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Yhteiskunta säästää varoja, kun seksuaalirikosten uhrit voivat 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsitellä 

tapahtunutta.
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Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa ammattitaitoista apua, 
tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille ja heidän 

läheisilleen.
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Raiskauskriisikeskus Tukinaisen koulutuksia tarvitaan 
seksuaalirikosten uhrien parissa työskentelevien 

asiantuntemuksen lisäämiseksi.
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Raiskauskriisikeskus Tukinaisen palvelujen 
(päivystyspuhelimet, nettitukinainen.fi, asiakastapaamiset, 

ryhmät) tulee säilyä ennallaan.
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Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toiminnan supistuessa osa 
seksuaalirikosten uhreista jää avun ulkopuolelle. 

Myöskään seksuaalirikosten uhrien parissa työskentelevät 
eivät saa konsultaatiota kuten ennen.
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Palautetta

• Tukinaisen toiminta on elintärkeää seksuaalisen väkivallan uhreille ja parasta 
toimintaa ehkäistä kyseisen väkivallan aiheuttamia jatko-ongelmia kuten itsemurhia, 
mielenterveysongelmia ja väkivallan siirtämistä seuraavaan uhriin.

• Tukinaisen järjestämä lyhytterapiaryhmä oli korvaamaton apu raiskauksen jälkeen. 
Edes yksilöpsykoterapia ei vetänyt vertoja sille ohjaukselle ja tuelle, jota sain 
raiskauksen käsittelyyn Tukinaisesta.

• Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimintamahdollisuuksien täytyy säilyä entisellään.
• Tukinainen on täysin välttämätön yhteiskunnan hyvinvoinnille.
• Toimintaa ei saa supistaa!
• Teette maailman tärkeintä työtä! Kiitos siitä teille <3 Toimintaanne ei saa supistaa, se 

voi olla kohtalonasta monille!
• Kaikilla raiskauksen uhreilla ei ole takanaan esimerkiksi hyvää työterveysjärjestelmää 

joka auttaisi asian kanssa ja josta uhri ohjautuu oikeiden apujen piiriin. Yhteiskunta 
säästää väärästä paikasta ja työkyvyttömyyden uhka raiskauksen vuoksi on todellinen. 
Itselläni takana on kattava työterveyshuoltojärjestelmä ja silti olen turvautunut 
nettitukinaisen apuun.

• Tärkeää toimintaa!
• Terapioihin pääsy on kohtuuttoman vaikeaa. Tukiainen ollut ainoa paikka jossa on 

asiantuntevaa apua.
• Hienoa työtä vakavan aiheen parissa. Erityisosaajia tarvitaan mukaan 

auttamisjärjestelmään. Tukinaisen toimintaa tulisi tehdä tutuksi vielä tehokkaammin, 
esim. meillä Etelä-Karjalan alueella

• Tukinaisten kriisikeskuksella on ollut suuri merkitys minulle ja perheelleni toipumisen 
tiellä. Olemme saaneet asiantuntevaa ja kannattelevaa apua seksuaalirikoksen 
kohteeksi joutuessamme. Myös kriisipuhelin on ollut verraton apu. Iso kiitos 
toiminnastanne!



Palautetta

• Tällä hetkellä Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimintaa ei voida korvata Tällä hetkellä 
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimintaa ei voida korvata millään. Julkisella sektorilla 
ei ole tähän resursseja eikä välttämättä osaamistakaan. Sen sijaan että rahoitusta 
vähennetään sitä pitäisi ehdottomasti lisätä jotta näitä palveluja olisi mahdollista 
saada entistä useammalle paikkakunnalle. Suomessa aletaan nyt vasta pikkuhiljaa 
kehittää raiskausuhrien palveluja ja tässä vaiheessa vasta akuutin vaiheen palvelut. 
Raiskausuhri tarvitsee kuitenkin palveluja myös myöhemmässä vaiheessa, kun 
trauman käsittely nousee yksilöllisen aikataulun mukaan akuutiksi.

• Olen käyttänyt Tukinaisen palveluita oman työni tukemiseen ja ollut tyytyväinen 
saamiini koulutuksiin ja konsultointeihin.

• Raiskauskriisikeskus Tukinaista ei saa lopettaa, eikä sen toimintaa supistaa. Avun 
saaminen laajasti on ihmisoikeus ja säästää myös yhteiskunnan varoja, kun uhriksi 
joutuneet saavat ajoissa hyvää palvelua ja apua.

• Raiskauskriisikeskuksessa tehdään erittäin tärkeää työtä!!
• Kiitos koulutuksista, jota olette vuosien ajan järjestäneet. Olen saanut niistä paljon 

apua omaan työhöni. Useiden vuosien ajan olen ohjannut naisia teidän palveluiden 
piiriin ja saanut asiakkailta positiivista palautetta toiminnastanne.

• Työskentelen kunnan sosiaalitoimessa, palvelu ollut erityisen tärkeää. Järjestön työ 
säästää pidemmällä aikavälillä huomattavasti kuluja.

• Olen gynekologi. Mistään en ole vuosien (25v) varrella saanut niin hyvää ja 
asiantuntevaa koulutusta seksuaalirikoksiin liittyvistä asioista kuin Tukinainen ry:stä. 
Todella monta lapsuudessa seksuaalista kaltoinkohtelua , raiskauksia tai insestiä 
kokenutta olen vuosikymmenten aikana pystynyt auttamaan tämän yhdistyksen 
oppien ja avun myötä. Lukuisia olen ohjannut soittamaan Raiskauskriisikeskukseen , 
josta ovat saaneet apua , mutta myös juristin neuvoja. Loistavaa työtä! 
Ammattitaistoista ja aina ystävällistä palvelua.



Palautetta

• Raiskaus on yksi vakavimmista rikoksista, joita tehdään Suomessakin joka 
päivä. Raiskaus traumatisoi uhrin ja palautuminen vie vuosikymmeniä, 
jopa koko elämän. Mitä nopeammin traumoja päästään purkamaan, sitä 
parempaa palautuminen on.

• Tukinaisen tekemää työ seksuaalirikosten uhrien auttamiseksi on tärkeää 
ja työn ei pitäisi olla riippuvainen veikkauksen varoista

• Tällaisista kohteista säästäminen/leikkaaminen on edesvastuutonta!
• Tärkeä toimita muoto niin raiskauksen kokeneille. Asiantuntevaa 

koulutuksellista ja konsultatiivista apua ammattilaisille ei saa leikata. 
Todella tärkeä erikoisosaamisen muoto.

• Kiitos avusta ja tuesta, kun olen soittanut palvelunumeroihin ja olen 
osallistunut terapiaryhmiin. Olen ohjannut joitakin tuttuja myös apunne 
piiriin.

• Juuri viimeksi tällä viikolla olen tehnyt töitä usean seksuaaliväkivaltaa 
kohdanneen kanssa. Myös useilla nuorilla asiakkaillamme on taustalla 
kokemuksia seksuaaliväkivallasta. Jos nytkään apu ei aina jokaista tavoita, 
niin miten tulevaisuudessa jos järjestöiltä leikataan? Mitenköhän 
yhteiskunta muutenkin makaa tämän koronakriisin jälkeen? 
Ymmärtääkseni on pelätty, että seksuaalirikoksia jää korona-aikana 
enemmän selvittämättä ja mitä vielä. Pitääkö muutenkaan juuri nyt leikata 
järjestöiltä? Hirveä uutinen.


