
Turvaa ja toimi!
- humanitäärinen asia

Älvkarlebyhus, Älvkarlebyn kunta,
poliisi ja Sauvera toimivat yhteistyössä 

valottaakseen lähisuhdeväkivaltaa
ja mitä me kanssaihmiset ja naapurit 

voimme tehdä sen estämiseksi.

Finska



Tavoitteena on tehdä Turvaa ja toimi -aloite pitemmällä aikavälillä tutuksi 
kunnan kaikille asukkaille sekä samalla vahvistaa kunnan asukkaiden 
asennetta, suhtautumista, toimintatapaa, kun he epäilevät jonkun jou-
tuvan väkivallan kohteeksi.

Pyrkimyksenä on saada yksityiset vuokraisännät, asumisoikeus-yhdistyk-
set, omakotitalojen omistajat ja muut kunnassa toimintaa harjoittavat 
toimijat asettumaan aloitteen taakse.

Turvaa ja toimi on Östhammarshemin aloite, johon me olemme päät-
täneet osallistua. Koska meitä saman konseptin parissa työskenteleviä 
kuntia on useita, toivomme sen leviävän laaja-alaisesti. Yhdessä me 
voimme saavuttaa hyviä tuloksia!

Verkkosivustoilla alvkarlebyhus.se ja alvkarleby.se voit lukea lisää aloit-
teesta ja siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä saadaksesi lisätietoa ja 
apua, jos tarvitset sitä.

Kerrostalon asukkaana voi sekä kuulla että nähdä sellaista, joka saa 
reagoimaan.

Haluamme kehottaa toimimaan, kun herää epäily jonkun kaltoinkohte-
lusta. Sinun ei tarvitse olla varma siitä, että joku tulee kaltoinkohdelluksi, 
riittää, että epäilet sitä.
Epäillessäsi rikosta tai vaaraa, älä epäröi, vaan soita poliisille

numeroon 112.

Jos olet epävarma, onko kyse rikoksesta, voit soittaa Sauvera vartiointi-
päivystykseen/Sauvera störningsjour puh. 026-420 36 50. He ottavat 
tarvittaessa suoran yhteyden poliisiin.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa nimeäsi, mutta on tärkeää, että juuri sinä 
toimit vaistosi mukaan, se voi pelastaa ihmisen hengen!

Turvaa ja toimi! 
Tarkoituksena on levittää tietoa 
lähisuhdeväkivallasta ja sen eri 

muodoista. Teemme sen
tuomalla esiin aloitteen ja

järjestämällä eri
aktiviteetteja.

Tärkeät
puhelinnumerot

Poliisi 112
Sauvera 026-420 36 50
Sosiaalipalvelu 026-83 000
Sosiaalipäivystys 018-15 50 00
Älvkarlebyhus 026-420 36 50
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnojouren Liljan 0293-100 22
Bris 116 111
Välj att sluta 020-555 666
Somaya Stödjour 020-81 82 83

Yhteiskunnassa on useita 
toimijoita, joiden puoleen voit 
kääntyä, jos sinä, joku läheisesi 
tai naapurisi on avun tai tuen 
tarpeessa.

Vuonna 2021 Ruotsissa todet-
tiin 19 väkivallan aiheuttamaa 
kuolemantapausta, joissa uhri 
ja tekijä olivat parisuhteessa.

17% kaikista kuolemaan johta- 
neista väkivaltatapauksista oli 
vuonna 2021 tehty parisuh-
teessa.

Suurin osa lähisuhdeväkivalta- 
tapauksista jää ilmoittamatta 
poliisille, vain yksi neljäsosa 
niistä ilmoitetaan poliisille.

Lähde: Rikostenehkäisyneuvosto/ 
Brottsförebyggande rådet, bra.se Skannaa QR-koodi saadaksesi lisätietoa useammilla kielillä



Yhteistyökumppanit

Fyysinen väkivalta
Töniminen, lyöminen, potkiminen, kuristaminen, terä- tai ampuma-aseen käyttö.

Seksuaalinen väkivalta
Ei-toivottujen koskettelujen kohteeksi joutuminen, seksuaalisen kanssakäymisen 
eri muotoihin pakottaminen, raiskaus, seksuaalisen kanssakäymisen eri muoto-
jen todistaminen.

Psyykkinen väkivalta
Eristäminen, suulliset loukkaukset, henkinen painostaminen, nöyryyttäminen.

Aineellinen väkivalta
Kodin huonekalujen tai muiden tavaroiden rikkominen tai muu vahingonteko. 
Väkivallan kohteeksi joutuva voidaan myös pakottaa itse tuhoamaan hänelle 
erityisen tärkeää omaisuutta. Väkivalta voi myös kohdistua kotieläimiin.

Taloudellinen väkivalta
Perheen talouden kontrollointi, jonkun toisen tilikortin takavarikointi, menojen 
selvittämisen vaatiminen, lainan ottoon pakottaminen väkivallan välttämiseksi, 
työnteon lopettamiseen pakottaminen, jottei henkilö voisi saada omia tuloja.

Piilevä väkivalta
Piilevä väkivalta merkitsee jatkuvaa pelkoa tai huolta väkivallasta. Se voi olla väki-
vallan tekijän kehon asennosta ja olemuksesta näkyvää suuttumusta tai aggres-
siivisuutta, jotka synnyttävät pelkoa ja jotka koetaan uhkaavina tai yhdistetään 
aiempiin väkivaltaisiin kokemuksiin.

Laiminlyönti
Perustarpeissa (ruoka, hygienia, lääkkeet) auttamatta jättäminen, tärkeiden 
apuvälineiden hävittäminen tai tahallinen tuhoaminen, jotta väkivallan kohteeksi 
joutuva tulisi enemmän riippuvaiseksi väkivallan tekijästä.


