
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön ytimessä 
vaikuttava kansalaisjärjestö

Pääkaupungin 
turvakoti ry

Turvaa ympäri 
vuorokauden

Ensi- ja turvakotien liiton jäsen

Työnjohtajankatu 7 C, 00880 Helsinki

Vuonna 1978 perustetun Pääkaupungin turvakoti ry:n tar-
koituksena on sääntöjensä mukaan vaikuttaa perhe- ja lähi-
suhdeväkivaltaa ehkäisevästi ja asiakastyössään korjata sen 
aiheuttamia vaurioita sekä tukea lapsiperheitä, joita uhkaa 
syrjäytyminen. 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
• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä lasten ja                                                                                                                                               
   syrjäytymisuhan alaisten perheiden asemanparantamiseksi 
• harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

Yhdistyksellä on kolme eri toimintamuotoa: 
Turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön 
yksikkö. 
Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laadukkaita lai-
tos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osa-
puolille. 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 

Yhdistyksen toimintaa voi tukea esim. taloudellisin tai materi-
aalisin lahjoituksin, jäseneksi liittymällä tai tekemällä vapaa-
ehtoistyötä yhdistyksen työmuodoissa.

Lisätietoja yhdistyksestä toimintoineen:
www.paakaupunginturvakoti.fi

Yhteydenotot:
toimisto@paakaupunginturvakoti.fi

Yhdistys

09 4777 180 (24 h /vrk)

050 565 0636 (24 h /vrk)

040 457 3840 (24 h /vrk)

paakaupunginturvakoti.fi
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Turvakodit

Asumisyksikkö Kilpolassa autetaan asiakasta väkivallatto-
man elämän rakentamisessa ja sen vakiinnuttamisessa. Tuet-
tu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan 
itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. 

Sekä aikuis- että lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea 
henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä ja käytännön 
asioiden hoitoon. Asumisyksikkö Kilpolassa on maahan-
muuttajatyön erityisosaamista. 

Kaikkien aikuis- ja lapsiasiakkaiden kanssa työskennellään 
suunnitelmallisesti viikoittain.Tämän lisäksi asiakkailla on 
käytettävissään kaikkina arkipäivinä päivystyspalvelu akuut-
teja asioita ja tilanteita varten. 

Asumisyksikkö Kilpolaan tullaan oman sosiaalityöntekijän 
ohjaamana.

Asumisyksikkö Kilpola 
Kilpolantie 2, 00940 Helsinki

Vastaava sosiaalityöntekijä
050 591 4650

Sosiaaliohjaaja
050 324 9178

Sosiaaliohjaaja
050 564 3392 

Sosiaaliohjaaja, lapset ja nuoret
050 310 4840   

Päivystys
050 331 6528  

Asumisyksikkö Kilpola

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö
Kilpolantie 2, 00940 Helsinki

Väkivaltatyön asiantuntija, esimies 050 301 0748

Väkivaltatyön asiantuntija 050 526 0344

Väkivaltatyön asiantuntija 050 324 9168

Väkivaltatyön asiantuntija 050 407 3968

Väkivaltatyön asiantuntija 040 457 1449

Myös aikuisasiakkaiden lapsille ja nuorille tarjotaan apua 
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä, jossa lapsella on mah-
dollisuus turvallisesti käsitellä omaa kokemustaan.

          Väkivaltatyön asiantuntija 050 592 3026
       

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua 
kaikille perheenjäsenille, kokijoille, tekijöille, miehille, nai-
sille ja muunsukupuolisille sekä lapsille ja nuorille, kun per-
heessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. 
Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen 
loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työ-
menetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset 
ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillis-
ten toimijoiden kanssa. 

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön väkivaltatyön asiantuntijat 
työskentelevät sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoi-
den, että tekijöiden kanssa. Pariskunnat saavat apua myös 
yhdessä.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön palvelut ovat maksuttomia. 

Turvakodissa tarjotaan välitöntä kriisiapua, ympärivuo-
rokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen 
liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. 
Turvakotipalvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille sukupuolesta 
tai iästä riippumatta silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, 
uhkailun tai pelon takia ei ole mahdollista.  Turvakoti on 
tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. 
Henkilökunnan ammatillinen tuki on asiakkaan käytettävissä 
ympärivuorokautisesti.

Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käy-
tännön asioiden järjestämiseen.  Alaikäiset lapset tulevat 
turvakotiin vanhempansa kanssa. Lapsia tuetaan selviyty-
mään kokemuksistaan lapsilähtöisen väkivaltatyön keinoin. 
Henkilökunta auttaa lasten kokemusten näkyviksi tulemises-
sa, ja perheille annetaan tietoa väkivallan vaikutuksista. 
Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti per-
he- ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin.

Turvakoti Hertta
Työnjohtajankatu 7 C, 00880 Helsinki

09 4777 180 (24/7)
Vastaava sosiaalityöntekijä

 
050 563 6220

Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F, 00560 Helsinki

050 565 0636 (24/7)
Vastaava sosiaalityöntekijä

  050 576 3365

Turvakoti Pellas
Kuninkaantie 40 A, 02940 Espoo

040 457 3840 (24/7)
Vastaava sosiaalityöntekijä 

040 457 3842  

Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.


