
 

 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminta  
Korpilahden alueen lapsiperhetoimijat 

 

 

 

  
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi  

 



 

Korpilahden äitiys- ja lastenneuvola sekä perhesuunnitteluneuvola 

Neuvolan toimintaa ovat määräaikaistarkastukset tai yksilöllisesti sovitut käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Osa määräaikaistarkastuksista toteutetaan 

laajoina terveystarkastuksina, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. 

Toimintaan kuuluvat lisäksi puhelinneuvonta ja perhevalmennukset ensimmäistä lastaan odottaville perheille sekä kotikäynnit ensimmäisen lapsensa saaneisiin perheisiin. 

Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvola toimii ajanvarauksella. 

Kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi sekä perheen hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten ravitsemussuunnittelijan, 

varhaisentuen perheohjauksen, fysioterapeutin, perheneuvolan, sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Moniammatillinen yhteistyö suunnitellaan aina asiakkaan kanssa 

yhdessä.  

Varhaisen tuen perheohjaus on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ja se on tarkoitettu lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille. Perhetyön tavoitteena on tukea 

vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia.  

Äitiysneuvola tarjoaa seurantaa ja ohjeistusta raskauden aikana sekä tukea vanhemmuuteen kasvussa. Terveydenhoitajan ja lääkärin määräaikaiskäynneillä seurataan 

raskauden kulkua, äidin vointia ja keskustellaan perheen kanssa heitä askarruttavista sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä määräaikaiskäynnein. Samalla tuetaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja annetaan neuvoja lapsen hoitoon ja 

kasvatukseen liittyvissä asioissa. 

Perhesuunnittelun tavoitteena on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Perhesuunnitteluneuvolasta saa: 

 raskauden ehkäisyneuvontaa ja yksilöllistä ehkäisyn suunnittelua: kierukan asetukset/poistot, ehkäisykapselien asetukset ja poistot 
 sterilisaatioasiat 
 maksuton ehkäisy alle 20v Jyväskyläläisille 
 mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta 
 sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoon ohjausta 
 lapsettomuuteen liittyvät alkututkimukset ja ohjaus 
 raskauden keskeytykseen liittyvät tutkimukset ja jatkohoito 
 ehkäisyvalmisteiden reseptejä ei uusita Omakanta.fi kautta 
 

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palvelut ovat tarkoitettu alle 55-vuotialle asiakkaille. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia mutta käyttämättömistä ja perumattomista 

ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäriajoista peritään maksu. Maksu on 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa. 

 

  



 

Neuvolan Chat-palvelu  

Chattaile neuvolan terveydenhoitajan kanssa – neuvola-chat palvelee myös Korpilahtelaisia. 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen neuvoloiden terveydenhoitajan kanssa voi nyt keskustella myös chatissä. 

Neuvola-chatissä asiakkaat voivat keskustella nimettömästi raskauteen, vauvan ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon ja terveyteen liittyvistä asioita ja saada yleistä 

terveysneuvontaa ja palveluohjausta. Chatin kautta ei voi kysyä ehkäisyyn liittyvistä asioista. 

Chatin kautta ei myöskään voi hoitaa tunnistautumista vaativia henkilökohtaisia asioita, kuten ajanvarausta tai laboratoriokokeiden tuloksien kyselyä. 

Neuvola-chat on avoinna kolmena arkipäivänä iltapäivisin, tiistaista torstaihin klo 13-15. 

Soittopyyntö neuvolaan kiireettömissä asioissa voi jättää neuvolaan takaisinsoittopyynnön myös verkossa sinulle sopivaan ajankohtaan. Pyyntö ohjautuu neuvoloiden 

puhelinpalveluun, josta soitetaan sinulle takaisin, viimeistään kolmantena työpäivänä soitostasi. Hoidathan kiireelliset asiat aina puhelimitse. 

 

 Voit varata ajan neuvolaan neuvolan puhelinpalvelun kautta 

 Puhelimitse voit varata vastaanottoaikoja, kysyä laboratoriovastauksia ja saada muun muassa yleistä terveysneuvontaa. Jos haluat jutella oman terveydenhoitajan kanssa, 

voit varata soittoajan ja terveydenhoitaja soittaa sinulle. Peruutusnumerossa voit vain peruuttaa samalle päivälle varattuja aikoja. Puhelinpalvelukeskuksessa puhelimeen 

vastaavat neuvoloiden terveydenhoitajat. 

Puhelinpalvelu takaisinsoittopalveluineen on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–14. Puhelinpalveluun voit jättää soittopyynnön. Soittopyyntöön 

vastataan mahdollisimman nopeasti, viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa. 

 

Keljonkankaan, Korpilahden, Kyllön ja Säynätsalon neuvolat, p. 014 266 0143 

Neuvolan saman päivän ajanvarauksen peruminen, p. 014 266 014 

 

Korpilahden neuvola, Virastokuja 2,2krs, 41800 Korpilahti 

 

 

 

 

https://chatpalvelu.ksshp.fi/?sid=85


 

Oppilashuollon palvelut 

Oppilashuolto tukee lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja oppimista ja sitä toteutetaan kouluilla ja oppilaitoksissa yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. 
Oppilaat, vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilashuollon työntekijöihin. 

Kouluterveydenhoitaja 
Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa terveydenhoitajaan yhteyttä oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. 
Koululaisilla on terveystarkastukset vuosittain. Laajat terveystarkastukset ovat 1-, 5- ja 8- luokilla, tuolloin oppilas vanhempineen kutsutaan sekä terveydenhoitajan että 
koululääkärin vastaanotolle. Muina vuosina on määräaikaiset terveystarkastukset terveydenhoitajan vastaanotolla. Kiireellinen ensiapu koulupäivän aikana hoidetaan 
kouluterveydenhuollossa. Vapaa-ajan tapaturmat kuuluvat terveysasemalle. Oppilaan sairastuessa koulupäivän aikana, opettaja antaa luvan kotiin lähtöön, ellei oppilas 
tarvitse välitöntä sairaanhoidollista apua. 
Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan koulun terveydenhoitajan puh. 014 266 2708, 040 733 7558 (tekstiviestit) 

 
Koululääkäri 
Laajojen terveystarkastuksen lisäksi koululääkärin tehtäviin kuuluvat lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityiskysymykset. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta. 

 
Koulukuraattori tukee oppilasta silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas kokee yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy paljon 
tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana myös esikouluikäisten asioissa. 

Koulukuraattori on Korpilahden yhtenäiskoululla useimmiten maanantaisin ja perjantaisin, Tikkalassa erillisen ilmoituksen mukaan. 

Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan päiväkoti-koulun koulukuraattorin puh. 014 266 3562, 040 848 3314 (tekstiviestit). Soittoaika ti ja to klo 10-11. 

Koulupsykologi tukee oppilasta silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja 
suunnittelee tukitoimia yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa. Koulupsykologi on tarvittaessa mukana myös esikouluikäisten asioissa. 

Koulupsykologi on Korpilahden yhtenäiskoululla useimmiten tiistaisin ja keskiviikkoisin, Tikkalassa erillisen ilmoituksen mukaan. 

Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan päiväkoti-koulun koulupsykologin puh. 014 266 0931, 050 371 9294 (tekstiviestit).  Soittoaika ti ja to klo 10-11. 

Psykiatriset erikoissairaanhoitajat auttavat ja tukevat alle 18v. nuoria ja heidän perheitään päihteiden käyttöön, mielenterveyteen liittyvissä asioissa tai 
netti- ja peliriippuvuutta koskevissa huolissa. Psykiatrisilta sairaanhoitajilta voi saada myös konsultatiivista apua ja tukea. 

Perusopetuksen oppilaat ja koulut puh. 014 266 0996, soittoaika tiistaisin klo 10-12. 

 

 

 



 

Korpilahden lähikirjasto 

Virastokuja 2 

41800 Jyväskylä 

 

Kotipalvelu Kauhala 

Kotipalvelua Korpilahden, Muuramen, Jyväskylän ja Jämsän alueella 

Palvelut: 

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli 

Omaishoidon palveluseteli 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 

Omarahoitteiset palvelut 

Mari Josefsson 

Saalahdentie 401 

41820 

Saakoski 

mari.josefsson@gmail.com 

050-4119178 

 

Go Korpilahti Go –hanke tukee Korpilahden alueen elinvoimaisuutta.  

Facebook: Go Korpilahti Go -hanke 

 

Partiolippukunta Korpilahden Korvensamoojat ry toimii Jyväskylän 

Korpilahdella.  

Kolo on vanhan kirkkoherranviraston alakerrassa.  

Voit ilmoittautua jäseneksi osoitteessa  

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999772 

korpilahden.korvensamoojat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläseurat ja asukasyhdistykset: 

Tikkala http://tikkalankyla.fi 

Saukkola saukkola.org 

Sarvenperä https://sarvenpera.fi 

Putkilahti www.putkilahti.net 

Saakoski www.saakoski.fi 

Oittila villacawen.suntuubi.com 

Klasu ry. Facebook: Korpilahden asukasyhdistys Klasu ry 

 

mailto:mari.josefsson@gmail.com
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999772&fbclid=IwAR1UvS3mQ3C_V2GZO0VM0Nifqzcle_I38gxL4nbTl6-8FPNYeSjffUSSbGQ
mailto:korpilahden.korvensamoojat@gmail.com
http://tikkalankyla.fi/
https://sarvenpera.fi/
http://www.putkilahti.net/
http://www.saakoski.fi/


 

Korpilahden Teatteri on vuonna 1969 toimintansa aloittanut harrastajateatteri.  

Toimimme Korpilahden satamassa vanhan sahanpiipun juurella osoitteessa Kirkkolahdentie 2.  

Meillä on sisätila ja pehmeät penkit! 

www.korpilahdenteatteri.fi 

p. 040 5440551 

Mukaan harrastamaan teatteria? 

Korpilahdella nuorisoteatteritoimintaa järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän 

nuorisopalvelut ja Korpilahden teatteri. Korpilahden nuorten teatteritoiminta järjestetään Jyväskylän 

kansalaisopiston kursseina. 

Alakoululaisille suunnatussa ryhmässä tehdään teatterin ja ilmaisun perusharjoituksia. Yläkoululaiset ja sitä 

vanhemmat valmistavat noin 12–14 kertaa esitettävän esityksen Korpilahden Teatteriin. 

Kenelle? 

Kaikille teatterin harrastamisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. 

Kuinka pääsen mukaan? 

Toimintaan voi ilmoittautua mukaan Jyväskylän Kansalaisopiston kautta. 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/ 

Korpilahden Pyrintö on lentopallon harraste- ja kilpaurheiluseura. 

 

Seura mahdollistaa laadukkaan lentopalloharrastuksen ja lajissa 

kehittymisen ensisijaisesti lapsille ja nuorille. 

Annamme mahdollisuuden osallistua mukavaan ja innostavaan 

seuratoimintaan.  

korpilahdenpyrinto@gmail.com 

 

 

Alkio-opisto 
 
Tähtiniementie 26 
41800 Korpilahti 
 
Toimisto 
Puh. 050 409 3004 
Sähköposti: toimisto@alkio.fi 
Toimisto on avoinna ma-pe klo 8.00 - 15.15 

 

 

 

Korpilahden harrastushaukut 

harrastushaukut.net 

 

Korpilahden ratsastajat 

Löytyy Facebookista: 

Mason ratsutalli  

Mennalan ratsutila  

Aamuyön ratsutila 

Ylä-Tihtarin tila 

 

Haanpään alpakat fb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:korpilahdenpyrinto@gmail.com
tel:0504093004
mailto:toimisto@alkio.fi


 

 

KORPILAHDEN 

MARTTI ry 

www.korpilahdenmartti.fi 

marttiry.korpilahti@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpilahden vapaapalokunta 

http://ksliitto.fi/index.php/jarjestotoiminta/palokuntanuoret/ 

 

Jyväskylän 4H 

 

http://www.korpilahdenmartti.fi/
mailto:marttiry.korpilahti@gmail.com
http://ksliitto.fi/index.php/jarjestotoiminta/palokuntanuoret/


 

Liikuntaveturi 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntaveturi-9-12 

Liikuntalaturi  

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntalaturi-13-19 

Maksuton liikuntaneuvonta Korpilahden terveysasemalla.  

Ajanvaraukset: Korpilahden alueen vastaava liikunnanohjaaja Tiina Päivärinta puh. 014 266 7734, tekstiviestit 050 312 

5415 sähköposti: tiina.paivarinta@jkl.fi 

 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/alueellinen-liikunta/korpilahti 

 

Hyvällä Sykkeellä on liikuttu Korpilahdella jo vuodesta 2014 Muuramen Syke RY:n "sisaren" Korpilahden Sykkeen voimin. Syke tarjoaa ohjattua liikuntaa 

aikuisille ja lapsille, liikuntaseuran edullisin hinnoin. Tervetuloa mukaan! 

Sykkeen toimisto: Virastotie 7, 40950 Muurame 

niina.rantakeisu@muuramensyke.fi / 050-4954725 

tiina.riihinen@muuramensyke.fi/ 044-2386367 

https://www.muuramensyke.fi/korpilahti 

 

Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys ry. 

http://www.korpilahdenkotiseutu.fi/ 

 

Korpilahden nuorisotila Sumpbi  

Koulunmäentie 8  

p. 014 266 4238 

löytyy fb & instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omalääkäri Korpilahti  

Mehiläinen on tuottanut Korpilahdella terveyskeskuspalvelut 1.9.2015 alkaen. Tarjoamme saman tasoiset yleislääkärin ja sairaanhoitajapalvelut kuin Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskus tarjoaa asukkaille Hoitojonomme ovat lyhyet ja meille pääsee nopeasti laadukkaaseen hoitoon. 

https://jyvaskyla.omalaakarisi.fi/toimipisteet/korpilahti/ 

 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntaveturi-9-12
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntalaturi-13-19
mailto:tiina.paivarinta@jkl.fi
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/alueellinen-liikunta/korpilahti
https://www.muuramensyke.fi/korpilahti
http://www.korpilahdenkotiseutu.fi/
https://jyvaskyla.omalaakarisi.fi/toimipisteet/korpilahti/


 

KORPILAHTI-paikallisLEHTI 

JUUREVIA JUTTUJA, ASIOITA ARJESTASI 

 https://www.korpilahtilehti.fi/ 

 

 

 

Korpilahden Asiointipiste 

 

Korpilahti-talo, Virastokuja 2 

41800 Korpilahti 

p. 014 266 0119 

korpilahden.yhteispalvelu[at]jkl.fi 

Avoinna ma-pe klo 8-15.30 

Asiointipisteessä tarjotaan yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. 

Kela ja maistraatti, palveluista. Asiointipiste sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, 

asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.korpilahtilehti.fi/
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6878876,477091&z=0.5&title=Virastokuja%202%2C%20Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&language=fin


 

 



 

  



 

 

  



 

 



 

  



 



 

 


