
muutokset mahdollisia 

 

 
 

KOULUTUS Lähisuhdeväkivalta ja päihteet lapsen silmin 
 
 

Aika pe 23.10.2020 klo 9.00-15.15. 
 

Paikka Webinaari, kaikille ilmoittautuneille lähetetään etäyhteyslinkki 
sähköpostiin. 

 
 

Kohderyhmä Lastensuojelun ja päihdetyön ammattilaiset, ehkäisevän 
päihdetyön- ja väkivallan ehkäisyn yhdyshenkilöt, Lapin 
turvallisuusverkosto, sosiaali- ja terveydenhuollossa 
lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, 
varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotyön ja järjestöjen edustajat 
sekä alan opiskelijat 

 
 

Sisältö Ajankohtaista ja kokemuksellista tietoa lähisuhdeväkivallasta ja 
päihteistä lapsiperheissä. 

 
 

Ohjelma Oheisena 
 
 

Ilmoittautuminen Oheisesta Webropol - linkistä: 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/6875AE86D7DE5E4A 
 

9.10.2020 kello 16.00 mennessä. Koulutus on maksuton ja 
osallistuminen tapahtuu etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on 
välttämätöntä. 

 
 

Lisätietoja Lapin aluehallintovirasto, ylitarkastaja Sanna Ylitalo, 
sanna.ylitalo@avi.fi puh. 0295017386 tai sosiaalihuollon ylitarkastaja 
Marjut Aikio, marjut.aikio@avi.fi puh. 0295017384. 

 
Lapin ensi- ja turvakoti, suunnittelija Mia Nahkuri, 
mia.nahkuri@lapinensijaturvakoti.fi puh. 0406307688. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/6875AE86D7DE5E4A
mailto:sanna.ylitalo@avi.fi
mailto:marjut.aikio@avi.fi
mailto:mia.nahkuri@lapinensijaturvakoti.fi
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OHJELMA 
 

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä ja valtiorahoitteinen turvakotipalvelu juhlistavat 
viisitoista- ja viisivuotiasta taivaltaan Rovaniemellä. Juhlapäivän puheenjohtajina 
toimivat Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Johanna Karjalainen, Avopalvelu 
Tuulian vastaava sosiaalityöntekijä Paula Isokangas sekä Ensikoti Talvikin vastaava 
sosiaalityöntekijä Satu Reinikainen. 

 
 

9.00-9.20 Yhteisen asian äärellä 
Arja Kilpeläinen, palvelupäällikkö, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 
 

9.20-9.40 Aluehallintoviraston näkökulmia 
Johtaja, Leena Räsänen, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 
Ylitarkastaja, Sanna Ylitalo 
Sosiaalihuollon ylitarkastaja, Marjut Aikio 

 
 

9.40-10.30 Lähisuhde- ja seksuaaliväkivallan puheeksi otto ja ohjaus 
Katriina Bildjuschkin, asiantuntija, THL 
Tietoja luennoitsijasta 

 
 

10.30-10.40 Kehon herättely 
Sanna Ylitalo, ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto 

 
 

10.40-11.30 Lähisuhdeväkivalta ja lapsi - miten ehkäistä ja hoitaa? 
Taina Laajasalo, PsT, oikeuspsykologian dosentti, 
johtava asiantuntija, THL 
Taina on erikoistunut lapseen kohdistuvaan väkivaltaan liittyviin kysymyksiin 
sekä käytännön työssä että tutkijana, kouluttajana ja kehittäjänä. 

https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/hyvinvointi/lapset-nuoret-ja-perheet/henkilosto/katriina-bildjuschkin
https://blogi.thl.fi/kirjoittaja/jukka-makela/


 

 

 
  

 
 
 
 
 

11.30-12.00 Lounas 
Virtuaalisia esityksiä 

 
 

12.00-13.00 Naiserityinen päihdehoito 
Teija Karttunen, Lapsiperheiden varhainen tuki, Vantaa 
Linkki väitösesittelyyn 

 
 

13.00-13.30 Mun tarina 
Henrika, kokemusasiantuntija ja Jenni Takala, ohjaaja, Ensikoti Talvikki, 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 

 
 

13.30-13.45 Iltapäiväkahvit 
Virtuaalisia esityksiä 

 
 

13.45-14.30 Huumeidenkäytön ehkäisy - osa maakunnallista turvallisuussuunnitelmaa 
Reko Silvenius, rikoskomisario, Lapin poliisilaitos 
Linkki artikkeliin 

 
 

14.30-15.15 Päihteet ja varhainen vanhemmuus - kuntoutuminen 
Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä 
Miia Pikulinsky, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto 
Tietoja luennoitsijasta 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/05/28-9-2019-ytm-teija-karttunen-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiaalityo
https://www.lapinkansa.fi/hoitoon-syytteen-sijaan-poliisi-loytaa-yha-useamma/441619
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/paihteet-odotus-ja-vauva-aikana/
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