Kokonaisvaltaista perheväkivallan ehkäisyä
Perheväkivaltaklinikan 20 v. juhlaseminaari
9.9.2021
TAYS FinMedi 5 auditorio, Biokatu 12, Tampere

Ohjelma:
11.30

Ilmoittautuminen aukeaa

12.00

Juhlaseminaarin avaus
Risto Karttunen, hallituksen puheenjohtaja, Setlementti Tampere ry

12.10

Rohkeasti ihmisen puolella – väkivaltatyö setlementissä
Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto

12.30

Perheväkivaltaklinikka eilen ja tänään
Video

12.45

Working with the perpetrators and victims of domestic violence in Norway
(esitys englanniksi, ei tulkkausta)
Marius Råkil, Specialist in clinical psychology, Executive director, Alternative to Violence
(Norway)

13.45

tauko

14.15

Ajankohtaiskatsaus – Mitä uutta sote-uudistus voi tuoda lähisuhdeväkivallan
vastaiseen työhön?
Martta October, kehittämispäällikkö, THL

14.45

Asiakkaan ääni
Video

15.00

Pariskuntien kanssa tehtävä perheväkivaltatyö
Perheväkivaltaklinikan kriisityöntekijät ja Kuopion kriisikeskuksen Turvallinen perhe hankkeen työntekijät

15.30

Yhteistyökumppaneiden ääni
Videoita

15.45

Vertaisuudesta voimaa arkeen – ryhmätoimintaa Perheväkivaltaklinikalla
Anne Hellsten, Päivi Segerroos ja Myrskylyhty-ryhmän vapaaehtoisohjaajat,
Perheväkivaltaklinikka

16.15

Seminaari päättyy

Seminaari on avoin kaikille sosiaalialan, terveydenhuollon, mielenterveystyön,
päihdetyön, terapian, kriisityön, rikosseuraamusalan, opetusalan, perhetyön,
nuorisotyön, järjestötyön tai seurakuntatyön ammattilaisille ja opiskelijoille.
Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä
(HUOM! näihin ilmoittaudutaan sitovasti eri lomakkeilla). Seminaaripaikkaan
mahtuu 200 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaari on maksuton. Seminaarin järjestää Setlementti Tampere ry:n Väkivaltaja kriisityön yksikön Perheväkivaltaklinikan työryhmä.
Seminaarin yhteydessä järjestettävä iltajuhla on kutsuvierastilaisuus, johon kutsutuille
lähetetään erikseen henkilökohtaiset kutsut.

Ulkomaisen asiantuntijan esittely:
Marius Råkil (1961) is the executive director of Alternative to Violence (ATV)
in Norway. ATV is the oldest European treatment centre for men who use
violence in intimate relationships. The organisation was founded in 1987.
Today ATV is offering treatment and support services to all members of the
family. ATV is also engaging in research projects on perpetrators, therapeutic
processes and treatment outcome.
Mr. Råkil is educated as a specialist in clinical psychology with his degree
from the University of Oslo. Mr. Råkil has more than 25 years’ experience in
treating men battering their partners. In addition to his clinical work, he
works as lecturer and speaker both nationally and internationally. He has
published articles or book chapters in Sweden, Italy, England and USA, and
edited a Norwegian textbook on men’s violence against women. He has worked as a researcher and been member of
governmental committees on men, equality and violence.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu 31.8.2021 mennessä täyttämällä lomake osoitteessa
www.perhevakivalta.fi/koulutus

Lisätietoja:
pvk@setlementtitampere.fi
www.perhevakivalta.fi
yksikönjohtaja Satu Hintikka, p. 050 523 7313 (seminaarin puheenjohtaja)

