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JÄRJESTÖT

VERTAISTUKEA

läheisen kuoleman kokeneille

Henkirikoksen uhrien läheiset ry

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
tarjoaa ammatillisesti ohjattua vertaistukea sekä
neuvontaa ja palveluohjausta henkirikoksessa
läheisen menettäneille. Lisäksi järjestö toimii
erilaisissa asiantuntija- ja vaikuttamistehtävissä edistäen näin henkirikoksessa läheisen
menettäneiden asemaa yhteiskunnassa. Tukea
ja ohjausta on saatavilla valtakunnallisesti eri
ikäisille perheenjäsenille ja kaikille, jotka ovat
olleet läheisessä ihmissuhteessa henkirikoksessa
menehtyneen kanssa.

Toimintaa ja tietoa
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vertaistukiviikonloput ja -tapahtumat
vertaistukiryhmät, puhelintukihenkilöt
toimiston tuki, ohjaus ja neuvonta
vaikuttamistoiminta
suljettu Facebook-ryhmä
kokemusasiantuntijatoiminta
verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
uutiskirjeet ja jäsenlehti

puh. 050 401 2230
toimisto@huoma.fi
www.huoma.fi

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on vertaistukiyhdistys, joka tarjoaa tukea ensisijaisesti
vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut
raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana,
lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Yhdistyksen
koulutetut vapaaehtoiset eri puolilla Suomea
tukevat lapsen kuoleman kokeneita perheitä
mm. ryhmänohjaajina ja tukihenkilöinä. Yhdistys
jakaa tietoa lapsikuolemaperheiden tukemisesta
ammattilaisille ja kaikille, joita lapsen kuolema
jollain tavalla koskettaa.

Toimintaa ja tietoa
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

vertaistukiryhmät ja -tapaamiset
perheviikonloput
tukihenkilötoiminta
päivystävä tukipuhelin
kirjallinen tukimateriaali
kokemusasiantuntijatoiminta
verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
uutiskirjeet ja jäsenlehti

puh. 045 652 4395
toimisto@kapy.fi
www.kapy.fi

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien
ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa. Suomen nuoret lesket kouluttaa ja toimii
asiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa
sekä pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan
liittyviin epäkohtiin. Toiminta on avointa kaikille
työikäisenä leskeytyneille parisuhteen muodosta, perhetilanteesta tai puolison kuolinsyystä riippumatta.
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vertaistukiryhmät
vertaistukiviikonloput ja tapahtumat
vertaistukipuhelin ja verkkoyhteisö
neuvonta ja tukimateriaalit
vaikuttamistoiminta
kokemusasiantuntijatoiminta
verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
uutiskirjeet ja jäsenlehti

puh. 044 300 6477
toimisto@nuoretlesket.fi
www.nuoretlesket.fi

Surunauha ry
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea läheisensä
itsemurhan kautta menettäneitä, lisätä avoimuutta puhua itsemurhista ja poistaa itsemurhaan liitettyä stigmaa. Yhdistys vaikuttaa siihen,
että jokainen läheisen itsemurhan kokenut saisi
yhteiskunnan tarjoamaa tukea menetyksensä
jälkeen. Koulutetuilla vertaistukijoilla on oma
kokemus läheisen itsemurhasta. Toimintaan voi
osallistua riippumatta siitä, kenet on menettänyt tai kuinka kauan menetyksestä on
kulunut aikaa.

Toimintaa ja tietoa
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vertaistukiryhmät ja -tapahtumat
tukihenkilöt ja vertaistukipuhelin
vertaistukiviikonloput
keskustelualue ja Lohtu-sovellus
vaikuttamistoiminta
kokemusasiantuntijatoiminta
verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
uutiskirjeet ja jäsenlehti

puh. 040 545 8954
toimisto@surunauha.net
www.surunauha.net

Tukea
SURUJÄRJESTÖISTÄ
Neljää valtakunnallista vertaistukijärjestöä
kutsutaan yhteisnimityksellä Surujärjestöt.
Surujärjestöt järjestävät vertaistoimintaa ja
muuta tukea läheisen äkillisen tai ennenaikaisen
kuoleman kokeneille eri puolilla Suomea.
Vertaisten kanssa on mahdollista jakaa
ajatuksia saman kokeneiden kesken, turvallisessa ja luottamuksellisessa seurassa. Lämpimästi
tervetuloa surujärjestöjen toimintaan,
juuri sellaisena kuin olet.
Järjestöissä tehdään aktiivista
yhteistyötä, joista merkittävimpiä ovat
Surevan kohtaaminen -hanke sekä vuosittainen
Surukonferenssi. Hankkeen kautta ammattilaisauttajat voivat tilata kokemusasiantuntijan
puheenvuoron esimerkiksi osaksi
koulutuspäiväänsä. Verkkosivuille on
koottu tietoa, linkkejä ja vinkkejä
surevan tukemiseen:

www.surevankohtaaminen.fi

