
Vammaisjärjestöjen naisverkoston 10vuotis - juhlaseminaari 
Säätytalo 18.10.2013. Verkoston puheenvuoro/Pirkko 
Justander Invalidiliiton naistyöryhmän sihteeri  
 
Onnea Vammaisjärjestöjen naisverkosto! 
 
Sana ”Vammaisjärjestöjen naisverkosto” on kuultu tänään moneen 
kertaan. Näin päivän päätteeksi lienee viisasta kertoa ketä me 
oikein olemme ja miten me oikein toimimme. 
 
Verkoston kuuluvat (tilanne syksy 2013): 

AIVOVAMMALIITTO ry 

INVALIDILIITTO ry 

KEHITYSVAMMALIITTO ry 

KUULOLIITTO ry 

KUUROJEN LIITTO ry 

KYNNYS ry 

ME ITSE ry 

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO ry 

SUOMEN CP-LIITTO ry 

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO  

SUOMEN MS-LIITTO ry 

SUOMEN REUMALIITTO ry 

SUOMEN NIVELYHDISTYS ry 

VAMMAISFOORUMI ry 

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA   

VALTAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 

 
Olemme todellakin verkosto, emme ry. Kokoonnumme tarpeen 
mukaan. 3-5 kertaa vuodessa on aika tavallinen määrä. Meillä ei 
ole varsinaista budjettia, eikä työntekijöitä. Kukin järjestö lähettää 
verkostoon oman työntekijänsä ja/tai vapaaehtoisen ja huolehtii 
matkakuluista. Kokoonnumme vuoroin toistemme toimitiloissa ja 
kenen luona kokoonnutaan, hän toimii sen kerran puheenjohtajana 
ja edellisen kerran pj tekee muistion. Kokouspalkkioita ei makseta.  
 



 
Ollaankos me sitten nappikauppiaita? Niinkin voisi sanoa.  
Meillä on kuitenkin vaikutusvaltaisia kumppaneita ja sponsoreita, 
joilta tulee resursseja ja rahoitusta. Heitä ovat vuosien varrella 
olleet mm. (aakkosjärjestys) AMNESTY, Eduskunta ja sen Tules –
ryhmä, TANE, THL ja Ulkoministeriö. Yhteistyö myös jatkuu. 
Aktiivisella toiminnalla ja sponsoreiden tuella olemme, naisten 
tapaan, osanneet todellakin nyhjästä tyhjästä! 
 
Vain kolme vuotta perustamisensa jälkeen verkosto toimitti 
OlenNainen vammaisten naisten tavoiteohjelman. Sitä on sittemmin 
laajasti jalkautettu eri paikkoihin. Ohjelma löytyy 
www.invalidiliitto.fi/naistyoryhma sivulta suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi ja venäjäksi.  
 
Tänään julkistettu, THL:n kustantama Uskalla olla, uskalla puhua - 
opas löytyy myös verkosta tästä linkistä 
http://www.julkari.fi/handle/10024/110395 
 Oppaan kansikuva on tekstiilitaiteilija Jenni- Juulia Wallinheimo-
Heimosen käsialaa. Hän on itsekin vammainen nainen kuten myös 
monet oppaan kirjoittajat. 
 
Turvakotijärjestelmään kohdistuu tällä hetkellä muutospaineita 
monelta suunnalta. Niitä tulee YK:n CEDAW-sopimuksesta. 
CEDAW on Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 
yleissopimus (1979). Paineita tulee Istanbulin sopimuksesta, joka 
on Euroopan neuvoston laaja-alainen sopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiksi. Sosiaalihuoltolain uudistus liittyy myös 
turvakoteihin. 
 
Vammaisjärjestöjen naisverkosto kantaa erityistä huolta siitä, että 
uudistamistyön yhteydessä otettaisiin huomioon ensinnäkin 
rakennetun ympäristön esteettömyys. Turvakotien tulee 
ehdottomasti olla sellaisia, että niitä voivat kaikki käyttää niin 
vammaiset kuin vammattomatkin henkilöt. Toiseksi turvakodeissa 
pitää olla saatavilla vammaisten naisten tarvitsemaa 
henkilökohtaista apua. Lisäksi tarvitaan myös tiedon 

http://www.invalidiliitto.fi/naistyoryhma
http://www.julkari.fi/handle/10024/110395


esteettömyyttä, niistä tulee tiedottaa erilaisilla 
kommunikaatiomenetelmillä.  
 
Juuri näiden muutospaineiden takia on hyvin tärkeää huomioida 
esteettömyysasiat juuri nyt, ettei juna mene ohi. Esimerkiksi 
loppukesästä julkaistussa Turvakotien kansallisissa 
laatumääräyksissä olisi esteettömyys verkoston mielestä ansainnut 
kunnolla huomiota.  
 
Ihan pientä valopilkahdusta näissä turvakotiasioissa on jo 
tapahtunut. Vaasaan on avattu toukokuussa esteetön turvakoti.   
 
Tiedon esteettömyys on tärkeää kaikissa palveluissa, joilla pyritään 
auttamaan väkivallan uhreja. Naisten linja on tänä syksynä jättänyt 
RAY:lle hakemuksen uusista esteettömistä verkkosivuista, joissa 
olisi huomioitu näkö- ja kuulovammat sekä selkokielen tarve. 
Lisäksi olisi tarkoitus tarjota 10 tuntia viikossa puhelinneuvontaa 
erityisryhmille. Vammaisjärjestöjen naisverkosto kannattaa 
lämpimästi tätä hanketta ja alustavasti on sovittu, että mikäli hanke 
toteutuu, verkosto tulee tekemään yhteistyötä Naisten linjan 
kanssa. 
 
Juuri nyt verkoston unelma on, että saataisiin Suomeen työntekijä 
joka tekisi päätyökseen vain naistyötä. Monissa muissa maissa 
heitä on, Espanjassa esimerkiksi on kokonainen järjestö. 
Työntekijä olisi avainhenkilö, että voisimme paremmin mennä 
mukaan valtavirtaan ja myös paljon paremmin keskittyä 
perustehtävämme, jonka lopputuloksena ovat naiseudestaan 
tietoiset vammaiset naiset. Olemme myös naisia, emme pelkästään 
vammaisia.  
 
Itse asiassa peruskiven tälle tehtävälle muurasivat Marja Pelkonen 
ja Mella Willberg jo vuonna 1994. Silloin julkaistiin kirja nimeltä 
Vaillinaisesta kokonaiseksi, jonka he toimittivat. Kirjaa voi pitää 
myös yhtenä lähtölaukauksena vammaisten naisten naisliikkeelle. 
Pienestä alkoi se toiminta kasvaa ja nyt ollaan tässä ja 
tulevaisuuden odotteet ovat rajut. 



Raju toiminta aloitetaan maltillisesti heti huomenna. 
Vammaisjärjestöjen naisverkosto järjestää Korkkarimarssin, jonka 
tarkoituksena on kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan ja tänään täällä julkistettuun Uskalla olla uskalla puhua - 
vammainen nainen ja väkivalta - oppaaseen. Nainen 
Korkkarimarssi-idean takana on Meridian X Oy:n toimitusjohtaja 
Riitta Skytt. 
 
Kokoontuminen on kello 11.15 Kiasman edessä, josta mennään 
Musiikkitalon edustan kautta Mannerheimintien yli Eduskuntatalon 
rappusille. Siellä verkosto luovuttaa eduskuntaryhmille ja Sosiaali- 
ja terveysministeriön ministereille oman kappaleen opasta. 
 
Tämän päivän juhlaseminaariin oli ennakkoilmoittuminen, mutta 
Korkkarimarsille ei ole. Tervetuloa siis kaikki! 
 
Aloitin verkoston puheenvuoron syntymäpäiväonnittelulla ja päätän 
sen toisella kotimaisella syntymäpäivätervehdyksellä: 
Ja må hun leva uti hundrare år! 
Kiitos! 
   


