Yhdistys
Vuonna 1978 perustetun Pääkaupungin turvakoti ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan vaikuttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevästi ja asiakastyössään korjata sen
aiheuttamia vaurioita sekä tukea lapsiperheitä, joita uhkaa
syrjäytyminen.

Pääkaupungin
turvakoti ry
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön ytimessä
vaikuttava kansalaisjärjestö

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• tarjoaa laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille
• tukee lastensuojelun asiakasperheitä
• mahdollistaa lasten oikeuden tavata vanhempiaan vaikeissa perhetilanteissa
• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä lasten ja
syrjäytymisuhan alaisten perheiden aseman parantamiseksi
• harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

p. 09 4777 180 (24 h /vrk)

Yhdistys toimii perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kentällä kolmen eri toimintamuodon – turvakoti, Asumisyksikkö Kilpola ja
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, - keinoin. Toimintamuodoissa
tuotetaan ammatillisesti laadukkaita laitos- ja avopalveluja
perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille.
Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, loppuminen ja väkivaltaisista kokemuksista selviytyminen.
Palveluissamme ovat asiakkaina:
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivaltaa kokenut lapsi tai aikuinen
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivallan tekijä
Perhe- ja/tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja tehneiden
läheiset

Turvaa ympäri
vuorokauden

Yhdistyksen toimintaa voi tukea esim. taloudellisin tai
materiaalisin lahjoituksin, jäseneksi liittymällä tai tekemällä
vapaaehtoistyötä yhdistyksen työmuodoissa.
Lisätietoja yhdistyksestä toimintoineen:
www.paakaupunginturvakoti.fi

www.paakaupunginturvakoti.fi
SEURAA
MEITÄ!

Yhteydenotot:
toimisto@paakaupunginturvakoti.fi
vapaaehtoistyo@paakaupunginturvakoti

Steniuksentie 20, 00320 Helsinki

Ensi- ja turvakotien liiton jäsen

Turvakoti

Asumisyksikkö Kilpola

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia ei ole mahdollista.

Asumisyksikkö Kilpolassa autetaan asiakasta väkivallattoman
elämän rakentamisessa ja sen vakiinnuttamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakodin jälkeistä asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä tarjotaan keskusteluapua
kaikille perheenjäsenille kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa.

Turvakodista saa akuuttia kriisiapua, tukea kriisistä selviytymiseen ja neuvoja väkivaltaan kysymyksissä sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ympärivuorokautisen läsnäolon.
Työskentelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan omia voimavaroja, tukea häntä omien tavoitteidensa asettamisessa
sekä niiden saavuttamisessa.
Lapsia tuetaan selviytymään kokemuksistaan lapsilähtöisen
väkivaltatyön keinoin. Heidän kokemustensa näkyviksi tulemista autetaan ja heille vanhempineen annetaan tietoa
väkivallan vaikutuksista.
Turvakoti ylläpitää ympärivuorokautista perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.
Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Sekä aikuis – että lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea
henkiseen jaksamiseensa ja seviytymiseensä sekä käytännön
asioiden hoitoon. Asumisyksikkö Kilpolassa on maahanmuuttajatyön erityisosaamista.
Kaikkien aikuis- ja lapsiasiakkaiden kanssa työskennellään
suunnitelmallisesti viikoittain. Tämän lisäksi asiakkailla on käytettävissään kaikkina arkipäivinä päivystyspalvelu akuutteja
asioita ja tilanteita varten.

Asumisyksikkö Kilpola
Kilpolantie 2, 00940 Helsinki
p. 09 2243 4024
fax 09 2243 4025

Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen,
loppuminen ja väkivaltakokemuksista selviytyminen.Työmenetelminä ovat yksilö-, pari- ja perhetapaamiset sekä
erilaiset ryhmät. Lähisuhdeväkivaltatyön yksiköstä tehdään
yhteistyötä myös toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön palvelut ovat maksuttomia.
Lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet tai itse
väkivaltaa käyttäneet aikuiset voivat ottaa yhteyttä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikköön.
Yhteyttä voi ottaa myös ennaltaehkäisevästi.
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö
Kilpolantie 2, 00940 Helsinki

Väkivaltatyön asiantuntija, esimies 050 301 0748
Turvakoti
Steniuksentie 20, 00320 Helsinki

p. 09 4777 180 (24 h /vrk)
Vastaava sosiaalityöntekijä
050 563 6220 		
fax 09 4777 1828

Vastaava sosiaalityöntekijä
050 591 4650
Asumisyksikön työntekijä
050 324 9178
Asumisyksikön työntekijä
050 564 3392
Lapsityöntekijä
050 310 4840

Väkivaltatyön asiantuntija 050 526 0344
Väkivaltatyön asiantuntija 050 324 9168
Väkivaltatyön asiantuntija 050 592 3026
Väkivaltatyön asiantuntija 050 537 5588
Aikuisasiakkaiden lapsilla on mahdollisuus työskentelyyn,
jossa lapsi voi turvallisesti käsitellä omaa kokemustaan.
Väkivaltatyön asiantuntija
050 407 3968

