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Pyydä apua -nappi 

 

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, 

ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Paina Pyydä apua -nappia. Apua voi 

pyytää myös nimettömänä ja vastauksen saat seuraavana arkipäivänä.  

 

 

                                                     

                                      www.raisio.fi/lapset      

 

 

 

https://pyyda-apua.mednet.fi/TotalAgility/forms/PyydäApua.form
http://www.raisio.fi/lapset
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Kasvu ja kehitys 
 

Kaupungin palveluja 

Neuvolat: 
 Puhelinaika ma-pe klo 12 – 13 

Keskustan äitiysneuvola/terveydenhoitajat 

 Ihala, Vaisaari, Metsäaro, Varppeenseutu 
Mari Aaltonen p. 044 797 1267 

 Monikulttuuriset perheet + Krookila, Konsa, Sorolaisenmäki, Kerttula, Kokinvuori 
Minna Dalén p. 044 797 1777 

 Kuloisten äitiysneuvola/terveydenhoitaja 

 Kuloinen, Pasala, Kuninkoja, Mahittula, Venhe, Metsäsylttylä, Huhko, Petäsmäki, 
Somersoja, Järämäki, Nuorikkala, Kuua  
Tuija Ekman p. 044 797 1441 

 Paikkarin äitiysneuvola/terveydenhoitaja 

 Meri-Nuorikkala, Pirilä, Tikanmaa, Tahvio, Kaanaa, Viheriäinen, Frälsintien ja 
Raisionkaaren välinen alue 
Kirsi Kainulainen p. 044 797 1081 

Keskustan lastenneuvola/terveydenhoitajat 

 Vaisaari, Ihala, Siiri, Polusmäki, Kauri, Huhko, Peltotie ja Peltotien Turun puoleiset 
alueet, Varppeen alue 

            Katri Vuorela-Hakkarainen p. 044 797 1632 

 Metsäarosta osa, Maksla, Liljalaakso, Venhe, Kerttula (ei Tytöntie, ei Sylttyläntie), 
Kerrola, Krookila, Inkoinen, Metsäarosta osa, Sorolaisenmäki, Nuorikkala, Järämäki, 
Kuua                                      
(Laura Pehkonen) sij. Anne Roininen p. 044 797 1936 

 Monikulttuuriset perheet 
(Leena Martikainen) sij. Anu Söderström 
p. 044 797 1795, ti, to ja parittomien viikkojen pe 

Kuloisten lastenneuvola/terveydenhoitajat 

 Kuloinen (ei Peltotien Turun puoleinen alue), Kuninkoja, Mahittula 
Teija Sipilä p. 044 797 1432 

Paikkarin lastenneuvola/terveydenhoitajat 

 Kaanaa, Meri-Nuorikkala, Pirilä, Kallanen, Tikanmaan, Hakinmäki 
Helena Hannuksela p. 044 797 1439 
Kirsi Kainulainen p. 044 797 1081 
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Petäsmäen lastenneuvola/terveydenhoitajat 

 Petäsmäki, Somersoja, Miekelä, Kokinvuori, Metsäsylttylä, Kerttulasta Tytöntie 
ja Sylttyläntie 
Teija Sipilä p. 044 797 1432 

Kehitysneuvola 
 Neuvolaikäisille lapsille, joilla on todettu tai epäillään olevan kehityksessä 

erityisongelmia kuten kehitysviiveitä ja/tai oppimisvaikeuksia. Palvelut on 
suunnattu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille. 

 Neuvolan, päiväkodin, erityistyötekijän tai lääkärin kautta 

 Työryhmä: terveyskeskuslääkäri, neuvolapsykologi, puheterapeutti, 
toimintaterapeutti, fysioterapeutti. Konsultoivana lääkärinä on lastenpsykiatri. 
Tarvittaessa mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sosiaalityöntekijä ja 
sosiaaliohjaaja kehitysvammahuollosta. 

 Lisätietoja fysioterapeutti Heidi Manninen p. 040 584 6934 

Neuvolapsykologi 
 Alle kouluikäisille lapsille, joiden kehitykseen liittyy erityisiä haasteita 

 Neuvolapsykologin vastaanotolle lääkärin, terveydenhoitajan tai päivähoidon 
ohjaamana 

 Psykologi Anna Nieminen p. 044 797 1451  

Puheterapeutti  
 Puheterapeutin vastaanotolle yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä 

Friisilän koulu 
 Terveydenhoitaja p. 044 797 1601 

 Koulupsykologi p. 044 797 1003 

 Koulukuraattori p. 044 797 1200 

Ihalan, Krookilan ja Konsan koulut 
 Terveydenhoitaja p. 044 797 1591  

 Koulupsykologi p. 044 797 1003 

 Koulukuraattori p. 044 797 1200 

Kerttulan koulu 
 Terveydenhoitaja (koululla ma, ti ja pe) p. 044 797 1076 

 Koulupsykologi p. 040 062 4506 

 Koulukuraattori p. 040 352 4793 

Kuloisten koulu 
 Terveydenhoitaja p. 044 797 1206 

 Koulupyskologi p. 044 797 1003 

 Koulukuraattori p. 040 352 4793 

Tikanmaan, Tahvion ja Kaanaan koulut 
 Terveydenhoitaja p. 044 797 1076  

 Koulupsykologi p. 0400 62 4506 
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 Koulukuraattori p. 044 797 1200  

Psykiatrinen sairaanhoitaja 
 Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki alakouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen 

 Tiina Håkansson p. 044 797 2314 

Perheneuvola 
 Perheneuvolassa autetaan perheitä löytämään keinoja ja ratkaisuja erilaisiin 

lapsiperhe-elämän pulmiin. 
Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun: 

 Herää huoli lapsen tai nuoren kehityksestä, käyttäytymisestä tai psyykkisestä 
hyvinvoinnista 

 Aikuiset haluavat tukea ja apua toimintaansa vanhempina ydinperheessä, 
uusperheessä tai sijaisperheessä 

 Perheessä on parisuhteen ongelmia kuten jatkuvaa riitaa, eronuhkaa tai 
lähisuhdeväkivaltaa 

 Vanhemmat tarvitsevat apua eroon liittyvissä pulmissa tai kun yhteistyön 
tekeminen lapsen toisen vanhemman kanssa ei suju tyydyttävällä tavalla 

 Ryhmätoimintana mm. Ihmeelliset vuodet (käytännöllisiä taitoja vanhemmuuteen 
ja tukea omaan jaksamiseen), Äiti-vauva -ryhmä (tukea äitiyteen ja arkeen 
liittyvissä asioissa) 

 Työskentely suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Se voi sisältää yksilö-, pari- ja 
perhetapaamisia, lapsen tutkimuksia sekä verkostotyötä esim. perheen läheisten 
ihmisten, koulun ja päiväkodin kanssa.  

 Ajanvaraus p. 044 797 2223 klo 8 - 16  

Palveluohjaaja 
 Lapsiperheiden avun ja tuen kartoittaminen yhdessä perheen kanssa   

 Pyydä työpariksi -palvelu, konsultointi ja palveluohjaus  

 Minna Lehtinen p. 044 797 2394 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
 Perheen kotona tehtävää työtä, joka tukee perheen arjessa selviytymistä 

 Ensisijaisesti tilapäistä 

 Palvelu voi olla lastenhoitoa ja kodinhoidollisia tehtäviä perheen tarpeiden mukaan 

 Palvelutarpeen arvioimisessa otetaan huomioon myös perheen mahdollisuus saada 
lähiverkoston apua tilanteessa 

 Kotipalvelua voidaan myöntää, kun perheessä on akuutti, konkreettisen tuen tarve 

 Järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelin kautta, palvelusetelin arvo 28€ 

 Palveluohjaaja Minna Lehtinen p. 044 797 2394 

Perhetyö 
 Perhetyötä voi saada monenlaiseen elämäntilanteeseen. Vauvan syntymä tai 

perheenjäsenen tai lapsen sairaus ovat tilanteita, jotka toisinaan asettavat 
vanhempien jaksamisen koetukselle 
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 Lapsen käytöspulmissa tai muissa kasvatuksellisissa pulmissa voi olla apua 
lyhytkestoisesta perhevalmennuksesta, jossa voimavarakeskeisesti työskennellään 
niin, että tilanne helpottuu 

 Toisinaan puhelimessa toteutetulla auttamisellakin päästään jo tuloksiin. Tärkeää 
on hakea apua mahdollisimman varhain, tällöin pienikin tuki usein auttaa 

 Perhetyö sovitetaan sekä muodoltaan että kestoltaan aina perheen tarpeisiin, 
lapsen tilanteen turvaaminen on etusijalla. Myös muut ammattilaiset voivat 
ehdottaa perheelle perhetyötä  

 Perhetyön alkamiseen liittyy aina perheen kokonaistilanteen kartoitus. 
Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja tapaa perhettä, tekee päätöksen avun 
tarpeesta ja muodosta yhdessä perheen kanssa 

 Kysy lisää: ennaltaehkäisevä perhetyö, lastensuojelun perhetyö 

 Vastaava perhevalmentaja Maiju Hämäläinen p.044 797 1325  

Lastenvalvoja 

 Isyyden selvittäminen ja isyyden tunnustamisen vastaanottaminen  

 Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

 Elatussopimukset 

 p. 044 797 1909 klo 9 - 9.45 

Päivystys- ja arviointiyksikkö 

 Yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitukset, 
konsultointi lastensuojeluasioissa 

 Virka-aikana klo 8.15 – 16 (pe 8.15 - 15), p. 044 797 1457 

 Virka-ajan ulkopuolella 112 

Perhekeskus Sateliitti 
 Kaupungin ja MLL:n yhteinen perhekeskus, Lumparlankatu 18 

 Lapsiperheille avointa toimintaa, esim. vauva- ja perhekahvilat 

 Perhekeskustoiminnan koordinaattori Johanna Franska p. 040 551 9637 
www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/perhekeskukset/satelliitti  
www.facebook.com/perhekeskussatelliitti  

Varhaiskasvatus (päivähoito) 
 Raision päivähoito tarjoaa 0-6 -vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja 

opetusta sekä kuusivuotiaille perusopetuslain mukaista esiopetusta 

 Päiväkoti- ja perhepäivähoitoa 

 Kerhotoimintaa 3-5 -vuotiaille lapsille, joilla ei ole kunnallista tai yksityistä 
päivähoitopaikkaa 

 Puistotoimintaa lapsille, joilla ei ole kunnallista tai yksityistä päivähoitopaikkaa. 
Toiminta on tarkoitettu 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille alle kouluikäisille 
lapsille. 

 Päivähoitohakemusten vastaanotto ja käsittely sekä kerhotoiminta,  
koordinaattori Satu Ojala p. 044 797 1050 

http://www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/perhekeskukset/satelliitti
http://www.facebook.com/perhekeskussatelliitti
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 Päivähoidon ja esiopetuksen vastuuhenkilö sekä kerhotoiminta, päivähoidon 
johtaja Päivi Rantanen p. 044 797 1033 

 Palvelusetelin voi saada yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen 
päiväkotihoitopalvelujen maksamiseen palvelusihteeri  
Maarit Seppänen p. 044 797 1587 tai päiväkodin johtaja Satu Ojala p. 044 797 1050                                               

Koululaisten iltapäivätoiminta 

 Iltapäivätoiminnan koordinaattori Maria Ovaska p. 044 797 1254 

Nuorisopalvelut 

 NuoLi-palvelupiste p. 044 797 2217 

 Nuorille ja myös alakouluikäisille suunnattua toimintaa ja tapahtumia 

 Kohdennettua nuorisotyötä  
Erityisnuorisotyöntekijä Marko Mustonen p. 040 568 9899  

Päivystys Raision terveysasemalla 
 Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus ma-pe klo 8 - 15.30 

Läntinen tiimi p. 02 434 3183 
Pohjoinen tiimi p. 02 434 3195 
Itäinen tiimi p. 02 434 3171 

 Klo 15.30 - 16.00 p. 02 434 3180 
 Arkisin klo 16 - 08, viikonloppuisin ja juhlapyhinä T-sairaala  

p. (02) 313 8800 

 Hätänumero 112 

Suun terveydenhuolto 
 Ajanvaraus ma-to klo 10 - 15 ja pe klo 10 - 13.30, p. 02 434 3746 

Särkyajanvaraus ma-pe klo 8 - 10 p. 02 434 3746 

 Viikonloppujen ja arkipyhäpäivien päivystys Turussa, ajanvaraus on välttämätön 
samana aamuna klo 9 - 10.30, p. 02 313 1564  

Raision lastenpsykiatrinen poliklinikka 
 Lääkärin lähetteellä alle 13-vuotiaille lapsille ja perheille  

Päihde- ja mielenterveysyksikkö 

 Hoito- ja kuntoutusjaksoja mielenterveysongelmista kärsiville ja alkoholin, 
lääkkeiden tai muiden päihteiden käyttönsä liialliseksi ja/tai haitalliseksi kokevat 
henkilöt ja heidän läheisensä sekä muut riippuvuusongelmat kuuluvat hoidon 
piiriin p. 02 434 3001 klo 8 – 16 

Aikuissosiaalityö 

 Sosiaalityön asiakkaina on lapsiperheitä, pariskuntia tai yksilöitä, jotka tarvitsevat 
apua mm. työttömyyden, sairauden, perheolojen tai tilapäisten taloudellisten 
vaikeuksien takia 

 Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea - hakeminen edellyttää, että 
perustoimeentulotuki on ratkaistu Kelassa 

 P. 044 797 2188 klo 9 – 15 
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Kela 

 Lapsiperheiden etuudet ja perhevapaat 

 Perustoimeentulotuki 

 Lapsiperheen tuet p. 020 692 206,  
asumisen tuet p. 020 692 201 ma-pe klo 8 - 18 
www.kela.fi/asiointi   

 

Seurakunnan palveluja 
 päiväkerhoja 3-6-vuotiaille lapsille 

 perhekerhoja lapsille perheineen  

 vauva- ja taaperomuskareita 

 perhekahvila     

 Lapsi Arkki- vertaisryhmä yhden vanhemman pikkulapsiperheille      

 KOPPI- Leikkipuistotoiminta        
www.raisionseurakunta.fi/lapset/kerhot-ryhmat  

 JEESI- alle kouluikäisten perheiden arjen tuki 
Sari Jokinen p. 044 716 0391 
 

Järjestöjen palveluja 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
 Tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua, p. (02) 235 4720  

 Isä-lapsi-illat, lisätietoja Jonna Nurminen p. 044 077 0892 

 Kylämummi- ja vaaritoimintaa, lisätietoja perhekeskustoiminnan koordinaattori 
Enni Lindberg p. 044 353 7611 

 Perhekummitoimintaa äideille ja lapsille 
Heidi Karvonen p. 044 535 5160 

 Tukihenkilötoimintaa 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille; ehkäisevää avohuollollista 
lastensuojelua  
Juhani Rantanen p. 040 549 6012 

 Kaveritoimintaa 6 -16-vuotiaille; ennaltaehkäisevää toimintaa 
Tuomas Vuorela p. 044 761 8190 
www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi  

 Lasten ja nuorten puhelin p. 116 111  
www.mll.fi 

Pelastakaa Lapset ry 
 Tukihenkilötoimintaa alle 12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen 

www.pelastakaalapset.fi/tukihenkilo  

 Sporttikummitoimintaa 4-17-vuotiaille 
www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/sporttikummit  

http://www.kela.fi/asiointi
http://www.raisionseurakunta.fi/lapset/kerhot-ja-ryhmat/p%C3%A4iv%C3%A4kerhot
http://www.raisionseurakunta.fi/perheille/tapahtumat/perhekahvila
http://www.raisionseurakunta.fi/lapset/kerhot-ryhmat
http://www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi/
http://www.mll.fi/
http://www.pelastakaalapset.fi/tukihenkilo
http://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/sporttikummit
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 Tukiperhetoimintaa lapsiperheille 
www.pelastakaalapset.fi/tukiperhe   
Kati Ansaharju p. 050 431 5186 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry 
 Neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikenikäisille henkilöille, joita kuormittavat läheisen 

mielenterveysongelmat 

 Ohjausta lapsiperheille, joiden vanhemmilla tai vanhemmalla on 
mielenterveysongelma 

 p. 044 793 0582 
www.vsfinfami.fi    

Suomen Uusperheiden Liitto ry 
 Uusperheneuvontaa vanhemmille ja lähiverkostoille sekä uusperheitä työssään 

kohtaaville ammattilaisille 

 p. 02 250 2503 ma-to klo 9 – 16 
www.supli.fi  

Turun seudun yksinhuoltajat ry/Yhden vanhemman perheiden liitto ry 
 Eroneuvontaa eronneille tai eroa harkitseville vanhemmille 

p. 040 541 5294 
 www.yvpl.fi 
 www.turunseudunyksinhuoltajat.com    

Turun ensi- ja turvakoti ry 
 Tenavatupa: eroneuvontaa liittyen erotilanteisiin ja lasten huolto- ja 

tapaamisasioihin p. 050 5933 489 / 050 3790 939 

 Lapsityö: perhe- ja lähisuhdeväkivallalle altistuneille lapsille sekä heidän 
vanhemmilleen p. 050 5330 075/ 050 4301 181 

 Jussi-työ: keskusteluapua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa käyttäneille tai käyttäville 
aikuisille p. 050 5599 018/ 050 4081 806 

 Pilari: ohjausta, neuvontaa ja kriisiapua sekä pidempää psykoterapeuttista 
keskusteluapua lähisuhdeväkivallasta kärsiville perheille, pareille ja yksilöille p. 050 
3097 606/050 3060 911 
www.turunensi-jaturvakotiry.fi 

Leijonaemot ry 
 Tukea erityislasten vanhempien jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen, 

vertaistukitoimintaa 

 Vertaistukea puhelimitse kaikille erityislasten vanhemmille  
p. 045 869 8335 

Puhelinpäivystys ti-to klo 11 - 13 tai jätä soittopyyntö 

www.leijonaemot.fi  

 

http://www.pelastakaalapset.fi/tukiperhe
http://www.vsfinfami.fi/
http://www.supli.fi/
http://www.yvpl.fi/
http://www.turunseudunyksinhuoltajat.com/
http://www.turunensi-jaturvakotiry.fi/
http://www.leijonaemot.fi/
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Vapaa-aika 

 

Kirjastopalvelut 
 Raision pääkirjasto, yhteystiedot ja aukioloajat kirjaston ovessa sekä osoitteessa 

www.raisio.fi/kirjasto     

Liikunta ja ulkoilu 

 Raision tarjoamista palveluista liikunnan ja ulkoilun osalta saat 
www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu  

 Ulpukan uimahalli ja kuntosali: 
 www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat/uintikeskus-ulpukka 

 Frisbeegolf-rata Kuloisissa Vetikonpuiston alueella 

 Luontopolut:  
www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat/fi_FI/luontopolut/  

Harrastustoiminta 
 Partiotoiminta >  

www.raisionkillinallit.fi    
www.jokikylanpojat.net  

 Jääkiekko, ringette ja jalkapallo > www.rnk.fi www.raifu.fi   

 Raision jumpparit > www.raisionjumpparit.fi     

 Yleisurheilua > www.raisionkuula.fi  

 Taitoluistelua > www.raisiontaitoluistelijat.fi  

 Lentopallo > www.loimujunnut.fi 

 Ratsastus >www.raisionratsastajat.fi   

 Lasten ja nuorten teatteri > www.raisio.fi/topisto 

 Kuvataidekoulu> www.raisio.fi/topisto    

 Leirit, kerhot, retket > www.vsnk.fi  
Lisää erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja yhdistystoimintaa löytyy Raision 
kaupungin nettisivuilta www.raisio.fi  

http://www.raisio.fi/kirjasto
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat/uintikeskus-ulpukka
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/Liikuntapaikat/fi_FI/luontopolut/
http://www.raisionkillitjanallit.fi/
http://www.jokikylanpojat.net/
http://www.rnk.fi/
http://www.raifu.fi/
http://www.raisionjumpparit.fi/
http://www.raisionkuula.fi/
http://www.raisiontaitoluistelijat.fi/
http://www.loimujunnut.fi/
http://www.raisionratsastajat.fi/
http://www.raisio.fi/topisto
http://www.raisio.fi/topisto
http://www.vsnk.fi/
http://www.raisio.fi/

