
www.suomendelfins.fi 

Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille, 

heidän läheisilleen ja ammattiauttajille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. puhelinpäivystys, keskusteluapu 

ryhmissä tai henkilökohtaisesti sekä koulutus. Yhdistys ylläpitää Delfiinihyppy-keskustelupalstaa. 

Toipuminen on mahdollista 
Seksuaalista hyväksikäyttöä kokenut tai kohdannut voi toipua. Tutustu sivuihimme, soita rohkeasti 

puhelinpäivystykseemme, osallistu keskusteluun tai liity jäseneksi. Toipuminen voi kestää, mutta se on 

mahdollista. 

Delfiinit auttavat haavoittunutta 

Suomen DELFINS ry. on saanut nimensä delfiineiltä, jotka auttavat sairaita tai haavoittuneita lajitovereitaan, 

kunnes nämä tervehtyvät ja tulevat toimeen yksin. Tunnistaessaan hätäkutsun delfiinit seuraavat kutsua ja etsivät 

kadonneen. Sen jälkeen ne auttavat haavoittuneen pinnalle hengittämään. 

 

www.sininentuki.info 

Siniset siivet ry on keväällä 2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on seksuaalista väkivaltaa kokeneiden 

oman äänen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnassa sekä vertaisuuteen perustuvan toiminnan 

kehittäminen. Yhdistys on vertaisyhdistys eli keskeinen toimintaperiaate on, että asian kokeneet itse ideoivat, 

suunnittelevat ja toteuttavat yhdistyksen toimintaa. Jäseniksi voivat kannattajajäseninä tai -yhteisöinä liittyä 

kuitenkin myös muut, jotka toimintaamme haluavat tukea. Otamme vastaan myös lahjoituksia. Haluatko liittyä 

jäseneksi ja haluatko vertaisena olla mukana toteuttamassa ja vaikuttamassa? Ota yhteys: sinisinsiivin@gmail.com  

 

Siniset siivet ry:n vertaistukifoorumi: www.sininentuki.info/foorumi/  

 

Siniset siivet ry:n blogi: http://varjoista-valoon.blogspot.fi/  

 

www.riku.fi 

Rikosuhripäivystyksen sivut 

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai oletko joutunut rikoksen todistajaksi? 

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan 

asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. 

www.tukinet.net 

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin 

keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta. Palvelut on niiden tyypin 

mukaan jaettu eri värisiin osioihin. 

 

www.traumajadissosiaatio.fi 

Sivuilla on tietoa psyykkisen trauman jälkeisistä reaktioista. Sivujen pääpaino on pitkään jatkuvissa, toistuvissa 

(kompleksisissa) traumoissa. Sivusto pyrkii palvelemaan erityisesti potilaita ja läheisiä. 

 

 

 
  



www.tukinainen.fi 
 
Apua, tukea ja neuvontaa seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa. 
 
 
 

www.seksuaalivakivalta.fi 

 

Seksuaalisessa väkivallassa on kyse teoista, joissa ihminen loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. 

Kokemus voi vaurioittaa ihmisen syvimpiä tunnealueita, terveyttä sekä koko elämää, mutta siitä voi toipua. Sekä 

uhri, tekijä että läheiset tarvitsevat tapahtuman jälkeen apua. 

Välitä! –yksikkö tarjoaa kriisiapua, tukiryhmiä ja palveluohjausta seksuaalisen väkivallan uhreille, tekijöille ja näiden 

molempien läheisille. Yksikön toiminta keskittyy Pirkanmaalle. 

 


