
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen 

     
Aika  9.5.2018, klo 8.30-11 
Paikka  Tampereen virastotalo, rh 4 
Osallistujat Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (pj) 

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia 
Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä, Nokia 
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Tia Forsman, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma 
Puhuri  
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere 
Salla Heiskanen, palvelupäällikkö, Valkeakoski 
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry 
Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano/Kihniö, Kolmostien terveys Oy 
Noora Kannisto, sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyö Tampereen kaupunki 
Jaakko Kauppila, yliopettaja, psykologi, POLAMK 
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia 
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi 
Mari McAlester, vastaava kriisityöntekijä, Setlementti Tampere ry 
Susanna Raivio, koordinaattori, Pirkanmaan LAPE 
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, KRIS-Tampere ry 
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala 
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/ Hämeenkadun 
turvakoti 
Kaija Saari, osastonhoitaja, Mielipiste, Sastamala 
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen 
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere 
Leena Uhtakari, perhetyön ohjaaja, KRIS-Tampere ry 
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala 

 Asia  Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla  

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen 
klo 8.35 

2 Tervetuloa! 
esittäytymiset ja 
kuulumiset 

 

Käytiin esittäytymis- ja tiivistetty kuulumiskierros.  

Salla Heiskanen, Valkeakoski 
Valkeakosken nuoriso voi huonosti. Sivistys- ja kouluresurssit ovat toimineet 
vajaalla. 
 
Irina Remes, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Ensi- ja turvakodin Hämeenkadun toimipisteessä on ollut paljon asiakkaita, myös 
ulkopaikkakuntalaisia (myös muista maakunnista). 
 
Emma Laine, Maria Akatemia 
Asiakkaat ovat tuottaneet tuskaa mm. siitä, ettei heidän hätänsä ole tullut eri 
toimijatahoilla kuulluksi ja kohdatuksi. Maria Akatemian Helsingin yksikköön on 
toiminnanjohtajan paikka avoinna. 
 



 

 

Noora Kannisto, Tampereen lähisuhdeväkivaltatyö 
Uusi ja toivottavasti pitkäaikainen sos.tt Laura Keisanen aloittaa yksikössä 
elokuussa 2018. Poliisin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja neuvolayhteistyötä 
viritellään.  
 
Mari McAlester, Kiusatut hanke/ Setlementti Tampere ry 
Maakunnallinen hanke, joka kohderyhmänä ovat yli 15v kiusatut/ kiusaajat (ikäraja 
ei ole ehdoton, mutta toimii erotuksena Kiva koulu -hankkeen kohderyhmästä). 
Yhteistyötä muiden toimijatahojen kanssa viritellään… 
 
Satu Hintikka, Setlementti Tampere ry 
Setlementti Tampereen eri toiminnot muuttavat samaan rakennukseen ”Nalkalan 
Setlementtiin” Pyhäjärvenkadulle 24.5.! Väkivaltaklinikalla useita asiakkuuksia, 
mutta on tilaa uusillekin tällä hetkellä. Didar´lla paljon yhteistyötä Etelä-Hervannan 
koulun kanssa; työskentely koko suvun kanssa on korostunut (uhrin ja tekijän). 
Välitä! seksuaaliväkivaltaklinikka tekee aktiivista yhteistyötä mm. Tukinaisen 
kanssa. 
 
Leena Uhtakari, KRIS-Tampere ry 
KRIS:n perhetyö aloitettiin uudelleen huhtikuussa; nyt asiakkuuksissa kahdeksan 
perhettä. Yhteistyö ja tulkkina toimiminen asiakkaiden ja viranomaisten 
välimaastossa on tarpeellista ja tärkeätä. 
 
Marko Rajamäki, Kris Tampere ry 
Tyttöjen F-jalkapallojoukkueessa ”Puiston pallo” tilaa 8-10v tytöille! Ota yhteyttä 
Puiston Pallo ry:n puheenjohtaja Juha Meski, puiston.pallo@gmail.com , 046-
8109555. 
 
Tiia Heinäsuo, Tampereen lapsiasiamies 
Lapsiasiamiestä työllistävät mm. köyhyysteema (mm. 15.6. 
köyhyyspaneelikeskustelu Keskustorilla), Hervanta-Vuores-alueen 
perhekeskustoimintapilotti, kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
tekeminen, tulevien 9/2019 valtakunnallisten lastensuojelupäivien suunnittelu 
sekä ”Hämeen liikunta ja urheilu” artikkelin kirjoittaminen. 
 
Elina Liikanen, Ylöjärven perheneuvola 
Perheneuvolan kevätsesonki käynnissä: väsyneet vanhemmat ja väsyneet lapset 
ruuhkauttavat palveluihin pääsyä. Ylöjärvellä pohdituttaa Pirkanmaan 
perhekeskusaluemalli ja kunnan maantieteellinen suuri koko; miten palvelut 
saadaan tuotettua kuntalaisille tasalaatuisina asuinpaikasta riippumatta. 
 
Tanja Honkanen, Parkano/Kihniö, Kolmostien terveys Oy 
Parkano-Kihniössä ollut paljon muutoksia mm. poislähteneiden työntekijöiden 
tilalle ei löydy uusia työntekijöitä. Positiivisena kehityksenä ja mm. ehkäisevänä 
väkivaltatyönä ovat Pihlajalinna ja terapiapalveluja tuottava Vastaamo aloittaneet 
yhteispilotin tarjoamalla tarvitseville 10 x lyhytterapiapalvelua. Palveluun 
päästäkseen ei tarvita lääkärin lähetettä. 
 
Kaija Saari, Sastamalan Mielipiste 
Parisuhteen tukemiseen alkamassa ”Parisuhteen solmut” -koulutus ja 
ammattihenkilöstölle kootaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyn opasta. 



 

 

 

 

3 Pirkanmaan aluemalli 

 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli  
maakuntavalmistelun aluemallia ja käytiin keskustelua sen pohjalta (ks. liite 
Esitys_09052018.pdf ). 
 

4 Kiusaamisen ehkäisy ja 
siihen puuttuminen 
varhaiskasvatuksesta 
lähtien 

 

Susanna Raivio, Pirkanmaan LAPEn projektikoordinaattori varhaiskasvatus, koulu ja 
vapaa-aika esitteli varhaiskasvatuksen ja koulun ja vapaa-aika kehittämisryhmien 
työskentelyä ja kehittämisen pilotteja (ks. liite  
Varhaiskasvatus_perusopetus_toinen aste_vapaa-aika.pdf). 
 
Käytiin yhteistä keskustelua kiusaamisen aiheesta sekä Setlementti Tampereen 
Kiusatut-hankkeen Mari McAlesterin ja Susanna Raivion jatkoyhteistyön 
tapaamisen sopiminen. 
 

5 THL/ Mitä perhekeskus 
tekee? (24.4.2018 
päivitetty versio) 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano jakoi THL:n päivitetyn ”Mitä 
perhekeskus” tekee diasarjan (ks. liite LAPE_tehtävät_24.4.18.pdf). 
 

6 Väkivaltatyö -koulutus 

 

Sovitaan järjestettäväksi maakunnallinen väkivaltatyön koulutuspäivä (sis. MARAK, 
EPRAS ym.) loppuvuoteen 2018 kutsuen mukaan mm. THL/ Martta October. 

7 Seuraava tapaaminen Seuraava tapaaminen torstaina 7.6.2018 klo 14-16 Tampereen virastotalossa, 
Aleksis Kiven katu 14-16, 5.krs, ryhmähuone 4             

 


