TURVASUUNNITELMA

Turvasuunnitelman tekemistä
suositellaan kaikille väkivaltaisessa
suhteessa tai vastaavissa tilanteissa
eläville. Turvasuunnitelman tekeminen
on tärkeää myös tilanteissa, joissa
kumppani erosta tai erilleen muutosta
huolimatta jatkaa ahdistelua ja
uhkaavaa käyttäytymistä.

Turvasuunnitelma auttaa väkivallan
uhreja ja lapsia

ennakoimaan väkivaltatilanteita

o

vahvistamaan hallinnan tunnetta

o

väkivaltatilanteissa
o

vähentämään ja lieventämään
väkivallan seurauksia.

Turvallisuuden lisääminen parisuhteessa
Tärkeimmät puhelinnumerot ovat minun ja lasteni saatavilla _______________

Voin kertoa _______________ ja _________________ väkivallasta ja pyytää heitä
soittamaan poliisille, jos he kuulevat epäilyttäviä ääniä kodistani.

Jos joudun lähtemään kodistani, voin mennä:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Voin jättää turva/valmiuslaukkuni (ks. muistilista)_________________________
Jos lähden, otan mukaani/mukaani tulevat _______________________________

Varmistaakseni turvallisuuttani ja riippumattomuuttani, voin:
 pitää käteistä rahaa aina mukana puheluita tms. varten
 varmistaa puhelimen toimintavalmiuden
 käyttää turvahälyttimiä
 avata oman tilin
 vaihdella kulkureittejäni
 harjoitella hätä- ja pakotilanteita (myös lasten kanssa) ja päivittää
turvasuunnitelmaa jatkuvasti.
Jos väkivalta alkaa, minun tulee välttää esimerkiksi kylpyhuonetta (ei
ulospääsyä) ja keittiötä (potentiaaliset aseet; veitset) sekä
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Turvallisuuden lisääminen parisuhteen päättymisen jälkeen

Varmistaakseni turvallisuuteni voin:
 vaihtaa lukot
 asentaa metalli/teräsovet; hälytysjärjestelmän, palohälyttimiä ja
ulkovaloja.
Informoin _______________ ja _________________ että kumppanini ei enää
asu kanssani ja pyydän heitä soittamaan poliisille, jos hänet nähdään
kotini tai lasteni läheisyydessä.
Kerron lapsiani hoitaville ihmisille niiden henkilöiden nimet, joilla on lupa
hakea lapset. Näitä henkilöitä ovat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Voin kertoa työpaikalla/koulussa __________________ tilanteestani ja
pyytää ___________________________ vastaanottamaan epäilyttävät puhelut.
Voin välttää käyttämästä niitä kauppoja, pankkeja ja ___________________,
joita käytin asuessani kumppanini kanssa.
Epävarmoissa ja uhkaavissa tilanteissa voin aina ottaa yhteyttä
_________________________________________________________________________

Tärkeitä puhelinnumeroita
Auttava Puhelin________________________________________________________
Poliisi__________________________________________________________________
Tukihenkilö____________________________________________________________
Yleinen hätänumero____________________________________________________

MUISTILISTA
 henkilöllisyystodistus ja muut viralliset asiakirjat (esim. passi,
ajokortti, vakuutukset, vuokrasopimus, velkakirja)
 pankki- ja luottokortit (maksamattomat laskut)
 käteistä rahaa (esim. taksia tai puheluja varten)
 avaimet (esim. koti, auto, ystävän/sukulaisen asunto)
 lääkkeet ja hygieniavälineet
 varavaatteet
 lasten lempilelut
 tärkeimmät puhelinnumerot ja osoitteet
 todisteet kumppanin väkivallasta (esim. muistiinpanot,
nauhoitteet, päiväkirja, rikostutkinta-asiakirjat,
tukihenkilön/terapeutin yhteystiedot)
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