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VAT-verkoston tapaaminen Rovaniemellä 30.11.–1.12.2016 
 
Ke 30.11..2016 klo 9.00 – 16.00 Seminaari (paikka varmistuu myöhemmin) 
To 1.12.2016 klo 9.00 – 13.30 Tutustumiskäynnit ja työryhmätyöskentelyä  

 
Tervetuloa Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) yhteistyötapaamiseen 
Roveniemelle! Tapahtuma on maksuton. Ohessa VAT-verkoston 
yhteistyöpäivien alustava ohjelma 30.11.–1.12.2016. Teemoina tapaamisessa 
ovat paikallinen tilanne rikosseuraamustaustaisten asumisessa ja päihdeongelmat.    
 
Ensimmäinen päivä 30.11.on seminaaripäivä ja aloitamme klo 9.00 alkaen 
aamukahvilla. Aamupäivän aikana käydään esitysten kautta läpi paikallista 
tilannetta rikosseuraamustaustaisten asumiseen, asumisen palveluihin ja muihin 
tuen tarpeisiin liittyen. Aamupäivällä kuulemme myös ympäristöministeriön 
uudesta vakuutus-pilotista, jossa kokeillaan uutta toimintamallia luottotietonsa 
menettäneiden asunnottomuuden vähentämisessä.   
 
Iltapäivällä keskitytään päihdeongelmiin ja -kuntoutukseen unohtamatta 
asumisen kysymyksiä. Iltapäivän lopuksi kuullaan myös hyväksi todetusta 
kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen välisestä yhteistyömallista 
rikostaustaisten asunnottomuustyössä. Aikaa on varattu myös kysymyksille, 
keskustelulle ja verkostoitumiselle. Osallistujiksi toivomme laajasti paikallisia 
toimijoita Rovaniemeltä ja ympäryskunnista ja VAT-verkostolaisia eri puolilta 
Suomea. Laaja ja monipuolinen osallistujajoukko mahdollistaa kokemusten 
jakamisen erilaisten toimijoiden ja paikkakuntien kesken. Lounas on 
omakustanteinen. 
 
Toinen päivä to 1.12. on tarkoitettu lähinnä VAT-verkoston jäsenjärjestöjen 
edustajille. Päivä alkaa tutustumiskäynnillä. Tämän jälkeen käsitellään yhdessä 
asumisen tukityöhön ja päihdeongelmiin liittyviä teemoja sekä keskustellaan 
VAT-verkoston ensi vuoden suunnitelmista. 
  
Ilmoittautuminen tapahtuu webropolissa. Ilmoittautumiset 16.11.2016 
mennessä. Paikkoja on rajoitettu määrä ja täytämme paikat 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Linkki ilmoittautumiseen:  
 
https://www.webropolsurveys.com/S/6EE3861ECA339569.par 

 
Ystävällisin terveisin, 
Anna Leppo 
Projektikoordinaattori 
Kriminaalihuollon tukisäätiö 
VAT-verkoston sihteeri 
anna.leppo@krits.fi, p. 050 412 4022 
 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/6EE3861ECA339569.par
mailto:anna.leppo@krits.fi


                                                                                   10.11.2016 

2 

 

 
 
VAT-verkoston yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.-1.12.2016 

 
OHJELMA  
 
30.11.2016 Seminaari, Lapin yliopisto, Yliopistokatu 8, luentosali 16 (LS16) 
 
9.00 Aamukahvi 
9.30 VAT-verkoston puheenjohtajan Markku Rautiaisen tervehdys  
9.45 Esittäytymiskierros 
10.15 Pirkko Ollila, sosiaaliohjaaja, tuettu asuminen, Rovaniemen kaupunki: Rovaniemen aikuissosiaalityön 
tuettu asuminen 
10.45 Seija Putkonen, rikosseuraamustyöntekijä, Rovaniemen Yhdyskuntaseuraamustoimisto: Rangaistuksesta 
vapautuvien asuminen ja yhteistyökuviot Yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta  
11.10-11.30 Pekka Matilainen, ViaDia Pirkanmaa ry.: Huoneistoturvavakuutus – uusi keino asuttamisen 
riskienhallintaan                        
11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) 
12.30 Teemu Kaskela, Tutkija, A-klinikkasäätiö & hankekehittäjä: Päihdekuntoutus vankilassa asiakkaiden ja 
työntekijöiden näkökulmasta  
13.20 Minttu Rautio, erityisohjaaja, Yli-Tornion vankila: Päihdekuntoutus vankilassa ja vapautumisen jälkeen 
13.45 Johanna Puolakka, vastaava päihdetyöntekijä, Rovalan Setlementti ry: Romppu & Pomppu – 
päihdetyötä nuorten sekä heikoimmassa asemassa olevien parissa    
14.15-14.45 Iltapäiväkahvi 
14.45-15.15 Hanna Heikkilä, sosiaalityöntekijä: A-klinikan toiminnan esittelyä  
15.15 Anna Leppo, projektikoordinaattori, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Toimivia kunta-rise-järjestöt –
yhteistyön malleja rikosseuraamustaisten asunnottomuuden vähentämisessä  
15.40 Keskustelua ja yhteenvetoa 
16.00 Päivän päättäminen  
 

1.12.2016 Tutustumiskäynti ja työskentelyä ryhmässä 

9-10 Tutustumiskäynti Rovaniemellä (kohde varmistuu myöhemmin) 
10-10.45 Seminaaripäivään liittyvää koontia ja keskustelua: Asumisen tukipalvelut, päihdeongelmat ja 
rikosseuraamustaustaiset asiakkaat 
10.45-11.15 Yhdessä tukien, osaamista jakaen -hankkeen (2016-2017) ensi vuoden toiminnasta (Anna 
Leppo) 
11.15-12.15 Lounas (omakustanteinen) 
12.15-13.30 VAT-verkoston ensi vuoden toiminnasta (ip-kahvi klo 13). 
 
 

 
 


