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Yhdessä tehden 

1 1.9.2017 

- Istanbulin-sopimuksen rinnakkaisraportin koonti yhteistyössä ETKL ja 
Naistenlinja   maaliskuun 2018 loppuun mennessä 

- Lasten kohtaama kuritusväkivalta, henkinen väkivalta ja laiminlyönti –
ryhmä (THL)  toimenpidesuositukset jatkolle (ja Älä lyö lasta –
ohjelman arviointi) 

- Valoa ei väkivaltaa tapahtuma 25.11. OBS-verkoston järjestämänä, 
ETKL päävastuussa 
o Teemana Istanbulin sopimus artikla 31§: väkivallan huomiointi erotilanteissa 

tapaamis- ja huoltopäätöksissä 

o Lapsi turvassa eron jälkeen 

- Tärkeä askel-runokilpailu nuorille (www.naistenlinja.fi) 

- Nuorten väkivaltafoorumi: ETKL, THL ja Pesäpuu 

- Sisu not Silence – kampanja / Emilia Lahti  

- Dilemma ja Mä en pelkää sua enää 

http://www.naistenlinja.fi/
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Väkivaltatyössä menossa  

Ensi- ja turvakotien liitossa  

- Väkivaltatyön avopalveluiden asiakastyön mallinnus, 20 yhdistystä 

o Palvelulupaus 

o Aikuisten kanssa tehtävä työ 

o Lasten kanssa tehtävä työ 

- Valmistautumista soteen, yhdenmukaisuuden hakemista 

- Nostanut esiin mm.: käyttöteorian ja sukupuolen huomioimisen 

- Sukupuolisensitiivisen väkivaltatyön vahvistaminen 

- Jäsenyys WWP:ssä ja Wave:ssa 

- Selvitetään: mikä on lapsen oikeus saada apua ilman vanhempien 

suostumusta, juristien konsultointi LOS ja ISTANBUL –sopimukset 

- Nettiturvakodin sivusto uudistuu 2017 ja chat vetää! 
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Väkivaltatyön kehittämistä!  
o Jalkautuvan naistyön hanke:  

o Ensiaskeleita jalkautuvaan väkivaltatyöhön -julkaisu lokakuussa 

o Loppuseminaarit 25.10. Helsinki, 1.11. Seinäjoki ja 16.11. Pori 

o Kannusta minut vahvaksi –hanke päättynyt 

o  http://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/ 

o My Space Not Yours, Viola, päätösseminaari 25.9. Mikkelissä 

o Traumasensitiivinen jooga naisten voimaantumisen välineenä, 

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys 

o Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu –hanke  2020 

o Mukana Vantaa, Kokkola, Kymenlaakso, Helsinki, Kanta-Häme, 

Mikkeli, Jyväskylä, Vaasa 

o Yhteys Lape perhekeskuskehittämiseen 

o Vaino-hanke, Eron jälkeinen vaino, viimeisenä vuonna lapset keskiössä  
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http://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/
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Tulossa 
Tule mukaan tai hyödynnä! 

• Vauvan turvaympyrä, Lastensuojelupäivillä julkaistaan 

• Vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus 2017-2019, 17 päivää 

• Nordiska kvinnor mot våld konferenssi Helsingissä 7.-9.9.2018 

• SuomiAreena 2018 teemalla Turvallisuus, suvaitsevaisuus ja vastuu! 

• The Nordic Network of Stakeholders. Kirjaudu sisään www.cgv.hi.is 

• WWP- Work with Perpetrators: Zagreb, Croatia, October 11 –13, 2017 

Teemoina :Strengthening Accountability, Developing Practice and Increasing Safety – 
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Maistiaisia asiakas-, kehittämis-  

ja tutkimustyöstä 

5 1.9.2017 

- Aggredi on Helsinki Mission katuväkivallan tekijöihin keskittyvä työmuoto, 

joka on toiminut  pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006. Nyt työmuotoa 

testataan myös valtakunnallisesti Kuopiossa ja Oulussa. Oikeuspoliittisen 

tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan  Aggredi-ohjelman läpikäyneistä 75 

prosenttia lopettaa väkivaltarikokset. 

 

- Helsingissä toimiva Miessakit ry - Lyömätön Linja –yksikkö, Väkivaltaa 

kokeneet mies-hanke tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta sekä 

vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille miehille. Myös vertaisryhmä 

katuväkivaltaa kokeneille miehille. Hanke toteuttanut tuoreen 

nettikyselyn Vaiettu väkivalta. MASI-hanke tarjoaa tukea 

masennusoireisten isille. 
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Maistiaisia asiakas-, kehittämis- ja tutkimustyöstä 
• Keijun varjo –hanke sekä naisenväkivalta.fi Maria-akatemiassa 

• Rikun nuorille suunnatut materiaalipaketit 

• Sukupuolistunut väkivalta, oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma artikkelikokoelma (2017) 

• Vainottuna, Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrin kohtaaminen (2016) Anna 

Nikupeteri (väitöskirja) 

• Naisten tekemä väkivalta (2016) Emmi Lattu (väitöskirja) 

• Häpeää ja syyllisyyttä, väsymys selityksenä, Lasta lyövä on usein itsekin uhri 

• Tilastotietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 2016 (Tilastokeskus):  

• 69% lähisuhdeväkivallan uhreista on naisia  

• 78% tekijöistä on miehiä 

• 25% uhreista on lapsia 

• Miesuhreja 950 ja naisuhreja 4 300 

• ETKL:n avopalveluissa (2016) 2790 asiakasta, miehiä 1351, naisia 1105 ja lapsia 332 

• ETKL:n turvakodeissa (2016) 2227 asiakasta, naisia1080, miehiä 73 ja lapsia 1074 
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