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BORGÅ SKYDDSHEM
Hjälp vid våld i par- och närrelationer

Porvoon turvakoti – Käytettävissä ympäri vuorokauden

Borgå skyddshem – Till hands dygnet runt

•

Skyddshemmet är en tillflykt för personer som har upplevt våld i
nära relationer, när det är omöjligt att stanna hemma på grund av
våld, hot eller rädsla.

•

Våld i nära relationer kan bland annat vara fysiskt, psykiskt,
sexuellt eller ekonomiskt. Arbetet på skyddshemmet syftar till att
bryta våldsspiralen och lösa kriser och andra problem som våldet
har orsakat.

•

Den utbildade personalen vid skyddshemmet ger hjälp i krissituationer och samtalshjälp också per telefon. Du kan ringa anonymt
till skyddshemmet, om du så vill. Skyddshemmet har personal på
plats dygnet runt, så du kan komma till skyddshemmet när som
helst eller ringa på förhand.

• Turvakodin toiminnassa huomioidaan kaikki väkivallan osapuolet. Vanhempia tuetaan huomioimaan myös lapsi oman
kriisinsä yhteydessä. Myös väkivallan tekijä ohjataan saamaan
apua väkivaltaisesta käytöksestään eroon pääsemiseksi.

•

Alla parter i situationen beaktas i skyddshemmets verksamhet.
De som har utövat våld får information om olika typ av service.
Föräldrar stöds att också beakta barnen i samband med sin
egen kris.

• Turvakodista saa apua myös käytännön asioiden, kuten
esimerkiksi lääkärissä käynnin, rikosilmoituksen,
lähestymiskiellon ja asuntoasioiden järjestämiseen.

•

På skyddshemmet erbjuds också hjälp att ordna med praktiska
saker, såsom läkarbesök, brottsanmälan, besöksförbud och bostadsärenden.

•

Porvoon turvakoti on tarkoitettu pari- tai lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville henkilöille turvapaikaksi, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia
on mahdotonta tai vaarallista.

•

Väkivalta pari- tai lähisuhteessa voi olla fyysistä, henkistä,
seksuaalista tai taloudellista. Turvakodissa tehtävän työn
tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen.

• Turvakodin henkilökunta auttaa kriisitilanteessa ja antaa
keskusteluapua myös puhelimitse. Turvakotiin voi soittaa myös
nimettömänä. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden ja sinne
voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

