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Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää avotyötä 

naiselle perheväkivaltatilanteissa. 

mailto:turvakoti@letk.fi


Avokriisityö tarjoaa: 

• kriisiapua

• terapeuttista keskusteluapua

• yksilö-, pari- ja perhetapaamisia

• keskusteluapua ja neuvontaa puhelimitse

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella 
lähisuhde- tai perheväkivallasta tai 
perheesi turvallisuudesta. 

Toimintaa rahoittaa STEA. 
Asiakkaalle palvelu on maksutonta. 

AVOKRIISITYÖ 

Avokriisityö on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uh-
kaa kokeneille naisille ja heidän perheilleen. 

Se on korjaavaa ja ennaltaehkäisevää avotyötä 
lähisuhde- ja perheväkivallan tai sen uhan kes-
kellä. 

Perheväkivalta voi olla mm. 
• fyysistä
• henkistä
• taloudellista
• seksuaalista
• vainoamista
• eristämistä
• pelottelua
• kiusaamista
• kunniaan liittyvää väkivaltaa
• uskontoon liittyvää väkivaltaa

Työskentelyn tavoitteena on turvallisuuden pa-
lauttaminen kaikille perheenjäsenille. Tavoit-
teena on tuen tarjoaminen mahdollisimman no-
peasti kriisivaiheessa. 

PERHEVÄKIVALTATYÖN PALVELUT:  Turvakoti  /  Avopalvelut ->  AVOKRIISITYÖ  --  Jussi-työ  --   Turvallisten perheiden Päijät-Häme (TPPH)
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