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Muistio VAT-verkoston yhteistyöpäivistä Mikkelissä 

 

12.5.2015 klo 12.00–16.00 Mikkelin vankila, Päiviönkatu 1, 50100 Mikkeli 

 

Kiitoksia kaikille Mikkelin Vapautuvien asumisen tuen verkoston yhteistyötapaamiseen 
osallistuneille! Erityinen kiitos esityksen pitäjille ja paikallisille toimijoille, jotka 
mahdollistitte verkostopäivien pitämisen Mikkelissä! 

 

Ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme Mikkelin vankilan liikuntasalissa ja Mikkelin 
vankilan apulaisjohtaja Eero Ikosen tervehdyksen ja VAT-verkoston puheenjohtajan 
Markku Rautiaisen VAT-verkoston esittelyn jälkeen pidimme tutuksi tulleen 
esittäytymiskierroksen. Apulaisjohtaja Eero Ikonen saatteli päivän aiheeseen kertomalla 
Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjauksista, joista Risen julkaisu löytyy 
tämän linkin takaa: 

 

http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-
muut/6G5krDHMF/Lapsi-_ja_perhetyon_periaatteet_.pdf 

 

Mikkelin kokoontuminen on  19. VAT-verkostotapaamisten sarjassa. VAT-verkostosta 
saa enemmän tietoa näiden linkkien kautta: 

 

www.krits.fi/VAT-verkosto 

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot/vapautuvien_asumisen_tue
n_verkosto 

 

ja Innokylän sivuilla voi liittyä seuraamaan VAT-verkostoa, josta löytyy myös erilaista 
materiaalia liittyen verkoston työskentelyyn ja muuta asumispalveluihin liittyvää 
julkaisua. Innokylä vaatii rekisteröitymistä.  

 

https://www.innokyla.fi/web/verkosto604381 

 

Seminaaripäivän esitykset olivat erittäin kiinnostavia ja kantavana teemana oli perhetyö. 
Viola ry:n Jarmo Romo kertoi MOVE-menetelmästä ja Violan toiminnasta, jossa 
yhdistyksen toiminnan tavoitteena on luoda ja vahvistaa väkivallan vastaista 
asenneilmapiiriä, ehkäistä ja lieventää lähisuhteissa ja yhteisöissä ilmenevää väkivaltaa, 
tarjota erilaisissa väkivaltaisissa suhteissa eläville tukea ongelmakierteen katkaisuun, 
kehittää sukupuolten tasa-arvoa lisääviä palvelumuotoja sekä edistää yhdistyksen 
jäsenten välistä yhteistoimintaa.  

 

http://www.violary.fi/ 
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Ulla Valtonen jatkoi kertomalla VARJO-hankkeesta, joka on tutkimus- ja 
kehittämishanke, jossa kehitetään palveluita eron jälkeisen vainon eri osapuolten tueksi, 
kehitetään ehkäisevään työhön ja kuntoutukseen liittyviä työmuotoja tehdään 
vaikuttamistyötä ja tutkimusyhteistyötä. 

 

http://www.varjohanke.fi/varjo-hanke/ 

 

Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston Pirkko Repo kuvasi yhdyskuntaseuraamuksia 
ja piti esityksen Lapset puheeksi -menetelmästä ja käytännönkokemuksista, jotka 
liittyvät menetelmään ja sen käyttöön. Menetelmä on aikoinaan kehitetty osaksi 
mielenterveystyötä ja manuaali/lokikirja löytyykin mielenterveysseuran sivuilta: 

 

http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/lp_manuaali_ja_l
okikirja_kun_vanhemmalla_on_mtr_ongelmia_13112013.pdf 

 

Sanna Wirenius ja Kati Heikkinen kertoivat Mikkelin perhetyöstä. Esityksessä tuli esille 
perhetyön kokemukset ja tarkoitus käytännön esimerkkien kautta (liitteenä esitys). 
Perhetyön tarkoituksena on vahvistaa vanhemman suhdetta itseensä, lapsiin ja 
ympäristöön. Työtä tehdään tukemalla perhettä heidän omassa ympäristössään edistäen 
perheen hyvinvointia.  

 

 

  

13.5.2015 klo 8.30–15.00 Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19, 50350 Norola 

 

Toisena päivänä tutustuimme Mikkeli-yhteisöön, joka on VAK ry:n ylläpitämä 
päihdekuntoutusyhteisö, joka on perustettu vuonna 1998.  Yhteisö tarjoaa lääkkeetöntä 
yhteisöllistä päihdehoitoa ja asiakaspaikkoja on 20. Kuntoutus perustuu 
yhteisökasvatukseen ja hoitoon, vertaistukeen sekä ammattiapuun. Asiakkaaksi otetaan 
yksin kuntoutukseen tulevia, pariskuntia ja perheitä koko maasta. 

 

http://www.mikkeliyhteiso.com/ 

 

Mikkeli-yhteisön oppilaat pitivät toiseen päivään osallistuneille info-tilaisuuden, mikä 
valaisi hyvin Mikkeli-yhteisön merkitystä päihdehoidossa ja yhdistyi hyvin 
verkostotapaamisen perhetyön -teemaan. 

 

Yhteisön tilat ja tarjoilut tarjosivat mahtavat puitteet VAT-verkoston tutuksi tulleelle 
työryhmätyöskentelylle, jota jatkettiin tuttuun tapaan kolmessa ryhmässä:  

 

1. Ryhmä: Rikosseuraamusasiakkaiden asuttamistoiminta: alkavan vuokrasuhteen hallin-
noinnin hyvät työkäytännöt. 

http://www.varjohanke.fi/varjo-hanke/
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2. Ryhmä: Asumisen tukityö käytännössä. 

 
 

3. Ryhmä: Työntekijöiden ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kysymykset. 

 

Tarkoituksena oli tuoda perhetyön näkökulmaa osaksi ryhmän teemaa ja miettiä, kuinka 
se voisi näkyä ryhmän viitekehyksessä.  

 

Perhetyö-teema herätti paljon keskustelua työryhmissä. Ajatuksia herätti se, kuinka 
asumispalveluissa tulisi huomioida perheet ja kuinka suuri tarve tuetuilla 
perheasunnoilla on? Kuinka paljon perhetyön tematiikkaa tulisi tuoda osaksi 
asumisohjausta? Samalla käsiteltiin myös muita aiheita joita edellisen päivän esitykset 
toivat esille, kuten vainoamiseen liittyviä riskejä. Ryhmien tuotoksia viedään osaksi 
VAT-verkoston kirjoittamaa käsikirjaa siltä osin kun se on tarkoituksenmukaista. 

 

Toisena aiheena työryhmät käsittelivät VAT-verkostossa paljon esillä ollutta ajatusta 
julkilausumista, missä tuotaisiin esille kohderyhmään liittyviä haasteita ja niihin 
vastaamista. Hyvin paljon esillä on ollut luottotietojen menettämisen vaikutukset 
normaaliin elämään: verkkopankkitunnukset, kotivakuutus, asunnon vuokraaminen yms. 
Joissain yksittäisissä tapauksissa hankala noidankehä muodostuu vapautuneelle, jolla ei 
ole henkilötodistusta, jotta voisi asioida pankissa ja saada tiliotteet, jotta voisi saada 
sosiaalitoimistosta rahaa henkilötodistuksen hankkimista varten. Tällaiset esimerkit 
kuvaavat hyvin rikosseuraamustaustaisen siviilielämässä kohtaamia ”uusia 
seuraamuksia”.   

 

Seuraavat VAT-verkostotapaamiset pidetään seuraavilla paikkakunnilla: 

Pori 30.9.–1.10.2015 

Espoo 18.–19.11.2015 

  

 

Ystävällisin terveisin 

 
 
Olli Kaarakka 
VAT-verkoston sihteeri 
Projektipäällikkö, Saattaen vapauteen -projekti 
p. 050 4124 022 
olli.kaarakka@krits.fi 
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