
Palkinnon saaja Matleena Järviön kiitospuhe Vammaiset ja kehitys –palkinnon jakotilaisuudessa
 15.12.2017 

Arvoisa Vammaiskumppanuuden hallituksen varapuheenjohtaja Sisko Rauhala ja 

muut paikalla olijat 

Kun Vammaiskumppanuuden toiminnanjohtaja Anja Malm taannoin ilmoitti minulle 

palkinnosta, olin mykistynyt ja erittäin otettu. Itse asiassa olin täysin sanaton.  

Vammaiskumppanuus hallituksensa puheenjohtaja Kalle Könkkölän, Sisko Rauhalan ja Anja 

Malmin johdolla sekä jäsenjärjestöineen ovat maailmanlaajuisia uranuurtajia vammaiset 

ihmiset huomioivassa kehitysyhteistyössä. En siis olisi voinut saada hienompaa tunnustusta 

pyrkimyksistäni ottaa vammaiset ihmiset mukaan pipliaseurojen hiv-ohjelmaan Afrikassa. 

Oppimista minulla on vielä paljon, mutta suunta näyttää olevan oikea. 

Samalla haluan kiittää Afrikan maiden pipliaseuroja ja afrikkalaisia kollegojani, jotka 

halusivat laajentaa hiv-työnsä vammaisten ihmisten pariin. Ilman heidän innostumistaan ja 

sitoutumistaan tämä työ olisi jäänyt tekemättä. Perheeni vankkumaton tuki kaikki nämä 

vuodet on ollut elintärkeää. Kehitysyhteistyö on haastava työala monestakin syystä. 

Afrikkalaiset kirkot ovat osa ongelmaa vammaisten ihmisten syrjinnässä. Toisaalta ne voivat 

olla osa ratkaisua, sillä niillä on paikallisissa yhteisöissä paljon vaikutusvaltaa. Jokainen 

ihminen on Jumalan kuva ja vammainen henkilö sisar tai veli Kristuksessa. Tästä 

lähtökohdasta haastamme itseämme ja muita tarkastelemaan asenteitamme, 

uskomuksiamme ja pelkojamme. Pyydämme mm. vammaisia henkilöitä eri 

vammaisjärjestöistä kertomaan kokemuksistaan ja kouluttamaan meitä. Päivitämme 

materiaalejamme vammaisnäkökulmasta, ja kutsumme vammaisia ihmisiä muiden mukaan 

hiv-koulutuksiimme. 

Monet Afrikassa ajattelevat edelleen, että vammaisuus johtuu kirouksesta, jumalien tai 

Jumalan rangaistuksesta, tai vanhempien pahoista teoista. Näin siksi, ettei ole perustietoa 

vammaisuuden syistä. Arki vammaisena henkilönä on usein todella karua Afrikassa. Työtä 

on siis vielä paljon, mutta niin on Suomessakin. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 kattavat kaikki maailman maat. Monet 

tavoitteista koskevat suoraan vammaisia ihmisiä: mm. tavoite 1 ei köyhyyttä, tavoite 2 ei 
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nälkää, tavoite 3 terveyttä ja hyvinvointia ja tavoite 4 hyvä koulutus. Kehitysmaissa 

vammaiset ihmiset kuuluvat yleensä kaikkein köyhimpiin ja syrjityimpiin. Heistä vain 2 % 

pääsee kouluun. Silti kyseessä on merkittävä joukko ihmisiä: 15-20 %:lla kehitysmaiden 

ihmisistä on jokin vamma. Suomen tukemalla kehitysyhteistyöllä voidaan suoraan vaikuttaa 

vammaisten ihmisten aseman parantamiseen niin päätettäessä. 

Suomi myös ratifioi YK:n vammaissopimuksen kesäkuussa 2016. Artiklassa 10 todetaan, 

että jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään. Siten Suomi on velvollinen 

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet tämän oikeuden toteutumiseksi maassamme. 

Vammaisten ihmisten oikeutta elämään voidaan turvata takaamalla riittävä yhteiskunnan 

tuki vammaisten lasten vanhemmille. Tällä hetkellä tämä ei toteudu vaan monet 

vanhemmat uupuvat. Arki voi olla jatkuvaa selviytymistaistelua. Niinpä osa vanhemmista ei 

uskalla ottaa vastaan syntyvää vammaista lastaan. Vanhempien on voitava luottaa siihen, 

että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta iloitsee jokaisesta uudesta jäsenestään riittävällä ja 

oikea-aikaisella tuella. 

Tänään on kuitenkin syytä juhlia edistysaskelia. Siksi haluan lopuksi nostaa esiin kaksi 

kannustavaa esimerkkiä.  

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Saavu –ohjelma pyrkii poistamaan osallisuuden esteitä. 

Kirkkohallitus toteaa: ”osallisuuden tiellä voi olla fyysiseen ympäristöön, rakenteisiin, 

kommunikaatioon, ymmärtämiseen liittyviä tai asenteellisia esteitä. Niiden poistaminen 

vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä. ” 

Toinen esimerkkini on Afrikasta. Kenialainen kokemusasiantuntija Dennis Ongei osallistui 

toukokuussa järjestönsä edustajana hiv-ohjelmamme työntekijöiden ja vapaaehtoisten 

koulutukseen Nairobissa. Jälkeenpäin osanottaja Caren Omanga kertoi Dennisin myötä 

tajunneensa, mikä potentiaali kehitysvammaisilla ihmisillä on, kun heille annetaan 

mahdollisuus. Omanga ei ollut aiemmin tiennyt, että kehitysvammasta huolimatta ihmisellä 

on monenlaisia taitoja ja osaamista. 
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Näiden kannustavien esimerkkien myötä kiitän vielä kerran lämpimästi 

Vammaiskumppanuutta Vammaiset ja kehitys –palkinnosta. Tämä rohkaisee syventämään 

osaamistani ja kannustaa työssäni. 

 


