Kutsu ja ohjelma
			

Vammaiset naiset näkyviksi kaikilla areenoilla III -seminaari

V

ammaisjärjestöjen
naisverkosto 10 vuotta
Teema: Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta
Torstaina 17.10.2013 klo 9.00–15.30 Helsingissä, Säätytalolla
Osoite: Snellmaninkatu 9–11, Helsinki
Esteetön sisäänkäynti Säätytaloon on talon takaovesta osoitteesta
Kirkkokatu 13. Paina virastomestaripainiketta oven avaamiseksi.
Seminaarissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja puuttumisen oppaan.
Seminaarissa pohditaan sitä, miten vammaisjärjestöjen naisverkosto voisi
entistä vahvemmin vaikuttaa väkivallan vähentämiseen osana valtavirran
yhteiskuntapolitiikkaa. Lisäksi luvassa on asiantuntijoiden puheenvuoroja
väkivallan eri muodoista ja niiden torjumisesta.
Seminaarin tavoitteena on tarkastella vammaisten naisten kohtaamaa
väkivaltaa monista näkökulmista. Vaiettua aihetta käsitellään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Asia on
tunnettava ja tunnustettava ennen kuin sille voidaan tehdä jotakin.
Seminaari on maksuton. Ruokailu järjestetään varsinaisille osallistujille ja
puhujille. Kokouspaikalla on kaksi yleisavustajaa.

Ilmoittautuminen:
Ensisijaisesti sähköpostilla Yodit Melakulle:yodit@assistentti.info
(p.0409401479) viimeistään 30.9.
Tilaisuuteen voidaan ottaa vain rajoitettu määrä ilmoittautumisia. Siksi
ilmoittautumisten tulee olla sitovia ja esteestä on ilmoitettava välittömästi,
jotta voimme kutsua varalla olevia henkilöitä.
Ruokahävikin pienentämiseksi perimme 20 euron maksun poisjäännistä
ilman peruutusilmoitusta.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro:
- käytätkö apuvälinettä, tarvitsetko tulkkauspalvelua
- onko sinulla oma avustaja; avustajan nimi
- erityisruokavalio.

Järjestäjät:
Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

OHJELMA
Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta -seminaari 17.10.2013
Säätytalo, Helsinki
Puheenjohtaja, Sari Loijas
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 P
 ääsihteeri Sari Loijas, VANE
Avaussanat
9.45 P
 ääsihteeri Leena Ruusuvuori, Naisjärjestöjen keskusliitto / TANE
CEDAW-sopimuksen täytäntöönpano vammaisten naisten kannalta
10.00 K
 ehittämispäällikkö Helena Ewalds
Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi
10.30 Puheenjohtaja Amu Urhonen, Kynnys ry
Hyvä minäkuva suojaa väkivallalta
10.45 Opaskirjan julkistaminen – kirjakummin puheenvuoro
Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta
11.15 Keskustelua
11.30 Lounas – esittelypöydät
Vammaisuus ei suojele väkivallalta:
12.45 Toimittaja Päivi Istala haastattelee kirjoittajia
13.05 Keskustelu
Seis väkivallalle – mitä on tehtävä?:
13.15 Toimittaja Päivi Istala haastattelee kirjoittajia
13.35 Keskustelu
13.45 Kahvi ja syntymäpäiväkakku
14.30 Kehittämispäällikkö Heli Heinjoki, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Kommentti opaskirjasta
14.45 Vammaistyön johtaja, Riitta Bastman
Kunnalliset palvelut väkivaltaa kokeneille vammaisille naisille
15.00 Keskustelu
15.15 Naistyöryhmän

sihteeri Pirkko Justander, Invalidiliitto ry
We have a dream – vammaisjärjestöjen naisverkoston puheenvuoro
15.30 Pääsihteeri Sari Loijas, VANE
Päätössanat

