Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018

MUISTIO

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen
Aika
Paikka
Osallistujat

8.1.2018 klo 14-16
Tampereen virastotalo, rh 4
Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE/
Tampereen kaupunki (pj/siht.)
Tia Forsman, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma
Puhuri
Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä, Nokia
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere
Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano-Kihniö/Kolmostien terveys Oy
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere ry
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia,
Tampere/Helsinki
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampere
Kaija Saari, osastonhoitaja/Mielipiste, Sastamala

Poissa

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry
Noora Kannisto, sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyö Tampereen kaupunki
Jenni Karsio, ensi- ja turvakodin johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Jaakko Kauppila, yliopettaja, psykologi, POLAMK
Onna Nieminen, kokemusasiantuntija, Kris Tampere ry
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris Tampere ry
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala
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Asia

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämistyöryhmän kahdeksas kokoontuminen

Tervetuloa ja
kuulumiset

Puheenjohtaja, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen
ja käytiin kuulumiskierros eri yksiköiden ja toimijoiden ajankohtaisista asioista.
Elina Liikanen, Ylöjärvi
- runsaasti parisuhde/ huoltoriita-asioita; jatkohoitopalvelut eivät vedä eikä
avun tarvitsijoille ole odotusajaksi tukea tarjolla
- psykiatrisiin arviointeihin ja hoitoihin ei pääse
- ehkäisevän väkivaltatyön työryhmän kokoaminen hidasta; lähetettyihin
sähköposteihin ei tule vastausta
Tanja Honkanen, Parkano-Kihniö
- runsaasti ollut työntekijävaihtuvuutta
- koulupsykologin työhuone samalla käytävällä kuin perhepalvelut sekä
lastensuojelu
- soten ulkoistuksen takia viranhaltijapäätökset tehdään edelleen kunnan
puolella
- kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään aktiivisesti

Katja Saari, Sastamala
- ei uusia tuulia väkivaltatyön alueella
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, Setlementti Tampere ry
- STEA-rahoitus saatu väkivalta- ja kriisityön yhdistämiseksi yhdeksi 10
työntekijän yksiköksi, jota luotsaa Satu Hintikka
- alkamassa uusi kiusatuille kohdennettu maakunnallinen hanke, jossa
tavoitteena on yhdessä kuntien toimijoiden kanssa aloittaa asiakkaiden
tarpeen mukaan yksilö- tai ryhmätoimintoja yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa
- Nollalinjalla aukeaa toinen linja; ruuhka-aikoina päivystää kaksi työntekijää
- RIKUlla mene entiseen tahtiin; kysyntää on ja palvelua tarjotaan
- Setlementti Tampereen koko yksikön muutto Nalkalankadun
remontoituihin tiloihin lähestyy 3/2018
- maahanmuuttajataustaisille omat verkkosivut työn alla
Salla-Maaria Alamäki, Nokia
- Nokialla väkivaltatyön yhteistilaisuus 4/2018
- uudessa Prismassa sosiaali- ja terveyspalveluiden NOSTE-kioskissa paljon
yhteistoimintaa mm. järjestöjenkanssa
Irina Remes, Tampereen väkivaltatyö
- työntekijävaihdos tulossa; Irina Remes siirtyy uuden Turvakodin
sosiaalityöntekijäksi 5.2.2018 alkaen, eikä uutta työntekijää ole vielä valittu
- kaikki aiemmin sovitut koulutukset hoidetaan sovitusti mm. Pirkanmaan
LAPEn koulutukset
- Noora Kannisto hoitaa väkivaltayksikön asioita, kunnes uusi työntekijä
aloittaa; vuoden 2018 teemana ikäihmisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
mm. Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista
kampanjapäivää ”Kätketyt äänet” vietetään vuosittain kesäkuussa 15.6.
Emma Laine, Maria Akatemia
- STEAlta saatu 20% korotukset avustuksiin; Helsinkiin rekrytoidaan lisää
väkeä
- Uudellamaalta 60% asiakkaista ja Pirkanmaalta 10%; muualta Suomesta
loput
Tiia Heinäsuo, Tampere
-

-
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Ehkäisevän
väkivaltatyön
kehittämisen
tavoitteet

keskustellaan KKL-seurantaryhmän laajentamisesta maakunnalliseksi
14.2.2018 Kaltoinkohdeltu lapsi-koulutus Tampereella; kutsu koko
Pirkanmaalle (ks. liite)
sovitaan, että KKL-toimintaohje lähetetään uudestaan kaikille ryhmäläisille
word-muodossa, jotta siihen voi tehdä tarvittavat korjaukset (mm.
puhelinnumerot vastaamaan kunnan numeroita, ks. liite)
poliisilta tullut tietoa, että lasten kaltoinkohtelun ilmoitukset ovat
lisääntyneet
Kaltoinkohdeltu lapsi-käsikirja päivityksessä

Kerrattiin kehittämistyölle asetetut tavoitteet ja vuoden 2017
kehittämistyöryhmän toiminta. ks. liite Esitys_08012018
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Kotitehtävän purku

”Kehittämistyön tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa avun
mahdollisimman varhain ja sujuvasti.”
Mieti oman työsi näkökulmasta, miten (millä keinoin, mitä tekemällä…) oman
asiakkaasi kohdalla tavoite saavutetaan? Miten tuot avun asiakkaallesi
mahdollisimman sujuvasti (mitä välineitä/ työkaluja sinulla jo on, mitä tarvitset
lisää, ym.).
Palvelupolkujen kuvaaminen/ purku jäi tekemättä ajan puutteen vuoksi. Siirrettiin
myöhempään kevääseen.
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Tärkeät lomakkeet
lähisuhde- ja
perheväkivallan
kirjaamiseen ja
puheeksioton
välineeksi

Henkilökohtainen turvasuunnitelma
Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
Pahoinpitely- ja kehokarttalomake (PAKE)
Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)
Riskinarviointilomake (MARAK)
Väkivallan puheeksiottamisen muistilista
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
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Muut asiat

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämistyön palautelinkki:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html
Muista käydä antamassa palautetta!
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Keskusteltiin Pirkanmaan LAPEn nettisivuille kirjoitettavasta kehittämistyöryhmän
Pirkanmaan LAPEn
kehittämistyöaiheinen blogista. Blogia kirjoittavat vuorotellen kaikki Pirkanmaan LAPEn kehittämistyön
koordinaattorit ja/ tai kehittämistyöryhmän jäsenet.
blogi
Sovittiin, että ehkäisevän väkivaltatyön blogin kirjoittaa Tiia Heinäsuo
koulukiusaamisen teemasta helmikuun 208 aikana.
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Kotitehtävä

MARAK-malliin perehtyminen
Ehkäisevän väkivaltatyön asiakkaan palvelupolun raamittaminen omassa yksikössä
jatkuu
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Liitteet

Esitys_08012018
Koulutusmainos
Kaltoinkohdeltu lapsi-toimintaohje viranomaiskäyttöön
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Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 9.2.2018 klo 8.30-11.00, Tampereen virastotalolla, 5. krs,
ryhmähuone 4.
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Kokouksen
päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

