
                                                                                 

 

 

 

   Pori vs. trauma – kohtaamisia ja palvelupolkuja 
rikostaustaisille, 20.-21.11.2019 Pori  

 
      Kiitos ilmoittautumisesta Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT-verkosto) ja Tuetusti 

tulevaisuuteen -hankkeen yhteistyössä järjestämään tapahtumaan Porissa. Tapahtuma on kaksipäiväinen 
ja olet ilmoittautunut mukaan yhteen tai kahteen päivään.  

 
      Seminaari 20.11. pidetään Kehräämöllä Rakastajat-teatterin tiloissa. Aiheena on erityisesti 

traumatisoituneen rikosseuraamusasiakkaan kohtaaminen ja trauman parissa työskentely. Aamupäivällä 
aihetta lähestytään traumaterapian ja iltapäivällä teatterityöskentelyn näkökulmasta.     

 
      Seminaarin 2. osa järjestetään torstaina 21.11. Huittisten vankilassa. Torstaina käsitellään sosiaalista 

kuntoutusta ja palvelujatkumojen turvaamista rikostaustaisille Porin seudulla. Huittisten päivä täyttyi 
nopeasti ja sinne eivät valitettavasti mahtuneet kaikki halukkaat mukaan. Huittisiin järjestetään 
yhteinen bussikyyti Porista ja paluumatkalla Huittisista bussi pysähtyy myös Kokemäen juna-asemalla.  

      
 VAT-verkoston jäsenjärjestöt kokoontuvat 21.11. oman ohjelman pariin Porissa. Ohjelmassa on mm. 

verkoston vuosikokous ja tutustuminen KRIS Satakunta ry:n toimintaan.  
 
      Mukaan tapahtumiin on ilmoittautunut mm. kunnan sosiaalitoimen, vankiloiden ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöitä sekä vertaistoimijoita, järjestöjä ja seurakuntia. Lisäksi 
paikalle saapuu VAT-verkoston jäsenjärjestöjä eri puolilta Suomea. Monipuolinen osallistujajoukko 
mahdollistaa keskustelun, toisilta oppimisen ja verkostoitumisen!  

   
        
       Lämpimästi tervetuloa! 

 
      Vastaan mielelläni kysymyksiin, ota yhteyttä! 
      Anna Leppo, Verkostokoordinaattori 
      VAT-verkosto ja Kriminaalihuollon tukisäätiö 
       anna.leppo@krits.fi, p. 050 412 4022 
      Lisätietoa VAT-verkostosta: https://www.krits.fi/saatio/verkostot/vat-verkosto/ 
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Pori vs. trauma – kohtaamisia ja palvelupolkuja 
rikostaustaisille, 20.-21.11.2019 Pori  
 
OHJELMA   
 
SEMINAARI, OSA 1 20.11.2019 KLO 8.45-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paikka: Rakastajat-teatteri, Kulttuuritehdas Kehräämö, Pumpulikatu  
8.30 Aamukahvia ja verkostoitumista 
9.00 Tervetuloa VAT-verkoston ja Tuetusti tulevaisuuteen -hankkeen puolesta  
9.25 Kaupunginjohtajan tervehdys 
9.40 Trauma ja rikosseuraamusasiakkaan kohtaaminen. Tarja Sassi, Perhetyön päällikkö & psykoterapeutti, 
Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Marjaana Syrjä, Kriisityöntekijä.   
11.45-12.45 Lounas (omakustanteinen) 
12.45 Trauma ja rikosseuraamusasiakkaan kohtaaminen  
13.30 Trauman käsittely esittävän taiteen keinoin & vankilateatteri esittäytyy 
14.45 Kahvia 
15.15 Trauman käsittely esittävän taiteen keinoin & vankilateatteri esittäytyy 
16.00 Päivä päättyy  
 
SEMINAARI, OSA 2 21.11.2019 klo 9-14 
Paikka: Huittisten vankila (Porista järjestetään bussikyyti Huittisiin) 
9.00 Älä jätä! Kiinnipitävä työ sosiaalisessa kuntoutuksessa. Heli Toroska, suunnittelija, sosiaalialan 
osaamiskeskus Pikassos, Johanna Kuivalainen, sosiaaliohjaaja, Porin kaupunki, Iida Koskinen, 
aluekoordinaattori, Tuetusti tulevaisuuteen-hanke, Porin Sininauha ry. 
9.30 Asumisen yhteistyöryhmä Tarja Siltaniemi  
10.00 Keskustelua Miten turvata pidemmät kuntoutusjatkumot? Millaista yhteistyötä tarvitaan  
Rikosseuraamuslaitoksen, kunnan ja muiden alan toimijoiden välille jatkumoiden turvaamiseksi?  
11.15 Tutustuminen vankilaan ja toimintoihin  
12.00 Lounas    
12.45 Ryhmät 1-3: Kuntouttava seuraamus   
13.30 Iltapäiväkahvia ja yhteenveto 
14 Päivä päättyy, bussi lähtee Kokemäen kautta Poriin  
 
VAT-verkoston jäsenjärjestöjen ohjelma Porissa 21.11. ks. seuraava sivu 
 

   
 

 

 

 



                                                                                 

 

 

 

 
 
 
VAT-VERKOSTON JÄSENJÄRJESTÖJEN OHJELMA PORISSA 21.11.2019 klo 9-14 
Klo 9-10 Verkoston vuosikokous: vuoden 2020 tapahtumista ja teemoista päättäminen työvaliokunnan 
esityksen pohjalta; työvaliokunnan ja puheenjohtajien valinta vuodelle 2020, muut vuoden 2020 suunnitelmat 
(paikka varmistuu lähempänä) 
Klo 10-11 Keskustelua edellisen päivän teemoista erityisesti oman työn ja asumisen tukityön näkökulmasta 
(paikka varmistuu lähempänä) 
Klo 11-12 lounas 
Klo 12-14 Tutustuminen KRIS Satakunnan toimintaan. Keskustelua kuntoutusjatkumoista, vertaistuesta ja 
paikallisesta asumisen tilanteesta jne. Paikka: KRIS Satakunnan toimintakeskus, Liisankatu 10, Pori.  

 
 

 


