
VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyön verkostotiedote 2/2014 

Tässä tiedotteessa: 

 Välitä! -chatit aukeavat  

 Palvelut asiakkaille syksyllä 2014 

 Koulutusta ja seminaareja 

VÄLITÄ! -CHATIT AUKEAVAT 8.9. 

 

Välitä! –hankkeen sivuilla www.seksuaalivakivalta.fi on 8.9. lähtien mahdollisuus käydä 
kahdenkeskisiä chat –keskusteluja työntekijöiden kanssa. Seksuaalista väkivaltaa 
kokeneille ja heidän läheisilleen on oma chat ja väkivaltaa tai hyväksikäyttöä tehneille 
läheisineen on oma chat. Chatit ovat auki päivystysaikoina maanantaisin ja muulloin 
työntekijöiden ollessa online. Linkit chatteihin tulevat etusivulle. 

 

PALVELUT ASIAKKAILLE SYKSYLLÄ 2014  

Tulosta Välitä! – hankkeen vuoden 2014 toimintakalenteri sivuiltamme 
www.seksuaalivakivalta.fi > palvelut. 

 

Traumainfo asiakkaille ja ammattilaisille 

Traumainfo tarjoaa perustietoa traumasta sekä konkreettisia työvälineitä traumasta 
johtuvien oireiden rauhoittamiseen. Kahtena torstaina 25.9. ja 2.10. klo 14- 16 
Tampereella järjestettävä traumainfo on tällä kertaa yhteinen sekä asiakkaille että 
työntekijöille. Se on siis tarkoitettu traumaattisia asioita kokeneille henkilöille, näiden 
läheisille sekä heitä työssään kohtaaville ammattilaisille. 
Kokonaisuus on asiakkaille maksuton, ammattilaisille hinta on 50 euroa.  

Ilmoittautuminen viimeistään 19.9. puh. 045 279 8090 tai osoitteessa 
www.seksuaalivakivalta.fi > palvelut  olevalla lomakkeella. 

 

Avoimet liveryhmät Tukinetissä: 

25.8. klo 17 -19 Miesten vuoro: keskustellaan miesten kokemasta seksuaalisesta kaltoin 
kohtelusta 

29.9. klo 17 -19 Tukea seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneelle 

20.10. klo 17- 19 Miten voin läheisenä auttaa seksuaalista väkivaltaa kokenutta? 

http://www.seksuaalivakivalta.fi/
http://www.seksuaalivakivalta.fi/palvelut/vuoden-2014-toimintakalenteri/
http://www.seksuaalivakivalta.fi/palvelut/traumainfot/


17.11.        -                                                                         
netissä? 

15.12. klo 17 -19 Olenko joskus kohdellut toista huonosti seksuaalisissa suhteissa? 

Liveryhmät toteutetaan verkkokriisikeskus Tukinetissä www.tukinet.net. 

 

Ryhmiin haku on käynnissä 

CPT –  tukiryhmä naisille, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa nuorena/ 
aikuisena, käynnistyy keväällä 2015. Haku ryhmään on käynnissä syksyn 2014.  

Miehistä puhetta – ryhmä miehille, jotka ovat kokeneet seksuaalista kaltoin kohtelua, 
voisi käynnistyä syksyllä, jos mukaan löytyisi vielä pari miestä. 

Syksyn Selviytyjät – ryhmä sekä Kuvasta voimaa – ryhmä ovat täynnä, mutta 
seuraaviin ryhmiin kannattaa ilmoittautua jo nyt. 

Tarkemmat tiedot ryhmistä ja ilmoittautumisesta: www.seksuaalivakivalta.fi > palvelut. 

 

Kriisiapua seksuaalisen väkivallan uhreille ja läheisille 

Yksilöllistä kriisiapua on tarjolla Tampereen seudulla heti tapahtuneen jälkeen, 
puh. 045 279 8090 (arkisin klo 9-16) tai valita-hanke@naapuri.fi.  

 

KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA 

 

Seksuaaliväkivallan tunnistamiskoulutukset jatkuvat 2.9. 

Non-stop –            ”T                               j       ” j        T           2. . 
klo 12-16. Koulutuksessa annetaan tietoa seksuaalisen väkivallan erityispiirteistä, 
tunnistamisesta, vaikutuksista ja asiakkaan kohtaamisesta. Koulutus on maksuton.  

Lue lisää ja ilmoittaudu! 

 
 

20-vuotias Setlementti Naapuri juhlii 23.10. 

Setlementtiyhdistys Naapuri ry täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta. Naapuri järjestää juhlan 
kunniaksi avoimen seminaarin torstaina 23.10.2014 kello 11.30–16.00 juhlatila Konsussa 

http://www.tukinet.net/
http://www.seksuaalivakivalta.fi/palvelut/ryhmat/
mailto:valita-hanke@naapuri.fi
http://seksuaalivakivalta-fi.directo.fi/koulutus/tunnista-seksuaalinen-vakivalta-/
http://seksuaalivakivalta-fi.directo.fi/koulutus/tunnista-seksuaalinen-vakivalta-/
http://seksuaalivakivalta-fi.directo.fi/koulutus/tunnista-seksuaalinen-vakivalta-/


Tampereella. Päivän teemoja ovat ilo ja hyvinvointi. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat alkusyksystä sivuille www.naapuri.fi. Varaa päivä kalenteriin ja 
seuraa sivuja! 

 
Ei kokijoita ilman tekijöitä -seminaari 27.11.  

Välitä! –hanke järjestää 27.11. Tampereen poliisilaitoksella seminaaripäivän, jossa 
teemana ovat seksuaalisen väkivallan tekijät. Pääpuhujana on Tom Squire Englannista 
Stop It Now! –järjestöstä, muina puhujina mm. perhe- ja verkostoterapeutti Jussi Nissinen, 
psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta sekä psykologi Jenni 
Häikiö Pelastakaa Lapset ry:stä. Seminaarissa esitellään lisäksi Välitä! – hankkeen 
väliarvioinnin tuloksia uhreille ja läheisille suunnatusta asiakastyöstä sekä palveluketjun 
kehittämistyöstä. 

Päivän ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan syyskuun alussa erillisellä tiedotteella 
sekä sivuillamme www.seksuaalivakivalta.fi > koulutukset. Varaa päivä jo nyt 
kalenteristasi! 

  

Sometusta vai Sumutusta - puheenvuoroja seksuaalisesta väkivallasta 
sosiaalisessa mediassa 4.11. 

Turun seksuaaliväkivallan ehkäisty – työryhmä järjestää maksuttoman koulutuspäivän 
Turussa. Lue lisää sivuilta www.riku.fi > ajankohtaista. 

  

Yhteistyöterveisin, 

Välitä! –tiimi 

  

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke 

Setlementtiyhdistys Naapuri 

Hatanpään valtatie 34 E 

33100 Tampere 

puh. +358 45 279 8090 

www.seksuaalivakivalta.fi 

 

   

 

 

Lue kampanjasta lisää 

 

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke on Setlementti Naapurin kehittämishanke 

http://www.naapuri.fi/
http://www.seksuaalivakivalta.fi/koulutus/
http://www.riku.fi/sitenews/view/-/nid/214/ngid/1
http://seksuaalivakivalta-fi.directo.fi/
https://www.facebook.com/pages/V%C3%84LIT%C3%84-hanke/418457461575912?fref=ts
https://twitter.com/Valitahanke
http://seksuaalivakivalta-fi.directo.fi/palvelut/vaikuttamistyo/#token-174240


vuosille 2012 -2015. Hankkeen tavoitteena on kehittää paikallisen palveluketjun toimintaa 
seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kysymyksissä. Katso hankkeesta tarkemmin 
www.seksuaalivakivalta.fi ja tulosta hankkeen esite. Voit tilata painettua esitettä 
toimipisteeseesi tai liittyä postituslistallemme vastaamalla tähän viestiin. 
 

http://www.seksuaalivakivalta.fi/

