
  
  

  
  

  

Auttavat puhelimet ja linkit 
Päivitetty ja tarkastettu 18.12.2020 

 

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta on kerännyt sivuilleen kaikki 

Suomessa toimivat auttavat puhelimet ja chatit: https://www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa/   

 

PUHELIMET 

Koronavirus-tietoa:  

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta  0295 535 535 avoinna ma-pe klo 8–21, la 

klo 9–15.  

  

Mielenterveys, masennus ja itsetuhoisuus:  

Mieli ry  

Kriisipuhelin      09 2525 0111  

Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa.  

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?  

Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Puhelimessa vastaavat kriisityön 

ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset ympäri Suomea. Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa 

keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. Kriisipuhelinkeskustelun tavoitteena on helpottaa 

henkistä hätää sekä ehkäistä itsemurhia. Päivystäjä auttaa soittajaa pohtimaan keinoja tilanteen 

helpottamiseksi, omien voimavarojen löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.  

Kristelefon, Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja  09 2525 0112   

päivystää ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00-13.00  

Kriisipuhelimen arabiankielinen linja  09 2525 0113 päivystää ma, ti klo 11.00-

15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00-21.00 sekä to 10.00-15.00  

Englanniksi voi soittaa arabiankieliselle linjalle.  

    

Mielenterveyden keskusliitto  

Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta (arkisin 10-15) 0203 91920  

Maksuton vertaistukipuhelin arkisin 10–15 numerossa     0800 177599. 

Langan päässä: Ammattilainen, joka tuntee arjen kiemurat haastavissakin tilanteissa Puhelun hinta: 8,35 

senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti  

Luottamuksellinen keskustelupaikka kaikista mielenterveysasioista.  

 

Vertaistukipuhelin      0800 177599  

Arkisin klo 10–15  

Langan päässä: Mielenterveysongelmia itse kokenut ihminen, joka tietää, mistä puhut.  

Ilmainen!  
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Surunauha ry  

Surunauhan vertaistukipuhelin     040 545 8954 (soitto)  

        045 130 8603 (tekstiviesti)  

Surunauhan vertaistukipuhelin on tarkoitettu itsemurhalle läheisensä menettäneille.  
Vertaistukipuhelimen kautta asiasta voi keskustella saman kokeneen ihmisen kanssa. Lähetämällä 

tekstiviestin ”Tukipuhelu” numeroon 045 130 8603, soittaa vertaistukija lähipäivinä tai viimeistään viikon 

kuluessa takaisin viestin lähettäneelle. Viestiin voi kirjoittaa myös toiveen vertaistukijan menetystaustasta ja 

soittoajasta. Esimerkkiviesti: Tukipuhelu, lapsen menettänyt äiti, arki-iltaisin. Vertaistukipuheluja välitetään 

myös Surunauhan toimiston kautta, jolloin voi soittaa numeroon 040 545 8954. Lisätietoja:  

surunauha.net/vertaistuki/puhelin/   

    

 

Perheet, lapset ja nuoret:  

Imetyksen tuki 

Imetystukipuhelin päivystää numerossa   09 4241 5300 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

Lasten ja nuorten puhelin    116 111  

Päivystys arkisin klo 14–20, viikonloppuisin ko 17–20  

Yhteydenottoihin vastaa koulutettu vapaaehtoinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella. Päivystäjät ovat 
vaitiolovelvollisia. Lasten ja nuorten puhelimessa voi kysyä tai keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa 

itseä mietityttävästä asiasta. Palvelu on tarkoitettu kaikille alle 21-vuotiaille.  

Lisätietoja: nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/   

 

Vanhempainpuhelin      0800 92277  

Päivystys ma klo 10–13 ja 17–20, ti klo 10–13 ja 17–20, ke klo 10–13, to klo 14–20  

Vanhempainpuhelimeen voi ottaa yhteyttä ihan missä tahansa lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvässä asiassa. 

Toinen vanhempi, vapaaehtoinen tehtävään koulutettu päivystäjä, keskustelee kanssasi. Voit soittaa 

nimettömänä, luottamuksellisesti ja maksutta. Lisätietoja: www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-

lapsiperheille/vanhempainpuhelin/   

 

Väestöliitto  

Poikien Puhelin      0800 94 884  

Päivystys maanantaista perjantaihin klo 13–18  

Poikien Puhelin on auttava palvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, 

ammatillisesti poikien maailmaan perehtynyt mies. Poikien Puhelimessa nuoria autetaan kaikissa elämään 
liittyvissä pulmissa. Toimintaperiaatteena on antaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin. Puhelu on 

maksuton ja soittaa voi nimettömänä.  

Nettisivuilla on myös tarjolla chat-palvelu. Lisätietoja: 

vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhe lin/  

  

Helsinki Missio  

Nuorten Kriisipiste      045 3410 583  

Päivystys ajanvaraus ja neuvonta tiistaista torstaihin klo 9–11  
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Nuorten Kriisipiste tarjoaa luottamuksellista kriisityöntekijän kanssa käytävää keskusteluapua 12–29-

vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille sekä nuorten perheille. Lisätietoja: www.helsinkimissio.fi/nuorten-

kriisipiste   

  

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry  

KÄPY-tukipuhelin      045 325 9595  

Päivystys keskiviikkoisin klo 9-11 ja klo 12-14  

Tukipuhelin kaikille lapsen kuoleman kokeneille. Puheluun vastaa ammattilainen.   

  

 

Päihteet:  

Ehyt ry - Päihdeneuvonta    0800 900 45  

Päivystys maanataista sunnuntaihin klo 0–24  

  

Irti huumeista (Irti huumeista ry)   0800 980 66  

Päivystys maanataista torstaihin klo 9–15 ja 18–21 ja perjantaina klo 9–15  

Päivystävä puhelin tarjoaa käyttäjille ja läheisille tukea sekä tietoa. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä ja 

keskustelut ovat luottamuksellisia. Puheluihin vastaavat yhdistyksen työntekijät sekä koulutetut 

vapaaehtoiset. Lisätietoja: irtihuumeista.fi  

Ilmainen Päihdeneuvontapuhelin vastaa vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Ammattiauttajat 

ovat tukena päihteisiin ja huumeisiin liittyvissä kysymyksissä. Heidän kanssaan voi keskustella omasta, 

läheisen tai asiakkaan päihteiden käytöstä. Palvelu on anonyymia ja luottamuksellista. Lisätietoja: 

ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta    

 

Raittiuden Ystävät / Raitis Linja  0800 508 230 

Koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyttä ja sosiaalisia ongelmia. Raittiuden Ystävät tarjoaa juttuseuraa ja 
vinkkejä hyvinvointiin arkisin klo 12–15 Raitis Linja -puhelinpalvelussa numerossa 0800 508 230. 

Numerossa saa tietoja raittiin elämäntavan eduista ja vinkkejä päihteettömään vapaa-aikaan. Puhelimessa 

on mahdollista tehdä myös alkoholinkäytön riskitasoa mittaava AUDIT-testi. 

  

Väkivalta:  

 

Naisten Linja Suomessa ry  

Naisten Linja      0800 02400  

Päivystys suomeksi ma - pe klo 16–20, la - su klo 12–16  

Naisten Linja on tarkoitettu kaikille väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille. Puhelimeen 

vastaavat Naisten Linjan kouluttamat vapaaehtoiset naiset. Puhelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

Moninaisuuspäivystys erityis- ja vähemmistöryhmille sekä ammattiauttajille ke 9-13 ja kuukauden 

ensimmäinen la 8-11. Lisätietoja: www.naistenlinja.fi/palvelut/puhelinpalvelu/   
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Nollalinja      080 005 005 

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle. 

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan 

kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat sinua kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. 

Nollalinja palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

Seksuaalirikosten uhrien tukijärjestö. Palvelumme on tarkoitettu seksuaalirikosten uhreille, heidän 

läheisilleen ja uhrien kanssa työtä tekeville 

Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille    0800-97899 

ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. 

Juristipäivystys, seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille  0800-97895 

ma-to klo 13–16. 

 

Rikosuhripäivystys 

Puhelinpalvelu   116006 

suomeksi ma–pe 9–20 sekä ruotsiksi ma-pe klo 12–14. Puhelinpalvelu tarjoaa rikoksen uhrille 

mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi 

merkitä. Soittaminen on maksutonta ja puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä.  

 

Juristin puhelinneuvonta  0800 161 177 

ma-to klo 17-19. Neuvonnassa rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja 

saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Soittaminen on maksutonta ja puhelimeen voi soittaa myös 

nimettömänä. 

 

Riku-nettisivut  https://www.riku.fi/palvelut/ 

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Setlementti Tampere ry  

Nollalinja        080 005 005  

Päivystys maanantaista sunnuntaihin klo 0–24  

Nollalinja on valtakunnallinen ja ilmainen auttava puhelin, jonne voi soittaa mihin kellonaikaan tahansa, 
vuoden jokaisena päivänä. Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaal ista 

väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan. Päivystäjät ovat ammattilaisia ja heidän 

kanssaan voi keskustella täysin anonyymisti sekä luottamuksellisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoja: www.nollalinja.fi  
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Muuta keskusteluapua: 

 

Helsingin ortodoksinen seurakunta: Kerro, kuuntelen 

Puhelinnumero, päivystysajat ti, pe ja la klo 18–22     09 856 46 299 

Venäjänkielinen päivystys ma klo 18-20       09 856 46 299 

 

Helsinki Missio  

Aamukorva         09 2312 0210 

Päivystys maanantaista sunnuntaihin klo 5–8  

Aamukorva tarjoaa ystävällisen kuulijan ja keskustelukumppanin yli 60-vuotiaille, kun kun huolet painavat 

mieltä tai uuden päivän kohtaaminen tuntuu ahdistavalta. Päivystäjänä toimii aina tehtävään koulutettu 

vapaaehtoinen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Lisätietoja: helsinkimissio.fi/senioreille/aamukorva   

Juttukorva     045 341 0504 

HelsinkiMission uusi palvelu Juttukorva tarjoaa keskusteluseuraa yksinäisille. Järjestön työntekijät vastaavat 

puhelimeen maanantaista perjantaihin klo 13-15. 

 
 

Hengitysliitto – Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin  044 407 7010 

Tiistaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 16-19  

 

  

Muistiliitto  

Vertaislinja-tukipuhelin      0800 9 6000 

tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin vuoden jokaisena päivänä (klo 17–21) 

maksuttomassa numerossa. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat. 

Muistineuvo-tukipuhelin      09 8766 550 (0,08€/min.+pvm). 

tarjoaa muistisairauksiin sekä hoito- ja palvelujärjestelmiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa maanantaisin, 

tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17). Puheluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.  

Ruotsinkielinen päivystys (Minneslinjen) tiistaisin klo 14-17 09 8766 550 

 

Suomen ev.lut. kirkko  

Kirkon keskusteluapua     0400 22 11 80  

Päivystys perjantai ja lauantai klo 18–03, sunnuntaista torstaihin klo 18–01  

Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. 

Kaikki keskusteluavun palvelut ovat käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi. Keskusteluapu on tarkoitettu 

kaikille, joka kaipaat kuuntelijaa. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksen mukaisen hinnan. 

Lisätietoja: kirkonkeskusteluapua.fi/   

Palveleva Chat https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu  > Avaa chat 

Palveleva Netti https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu  > Avaa sähköpostilinkki 

Palveleva kirje Palveleva kirje, PL 210. 00131 Helsinki (liitä mukaan yhteystiedot, jos haluat 

  vastauksen) 
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Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland  

Kyrkans samtalshjälp  0400 22 11 90  

Måndag till söndag kl. 20-23  

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga 

eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Läs mer: samtalstjanst.fi/   

  

Takuusäätiö / Velkalinja       0800 98009 

Velkalinja palvelee arkisin kello 10 – 14. 

Takuusäätiön Velkalinja ja chat -neuvontaan kanttaa ottaa yhteyttä kun omat tai läheisen raha-asiat 
painavat mieltä. Huoli voi olla pieni tai suuri. Linjoilla vastaavat säätiön työntekijät. Hahmotamme tulo-, 

meno ja velkatilannetta. Meiltä voi kysyä esimerkiksi taloudenhallinnasta, laskujen sopimisesta, 

maksuhäiriömerkinnästä, velkojen ratkaisukeinoista tai perinnästä. Neuvonta on maksutonta, 

valtakunnallista ja anonyymiä. 

 

 

CHAT 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Chateista saa apua apua moneen elämäntilanteeseen: väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteessa, vauvan 

unipulmiin ja muihin vauvaperheen haasteisiin, tai kun päihteet aiheuttavat huolta. Kahdenkeskisiä ja 

ryhmächateja eri elämäntilanteisiin, vertaisryhmäkeskustelua. 

 https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-verkossa/  

 

Imetyksen tuki 

ImetysChatiin pääset Imetyksen tuki ry:n verkkosivujen kautta, josta löydät myös lisätietoa sekä palvelujen 

aukioloajat. 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Lasten ja nuorten chat & somelinkit  

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/ 

Vanhempainnetin chat  https://www.mll.fi/   

 

Mielenterveyden keskusliitto 

 

Valoa-chat osoitteessa   www.mtkl.fi  

Luottamuksellinen keskustelupaikka kaikista mielenterveysasioista. Juttele chatissa mielenterveysalan 

ammattilaisen kanssa arkisin kello 12–15. Vertaistukea chattaillen arkisin kello 15–18. 

Mielenterveysneuvontaa puhelimitse arkisin 10–15 numerossa 0203 91920. 

Maksuton vertaistukipuhelin arkisin 10–15 numerossa 0800 177599. 

 

 

https://samtalstjanst.fi/
https://samtalstjanst.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-verkossa/
https://imetys.fi/apua-imetykseen/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.mll.fi/
http://www.mtkl.fi/


  
  

  
  

Mieli – Suomen mielenterveys ry  

Tukinetti                     https://tukinet.net/ 

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville 

ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua 

ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen 

tukihenkilön. Tukinetin kautta mm.: 

Sekasin chat                     (myös https://sekasin247.fi  ) 

Päivystys ma – pe klo 9-24, la-su 15-24  

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 10-29 -vuotiaille. Sekasin-chatissä voit keskustella 

mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät 

järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.  

Solmussa-chat  https://tukinet.net/ 

Chat aikuisille päivystää maanantaina ja keskiviikkona klo 15-19 

 

Naisten Linja  

tarjoaa tukea kaiken ikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. 

Luottamuksella ja myös anonyymisti. Tukea netissä: Chat to 17–19. 

https://www.naistenlinja.fi/palvelut/ 

Kysymys- ja vastauspalvelu 24/7 

 

Takuusäätiö 

Takuusäätiön chat -neuvontaan kanttaa ottaa yhteyttä kun omat tai läheisen raha-asiat painavat mieltä. 

Huoli voi olla pieni tai suuri. Linjoilla vastaavat säätiön työntekijät. Hahmotamme tulo-, meno ja 

velkatilannetta. Meiltä voi kysyä esimerkiksi taloudenhallinnasta, laskujen sopimisesta, 

maksuhäiriömerkinnästä, velkojen ratkaisukeinoista tai perinnästä. Neuvonta on maksutonta, 

valtakunnallista ja anonyymiä. 

Kysy rahasta -chat on auki maanantaista torstaihin klo 12.30-15.00 osoitteessa www.takuusaatio.fi 

 

LINKIT 

 

Ajankohtaisia linkkejä koronaviruksesta ja psykologisesta tuesta: 

 

Päivittyvä ohje koronaviruksesta vapaaehtoisille: https://rednet.punainenristi.fi/Koronaohje  

Ajankohtaista koronaviruksesta: www.thl.fi   

Nina Lyytisen podcast-vieraana Ferdinand Garoff: https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/koronavirus-

psykososiaaliset-vaikutukset 

Mieli ry: https://mieli.fi/fi/koronaviruksen-aiheuttamaa-huolta-voi-lievittää  

THL: https://thl.fi/fi/-/koronavirus-voi-ahdistaa-seka-aikuista-etta-lasta-nain-pidat-itsestasi-ja-laheisistasi-

huolta 

Vanhustyön keskusliitto:  

https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/vinkkilista-pidetaan-huolta-ikaihmisista.html 
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Kriisikeskuksia netissä: 

• https://www.tukinet.net/ 

Apua arkielämän kriisitilanteissa 

• http://www.mll.fi/nuortennetti/ 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, nuortennetti 

 

Vertaistukea ja tietoa: 

• www.apua.info 

Tukea jaksamiseen (mm. kriisit, suru, pelot, väkivalta, avioero, itsemurha, lapsen hyvinvointi, masennus, 
nettiriippuvuus, päihdeongelmat, stressi 

• www.huoma.fi 

Henkirikoksen uhrien läheiset ry 

• www.invalidiliitto.fi 

Fyysisesti vammaisten valtakunnallinen vaikuttamis- ja palvelutoiminnan järjestö 

• www.kapy.fi 

Vertaistukea lapsensa menettäneille 

• www.mieli.fi 

Vertaistukea mm. itsemurhan tehneiden läheisille (myös lapsille ja nuorille), kadonneiden läheisille, 
henkirikoksen uhrien läheisille sekä maahanmuuttajille. 

• www.mielimaasta.fi 

Vertaistukea masennukseen 

• www.mll.fi 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

MLL:n nuorten netti, http://www.mll.fi/nuortennetti/ 

MLL:n verkkojulkaisut: http://www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/ 

• www.mtkl.fi 
Mielenterveyden keskusliitto 

• http://www.nuoretlesket.fi/yhdistys/ 

Työikäisten leskien vertaistukijärjestö 

• www.nuortenkriisipiste.com 

12–29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen 

• www.nyyti.fi 

Opiskelijoiden henkinen hyvinvointi ja elämänhallinta 

• www.pela.fi 
Pelastakaa Lapset ry 

• paihdeneuvonta.fi Helsingin Diakonissalaitoksen ja EHYT ry:n RAY:n rahoittama valtakunnallinen 

päihdeneuvontapalvelu 

• www.suomendelfins.fi 

Tukijärjestö seksuaalisen hyväksikäytön uhreille ja heidän läheisilleen 

• www.surunauha.net 

Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille 

• www.traumaterapiakeskus.com 

Tietoja, neuvontaa, koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville 
henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. 

• www.tukinainen.fi 

Tukea seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneille 

• www.tukinet.fi 

Apua arkielämän kriiseissä 

• www.vanhustyonkeskusliitto.fi 

Ikääntyvien ja vanhusten hyvinvointi 
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VIDEOT 

Koronavirus: Pienillä teoilla on merkitystä:  https://www.youtube.com/watch?v=_wAyD3p_tzk  

Koronavirus: Miten torjua yksinäisyyttä? https://www.youtube.com/watch?v=18Vcm6gxXqk  

Koronavirus: Median seuraaminen: https://www.youtube.com/watch?v=HvCE3PXIrbI  

Koronavirus: Jos joudut jäämään kotiin: https://www.youtube.com/watch?v=hHc-l5Lv414  

Koronavirus: Miten puhua lapsen kanssa Korona-viruksesta:   

https://www.youtube.com/watch?v=qo33pzDvkEA&feature=youtu.be  

 

 

Joulun aika - apua ja tukea joulunpyhinä: 

 

A-klinikkasäätiö 

Joulu-chat alkoholistien aikuisille lapsille järjestetään tiistaina 22.12. Jaetaan jouluajan herättämiä 
tuntemuksia ja suunnitellaan yhdessä uusia omannäköisiä hyvän mielen jouluperinteitä.  

Lue lisää: https://lasinenlapsuus.fi/info/ajankohtaista/chat-2212-ajatuksia-joulusta 

 

EHYT ry 

Päihdeneuvontapuhelin  0800 90045 

Huolestuttaako oma tai läheisesi päihteidenkäyttö? Soita maksuttomaan numeroon, saat apua päihdetyön 

ammattilaisilta ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia. 

 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Chat-palvelut ovat avoinna myös joulun aikaan. Chateista saa apua moneen elämäntilanteeseen: 

väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteessa, vauvan unipulmiin ja muihin vauvaperheen haasteisiin, tai kun 

päihteet aiheuttavat huolta. 

Chatit ovat avoinna normaalisti 22.12. asti (arkipäivisin klo 10-19 ja viikonloppuisin klo 14-18) 

23.12.-31.1. chatit päivystävät klo 10-16. Chatit ovat suljettuna 24.-27.12. ja 1.-3.1. 

Lasten ja nuorten chat on avoinna normaalisti 22.12. asti (arkipäivisin klo 15-20). 
23.12.-31.1. chat on avoinna klo 15-17. Lasten ja nuorten chat on suljettuna 24.-27.12. ja 1.-3.1. 

Lue lisää: https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-verkossa/  

 

Irti Huumeista ry 

Jouluna: Oletko huumeiden käyttäjän läheinen tai toipuja? Saat vertaistukea ja -apua Irti Huumeista ry:n 

suljetuista vertaisryhmistä. Laita liittymispyyntö hyvissä ajoin ennen joulua, niin saat tukea jo joulunpyhinä.  

Läheisille: https://irtihuumeista.fi/laheisille/fb-vertaistukiryhmat-laheisille/ 

Toipujille: https://irtihuumeista.fi/toipujille/facebook-sivut/ 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Lasten ja nuorten puhelin ja chat ovat avoinna vuoden jokaisena päivänä – myös jouluna. Joulunpyhinä 

puhelin ja chat päivystävät joka päivä kello 14–17.  Lisätietoja Lasten ja nuorten puhelin – Nuortennetti 
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Mielenterveyden keskusliitto 

Neuvontapalvelut tukevat ja auttavat mielenterveyden kysymyksissä arkipäivisin myös läpi joulunajan 

juhlapyhien. Vertaistukea chattaillen arkisin kello 15–18 (poikkeuksena 23.12 ja 31.12. jolloin vertaischat 

suljettu).  

Valoa-chat osoitteessa www.mtkl.fi 

Mielenterveysneuvontaa puhelimitse arkisin 10–15 numerossa 0203 91920. 

Maksuton vertaistukipuhelin arkisin 10–15 numerossa 0800 177599. 

 

Mieli ry 

MIELI ry tarjoaa keskusteluapua läpi joulun ja uudenvuoden: 
Kriisipuhelin suomeksi 09 2525 0111 päivystää 24/7. Lisätietoja mieli.fi/kriisipuhelin. 

Kriisipuhelin ruotsiksi, Kristelefon, 09 2525 0112 ma, ke klo 16-20, ti, to, pe klo 9-13. 

Kriisipuhelin arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 ma, ti klo 11-15,  ke klo 13-16 ja klo 17-21, to klo 10-

15. 

 

Nuorille suunnattu Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24 (myös juhlapyhinä) 

osoitteessa sekasin.fi 

 

Sekasin Discord on auki 24/7 osoitteessa discord.gg/sekasin 

 
Keskusteluapua verkossa antaa myös Tukinet.net Kirjoita omalle tukihenkilölle tai osallistu 

ryhmäkeskusteluihin tai chatteihin. Aikuisille suunnattu Solmussa-chat päivystää Tukinetissä arkipäivisin 

ma, ke ja to klo 15-19 sekä ti klo 15-17. 

Voit ottaa yhteyttä nimettömänä. 

 

Raittiuden Ystävät / Raitis Linja   0800 508 230 

Raitis Linja on avoinna vuodenvaihteessakin arkisin klo 12–15. Koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyttä ja 

sosiaalisia ongelmia. Raittiuden Ystävät tarjoaa juttuseuraa ja vinkkejä hyvinvointiin arkisin klo 12–15 Raitis 

Linja -puhelinpalvelussa numerossa 0800 508 230. Numerossa saa tietoja raittiin elämäntavan eduista ja 
vinkkejä päihteettömään vapaa-aikaan. Puhelimessa on mahdollista tehdä myös alkoholinkäytön riskitasoa 

mittaava AUDIT-testi. 

 

Suomen Punainen Risti 

Auttava puhelin tarjoaa henkistä tukea joulun aikana, erityisesti yksinäisille. Puhelin on auki 24.-27.12. klo 

15-21. 

– suomenkielinen puhelin   0800 100 200 

– ruotsinkielinen puhelin   0800 100 300 
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