
VÄKIVALTATYÖN 
MESSUT 2023

   28.3. klo 10–16 ja 
   29.3. klo 8.30–15

Tervetuloa kuuntelemaan luentoja ja
osallistumaan työpajoihin sekä
tutustumaan väkivaltatyön toimijoihin!

Messuilla käsitellään eri väkivallan muotoja
tutkimuksen ja käytännön työn
näkökulmista. 

Järjestäjä: Pirkanmaan väkivaltaverkosto ja
Tampereen yliopisto
Sijainti: Tampereen yliopiston Linna-rakennus
1-kerros, Kalevantie 5
Kenelle: Kaikille asiasta kiinnostuneille

Messujen ohjelma sekä ilmoittautumislinkki
luennoille ja työpajoihin. Ilmoittaudu tästä!
  
               Tapahtuma on maksuton

https://fi.surveymonkey.com/r/vakivaltatyonmessut2023


Heidi Rantanen, lasten sairaanhoitaja, TtM, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
”Mobiiliapplikaatio puheeksioton apuna: Lapsiperheen arki”
Vesa Vilppola, kriisityöntekijä & Annukka Tuovila, toiminnanohjaaja, Setlementti
Tampere, Väkivaltatyön yksikkö “Kun lapsi satuttaa – erityislapsiperheet ja
väkivalta”
Eija Paavilainen, Professori, Tampereen yliopisto ”Mitä ikääntyneiden
kaltoinkohtelu on?”
Liisa Päivärinta, väkivaltatyön asiantuntija & Visa Korhonen, väkivaltatyön
asiantuntija, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Aggredi Pirkanmaa & Pepe
Honkanen, väkivaltatyöntekijä, Aggredi jr-irtautujatyö “Aggredi -menetelmä ja
järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautujien tukeminen” 
Salla Kaikkonen, PsM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto & Simone Gorinelli,
PsM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto ”Virtuaalitodellisuus
parisuhdeväkivallan ehkäisymenetelmänä” 

 

klo 10.00 messupisteet aukeavat

klo 12.10-14.45 Väinö Linna -sali Luennot

klo 12.10-12.15 Noora Kannisto, psykososiaalisen tuen koordinaattori, Barnahus-hanke,
Tays, Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö "Tervetuloa messuille"

klo 12.15-12.45 Jenni Krogell, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
”Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn
koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi” 

klo 12.45-13.25 Laura Maatraiva, sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti, TtM-opiskelija,
Tampereen yliopisto, Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia ”Millaista
on vanhempien lapseen kohdistama henkinen väkivalta?”

klo 13.25-13.35 tauko

klo 13.35-14.05 Samu Hisso, kriisityöntekijä & Päivi Segerroos, kriisityöntekijä,
Setlementti Tampere, Väkivaltatyön yksikkö ”Pari- ja perhetyö, kun perheessä on
väkivaltaa” 

klo 14.05-14.45 Camilla Polviander, kriisityöntekijä, Setlementti Tampere, Kiusatut-
toiminta ”Kiusaaminen väkivaltana”

klo 14.45-15.15 tauko 

klo 15.15-16 työpajat

klo 16 -> omakustanteiset tapahtumajatkot Telakalla

VÄKIVALTATYÖN MESSUT 28.3.2023 TIISTAIN OHJELMA

 



VÄKIVALTATYÖN MESSUT 29.3.2023 KESKIVIIKON OHJELMA

 

Sara Taskinen, hanketyöntekijä & Maiju Lehtonen, projektipäällikkö, VEERAT-
hanke ”Päihteet eivät oikeuta väkivaltaa, eikä väkivalta lopu vaikenemalla" -
Päihteitä käyttävät naiset ja lähisuhdeväkivalta”
 Jukka Aho, projektikoordinaattori, Setlementti Tampere, Väkivaltatyön yksikkö &
Sini-Satu Kuninkala, seksuaaliväkivaltatyöntekijä, Setlementti Tampere, Tampereen
Tyttöjen talo "Onks pakko, jos ei taho? Suostumus-työpaja"
Seija Parekh, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos “Tyttöjen ja naisten
sukuelinten silpominen”
Teija Hollo, väkivaltatyöntekijä & Tatjana Belaic, väkivaltatyöntekijä, Tampereen
ensi- ja turvakoti ry, Perhekulma Puhuri ” Väkivaltatyö pikkulapsiperheessä” 

Klo 8.30-9.15 työpajat 

Klo 9.15-9.30 tauko

klo 9.30 – 13.45 Väinö Linna -sali Luennot

klo 9.30-10.10 Marianne Mäenpää, oikeuspsykologi, Tays, Lasten oikeuspsykiatrian
yksikkö ”Lapsiin kohdistuvat väkivaltaepäilyt: tunnistaminen, puheeksi otto ja
toiminta epäilyn herätessä"

klo 10.10-10.35 Noora Kannisto, psykososiaalisen tuen koordinaattori, Barnahus-hanke,
Tays, Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö ”Psyykkinen tuki ja hoito osana kokonaisuutta -
Monialainen yhteistyö turvaamassa laadukasta kokonaisuutta, epäiltäessä lapseen tai
nuoreen kohdistunutta väkivaltaa” 

klo 10.35-11 Eeva-Maria Vom Stein-Koskinen, lastenlääkäri, Tays, Lasten
oikeuspsykiatrian yksikkö “Kaltoinkohdellun lapsen terveystarkastus”

klo 11-12 lounas (omakustanteinen)

klo 12-13 Otava Piha, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto “Uudistunut
seksuaalirikoslaki ja vapaaehtoisuus rangaistavuuden kriteerinä”

klo 13-13.40 Anu Isotalo, FT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto ”Väkivalta nuorten
seurustelusuhteissa”

klo 13.40-13.45 Noora Kannisto, psykososiaalisen tuen koordinaattori, Barnahus-hanke,
Tays, Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö "Loppusanat"

klo 13.45-15.00 messupisteet auki


