
Paikallisia ja valtakunnallisia auttavia tahoja sekä puhelin- ja nettipalveluja

Jokainen meistä kohtaa joskus vastoinkäymisiä ja pulmatilanteita. Kysymysten ja huolten kanssa ei 
kannata jäädä yksin. Usein asioiden kertominen ja niistä keskusteleminen yhdessä toisen ihmisen 
kanssa on jo askel eteenpäin. Myös asiallisen tiedon saaminen mieltään askarruttavista asioista voi 
helpottaa oloa. 

Paikallisten palvelujen lisäksi on olemassa useita valtakunnallisia netti- ja puhelinpalveluja, jotka tar-
joavat keskustelutukea ja neuvontaa. Valtakunnallisiin palveluihin voit ottaa yhteyttä nimettömänä ja 
luottamuksellisesti. Puhelimiin ja chat-keskusteluihin vastaavat yhdistysten työntekijät ja koulutetut 
vapaaehtoiset. Lähes kaikki auttavat palvelut ovat maksuttomia eli maksat puheluista vain paikallis-
verkkomaksun tai oman operaattorisi puheluille määrittämän hinnan. Tarkempaa tietoa saat kunkin 
palvelun omilta verkkosivuilta.  

Jos sinä tai läheisesi on akuutissa hädässä, soita hätänumeroon 112.

Lasten ja perheiden palvelut
• Koulujen opiskeluhuoltopalvelut
• Perheneuvola (Kymsote)
• MLL
• Kymenlaakson turvakoti/ Villa Jensen, KOTKA

Nuorten palvelut
• Koulujen opiskeluhuoltopalvelut
• Nuorten Matala (Kymsote)
• Haminan nuorisopalvelut (Nupa)
• MLL Nuorten netti
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TUKI KRIISITILANTEISSA JA NIIDEN JÄLKEEN

Kriisipuhelin
Oletko vaikeassa elämäntilanteessa tai kokenut 
järkyttävän tapahtuman? Onko elämäsi juuri 
muuttunut ja tuntuuko se ylivoimaiselta? Koetko, 
ettet jaksa enää yksin huolen tai murheen kanssa? 
Onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Valtakunnalli-
nen kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä 
oleville ja heidän läheisilleen. Päivystäjä auttaa 
soittajaa pohtimaan keinoja tilanteen helpottami-
seksi, omien voimavarojen löytämiseksi ja ongel-
mien ratkaisemiseksi.

Voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden 
jokaisena päivänä.
puh.  09 2525 0111 

SPR: Näin selviydyt henkisesti
Henkisen tuen ohjeet antavat neuvoja onnetto-
muus- ja kriisitilanteessa selviämiseen. 

akilliseen-onnettomuuteen/nain-selviydyt-henki-
sesti

Selma oma-apuohjelma
SELMA - selviytymismatka kriisistä eteenpäin on 
yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille 
tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma 
aikuisille. SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja 
tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi.

-
ma-oma-apuohjelma

TIETOA KORONAVIRUKSESTA SELKOKIELEL-
LÄ

Selkosivut: Koronavirus
Tältä sivulta voit lukea ajankohtaista tietoa 
koronaviruksesta. https://verneri.net/selko/ter-
veys-ja-liikunta/koronavirus/

THL opas: Koronavirukseen liittyvän huolen 
ja epävarmuuden sietäminen

-
hoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liit-
tyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Docu-
ments/koronavirus_selkosuomi.pdf   

Kehitysvammaliiton neuvontapuhelin
Miten koronavirus ja sen aiheuttama poikkeusti-
lanne vaikuttaa arkeesi ja pärjäämiseesi? Halu-
atko keskustella? Kehitysvammaisten ihmisten, 
heidän omaistensa ja alan henkilökunnan tukemi-
seksi tarkoitettu neuvontapuhelin.

puh. 09 3480 9348



KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMA HUOLI 

Mielenterveystalo Chat
Tuntuuko pandemiatilanne ahdistavalle tai stres-
saavalle? Tule chattaamaan anonyymisti ja kah-
den kesken ammattilaisen kanssa. HUS psykiat-
rian ammattilaiset tarjoavat työkaluja tilanteessa 
pärjäämiseen.

Chat 
ma-to 9-12 
pe 12-15 

Koronaviruksen aiheuttamaa huolta voi lie-
vittää

-
maa-huolta-voi-lievittää 

THL: Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista 
että lasta - Näin pidät itsestäsi ja läheisistäsi 
huolta

-
ka-aikuista-etta-lasta-nain-pidat-itsestasi-ja-lahei-
sistasi-huolta 

Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävar-
muuden sietäminen - oma-apuohjelma  
Ajatus siitä, että sairastuisi koronavirukseen 
herättää monissa ahdistusta tai pelkoa, vaikka 
virus onkin useimmille vaaraton. Laajamittaisten 
varotoimenpiteiden tarkoituksena on huolehtia, 
ettei virus leviä tarpeettomasti.

-
hoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liitty-
va_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/
default.aspx 

Duodecim: Korona-ajan selviytymisopas

tk.koti?p_artikkeli=dlk01258 

Huolen ja epävarmuuden sietäminen
-

miat/koronavirus-(covid-2019)/huolen-ja-epävar-
muuden-sietäminen 

Psyykkinen selviytyminen eristyksissä
-

miat/koronavirus-(covid-2019)/psyykkinen-sel-
viytyminen-eristyksissä 

TALOUS- JA SOSIAALINEUVONTA

Takuusäätiö
Keskustele kanssamme raha-asioista ja maksuon-
gelmista. Soita maksuttomalle Velkalinjalle tai 
ota yhteyttä Kysy rahasta -chatiin. Puhu luotta-
muksellisesti omasta tai läheisesi tilanteesta.

Puhelin
ma-pe klo. 10 - 14 
puh. 0800 98009

Chat
ma-to klo. 12.30 - 15 
ke myös klo 17 - 19 

-
linja-ja-chat-neuvonta

Mielenterveyden keskusliitto: Sosiaalineuvon-
ta
sosiaaliturva, -etuudet ja -palvelut

ma-pe klo 9–15

Jos puhelin on varattu, jätäthän soittopyynnön 
tekstiviestillä tai sähköpostilla: riikka.mettala(a)



PARISUHDE, VANHEMMUUS JA ERO

Parisuhdekeskus Kataja
Mietitkö mistä saisit apua parisuhteellesi? Pari-
suhdepuhelin on suunnattu kaikille, jotka kai-
paavat tukea parisuhteeseen liittyen tai tietoa eri 
palveluista parisuhteen tueksi. 

puh. 050 337 9053

Chat 
ma-pe klo. 9-15

Väestöliiton parisuhdepuhelin 
Väestöliiton parisuhdepuhelin on tarkoitettu 
pienten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tu-
kea parisuhteen kysymyksiin.
ti ja to klo 13-15

MLL: Vanhempainpuhelin
Vanhempana ja kasvattajana kokee usein risti-
riitaisia tunteita. Vanhempainpuhelimessa voit 
puhua mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä 
asiasta. Voit ottaa yhteyttä myös chattaamalla 
tai kirjoittamalla nettikirjeen. https://www.mll.

-
painpuhelin/ 
Puhelin
ma ja ti klo. 10–13 ja 17–20
ke klo. 10–13
to klo 14–20
puh. 0800 92277

Chat 
ma ja ti klo. 10–13
to klo. 17-20
pe klo. 10-13

Nettikirje

MLL: Lapset puhuvat koronasta, mitä aikui-
nen voi tehdä?

-
nasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

MLL: Koko perhe kotona – miten organisoida 
arki?

-
na-miten-organisoida-arki/

Lastensuojelun keskusliitto: Huoltajan selviy-
tymisopas koronaviruskaranteeniin ja koti-
opetukseen 

-
pas-koronaviruskaranteeniin-ja-kotiopetukseen/

Väestöliitto: Perhe-elämää eristyksessä-videot
Tähän kurssikokonaisuuteen kootut videot on 
suunnattu juuri sinulle, joka pohdit omaa ja per-
heesi jaksamista eristyksen aikana.
• Pidä huolta itsestäsi:

• Auta lasta jaksamaan:

• Parisuhde koetuksella:

ISÄluuri
ISÄluuri on puhelinpalvelu, joka tukee ja neu-
voo isiä sekä konsultoi ammattilaisia isyyteen 
liittyvissä kysymyksissä, vastaajana Miessakkien 
päivystävä isätyöntekijä.

puh.  044 751 1332

Sivustolta löydät tietoa eroamiseen ja lasten 
asioiden järjestämiseen liittyen. Apua eroon -chat 
tarjoaa kahdenkeskistä keskusteluapua eroa poh-
tiville ja erotilanteessa eläville vanhemmille sekä 
myös eronneiden läheisille. 

Chat
ma-pe klo. 10-15
ma ja ke klo. 17-19 

Erosta Elossa 
Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka 
tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsitte-
lyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla 
miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, 
neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysy-
myksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päät-
tyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron 
jälkeen.

ma–pe klo 9–12

puh. 044 751 1342 



APUA VÄKIVALTAAN 

Nollalinja 
Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet 
henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai 
väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan 
sekä väkivaltaa kokeneiden läheisiä. 

Voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden 
jokaisena päivänä.
puh. 080 005 005

Ensi- ja turvakotien liitto 
Ensi- ja turvakotien liitto auttaa perheväkivaltaa 
kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väki-
valtaa perheissä ja lähisuhteissa.

Chat 
ma-pe klo. 10-15 
ma ja ke klo. 17-19

Kymenlaakson turvakoti/Villa Jensen, KOTKA
Kymenlaakson turvakoti Villa Jensen on kodin-
omainen paikka, jossa lähisuhdeväkivaltaa tai sen 
uhkaa kokenut saa suojan ja ammatillista apua 
väkivallan loppumiseksi. Turvakodista saa kriisia-
pua äkilliseen tilanteeseen, ohjausta ja neuvontaa 
sekä tukea ja tietoa myös käytännön asioiden jär-
jestämiseen. Turvakotiin voi mennä oma-aloittei-
sesti mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turva-
kotiin voi soittaa myös, jos joku asia mietityttää.

avoinna joka päivä ympäri vuorokauden ilman 
ajanvarausta 
osoite: Pohjoispuistokatu 1, 48100 Kotka

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki, KOTKA 
ja KOUVOLA
Pysäkki tarjoaa apua perhe- ja lähisuhdeväkival-
lan uhkaan tai väkivaltakierteen katkaisuun nai-
sille, miehille ja lapsille. Pysäkille voi tulla ilman 
lähetettä ja palvelu on asiakkaille maksutonta.

naistyö puh. 044 530 1550
miestyö puh. 040 554 2917

KOUVOLA osoite: Keskikatu 13 3.krs., 45100 
KOUVOLA

Naisten Linja
Naisten Linja on tarkoitettu kaikille väkivaltaa, 
uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille 
sekä heidän läheisilleen. https://www.naistenlin-

puh. 0800 02400

Chat
ti, ke ja to klo. 17-19

Väkivaltaa Kokeneet Miehet
Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminta tarjoaa 
apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai 
kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi 
saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaami-
sissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

ma¬ke kello 9¬-12
Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan.
puh. 044 751 1340 

Kriisikeskus Monika
Kriisikeskus Monika tarjoaa apua väkivaltaa tai 
sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille 

-
taa-kokeneille/kriisikeskus-monika/ 

puh. 0800 05058 

Chat 
ma klo.18-20 
ti-to klo. 10-12

Ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisia nimen-
omaan naisen väkivallan ehkäisytyössä. Tiiviisti 
kotioloissa oleminen saattaa herättää monenlai-
sia tunteita ja toivomme, ettet jää niiden kanssa 

Chat

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykurssi
Verkkokurssi sisältää tietoa lähisuhdeväkivallan 
teoista ja lähisuhdeväkivallan vähentämisestä. 
Tuottanut Miessakit ry. https://www.hyvakysy-

-
kit-ry/ 



RIKOKSEN KOHTEEKSI JOUTUMINEN

Rikosuhripäivystys 
-

taa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian 
todistajan asemaa mm. tuottamalla matalan 

-
päivystys tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden 
keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä 
rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä.

ma–pe klo 9–20

Chat 
ma-pe klo. 9–15 
ma myös klo.17–19

PÄIHTEET

Tietoa koronaviruksesta ammattilaisille ja 
päihteitä käyttäville henkilöille 

-
tinen/tietoa-koronaviruksesta-ammattilaisil-
le-ja-paihteita-kayttaville-henkiloille 

Ehkäisevä päihdetyö: Päihdeneuvonta 
Ota rohkeasti yhteyttä, jos oma tai läheisesi päih-
teidenkäyttö huolestuttaa ja haluat keskustella 
tilanteesta. 

Vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden.
puh. 0800 900 45

Päihdelinkki
Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea 
päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löy-
tyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apu-
sisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu 
on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, 
läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostu-

-
kustelu/ 

Irti Huumeista
Irti Huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia vertais- 
ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten 
läheisille, toipuville käyttäjille ja huumeriippu-
vaisille. Puhelinpalvelu tarjoaa sinulle tukea, 
keskustelukumppania sekä tietoa liittyen huume-

ma–pe klo 9–15 ja ma–to klo 18–21

HENGELLINEN TUKI 

Kirkon keskusteluapu
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kai-
paat henkistä tai hengellistä tukea.

joka päivä klo. 18–24
puh. 0400 22 11 80

Chat
ma-pe klo 12–20

Palveleva netti -viestipalvelu



MIELEN HYVINVOINTI

MIELI Suomen Mielenterveys ry. 
Mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa 
kehittää. Täältä löydät tietoa ja harjoituksia sekä 
tukea elämän eri tilanteisiin.

Mielenterveystalo 
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta 
löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oire-
navigaattoreita sekä palveluhakuja. luotettavaa 
tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta 
aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveys- ja 
päihdeasioihin liittyen.

Tukinetti
Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoitukse-
na on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä 
tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin 
teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin 
aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahden-
keskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskustelui-
hin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. 
https://tukinet.net/ 

Oiva -harjoitukset
Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mie-
lialaa ja löytää lisää mielekkyyttä elämään. Oivan 
harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läs-
nä, tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsitte-
lemään ikäviä ajatuksia ja tunteita.

Headsted -oma-apuohjelmat
Selätä henkisen hyvinvoinnin haasteet ja elä täyt-
tä elämää. Maksuttomista verkko-ohjelmistamme 
löydät tutkitusti toimivia harjoituksia ja ajanta-

Hyvän mielen metsäkävely -videot
Luonnossa liikkuminen lisää ihmisten hyvinvoin-
tia. Mikäli ei pääse liikkumaan luontoon, myös 
pelkkä luonnon näkeminen ja kuuleminen voi 
tuoda mielihyvää ja rentouttaa.  

Mielenterveyden keskusliitto 
Koronavirustilanne vaikeuttaa arkea. Toimeentu-
lo voi olla uhattuna ja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluihin pääsy voi valmiuslainsäädännön 
vuoksi vaikeutua. Muutkaan mielenterveysongel-
miin liittyvät huolenaiheet ja vertaistuen tarve 
tuskin ainakaan vähenevät epidemian edetessä. 
Mielenterveyden keskusliitto palvelee verkossa ja 
puhelimitse joka arkipäivä.

-
den-keskusliiton-verkko-ja-puhelinpalvelut/ 

puhelinneuvonta 
puh. 0203 91920 

senttiä/minuutti)

vertaistukipuhelin 
puh. 0800 177599 
ma-pe klo 10–15 (maksuton)

Mielenterveysneuvonta-chat
joka päivä klo 12–18 seuraavasti:

• sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset päivystä-
vät joka arkipäivä klo 12–15

• mielenterveysongelmia itse kokeneet vertais-
neuvojat päivystävät joka arkipäivä klo 15–18
sekä ti–to myös klo 12–15

• 30.3. alkaen joka toinen keskiviikko klo 18–20
ryhmächat, jossa ovat mukana sekä ammatti-
laiset että vertaisneuvojat



NUORILLE SUUNNATTUJA PALVELUJA

MLL Nuortennetti, Lasten ja nuorten puhelin
Tukea ja tekemistä, tietoa ja keskusteluja nuor-
ten elämään kuuluvista asioista. Lasten ja nuoren 
puhelimeen voit ottaa nimettömästi yhteyttä 
vuoden jokaisena päivänä missä tahansa asiassa. 
Meitä kiinnostaa, mitä sinulle kuuluu. Puhelu on 
sinulle täysin ilmainen eikä näy sinun puhelinlas-
kussasi. Voit ottaa yhteyttä nimettömästi. 

ma–pe klo 14–20 
la–su klo 17–20

Chat
ma-ke ja su klo 17–20

-
ten-ja-nuorten-puhelin/lasten-ja-nuorten-chat/ 

torstaisin, vaihtuvasta teemasta
-

tin-ryhmachat/ 

Sekasin-chat
ma-pe klo. 9-24
la-su klo. 15-24
Jokainen on joskus sekasin. Tule juttelemaan. 
Chat on suunnattu 12-29-vuotiaille.

Netari on oma nuorisotalosi netissä. Se on auki 
sunnuntaista torstaihin. Netarissa voit hengailla 
rennosti kavereiden kanssa tai jutella mieltäsi as-
karruttavasta asiasta. Chatissa voit jutella luotet-
tavan aikuisen kanssa sinulle tärkeistä asioista. 

Chat
ma-to ja su klo 18–21

Avoimet chatit 

Tästä kalenterista näet, mitkä nuorille suunnatut 
verkkopalvelut ovat auki juuri nyt ja tulevina 
päivinä. Kalenteriin on koottu auttavat chatit, 
teemachatit ja -keskustelut sekä reaaliaikaiset 
tieto- ja neuvontapalvelut. Tule mukaan!

Discord
ti ja to klo 20-22

 Meiltä saat tukea, tietoa ja neuvontaa tilanteissa, 
joissa olet kohdannut netissä jotain ikävää. 

Voit laittaa viestiä milloin vain. Vastaamme 
sinulle mahdollisimman pian, arkisin 24 tunnin 
kuluessa.

Poikien Puhelin
Poikien Puhelin on auttava puhelin- ja verkko-
palvelu pojille ja nuorille miehille. Puheluihin 
vastaa aikuinen, poikien maailmaan perehtynyt, 
koulutettu mieshenkilö. Poikien Puhelimessa ja 
chatissa nuoria autetaan kaikissa elämään liitty-
vissä pulmissa. 

-
estoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poi-
kien_puhelin/  

ma-pe klo. 13 - 18
puh.0800 94884

Chat
ma - to 13 - 18
pe 13 - 15

joka keskiviikko. Videoissa vastataan esiin nous-

Poikien Puhelin Instagramissa: @poikienpuhelin.

Suora striimi keskiviikkoisin klo 15-18 Poikien 
Puhelimen Twitch-kanavalla: https://www.twit-
ch.tv/poikien_puhelin 

Nuortenlinkki 
Nuorten oma verkkopalvelu, jossa aiheina mm. 
päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, masen-
nus, kiusaaminen ja paljon muuta!

Nettineuvonta
Kysy nimettömästi ja luotettavasti sinua askarrut-
tavista asioista, kuten alkoholi, tupakka ja nuus-
ka, kiusaaminen, masennus, yksinäisyys, pelaa-
minen, seurustelu ja seksuaalisuus. Kysymys voi 



koskea omaa tai läheisen tilannetta.

ke klo 18-20, viikoittain vaihtuva teema
Katso ohje, miten pääset chattiin: https://nuor-

Etsivä Nettityö 
Etsivästä Nettityöstä tavoitat nuorisotyön ammat-
tilaiset, joiden kanssa voit pohtia asioita luotta-
muksellisesti. On mielessä pyörivä asia pieni tai 
suuri, olet tervetullut!

-
ydat-meidat/

ma, ti ja su klo. 20-23:30

Pesäpuu: Turvasatama  
Turvasatama on puhe- ja tekstichat, jossa nuorille 
tarjotaan keskusteluapua ja tukea koronavirusai-
kana. Tarkoituksena on auttaa nuoria heitä askar-
ruttavissa kysymyksissä omaan ja läheisten ter-
veyteen, toimeentuloon sekä muihin mahdollisiin 
kysymyksiin liittyen. Turvasatama tarjoaa mah-
dollisuuden asialliseen keskusteluun, mutta myös 
virtuaaliseen yhdessäoloon ja hauskanpitoon. Mu-
kaan voi tulla myös, vaikka tällä hetkellä ei olisi 
mitään erityisiä tuen- tai avuntarpeita.

Discord
https://discordapp.com/invite/MfedcUk 

Nyyti ry.
-

toisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan 
arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä.

to klo 18–20
koronaepidemiaan liittyviä chatteja myös ti klo 
15–17 

Opi elämäntaitoa
Opi elämäntaitoa -osiosta löydät tietoa, vinkkejä 
ja välineitä oman hyvinvointisi ja elämäntaitojesi 
vahvistamiseen. 

-
taitoa/ 

Nuori kirkko: Saapas
SaapasChat-ryhmäkeskustelut on suunnattu kai-
kille alle 30 vuotiaille. Tule purkamaan mieltäsi 
tai vaan juttelemaan meidän päivystäjien kanssa.

Toivo - kriisistä selviytymisen oma-apuohjel-
ma nuorille
Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka 
muuttavat normaalia elämänkulkua (vaikeudet 
ihmissuhteissa, läheisen kuolema tai vakava on-
nettomuus). Tällaista tilannetta kutsutaan usein 
kriisiksi. Tämän oma-apuohjelman tarkoituksena 
on auttaa sinua käsittelemään vaikeaa elämänti-
lannetta ja selviytymään siitä. 

-
viointi_omaapu/oma-apu/toivo 


