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ÕÕLDÂSKÕSKKVUÕĐÂST

STAANÂST?VIÕKKVÄLDDA  VUÄǮǮ VIEʹǨǨ

"Juʹrddem, što 
viõkkväʹldd iʹlla täʹvvri 
muårrmõš, nuuʹbb 
tieʹǧǧi âânnmõš leʹbe 
akkõõllmõš viõkkvaaʹldin.

LEÄK TÄʹST

PÄÄIKLAŽ DA VOOUDLAŽ KÄÄZZKÕÕZZ

Aalmilaž jieʹttnââmar 112 
    - pååʹles 
    - sosialpeiʹvvrõõttmõš veʹrggääiʹj åålǥbeäʹlnn 

Arggpeeiʹvin čiâss 8-16: 
Aanar sosialpeiʹvvrõõttmõš teʹl. 040 351 4150  
Uccjooǥǥ sosialpeiʹvvrõõttmõš teʹl. 040 701 4440 
Enontekiö sosialpeiʹvvrõõttmõš teʹl. 040 532 6594 
Suäʹđjel sosialpeiʹvvrõõttmõš teʹl. 040 675 1340 

Kriiskõõskõs

TEÂĐ DA TUÄRJJÕÕZZ NEEʹTTEST

www.lapinensijaturvakoti.fi

Teʹlfonvuäʹpstõs da ääiʹjvaʹrrjummuš vuõssaarǥâst piâtnca
ciâss 8-16 teʹl. 040 553 7508.

Saǥǥstõõllâmääiʹj vuõssaarǥâst neljdpeivva ciâss 8-18 da
piâtnâc 8-15 teʹl. 040 631 0122 
Chat aaiʹjid kaaunak neʹttseeidain.

Õõldâskõskkvuõtt- da viõkkväʹlddtuej
äävkääzzkõs

Ruäʹvnjargg staandommkääzzkõõzz 24/7 teʹl. 040 584 0021.

Staandomm

LAPPI VUÕSS- DA STAANDOMM RÕ

ŠE OUGGLÕSÕHTTVUÕĐIN

VASTTÕS LIJ MEEʹST JUÕʹǨǨKAST
Piâr- da õõldâskõskkvuõttviõkkväʹldd lij
jäävtõvvum eettmõš. Piârri, koin lij da
vueiʹnne viõkkvääʹld, seeʹst jeäʹla täujja
viõǥǥ ooccâd vieʹǩǩ. Viõkkväldda õõlǥči
še åålǥbeällsain oummin kässjõõttâd, ǥu
tõt iʹlla pâi piârri kõskksaž äʹšš. Jõs
vuäinak što viõkkväʹldd lij õõldâsoummu
pirr leʹbe toobdâs piârrjest, maainâst
siʹjjin da smeʹllkââʹtt vieʹǩǩ ooccmõʹšše.

MII ÕÕLDÂSKÕSKKVUÕTTVIÕKK 
VÄʹLDD LIJ? 

Õõldâskõskkvuõtt- da piârviõkkvääʹldest
mainstet, ǥu ooumaž lij viõkkvääldlaž
ânnʼjõž leʹbe oouʹdbuž jieʹllemtaaurõʹšše,
päärnaid, roodnairueʹtte leʹbe jeeʹres
õõldâsooumže. Õõldâskõskkvuõtt- da
piârviõkkväʹldd vuäitt jååʹdtet fyyslaž leʹbe
psyyklaž vâkkõõvvmõʹšše, ouddnem
heärršõõvvmõʹšše, vuâđđtaarbi
miõllpuâreeǩani pääccmõʹšše leʹbe
jäämmʼmõʹšše.  

nettiturvakoti.fi 
riku.fi 
tukinainen.fi 
naistenlinja.com 

nollalinja.fi 
naisenvakivalta.fi 
lyomatonlinja.fi 
monikanaiset.fi 



paarrkõskkvuõtt
sõggan, sâddõs

lâssan 

kkontrool,
pââl, tååʹsǩ ,
vaarrmõõžž

paccõs

ciõʹlǧǧummuž,
vieʹrrvuõtt,

occnjõõššmõš 

proʹsttjõõttmõš,
låppõõzz,

ääʹppteʹmesvuõtt

"lekkvuõđmäänpââʹjj",
åskk pueʹrab

jââđjiʹžže da vueʹjj
vaaldšummša

VIÕKKVÄʹLDD 
JÅÅTT 

JIEʹLLMEST 
MIEʹLDD

Jõs jiijjad kuånst jiâ riʹjtte vueʹjj muʹttemtuõjju,
ooʒʒ ämmatvieʹǩǩ. Samai vääžnai tõt lij tâʹl, jõs
viõkkväʹldd lij juätkkjam kuuʹǩǩ leʹbe piârrjest liâ
päärna. Håʹt mainstummuš straahhâd, kaʹnnat
altteed håiddamtuejj. Mõõn ääiʹjab seʹlvtak vueʹjj,
tõn pueʹrab. Viõkkväʹldd ij lappu jäävtõõleeʹl.

OOƷƷ VIEʹǨǨ

Fyyslaž viõkkväʹldd  
špeiggmõš da jeeʹresnallšem
čuõʒʒtummuš, pihttsin ǩeâškummuš, täʹvvri
kõõškummuš, tieʹrrneävvin akkummuš,
rääʹjtummuš leʹbe jååʹttemfrijjvuõđ cõggmõš
leʹbe pääkktummuš seksuaalʼlaž
kõskkvuõʹtte. 

Jiõggsaž viõkkväʹldd 
nõõmmtõõllmõš, kuddteeʹmen tuejjeem,
vuâllaväʹlddmõš, põõltõõllmõš, akkõõllmõš,
teäʹddeem, neuʹrrummuš, kontrollâsttmõš
da čårrummuš jeeʹres oummin. 

Ekonoomlaž viõkkväʹldd 
pääkktummuš ekonoomlaž kõskkvuõʹtte,
nuuʹbb tieʹǧǧi ââʹnnem kontrollâsttmõš
leʹbe nuubb tieʹǧǧi da jeällmõõžž
lååʹvteʹmes âânnmõš. 

Seksuaalʼlaž viõkkväʹldd 
seksuaalʼlaž jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ
rääʹjtummuš, seksuaalʼlaž okknâsttmõš,
cõõggõõttmõõžž ǩeâlddmõš, aboʹrtte
pääkktummuš, seksuaalʼlaž kõskkvuõʹtte
pääkktummuš jeeʹresnallšmin naaʹlin leʹbe
seksshååmmid pääkktummuš, seksuaalʼlaž
viõkkvaaʹldin akkõõllmõš, nuuʹbb tieʹđkani
kueiʹmesâânnmõš da raiskkjem da tõn
äiggmõš tuejjeed. 

Hueʹneld håiddmõš leʹbe
huõlteʹmesvuõtt 
päärna, vuäʹmmoummu leʹbe lääʹmes
oummu kuâđđmõš hååidaitaa, vieʹǩǩtaa
leʹbe huõl âânnmõõžžtaa vueʹjjin, koin son ij
õhttu piʹrǧǧed, nuuʹbb päʹrttummuš talkksin,
vuäivvõõttâmaunnsin, ǩeʹmikaalin leʹbe
jeeʹres aunnsin (beʹnsin, karsiina). 

Mäʹhtt viõkkväʹldd õčndââtt? 

Viõkkväʹldd, 
tõn vuäitak pueʹtǩǩeed!

Kriiskõõskõõzzâst vuäǯǯak vieʹǩǩ da tuärjjõõzz
traumaattlaž jieʹllem vuâlla šõddâm leʹbe
jeeresnallšem jieʹllemkriis vueʹlnn jieʹlli oummuid,
piârrjid di sij õõldâsoummuid da õhttsažkååʹddid.
Kriistuejjlai vuâsttaväʹlddempäiʹǩǩ
ääiʹjvaʹrrjummšin, aaiʹjid vuäǯǯak taarbšeen še
ciâss 16 mâŋŋa. 

KRIISKÕÕSKÕS

Vuäǯǯak tuärjjõõzz piâr- da õõldâskõskkvuõđid
õhtteei vaiggâdvuõđin. Õhttvuõđ vuäitak väʹldded
puärrazvuõđ vaʹǯǯtõõzzin,
paarrkõskkvuõđvaiggâdvuõđin leʹbe jõs toobdak,
leʹbe leäk vuäinnam, piâr- da õõldâskõskkvuõđin
viõkkvääʹld leʹbe tõn vaar. Õhttvuõđ vuäitak
väʹldded, jõs leäk piâkkõõttâm jiijjad
tuåimmjummšin piâr- leʹbe õõldâskõskkvuõđâst.
Tuejjla taʹrjjee määuʹsteʹmes vieʹǩǩ Ruäʹvnjaarǥ
tuåimmpääiʹǩest di še ougglõsõhttvuõđin. Vuäitak
smiõttâd tuejjlain pueʹrmõs nääʹl vuäǯǯad vieʹǩǩ
leʹbe vaʹrrjed saǥǥstõõllâmääiʹj. 

ÕÕLDÂSKÕSKKVUÕTT- DA VIÕKKVÄʹLDDTUEJ ÄÄVKÄÄZZKÕS

Staandoʹmme vuäitak pueʹtted õhttu leʹbe
päärnaivuiʹm. Vuäitak staanʼjõõttâd staandoʹmme
kuäʹss täättas lij tarbb. Kääzzkõs lij määuʹsteʹmes
äʹššnekka. Staandoomâst lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad
vuäʹpstõõzz še teʹlfoonin. 

Staandomm lij jurddum pukid piâr- leʹbe
õõldâskõskkvuõttviõkkvääʹld leʹbe tõin jieʹlli
oummid, kook taarbše vieʹǩǩ da tuärjjõõzz
vueʹjjest seʹlvvnummša di kõskkäiggsa
jälstemsââʹj. Tåʹlǩ viõkkvääʹldest põõllmõš leʹbe
vaarr lij riʹjttjeei veäʹr staanʼjõõttâd staandoʹmme.
Mäʹtǩǩ ij leäkku cõgldõs. Jõs smiõttâk
staanʼjõõttâd staandoʹmme, vuäitak väʹldded
õhttvuõđ teʹlfoonin da saǥǥstõõllâd tuejjlain
jååttmõõžž riâššmõõžžâst (kuåsttmõš, päärnai
škooul dno.).

STAANDOMM


