Apua hätätilanteessa
Salon sosiaalipäivystys

Virka-aikaan klo 8–16 puh. 044 778 3121
Muina aikoina hätäkeskus, puh. 112

Turun ensi- ja turvakoti

Luolavuorentie 7B, 20810 Turku
(02) 513 4100

Vuokra-asuntoja

• Tietoja kohteista sekä tulostettava hakemuskaavake
kaupungin kotisivuilta: www.salo.fi/vuokra-asunnot.
Kaavakkeita voi noutaa Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus
Oy ISA:sta, Turuntie 8, 24100 Salo, jonne hakemus
liitteineen myös palautetaan.
• Lumo- ja VVO-vuokra-asunnot, www.lumo.fi.
• Kunta-asunnot Oy, Halikon asunnot, tiedustelut
isännöitsijä Paul Gustafsson, puh. 020 720 9007.
• www.salonseudunasunnot.net

Yhdistystoimintaa Salossa

Salon seudun uusperheelliset ry
Yhdyshenkilö diakoni Aila Parkkinen
puh. 044 774 5229

Valtakunnallista palvelua ja infoa
Apua eroon

www.apuaeroon.fi
Apua ja tukea erotilanteisiin ympäri Suomea.

Kirkon perhetyön Suhdeklinikka

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
www.mll.fi

Puhelin- ja nettipalveluita.

Neuvokeskus
www.neuvokeskus.fi
Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä Neuvokeskus järjestää
mm. Eroneuvotilaisuuksia ja Vanhemman neuvo -ryhmiä.
Eroneuvo-tilaisuudet ovat maksuttomia informaatio- ja
keskustelutilaisuuksia, joista saa tietoa ja tukea
eropohdintoihin ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen.
Vanhemman neuvo -ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja,
lapsen tarpeisiin ja vanhemmuuteen painottuvia
vertaistukiryhmiä eronneille tai eropäätöksen tehneille
vanhemmille. Tilaisuuksia järjestetään
pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa.

Ensi- ja turvakotien liitto
www.ensijaturvakotienliitto.fi

Väestöliitto

E R O S TA
ETEENPÄIN

www.vaestoliitto.fi

Neuvontavastaanottoa, puhelin- ja nettipalvelua.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
www.yvpl.fi

Elatusvelvollisten liitto
www.elatusvelvolliset.fi

Hyvä erovanhemmuus -yhdistys (Hyve)
www.hyvaerovanhemmuus.fi

Suomen Uusperheellisten Liitto

www.city.fi/suhdeklinikka

www.supli.fi

Suhdeklinikka on blogimuotoinen palvelu, jossa kirkon
koulutetut perheneuvojat vastaavat ihmissuhteita ja
perhe-elämää koskeviin kysymyksiin.

Miessakit ry
www.miesakit.fi

Ohjeita ja vihjeitä asioiden hoitoon
Salon palvelualueella
Julkaisijat:
Salon kasvatus- ja perheneuvola
Salon terveyskeskus / Varhainen perhetyö
Salon perheasiain neuvottelukeskus
Tämä esite on tulostettavissa
Salon seurakunnan verkkosivuilta:
www.salonseurakunta.fi/tukea
> Perheneuvonta

Salon perheasiain neuvottelukeskus

Varhainen perhetyö

Ota yhteyttä sähköpostitse tai soita ti ja to klo 12–13,
muina aikoina jätä viesti vastaajaan.

Varhainen perhetyö tarjoaa varhaista apua lapsiperheille
tuen, neuvonnan ja palveluohjauksen avulla. Etsimme
yhdessä perheen kanssa erilaisia toimintatapoja ja
ratkaisuja arjen haasteisiin.

Rummunlyöjänkatu 5, toinen kerros, 24100 Salo
puh. 044 774 5217
sähköposti: perheneuvonta.salo@evl.fi

Perheneuvonta antaa salolaisille ammatillista
keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä
sekä elämän kriisitilanteissa. Esimerkiksi pohdittaessa eroa
tai sellaisen uhkaa perheneuvonta tarjoaa apua ja tukea
tilanteesta selviämiseen. Keskus järjestää säännöllisesti
myös eroryhmiä.
Tarjolla on myös Fasper -perheasioiden sovittelua, jossa
vanhemmat pääsevät keskustelemaan lapsiin liittyvistä
asioista kahden perhesovittelijan avustuksella.

Salon kasvatus- ja perheneuvola

Tehdaskatu 1, 24100 Salo
Ajanvaraus/puhelinneuvonta ti klo 9–10.30,
ke klo 12–13.30 ja to klo 9–10.30
puh. 044 778 3500
Salon kasvatus- ja perheneuvola tarjoaa apua erityisesti
silloin, kun eroon liittyy huoli lasten selviämisestä.
Erotilanteessa kasvatus-ja perheneuvonnan ydin on
lapsen kehityksen, vanhemmuuden ja perhesuhteiden
tuessa.
Vanhemmille on tarjolla myös Fasper -perheasioiden
sovittelua, jossa he pääsevät keskustelemaan
lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyvistä
asioista kahden perhesovittelijan avustuksella tilanteissa,
joissa omat keskusteluyritykset ovat kääntyneet riidaksi
tai ajautuneet umpikujaan.
Perheneuvolasta saa psykososiaalista tukea kaikille
osapuolille yhdessä ja erikseen muuttuneessa, usein myös
kriisiytyneessä ja konfliktoituneessa perhetilanteessa.

Salon kaupunki/terveyspalvelut
puh. 02 778 3131 ma–pe klo 9–11

Salon kaupungin lastenvalvojat
Sosiaalityön palvelut,
Tehdaskatu 2, 24100 Salo
Ajanvaraus puh. (02) 778 3159
ma–pe klo 10–11.45

Työntekijät palvelevat lapsen sukunimen mukaan,
puhelinaika klo 11–12:
• A-O (02) 778 3083
• P–Ö (02) 778 3129
Lastenvalvojat palvelevat mm. lasten huolto-, asumis- ja
tapaamissopimuksiin sekä elatussopimuksiin liittyvissä
asioissa.
Erotilanteessa tai erillään asuttaessa vanhempien on syytä
tehdä kirjallinen sopimus alaikäisen lapsensa huollosta,
asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan
vanhempaansa.

Kriisikeskus Etappi

Kirkkokatu 10 B, kolmas kerros, 24100 Salo
puh. (02) 727 3700
ma–to klo 10–15, pe klo 10–13
Nopeaa, lyhytkestoista terapiaa elämän kriisi- ja
traumatilanteisiin. Kriisityön keskeisiä muotoja ovat
neuvonta ja ohjaus, kriiseistä tiedottaminen,
psykososiaalinen tuki, ryhmätoiminta ja
itsemurhien ehkäisy.

Varsinais-Suomen
oikeusaputoimisto

Salon toimipiste
Kirkkokatu 1–3 A, toinen kerros, 24100 Salo
Puhelinvaihde 029 5660 420
Riitatilanteissa apua lapsen/lasten huoltoon, asumiseen,
tapaamisoikeuteen, elatukseen tai omaisuuden ositukseen
liittyvissä asioissa.
Oikeusaputoimistossa laaditaan lasten huoltoa yms. koskeva
hakemus ja viedään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Palvelun kustannukset määräytyvät asiakaskohtaisesti.
Tulorajan ylittyessä voi hakeutua yksityisten palvelujen piiriin.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Lastenvalvoja opastaa perheitä lasta koskevissa sopimuksissa ja selvittää vaihtoehtoja yhdessä vanhempien kanssa.
Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa sellaiset vanhempien
tekemät sopimukset, jotka eivät ole lapsen edun vastaisia.

Turun oikeustalo,
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 376, 20101 Turku
puh. 029 56 46200

Mikäli vanhemmat eivät pääse keskenään sopimukseen lasta
koskevista ratkaisuista, päätöstä voi hakea käräjäoikeudesta.

Avioeron hakeminen. Käräjäoikeus tekee päätökset lapsen
huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta silloin, kun
vanhemmat eivät pysty sopimaan asiaa keskenään.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta maksukykynsä
mukaisessa suhteessa. Lastenvalvojat auttavat elatussopimuksen teossa. Lapsen elatuksen tarve on elatusavun
laskennan lähtökohtana.

Kelan palvelupiste

Hämeentie 18, Salo
Valtakunnallinen palvelunumero
020 692 206
• Lapsilisän yksinhuoltajakorotus.
• Elatustuki.

