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IKÄÄNTYNEIDEN KALTOINKOHTELU

• Luottamuksellisessa suhteessa tapahtuva teko tai tekemättä 
jättäminen, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai 

turvallisuuden. 

(Suvanto ry, 2012)

• 'A single or repeated act or lack of appropriate action, occurring within 
any relationship where there is an expectation of trust, which causes 
harm or distress to an older person'. 

(WHO, Toronto 2002)
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Henkilökohtaista keskusteluapua
Käyttäytyykö läheisesi sinua kohtaan uhkaavasti?
Satuttaako hän sinua sanoilla tai teoilla?
Joudutko antamaan rahaa tai omaisuutta vasten 
tahtoasi?
Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen?

Älä jää yksin miettimään. Tule meille, yhdessä voimme 
löytää uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.
Suvanto ry tarjoaa ammattiauttajan neuvontaa ja 
keskusteluapua ikääntyneille. Palvelut ovat 
maksuttomia.
Toimistomme sijaitsee Helsingin Töölössä hyvien 
kulkuyhteyksien varrella.
Lisätietoa ja ajanvaraukset puhelinnumerosta: 
050 577 0218.



Vertaistuen ryhmät

• Ikääntyneille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa 
tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessa 

• Tavoitteena on luoda turvallinen ryhmä, 
jossa ikääntyneet voivat voimaantua
vertaistuen keinoin

• Kaksi ammattilaista ryhmäohjaajina, 
joista toinen on Suvanto ry:n työntekijä 

• Ryhmät kokoontuvat Helsingissä ja 
Vantaalla palvelukeskusten tiloissa

Kysy lisätietoa ryhmistä vastaavalta yhdistyksen 
työntekijältä puh. 050 577 0214



SUVANTO-RYHMÄ

” Olimme yhdessä, jaoimme, annoimme 
ja saimme. Ihana ryhmäkerta, puhuimme 
paljon peloista, kuolemasta ja 
yhteisöllisyydestä”.

”On ollut kiva tulla ryhmään ja puhua 
asioista, joita ei voi kertoa muille”.

”Ryhmässä on hyvä rauhoittua. Ryhmä 
helpottaa stressiä”.

” Tuonut sisältöä elämään…on ollut paikka 
minne mennä, ei ole tarvinnut olla vain 
kotona…uudet ihmissuhteet ovat 
rikastuttaneet elämääni”.
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www.katketytaanet.fi



Kiitos!
Lisätietoa:

www.suvantory.fi

www.mummonmarkanvartijat.fi

www.katketytaanet.fi 

Suvanto-linja

0800-06776 tiistaisin ja 
torstaisin klo 13-15.00

Lakineuvonta parillisten
viikkojen keskiviikkona klo 16-
18.00

Yhteystiedot:

Päivi Helakallio

paivi.helakallio@suvantory.fi
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