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PIIRIHALLITUKSEN SUOSITUS PIIRIN PALVELUKOHTEEKSI TOIMIKAUDELLA 1.6.2020-

31.5.2022  
 

Zonta International Piiri 20 ry:n ("Piiri") hallitus suosittelee, että toimikaudella 1.6.2020-31.5.2022 
kerhot suuntaavat Piirin palvelukohteeseen tarkoitetut lahjoitukset Ensi- ja Turvakotien liiton valta-
kunnalliseen matalan kynnyksen avun, jalkautuvan työn sekä chat-toiminnan tukemiseen. 

 
3.8.2020 

 

Zonta International Piiri 20 ry:n hallitus 

 

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN UH-

RIEN AUTTAMISEKSI 

Kevään 2020 koronakriisi ja sen aiheuttamat rajoitukset sekä eristäytymisvaatimukset ovat nostaneet lähi-
suhdeväkivallan määrää Suomessa huomattavasti. Poliisihallituksen tiedotteen (4.5.2020) mukaan kotihäly-
tysten määrä on noussut myös perheväkivaltatehtävissä kevään aikana selvästi korkeammalle tasolle kuin 
aiempina vuosina.  

Koronakriisin seurauksena kärjistyneessä tilanteessa erityisesti matalan kynnyksen palvelut kotiväkivallan 
ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi nousevat keskeiseen rooliin. Koronan aiheuttama paine näille palve-
luille tulee todennäköisesti jatkumaan pitkään. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan avun hakemiseen on iso kyn-
nys ja siihen liittyy häpeää. Siksi matalan kynnyksen palveluiden saatavuus on olennaista.  

Kyseessä ei ole varsinainen kampanja ja kerhot voivat halutessaan suunnata omaa lahjoitustoimintaansa 
myös muihin toivomiinsa kohteisiin. Ehdotamme kuitenkin, että Zonta Says NO -kampanjan yhteydessä ja 
muissakin sopivissa tapahtumissa kauden aikana Piiri nostaisi erityisesti lähisuhdeväkivallan teemaa esiin 
niin, että se tukisi varojen keruuta tähän toimintaan. Monet kerhot tekevät jo nyt tahoillaan EKTL:n tukemis-
työtä ja myös tätä jo käynnissä olevaa toimintaa yhteisesti toteutettu viestintä erinomaisesti tukee. Palvelu-
toimikunta tulee yhdessä vaikuttamistoimikunnan kanssa esittämään alkusyksystä tarkempaa kuvausta yh-
teistyöstään asian tiimoilta osana molempien toimikuntien toimintasuunnitelmia. 

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä kuvaa EKTL:n toimintaa ja perustelee avun tarvetta eri-
tyisesti liiton matalan kynnyksen työhön seuraavasti:  

’Ensi ja turvakotien liitto (ETKL) on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Se 
käynnisti järjestönä turvakotitoiminnan Suomessa vuonna 1979 ja turvakodeista suurin osa on edel-
leenkin jäsenyhdistystemme ylläpitämiä. Vuonna 2019 Ensi- ja turvakotien liiton verkostosta, johon 
kuuluu 30 jäsenyhdistystä, sai apua noin 16 000 eri syistä apua tarvitsevaa, mikä on ennätysmäärä. 
Erityisesti avun saajien määrä on kasvanut erilaisissa matalan kynnyksen ja varhaisen tuen muo-
doissa eli ehkäisevässä toiminnassa ja toisaalta apua saavien lasten määrä on lisääntynyt. Liitossa 
autamme perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneita, sitä todistamaan joutuneita lapsia ja 
tekijöitä, eri syistä  mm. mielenterveysongelmien tai päihteiden vuoksi vaikeuksissa olevia vauva-
perheitä ja erotilanteissa olevia. Noin puolessa erotilanteista väkivalta jatkuu eron jälkeen ja se voi 
saada myös vainon piirteitä. 

Koronan aikana liitossa on lisätty merkittävästi erilaisia etäauttamisen muotoja mm. lisätty chattien 
aukioloaikoja ja otettu videovälitteistä auttamista käyttöön. Chateissä ja avopalveluissa apua hake-
vien määrä on lisääntynyt koronan aikana merkittävästi. Chateissä autettiin alkuvuoden 2020 aikana 
toukokuun puoleen väliin mennessä enemmän ihmisiä kuin 2019 yhteensä. Merkittävä asia cha-
teissä oli perhe- ja lähisuhdeväkivalta eri muodoissaan tai sen uhka. Väkivaltatyön avopalveluissa 
eli yksilöllisissä tapaamisissa avun saajien määrä kasvoi koronan aikana merkittävästi eri viikkoina 
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siten, että apua hakeneiden määrä oli 40-48 % enemmän kuin vastaavana viikkona viime vuonna. 
Sen sijaan turvakodeissa oli poikkeuksellisen hiljaista rajoitusten aikana.   

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan avun hakemiseen on iso kynnys ja siihen liittyy häpeää. Ensi- ja tur-
vakotien liitto haluaa lisätä erilaisia matalan kynnyksen auttamisen tapoja esimerkiksi chattejä ja 
myös jalkautuvaa työtä sellaisille areenoille, joissa potentiaaliset apua tarvitsevat liikkuvat/toimivat ja 
nostaa kohtaamisissa keskusteluun perhesuhteiden turvallisuutta ja tarvittaessa avun hakemisen 
tärkeyttä. Merkittävänä asiana viime vuosina on noussut esiin seurusteluväkivalta nuorten suh-
teissa, jonka ennaltaehkäisemiseen haluamme myös satsata aikaisempaa enemmän mm. koulujen 
kanssa tehtävällä yhteistyössä. Lahjoituksenne mahdollistaisi matalan kynnyksen auttamisen laa-
jentamista ja uusien keinojen käyttöön ottamista.’ 


