UUTISKIRJE MARRASKUU 2018
VIOLA – VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY

MARRASKUUN AJANKOHTAISIA
MIESTEN VIIKKO 5.–11.11.
Viikolla 45 vietetään miesten viikkoa, ja viikon aikana järjestetään monenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi valokuvanäyttely Miesten aseman miehistä on esillä koko viikon ajan Mikkelin rautatieasemalla. Lisäksi GalleriArissa on
koko marraskuun ajan ÄIJÄ-taidenäyttely.

VALOA, EI VÄKIVALTAA -KAMPANJA
Jokasyksyisen Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan teemana on tänä vuonna
parisuhteessa koettu seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Kampanja huipentuu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.
Kampanjaan liittyvää ohjelmaa järjestetään myös Mikkelissä. Seuraa ilmoittelua!

KEHITTÄJÄRYHMÄN TAPAAMINEN 13.11. VAINOTEEMALLA
VIOLA ry:ssä on toiminut syksystä
2014 alkaen kaikille avoin lähisuhdeväkivaltatyön kehittäjäryhmä.
Kehittäjäryhmän tapaamisissa käsitellään lähisuhdeväkivaltaan liittyviä palvelukokemuksia ja muita
ilmiöstä nousevia teemoja, ja kehittäjäryhmään voidaan kutsua vierailijoiksi esimerkiksi viranomaisia tai
muita asiantuntijoita. Kehittäjäryhmän tarkoituksena on, että julkisten palveluiden ja järjestöjen toimijat sekä palvelujen saajat voivat
kohdata toisensa yhteisissä keskusteluissa.

Kehittäjäryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 13.11. klo 17–
18 VIOLA ry:n tiloissa (osoitteessa
Savilahdenkatu 24). Ryhmäkerran
ohjaamisesta vastaa Tukikeskus
Varjo ja teemana on eron jälkeinen
vaino. Tapaamisessa kerätään vainoon liittyviä kysymyksiä ja epäkohtia esitettäväksi erikoissyyttäjille.
Tapaamiseen on ilmoittauduttava
etukäteen.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
minna.goman@violary.fi
050 324 4413

AVOIN TYÖPAIKKA
VIOLASSA
Haemme innovatiivista, kokenutta
ja perhekuntoutuksesta innostunutta perhetyön ammattilaista
kiertävän perhekeskus Kiepin tiimiimme erityistyöntekijäksi. Tehtävää aikaisemmin hakeneet huomioidaan haussa.
Kiepin erityistyöntekijänä vastaat
yhdessä työparisi kanssa kiertävän
perhekeskus Kiepin toiminnan
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Työhösi kuuluu päiväryhmien käytännön toteutus sisältäen esim.
ruokailujen järjestämisen ja toiminnalliset hetket. Varsinaisen
päiväryhmätoiminnan ohessa toteutat mahdollisesti myös muita
vanhemmuutta tukevia ryhmätoimintoja kulloisenkin tarpeen mukaan.
Edellytämme soveltuvaa sosiaalitai terveysalan AMK-tutkintoa
sekä työkokemusta perhekuntoutukseen liittyvistä työtehtävistä
pikkulapsiperheille suunnattujen
palvelujen piiristä. Ajokortti sekä
oman auton käyttömahdollisuus
ovat välttämättömiä työn liikkuvan luonteen vuoksi.
Hakemukset ansioluetteloineen on
lähetettävä 14.11.2018 klo 16.00
mennessä osoitteeseen
sirkku.mehtola@violary.fi
Lisätietoa:
paikat.te-palvelut.fi/tpt/9750854

RYHMÄ- JA VERTAISTOIMINTAA
ERONNEIDEN VANHEMPIEN VERTAISKAHVILA
5.12. KLO 17–19
Erokahvila Jatkumo on vertaiskahvila eronneille vanhemmille. Kahvilassa voi jakaa ajatuksia ja kokemuksia esimerkiksi eroamisesta ja
vanhemmuudesta toisten samassa
tilanteessa olevien kanssa. Toiminnasta vastaavat ovat vapaaehtoisia,
itsekin eronneita vanhempia.

Seuraava erokahvila on keskiviikkona 5.12. klo 17–19 Setlementin
tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu
5 (sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta). Ovet suljetaan klo 17:15.
Lisätietoa toiminnasta:
katriina@miestenasema.fi
050 414 3651

EROVERTAISYHMIÄ ALKUVUODESTA 2019
Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää. Helmikuussa 2019 alkaa
vertaistukiryhmät sekä eronneille vanhemmille että vanhempien eron kokeneille lapsille.

Eronneiden vanhempien Vanhempien eron kokeneivertaisryhmä
den lasten vertaisryhmä
Vertaisryhmä eronneille vanhemmille alkaa helmikuussa 2019. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa, ja siellä
pohditaan ja vahvistetaan eron jälkeistä vanhemmuutta. Tavoitteena
on löytää keinoja lukkiutuneiden
tilanteiden avaamiseen. Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen on työskentelyn lähtökohtana.

Vertaisryhmä vanhempien eron
kokeneille 7–11-vuotiaille lapsille
alkaa helmikuussa 2019. Ryhmä
kokoontuu kuusi kertaa, ja siellä
käsitellään vanhempien eroa erilaisten luovien ja toiminnallisten
menetelmien avulla. Tärkeä osa
ryhmää on lasten toisiltaan saama
vertaistuki.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
pia.marttala@violary.fi
kari.hallikainen@violary.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
noora.nuutinen@violary.fi
pia.marttala@violary.fi

ERIKOISPITKÄ KIEPPIRYHMÄ MIKKELISSÄ
TAMMIKUUSSA 2019
Kiertävä perhekeskus Kieppi tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, intensiivistä, ryhmämuotoista päivätoimintaa, joka on asiakkaille maksutonta. Ryhmätoiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat vanhemmuuden
tukeminen, arjenhallinnan lisääminen sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen tukeminen.
Seuraava, tavallista pidempi Kieppi-ryhmä alkaa Mikkelissä tammikuussa 2019 ja päättyy toukokuussa. Ilmoittautuminen ryhmään on
käynnissä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
sanna.monkkonen@violary.fi
044 336 5332

TYÖMUOTO LAPSIPERHEILLE, JOISSA ON
KALTOINKOHTELUA TAI PELKOA SIITÄ
VIOLA on mukana Ensi- ja turvakotien liiton hallinnoimassa Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu -hankkeessa (2017–2020), jossa
muun muassa kehitetään suomalaista versiota lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavasta kansainvälisestä Combined ParentChild Cognitive Behavioral Therapy -mallista (CPC-CBT). Kyseessä
on yksi harvoista näyttöön perustuvista väkivaltatyön työmuodoista, jossa
lasten ja vanhempien työskentely on integroitu yhteen.

Lisää turvallisuutta lapsi–vanhempi-suhteeseen
Työmuoto on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhempi on kurittanut lastaan ruumiillisesti tai harjoittanut muuta kaltoinkohtelevaa kasvatusmenetelmää tai joissa vanhempi on huolissaan ja pelkää
käyttävänsä tällaisia menetelmiä.

Työskentelyssä keskeistä on kaltoinkohtelun loppuminen, vanhempien ja lasten vuorovaikutussuhteen paraneminen ja lasten tilanteen helpottuminen. YKKhankkeen aikainen työskentely on
ilmaista.

Lisätietoja kehittämistyöstä ja työskentelyyn pääsemisestä:
merja.kortelainen@violary.fi
044 529 0009

HANKEKUULUMISIA JA KESKUSTELUAPUA
MY SPACE, NOT YOURS! -HANKE MONESSA
MUKANA

ARKI!-HANKE PÄÄTTYY
VUODENVAIHTEESSA

Hankkeessa on pidetty syksyn aikana Mikkelin perusopetuksen
opettajille kolme työpajaa, joissa
suunniteltiin oppimiskokonaisuuksien toteuttamista kussakin koulussa. Länsi-Savo oli paikalla tekemässä juttua hyvästä yhteistyöstä. Hanketyöntekijä jalkautuu vielä marrasjoulukuussa niille kouluille, jotka
eivät päässeet yhteisiin työpajoihin.

Elokuussa 2017 käynnistynyt ARKI! – turvakodin jälkeisen toimintakyvyn kehittämishanke päättyy vuodenvaihteessa. Oikeusministeriön
rikoksen uhrien tukipalvelujen valtionavustuksella rahoitetun hankkeen
tavoitteena on ollut rakentaa turvakodin jälkeisen työskentelyn malli
Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle.

Hankevastaava kouluttaa häirinnän
ja väkivallan tunnistamista ja puheeksi ottamista niiden koulujen
työntekijöille, joissa ei ole vielä lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä. Hanke on myös mukana
kouluttamassa ensi kevään avainhenkilökoulutuksessa, joka on

suunnattu varhaiskasvatuksen ja
koulumaailman tarpeisiin.
Hanke on mukana Valoa, ei väkivaltaa -kampanjassa koulujen aamunavausten ja materiaalipakettien
kautta. Hanke osallistuu joulukuussa alkavalle Selvästi seiska -koulukiertueelle oppilashuollon
kanssa toteutetulla yhteisrastilla.
Lisäksi hanke on mukana työstämässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien runkoa perusopetuksen kouluille.
Hankkeessa on tuotettu artikkeli
liikunnan ja terveystiedon opettajien LIITO-lehteen, ja se on luettavissa 30.11.

Hankkeessa on kehitetty muun muassa tukihenkilömalli turvakotijakson jälkeisen arjen tukemiseksi. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä on koulutettu auttamaan ja tukemaan turvakodista lähteneitä.
Hankkeessa on valmistumassa turvakodista lähteneille suunnattu käsikirja, johon on koottu tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista, rikoksen uhrin oikeusturvasta ja auttavista tahoista sekä käytännön neuvoja
ja vinkkejä itsestä huolehtimiseen
turvakodin jälkeen.
Hankevastaava haluaa jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia yhteistyöstä ja
toivottaa turvallista jatkoa!

CHAT VAINON JA ERON TEEMOILLA

VERTAISSÄHKÖPOSTI

Varjo-tukikeskuksen chatistä saa ohjausta ja neuvontaa
eron jälkeiseen vainoon liittyen. Chat on avoinna joka
tiistai klo 9–11, ja sinne pääsee osoitteista
www.varjosta.fi ja www.nettiturvakoti.fi.

Voit keskustella ammatillisen vertaisen kanssa
väkivallasta, sen vaikutuksista sekä siitä selviytymisestä.

Lisäksi 29.11. ja 13.12. klo 16–18 järjestetään chat teemalla ”en vaan osaa erota”.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, halutessasi
vaikka nimettömänä.
vertaistyö@violary.fi

OTA YHTEYTTÄ
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli
Puh 015 365 330
www.violary.fi
www.facebook.com/violary

