
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen 

     
Aika  9.2.2018 klo 14-16 
Paikka  Tampereen virastotalo, rh 4 
Osallistujat 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 
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry  
Noora Kannisto, sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyö Tampereen kaupunki 
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia, 
Tampere/Helsinki 
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris Tampere ry 
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/ Hämeenkadun 
turvakoti  
Milka Suuniitty-Sakari, sosiaalityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

 
Poissa  Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia 

Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano-Kihniö/Kolmostien terveys Oy 
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere ry 
Jenni Karsio, ensi- ja turvakodin johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Jaakko Kauppila, yliopettaja, psykologi, POLAMK 
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi 
Onna Nieminen, kokemusasiantuntija, Kris Tampere ry 
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala 
Kaija Saari, osastonhoitaja/Mielipiste, Sastamala 
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen 
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere

 Sanna Ylistenniemi, sosialityöntekijä, Sastamala 

 Asia  Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämistyöryhmän seitsemäs kokoontuminen  

1 Tervetuloa ja 

kuulumiset 

 

Puheenjohtaja, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen 

ja käytiin kuulumiskierros eri yksiköiden ja toimijoiden ajankohtaisista asioista. 

Marko Rajamäki, Kris Tampere ry 

- STEAlta saatu avustusrahaa perhetyön koordinaattorin; ensimmäinen 
hakukierros ei tuottanut toivottua tulosta, joten uusi hakukierros on 
lähdössä käyntiin 

- vapaaehtoistyön koordinaattori Anssi Juoppe aloittaa 1.3.2018 
- perustettu F-junioritason tyttöjen 8-9v. jalkapallojoukkue Puiston pallo ry; 

jalkapallojoukkueessa paikkoja vapaana, jos kiinnostaa 
Mari Järvensivu, Tampereen väkivaltatyö 

- sosiaalityöntekijän sijaisena/ tutustujana Irinalta vapautuneessa tehtävässä 
- aiemmin mukana sosiaalipäivystyksen tiimissä 

Irina Remes, Hämeenkadun turvakoti  

- aloittanut 5.2.2018 työt uuden Hämeenkadun turvakodin 
sosiaalityöntekijänä 



 

 

- yksikön avajaiset viikolla 9 (?) 
- suunnitellut koulutukset mm. LAPE-muutosohjelman eropalveluiden kanssa 

hoidetaan sovitusti 
Milka Suuniitty-Sakari, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

- ”Turvakodista turvalliseen kotiin” -sovittelupalvelu lapsiperheille 
Emma Laine, Maria Akatemia 

- helmikuusta lähtien työ 85% ja elokuussa työ muuttuu 100%ksi 
- yhteydenottoja entiseen tahtiin; 70% yhteydenottajista äitejä 

Salla-Maaria Alamäki, Nokia 

- suunniteltu väkivaltatyön yhteistilaisuus 4/2018 peruttu 
- ”Virta välillämme” -parisuhdekurssi tulossa, johon osallistumassa viisi 

pariskuntaa  
Noora Kannisto, Tampereen väkivaltatyö 

- työtilanne hyvä 
- tulossa nk. poliisikierros, jossa jalkaudutaan poliisiin tavoitteena 

tiedonsiirrossa välikäsien väheneminen ja tiedonkulun nopeutuminen (mm. 
lähisuhdeväkivallan tilanteissa asiakkaalta luvan kysyminen 
väkivaltatyöryhmän yhteydenottoon) 

- tulossa myös seutukunnan poliisipälliköille koulutustilaisuus  
- Perheiden talon ”Neuvontapiste lähisuhdeväkivaltaa kokeneille” -kioskissa 

käynyt viimeksi n. 45 asiakasta 
- neuvontapisteen toimintaideaa ja -mallia jaetaan halukkaille toimijoille 

myös maakuntaan 
Tiia Heinäsuo, Tampere 

- KKL-seurantaryhmän laajentaminen maakunnalliseksi keskusteluttaa 
- Kaltoinkohdeltu lapsi-käsikirjaa päivitetään sekä uudistetaan 

o omat osiot esim. varhaiskasvatukselle jäävät 

o ennaltaehkäisemisen ja puheeksi ottamisen näkökulmia 

- Seinäjoki alkaa tekemään omaa mallia Tampereen KKL -mallin mukaan 

- Yliopistolla alkamassa uusi tutkimushanke ”Kertomuspohjainen 

asiantuntijaryhmien viestintä”; monialainen, yhteisen kielen etsiminen  

Tia Forsman, Perhekulma Puhuri 

- STEA-rahoitusta saatu ”aikuistyöntekijän” hakuun 
- Koskikeskuksen Pop up -lapsiperheiden palvelupiste auki 6pv/ viikossa 
- paikalla on käynyt runsaasti ihmisiä; palveluohjauksellinen työote 

Satu Hintikka, Setlementti Tampere ry 

- väkivalta- ja kriisityö yhdistetty yhdeksi 10 työntekijän yksiköksi, jota luotsaa 
Satu Hintikka  

- Setlementti Tampereen koko yksikön muutto Nalkalankadun remontoituihin 
tiloihin lähestyy 3/2018; avajaiset 24.5.2018 

 

2 Erityis- ja vaativan 

tason palveluiden 

kehittäminen  

Pirkanmaan LAPE projektikoordinaattori Nanna Miettunen esitteli erityis- ja vaativan 
tason sekä  OT -osaamis-ja tukikeskus -palveluiden kehittämistä.  Liite: 180209 
Ehkäisevän väkivaltatyön ryhmä 2.pdf 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MARAK-malli 

maakunnalliseksi 

toimintamalliksi? 

Tampereen Väkivaltatyön Noora Kannisto kertoi Tampereen MARAKn toiminnasta. 

Liite:  MARAK lyhyesti word.pdf 

Liite:  MARAK lyhyesti.pdf 

 

Tampereella MARAK ollut käytössä vuoden; asiakkaita 2017 kahdeksan ja 2018 n. 

kolme. Keskusteluun kaivattiin vertailutietoa mm. Sastamalan MARAK -työn 

käynnistymisestä ja etenemisestä (Tampereella asukkaita yli 200 000 ja 

Sastamalassa n. 30 000). 

 

Keskustelua MARAK -mallin käytöstä; malli sopii erityis- ja vaativan- sekä OT-tasojen 

malliksi, mutta ennaltaehkäisyn malliksi koetaan tarvittavan kevyempi malli. MARAK 

-malli tarvitsee toimiakseen laajan ja monitoimijaisen verkoston; keskustellaan 

maakunnallistamisen mahdollisuudesta ja eri väkivaltatyön/ kaltoinkohtelun 

verkostojen yhdistämisen mahdollisuudesta.   

 

Sovitaan, että MARAK -mallin maakunnallistaminen jatkuu yhteistyössä erityis- ja 

vaativan tason palveluiden kanssa. 

4 Kuritusväkivalta Keskustelua kuritusväkivallan aiheesta ja keinoista puuttua ja ennaltaehkäistä 
kuritusväkivaltaa.  
 
Sovitaan, että kehittämistyöryhmässä Heidi Reunasen TtM aiemmin (30.11.2017) 
esittelemä Lasten kaltoinkohtelun riskintunnistamisen arviointityökalu (Brief Cap) 
esitellään Tampereen Hervanta-Vuores perhekeskuspilotin ohjausryhmälle 
mahdollista pilotointia varten.  
 

5 Seuraava kokous Seuraava kehittämistyöryhmän tapaaminen keskiviikkona 14.3.2018 klo 14 –16, 
Tampereen virastotalossa, Aleksis Kiven katu 14-16, 5.krs, ryhmähuone 4  
 

6 Kokouksen 

päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 


