
kriisiapua ja turvallista asumista
läsnäoloa arjessa
psykososiaalista tukea
vertaistukea ryhmässä ja
palveluohjausta.

TURVAKOTI MONA
Turvallista asumista ja kriisiapua lähisuhdeväkivaltaa kokeneille 

naisille ja heidän lapsilleen

Voit päästä Turvakoti Monaan, jos kotona tai lähiyhteisössä on vaarallista olla väkivallan
takia. Erityisosaamistamme on monikulttuurisuus, mutta turvakotiin ovat tervetulleita
kaikki naiset. Palvelemme useilla eri kielillä. Kaikki palvelut ovat maksuttomia. 

Tarjoamme:

Turvakoti Mona sijaitsee salaisessa osoitteessa. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseen
kriisiasumiseen.

Turvakoti Monan puhelin 045 6396 274 on aina avoinna (24h).
 
Turvakotiin voi soittaa, tulla yksin tai alaikäisten lasten kanssa 
mihin vuorokaudenaikaan tahansa kaikkialta Suomesta.

Ota rohkeasti yhteyttä! Sinun ei tarvitse osata puhua suomen kieltä.

Monika-Naiset liitto ry on monikulttuurinen naisjärjestö, joka edistää maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista
asemaa ja osallisuutta Suomessa, ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tarjoaa kriisi- ja tukipalveluja. 
Liitto tekee vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä ja tukee maahanmuuttajanaistyötä jäsenjärjestöjen kautta.

www.monikanaiset.fi

SUOMI



MONIKA – Multicultural Women’s Association, Finland is a nationwide, multicultural organization functioning on social
field. It promotes the equality and inclusion of immigrant women in Finland and prevents violence against women. The
Association acts as an expert and does advocacy to improve the status of women, as well as supports immigrant
women’s activities through its member organisations.

www.monikanaiset.fi

crisis help and safe housing
presence in daily life
psycho-social support
peer support in groups and
service guidance.

SHELTER MONA
Safe housing and crisis assistance for women and their children 

who have experienced intimate partner violence
 

You can get to Shelter Mona if it is dangerous to be at home or in a nearby community
due to violence. Our special expertise is multiculturalism, but all women are welcome in
the shelter. We provide services in several languages. All services are free-of-charge. 

 
We provide:

 
Shelter Mona is located in a secret address. Shelter Mona is meant for short-term
housing.

Shelter Mona's telephone number +358 45 6396 274 is always open (24h). 

You can call, come alone or with your children to the shelter at any time of the day 
from anywhere in Finland.

Feel free to contact us! You do not need to know Finnish language. 

ENGLANTI
ENGLISH


