
   

                  

                          

 

KOULUTUS  Minusta sinuun ja sinusta minuun  

– päihteiden ylisukupolvinen vaikutus vanhemmuuteen 

 

Aika   pe 18.11.2022 klo 9.00–15.45 

 

Paikka Lapin yliopisto, Esko ja Asko sali, Yliopistonkatu 8, 96300 

Rovaniemi. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään linkki ke 

16.11.2022.   

                           

Kohderyhmä          Lastensuojelun ja päihdetyön ammattilaiset, sosiaali- ja 

terveydenhuollossa lapsiperheiden kanssa työskentelevät 

ammattilaiset, hyvinvointialueen päättäjät, neuvolan 

terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotyön ja 

järjestöjen edustajat sekä alojen opiskelijat 

Sisältö  Monet lapset kokevat vanhempiensa päihteiden käyttöä. 

Päihteidenkäyttö kietoutuu vanhemman, perheen, suvun ja 

yhteisön arkeen osana elämänkulkua ja –historiaa.  

Asiantuntijoiden puheenvuoroissa tarkastellaan haitallisen 

päihteidenkäytön ylisukupolvisuutta lapsen näkökulmasta 

painottaen ennaltaehkäisyä ja kierteen katkaisemista. 

Näkökulmia ovat mm. päihteiden käytön seuraukset lapsille, 

ylisukupolvisen päihteidenkäytön katkaiseminen sekä 

uudenlaisten toimintatapojen oppiminen. 

Ohjelma   Oheisena 

Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen tästä linkistä 10.11. mennessä:  

https://link.webropolsurveys.com/S/97E7FFDF4F83F7CB  

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat ja lisätietoja: Lapin aluehallintovirasto, ylitarkastaja Sanna 

Ylitalo, sanna.ylitalo@avi.fi puh. 0295017386 tai sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, 

marjut.aikio@avi.fi puh. 0295017384.  

Lisätietoja: Lapin ensi- ja turvakoti, suunnittelija Mia Nahkuri, mia.nahkuri@lapinentu.fi puh. 

0406307688.  

 

Lämpimästi tervetuloa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/97E7FFDF4F83F7CB


   

OHJELMA         

 

Päivän puheenjohtajana toimivat Elina Halonen, sosiaalityöntekijä, Ensikoti Talvikki 

ja Paula Isokangas, vastaava sosiaalityöntekijä, Avopalvelu Tuulia. 

 

8.30-9.00  Aamukahvi 

KahAVIt tarjoaa Lapin aluehallintovirasto 

 

9.00-9.10  Tervetuloa 

Arja Kilpeläinen, kehittämispäällikkö, Lapin ensi- ja turvakoti ry 

9.10-9.40  Isän puheenvuoro 

Kokemusasiantuntija  

9.40-10.15 Vanhempien päihteiden käytön seurauksia lapsille 

  Kirsimarja Raitasalo, erikoistutkija, THL  

10.15-10.25 Tauko 

10.25-11.30 Trauma ja addiktio - ylisukupolvisesta selviytymisestä 

toipumiseen 

Mai Peltoniemi, kouluttaja, työnohjaaja, sosionomi (YAMK), 

Main yhteisövalmennus oy 

11.30-12.00 Ylisukupolvisuus & vanhemmuus & päihteet Lapissa dialogi 

Heidi Eriksen, hankejohtaja, Saamelaisten psykososiaalisen tuen 

yksikkö 

Kristiina Jussila, perhe- ja paripsykoterapeutti, vs.oh, Lasten- ja 

nuorisopsykiatria, LPSHP 

Heidi Juuso, th (YAMK), perhekeskuskoordinaattori, Tornio 

Maria-Leena Törmänen, perhetyöntekijä, Sodankylä 

Dialogin vetäjinä toimivat 

Mikko Närhi, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-

keskus -hanke  

Tuula Mäntymäki, terveydenhuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden 

sote-keskus -hanke  

12.00-13.00 Lounas omakustanteinen 

13.00-13.30 Lapsuuden vaikutus vanhemmuuteen, vanhempien 

vertaistuellinen teemaryhmä 

Ohjaajat, Pidä kiinni -hoitojärjestelmä 

13.30-13.45 Hyvinvointialueen puheenvuoro 

Johanna Ojala-Niemelä, hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja 



   

13.45-14.00 Ajankohtaiskatsaus 

Sanna Ylitalo, ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto  

Marjut Aikio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto 

14.00-14.30  Kahvit ja esittelypöytiin tutustuminen 

Tulevaisuuden kahvit tarjoaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 

14.30-15.00 Vanhemmuuden tukeminen: ennaltaehkäisevä näkökulma 

Hanna Heikkilä, osastopäällikkö alue- ja järjestötyö, Ehyt ry 

15.00-15.40 Äidin raskausajan päihdeongelma: Perhesuhteet ja lapsen kehitys 

- tuloksia kahdesta seurantatutkimuksesta 

Marjo Flykt, psykologian dosentti, psykoterapeutti, Helsingin yliopisto 

15.40-15.45 Loppusanat  

 


