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Päivitetty viimeksi 18.5.2021  
 

Avun ja tuen palveluita nuorten tueksi  
 
Tähän nuorille suunnattuun oppaaseen on koottu kaupungin, seurakuntien sekä järjestöjen matalan kyn-
nyksen palveluita Turussa. Muutokset oppaan tietoihin ovat mahdollisia.  
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Tukea opiskeluun ja työllistymiseen 
 
Kuraattoripalvelut  

 Kuraattori tukee oppilasta/opiskelijaa elämän eri osa-alueilla tapahtuvissa muutoksissa. Kuraattori 
on mukana koulun/oppilaitoksen ja kodin välisessä hyvinvointia tukevassa yhteistyössä sekä päih-
teidenkäytön ja kiusaamisen vastaisessa työskentelyssä.   

 Kuraattorit toimipisteittäin: turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tuki/oppilas-
huolto/koulukuraattori 

 
Ohjaamo 

 Turun Ohjaamossa autetaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia alle 30-vuotiaita nuoria työl-
listymiseen, opiskeluun, asumiseen, raha-asioihin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvissä kysy-
myksissä. Tarjolla myös seksuaalineuvojan apua. Palvelut ovat maksuttomia ja niitä voivat hyö-
dyntää myös vanhemmat, huoltajat ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.  

 Yhteystiedot: p. 040 724 5440 (myös WhatsApp) ohjaamo@turku.fi, ohjaamot.fi/web/ohjaamo-
turku 

 
Oppimo (TAI) 

 Oppimossa saa tukea ja ohjausta yhteisten tutkinnon osien (YTO) opiskeluun. Oppimossa 
voi  opiskella joko itsenäisesti tai opettajan johdolla. Oppimossa voi osoittaa osaamisensa myös 
YTO-näyttökokeissa. https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/oppimot 
 

Oma Koutsi  

 Oma Koutsi -toiminta on tarkoitettu Föli-alueella asuville 17-29-vuotiaille nuorille, jotka kokevat 
kaipaavansa tukea opiskelu- ja työelämätaitoihinsa. Toimintaan voi tulla mukaan ilman lähetettä. 
Yhteydenotot: Liisa Love, joustavat työajat, mutta pääsääntöisesti 9-15 välillä tavoittaa parhaiten. 
p. 040 8678161, liisa.love@tukenasi.fi, tukenasi.fi  

 
Ote-Klinikan työ- ja opiskelukykyä tukevat palvelut 

 Ote-Klinikan palveluihin kuuluu mm. ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä sosiaalisen kuntoutu-
misen ryhmätoiminta. Palvelusta voi saada esimerkiksi lausunnon työkyvystä tai koulujen pääsy-
kokeita varten. Palvelut ovat käyttäjälle ilmaisia eikä lähetettä tarvita.  

 Työ- ja opiskelukykyä tukevien palveluiden vastaanotolle voi tilata ajan soittamalla arkisin klo 
8.30–15.30, lähettämällä tekstiviestin tai WhatsApp-viestin numeroon 044 741 2409 tai käyttä-
mällä 24/7 ajanvarausta. ote-klinikka.fi    

 
Vamos Turku 

 Vamoksen palvelut on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuo-
lella tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. hdl.fi/vamos/kaupungit/turku 

Keskusteluapua  
 
Etsivä nuorisotyö  

 Etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa jutella mieltä askarruttavista asioista. Etsivään nuorisotyö-
hön voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos tulevaisuus mietityttää, virallisten lomakkeiden 
täyttäminen tuntuu vaikealta, olo on yksinäinen tai elämässä on asioita, joihin kaipaa muutosta tai 
apua. Toiminta on tarkoitettu 15–29-vuotiaille. 

 Etsivät nuorisotyöntekijät tavoitat: 
Sähköpostilla etsivat@turku.fi.  
Puhelimitse: Laura: 044 9072 363, Iina: 044 9072 965, Sami: 044 9072 366, Jael: 040 1472 650, 
Aku: 040 6655 174, Sanna: 040 6654 480. 
Instagramissa: @komppi_etsivat  
Facebookissa: facebook.com/etsivanuorisotyo.turku  

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tuki/oppilashuolto/koulukuraattori
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tuki/oppilashuolto/koulukuraattori
mailto:ohjaamo@turku.fi
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-turku
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-turku
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/oppimot
https://tukenasi.fi/
https://www.ote-klinikka.fi/
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/
mailto:etsivat@turku.fi
http://www.facebook.com/etsivanuorisotyo.turku
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Lasten ja nuorten puhelin 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa ma–pe kello 14–20 ja 
la–su kello 17–20 p. 116 111. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Puhelu on täysin 
ilmainen eikä näy puhelinlaskussa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi, eikä puhelua nauhoiteta. 
nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/ 

 Du kan också ringa på svenska må–ons kl. 14–17 och to kl. 17–20 på numret 0800 96 116. 

 
Linkkitoiminta 

 Murrosikäisille (10–18-v.) ja heidän vanhemmilleen keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa kas-
votusten, puhelimitse tai etätapaamisilla. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

 Työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä arkisin klo 8–16 p. 044 5355 400. 

 Lisätiedot ja tarkemmat yhteystiedot: linkkitoiminta.fi 
 

Kirkon keskusteluapua 

 Palveleva puhelin joka ilta kello 18–24 0400 22 11 80. Palveleva chat ma–pe klo 12–20.  

kirkonkeskusteluapua.fi 
 
Kriisipuhelin 

 Valtakunnallinen kriisipuhelin. Puhelinkeskustelun tavoitteena on helpottaa henkistä hätää sekä 
ehkäistä itsemurhia. Keskusteluapua on tarjolla 24 h puhelimitse 09 2525 0111 ja verkossa 

mieli.fi/fi/verkossa.  
 
Miessakit – tukea miehille  

 Tukea ja apua liittyen isyyteen, erotilanteisiin, maahanmuuttajamiehille, väkivaltaa kokeneille 
miehille sekä erilaista ryhmätoimintaa. miessakit.fi 
 

Nuorisotyöntekijät  

 Tapaa nuorisotyöntekijä verkossa! Nuorisotyöntekijän kanssa voi keskustella kaikista mieltä as-
karruttavista asioista, kuten ihmissuhteista, harrastuksista, koulusta, jne. Nuorisotyöntekijöihin voi 
ottaa yhteyttä itselleen sopivalla tavalla WhatsAppin tai Instagramin kautta. 

 Yhteystiedot ja aikataulut: turku.fi/nuorisotyontekija-verkossa 

 Ajantasaiset tiedot nuorisotilojen toiminnasta ja aukiolosta löydät tilojen omien Instagram-tilien 
kautta. 
 

NuortenTurku  

 NuortenTurusta voi kysyä mm. kesätyönhausta, asumisesta, raha-asioista ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksista sekä muista mieltä askarruttavista asioista. Palvelut on suunnattu 13–29-vuoti-
aille nuorille. NuortenTurku palvelee asiakkaitaan puhelimitse 040 183 3562 (myös WhatsApp), 

sähköpostitse nuortenturku@turku.fi, somessa (Instagram, Facebook ja Discord). Tarkemmat yh-
teystiedot ja aukioloajat: turku.fi/nuortenturku  
 

Nyyti ry  

 Keskusteluapua, tietoa ja vertaistoimintaa yli 18-vuotiaille opiskelijoille. nyyti.fi  

 
Poikien Puhelin 

 Väestöliiton Poikien Puhelin on auttava puhelin- ja chatpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille 
miehille. Puhelimeen vastaa ja chatissa keskustelee aikuinen, ammatillisesti poikien maailmaan 
perehtynyt mies. Puhelu on soittajalle maksuton ja soiton voi tehdä täysin anonyymisti. Poikien 
Puhelimeen voi soittaa arkisin kello 13–18 p. 0800 94884. 

 Poikien Puhelimen chat palvelee ma–to klo 13–18 ja pe kello 13–15. vaestoliitto.fi/poikien-puhelin  
  

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://linkkitoiminta.fi/
http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/
https://mieli.fi/fi/verkossa
https://www.miessakit.fi/
http://www.turku.fi/nuorisotyontekija-verkossa
mailto:nuortenturku@turku.fi
http://www.turku.fi/nuortenturku
https://www.nyyti.fi/
https://www.vaestoliitto.fi/poikien-puhelin/


 

Apua ja tukea nuorille 
 
 

  
 

4 
 

 
Surunauhan vertaistukipuhelin itsemurhan tehneiden läheisillä 

 Apua saa lähettämällä tekstiviestin ”Tukipuhelu” numeroon 045 130 860; vertaistukija soittaa ta-
kaisin viikon sisällä.  Puhelua voi pyytää vaihtoehtoisesti Surunauhan nettisivujen kautta. Palvelu 
on maksuton ja vertaistukipuhelin palvelee ympäri vuoden. Kaikki puhelut ovat ehdottoman luot-
tamuksellisia. Puhelinpalvelusta vastaavat koulutetut vapaaehtoiset vertaiset.  
surunauha.net/vertaistuki/puhelin 

 
Turun Tyttöjen Talo 

 Tyttöjen Talo on maksuton vapaa-ajan tila 10–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen 
moninaisuus huomioiden. Jos mieltä painaa jokin asia, voit keskustella aikuisen kanssa luotta-
muksellisesti kahden kesken. mimmi.fi  

 Keskustan toimipiste: 12–28-vuotiaille tarkoitettua avointa toimintaa, harrastusryhmiä, läksyapua, 
seksuaalineuvontaa, yksilötukea ja vertaistukitoimintaa nuorille äideille. Lisäksi tarjoamme tuke-
vaa ja kannattelevaa apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille 13-29- vuotiaille mimmi.fi/keskusta  

 Varissuon toimipiste: Kohderyhmänä ovat alueen 10–16 -vuotiaat tytöt ja naiset sukupuolen mo-
ninaisuus huomioiden. Tarjolla monenlaista ryhmätoimintaa, yksilöllistä tukea, retkiä ja tapahtu-
mia sekä jalkautuvaa tyttö- ja äitityötä 10–16-vuotiaille tytöille ja heidän perheilleen Varissuolla ja 
lähialueilla. mimmi.fi/varissuo 

 
Urheilun Et ole yksin -palvelu 

 Oletko kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, 
urheilijan vanhemmat, valmentajat sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoi-
set. Väestöliiton Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaista tukea chatissa ja puhelimessa. Puhelin 
avoinna ma–ti kello 14–17.30 0800 144 644. 

 Chat avoinna ke–to 14.00–17.30 osoitteessa: etoleyksin.fi 
 
Veturointi-toimintaa lastensuojelun piirissä oleville nuorille / Auta lasta ry 

 Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden eli Vetureiden kanssa voit jutella luottamuksellisesti ihan 
mistä vain ja tehdä yhdessä mukavia asioita. Toimintaan voivat osallistua n. 13-25-vuotiaat nuo-
ret, joita lastensuojelu jollain tavoin koskettaa. Toiminnat voivat olla yksilö-, ryhmä- tai etätapaa-
misia. Kaikki toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista. 

 Lisätiedot ja yhteystiedot: www.veturointi.fi 
 

Chatit ja discordit 
 
Lasten ja nuorten chat 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaeh-
toisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on auki su–ke kello 17–20. Nuor-
tennetissä päivystää välillä myös Pop-up chat. Chat on auki aina silloin kun päivystäjiä on pai-
kalla. Pop-up chatille ei ole tiettyjä kellonaikoja. nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-
puhelin/lasten-ja-nuorten-chat  

 
Nuorten Discord-olkkari 

 Turun etsivä nuorisotyö tarjoaa tilaisuuden virtuaaliseen yhdessäoloon 15–29-vuotiaille ti–to klo 
15–18. Hyppää virtuaaliolkkariin: discord.gg/g3BUFyD 

 
Pesäpuu ry – lastensuojelun asiakkaille  

 Turvasatama-chatissa voi purkaa koronahuolia tai virtuaalihengailla. Palvelu on tarkoitettu lasten-
suojelun piirissä oleville ja sijaishuollossa asuville nuorille. Myös sijaissisarukset ovat tervetulleita 
mukaan. pesapuu.fi/2020/03/nuorten-turvasatama-chat  

 

https://surunauha.net/vertaistuki/puhelin/
https://www.mimmi.fi/
http://www.mimmi.fi/keskusta/
http://www.mimmi.fi/varissuo/
https://etoleyksin.fi/
http://www.veturointi.fi/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://discord.com/invite/g3BUFyD
https://pesapuu.fi/2020/03/nuorten-turvasatama-chat/
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Sekasin-chat ja -Discord  

 Matalan kynnyksen keskusteluapua on tarjolla joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa. Sekasin-
chat on avoinna ma–pe kello 9–24 ja viikonloppuisin kello 15–24 osoitteessa sekasin247.fi. Seka-
sin-Discord on auki 24 h discord.com/invite/sekasin 

 
Turun NMKY – Nuorten kohtaamispaikka Toivon Discord 

 Poikkeustilanteessa Toivo tarjoaa tukea myös Discordissa: Pyydä liittymislinkki osoitteesta: 
 nuorten.kohtaamispaikka@ymca.fi  

 

Apua somessa kohdattuun kiusaamiseen ja häirintään 
 
Someturva 

 Turkulaiset lapset ja nuoret voivat pyytää apua Someturvan verkkopalvelusta somessa, peleissä 
tai netissä kohdattuun kiusaamiseen ja häirintään. Palvelu on maksuton kaikille Turun perusope-
tuksen 3–9-luokkien oppilaille sekä lukioiden ja TAIn opiskelijoille. Palvelu on saatavilla suomeksi 
ja ruotsiksi.  

 Someturvalta voi pyytää apua matalalla kynnyksellä milloin vain – myös kesällä. Palvelusta saa 
oikeudelliset neuvot, henkisen tuen ja konkreettiset toimintasuositukset ikävän tilanteen ratkaise-
miseen. 

 Ota palvelu käyttöön yhdessä huoltajan kanssa Someturvan verkkosivuilla  
someturva.fi/onboarding/activation.  
 

Mieli maassa - mielenterveyden tueksi 
 
Koulujen ja oppilaitosten psykologipalvelut 

 Koulu- ja opintopsykologit tukevat oppimisen ja mielenterveyden asioissa, jotka vaikuttavat opin-
tojen sujumiseen ja hyvinvointiin. Näitä voivat olla mm. stressi, jännittäminen, alakuloisuus, ah-
distuneisuus, oppimis- ja keskittymisvaikeudet sekä kriisit. Yhteyttä voi ottaa oppilas tai opiskelija 
itse, vanhemmat, koulun henkilöstö ja muut yhteistyökumppanit. 

 Lukioiden opintopsykologit toimipisteittäin: turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalve-
lut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit/lukion 

 Turun ammatti-instituutin opintopsykologit toimipisteittäin: turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opis-
kelijalle/tukipalvelut/psykologi 

 
Mielenterveysomaiset 

 FinFami ry Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset tarjoaa tietoa sekä maksutonta keskustelu-
apua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä. 

 Yhteydenotot puhelimitse arkisin kello 9–15 044 7930580. Lisätietoja: finfami.fi  
 
Mielenterveys- ja päihdepäivystys 

 Yhteispäivystyksen yhteydessä (Savitehtaankatu 1) toimii Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, johon 
ohjaudutaan yhteispäivystyksen kautta. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö palvelee potilaita, joilla 
on äkillinen mielenterveyden kriisi, muu psyykkisesti erityisen kuormittava tilanne tai päihteiden 
käyttöön liittyvä kriisitilanne. Keskitetty puhelinneuvonta 24 h 02 313 8800.  

 
  

https://sekasin247.fi/
https://discord.com/invite/sekasin
mailto:nuorten.kohtaamispaikka@ymca.fi
https://someturva.fi/onboarding/activation
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit/lukion
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit/lukion
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/tukipalvelut/psykologi
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/tukipalvelut/psykologi
https://finfami.fi/
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Nuorisopoliklinikka 

 Lasten ja nuorten poliklinikan päihdeyksikkö on tarkoitettu alle 18-vuotiaille turkulaisille nuorille, 
joilla on päihdekokeiluja tai päihteiden käyttöä. Poliklinikalla toimii myös psykiatrinen tukiyksikkö 
johon voi ottaa yhteyttä, jos nuorella on mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä, oireilua tai nuo-
ruusiän kehitykseen liittyviä haasteita. 

 Nuoret ja heidän vanhempansa voivat olla yhteydessä suoraan poliklinikkaan. Lisäksi nuoret oh-
jautuvat poliklinikalle sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä poliisin toimesta. Itäinen Pitkäkatu 
30, ma–to kello 8–16, pe kello 8–14 p. 02 266 1155. turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveys-

palvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5 
 

Nuorten Chillaa-sovellus älypuhelimiin 

 Chillaa on yhdessä nuorten kanssa kehitetty ilmainen sovellus ihan kaikille suomalaisille nuorille. 
Se auttaa stressin ja jännityksen lieventämisessä ja itsevarmuuden kehittämisessä. Chillaa 
tsemppaa sinua oman mielen hallinnassa ja auttaa hankalien asioiden kohtaamisessa. Chillaasta 
löydät rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia, vinkkejä kiperiin tilanteisiin ja tsemppiä muilta nuo-
rilta. play.google.com/store/apps/details?id=fi.duodecim.chillaa&hl=fi  

 
Nuorten mielenterveystalo verkossa  

 Tietoa ja tukea nuorille mielenterveyden haasteissa. Mahdollisuus täyttää mm. oireiden itsearvi-
ointilomake. mielenterveystalo.fi/nuoret/  
 

Terapiaa verkossa 

 Mahdollisuus hakeutua lääkärin lähetteellä verkkoterapiaan Mielenterveystalon erilaisiin terapia-
ohjelmiin. mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/terapiaohjelmat/  

 
Terveysasemien mielenterveyspalvelut 

 Mielenterveyteen liittyvissä asioissa haetaan apua ensisijaisesti terveysasemalta. Perustervey-
denhuollon mielenterveyspalveluihin kuuluvat psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien an-
tama keskusteluhoito. Mielenterveyspalveluita annetaan lisäksi neuvoloissa, kouluterveydenhuol-
lossa, sosiaalipalveluissa ja vanhusten kotihoidoissa.  

 Terveysasemien yhteystiedot: turku.fi/terveysasemat  
 
Tsemppari ry – Nuorten aikuisten kohtaamispaikka 

 Kohtaamispaikka tarjoaa avointa matalan kynnyksen toimintaa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille 
mielenterveyden tueksi. Toimintamme on ammatillisesti ohjattua, eikä vaadi sitoutumista.  

 Yhteydenotot Saana-Alina Spåre, vastaava kuntoutusvalmentaja p. 040 568 6980. 

saana.spare@tsemppi.net tsemppi.net/tsemppari.html  
 
Tsemppi-Talo 

 Tsemppi-Talo on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toimintakeskus. Kohderyhmänä 18–60-vuoti-
aat mielenterveysasiakkaat tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevat.  

 Yhteydenotot arkisin kello 8–16: Katja Saarinen, vastaava kuntoutusvalmentaja p, 0400 842 902, 
katja.saarinen@tsemppi.net, Salla Mutanen, kuntoutusvalmentaja p. 0400 842 902, 

salla.mutanen@tsemppi.net, tsemppi.net/tsemppitalo.html 
 

Turun NMKY – Nuorten kohtaamispaikka Toivo  

 Nuorten kohtaamispaikka Toivo on avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka 17–28-vuotiaille 
nuorille aikuisille. Toivo tarjoaa mielekästä, aktivoivaa ja kuntoutumista tukevaa päivätoimintaa. 
Toivo on auki arkisin viikko-ohjelman mukaisesti. Ohjelman löydät Toivon blogista ja Faceboo-
kista.  

 Katso tarkemmat tiedot: ymcaturku.fi/tukea-elamaan/nuorten-kohtaamispaikka-toivo  
 Poikkeustilanteessa Toivo tarjoaa tukea myös Discordissa: Pyydä liittymislinkki osoitteesta: 

 nuorten.kohtaamispaikka@ymca.fi.  
 Sosiaaliohjaajat tavoittaa ma–pe kello 10–16 p. 050 501 1599 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.duodecim.chillaa&hl=fi
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/terapiaohjelmat/Pages/default.aspx
https://www.turku.fi/terveysasemat
mailto:saana.spare@tsemppi.net
http://www.tsemppi.net/tsemppari.html
mailto:katja.saarinen@tsemppi.net
mailto:salla.mutanen@tsemppi.net
http://www.tsemppi.net/tsemppitalo.html
https://www.ymcaturku.fi/tukea-elamaan/nuorten-kohtaamispaikka-toivo/
mailto:nuorten.kohtaamispaikka@ymca.fi
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Tukea syömishäiriöön 
 
SYLI ry  
 

 Syömishäiriöliiton tukipuhelin 02 251 9207 päivystää maanantaisin klo 9.00–15.00. syomishai-
rioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa 

 SYLI-chatit Tukinetissä keskiviikkoisin klo 18-19.30 ja perjantaisin klo 14-15.30 tukinet.net/  
 Lounais-Suomen SYLI ry: p. 040 595 8542, sähköposti lounaissuomi@syliin.fi. Katso kaikki toi-

mintamuodot: www.syliin.fi   

Jos kotona on turvaton olo 
 

SPR Nuorten turvatalo 

 Kriisimajoitus: Jos ristiriidat nuoren ja läheisten kesken kärjistyvät, tai nuori on muista syistä vailla 
turvallista yösijaa, tarjolla on tilapäismajoitusta tarvittaessa. 

 Keskusteluapu, itsenäistymisen tuki ja muu ohjaus ja neuvonta: Nuorten turvatalon kriisi- ja per-
hetyöntekijät tarjoavat ammatillista ja maksutonta keskusteluapua yli 12-vuotiaille nuorille, nuo-
rille aikuisille sekä heidän läheisilleen. Lisäksi tarjolla tukea itsenäistymiseen liittyvissä kysymyk-
sissä. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin. 

 Turvatalo auttaa joka päivä vuorokauden ympäri. Osoite Yliopistonkatu 24 A 15. 

Turvatalo auttaa joka päivä vuorokauden ympäri. Osoite Yliopistonkatu 24 A 15. Lauantaisin ja 
sunnuntaisin aukioloajat kello 17-10. P. 02 253 9667 tai WhatsApp 040 6608 048.  

turvatalo.turku@redcross.fi, punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta 
 
Turun sosiaalipäivystys 

 Auki ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja 
välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kiireellisesti hoivaa, tur-
vaa ja apua tarvitsevat. p. 02 262 6003. 

 
Turun turvakoti  

 Ympärivuorokautista suojaa sekä naisille että miehille silloin, kun kotiin ei voi jäädä: puhelin 24 h 
02 513 4100. turvakoti@tuentu.fi, tuentu.fi/turvakoti  

Väkivaltaa perheessä tai parisuhteessa 
 
Nollalinja 

 Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väki-
vallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan p. 080 005 005. 

 Lisätietoja: nollalinja.fi  

 
Nettiturvakoti 

 Nettiturvakoti tarjoaa mm. chat-neuvontaa ja ohjeita avun hakemiseen.  
 Lisätietoja: nettiturvakoti.fi  

 

Ruoka-apua Turussa 
 

 Ruoka-avustuksien jakoa viikoittain eri toimipisteissä Turun seudulla. Katso aikataulut: 
 operaatioruokakassi.com/auttamistyo/ruoka-apu 

 Hävikkiruoka-apua yhdistyksen jäsenille turun-a-kilta.fi  

https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa
https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa
https://tukinet.net/
mailto:lounaissuomi@syliin.fi
http://www.syliin.fi/
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/nuortenturvatalot/
mailto:turvakoti@tuentu.fi
http://tuentu.fi/turun-turvakoti/
https://www.nollalinja.fi/
https://nettiturvakoti.fi/
http://www.operaatioruokakassi.com/auttamistyo/ruoka-apu
http://www.turun-a-kilta.fi/
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Apua raha-asioissa 
 
Asumisneuvonta 

 Asumisneuvoja auttaa, kun tarvitset apua tukien hakemisessa, raha-asioiden selvittämisessä, 
vuokranmaksuvaikeuksissa, velkojen selvittelyssä, häätöuhkatilanteissa, asunnon hakemisessa, 
naapureiden välisissä isoissa riitatilanteissa ja juuri sinulle oikeiden palveluiden löytämisessä.   

 Yhteystiedot: mirka.jarvinen@turku.fi, p. ma–pe kello 8–16 040 668 9452.  
 

Hope-yhdistys 

 Vaate- ja tavaralahjoituksia vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille, sekä harrastustukea ja 
vapaa-ajan elämyksiä lapsille ja nuorille. Yhteydenotot ma–to kello 10–14, parillisten viikkojen ma 
kello 17–19 p. 044 788 0815. hopeyhdistys.fi  

 
Talous- ja velkaneuvonta 

  Asiakkaalle maksutonta neuvontaa tarjoaa Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Puhelinpäivys-
tysaika ma–pe klo 10–11 p. 029 566 0430.  

varsinais-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi  
 

Velkalinja 

 Velkalinja tarjoaa ensiapua talouskriisiin. Palvelu tarjoaa neuvoja ja keskusteluapua rahahuoliin. 
Vaikeudet voivat olla pieniä tai suuria. Velkalinja palvelee arkisin klo 10–14 p. 0800 98009. Kysy 

rahasta -chat palvelee ma–to kello 12.30–15.00 ja ke myös kello 17–19.  
takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/velkalinja-ja-kysy-rahasta-chat 

Apua omaa asuntoa etsivälle 
 
Asumisneuvonta 

 Asumisneuvoja auttaa, kun tarvitset apua tukien hakemisessa, raha-asioiden selvittämisessä, 
vuokranmaksuvaikeuksissa, velkojen selvittelyssä, häätöuhkatilanteissa, asunnon hakemisessa, 
naapureiden välisissä isoissa riitatilanteissa ja juuri sinulle oikeiden palveluiden löytämisessä.   

 Yhteystiedot: mirka.jarvinen@turku.fi, p. ma–pe kello 8–16 040 668 9452.  
 
TUAS – Nuorten tuetun asumisen vapaaehtoiset tukihenkilöt 

 Tukihenkilöt tukevat 18–25-vuotiaita itsenäistymisvaiheessa olevia, sekä yksin asumista ja elä-
mistä opettelevia nuoria arjessa. Lisätietoja: Sari Heino p. 040 5298101 sari.heino@tukenasi.fi 
tukenasi.fi/tukea-asumiseen-ja-itsenaistymiseen 

 
Turun seudun nuorisoasunnot 

 Vuokra-asuntoja 18–29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Asunnoissa 
voi asua siihen saakka, kunnes vuokralainen täyttää 35 vuotta.  Asunnottomat, muut kiireelli-
sessä asunnontarpeessa olevat sekä ensimmäistä kertaa omaan kotiin muuttavat ovat hakijoissa 
etusijalla.  

 Asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille nuorten asumiseen liittyvissä kysymyksissä apua tarvitse-
ville.  Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä yhdistykseen puhelimella tai sähköpostilla. 

 p. 0400 491761 (Anne Lehtonen) tai anne.lehtonen@turunnuorisoasunnot.fi  

 Nuorten asumisneuvojan palvelut on tarkoitettu nuorille, joille asunnon saaminen tai asumisen 
onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista tilannekartoitusta ja yksilöllistä ohjeistusta. Nuorten 
asumisneuvoja päivystää Turun Ohjaamossa maanantaisin kello 12-14.  Yhteydenotot: Seija Pet-
man, p. 0400 491764 tai seija.petman@turunnuorisoasunnot.fi  

 Katso yhdistyksen koko palvelutarjonta ja lisätiedot: turunnuorisoasunnot.fi   

  

mailto:mirka.jarvinen@turku.fi
https://hopeyhdistys.fi/
mailto:varsinais-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi
https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/velkalinja-ja-kysy-rahasta-chat/
mailto:mirka.jarvinen@turku.fi
mailto:sari.heino@tukenasi.fi
https://tukenasi.fi/tukea-asumiseen-ja-itsenaistymiseen/
mailto:anne.lehtonen@turunnuorisoasunnot.fi
mailto:seija.petman@turunnuorisoasunnot.fi
http://turunnuorisoasunnot.fi/
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Infotori – neuvontaa monella eri kielellä 
 

 Infotori on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa maahanmuuttaja voi saada asioiden hoidossa 
apua omalla kielellään. Infotori auttaa neljällätoista kielellä.  

 Infotori löytyy samasta paikasta kuin Monitorit eli Skanssin kauppakeskuksesta ja Turun keskus-
tan KOP-kolmiosta.  

 Sähköposti: infotori@turku.fi. Aukioloajat ma–to 9.00-16.00, pe 9.00-15.00. 
 Katso lisätiedot: turku.fi/infotori  

 

mailto:infotori@turku.fi
https://www.turku.fi/infotori

