AUTTAVIA TAHOJA PULMA-, RIKOS- JA KRIISITILANTEISSA
Ota yhteyttä puhelimitse tai käy nettisivustoilla etsimässä tietoa!

KATKAISE VÄKIVALLAN KIERRE!
• Älä jää yksin!
• Etsi tietoa!
• Hae apua!
• Apua on saatavilla!
•
•
•

•
•
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Yleinen hätänumero
Poliisi
Ensiapu:

112
100 22
(016) 432 835 (Tornion terveyskeskus/päivystys)
(016) 243 120 (Länsi-Pohjan keskussairaala)
Päivystysvastaanotto Tornion terveyskeskuksessa ajanvarauksella klo 8 - 16
Yhteispäivystys arkisin Länsi-Pohjan keskussairaalassa klo 16 – 08, sekä
viikonloput/arkipyhät ympärivuorokauden.
Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja 24h / vrk 040 774 3891
040 825 0383
A – klinikka
Sosiaalitoimisto
050 597 1160
Perheneuvola
040 825 0375
040 736 0550
Koulupsykologi
Koulukuraattori
040 776 5070
Kriisikeskus Turvapoiju (Kemi) 040 544 1750
Puhelinpäivystys ma – pe klo 8 – 15.15

•

Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202
Puhelinpäivystys ma - pe klo 9 – 06, la 15 – 06 ja su 15 – 22
Puheluiden hinnat valtakunnalliseen kriisipuhelimeen ovat kotimaan kiinteän verkon liittymistä
paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimista matkapuhelinmaksun (mpm) verran.
Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän
läheisilleen. Puhelimessa vastaavat sekä kriisityöntekijät että koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt.
Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa päivystävät vastaajat yhdeksällätoista eri paikkakunnalla
ympäri Suomea.
www.mielenterveysseura.fi

•

Naisten Linja
0800 02400
Maksuton puhelinpäivystys ma – pe klo 16 – 20
Neuvontaa, ohjausta ja tukea väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän
läheisilleen.
www.naistenlinja.fi

•
•

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 0800 97899
Maksuton kriisipäivystys ma – pe klo 9 – 15, la – su 15 – 21 (myös pyhinä ja niiden aattoina)
Seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneille naisille keskusteluapua ja tietoa ryhmätoiminnasta.
www.nettitukinainen.fi

•

Monika – Naiset liitto ry
09 692 2304
Palvelut 24 h/vrk väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille 19 eri kielellä.
Tarjoamme matalan kynnyksen palveluja, oikeudellista neuvontaa ja turva-asumispalveluja.
Palvelumme ovat asiakkaille maksuttomia. Lähin palvelupiste Kemissä, jonne puh. 045 114 75 95.
www.monikanaiset.fi

•

MLL:n Lasten ja nuorten auttava puhelin 116 111
Maksuton puhelinpäivystys ma – pe klo 14 – 20, la – su 17 – 20
Lasten ja nuorten puhelimessa vastaavat vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät vuoden jokaisena
päivänä. Puhelu on sinulle täysin ilmainen. Puhelinlaskussasi ei näy merkintää Lasten ja nuorten
puhelimeen soitetuista puheluista.
www.mll.fi

•

Nuorten kriisipiste
(09)2528 2740
Maksuton puhelinpäivystys ti – to 9 – 13
Nuorten kriisipiste palvelee 12 – 29 –vuotiaita ja heidän perheitään riippumatta asuinkunnasta.
Nuorten kriisipiste tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua erilaisissa kriisi- ja pulmatilanteissa.
www.nuortenkriisipiste.com

•

Poikien Puhelin
0800 94884
Maksuton puhelinpäivystys arkipäivinä klo 13 – 18
Poikien puhelin pyrkii auttamaan kaikissa poikien ja nuorten miesten arjen pulmissa, kuten esim.
kiusaaminen, seurustelu, seksuaalisuus ja seksi, yksinäisyys, ongelmat kotona jne.
www.vaestoliitto.fi

•

Varusmiespuhelin
0800 180 362
Maksuton puhelinpäivystys ma – pe klo 18 – 20
Varusmiespuhelin on tarkoitettu kutsuntoihin osallistuville ja varusmiespalvelusta suorittaville miehille
ja naisille. Puhelimeen voi soittaa esim. parisuhteeseen, talouteen, jaksamiseen ja palveluksessa
pärjäämiseen liittyvissä kysymyksissä.
www.vaestoliitto.fi

•

Senioriluuri
0600 3939 38
Päivystys ma – pe klo 16 – 21 ja la klo 9 – 14
Puhelun hinta on 1,95 € min +pvm
Senioriluuri on tuki- ja neuvontapuhelin senioreille ja heidän omaisilleen. Puheluusi vastaa sosiaalija terveysalan ammattilainen. Palvelun sisältö on aina ehdottoman luottamuksellista.
www.netikka.net/tukipuhelin

•

Seksuaaliterveysneuvonta
(09) 644 066
Puhelinpäivystys ma – ke klo 13 – 15
Puhelin toimii normaalin puhelun hinnalla. Seksuaaliterveysklinikan valtakunnallisessa puhelimessa
voi kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin.
www.vaestoliitto.fi

•

0203 16116
Rikosuhripäivystys
Puhelinpäivystys ma – ti klo 13 – 21, ke – pe klo 17 – 21
Lankapuhelimesta soitettuna 8,21 snt/puhelu + 6,90 snt/min. (alv 22 %) ja
matkapuhelimesta soitettuna 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min (alv 22 %) ts.
10 minuutin puhelu maksaa n. 0,80 € lankaliittymästä ja 1,80 € matkapuhelimesta.
Auttava puhelin tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka
ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Päivystäjinä toimivat tehtäväänsä
koulutetut vapaaehtoiset.
www.riku.fi

•

Oikeusaputoimisto Tornion toimipiste 050 3717 514 tai 010 3661 520
Soittaminen oikeushallinnon 010-numeroon maksaa
lankapuhelimesta soitettuna 8,21 snt/puhelu + 5,90 snt/min. (alv 22 %) ja
kaikista mobiililiittymistä soitettuna 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min (alv 22 %)
Sähköpostiosoite: kemi.oikapu@oikeus.fi

•

www.tukinet.fi
Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voi maksutta saada henkilökohtaista tukea,
osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voi etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai
aineistokannasta.
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