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Psykososiaalisen tuen järjestäminen (Covid-näkökulma) 

Tilanne 1 (Huoli herää, henkilökohtainen avuntarve) 

1. Tilanne: ennakointi, sairaudenpelko, oma tai läheisen sairastuminen, kuolemanpelko 

2. Oirekuva: lievä ahdistus, pelko, huonovointisuus, uniongelmat, heikentynyt arjen hallinta  

3. Tuentarve: tarve todetaan, mutta ammattilaisen arvion mukaan tuen tarve on vielä 

vähäinen.  

4. Toteutus: omahoitosivut, auttavat puhelimet, 3. sektorin tukityö 

5. Ohjaus: ohjataan pääsääntöisesti digitaalisiin palveluihin, auttaviin puhelimiin ja 3. sektorin 

toimijoihin 

Palvelut 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin, puh. 09 2525 0111, palvelee 

ympäri vuorokauden, viikon jokaisena päivänä. 

 Ruotsinkielinen linja, Kristelefon, puh. 09 2525 0112 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16–

20 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–13. 

 Arabian ja englannin kielinen linja, puh. 09 2525 0113 maanantaisin ja tiistaisin klo 11–15, 

keskiviikkoisin klo 13–16 ja klo 17–21 sekä torstaisin klo 10–15. 

Suomen Punainen Risti, valtakunnallinen neuvontapuhelin korona-asioissa, puh. 02 9553 5535 

maanantaista perjantaihin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. 

Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk, maanantaista torstaihin klo 9–19, perjantaisin klo 9–16. 

Kriisityöntekijän tavoittaa parhaiten klo 11–13, puh. 02 8378 5600. Tapaamiset kasvokkain, 

puhelimitse, videovälitteisesti tai verkossa. Lisätietoa löytyy osoitteesta 

mielenterveysseurat.fi/rauma.  

Kirkon keskusteluapu, puh. 0400 221 180 joka päivä klo 18–24, chat maanantaista perjantaihin klo 

12–20 sekä palveleva nettikirje ja kirje. 

Nortamon Perhekeskus, korona-ajan lapsiperheiden psykososiaalisen tuen puhelin palvelee 

maanantaista perjantaihin klo 12–13, puh. 044 403 2694, 13–22-vuotiaat nuoret ja heidän 

huoltajansa. Korona-ajan psykososiaalisen tuen puhelin maanantaista perjantaihin klo 12–13, puh 

044 403 2051. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin, puh. 116 111 maanantaista 

perjantaihin klo 14–20 ja lauantaista sunnuntaihin klo 17–20. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelin, puh. 0800 92277, maanantaisin klo 10–13 

ja klo 17–20, tiistaisin klo 10–13 ja klo 17–20, keskiviikkoisin klo 10–13 ja torstaisin klo 14–20. 

Koronavirustaudin oirearvio www.omaolo.fi. 

Koronahuolen ja epävarmuuden sietäminen (mielenterveystalo.fi)  

Koronahuoli-chat ja Virtuaaliapuri Milli (mll.fi)  

Satakunnan järjestöjen yhteiset apusivut (yhteisokeskus.fi) 

https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/
https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu
http://www.omaolo.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/default.aspx
http://www.mll.fi/nuortennetti/
https://www.yhteisokeskus.fi/koronaapurauma/

