Kuule
nuorilta!

www.riku.fi

Nuorten
hankkeen
verkkokyselyn
tuloksia….

Uutiskirje

Rikosuhripäivystyksen chat
Päihteet ja rikokset
”…Jos joutuisin päihtyneenä
rikoksen uhriksi, en tiiä
hakisinko apua…”
Lue nuorten näkemyksistä
päihteiden käytön yhteydestä
rikosuhritilanteisiin ja
rikoksesta kertomiseen.

Nuoret ovat ottaneet erittäin hyvin vastaan
Rikosuhripäivystyksen chatin.
Keskustelun aiheet ovat liittyneet seksuaaliseen väkivaltaan,
väkivaltaan sekä kiusaamiseen. Joka kuukauden ensimmäisenä
torstaina pidetyissä teemallisissa ryhmächateissa keskustelijoita on
ollut runsaasti.
IRC-Gallerian chat torstaisin klo 14.30-17.30. RIKUn nuorten
nettisivujen chat avoinna ma-pe työpäivän aikana.

Oletko tutustunut RIKUn uusiin materiaaleihin?
Rikosprosessiopas: Nuorille suunnattu rikosprosessiopas
ilmestyi vuoden 2013 alussa. Oppaan tarkoituksena on tarjota
nuorille selkeitä ohjeita rikosprosessista ja tätä kautta tukea
nuoren selviytymistä tapahtuneesta.
Opas on tehty yhteistyössä Väestöliiton kanssa ja on
Oikeusministeriön rahoittama.
Opas löytyy nettisivuilta www.riku.fi/nuoret

Vanhempien riitely,
perheväkivalta
”…Kerran menin väliin kun Mutsi
ja isäpuoleni riiteli.. Tämän
jälkeen muutin isälle koska
isöpuoli rupes pahoinpitelee ja
heitti mut ulos…”
Lue nuorten kokemuksista ja
tuntemuksista vanhempien
riitelystä ja mahdollisesta
perheväkivallasta.

Palautetta nuorten nettisivuista
Rikosuhripäivystyksen nuorten nettisivut avattiin tämän
vuoden tammikuussa. Sivuilla on ollut runsaasti kävijöitä.
Toivoisimme Sinun käyttävän muutaman minuutin ajastasi
palautekyselyn vastaamiseen. Palautteen avulla voimme
kehittää sivustoa vastaamaan yhä paremmin nuorten parissa
toimivien aikuisten tiedon tarpeeseen. Palautekyselyyn pääset
tästä

Mun kroppa. Mä päätän.
Viikolla 16 alkaa THL:n ja yhteistyökumppaneiden
(mm. RIKU) kanssa järjestämä kampanja seksuaalista
väkivaltaa vastaan. Kampanja toteutetaan 23.4.30.9.2013 välisenä aikana.

Nuorten kokema
seksuaalinen väkivalta
”…en oikeesti tiennyt että
niin moni kaveri on kokenut
seksuaalista väkivaltaa,
jopa raiskattu…”

Mun kroppa-kampanjan tavoitteena on muun muassa
lisätä nuorten tietoa omista seksuaalioikeuksistaan sekä
heidän taitoaan tunnistaa uhkatilanteita ja tapaa toimia
uhkaavissa tilanteissa. Kohderyhmänä ovat noin 15-17vuotiaat nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät
aikuiset. www.munkroppa.fi –sivustolla voi pelata
Deittipeliä, lähettää kortteja, katsoa videoita ja lukea
nuorten selviytymistarinoita.
Käy tykkäämässä Facebookissa.

Lue nuorten kokemasta
seksuaalisesta väkivallasta
ja sen yleisyydestä.

Uusin RIKU-lehti on ilmestynyt
RIKU-lehti on Rikosuhripäivystyksen julkaisu, joka
ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Lehdessä käsitellään rikoksen uhriksi joutumista ja rikoksen
uhriin liittyviä ajankohtaisia asioita. Lehteä jaetaan eri
tapahtumissa ja sen voi lukea verkossa. Uusimman lehden
pääset lukemaan täältä.

Uutiskirjeen tilaaminen
Rikosuhripäivystyksen uutiskirje ilmestyy 2-3
kertaa vuodessa. Ensimmäisten vuosien aikana
aiheet painottuvat nuoriin.
Uutiskirje lähetetään kaikille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa sähköpostilistalle. Uutiskirjeen
voit tilata tästä. Jos haluat poistua sähköpostilistalta,
voit lähettää sähköpostia osoitteeseen riku@famh.fi

RIKUn toteuttajatahot: ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO,
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, KIRKKOHALLITUS,
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA, SUOMEN PUNAINEN RISTI,
SUOMEN SETLEMENTTILIITTO

Väkivalta nuorten välisissä
suhteissa
”…jaa, no mieleen tulee et yhä
nuoremmat käyttää väkivaltaa
uhkailuun tai tämmöseen…”
Lue nuorten kokemasta
väkivallan uhasta ja väkivallasta,
sen toistuvuudesta sekä
tekijäprofiileista.

