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KESKUSTELU-
AVUN

TURUN SEUDUN 
AUTISMI- JA ADHD-
YHDISTYS AISTI RY
Avoimia ryhmiä autismikirjon ja 
ADHD-henkilöille sekä heidän  
läheisilleen (vanhemmat, puolisot, 
isovanhemmat)

www.aistiyhdistys.fi

LINKKI-TOIMINTA
VARSINAIS-SUOMEN 
LASTENSUOJELU-
JÄRJESTÖT RY
Ohjaus, neuvonta ja lyhytkestoinen 
keskusteluapu 10–18-vuotiaille 
nuorille ja heidän vanhemmilleen 
liittyen murrosiän, nuoruuden ja 
vanhemmuuden haasteisiin. 
Keskusteluilla tuetaan vanhemman 
ja nuoren keskinäistä suhdetta sekä 
nuoren omaa kasvua ja hyvinvoin-
tia.

 www.linkkitoiminta.fi

SATEENKAARI KOTO RY
Keskusteluapua maahanmuuttaja-
perheille, erityisesti kotiäideille. 
Keskusteluapua voidaan toteuttaa 
tapaamisissa, puhelimessa sekä 
opetuskotien toiminnassa.

www.sateenkaarikoto.fi

TURUN TYTTÖJEN TALO
AURALAN NUORET RY
Keskusteluapua seksuaalisuuteen, 
aikuiseksi kasvuun ja sosiaalisiin 
suhteisiin liittyvissä asioissa 
12-28-vuotiaille tytöille ja naisille

Seksuaaliväkivaltatyö 13-29-vuoti-
aille tytöille ja nuorille naisille, 
jotka ovat kokeneet eri muotoista 
seksuaaliväkivaltaa.

Tukea nuorille alle 24-vuotiaille 
äideille

www.mimmi.fi

VARSINAIS-SUOMEN 
MIELENTERVEYSOMAISET 
— FINFAMI RY
Keskusteluapua mielenterveys- 
ja/tai päihdeomaisille. Apua voivat 
hakea kaikki, joilla on huoli läheisen 
tai perheenjäsenen mielentervey-
destä tai päihteiden käytöstä. 

www.vsfinfami.fi

VETUROINTI
AUTA LASTA RY
Lastensuojelun nuorten aikuisten 
kokemusasiantuntijoiden (Veturei-
den) tukea noin 15–23-vuotiaille 
lastensuojelun piirissä oleville 
nuorille sekä lähiverkostoille. 
Veturointiin osallistuva nuori saa 
tukea, kannustusta ja rohkaisua 
yksilöllisesti esimerkiksi arjen 
asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuu-
den pohdintoihin tai muihin 
hänelle tärkeisiin asioihin. Tuki voi 
olla tarpeen mukaan lyhyt- tai 
pitkäkestoista.

www.autalasta.fi/veturointi

YHTEISET LAPSEMME RY
Adoptiokuraattorilta saa keskuste-
luapua sekä neuvoja kaikissa 
adoptioon liittyvissä asioissa. 
Palvelu on tarkoitettu adoptiosta 
kiinnostuneille sekä adoptio-odo-
tuksen eri vaiheissa oleville 
hakijoille, adoptiovanhemmille, 
adoptoiduille ja heidän läheisilleen 
sekä ammattiryhmille, jotka 
työskentelevät adoptioon liittyvien 
asioiden parissa. 

www.yhteisetlapsemme.fi

SUOMEN UUSPERHEIDEN 
LIITTO RY
Supli tarjoaa keskustelutukea ja 
uusperheneuvontaa uusperheelli-
syyteen liittyvissä tilanteissa. 
Neuvontaa annetaan puhelimitse 
ajanvarauksella.

supli.fi/toiminta-ja-tuki
/neuvonta-ja-tuki/

TURUN ENSI- JA 
TURVAKOTI RY
Lyhytkestoista apua väkivallan tai 
sen uhan käsittelyyn yksilö-, pari- 
ja perhetyöskentelyssä. Myös 
puhelinkeskustelut mahdollisia. 
Asiakkaaksi voivat hakeutua joko 
väkivaltaa käyttäneet tai väkivallalle 
altistuneet aikuiset tai lapset.

Eroauttamistyöskentelyssä 
perheen eri osapuolet saavat 
mahdollisuuden pohtia eron 
herättämiä ajatuksia, tunteita ja 
käytännön asioita ammattilaisen 
kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua 
yksin, yhdessä toisen vanhemman 
kanssa tai koko perheenä.  

www.tuentu.fi

TURUN KRIISIKESKUS
LOUNAIS-SUOMEN 
MIELENTERVEYSSEURA RY
Keskusteluapua aikuisille ja yli 
13-vuotiaille nuorille kriisitilanteis-
sa, kuten läheisen menetys, 
seksuaaliväkivalta, lähisuhdeväki-
valta, maahanmuuttokriisi, ero, 
onnettomuus tai muu elämän 
muutostilanne

Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea 
sekä pari- ja perhetapaamisia 
ammattilaisten tai koulutettujen 
vapaaehtoisten kanssa

Valtakunnallinen kriisipuhelin sekä 
Tukinet-verkkokriisikeskus

www.turunkriisikeskus.fi

MLL
Lasten ja nuorten puhelin ja chat, 
joihin voi ottaa yhteyttä missä 
tahansa mieltä askarruttavassa 
asiassa. 

Vanhempainpuhelin ja chat, joihin 
voi ottaa yhteyttä missä tahansa 
vanhemmuuteen liittyvässä asiassa. 

www.mll.fi

NUORTEN TURVATALO, 
TURKU 
SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskusteluapua ammattilaisten 
kanssa nuoruuteen ja vanhem-
muuteen liittyvissä arjen tilanteissa 
ja elämän kriiseissä, kasvotusten ja 
puhelimessa nuorille ja heidän 
perheilleen.

Verkkokeskustelua valtakunnalli-
sessa Sekasin-chatissa

www.nuortenturvatalo.fi

RAIDE RY
Tuki- ja neuvontapiste 12–18-vuo-
tiaille nuorille, joilla on omaan 
elämänhallintaan liittyviä 
kysymyksiä.

www.raide.info

Keskusteluapua on saatavilla 
vertaisten antamasta neuvon-
nasta ammattilaisten tarjoa-

maan apuun ja tukeen. 
Järjestöissä annettava keskus-
teluapu ei ole diagnoosipoh-
jaista vaan perustuu elämänti-
lanteisiin liittyviin kriiseihin ja 

haasteisiin. Kaikkia keskustelu-
apua antavia henkilöitä sitoo 

vaitiolovelvollisuus. 

Palvelukartan sähköisen 
version löydät osoitteesta 

www.vslj.fi

Hakulaari on sähköinen alusta, joka 
auttaa löytämään järjestöjen palveluita 

lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 
Palveluja voi etsiä mm. vapaalla 

sanahaulla, paikkakunnalla, 
kohderyhmällä.

www.hakulaari.fi

JOTTA ALUEEN JOKAINEN 
LAPSI VOISI HYVIN.


