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Tämä opas auttaa sinua ennakoimaan uhkaavia ja vaarallisia
tilanteita, kun uhan aiheuttaja
on läheinen henkilö.
Voit käydä läpi oheisia kysymyksiä itseksesi, mutta parasta olisi tehdä se yhdessä ammattiauttajan tai jonkun muun
luotettavan henkilön kanssa.
Säilytä suunnitelma turvallisessa paikassa, josta uhkaa
aiheuttava läheisesi ei saa sitä
käsiinsä.
Hälytä apua heti, kun tilanne
alkaa olla uhkaava. Aseta hätänumero 112 matkapuhelimen
pikavalintaan.

Millaisiin tilanteisiin väkivalta tai sen uhka on liittynyt?

Minkälaista väkivaltaa tekijä on käyttänyt aiemmin?

Onko hänellä aikaisempaa rikostaustaa?

Onko hän esittänyt tappouhkauksia tai uhannut tehdä itselleen jotain?

Onko väkivalta tai uhkailu kohdistunut muihin?

Mitä muuta pelkäät tapahtuvan?

Tunnetko olosi nyt turvalliseksi?

Jos sinun ei ole turvallista olla kotona, niin mieti kenelle voisit kertoa
tilanteestasi ja minne voit mennä turvaan.

Minkälaiset tilanteet tai merkit läheisesi käyttäytymisessä ovat edeltäneet väkivaltaa? (Esimerkiksi alkoholin käyttö, huutaminen, haukkuminen, tavaroiden heittely tai rikkominen)

Poistu kotoa, ennen kuin tilanne muuttuu uhkaavaksi. Mieti ennakkoon
nopea poistumisreitti, jos joudut pakenemaan.

Käytä turvaranneketta myös uhkaavissa tilanteissa. Sovi naapurin, tutun
tai muun luotettavan ihmisen kanssa turvamerkki (turvasana, turvasoitto, koputus seinään tms.) joka kertoo avuntarpeestasi. Pidä säännöllisesti
yhteyttä ystäviisi, omaisiisi ja tuttaviisi.

Jos et pysty pakenemaan, mieti ennakkoon mikä on kodin turvallisin
huone. Saatko oven lukkoon? Onko huoneessa ikkunaa, josta voi huutaa
apua tai sellaista seinänaapuria, jolle voi viestiä avuntarpeesta?

Kirjaa ylös kaikki uhkaukset ja väkivaltaiset teot päivämäärineen ja
kellonaikoineen. Säästä teksti- ja sähköpostiviestit ja tallenna puhelut.
Väkivaltatilanteessa suojaa päätäsi ja vatsan aluetta käsillä, tyynyllä,
vaatteilla tai menemällä kyyryyn. Käy aina lääkärissä pienimmästäkin
väkivallanteosta. Pyydä ja säästä lääkärintodistukset. Säilytä niitä turvallisessa paikassa.
Jos väkivallantekijä ei asu kanssasi, voit edistää turvallisuuttasi hankkimalla ovisilmän, turvaketjun tai -lukon tai asentamalla kotiisi hälytyslaitteen. Ovien ja ikkunoiden murtosuojaus sekä ulkovalaistuksesta
huolehtiminen lisäävät turvallisuutta.
Kerää tärkeitä tavaroita valmiiksi laukkuun, siltä varalta että joudut
poistumaan nopeasti kotoa, kuten:
kopio henkilöllisyystodistuksesta tai Kela-kortista
rahaa
muutaman päivän lääkkeet ja reseptit
hygieniavälineet
vara-avaimet kotiin
tarvitsemasi tärkeät asiakirjat ja puhelinnumerot
tämä opas

SUVANTO-LINJA 0800-06776
Valtakunnallinen auttava maksuton puhelin.
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Lähteinä käytetty:
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos,
www.thl.fi
Ensi- ja turvakotienliitto,
www.turvakoti.net

www.suvantory.fi

