
Lohjan kaupungin lasten ja 

nuorten palvelut 

 

Toivotamme kaikki Ukrainasta tulevat lapset ja heidän 

perheensä tervetulleiksi Lohjalle. Lasten ja nuorten palvelut 

vastaavat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, 

nuorisopalveluiden sekä lapsiperheiden sosiaali- ja 

perhepalveluiden järjestämisestä.  

Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki olennaiset asiat edellä 

mainittujen palveluiden järjestämisestä Lohjalla sekä kaikki 

tarvittavat yhteystiedot. Tiedote on laadittu suomeksi, 

englanniksi ja ukrainaksi. 

 

Lohjalla 25.04.2022 

Juha – Pekka Lehmus 

sivistysjohtaja, Lohjan kaupunki 
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Valmistava opetus 

Ukrainalaislasten koulunkäynti 
Sodan jaloista maahan tulleiden lasten on hyvä hengähtää 
hetki ja totutella olemiseen turvassa Suomessa. Kouluun ei 
tarvitse päästä heti. 

Opetuksen järjestäjä perustaa Lohjalle valmistavan opetuksen 
ryhmän/ryhmiä tarpeen mukaan. Keräämme hallintoon tiedot 
maahantulijoista, jotka ovat oppivelvollisuusikäisiä. Sen myötä 
suunnittelemme, mihin valmistavan opetuksen ryhmä/ryhmiä 
perustetaan. Suurin osa tilapäisen suojelun kautta maahan 
tulleista ukrainalaisista on nyt sijoittunut Karjalohja-Sammatti-
suunnalle. 

Jokaisesta kouluikäisestä ukrainalaislapsesta tulee täyttää 
seuraava kysely: 

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen 

 

Opetuksen järjestäjän yhteystiedot 
opetuspäällikkö Liisa Saarniniemi 
liisa.saarniniemi@lohja.fi 
+358 44 374 3740 

 
kouluikäisten erityisasiantuntija Kimmo Malmi 
kimmo.malmi@lohja.fi 
+358 44 374 3739 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9FkS4tZZmaQPojYuy4x54vBsskOcCbRnEjICh8g3K1dlSQ/viewform?usp=sf_link
mailto:liisa.saarniniemi@lohja.fi
mailto:kimmo.malmi@lohja.fi
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Mitä on valmistava opetus? 
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu 
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai 
ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä 
opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. 

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle 
tarvittavat valmiudet perusopetuksen ryhmään siirtymistä 
varten ja edistää oppilaan tasapainoista kehitystä sekä 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Pääpaino 
valmistavassa opetuksessa on oppilaan suomen tai ruotsin 
kielen taidon edistämisellä; lisäksi opetusta annetaan 
perusopetuksen eri oppiaineissa. Luku- ja 
kirjoitustaidottomille oppilaille tarjotaan heidän taito- ja 
ikätasolleen soveltuvaa opetusta. Perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opinto-ohjelma. Maahanmuuttajaoppilaat 
ovat oikeutettuja oppilashuollon palveluihin valmistavan 
opetuksen aikana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 
päätteeksi oppilas saa osallistumistodistuksen. 

Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä, jossa on yleensä 
enintään kymmenen oppilasta. Jokaiselle oppilaalle 
tehdään oma opinto-ohjelma, joka siirtyy oppilaan mukana 
seuraavaan kouluun. Opetus on maksutonta, 
jolloin oppilas saa koulussa lämpimän ruuan, kirjat ja vihkot. 
Jos oppilaan koulumatka on riittävän pitkä ja hän tarvitsee 
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bussikortin, oppilaan kotikunta maksaa koululaisten matkat. 
Kotikunta maksaa myös kouluterveydenhuollon 
(kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, hammaslääkäri). 
Valmistava opetus kestää yleensä yhden kouluvuoden, jonka 
jälkeen oppilas siirtyy oman oppilasalueensa kouluun. 
Valmistavassa opetuksessa arvioidaan oppilaan taidot ja se, 
mille perusopetuksen luokka-asteelle oppilas siirtyy.  

 

Tietoa suomalaisesta koulusta 
Peruskoulu kestää Suomessa yhdeksän vuotta. Koulunkäynti 
aloitetaan yleensä seitsemän vuoden iässä. Vuosiluokat 1-6 
kuuluvat alakouluun ja vuosiluokat 7-9 yläkouluun. Lohjalla 
kaikki peruskoulut antavat samanlaista opetusta. 
Lähes kaikki koulut ovat kaupungin ylläpitämiä. Yksityisiä 
kouluja on Suomessa vähän. Peruskoulun jälkeen 
noin puolet oppilaista menee lukioon ja puolet 
ammattioppilaitoksiin. Pääsy näihin kouluihin riippuu 
peruskoulun yhdeksännen luokan todistuksen keskiarvosta. 

 

Koulun ja kodin yhteistyö 

Koulussa pidetään vanhempien ja opettajien yhteistyötä 
kasvatuksessa erittäin tärkeänä. Opettaja kutsuu 
vanhemmat arviointikeskusteluun, jossa hän kertoo oppilaan 
edistymisestä opinnoissa. Koululla järjestetään myös 
vanhempaintilaisuuksia (vanhempainiltoja), joissa puhutaan 
yleisistä kouluasioista ja joissa vanhemmat voivat tavata 
opettajan. Jos vanhemmilla on kysyttävää kouluasioista, 
koululle voi mennä ja tavata opettajan tai rehtorin sekä sopia 
tapaamisajan. Kouluissa käytetään sähköistä Wilma-
viestintäjärjestelmää, jonka kautta opettaja voi kirjoittaa 
viestejä vanhemmille esimerkiksi erilaisista tapahtumista, 
juhlista ja matkoista, joita koulussa järjestetään. Myös 
vanhemmat voivat kirjoittaa Wilmaan viestejä ja kysymyksiä 
opettajalle. 
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Tärkeitä henkilöitä koulussa opettajan lisäksi 
• Rehtori - koulun johtaja ja opettajien esimies 
• Koulukuraattori – sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja 

neuvoo ongelmatilanteissa 

• Koulupsykologi – auttaa oppilasta oppimiseen 
liittyvissä asioissa 

• Oppilaanohjaaja – ohjaa yläkoulussa oppilaita 
opinnoissa ja jatko-opiskelun suunnittelussa 

• Kouluterveydenhoitaja – sairaanhoitaja koulussa, 
jonka luokse oppilas voi mennä sairauden tai 
tapaturman sattuessa. Kouluterveydenhoitaja tekee 
terveystarkastuksen uusille oppilaille. Rokotuskortti 
tulee viedä kouluterveydenhoitajalle 
terveystarkastuksen yhteydessä. 
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Varhaiskasvatus Lohjalla 

Lohjan kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille monimuotoista 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta, joissa noudatetaan 

valtakunnallisia opetussuunnitelmia sekä Lohjan omaa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tavoitteenamme on luoda 

kestävä pohja lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle 

ja oppimiselle yhdessä vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat leikin ja muun toiminnan 

kautta tarpeellisia tietoja ja taitoja ikäisilleen ominaisilla 

tavoilla. Leikkiin yhdistyvät kokeminen, tutkiminen ja 

oppiminen. Aikuisen ohjauksessa harjoitellaan myös 

sosiaalisia ja tunnetaitoja. Terveen kehityksen ja oppimisen 

kannalta on tärkeää, että lapset liikkuvat riittävästi, tutkivat 

erilaisia asioita ja ilmiöitä sekä saavat mahdollisuuden 

taiteelliseen ilmaisuun. Lapset saavat olla itse mukana 

toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. 
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Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot 

Päiväkodit 

Lohjalla on sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja. 

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi. 

Päiväkodit ovat avoinna arkipäivisin klo 6-18 perheiden 

tarpeen mukaan. Vuoropäiväkodit ovat avoinna myös iltaisin, 

öisin ja viikonloppuisin. Vuorohoitoon on oikeus perheillä, 

joissa molemmat huoltajat ovat vuorotyössä.  

Avoin varhaiskasvatus 

Avoimet päiväkodit ja puistotoiminta on tarkoitettu alle 

kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tai hoitajilleen. 

Avoin varhaiskasvatus tarjoaa kohtaamispaikkoja, joissa lapset 

saavat leikkiseuraa ja vanhemmat tapaavat toisiaan. Avoimen 

varhaiskasvatuksen ohjattu toiminta perustuu 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin. Avoimeen 

varhaiskasvatukseen ei tarvitse ilmoittautua. Postikadun 

puistossa on lisäksi mahdollisuus jättää lapsi pariksi tunniksi 

hoitoon pientä korvausta vastaan.  

Kerhotoimintaa järjestetään Routiolla, Pihlajat-kerhossa. 

Kerho on tarkoitettu yli 3- vuotiaille lapsille. 

https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus/vs/kjp 

Lohjan seurakunta järjestää myös kerhotoimintaa.  

https://www.lohjanseurakunta.fi/lapsille-ja-

lapsiperheille/paivakerhot 

Yksityinen varhaiskasvatus 

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön 

tuottamaa toimintaa, jota kaupunki tukee ja valvoo. Lohjalla 

https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus/vs/kjp
https://www.lohjanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot
https://www.lohjanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot
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on tarjolla yksityistä päiväkotihoitoa sekä perhepäivähoitoa. 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan suoraan yksityisestä 

päiväkodista tai perhepäivähoitajalta. Yksityisen 

varhaiskasvatuksen palveluseteli on kaupungin tapa tukea 

yksityistä varhaiskasvatusta. Yksityiseen varhaiskasvatukseen 

on mahdollista hakeutua myös kuntarajojen ulkopuolelle, 

mikäli palvelujentuottajalla on sopimus Lohjan kaupungin 

varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. 

Esiopetus 

Esiopetus on kuusivuotiaan elämässä tärkeä kasvamisen 

ajanjakso. Uusia taitoja – kuten lukemisen ja kirjoittamisen 

valmiuksia sekä matemaattista ajattelua – opitaan leikkimällä, 

liikkumalla, kokeilemalla ja tutkimalla. Vuorovaikutustaidot 

karttuvat toisten lasten ja aikuisten kanssa. Arkisista 

tilanteista, kuten ruokailusta ja pukeutumisesta sekä itsestä ja 

toisista huolehtiminen, ovat tärkeitä esikoululaisen taitoja, 

joita opetellaan aikuisen tukemana. 

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta saat neuvoa ja 

ohjausta kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin 

liittyen. Voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen 

palveluohjaajaan suunnitellessasi lapsesi varhaiskasvatuksen 

aloittamista. Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan tehtäviin 

kuuluvat mm. asiakkaiden ohjaus, palvelujen koordinointi 

sekä hakemusten vastaanotto ja käsittely. 

Kun haluat keskustella lapsesi nykyisestä 

varhaiskasvatuksesta, voit olla yhteydessä suoraan kyseisen 

varhaiskasvatusyksikön esimieheen. 

Palveluohjaaja, Noora Ehrström, 044 3745266, 

noora.ehrstrom@lohja.fi 
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Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, jätä soittopyyntö 

puhelinvastaajaan (muistathan mainita puhelinnumerosi), 

tekstiviestillä tai sähköpostitse. Palveluohjaaja ei ole 

tavoitettavissa puhelimitse torstaisin. 

 

Hakeminen varhaiskasvatukseen 

Haku alkaa sähköisen hakemuksen täyttämisellä viimeistään 

neljä kuukautta ennen toivottua hoidon aloituspäivää. 

Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa 

ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai 

äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava 

niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Mikäli työllistyt tai 

saat opiskelupaikan äkillisesti, tee varhaiskasvatushakemus ja 

ole lisäksi yhteydessä palveluohjaajaan puhelimitse tai 

sähköpostitse. 

Hae varhaiskasvatuspaikkaa sähköisen palvelun eAsioinnin 

kautta 

Hoitopaikkaa voi hakea sähköisesti vain, jos huoltajalla ja 

lapsella on suomalainen henkilötunnus. Tarvittaessa voi 

täyttää paperisen varhaiskasvatushakemuksen ja tulostaa 

sen. In english 

https://tunnistautuminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fsote.easiointi.fi%2Ffi%2Fweb%2Flohja-vaka%2F2021&timeout=295&tid=n7p7k0mc21mbi8knquvesa0oi4&pid=4cdf07ab08edb22ac43bb03c74219aaaab5d53ebeb57eed82d390a43ad52fb26&tag=2204251438763f&authMethdReq=fLoA3;eLoA3;eLoA2;fLoA2&conversation=e1s1
https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2018/02/Varhaiskasvatushakemus.pdf
https://www.lohja.fi/wp-content/uploads/2018/02/Varhaiskasvatushakemus.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nj8ipBfZvok_BDAU9A7Poj5Znufxh-nvUkdZ_17Re7E/edit
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Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa voit: 

• Hakea varhaiskasvatuspaikkaa 

• Ilmoittautua esiopetukseen 

• Hakea yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä 

sekä 

• Ilmoittaa lapsen hoitoajat 

 

Linkit: 

Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen sivut: 

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-

opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/ 

Pedanet sivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa 

varhaiskasvatuksesta ja pääset tutustumaan päiväkoteihin: 

https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus 

 

  

https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
https://peda.net/lohja/varhaiskasvatus
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Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja 

erityispalvelut 

Ukrainan pakolaiset Lohjalla tarvitsevat apuamme. Lohjan 

kaupungin kierrätyskeskukseen on otettu vastaan 

lahjoitustavaraa ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Osa 

tavaroista on toimitettu jo hätämajoituspisteisiin. Kun perheet 

ovat siirtymässä Lohjalla heille osoitettuihin asuntoihin, voivat 

perheet hakea Nuorisotyöpaja Tuuman kierrätyskeskuksesta 

ilmaiseksi vaatteita ja muita kodin käyttötavaroita sinne 

lahjoitetuista tavaroista.  

Yhteystiedot: 

Nuorisotyöpaja Tuuma / kierrätyskeskus 

Sairaalatie 4, 08200 Lohja 

nuorisotyöpajan esimies: Matti Hukkanen puh. 050 521 1076 

Nuorisotyö 
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Lohjan kaupungin alueellinen nuorisotyö tarjoaa monipuolista 
toimintaa 5 – 6 -luokkalaisille sekä 13 – 18 -vuotiaille nuorille. 
Toimintapisteinä ovat alueilla sijaitsevat nuorisotalot, 
nuorisotaloja on 9 eri puolilla Lohjaa. Toiminnassa tarjotaan 
virikkeellistä ja kasvatuksellista vapaa-ajan toimintaa 
turvallisessa ympäristössä, jossa turvalliset, aikuiset ohjaajat 
tukevat ja ohjaavat sekä tarjoavat apua, toimintamalleja ja 
erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten terveen kasvun 
tukemiseksi. Toimintaan osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus 
vaikuttaa ja ottaa vastuuta nuorisotalon yhteisöllisessä 
ympäristössä.  

Toiminnassa huomioidaan ajankohtaiset ohjeistukset liittyen 
koronapandemiaan, jotta toimintaan osallistuminen olisi 
mahdollisimman turvallista. Toiminnoissa tulee noudattaa 
ohjaajien antamia sekä tiloissa olevia ohjeistuksia.  

 

Alueelliset nuorisotalot ja niiden vastaavat ohjaajat: 

Pusulan nuokkari 
Marttilantie 3 A, 03850 
Pusula 
vastaava ohjaaja: Jimi 
Kiviniemi puh. 044 374 4374 
Aukioloajat: 
5. - 6. -luokkalaiset  
- torstaisin klo 15.00-16.30 
7. -luokkalaiset - 17-vuotiaat  
- tiistaisin klo 17.00-20.00 
- torstaisin klo 17.00-20.00 
- kerran kuussa lauantaisin 
klo 18.00-22.00 

Nuorisotila Bunkkeri 
Tiedonpolku 2-4, 09810 
Nummi  
vastaava ohjaaja: Jimi 
Kiviniemi puh. 044 374 4374 
Aukioloajat: 
5. – 6. -luokkalaiset 
* perjantaisin klo 12.30-
14.30 
7. -luokkalaiset – 17 -
vuotiaat 
* keskiviikkoisin klo 14.30-
18.00  
* perjantaisin klo 14.30-
18.00 
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Nuorisokahvila Dixi 
Kullervonkatu 7, 08100 
Lohja 
vastaava ohjaaja: Olavi 
Turpeinen puh. 044 369 
1450 
Aukioloajat: 
12. – 17. -vuotiaat 
* tiistaisin klo 16.30-20.00 
* keskiviikkoisin klo 16.30-
20.00 
* perjantaisin klo 16.30-
21.00  

Nuorisotalo Mesta 
Havumetsäntie 4, 08350 
Lohja 
vastaava ohjaaja: Jesse 
Leinonen puh. 044 374 4377 
Aukioloajat: 
5. – 6. -luokkalaiset 
* keskiviikkoisin klo 14.00-
16.30 
7. -luokkalaiset – 17 -
vuotiaat 
* keskiviikkoisin klo 17.00-
20.00 
* perjantaisin 17.00-22.00 

Nuorisokahvila Kolo 
Kangastie 24, 08500 Lohja 
vastaava ohjaaja: Jesse 
Leinonen puh. 044 374 4377 
Aukioloajat: 
5. – 6. -luokkalaiset 
* tiistaisin klo 16-18.00 
7. -luokkalaiset – 17 -
vuotiaat 
* tiistaisin klo 18.00-21.00 
* perjantaisin klo 18.00-
22.00 
* lauantaisin klo 18.00-22.00  

Nuorisokahvila Kake 
Lukkarinkuja 2, 08700 Lohja 
vastaava ohjaaja: Taisto 
Soini puh. 050 518 9055 
Aukioloajat: 
5. – 6. -luokkalaiset 
* keskiviikkoisin klo 16.00-
17.30 
7. -luokkalaiset – 17 -
vuotiaat 
* keskiviikkoisin klo 17.30-
20.00 
* perjantaisin klo 17.00-
22.00 

Nuorisotalo Kellari 
Kalevalantie 2 B, 09220 
Sammatti 
vastaava ohjaaja: Jasmine 
Kajander puh. 050 596 5697 
Aukioloajat: 
1. – 5. -luokkalaiset 

Nuorisotalo Katulamppu 
Keskustie 46, 09120 
Karjalohja 
vastaava ohjaaja: Anni 
Juntunen puh. 050 325 5169 
Aukioloajat: 
1. – 6. -luokkalaiset 
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* keskiviikkoisin klo 16.00-
17.30 
* perjantaisin klo 14.30-
16.00 
7. -luokkalaiset – 17. -
vuotiaat 
* keskiviikkoisin klo 17.30-
20.00 
* perjantaisin klo 18.00-
22.00 
* lauantaisin klo 18.00-22.00 

* keskiviikkoisin klo 16.00-
17.30 
* perjantaisin klo 14.30-
16.00 
7. -luokkalaiset – 17 -
vuotiaat 
* keskiviikkoisin 17.30-20.00 
* perjantaisin klo 18.00-
22.00 
* lauantaisin klo 18.00-22.00  
 

Belitalo Base 
Kullervonkatu 7, 08100 
Lohja 
vastaava ohjaaja: Olavi 
Turpeinen puh. 044 369 
1450 
Aukioloajat: 
Toiminta on suunnattu 12 – 
20 -vuotiaille 
* maanantaisin klo 16.00-
20.00  

 

 

 

Lisätietoja nuorisotyön toiminnoista sivuilta www.nuorilohja.fi 

sekä nuorisotalojen vastaavilta ohjaajilta.  

http://www.nuorilohja.fi/
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Lapsiperheiden sosiaalipalvelut / perhepalvelut 

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18 -vuotiaiden lohjalaisten 

lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan 

vanhemmuutta elämän eri tilanteissa. Haasteita voivat olla 

esimerkiksi lasten kasvatukseen ja päivärytmiin liittyvät asiat, 

vanhempien uupumus, erilaiset toimintakykyyn vaikuttavat 

sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, 

taloudellinen tilanne tai päihteet.  

Perhesosiaalityö on muutosta tekevää työtä, jonka 

tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää 

elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia 

toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityössä 

perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja 

käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin 

kunnan palvelut. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja 

perhettä tukevian muiden tahojen kanssa.  

Perhesosiaalityön yhteystiedot: 

Käyntiosoite: Laurinkatu 50, 08100 Lohja (2. kerros) 

Päivystysnumero 0500 486 101 

Alueelliset sosiaalityöntekijät: 

Anttilan alue:  

* vs. sosiaalityöntekijä Heidi Rinne puh. 044 374 9515 

Harjun alue:  

* vs. sosiaalityöntekijä Kristina Kelahaara puh. 044 374 3261 

* sosiaalityöntekijä Riitta Kinosmaa puh. 044 374 1158 

* sosiaaliohjaaja Erika Vainio puh. 374 1157 

Järnefeltin alue: 

* sosiaalityöntekijä Gun-Viv Glad-Jungner puh.044 374 9418 
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* sosiaaliohjaaja Susanna Haapala puh. 044 374 0271 

* vs. sosiaalityöntekijä Sini Moilanen puh. 044 374 3366 

Mäntynummen alue: 

* vs. sosiaalityöntekijä Susan Nuurto puh. 044 374 9414 

Nummen alue: 

* sosiaalityöntekijä Ira Broman puh. 374 1161 

Ruotsinkielinen palvelualue: 

* sosiaalityöntekijä Gun-Viv Glad-Jungner puh. 044 374 9418 

* sosiaaliohjaaja Suzanne di Rodi-Maukku puh. 044 369 1172 

Lisätietoa osoitteesta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-

sosiaalipalvelut/ 

Perhekeskukset 

Perhekeskus tukee lasten kasvua ja kehitystä sekä edistää 

perheiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoten vanhemmille ja 

lapsille varhaista tukea ja apua. Toiminta on avointa kaikille 

lapsiperheille.  

Perhekeskukset: 

* Perhekeskus Purje, Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja 

* Aurlahden perhekeskus, Liessaarenkatu 2 L, 08100 Lohja 

(postiosoite: Ojamonkatu 36, 08100 Lohja) 

Perhekeskuksen palveluihin voi hakeutua, mikäli perheellä on 

tarvetta saada vahvistusta arjen huolenpito- ja 

kasvatustehtäviin tai arki ei erilaisista elämäntilanteista 

johtuen suju ja eteen tulevat asiat vievät liiaksi voimavaroja. 

Perheessä voi olla esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvää 

huolta, uupumusta, sairautta tai muu elämän kriisi.  
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Perhekeskuksen tarjoamat palvelut:  

Perhekeskus Purje 

* perheneuvola 

* äitiys- ja lastenneuvola 

* lapsiperheiden kotipalvelu 

* ehkäisevä perhetyö 

* neuvolapsykologi 

* toimintaterapia 

* puheterapia 

* neuropsykologi 

* lasten- ja nuorten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä 

* lastenneurologi (lähetteellä) 

Aurlahden perhekeskus 

* äitiys- ja lastenneuvola 

* fysioterapia 

* puheterapia 

* ehkäisevä perhetyö  

Lisätietoa osoitteesta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perhekeskukset/ 
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Harrastuskerhot (harrastamisen Suomen malli 

Lohjalla) 

Harrastukset ovat hyvä tapa tutustua uuteen kulttuuriin, 

toisiin lapsiin ja saada mielekästä tekemistä päiviin. 

Harrastamisen Suomen malli on hanke, joka järjestää kaikille 

kouluikäisille maksutonta harrastustoimintaa. Tarjolla on mm. 

erilaisia liikuntakerhoja (mm. jalkapallo, koripallo, tanssi), 

taidekerhoja, kokkikerhoja, eläinkerhoja. Kerhot järjestetään 

pääsääntöisesti koulujen tiloissa ja ne ajoittuvat n. klo 12-16 

välille. Kerhoihin haetaan erikseen. Lapsi voi aloittaa kerhossa 

jo ennen koulun aloittamista 

Lisätietoja kerhoista bit.ly/suomenmallilohja 

sekä harrastuskoordinaattori Juha Koivuporras 

(juha.koivuporras@lohja.fi) 044-3695032 
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