TURVAN, SUOJAN
JA AVUN PAIKKA

Keski-Uudenmaan turvakoti

Mikä on turvakoti?
Turvakoti on kodinomainen ja maksuton turvapaikka, jossa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa
kokenut saa akuuttia apua sekä tukea ja neuvoja tilanteeseen. Turvakodissa ammattitaitoinen
henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden.
Saat apua ja neuvoa lähisuhdeväkivaltaan
liittyvissä asioissa aina myös puhelimitse.

Kenelle turvakoti on tarkoitettu?
Turvakodin palvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, silloin
kun kotiin jääminen ei ole turvallista.
Lähisuhdeväkivalta voi olla henkistä, fyysistä,
seksuaalista, taloudellista, kaltoinkohtelua,
laiminlyöntiä, kulttuurista, uskonnollista tai
kunniaan liittyvää.

Asiakkaana turvakodissa
Turvakoti tarjoaa apua kriisiin ja tukea lähisuhdeväkivallan kokemusten käsittelemiseen. Henkilökunta on koulutettu auttamaan ja kohtaamaan
lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita aikuisia ja lapsia.
Heiltä saa neuvoja myös mm. oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännön asioiden kuten asumisen
järjestämiseen.
Asiakas tai perhe saa turvakotiasumisen ajaksi
käyttöön oman huoneen. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi ja asiakkuuden kesto on aina yksilöllinen.

Tervetuloa Keski-Uudenmaan
turvakotiin!
Täällä olet turvassa, täällä voit rauhoittua.
Tuemme sinua haastavassa elämäntilanteessasi.
Henkilökunnallamme on vaitiolovelvollisuus,
joten voit puhua tilanteestasi ja kokemuksistasi
luottamuksellisesti.
Jos asiakkaan tilanne arvioidaan riittävän turvalliseksi, voivat turvakodissa niin aikuiset kuin lapset
jatkaa normaalia arkea, kuten työssä- tai koulunkäyntiä.
Turvakotijakso on maksuton ja perustuu vapaaehtoisuuteen.
Turvakotimme on auki vuoden jokaisena
päivänä.

Keski-Uudenmaan turvakoti
Porvoonkatu 10, 5. krs, 04200 Kerava

050 325 2900
(päivystys 24/7)

Vastaava sosiaalityöntekijä

050 308 5905

Yhteistyössä:

Lyömätön Linja Keski-Uusimaa
- väkivaltatyön palvelukeskus
Oletko kokenut väkivaltaa?
Oletko käyttänyt väkivaltaa?
Pelkäätkö, että käytät väkivaltaa?
Oletko nähnyt väkivaltaa?
Sinä saat apua. Lyömätön Linja Keski-Uusimaa
tarjoaa keskusteluapua lähisuhde- ja perheväkivallan kaikille osapuolille. Maksuttoman
palvelun tavoitteena on väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen sekä väkivallattomuus- ja
turvataitojen opettelu.
Jokaisella on oikeus omaan tarinaan ja oikeus
tulla kuulluksi.
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lyömätön Linja Keski-Uusimaa
Keskikatu 4, 2. krs, 04200 Kerava

050 373 2822
(arkisin klo 10–11)

KESKI-UUSIMAA

Paasikiven Nuorisokylän Säätiö
Paasikiven Nuorisokylän Säätiö on yleishyödyllinen toimija, joka tuottaa lastensuojelun ja väkivaltatyön avo- ja laitosmuotoisia palveluja
Keravalla. Olemme auttaneet lapsia, nuoria ja
perheitä kahdeksan vuosikymmenen ajan.
Paasikiven Nuorisokylän Säätiö on Lastensuojelun
Keskusliiton jäsenyhteisö ja Ensi- ja turvakotien
liiton jäsen. Tavoitteenamme on kehittää suomalaista lastensuojelua ja perheiden hyvinvointia.

Paasikiven Nuorisokylä /
lastensuojelun palvelut
Porvoontie 10, 04220 Kerava
paasikivennk.fi

09 2745 4610
(päivystys 24/7)

Keski-Uudenmaan turvakoti
Porvoonkatu 10, 5. krs, 04200 Kerava

050 325 2900
(päivystys 24/7)

Lyömätön Linja Keski-Uusimaa
Keskikatu 4, 2. krs, 04200 Kerava

050 373 2822
(arkisin klo 10–11)
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