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Mii lij õõldâskõskkvuõttviõkkväʹldd?

Jeeʹresmiõllsažvuõđ koʹlle jieʹllma, leša viõkkväʹldd ij. Jeeʹres-
miõllsažvuõtt da reiddšõõttmõš liâ vueʹjj, koin kuäbbaž-a vueʹs-
spieʹll vuäitt friijâld da tääʹssärvvsânji mainsted jiijjâs jurddjeez 
da ǩiõččâmvueʹjjeez. Jõs jõudd åårrad vaarõõleeʹl, pââll, tåbdd 
vaarr da vuâllnâttmõššân šõddmõõžž, kõõččmõš vuäitt leeʹd 
jiõggsaž viõkkvääʹldest. Juâkksast lij vuõiggâdvuõtt särnnad jiij-
jâs jurddjeez tääʹssärvvsânji da põõltaa. Persoonlaž frijjvuõtt da 
kuõskteʹmesvuõtt liâ vuâđđlääʹjj meâldla vuâđđvuõiggâdvuõđ.

Õõldâskõskkvuõttviõkkväʹldd vuäitt leeʹd ouddmiârkkân fyyslaž, 
jiõggsaž, seksuaalʼlaž, ekonoomlaž leʹbe åskldõʹǩǩe õhttneei. 
Še viõkkvääʹldest pâi ååreeʹl, leʹbe viõkkvääldlaž pirrõõzzâst 
jieʹllem, tõn vuäinnmõš, kuullmõš leʹbe jeeʹresnalla tuõđštum-
muš, lij viõkkväʹldd. 

Õõldâskõskkvuõttviõkkväʹldd vaaikat juõʹǩǩ vueʹssbeäʹli pueʹr-
rjieʹllma da tiõrvâsvuõʹtte. Varddad da miõllad vueiʹtte rea-
gâʹstted viõkkväldda määŋgain jeeʹres naaʹlin. Viõkkväʹldd 
vuäitt tuejjeed fyyslaž vââʹjjid leʹbe toobdjieʹllma ja jälstõõtt-
mõʹšše õhttneei õudldõõzzid mâta tåʹsǩǩvuõđ, vueʹđđemheäm-
mõõzzid, loʹssesmiõllvuõđ da straamm da vieʹrrvuõđ tobddjid.

Viõkkvääʹld vuâlla šõddmõš iʹlla ni kuäʹss tuu vieʹrr. Viõkkväldda 
liâ vuäǯǯamnalla vieʹǩǩ.

Õõldâskõskkvuõttviõkkvaaʹldin miârktet, što ǩii-ne tuʹnne õõldâsooumaž čuõʒʒat tuu 
leʹbe âânn tuu hueʹneld. Õõldâsooumaž vuäitt leeʹd ouddmiârkkân ânn j̓õž leʹbe oouʹdab 
ääv- leʹbe pieʹllkueiʹmm, puärraz leʹbe päärnaž. 

Tuʹst lij vuõiggâdvuõtt staann j̓a jieʹllma.  
Mainsteeʹl viõkkvääʹldest tuʹst lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad vieʹǩǩ.  
Jeäʹl kuõđđu õhttu.



Kõõččmõõžž da vasttõõzz 
tuõrvvpõõrtâst
Kuäʹss vuäitam mõõnnâd tuõrvvpõʹrtte?
Vuäitak ooʒʒõõttâd tuõrvvpõʹrtte, ǥu toobdak da ǩiõččlââstak 
õõldâskõskkvuõttviõkkvääʹld leʹbe tõn vaar. Viõkkvääʹld ij taar-
bâž leeʹd fyyslaž, pâi tõt vuäitt leeʹd še ouddmiârkkân jiõggsaž, 
seksuaalʼlaž leʹbe ekonoomlaž viõkkväʹldd. Viõkkväʹldd vuäitt 
äʹlǧǧed nõõmtummšen, rääʹjtummšen leʹbe ooumažkõskk-
vuõđin čårstummšen, tâʹl tõn lij vaiggâd tobdsted viõkkväʹldden.

Vuäitak pueʹtted tuõrvvpõʹrtte õhttu leʹbe õõutsââʹjest päärnai-
vuiʹm. Tuõrvvpõõrtâst åårrmõš lij tuʹnne pâi määustem di jiõk 
taarbâž vuõlttõõzz. Jiõggad äʹštteei vueʹjjest soiʹtte pâi jieʹtt-
nââmra 112. 

Mäʹhtt piâzzam tuõrvvpõʹrtte?
Tuõrvvpõrtt lij pâi äävai. Vuäitak mõõnnâd koozz täättas tuõrv-
vpõʹrtte Lääʹddjânnmest soorčǩani jälstemkååʹddest. 

Jõs piâzzak vueʹlǧǧed tuõrvvpõʹrtte rääuhast, soiʹtte 
tuõrvvpõʹrtte, ouddâl ǥu puäđäk. Tâʹl ainsmââttak, što 
kõõččmõõžžâst åårrai tuõrvvpõõrtâst lij päiʹǩǩ da vuäǯǯak 
tääʹrǩab pueʹttemvuäppõõzzid teʹlfoonin. Jõs jiõk jiõččniʹžže 
piâzz tuõrvvpõʹrtte, vuäǯǯak teʹlfoonin lââʹssteâđaid jeeʹres 
vaajtõsmääinain.

Juõʹǩǩ tuõrvvpõõrt õhttvuõđteâđaid kaaunak addrõõzzâst  
www.nollalinja.fi/turvakoti

Mäʹhtt tuõrvvpõrtt vuäitt vieʹǩǩted muu?
Tuõrvvpõõrtâst vuäǯǯak suõj viõkkvääʹldest da vieʹǩǩ viõkk-
vääʹld loopptummšen. Vuäǯǯak kriisvieʹǩǩ di tuärjjõõzz da teâđ 
vueʹjj aaʹššid. Tuõrvvpõõrtâst vuäitak rääuhast smiõttâd vueʹj-

jad da tuejjeed pueʹttiäigga õhttneei vueʹjj riâššmõõžžid õõut-
sââʹjest tuõrvvpõõrt tuâjjlaivuiʹm. 

Tuõrvvpõrtt tuejjad tuin õhttsažtuâj veʹrǧǧniiʹǩǩi di jeeʹres tåim-
mjeeʹjivuiʹm, mâte organisaatioi da jälstemkääzzkõõzzivuiʹm. 
Tuõrvvpõõrt kääzzkõõzz jiâ määuʹs tuʹnne ni mâid. 

Muʹvddem tuõrvvpõõrtâst lij?  
Tuõrvvpõõrtâst vääʹldet lokku juõʹǩǩʼka individuaalʼlaž vueʹǩǩ da 
taarb. Pääiʹǩ liâ tuejjuum staanʼjen da tuʹnne lij âânnmõõžžâst 
jiijjad-i lõnnj. Vuäǯǯak še porrmõõžž da jeeʹres taarbla, mâta 
vueʹđđemassjid da vieʹltʼteʹmes hygieniaouddsid. Tuõrvvpõrtt-
pââʹj pešttmõš lij pâi individuaalʼlaž, sõõrčeeʹl tuu vueʹjjest da 
tarbbsin. 

Vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd vuäitak jååʹtted tuõrvvpõõrtâst tuâjast 
da päärna vueiʹtte jååʹtted peiʹvvhååidast leʹbe škooulâst. Tuõr-
vvpõõrt personkåʹdd vieʹǩǩat tuu vueʹjj aaʹšši jäʹrjstummšest. 

Mâid taarbšam mieʹldd tuõrvvpõʹrtte?
Jõs piâzzak vueʹlǧǧed tuõrvvpõʹrtte rääuhast, paʹǩǩed mieʹldd 
pihttsid da tääʹrǩes persoonlaž täʹvvrid, mâte taarbšmad talk-
kâz, persoonvuõtt-tuõđštõs da baŋkktiõtt.

Jõs puäđak tuõrvvpõʹrtte päärnaivuiʹm, paʹǩǩed tarbbsõs täʹv-
vrid še siʹjjid. Mieʹldd kaʹnnat väʹldded ouddmiârkkân vueʹđđem-
siõrr, šõõʹŋid suåppi pihttsid da päärna talkkâz. 

Vuäitak soiʹttjed tuõrvvpõʹrtte da kõõččâd lââʹssteâđaid. 



Teʹlfon (kuvddlõs): 029 524 6000  
Neʹttpååʹšt: risttnõmm.sokknõmm@thl.fi • Teâđstõõllmõõžž: info@thl.fi  
thl.fi |   @THLorg

Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel 
Pååʹstaddrõs: PL 30, 00271 Helsinki  
Jååʹttemaddrõs: Mannerheimintie 166, Helsinki 

Lââʹssteâđ
Tuõrvvpõõrt õhttvuõđteâđaid kaaunak addrõõzzâst:  
www.nollalinja.fi/turvakoti  
 
Noll-liinj teʹlfon-nââmar lij 080 005 005 da neʹttaddrõs  
nollalinja.fi

Vuäǯǯak õõldâskõskkvuõttviõkkväldda vieʹǩǩ ouddmiârkkân 
noll-liinjâst, tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst, sosiaaltååimast, sosiaal- 
da kriispeiʹvvrõõttâmpääiʹǩest, pååʹlsest da õõldâskõskkvuõtt-
viõkkväʹlddtuõjju spesiaallõõvvâm organisaatioin.

Vieʹǩǩteei teʹlfon Noll-linjj 080 005 005
Noll-linjj lij määusteʹmes vieʹǩǩteei teʹlfon, koozz vuäitak soiʹtt-
jed måkam čiâssäigga täättas, eeʹjj juõʹǩǩ peiʹvven. 

Noll-linjj vieʹǩǩat 24/7:

•  pukid, ǩeäk liâ ǩiõččlâsttam da tobddâm viõkkvääʹld leʹbe 
viõkkvääʹld vaar õõldâsooumažkõskkvuõđstes. 

• neezzan, kook liâ ǩiõččlâsttam da tobddâm viõkkvääʹld leʹbe 
viõkkvääʹld vaar. 

•  viõkkvääʹld ǩiõččlâsttam da tobddâm õõldâsoummu.

Tuʹst ij taarbâž särnnad teʹlfoonâst nõõmat. Peivvrõʹtti ij ni še 
vueiʹn teʹlfon-nââmrad ij-ǥa teʹlfoonâst kuõđđu ǩiõjj teʹlfon-
laʹsǩǩe. Noll-liinjâst tuu kuvddal da tuärjjad ämmatooumaž, 
ǩeäin vuäitak saǥstõõllâd naʹddjemnallšeld da smiõttâd jiijjad 
jieʹllemvueʹjjad.  

Noll-liinjin vuäitak saǥstõõllâd peiʹvvrõõttjin lääddas, ruõccâs 
leʹbe eŋgglõsǩiõʹlle, da teʹlfontuʹlǩǩummuž pääiʹǩ määŋgain jeeʹ-
res še ǩiõlin.

Koʹst tuõrvvpõõrti lââʹssen 
vuäitam vuäǯǯad vieʹǩǩ 
õõldâskõskkvuõttviõkkväldda?

”Tuõrvvpõõrt liâ äävai pirr suutk,  
eeʹjj juõʹǩǩ peiʹvven.”

http://thl.fi
http://www.nollalinja.fi/turvakoti
http://nollalinja.fi

