
 
SEKSUAALIVÄKIVALTA-
TYÖLLÄ ON VÄLIÄ

HAIT TAA SE!
8.30  Ilmoittautuminen aukeaa

9.00 Tervetuloa!
 Satu Hintikka yksikönjohtaja 
 Väkivalta- ja kriisityö, Setlementti Tampere ry

9.05 Seminaarin avaus
 Iiris Suomela kansanedustaja

9.15 Kiitos Istanbulin sopimuksesta!
 Katriina Bildjuschkin erityisasiantuntija | THL 

9.30 ”Miten seksuaaliväkivaltaa kokeneen kriisiapu 
 tulisi järjestää? Entä miten tekijöiden riskiä 
 uusiin tekoihin voidaan vähentää?”
 Pertti Hakkarainen 
 psykologi, kouluttajapsykoterapeutti 

10.15  10 vuotta kokonaisvaltaista seksuaaliväkivaltatyötä (video)

10.30  Tauko

Välitä! 
-työn 

10-vuotis-
juhlaseminaari 

ja Nuorten 
hankkeen 

loppu-
seminaari 

26.10.2022
TAMK Juhlasali

Kuntokatu 3 
Tampere

10.45 Uusi seksuaalirikoslaki - Mikä muuttuu 
 ja mitä se tarkoittanee
 Otava Piha väitöskirjatutkija | Helsingin yliopisto 

11.45 Seksuaalirikokset poliisin näkökulmasta
 Pasi Nieminen rikosyliskomisario | Sisä-Suomen poliisilaitos

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Ettei yksikään jäisi ilman arviointia
 Noora Kannisto psykososiaalisen tuen koordinaattori | Barnahus-hanke
 TAYS/Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö

13.45 Jätämmekö seksuaalisuudessaan lapsikohteiset nuoret pimeän   
 verkon varaan? Miten voitamme vaikeutemme kohdata heitä?
 Jussi Nissinen psykoterapeutti | Avoinna kasvuun J&T

14.15 Nuorten hankkeen tuloksia ja oppaan esittely
 Jukka Aho ja Paula Kajala projektityöntekijät 
 Välitä! -nuorten hanke, Setlementti Tampere ry

14.30 Kahvitarjoilu

15.00 ReDirection – verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaali-
 rikosten ennaltaehkäisy
 Nina Vaaranen-Valkonen toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija,    
 psykoterapeutti | Suojellaan Lapsia/Protect Children ry

15.25 Seksuaaliväkivaltatyö: näkymiä muutoksiin ajassa
 Riitta Ylikomi psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja

15.45 Matalan kynnyksen palvelujen ja yhteistyön merkitys 
 tekijätyössä 
 Välitä!-työ,  Seritatyö, SeriE-hanke ja ROAD-hanke

16.00 Päivä päättyy



ILMOITTAUTUMINEN: 
 
Ilmoittaudu 17.10.2022 
mennessä lomakkeella 
osoitteessa:
 
www.seksuaalivakivalta.fi/koulutus

LISÄTIETOJA: 

www.seksuaalivakivalta.fi

valita-yksikko@setlementtitampere.fi 
Puh. 045 279 8090

Seminaari on avoin kaikille sosiaalialan, terveydenhuollon, 
mielenterveystyön, päihdetyön, terapian, kriisityön, rikos-
seuraamusalan, opetusalan, perhetyön, nuorisotyön, järjestö-
työn tai seurakuntatyön ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Osallistuminen on mahdollista vain paikan päällä, 
etäosallistuminen ei ole mahdollista. Puheenvuorot 
tallennetaan ja etukäteen ilmoittautuneet voivat katsoa 
jälkikäteen ne esitykset, joiden jakamiseen puhuja on 
antanut luvan. Seminaaritilaan mahtuu 600 
osallistujaa ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaari on maksuton. 

Seminaarin järjestää Setlementti 
Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityön 
yksikön Välitä!-seksuaaliväkivaltatyö 
ja Välitä!-Nuorten hanke 
(2020-2022).

Väkivalta- ja kriisityö

https://www.seksuaalivakivalta.fi/koulutus/valita-10v-juhlaseminaari-ja-nuo/
http://www.seksuaalivakivalta.fi
mailto:valita-yksikko@setlementtitampere.fi

