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ÄLÄ VAIKENE!
Väkivallaton viikko 15.—21.10.2006
Teemana väkivalta perheessä

Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastainen vuosikymmen Kirkot rauhan
ja sovinnon puolesta (2001-2010) on puolivälissä. Suomen evankelis-luterilainen
kirkko on liittynyt vuosikymmenen viettoon teemalla Väkivallasta sovintoon. Suomessa vuosikymmenen painopistealueina ovat väkivaltakulttuuri lasten ja nuorten maailmassa, väkivalta perheissä sekä rasismi ja muukalaisviha. Ekumeenisen
kampanjan tavoitteena on nostaa vuosikymmenen perusviesti rauhasta, väkivallattomuudesta ja riidattomuudesta sekä sovinnosta laajasti suomalaisten tietoisuuteen.
Kirkkohallituksessa Väkivallasta sovintoon -kampanjan suunnittelua ja toteutusta
johtaa työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii piispa Juha Pihkala. Vuosikymmenen käytännön toimintaa toteutetaan yhteistyössä Väkivallasta sovintoon verkoston kanssa, jossa on mukana asiantuntijoita ja väkivaltahankkeiden kanssa
toimivia järjestöjä.
Kampanjan sydän on NNKY-liiton kanssa järjestettävä Väkivallaton viikko, jonka
aikana nostetaan esille erityisesti vuoden painopisteeseen liittyviä keskeisiä teemoja. Väkivallatonta viikkoa vietetään 15.-21.10.2006. Väkivallattoman viikon
teemana on tänä vuonna väkivalta perheessä. Viikon tunnuslause Älä vaikene!
muistuttaa siitä, että vaikenemalla ympäröivästä perheväkivallasta olemme itse
osa väkivaltaa ylläpitävää kulttuuria. Viikon päämääränä on oppia tunnistamaan
perheväkivalta ja puuttumaan siihen. Tukemalla väkivallattomuuden kulttuuria ja
väkivallattomia toimintatapoja ennaltaehkäistään väkivaltaa.
Seurakuntia kutsutaan mukaan Väkivallattoman viikon toteuttajiksi yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toteuttajat voi-
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vat järjestää viikon aikana omaan asiantuntemukseensa perustuvia ja viikon teemaan sopivia tapahtumia valottaen teemaa kukin omasta näkökulmastaan. Lisäksi
jokaista osallistuvaa paikkakuntaa rohkaistaan järjestämään yhteisen mallin mukainen yleisötapahtuma ”Rauha on käsissämme”. Tapahtumista ja ohjelmista
pyydetään ilmoittamaan kampanjan verkkosivujen lomakkeella mielellään 30.8.
mennessä, jolloin tieto niistä leviää laajalle rohkaisten samalla muitakin seurakuntia ja toimijoita viikon viettoon. Tapahtumien järjestäjien tueksi on 1.8. alkaen saatavissa toimintavinkkejä ja yhteistä tiedotusta osoitteessa: www.evl.fi/vakivallastasovintoon
Lisätietoja Väkivallasta sovintoon -kampanjasta saa projektisihteeri Kati Jääskeläiseltä, kati.jaaskelainen@evl.fi, p. (09) 1802 210, ja Väkivallattomasta viikosta koordinaattori Jaana Miettiseltä, jaana.k.miettinen@elisanet.fi, 041 4520 924.
Puhelinlinja väkivaltaa kokeneiden ikäihmisten avuksi avataan
kesäkuun 2006 ajaksi
Kesäkuun 1. päivä avautuu maksuton puhelinlinja väkivaltaa kokeneiden ikäihmisten avuksi. Numeroon 0800 04600 voi soittaa kuka tahansa väkivaltaa tai sen
uhkaa kokenut ikäihminen. Puhelut ovat luottamuksellisia ja puhelimeen voi halutessaan soittaa myös nimettömänä.
Puhelimeen vastaavat Naisten Linja Suomessa ry:n, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry:n ja Vanhustyön
keskusliiton koulututut työntekijät. Puheluihin vastataan kesäkuun 2006 ajan
maanantaista perjantaihin kello 12-14 välisenä aikana. Kesäkuun jälkeen ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä asioissa neuvovat Naisten Linja Suomessa ry:n ja Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry:n puhelinpalvelut. Päivystävästä puhelimesta kerrotaan postikorttikampanjalla. Postikorttia voi tilata osoitteesta
aune.tolvanen@stm.fi.
Päivystävä puhelin on osa 1. kesäkuuta käynnistyvää Kätketyt äänet -kampanjaa
ikäihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kampanjan toteuttamisesta vastaavat
Helsingin kaupunki, Helsingin poliisi, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kirkkohallitus, Naisten linja Suomessa, Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ja läheiset, Sisäasiainministeriön poliisiosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Suomen Kuntaliitto, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry,
Tehy ry, Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (VENK) sekä Vanhustyön keskusliitto.
Lisätietoja: työalasihteeri Irene Nummela, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö,
irene.nummela@evl.fi, p. (09) 1802 305.
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