.fi/
http://www.leviskiclub.fi/
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/urheiluseurat
https://kittila.fi/pyyda-apua
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Kittilän kunta 

Valtatie 15, 99100 Kittilä 
Puhelin: +358 400 356 500 

Faksi: +358 16 642 259 
S-posti: kirjaamo@kittila.fi 

Työntekijöiden sähköposti: etunimi.sukunimi@kittila.fi 
Koulun henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.kittila.fi  

https://.kittila.fi  
 
 
 

 
 

Kittilän perhekeskus 
https://kittila.fi/lapsiperheet 

https://kittila.fi/nuoret  
Facebook: Kittilän Perhekeskus 
Instagram: kittilanperhekeskus 

 
 

 
 
 

mailto:kirjaamo@kittila.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kittila.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.kittila.fi
https://.kittila.fi/
https://kittila.fi/lapsiperheet
https://kittila.fi/nuoret
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075906977210
https://www.instagram.com/kittilanperhekeskus/

