
Violan toimitiloissa tapahtuu muutoksia 
kesäkuun lopussa. Uudet toimitilat löyty-
vät kampusalueelta osoitteesta Tarkk’am-
pujankuja 1, 2.krs. Sinne muuttavat kaik-
ki avopalveluiden työntekijät, Turvallisille 
raiteille ja taloudellisen väkivallan han-
ketyöntekijät sekä hallinnon edustajat. 
Miesten asema ja Kieppi löytyvät rauta-
tieasemalta ja Kuka huomaa mut ja Tur-
vassa -hankkeet Porrassalmenkadulta. 
Esteetön tapaamistila on Violalla käytössä 
Omatorilla. Neuvonta- ja ohjauspuhelin 
sekä asiakastyö on tauolla 5.7.-31.7. väli-
senä aikana. Sinä aikana yhteyttä voi tar-
vittaessa ottaa Mikkelin Kriisikeskukseen 
tai kiireellisissä asioissa Essote sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen. 

Violan uudet tilat sijaitsevat Mikkelin 
vanhalla kasarmialueella, jonka historia 
ulottuu aina 1880-luvulle. Silloin alueel-
le rakennettiin joukko arkkitehti August 
Bomanin suunnittelemia puisia kasarmi-
rakennuksia. Niihin muutti autonomisen 
Suomen suuriruhtinaskunnan kuudes 
tarkk’ampujapataljoona. Vuonna 1902 
kenraalikuvernööri Bobrikoff lakkautti 
ns. vanhan väen. Mikkelissäkin suomalai-
set sotilaat vaihtuivat venäläisiin. Samalla 

Viola muuttaa kesällä!
alkoi punatiilirakentamisen kausi, joka 
jatkui Suomen itsenäistymiseen asti. 

Tuolta ajalta on peräisin myös Violan 
uudet tilat Tarkk’ampujankujalla. Itsenäi-
sen Suomen aikaan kasarmialuetta ovat 
asuttaneet mm. polkupyöräpataljoona 3, 
saksalaisen yhteysupseerina toimineen 
kenraalin esikunta, Päämajan ja Suur-Sai-
maan suojeluskuntapiirien huoltojoukot 
sekä legendaarinen jalkaväkirykmentti 
7, joka myöhemmin muuttui 6. prikaa-
tiksi ja lopulta Savon prikaatiksi. Aikaa 
myöten paikka ei enää vastannut sotilai-
den tarpeita. Savon prikaati alkoi siirtyä 
Karkialammen uudelle kasarmialueelle 
1958. Viimeisenä armeijan yksikkönä 
poistui soittokunta 1980. Nyt muistoina 
sotilaista ovat vain 1982 vanhaan kasar-
mirakennukseen avattu Jalkaväkimuseo, 
Upseeriklubi sekä armeijan vaatehuoltoa 
palveleva iso teollisuusrakennus. 

Ensimmäisenä siviililaitoksena alueelle 
muutti Mikkelin teknillinen koulu vuon-
na 1967. Teknillistä koulua seurasivat 
valtion virastot ja laitokset sekä lopulta 
1990-luvulla Mikkelin ammattikorkea-
koulu, nykyisin Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu.
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Hankekuulumisia
TALOUDELLINEN VÄKIVALTA
TUTUKSI -HANKE KÄYNNISTYI

Toukokuussa 2021 käynnistyi valtakun-
nallinen Taloudellinen väkivalta tutuksi 
-hanke, jota Viola toteuttaa yhdessä toisen 
toteuttajaosapuolen, Vaasan ensi- ja tur-
vakoti ry:n, sekä yhteiskumppaneidensa 
kanssa. Hanke kestää kevääseen 2024 
saakka ja hankesuunnittelijana Violassa 
1.5. aloitti sairaanhoitaja, KTM Hanna 
Nylén, joka oli jo aiemmin tehnyt Violan 
kautta auttamistyötä Ensi- ja turvakotien 
liiton chateissa. Yhteistyökumppaneina 
hankkeessa ovat Turun ja Lapin yliopis-
tot, THL, Suomen pankki, hankealueiden 
sote-toimijat, Takuusäätiö, sekä Ensi- ja 
turvakotien liitto ry sekä Etelä-Savon ta-
lous- ja velkaneuvonta ja Essoten, Pieksä-
mäen ja Sosterin aikuissosiaalityö.  

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongel-
ma ja tuntemattomampi kuin muut vä-
kivallan muodot. Taloudellisesta väkival-
lasta ilmiönä ja sen uhrien auttamisesta 
ei ole systemaattista ja laaja-alaista tietoa. 
Hanketta suunnitellessa nousi esiin, että 
käytännön väkivaltatyössä avun tarvit-
sijoita tunnistetaan, mutta auttamisen 
keinot ovat rajallisia ja auttamisessa on 
rakenteellisia esteitä.

Hankkeessa tehdään tunnetuksi talou-
dellisen väkivallan ilmiötä ja sen seurauk-
sia sekä lisätään ja kehitetään ammatti-
laisten osaamista ja uhrien auttamismah-
dollisuuksia. Hankkeen tarkoituksena on 
helpottaa uhrien kokonaistilannetta ja 
pääsyä neuvonnan, ohjaamisen ja palve-
luiden piiriin.



YLISUKUPOLVISEN KALTOINKOH-
TELUN KATKAISEMINEN -HANKE 
(2017-2021)

Lapsen ja vanhemman turvallista vuo-
rovaikutusta tukeva näyttöön perustu-
van menetelmä Combined Parent-Child 
Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT) 
on saanut suomalaisen mallin nimek-
seen: Lapsen Kaltoinkohtelun Katkaise-
minen (LKK).

Hanke sai jatkovuoden vuodelle 2021. 
Jatkovuoden aikana hankkeessa luodaan 
koulutusmalli työntekijöiden koulutta-
miseksi mallin käytölle. Maaliskuussa al-
kanut koulutusprosessi on meneillään ja 
syksyn elokuussa alkavaan koulutuspro-
sessiin hakeutuminen on avattu. 

Menetelmää toteuttavien työntekijöi-
den käyttöön tarkoitettu käsikirjan luon-
nos kerää vielä käyttäjäkokemuksia. Tar-
koitus on, että käsikirjan painettu versio 
saadaan loppuvuodesta 2021. 

LKK-koulutuksessa on yhdistysten ja 
julkisen puolen työntekijöitä eri puolilta 
Suomea. Käyttökokemukset eri puolilta 
Suomea ja eri perhepalveluiden konteks-
teissa antavat kuluvan vuoden aikana tie-
toa LKK:n toimivuudesta, tuloksellisuu-
desta ja soveltuvuudesta eri toimintaym-
päristöissä. 

Tarkoitus on, että LKK-malli lapsiin 
kohdistuvan perheväkivallan katkaisemi-
seksi juurtuu ja leviää Ensi- ja turvakotien 
liiton jäsenyhdistyksiin sekä alueellisiin 
perhepalveluihin ja liittyy kansalliseen 
palvelurakenteeseen.

Menetelmän kansainvälisistä tutki-
muksista on tehty kirjallisuuskatsaus. 
Abstakti ja oikeuksin myös koko artik-
keli löytyy osoitteesta doi.org/10.23990/
sa.87899

LKK-työskentelymalli tärkeimpine ai-
healueineen ja rakenteineen on havain-
nollistettu alla olevan posterin muotoon.

TURVASSA-HANKE 

Turvassa-hankkeen kevääseen on kuulut 
kahdenlaista ryhmätoimintaa. Heli on yh-
dessä psykologi Pia Marttalan kanssa ve-
tänyt Vakauttavaa lasten eroryhmää, ryh-
mään osallistui 4 lasta. Emmi on yhdessä 
Turun Turvassa-tiimin Ulla Mikkolan 
kanssa vetänyt verkossa vertaisryhmää 
vieraannutetuille vanhemmille. Ryhmään 
on osallistunut 6 vanhempaa ympäri Suo-
mea. Asiakastyötä on kevään aikana tehty 
koronasta huolimatta tiiviisti.

Hankkeen järjestämä webinaari 29.4 
”Miten auttaa lasta kärjistyneessä ero-
tilanteessa” keräsi kuulijoita noin 500 
valtakunnallisesti. Linjoilla oli paljon so-
siaalihuollon ammattilaisia valtakunnal-
lisesti. Seuraava iso seminaari on tulossa 
joulukuussa.

Lapsen Kaltoinkohtelun Katkaiseminen (LKK) työskentelymallin posteri.



KUKA HUOMAA MUT? -HANKE

Kuka huomaa mut? -hanke pilotoi yhteis-
työssä yhteistyöpäiväkotien kanssa lapsen 
osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä 
kevään 2021 aikana. Menetelmien kehit-
täminen jatkuu eroauttamisen teeman 
osalta.  

Hankkeeseen oli palkattu kokemus-
taustainen kehittäjänuori tammikuusta 
huhtikuun loppuun 2021. Kehittäjänuo-
ri pilotoi nuorille suunnattua toimintaa 
Discordissa, mutta se ei käynnistynyt 
toivotulla tavalla. Kehittäjänuoritoiminta 
jatkuu hankkeessa nuorten yksilötapaa-
misten ja kouluyhteistyön merkeissä.   

Eron ensiapupisteiden toiminnan tu-
keminen on kuulunut vahvasti hankkeen 
kehittämistyöhön. Hankkeesta pilotoin-
tiin Mikkelin Eron ensiapupisteen yh-
teydessä etätapaamisia, mutta pilotointi 
päättyi maaliskuun 2021 loppuun, koska 
se ei tavoittanut toivotulla tavalla kävi-
jöitä. Hanke on mukana toteuttamassa 

TURVALLISILLE RAITEILLE -HANKE

Turvallisille Raiteille -hankkeessa on ke-
hitetty viime syksystä lähtien valtakunnal-
lisesti yhtenäistä kuntoutusohjelmaa lä-
hisuhdeväkivallan tekijöille. Kehitettävän 
kuntoutusohjelman kohderyhmänä ovat 
lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneiden ja 
väkivaltarikoksiin syyllistyneiden lisäksi 
omasta käyttäytymisestään huolestuneet 
henkilöt.

Kuntoutusohjelma rakennetaan lähi-
suhdeväkivaltatyössä aiemmin kehitetyis-
tä ja käytössä olevista toimintamalleista. 
Erityistä huomiota kiinnitetään uhrin, 
lasten sekä läheisten palveluohjaukseen. 

Kuntoutusohjelman rinnalle rakenne-
taan koulutusohjelma, jonka avulla kou-
lutetaan sote-alan ammattilaisia kuntou-
tusohjelman käyttöön. Tavoitteena on 
ohjelman leviäminen valtakunnallisesti.
Syksy 2020 kului kuntoutusohjelmaa ra-
kentaessa ja pilotoidessa asiakastyössä se-
kä verkostoyhteistyötä rakentaessa. 

Vuoden 2021 aikana hankkeessa on 
keskitytty koulutusohjelman rakentami-
seen. Tavoitteena on ensimmäisen kou-
lutuksen käynnistäminen vielä tulevan 
syksyn aikana. Suunnitteilla on myös lä-
hisuhdeväkivallan tekijöille suunnatun 
vertaistukiryhmän käynnistäminen alku-
syksystä.

Pyrimme ensisijaisesti toteuttamaan ryh-
män livenä, mutta tarvittaessa etäyhteyk-
sienkin käyttö on mahdollista. Ryhmään 
voivat osallistua Turvallisille Raiteille 
-kuntoutusohjelman mukaisen yksilö-
työskentelyn läpikäyneet asiakkaat. Ryh-
mässä toteutetaan struktuoitua mallia, 
jossa on teemat jokaiselle viidelletoista 
tapaamiskerralle. 

Asiakkaita voi ohjata Turvallisille Rai-
teille -kuntoutusohjelmaan Violan ole-
massa olevien kanavien kautta eli soitta-
malla asiakas- ja neuvontapuhelimeen 
numeroon 015  365  330 tai Violan inter-
netsivuilla olevan sähköisen yhteydenot-
tolomakkeet kautta.

Turvallisille Raiteille -hankkeen kuntoutusohjelman rakenne.

Mikkelin Eron ensiapupisteen ajanvara-
uksella toteutettavia tapaamisia alkuke-
sän 2021 aikana.  Hankkeesta on tuotettu 
useita eroauttamisen materiaaleja, videoi-
ta sekä info- ja koulutustallenteita, jotka 
löytävät hankkeen nettisivuilta www.en-
sijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamis-
tyo/kuka-huomaa-mut ▪



AVOPALVELUT

Lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluissa 
muutto on mahdollisuus ja tiiminä otam-
me muutoksen hymyssä suin vastaan! 
Kasvokkainen kohtaaminen työkaverin 
kanssa samalla käytävällä on odotettua ja 
lähtökohtaisesti hyvin tervetullut osa ko-
ronaexitiä. Näemme, että uudet tilat lisää-
vät jatkossa asiakasprosessien sujuvuutta 
ja mahdollistavat muun muassa entistä 
tiiviimmän työskentelyotteen perhe- ja 
parityöskentelyn saralla. 

Muutoksen tuulahduksista huolimatta 
meidät tavoittaa tutusta puhelinnume-
rosta 015 365  330 sekä internetin yhtey-
denottolomakkeen kautta- huomioiden, 
että ajalla 5.-30.7.21 tiimimme työntekijät 
eivät ole tavoitettavissa kesälaitumiltaan. 
Autamme jatkossakin lähisuhdeväkival-
lan ja eron jälkeisen vainon kokijoita, te-
kijöitä ja altistuneita. Tarjoamme yksilö-, 
perhe- ja parityöskentelyn lisäksi amma-
tillista vertaisohjausta.

Ryhmätoimintojen toivomme pää-
sevän käynnistymään kesän jälkeen 

Työmuotojen kuulumisia
koronatilanteen laantuessa, sillä suunni-
telmissa on kattava tarjonta niin lapsille 
kuin aikuisille. Ryhmätoiminnoista voit 
lukea lisää nettisivuiltamme! Avopalvelui-
den voimaannuttavien ryhmätoimintojen 
lisäksi syksyn lempeässä myötätuulessa 
kulkevat erityisesti vapaaehtoistoimin-
nan, kokemuksellisuuden ja vertaisuu-
den sekä lasten kanssa tehtävän työn vah-
vistaminen ja kehittäminen. Violan lähi-
suhdeväkivaltatyön avopalvelut toivottaa 
hyvää mieltä ja turvallista kesää.

TUKIKESKUS VARJO

Tukikeskus Varjossa asiakastyö on jatku-
nut vahvasti ja alkuvuoden 2021 aikana 
onkin ollut asiakkaita 18 eri paikkakun-
nalta ympäri Suomen. Asiakkaita eniten 
ohjautuu työntekijöiden työskentelykun-
nista eli Mikkelistä, Vantaalta ja Oulus-
ta. Vantaalla työskentely on vakiintunut 
ja siellä ollaan mukana paikallisessa 
uudessa avainhenkilöverkostossa. Eron 
jälkeisessä vainotyössä painopisteenä tä-
nä vuonna on lasten näkökulman esille 

nostaminen vainon keskellä elämisestä.
Uutena työkaluna lapsityöhön on ke-

hitetty sarjakuvatyökalu lapsen turvatto-
mien ja turvallisten kokemusten käsit-
telyn ja tunnetaitotyöskentelyn tueksi. 
Varjon Mikkelin toimipisteessä on kesä-
kuun alussa aloittanut uutena työntekijä-
nä Tiina Arpiainen, jonka tausta on vas-
taanotto- ja psykoterapiatyössä julkisella 
ja yksityisellä sektorilla. Koulutukseltaan 
hän on psykiatrinen sairaanhoitaja yamk, 
psykoterapeutti ja EDMR- terapeutti.

MIESTEN ASEMA

Miesten asema on vakiintunut uuteen 
toimipaikkaansa Mikkelin rautatiease-
malle. Asiakkaat ovat löytäneet muuton 
seurauksena toiminnan pariin entistä 
paremmin, ja toiveissa on pitää jatkossa 
myös pop up-tyylisiä tilaisuuksia.

Sosionomiopiskelija Maiju on tutustu-
massa Miesten aseman toimintaan kesä-
kuun ajan, ja palaa vielä joukon jatkoksi 
lomien jälkeen elokuussa.

Miesten ryhmä Sulkavan avovankilassa 
toteutui alkukesän lämpimissä tunnel-
missa, ja jutustelun ohella ehdittiin pelata 
myös mölkkyä! Muutkin asiakas- ja ryh-
mätapaamiset palailevat pikkuhiljaa en-
tiselleen koronarajoitusten höllennyttyä. 
Asiakkaita tavataan maskin kera asemal-
la, ja onnistuupa vaikka kävelylenkki tai 
torikahvittelukin säiden salliessa.

KIERTÄVÄ PERHEKESKUS KIEPPI

Viola ry:n Kieppi ja Suomen valkonauha-
liiton Aurora-hanke yhdistävät voimansa 
Mikkelin alueen perheiden tueksi. Auro-
ra tuo Kiepin rinnalle erityisesti päihdeäi-
deille suunnattua toimintaa.

Päihdetaustaisille äidille ja vauvoille 
tarjotaan elokuussa alkavan Kieppi-ryh-
män lisäksi tukikäyntejä kotiin, kokemus-
asiantuntijan tukea ja ryhmän jälkeistä 
kotiin vietävää tukea vauvaperheohjaajal-
ta. Aurora-hankkeen kautta perheillä on 
myös mahdollisuus pariterapiaan. Kiepin 
kautta muutkin Violan palvelut ovat ryh-
mäläisten käytettävissä. ▪

Miesten asema on vakiintunut uuteen toimipaikkaansa Mikkelin rautatieasemalle. 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
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