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Senast uppdaterad den 10.11.2021 
 

Kanaler för hjälp och stöd, till stöd för servicehandledningen  
 
I denna guide, som riktar sig till yrkesutbildade personer och kommuninvånare, har man samlat 
stadens, församlingarnas och organisationernas lågtröskeltjänster för barn, unga och barnfamiljer. 
Ändringar i uppgifterna i guiden är möjliga.  
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Hälsovård 
 
Den specialiserade sjukvårdens webbtjänst 

• Hälsobyn är en offentlig webbtjänst för specialiserad sjukvård som produceras av experter 
tillsammans med patienterna. Den gör hälso- och sjukvårdstjänsterna tillgängliga för alla, 
oberoende av bostadsort. Hälsobyn är alltid öppen och erbjuder information och stöd till 
alla, vård för patienter och verktyg för yrkesutbildade personer. terveyskyla.fi/sv  
 

Hälsostationer 

• Kontaktuppgifter till hälsostationerna:  
turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/halsostationer  

• Via Åbo stads egen e-tjänst, eHälsoservicen, kan du sköta dina egna eller familjens icke-
brådskande hälsoärenden: boka nya mottagningstider, avboka eller flytta bokade tider, 
kontakta din egen vårdande läkare, ta emot laboratoriesvar och granska dina egna 
hälsouppgifter.  
turku.fi/sv/elektroniska-tjanster-pa-ett-och-samma-stalle  
 

Jour för barn och unga 

• Om ett barn insjuknar utanför tjänstetid kan man kontakta Åucs barnjour tfn 02 313 1420. 
Öppet dygnet runt varje dag för jourpatienter under 16 år.  

• Besöksadress: Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3) Ingång 3A, våning 3 (gatuplan) 
Kinakvarngatan 4–8, Åbo.  
vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-
paivystyspoliklinikka.aspx  

 
Skol- och studerandehälsovård  

• Eleven kan vid behov söka sig till hälsovårdarens mottagning och även föräldrarna kan 
alltid ta kontakt i frågor som gäller barnets hälsa och välbefinnande.  

• Grundskola:  

• Braheskolan: Skolhälsovårdare i skolan på tisdagar, tfn 040 809 7303 

• Cygnaeus skola: Skolhälsovårdare i skolan må-fre, tfn 040 861 8055 

• S:t Olofsskolan: Skolhälsovårdare i skolan må-fre, tfn 040 809 7303  

• Sirkkala skola: Skolhälsovårdare i skolan må-fre, tfn 0401945412 

• Sirkkalabackens skola: Skolhälsovårdare i skolan må-fre, tfn 0401945412 

• Läroanstalter på andra stadiet:  

• Katedralskolan i Åbo: Skolhälsovårdare i skolan må-fre, tfn 040 540 9726 

• Axxell Aboa Mare: Hertig Johans parkgata 21 (mottagning inom studerandehälsovården 
Tavastgatan 10, 4 vån.) Hälsovårdare Maria Paananen, tfn 0406538329, telefontid 08.00-
08.30 och 12.00-12.30. 

 
Tandläkarjour utanför tjänstetid 

• Utanför tjänstetid betjänar den regionala tandläkarjouren (Lemminkäinengatan 2) alla 
kunder i kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För att bedöma hur 
brådskande vårdbehovet är ska man alltid kontakta jouren först på numret 02 313 1564. 
Telefontiderna är vardagar kl. 16.00-18.30, veckoslut och söckenhelger kl. 8.30-11.00. 
Under kvällar, veckoslut och söckenhelger utanför dessa tider får man råd om akuta besvär 
på jourens telefonrådgivning 02 313 8800. 
vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/hammaslaakaripaivystys.aspx  
 

 
 
 
 

https://www.terveyskyla.fi/sv
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/halsostationer
https://www.turku.fi/sv/elektroniska-tjanster-pa-ett-och-samma-stalle
https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-paivystyspoliklinikka.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-paivystyspoliklinikka.aspx
https://vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/hammaslaakaripaivystys.aspx
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Åboregionens samjour 

• Jourtjänsterna i Åboregionen har centraliserats till samjouren vid Åucs T-sjukhus 
(Lerfabriksgatan 1), där man vårdar akut insjuknade och skadade patienter som kräver 
specialiserad sjukvård: I samband med jouren i T-sjukhuset finns också mental- och 
missbruksjouren, som man kan kontakta genom att ringa samjourens 
rådgivning. Åboregionens samjour är öppen dygnet runt. Ring alltid rådgivningen, tfn 02 
313 8800 eller bedöm ditt vårdbehov med hjälp av Omaolo.  
vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/turku-paivystys.aspx  
 

Hjälp för barn och unga 
 

Stöd för skolgång och studier 
 
Kuratorstjänster  

• Kuratorn stöder eleven/den studerande i förändringar inom livets olika delområden. 
Kuratorn deltar i samarbetet mellan skolan/läroanstalten och hemmet som stöder 
välbefinnandet samt i arbetet för att motverka användning av rusmedel och mobbning.   

• Eleven eller den studerande själv, föräldrarna, personalen på skolan/läroanstalten och 
övriga samarbetsparter kan ta kontakt. 

• Braheskolan (elever i årskurs 1-2), Cygnaeus skola (elever i årskurs 1-6) och 
Katedralskolan i Åbo: Skolkurator Sandra Kivikangas tfn 040 5445 316 

• S:t Olofsskolan (elever i årskurs 7-9): skolkurator Frida Wecksten tfn 040 357 6811 

• Sirkkala skola (elever i årskurs 1-6) och Sirkkalabackens skola (1-9): skolkurator Annika 
Långström-Strandberg tfn 050 4323 588  

 

Samtalshjälp och fritidsverksamhet för barn och unga 
 
Chatt- och telefonkalender 

• En kalender med alla nationella chatt- och telefontjänster för barn och unga och deras 
öppettider. Kalendern upprätthålls av Luckan Unginfo  
unginfo.fi/chattkalender/  
 

Församlingarnas verksamhet för barn och unga 

• Se verksamhetsformerna för barn abosvenskaforsamling.fi/kom-med/barn-och-familjer 
kom-med/barn-och-familjer eller kontakta: Mari Nurmi, ungdomsarbetsledare, 
mari.nurmi@evl.fi, 040 341 7469. 

• Se verksamhetsformerna för unga: abosvenskaforsamling.fi/ungdomar eller kontakta: Laura 
Kota-aho, ungdomsarbetsledare och skribaansvarig, laura.kota-aho@evl.fi, 040 341 7464.  

 
Luckan  

• Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo erbjuder information och material om 
det svenska Åbo och Åboland för alla som är intresserade av svenskspråkig service och 
verksamhet. Här kan man:   
- få information om vardagen på svenska (hobbyn, kurser, kultur, tjänster…) 
- hämta broschyrer, tidtabeller och kartor 
- läsa finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter 
- få tips och råd som nyinflyttad 
- delta i våra verksamhetsgrupper och rådgivningstillfällen  
- få tips om bidrag 
- utnyttja vår bokbytarhylla 
- använda det trådlösa nätet 

https://www.vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/hammaslaakaripaivystys.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/hammaslaakaripaivystys.aspx
https://www.vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/turku-paivystys.aspx
https://unginfo.fi/chattkalender/
https://www.abosvenskaforsamling.fi/kom-med/barn-och-familjer
mailto:mari.nurmi@evl.fi
https://www.abosvenskaforsamling.fi/ungdomar
mailto:laura.kota-aho@evl.fi


4 
 

- köpa finlandssvenska böcker, skivor och en del biljetter 

• Adress: Auragatan 1 H, 20100 Åbo. Telefon: (02) 233 1986  E-post: abo@luckan.fi  
abo.luckan.fi/  

 
Nyyti ry  

• Samtalshjälp, information och kamratverksamhet för studerande över 18 år. nyyti.fi/sv/  
 
Pojkarnas Telefon 

• Pojkarnas Telefon är Befolkningsförbundets hjälpande telefon- och chattjänst för pojkar och 
unga män under 20 år. Samtalen och chatten besvaras av en vuxen man som 
yrkesmässigt är insatt i pojkarnas värld. Samtalen är avgiftsfria för den som ringer och 
samtalen kan göras helt anonymt. Pojkarnas Telefon betjänar på svenska tisdagar kl. 
15.30–18 och torsdagar 13–15.30 på numret 0800 94884.  

• Chatten betjänar på svenska onsdagar kl. 13–15.30 vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/  
 
Telefon för barn och unga 

• Mannerheims Barnskyddsförbunds telefonnummer för barn och unga betjänar på svenska 
må-on kl. 14-17 och to kl. 17-20 0800 96 116. 

• Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Du kan ta kontakt anonymt, och 
samtalet spelas inte in.  
nuortennetti.fi/sv/barn-och-ungdomstelefonen-samt-natbrevstjansten/  
 

Ungdomsarbetare  

• Ungdomsarbetarna kan kontaktas under ungdomslokalernas öppettider måndagar, 
onsdagar och torsdagar kl. 13-20, tisdagar kl. 9-15, ojämna fredagar kl. 14-21 och jämna 
söndagar kl. 12-19. Man kan kontakta ungdomsledarna genom att ringa, skicka sms eller 
via WhatsApp. Ungdomsarbetarna erbjuder sällskap av en trygg, lyssnande och förstående 
vuxen; diskussion, idéer, läxhjälp och motivationshjälp. Diskussionerna kan föras på 
svenska på numret 040 6893 973 och 050 5907 670. 

 
Åbo 4H  

• Åbos 4H-förening erbjuder verksamhet för barn, unga och vuxna. Klubbar, kurser, läger, 
utflykter, evenemang, arbetsservice och mycket mer! Teman är bl.a. mat, djur, företagande, 
internationalism, miljö och återvinning. 

• Mer information om verksamheten: turku.4h.fi. Kontakta oss under tjänstetid tfn 050 522 
0651 eller turku@4h.fi. Adress Familjehuset Heideken, Smedsgatan 3. 

 

Chatt och discorder för barn och unga 
 
Chatt- och telefonkalender 

• Se sida 3.  
  
Stödchatten Ärligt talat 

• Stödchatt för finlandssvenskar i åldern 13-29. På plats finns antingen en utbildad 
handledare eller en psykolog med vilken man helt anonymt kan diskutera frågor som man 
funderar på. Se kommande jourtider här: arligttalat.fi/  
 

 
 
 

mailto:abo@luckan.fi
https://abo.luckan.fi/
https://www.nyyti.fi/sv/
https://www.vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/
https://www.nuortennetti.fi/sv/barn-och-ungdomstelefonen-samt-natbrevstjansten/
mailto:turku@4h.fi
https://arligttalat.fi/
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Barn och unga som upplevt trakasserier i sociala medier 
 

• Someturva är en digital tjänst där användarna kan anmäla kränkningar i sociala medier, 
dvs. mobbning, trakasserier eller annat olämpligt beteende på webben. Användningen av 
tjänsten kräver registrering. Inloggningskoden fås via den egna skolan. Koden får inte delas 
med andra. Inloggningen sker på adressen someturva.fi/sv-fi.  Efter inloggningen kan 
Someturva användas anonymt. Användaren av tjänsten får inom 48 timmar från sitt 
meddelande ett svar som innehåller en juridisk eller psykologisk bedömning samt konkreta 
anvisningar. 

 

Stöd för självständighet 
 
Ohjaamo 

• Åbos Ohjaamo hjälper under 30-åringar i olika livssituationer i frågor som gäller 
sysselsättning, studier, boende, pengafrågor, fritid och välbefinnande. Tjänsterna är 
avgiftsfria och de kan också utnyttjas av föräldrar, vårdnadshavare och yrkesutbildade 
personer som arbetar med unga. Allmän rådgivning är tillgänglig på svenska 

• Kontaktuppgifter: Hantverksgatan 10, 1:a våningen på Työpiste, tfn 040 724 5440 (också 
WhatsApp), ohjaamo@turku.fi.  
ohjaamot.fi/sv/web/ohjaamo-turku  

 

Utmaningar med mental hälsa och egenvårdsprogram 

 
Hälsostationernas mentalvårdstjänster 

• I ärenden som gäller den mentala hälsan söker man i första hand hjälp på hälsostationen. 
Till primärvårdens mentalvårdstjänster hör samtalsvård som tillhandahålls av psykologer 
och psykiatriska sjukskötare. Mentalvårdstjänster tillhandahålls dessutom på rådgivningar, 
inom skolhälsovården, inom socialservicen och inom hemvården för äldre.  

• Kontaktuppgifter till hälsostationerna:  
turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/halsostationer  
 

Mental- och missbruksjour 

• I samband med samjouren (Lerfabriksgatan 1) finns Enheten för mental- och 
missbrukarvård, till vilken man hänvisas via samjouren. Mentalvårds- och 
missbrukarenheten betjänar klienter med akut psykisk kris, andra situationer som är särskilt 
psykiskt belastande eller krissituationer i samband med användning av rusmedel. 
Centraliserad telefonrådgivning 24 h 02 313 8800.  
vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx  

 
Psykologtjänster för skolor och läroanstalter 

• Skol- och studiepsykologerna stöder inlärningen och den mentala hälsan som påverkar 
studiernas smidighet och välbefinnande. Dessa kan vara bl.a. stress, spänning, 
nedstämdhet, ångest, inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt kriser. Eleven eller 
den studerande själv, föräldrarna, personalen på skolan och övriga samarbetsparter kan ta 
kontakt. 

• Skolpsykologer inom den grundläggande utbildning enligt verksamhetsställe:  
turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-
opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit-0  

https://www.someturva.fi/sv-fi
mailto:ohjaamo@turku.fi
https://ohjaamot.fi/sv/web/ohjaamo-turku
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/halsostationer
https://vsshp.fi/sv/paivystys/paivystyspisteet/Sidor/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit-0
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit-0


6 
 

• Gymnasiernas studiepsykologer enligt verksamhetsställe: turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/koulupsykologit/lukion 

• Studiepsykologens tjänster på Åbo yrkesinstitut: turkuai.fi/sv/abo-
yrkesinstitut/studerande/stodtjanster/studiepsykolog  

 
Psykporten för unga på webben  

• Information och stöd för unga i utmaningar med den mentala hälsan. Det är bl.a. möjligt att 
fylla i en självutvärderingsblankett för symtom.  
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/Pages/default.aspx  

 
Ungdomspolikliniken 

• Missbrukarenheten vid barn- och ungdomspolikliniken är avsedd för ungdomar under 18 år 
i Åbo som har provat på rusmedel eller använder rusmedel. På polikliniken finns också en 
psykiatrisk stödenhet som man kan kontakta om den unga har frågor gällande mental 
hälsa, problem eller utmaningar relaterade till utvecklingen under ungdomstiden. 

• Ungdomar och deras föräldrar kan kontakta polikliniken direkt. Dessutom kan skol- och 
studerandehälsovårdens centraliserade mottagning hänvisa den unga till enheten. 

• Besöksadress Östra Långgatan 30, må-to kl. 8-16, fr kl. 8-14 tfn 02 266 1155.  
turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-
ja-nuorten-5  

 
 

Hjälp för föräldrar och familjer 
 

Rådgivningens tjänster, småbarnspedagogik och församlingarnas 
verksamhet för familjer 
 
Barnrådgivningens tjänster 

• Barnrådgivningens uppgift är att främja hälsan och välbefinnandet hos barn under 
skolåldern och deras familjer samt att sudda ut hälsoskillnaderna mellan familjer. 
Barnrådgivningen följer med och främjar barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och 
utveckling, samt stöder föräldrarnas föräldraskap bl.a. i en trygg, barnorienterad fostran och 
god omsorg om barnet samt i skötseln av parförhållandet. 

• Se kontaktuppgifterna till rådgivningstjänsterna: turku.fi/sv/social-och-
halsovardstjanster/halsovard/radgivningar/tidsbestallning-till-radgivningstjanster  

 
Be om hjälp-knappen 

• Åbo stad har tagit i bruk Be om hjälp-knappen på sin webbplats. Be om hjälp-knappen är 
en elektronisk kanal med låg tröskel vars mål är att erbjuda stöd eller hänvisa till rätt typ av 
hjälp. Via webbtjänsten särskilt riktad till barnfamiljer kan man be om hjälp anonymt och 
tjänsten är tillgänglig för vem som helst. turku.fi/sv/nyhet/2021-08-31_be-om-hjalp-
knappen-erbjuder-stod-med-lag-troskel-barnfamiljer  

 
Familjerådgivningens stöd till familjer och personer under 18 år  

• Stöd i problem med anknytning till fostran; i frågor som gäller barns beteende, känsloliv 
eller sociala relationer, problem med växelverkan i familjen och utredning av 
konfliktsituationer eller problem i parförhållandet, om man överväger skilsmässa eller om 
familjen behöver hjälp för att klara av en skilsmässa eller om familjen har råkat ut för en 
traumatisk händelse eller förlust. 

• Familjerådgivningens telefontid på svenska torsdag kl. 14-15 02 262 6853.  
turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/radgivningar/familjeradgivning  
 

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/sv/abo-yrkesinstitut/studerande/stodtjanster/studiepsykolog
https://www.turkuai.fi/sv/abo-yrkesinstitut/studerande/stodtjanster/studiepsykolog
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/Pages/default.aspx
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://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/radgivningar/tidsbestallning-till-radgivningstjanster
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/radgivningar/tidsbestallning-till-radgivningstjanster
https://www.turku.fi/sv/nyhet/2021-08-31_be-om-hjalp-knappen-erbjuder-stod-med-lag-troskel-barnfamiljer
https://www.turku.fi/sv/nyhet/2021-08-31_be-om-hjalp-knappen-erbjuder-stod-med-lag-troskel-barnfamiljer
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/radgivningar/familjeradgivning
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Församlingarnas verksamhet 

• Församlingarna i Åbo och S:t Karins erbjuder mångsidig verksamhet för barn och familjer, 
allt från dagklubbar till musikstunder och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt stöd 
för vardagen och utmaningar i föräldraskapet. Se alla verksamhetsformer:  
abosvenskaforsamling.fi/kom-med/barn-och-familjer  

 
Handledning i småbarnspedagogik  

• Kundtjänsten i Salutorgets Monitori. Småbarnspedagogikens servicehandledning må-ti och 
to-fre 9.00-15.30, ons 9.00-12.00, på fredagar även med tidsbokning. Besöksadress:  
Auragatan 8 KOP-kolmio,  turku.fi/sv/monitori-samservice/salutorgets-kontor. Personlig 
handledning av servicehandledare inom småbarnspedagogiken i följande frågor som gäller 
dagvård: kommunal och privat dagvård, lekparker, lekskolor och öppna daghem. Kontakt 
under tjänstetid tfn 02 262 5610 eller via småbarnspedagogikens chatt 
turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-chatt  

• Förfrågningar om betalningsärenden må-fre kl. 9-12 tfn 02 262 5609.  
 

Rådgivningens familjehandledning  

• Rådgivningens familjehandledning erbjuder kortvarig, förebyggande handledning och stöd 
för familjer. Familjehandledningen riktar sig i första hand till familjer med ett eller flera barn 
under 1 år. Familjehandledare kan också ge stöd under graviditeten. 

• Familjehandledaren besöker familjens hem och funderar tillsammans med föräldrarna över 
vardagen som småbarnsfamilj. Med familjehandledaren kan du till exempel diskutera om 
föräldraskap, barnuppfostran och parförhållande samt andra frågor som berör familjen. 

• Du kan kontakta familjehandledaren genom att ringa själv, eller via hälsovårdaren på 
rådgivningen. Familjehandledningen är avgiftsfri. Familjehandledarna samarbetar med 
hälsovårdarna på rådgivningen. 

• Familjehandledaren är anträffbar må-fre kl. 8-10 på numret 040 480 2247.  
turku.fi/sv/radgivningsbyrans-familjearbete  

 
Åbo svenska församlings diakoni 

• Stöd för familjer: Familjerådgivning för svårigheter i parrelationer och familjer, ekonomisk 
rådgivning och mat- och klädhjälp för mindre bemedlade familjer. Medlemskap i 
församlingen eller kyrkan krävs inte för att man ska få hjälp. Se alla stödformer: 
abosvenskaforsamling.fi/kom-med/diakoni  

• Diakoniarbetarna har tidsbeställning och telefontid tisdagar och torsdagar kl 9-11 på tel. 
040 3417 460. 

 
 

Stöd i föräldraskapet 
 
Barnavårdsföreningen 

• Föräldrachatten svarar på föräldrars förfrågningar måndagar kl. 16-18 och fredagar kl. 12-
14. I chatten får man snabbt professionell hjälp. Experterna erbjuder hjälp och stöd i 
föräldraskapet. Diskussionerna i chatten är anonyma och de anställda har tystnadsplikt. 
bvif.fi/foraldrachatten/  

 
Förlossningsdepression 

• Tveka inte att tala om depression eller nedstämdhet med hälsovårdarna på rådgivningen. 

• Äimä ry erbjuder information och kamratstöd för depression hos mödrar och gravida.  

• aima.fi/sv/  

• På adressen heli.mikkola@aima.fi kan du höra dig för om kamratstöd som ges av en 
mamma som har upplevt förlossningsdepression  

https://www.abosvenskaforsamling.fi/kom-med/barn-och-familjer
https://www.turku.fi/sv/monitori-samservice/salutorgets-kontor
https://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-chatt
https://www.turku.fi/sv/radgivningsbyrans-familjearbete
https://unginfo.fi/chattkalender/
https://www.abosvenskaforsamling.fi/kom-med/diakoni
https://www.bvif.fi/foraldrachatten/
https://aima.fi/sv/
mailto:heli.mikkola@aima.fi


8 
 

 
Föräldranätet 

• Mannerheims barnskyddsförbunds informations- och stödtjänst. Via MLL kan man bland 
annat beställa avgiftsbelagd barnvårdshjälp av utbildade skötare: mll.fi/sv/  

 
Linkkitoiminta 

• Samtalsstöd, handledning och rådgivning ansikte mot ansikte, per telefon eller på distans 
för unga i pubertetsåldern (10-18 år) och deras föräldrar. Samtalen är konfidentiella och 
avgiftsfria. Du kan kontakta de anställda direkt vardagar kl. 8-16 tfn 044 5355 400 På 
svenska betjänar Liisa Laaksonen tfn 044 7355 130, liisa-laaksonen@vslj.fi och Pauliina 
Laine tfn 044 5355148,  pauliina.laine@vslj.fi  
linkkitoiminta.fi/  

 
Åbo svenska församlings gruppverksamhet för ensamstående föräldrar 

• Förebyggande och nätverksbyggande verksamhet för familjer med ensamstående föräldrar. 

• Mer information: diakonissa Carita Eklund, tfn 040 3417460. 
 

Samtalshjälp – vuxna  
 
Digitala kriscentret Valo 

• Digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller 
telefonsamtal. Kriscentret kan erbjuda samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell 
krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt. Det kan handla om 
krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet.  
mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/digitala-kriscentret-valo/  
 

Kristelefon 

• Riksomfattande kristelefon. Syftet med telefonsamtalen är att underlätta psykisk nöd och 
förebygga självmord. Kristelefon har jour på svenska på numret 09 2525 0112 måndagar 
och onsdagar kl. 16-20 samt tisdag, torsdag, fredag kl. 9-13. 
 mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/kristelefon/  

 
Kyrkans samtalstjänst 

• Kyrkans samtalstjänst finns till för att möta människors behov av att tala om livet. Öppet 
varje dag kl. 20-23 0400 22 11 90.  

• Hjälpande chatt-tjänst må-to kl.19-21.  
evl.fi/kyrkanssamtalstjanst  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mll.fi/sv/
mailto:liisa-laaksonen@vslj.fi
mailto:pauliina.laine@vslj.fi
https://linkkitoiminta.fi/
https://mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/digitala-kriscentret-valo/
https://mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/kristelefon/
https://evl.fi/kyrkanssamtalstjanst
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När man känner sig otrygg hemma - barn och unga 
 
FRK De ungas skyddshus 

• Krisinkvartering: Om konflikter mellan den unga och dess närstående eskalerar, eller om 
den unga av andra orsaker saknar ett tryggt ställe att övernatta, erbjuds tillfällig inkvartering 
vid behov. 

• Samtalshjälp, stöd för självständighet och annan handledning och rådgivning: Kris- och 
familjearbetarna på skyddshuset för unga erbjuder professionell och avgiftsfri samtalshjälp 
för ungdomar över 12 år, unga vuxna och deras närstående. Dessutom erbjuds stöd i 
frågor som gäller självständighet.  

• Skyddshuset hjälper vardagar må-fre dygnet runt. Adress Universitetsgatan 24 A 15. 
Lördagar och söndagar kl. 17-10. Tfn 02 253 9667 eller WhatsApp 040 6608 048.  
turvatalo.turku@redcross.fi  
rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/de-ungas-skyddshus/  
 

Socialjour 

• Se sida 9.  
 

Våld i nära relationer  
 
Nollinjen  

• Hjälper alla som har upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära 
relation. Gratis hjälpande telefon 24 h 080 005 005. Telefonsamtalet syns inte i 
specifikationen av telefonräkningen. nollalinja.fi/sv/  

 
Åbo socialjour 

• 24 h tfn 02 262 6003 Socialjouren ordnas för att trygga brådskande och nödvändig hjälp 
dygnet runt. Socialjourens klienter är personer som är i brådskande behov av omsorg, 
trygghet och hjälp.  
turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour  
 

Män Som Upplevt Våld 

• Miessakit rf:s verksamhet Män som upplevt våld erbjuder hjälp till män som upplevt 
psykiskt eller fysiskt våld hemma eller på gatan. Samtalshjälp kan fås per telefon, e-post, 
vid individuella träffar och handledda kamratstödsträffar. Våldet har eventuellt utförts av en 
främling, en familjemedlem eller av en kund som man har mött i arbetsrelaterade frågor. 
Upplevelsen kan ha tagit plats nyligen eller för länge sen. Hjälpen är konfidentiell och 
avgiftsfri. Jourtelefonen tfn 044 751 1340 är öppen må–on kl. 9–12. Övriga tider kan du 
lämna ett meddelande till svararen så kontaktar vi dig. E-postadress: 
vakivaltaa.kokeneet.miehet@miessakit.fi  
miessakit.fi/sv/framsida/  

 
Åbo skyddshem  

• Skydd dygnet runt för både kvinnor och män i situationer då man inte kan stanna hemma: 
telefon 24 h 02 513 4100. turvakoti@tuentu.fi  
tuentu.fi/turvakoti  

 
 
 

https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/de-ungas-skyddshus/
https://nollalinja.fi/sv/
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour
mailto:vakivaltaa.kokeneet.miehet@miessakit.fi
https://www.miessakit.fi/sv/framsida/
mailto:turvakoti@tuentu.fi
https://tuentu.fi/turvakoti
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Hjälp mot våldsamt beteende 
 

Hjälp mot våld hos kvinnor - Maria Akademi rf  

• Samtalshjälp för kvinnor som har utövat eller som är rädda för att de ska utöva våld. 
Jourtidtabell för förebyggande arbete mot våld: mariaakatemia.fi/pa-svenska/  

Brottsofferjouren 
• Stöd och information för brottsoffer eller personer som bevittnat brott.  

• Brottsofferjouren på svenska må-fre kl. 12–14, tfn 116 006. riku.fi/sv/  

• Rikuchat – tjänst på webben. Chatten betjänar vardagar kl. 9–15 och dessutom måndagar 
kl. 17-19. riku.fi/sv/tjansterna/rikuchat-tjanst-pa-webben/  

 
 

Missbruks- och spelproblem 
 
Man kan få missbrukarvård genom att boka tid på den egna hälsostationen (se sida 2) eller från 
den egna socialarbetaren. På kvällar, nätter och veckoslut får man hjälp av Mentalvårds- och 
missbrukarenheten (se sida 5) och tillnyktringsstationen vid Åboregionens samjour.  
 
 
Peluuris hjälplinje  

• Peluuri hjälper, ger råd och handleder i spelproblem.  

• Jourlinjen är öppen må-fre kl. 12–18 0800 100 101. Du kan lämna en begäran om att bli 
uppringd från den svenskspråkiga telefonservicen, varvid man återkommer till ärendet inom 
två vardagar. peluuri.fi/sv/aktuell/peluuris-svensksprakiga-telefonservice-fran-412021   

 
Tillnyktringsstation 

• Tillnyktringsvård på A-kliniken Ab:s tillnyktringsstationer är sjukvård på basnivå, vars 
huvudsakliga uppgift är att förhindra och vårda akuta komplikationer orsakade av 
berusningstillstånd samt att säkerställa att klienten kan tillnyktra på ett tryggt sätt. Det är 
också möjligt för klienten att planera fortsatt vård. 

• Man kan komma till tillnyktringsvården på eget bevåg, ledsagad av en närstående eller 
hänvisad av en yrkesperson, vilken tid på dygnet som helst. Ingen remiss behövs. 
Tillnyktringsstationen har fem klientplatser. 

• Rådgivning och platsförfrågningar på A-kliniken Ab:s kundtjänstnummer 010 506 5550. Du 
kan också kontakta kundtjänster per e-post asiakaspalvelu@a-klinikka.fi. 
Tillnyktringsstationen betjänar dygnet runt på numret 040 136 8110. 

• Adress: Lillheikkilävägen 7  
a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/selviamishoitoasema-turku  
 
 

Mathjälp i Åbo 
 

• Utdelning av mathjälp varje vecka på olika ställen i Åboregionen. Se tidtabeller (på finska): 
operaatioruokakassi.fi/  

• För medlemmar av föreningen för matsvinnshjälp turun-a-kilta.fi/  
 
 

https://www.mariaakatemia.fi/pa-svenska/
https://www.riku.fi/sv/
https://www.riku.fi/sv/tjansterna/rikuchat-tjanst-pa-webben/
https://www.peluuri.fi/sv/aktuell/peluuris-svensksprakiga-telefonservice-fran-412021
mailto:asiakaspalvelu@a-klinikka.fi
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/selviamishoitoasema-turku
https://operaatioruokakassi.fi/
https://turun-a-kilta.fi/
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Ekonomiska svårigheter  
 
Hope-föreningen i Åbo 

• Kläd- och varudonationer till mindre bemedlade och krisdrabbade familjer samt hobbystöd 
och fritidsupplevelser för barn och unga. Kontakt må-to kl. 10-14, jämna veckor må kl. 17-
19 tfn 044 788 0815 tai  turku@hopeyhdistys.fi  
hopeyhdistys.fi/paikallistoimisto/hope-ry-turku/  
 
 

Ekonomi- och skuldrådgivning 

• Verksamhetsstället för statens rättshjälpsbyrå i Egentliga Finland erbjuder kostnadsfri 
ekonomi- och skuldrådgivning. Adress Åbo polishus, Eriksgatan 40-42 A, postadress PB 
79, 20101 Åbo.  

• Rådgivning per telefon om uträttande av ärenden må-fre kl. 8–16.15 och ekonomi- och 
skuldrådgivning må-fre kl. 10–11.  

• Digital ärendehantering: 
oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index/unnamed1/kontaktoss/ekonomi-
ochskuldradgivningenbetjanarocksaelektroniskt.html  

• Ekonomi- och skuldrådgivningens sidor. Information bl.a. om hantering av den egna 
ekonomin och användbara länkar samt möjlighet till chatt på svenska fre kl. 10–12: 
oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index.html  

• Egentliga Finlands rättshjälpsbyråns sidor: oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/varsinais-
suomenoikeusaputoimisto/sv/index.html  

 
Åbo svenska församlings diakoni 

• Se sida 7.  
 

mailto:turku@hopeyhdistys.fi
https://hopeyhdistys.fi/paikallistoimisto/hope-ry-turku/
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index/unnamed1/kontaktoss/ekonomi-ochskuldradgivningenbetjanarocksaelektroniskt.html
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index/unnamed1/kontaktoss/ekonomi-ochskuldradgivningenbetjanarocksaelektroniskt.html
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index.html
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour
https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/socialservice-jour
https://evl.fi/kyrkanssamtalstjanst

