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VAT-verkoston Yhteistyöpäivät Turussa 15.3.–16.3.2017 
 
Ke 15.3..2017 klo 9.00 – 16.15 Seminaari, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16, Turku 
To 16.3.2017 klo 9.00 – 15.00 Tutustumiskäynti ja verkoston työskentelyä Käyrän vankilassa (vankila 
sijaitsee n. 25 min. automatkan päässä Turun keskustasta)  

 
Tervetuloa Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) yhteistyötapaamiseen 
Turkuun! Tapahtuma on maksuton. Teemoina tapaamisessa ovat paikallinen 
tilanne rikosseuraamustaustaisten asumisessa, asunnottomuuden vähentäminen 
sekä rikosseuraamustaustaisen asiakkaan osallisuus, vertaisuus ja 
kokemusasiantuntijuus. Ohessa päivien alustava ohjelma.  
 
Aloitamme 15.3. seminaaripäivän klo 9.00 alkaen aamukahvilla. Aamupäivän 
aikana käsitellään paikallisia palveluita ja asumisen tukea. Kuulemme 
kiinnostavia esityksiä myös vuokrasuhteen hallinnoinnista ja asumisen riskien 
hallinnasta. Iltapäivällä keskitytään osallisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja 
vertaisuuden kysymyksiin. Aikaa on myös keskustelulle ja verkostoitumiselle.  
 
Toinen päivä to 16.3. alkaa tutustumiskäynnillä (kohde varmistuu myöhemmin). 
Toinen päivä on tarkoitettu ensisijaisesti VAT-verkoston jäsenjärjestöille, mutta 
myös muita osallistujia on yleensä mahtunut mukaan. Päivän aikana käsitellään 
asumisen tukeen ja osallisuuteen liittyviä teemoja ja työskennellään ryhmissä.  
 
Osallistujiksi toivomme laajasti paikallisia toimijoita sekä VAT-verkostolaisia 
eri puolilta Suomea. Laaja ja monipuolinen osallistujajoukko mahdollistaa 
kokemusten jakamisen ja oppimisen erilaisten toimijoiden ja kesken. Lounaat 
ovat omakustanteisia. Ilmoittautuneet saavat tarkentuneen ohjelman n. kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa. 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu webropolissa. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä. 
Paikkoja on rajoitettu määrä ja täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Majoitusta tarvitsevien VAT-verkoston jäsenten tulee ilmoittautua jo 20.2. 
mennessä.  Linkki ilmoittautumiseen:  
 
https://www.webropolsurveys.com/S/65A6AC4E20EFC4B9.par 
 
Lisätietoa Vapautuvien asumisen tuen verkostosta:  
http://www.krits.fi/fin/palvelut/tukiasumispalvelut/vat-verkosto/ 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
Anna Leppo 
Projektikoordinaattori 
Kriminaalihuollon tukisäätiö 
VAT-verkoston sihteeri 
anna.leppo@krits.fi, p. 050 412 4022 
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VAT-verkoston yhteistyöpäivät Turussa 15.3.-16.3.2017 
 
ALUSTAVA OHJELMA  
 
15.3.2017 Seminaari, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16, Turku 
9.00 Aamukahvi 
9.20 Kirsti Kuivajärvi, Aluejohtaja, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue: Päivien avaaminen  
9.50 Markku Rautiainen, Joensuun seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry.: VAT-verkoston puheenjohtajan 
tervehdys  
10.00 Esittäytymiskierros 
10.20 Pasi Lehti, Johtava sosiaalityöntekijä, Asumis- ja päihdepalvelut, Turun kaupunki: Asumispalvelut ja 
erityisryhmien asuminen Turussa 
10.40 Turun vapautuvien asumisen tuen verkoston (TVAT) esittely (puhuja varmistuu myöhemmin)  
11.00 Jonna Harviainen, Asumisneuvoja, TVT asunnot oy: Asumisen haasteet erityisryhmien asumisessa 
11.20 Olli Kaarakka, Asumispalvelupäällikkö, Kriminaalihuollon tukisäätiö: Vuokrasuhteen hyvä hallinnointi 
ja riskien minimointi rikosseuraamustaustaisten tuetussa asumisessa 
11.40 Pekka Matilainen, ViaDia Pirkanmaa ry.: Huoneistoturvavakuutus – uusi keino asuttamisen 
riskienhallintaan                         
12.00-12.50 Lounas (omakustanteinen) 
12.50 Varsinais-Suomen Sininauha ry, Vastuullisesti vapauteen -hanke: Vapautuvien asumisen ja osallisuuden 
tukeminen Vastuullisesti vapauteen -hankkeessa  
13.10 Kati Kaarlejärvi, Projektipäällikkö, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö: Vankeusaika mah-
dollisuutena -hanke osallisuuden edistäjänä. Varsinais-Suomen TYP:n kommentti (varmistuu myöhemmin) 
13.45-14.15 Kahvi 
14.15 Paneeli: Osallisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus rikosseuraamustaustaisten kanssa tehtävässä 
työssä. Panelistit käyttävät lyhyen alkupuheenvuoron (5-10 min) puhuen kukin aiheesta omasta, erilaisesta 
näkökulmastaan. Tämän jälkeen panelistit keskustelevat aiheesta ja yleisö voi osallistua kysymyksin ja 
kommentein. 
Panelistit: Keijo Häkkinen (Silta-Valmennusyhdistys ry), Hanna-Riikka Alasippola (Jyväskylän Katulähetys 
ry), Harri Eerikäinen (Kriminaalihuollon tukisäätiö), Pekka Matilainen (ViaDia Pirkanmaa ry) & Jani 
Kollanus (kokemusasiantuntija).  
16.00 Keskustelua ja yhteenvetoa: Mitä rangaistuksesta vapautuvien asunnottomuuden vähentämisessä ja 
osallisuuden vahvistamisessa voisi tehdä nykyistä paremmin?  
16.15 Päivä päättyy  
 
16.3.2017 Tutustumiskäynti ja verkoston työskentelyä Käyrän vankilassa (vankila sijaitsee n. 25 min. 
automatkan päässä Turun keskustasta. Osallistujat järjestävät itse kulkemisensa Käyrän vankilaan) 

9-11.45 Tutustuminen vankilaan ja edellisen päivän koontia ja keskustelua   
11.45-12.45 Lounas (omakustanteinen) 
12.45-15.00 Ryhmätyöskentelyä kolmessa ryhmässä: iltapäiväkahvia; työryhmien yhteenveto ja 
loppukeskustelu. 


