Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018

MUISTIO

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen
Aika

13.9.2018 klo 8.30–11.00

Paikka

Tampereen virastotalo, rh 4

Osallistujat

Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (siht.)
Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia
Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä, Nokia
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (siht.)
Tia Forsman, lapsityöntekijä, Puhuri
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere
Salla Heiskanen, palvelupäällikkö, Valkeakoski
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry
Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano/Kihniö, Kolmostien terveys Oy
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, 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
Laura Keisanen, sosiaalityöntekijä, Tampere
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi
Mari McAlester, vastaava kriisityöntekijä, Kiusatut-hanke/Setlementti Tampere
Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä, Virrat ja Ruovesi
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris Tampere ry
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampere
Kaija Saari, osastonhoitaja, Mielipiste, Sastamala
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere
Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (pj)
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala
Reetta Keski-Nisula, harjoittelija, hyvinvointipalvelut, Tampere

Asia

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen
klo 8.34.
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Ajankohtaiset
kuulumiset

Käytiin esittäytymis- ja kuulumiskierros.
Tampereella päivitetään parhaillaan Kaltoinkohdeltu lapsi -toimintaohjetta (Tiia
Heinäsuo).

Tampereen molemmat turvakodit ovat täynnä. Tarvetta Hämeenkadun
turvakodille on ollut paljon. Asiakkaat ovat kokeneet uuden turvakodin sijainnin
hyvänä. Turvakodin henkilöstö kouluttautuu EPRAS-verkkokoulutukseen.
Maria Akatemiassa aloittanut uusi toiminnanjohtaja Sari Nyberg. Työskentelyä
tapahtuu myös verkossa ja asiakkaat voivat hakeutua palveluihin esim. chatin
kautta. Tarjolla myös videoyhteyden kautta keskustelua ja verkkoryhmiä.
Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja on vaihtumassa. Nollalinjan ansiosta
valtakunnallinen näkyvyys on lisääntynyt ja mm. sisäministeri Mykkänen on käynyt
tutustumassa järjestön toimintaan. Uusi suunta -ohjelma on käytössä
seksuaaliväkivallan tekijöiden tueksi ja sen tarve on lisääntynyt. No kids in the
middle -koulutus on ollut antoisa ja mallin käyttöönotto kiinnostaisi. (Ryhmämalli
sellaisten lasten tukemiseen, joissa lapset joutuvat pitkittyneissä huoltoriidoissa
vanhempien väliin.)
Valtakunnallinen tyttöjen ympärileikkausten vastainen työryhmä on kuullut
järjestöjen näkökulmaa ja THL julkaisee uuden toimintaohjelman vuodenvaihteen
jälkeen. Myös Tampereen Kaltoinkohdeltu lapsi -ohjeistuksessa on pieni osio tästä
aiheesta.
Ensi- ja turvakoti sekä Setlementti Tampere järjestävät väkivaltatyön
valtakunnallisen foorumin Tampereella 21.–22.8.2019 Puistotornissa. Toiveita
tapahtuman sisällöistä otetaan vastaan.
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 1.-2.10.2019 järjestetään Tampereella.
Väkivaltatyö ehkä nostetaan siellä yhdeksi teemaksi.
5.-6.3.2019 järjestetään sosiaalialan asiantuntijapäivät Tampere-talossa.
Kiusatut-hankkeessa on aloitettu yksilö- ja ryhmätyöskentely. Osallistujia on
löytynyt riittävästi.
Kunnissa on tällä hetkellä isoja resurssihaasteita ja väkivaltatyön yhteyshenkilöiden
työaika ei aina riitä väkivaltatyöhön.
Setlementti Tampere on käynyt Nokialla konsultointikäynnillä. Perheneuvolan,
lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön yhteistyötä ja työparityötä väkivaltaasioissa on pyritty kehittämään. Nokia on yksi EPRAS-koulutuksen pilottikunnista.
Sastamalan MARAKiin ei ohjaudu asiakkaita. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen
opasta päivitetään parhaillaan ja siitä tulee aiempaa tiiviimpi ja lyhyempi. Uusi
kohtaamispaikka Vintti on aloittanut toimintansa.
Krisillä on tilaongelmia. Antiriippuvuuskurssi on alkamassa lähiaikoina vankilassa.
Vapaaehtoiset ovat olleet mukana auttamassa Ratinan jalkapallopeleissä ja ne ovat
olleet tärkeitä tilanteita osallistujille. Perhetyö on lähtenyt hyvin käyntiin,

yhteistyökumppaneina esim. seurakunnat. Tyttöjen futsal-joukkueesta lähetetään
lisätietoa työryhmälle.
Tulka-mobiilitulkkauspalvelua voi hyödyntää. Myös Tampereen Mainiosta saa
omakielistä tukea.
Puhurissa on ollut paljon vankilassa olleiden/olevien vanhempien lapsia. Puhuri on
hakenut rahoitusta Akredi-toimintaan (katuväkivaltaan liittyvä). Asiakkaita on
paljon kaikissa työmuodoissa. Jalkautuvaa työtä on lähdetty kehittämään ja
viedään palveluita Tampereen ulkopuolelle esim. avoimiin kohtaamispaikkoihin.
Koskikeskuksen pop up -pisteellä tavoitettiin paljon asiakkaita. Ensikodilla on
aloittanut sosiaalityöntekijä Tiia Mäenpää.
Vauvafoorumi järjestetään 15.–16.11.2018 Puistotornissa Tampereella.
Tampereen väkivaltatyössä on paljon asiakkaita. Poliisissa niukat resurssit, kaikkia
vakansseja ei ole saatu täytettyä. EPRAS-pilotti (Luo luottamusta, puutu
väkivaltaan - väkivaltatyön peruskoulutus) on alkamassa ja koulutusta pilotoidaan
kolmessa eri muodossa: itsenäisesti opiskellen, ryhmämuotoisesti kahdessa osassa
ja moniammatillisessa ryhmässä. Oman alueen väkivaltapalveluiden
kartoittaminen kuuluu osaksi koulutusta. Verkkokoulutus tulee kaikille avoimeksi
toukokuussa 2019. Seri-tukikeskusta suunnitellaan Taysiin. MARAKiin olisi tulossa
paljon vakavia asiakastilanteita ja MARAK-kokoukset ovat jatkossa kolmen tunnin
mittaisia. Väkivaltatyön neuvontapiste jatkaa jälleen kesätauon jälkeen Perheiden
talolla ja siellä on mukana myös vierailijoita eri organisaatioista. Kehittäminen ja
kouluttaminen ovat väkivaltatyön painopisteenä, asiakastyö vasta sen jälkeen.
Paljon tulee konsultaatiopuheluita toisilta ammattilaisilta. Nuorisoikäisille olisi
tarvetta ryhmätoiminnalle. Ensi vuoden teemaksi tulossa lähisuhdeväkivalta
perheessä ja siihen liittyen järjestetään koulutuspäiviä.
MARAK: Tampereen MARAK-ryhmään ei mahdu muiden kuntien asiakkaita.
Muutkin kunnat ovat olleet kiinnostuneita tilaamaan MARAK-koulutusta ja
aloittamaan MARAK-toimintaa. Skypeäkin voisi hyödyntää MARAK-toiminnassa.
Sastamalan MARAK-ryhmässä edustajat kaupungilta, Tukitalolta
(rikosuhripäivystys), seurakunnasta ja poliisista.
Sihteerin lisäys: kaikille avoin MARAK-koulutus järjestetään Lempäälässä 2.11.2018
klo 10-14 (kutsu muistion liitteenä).
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Perhekeskuksen
asiakkuuspolun
määrittelyä

Käsiteltiin luonnosta perhekeskuksen asiakkuuspoluista (ks. diaesitys muistion
liitteenä). Mahdollisia kommentteja ja ideoita kaavion jatkokehittämiseksi voi
lähettää Marialle (maria.antikainen@valkeakoski.fi).
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Pirkanmaan
väkivaltatyön
palveluiden koonti

Käytiin läpi tehtyä Pirkanmaan väkivaltapalveluiden koontia; eri kunnat ovat
vastanneet kartoitukseen eri tavalla. Koonnin tavoitteena oli kartoittaa kuntien

peruspalveluiden lisänä toimivat väkivaltatyön palvelut (lukuun ottamatta
myöskään kaikille yhteisiä maakunnallisia palveluita).
Sovittiin, että jo tehdyn kartoituksen lisäksi kuntiin lähetetään syksyn aikana kysely
koskien mm. väkivaltatyön kirjauksia eri strategioissa ja/tai
hyvinvointisuunnitelmissa sekä eri väkivaltatyön toimintamallisen käyttöä.
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Tarra-asiaa

Pasi Immosen suunnitteleman ”Break the silence-speak the violence” -tarran eri
vaihtoehtojen tarkastelua (ks. diaesitys muistion liitteenä). Eniten kannatusta
saivat vihreä tausta, punainen kynsi ja suomenkielinen teksti. Sovittiin, että
pyydetään vielä vaihtoehtoisena tarra puhekuplan muodossa. Tarra-asian käsittely
jatkuu seuraavassa kokouksessa.
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Ajankohtaista,
koulutuksia ym.

EPRAS-verkkokoulutuksen pilotointi Tampereella
Luo luottamusta - puutu väkivaltaan. THL:n kordinoiman verkkokoulutuksen
pilotointi mm. Tampereella ja Nokialla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
sekä poliiseille lähisuhdeväkivallasta lokakuussa 2018 joko itsenäisenä verkkoopiskeluna tai 2-päiväisenä läsnäolokoulutuksena.
Poliisiammattikorkeakoulu on mukana EU:n rahoittamassa tutkimus- ja
innovaatioprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää poliisin ja muiden ensi käden
toimijoiden puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa. Hankkeessa
tavoitteena lähisuhdeväkivallasta ilmoittamisen kynnyksen madaltaminen sekä nk.
myönteisen kierteen luominen kuntalaisten sekä poliisin ja terveys- ja sosiaalialan
ammattilaisten välille.
Pirkanmaan LAPE loppuseminaari 7.- 8.11.2018, Tampere-talo
Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutuspäivä 3.12.2018,
Pääkirjasto Metso , Lehmus-sali
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Seuraava
tapaaminen

Perjantai 2.11.2018, klo 8.30 – 11.00, virastotalo, ryhmähuone 4
Teemana mm. ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen siltaaminen
tulevaisuuteen.

