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Esityslista

Päivi Viitanen-Marchegiano

• Tervetuloa! ja kuulumiset

• Ajankohtaista

• Tarra-asiaa

• Kuntakysely

• 3.12. Väkivallan ehkäisy 

kunnissa ja maakunnassa

-koulutus

• Kehittämistyön esittely 

Maakunnan LAPEssa

19.11.2018



Ajankohtaista,

koulutuksia 

ym.
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Tulevia LAPE-tilaisuuksia ja koulutuksia Pirkanmaalla

Aihe Aika Kohderyhmä

Tampereen LAPE-ryhmän, 

maakunnallisten kehittämisryhmien 

ja Pirkanmaan alueellisten 

perhekeskusvalmennusten 

tamperelaisten osallistujien 

yhteinen tapaaminen; yhdessä 

tehty työ ja yhteiset askeleet

eteenpäin

2.11.2018 klo 13-15 

Kulttuuritalo Laikun luentosali

Kaikki tamperelaiset LAPE-

kehittämistyössä mukana olevat;

Pirkanmaan LAPE-hankkeen 

loppuseminaari

7.-8.11.2018 koko päivä

Tampere-talo

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden 

parissa työskentelevät

Väkivallan ehkäisy kunnissa ja 

maakunnassa

3.12.2018 koko päivä

Metso

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden 

parissa työskentelevät

Perhekeskusvalmennusten 

loppuseminaari

5.12.2018, koko päivä,

TAMK

Pirkanmaan 

perhekeskusvalmennuksiin ja 

LAPE-kehittämistyöhön 

osallistuneet henkilöt sekä kuntien 

LAPE-työryhmät

Monitoimijainen arviointi –koulutus 13.12.2018 koko päivä

Metso

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden 

parissa työskentelevät
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Tarra-asiaa

Break the silence – speak the violence



Break the silence – speak the violence

Suunnittelu & toteutus 

Pasi Immonen



Kuntakysely



18.12.20188 Päivi Viitanen-Marchegiano



18.12.20189 Päivi Viitanen-Marchegiano
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3.12.2018 
Väkivallan ehkäisy kunnissa 

ja maakunnassa
-koulutus
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Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa
-koulutus

Päivi Viitanen-Marchegiano

8.30 - 9.00 Aamukahvi

9.00 -10.00 Tervetuloa ja kuulumiset Pirkanmaan LAPE ehkäisevän 

väkivaltatyön kehittämisestä, 

Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-

Marchegiano

10.00 -11.15 Valtakunnalliset väkivaltatyön kuulumiset, 

THL, kehittämispäällikkö, Martta October

11.15 -12.30 Ruoka (omakustanteinen)

12.30 -13.15 EPRAS- Luo luottamusta-puutu väkivaltaan -koulutus, 

THL, projektipäällikkö Elisa Niklander ja 

Tampereen kaupunki, sairaanhoitaja Noora Kannisto

13.15 -14.00 Lähisuhdeväkivalta erotilanteissa, 

Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Marja Olli ja 

Tampereen Ensi- ja turvakoti ry, sosiaalityöntekijä Irina Remes 

(vielä varmistumatta) sekä kokemusasiantuntija

14.00 -14.30 Kahvi

14.30 -15.00 Kiusaamiseen puuttuminen; Malli tunne ja 

vuorovaikutustaidoista ja kiusaamisen ja häirinnän ehkäisystä,

Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Susanna Raivio

15.00 -15.30 Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen hoito, 

Setlementti Tampere ry, vastaava kriisityöntekijä Mari McAlester

3.12.2018 klo 8.30 - 15.30, Tampereen kirjasto Metso, Lehmus-sali

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17381/lomake.html 



Kehittämistyön esittely 
Maakunnan LAPEssa

19.11.2018
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Tavoitteet

Tavoite Toiminta

Varmistetaan, että oman kunnan/ organisaation 

strategiassa/ hyvinvointikertomuksessa on jatkossa 

maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä

Maakunnan LAPE-ryhmä -> kunnan LAPE-ryhmä

Pirkanmaan väkivaltapalveluiden kartoitus kuntiin

Varmistetaan, että maakunnan kaikissa kunnissa on 

perustieto, miten toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa

-> kunnan työntekijät

-> järjestötyöntekijät

-> seurakunnan työntekijät

-> liikeyritysten työntekijät

EPRAS-verkkokoulutukset

Maakunnalliset/ kunnalliset väkivaltatyön koulutukset

-> tiivis yhteistyö kunta-järjestö-seurakunta-liikeyritys -akselilla

Päivitetyt toimintaohjeet

Suodatin- ja kartoituslomakkeen ja KKL-ohjeistuksen jalkauttaminen

”Lupa puhua väkivallasta” –tarra ja juliste

Kuntaan on nimetty väkivaltatyön koordinaattori/

väkivaltatyön avainhenkilöt

-> tiedottaminen

-> paikallisen palveluverkoston tunteminen

Virallisesti nimetty väkivaltatyön koordinaattori -> Maakunnallinen/ 

perhekeskusalueellinen/ kunnallinen väkivaltatyön koordinaattoreiden/ 

avainhenkilöiden verkosto

Kuka verkostoi? Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman edellyttämän 

yhteensovittamiselimen NAPE perustaminen : Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan torjunnan järjestötyöryhmä aloittanut kesällä 2018; toimenpiteinään mm. 

kartoittaa väkivaltapalvelut kunnassa, verkostoituminen sekä koordinointi. NAPEKO???

MARAK-toiminta maakunnalliseksi 1. vaihe: halukkaiden kuntien koulutus ja yhteistyö

2. vaihe: OT-keskukset

Palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla,

huomioiden myös erityiset riskiryhmät

Ohjeistukset ja polutukset erilaisiin tilanteisiin

Asiakkaan äänen vahvistaminen Kokemusasiantuntijoita mukaan väkivaltatyön kehittämiseen

Tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen



Seuraava tapaaminen
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The last meeting

Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa koulutus 3.12.2018



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

PÄIVI VIITANEN-MARCHEGIANO

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

Puh. 040 639 7358

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

Ehkäisevän väkivaltatyön 

kehittäminen


