
 

LÄHEISEN MENETYS 
 

Palveluopas auttajille 
Turku - kesäaika 2020 

 
 
 
Poliisi, pelastuslaitos & ensihoito 
Avoinna koko kesän. Puh. 112 

Turun sosiaalipäivystys 

Avoinna koko kesän. Puh. 02 262 6003 ympäri vuorokauden. 

Sosiaalipäivystys palvelee virka-aikana vain Turkua. Virka-ajan ulkopuolella palvelu on Turun lisäksi 
seuraaville kunnille: Naantali, Raisio, Rusko, Kaarina, Lieto, Akseli-kunnat (Masku, Nousiainen, Mynämäki), 
Sauvo, Paimio, Parainen, Kemiö, Somero, Salo, Loimaa, Aura, Pöytyä, Oripää, Marttila, Koski TL sekä 
Vakka-Suomen alue, eli Taivassalo, Kustavi, Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa ja Pyhäranta. 
  
 
Turun Kriisiryhmät 

Päivystävät normaalisti koko kesän. Puhelinpäivystys 24/7, ympäri vuorokauden jokaisena päivänä viikossa 

puhelinnumerossa 050 5668466. Ryhmä järjestää 1-3 vuorokauden aikana äkillisen odottamattoman 

traumaattisen tapahtuman yhteydessä jälkipuinti-istuntoja tapahtuman kohdanneille turkulaisille (jonkun 

osallisen tulee olla turkulainen). Kriisiryhmä arvioi jälkipuinti-istunnon tarpeen ja hyödyt ja sovittaa 

toimintansa tapauskohtaisesti, tarvittaessa myös puhelinneuvontaa. Numeron voi antaa viranomaiselle tai 

asiakkaalle suoraan. Puhelimeen voi myös soittaa jättääkseen asiakkaan yhteystiedot, jolloin kriisiryhmän 

päivystäjä ottaa yhteyttä asiakkaaseen mahdollista istunnon pitoa varten.  

 
JÄRJESTÖJEN TARJOAMAT PALVELUT 
 
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry 
Läheisensä henkirikoksessa menettäneiden vertaistukijärjestö. Tavoitteenamme on edistää selviytymistä ja 
eheytymistä sekä auttaa elämään läheisen menettämisen aiheuttaman surun kanssa. 
Lisätietoa osoitteesta www.huoma.fi 
 

▪ Huoman toimisto on auki kesäkuussa ma-pe klo 9-16. Heinäkuun toimisto on kokonaan suljettu. 
1.8. alkaen palvelemme jälleen arkisin klo 9-16. Yhteyden toimistolle saat puhelimitse 050 401 2230 
tai sähköpostitse toimisto@huoma.fi 

 
 
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry  
Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys. KÄPY auttaa kaikkia kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä.          
Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden            
myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena. Yhdistys järjestää mm.           
vertaistukihenkilöitä, vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja sekä verkkovertaistukea. Lisätietoa      
www.kapy.fi. 

● KÄPY ry:n tukipuhelin päivystää keskiviikkoisin klo  9 -11 ja 12 -14 puh. 045 325 9595 
● KÄPY:n toimisto sulkeutuu heinäkuun ajaksi 
● Heinäkuussa 2.-31.7. välisenä aikana lapsensa menettäneet voivat jättää pyynnön tukipuhelusta 

sähköpostitse osoitteeseen: tukisoitto@gmail.com 

http://www.huoma.fi/
http://www.kapy.fi/


 

Tukisoittopyyntöihin vastataan noin kolmen vuorokauden sisällä. Heinäkuun ajan tukipuheluita 
hoitavat tehtäväänsä perehdytetyt yhdistyksen vertaisvapaaehtoiset. 

 
 
Pilari perhekriisi- ja terapiakeskus  
Tarjoaa neuvontaa ja lyhytkestoista keskusteluapua lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaan. Erityistä huomiota           
kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Palvelu on tarkoitettu perheille,         
perheenjäsenille, avoliitossa ja seurustelusuhteessa oleville ja eronneille. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3,           
sisäpiha C-rappu, 20810 Turku. Yksikön vastaava p. 050 4081 806 www.tuentu.fi/avokriisityo/ 

 
 

Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaan.           
palveluun pääsee puhelimitse tai täyttämällä ja lähettämällä www-sivuilta löytyvän yhteydenottopyynnön.          
Lisätiedot: 050 340 3580, Yliopistonkatu 24 C 46, 20100 Turku, www.riku.fi 
Palvelumme on auki koko kesän.  

 
▪ Auttava puhelin 0203 16116 palvelee ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21 

 
▪ Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177 ma – to klo 17–19  

 
▪ Rikunet palvelee koko kesän, ja Chat on auki arkisin 9 - 15 ja lisäksi maanantai-iltaisin 17 - 19 

 
Suomen nuoret lesket ry 
Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Yhdistys järjestää 
vertaistukitoimintaa ja antaa neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Yhdistyksen tärkeimmät 
toimintamuodot ovat: vertaistukiryhmät, vertaistukipuhelin, vertaistukiviikonloput ja leskille tarkoitettu 
verkkoyhteisö. Yhdistyksen nettisivuille on koottu paljon tietoa surusta ja leskeydestä mm. Leskiopas ja 
Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut-opaskirjaset. 
www.nuoretlesket.fi, puh. 044 300 6477 ja sähköpostiosoite toimisto@nuoretlesket.fi  

▪ Suomen nuoret lesket ry:n toimisto kiinni ja työntekijät lomalla heinäkuun ajan.  

 
Turun ensi- ja turvakoti ry  
Lastensuojelutyötä tekevä järjestö, joka antaa tukea perheiden kriisi- ja väkivaltatilanteisiin, vauva-arkeen 
ja erokriiseihin.  Yhdistyksen kolme asiantuntijuusaluetta ovat vaativa vauvatyö, kriisi- ja väkivaltatyö sekä 
eroauttaminen. Puh. 02 513 4100, Luolavuorentie 7, 20810 Turku. Turvakoti päivystää ympäri 
vuorokauden. www.tuentu.fi 

 
Turun Kaupunkilähetys ry – Senioripysäkki 
Tarjoaa yksilö- ja ryhmämuotoista tukea 60+ -vuotiaille. 
Lisätiedot ja yhteydenotot arkisin puh. 040 5866 055, Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku 
www.tukenasi.fi 
  

∙    Senioripysäkki on kesätauolla 29.6 – 31.7.2020. 
 
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry 
Mielenterveys- ja päihdeomaisille. Yhdistys tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, ryhmiä, kurssi- ja 
tukihenkilötoimintaa, virkistystä, yleisöluentoja ja teemailtoja. Lisätietoja: omtls@vsfinfami.fi. Itäinen 
Pitkäkatu 11 A, 20520 Turku, www.vsfinfami.fi 
 

http://www.tuentu.fi/avokriisityo/
http://www.riku.fi/
http://www.nuoretlesket.fi/
mailto:toimisto@nuoretlesket.fi
http://www.tuentu.fi/
http://www.tukenasi.fi/
http://www.vsfinfami.fi/


 

●  Omaisneuvontaa on tarjolla koko kesän ajan arkisin klo 9-15 numerosta 044 7930580, tai 
osoitteesta www.vsfinfami.fi. Omaisneuvonnan tavoitteena on tukea omaisen hyvinvointia sekä 
ehkäistä uupumista. 

 
MIELI - Lounais-Suomen Mielenterveys ry - Turun kriisikeskus 
Läheisen menettäneille lyhytaikaista keskusteluapua, sururyhmiä ja avoimia tilaisuuksia. Lapsen         
menettäneille vanhemmille ja isovanhemmille tarjolla vertaistukea. Maariankatu 6 B, 3.krs. 20100 Turku 
www.mielenterveysseurat.fi/turku 
 

▪ Ajanvaraus suljettu ajalla 6.7. -16.8.  Myös ryhmätoiminta on tauolla kesän ajan. 
▪ Muissa kuin ajanvarausasioissa toimiston puhelin 040 8223 961 palvelee 3.-13.8. välisenä aikana            

ma-to klo 12-14. 
▪ Feeniks-työ palvelee läheisensä menettäneitä aikavälillä 20.7.-14.8. puh. nrossa 040 2707 950           

(kriisityöntekijä Mari Peippo), jonka jälkeen toiminta jatkuu normaalisti ajanvarausnumeron kautta. 
▪ Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää koko kesän: 09 2525 0111 / 24/7;  

ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia arkisin (ma-pe); 
arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – auki 20 tuntia arkisin (ma-to) 
(tarkemmat tiedot www.mieli.fi) 

▪ Tukinet -verkkoauttamispalvelu: www.tukinet.net  
 
 
 
SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT 
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
040 3417 111 
Eerikinkatu 3A 20100 Turku.  
www.turunsrk.fi 

 
▪ Työntekijöiden yhteystiedot ovat netissä. Sururyhmät tauolla, alkavat jälleen syksyllä. Tiedustelut ja           

ilmoittautumiset sielunhoitotyön toimiston sihteeri Auli Hynönen-Rinteelle puh. 040 3417 007 tai           
Sielunhoidon teologi Päivi Vuorilehdolle p. 040 3417 344. 
 

▪ Åbo svenska församling, diakon Eija Grahn, tel 040 3417 467 eller församlingssekreterare, tel. 040             
3417 458. 

 
▪ Kuolinviestipäivystys on heinäkuun kiinni. 

 
▪ Kirkon Keskusteluapu: Palveleva puhelin 0400221180 suomenkielisille ja 0400221190 

ruotsinkielisille avoinna joka ilta klo 18-24. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksen 
mukaisen hinnan (pvm/mpm). 
information på svenska : www.samtalstjanst.fi 
Palveleva chat 
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä. Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettömänä. Auki klo 12-20, 
Kesän aikana chat avoinna ma-pe klo 16-20 juhannusaatosta heinäkuun loppuun. 
Palveleva netti 
Palveleva netti evl.fi/palvelevanetti  (viesteihin vastataan muutaman päivän sisällä) 
Palveleva kirje 
Kirjoita kirje ja lähetä se osoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. 
Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.  

http://www.vsfinfami.fi/
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku
http://www.turunsrk.fi/
https://www.verkkoauttaminen.fi/portal/suomi/

