TIINA TUOMELA
KD Naisten puheenjohtaja

KOULUKIUSAAMINEN
ON VAKAVA ASIA!

K

Montako kertaa lapsen mieli kestää
kohdata torjunnan, ivan tai avoimen
vihamielisyyden? Jo yksikin kerta on
liikaa. Kiusatulla on paha olo ja valitettavasti kiusatut alkavat usein uskoa
ansainneensa kohtelunsa.
Kiusaamisesta kertominen ei ole kantelua. Kouluissa on oltava nollatoleranssi

Koulukiusaamiseen puuttuminen on
myös velvollisuus. Lastensuojelulain 40
§:n säännös velvoittaa, että koulutoimen palveluksessa oleva henkilö, joka
virkaa tai tointa hoitaessaan saa tietää
ilmeisestä perhe- tai yksilökohtaisen
suojelun tarpeessa olevasta henkilöstä,
on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä sosiaalilautakunnalle eli käytännössä lastensuojeluviranomaisille.
Joensuun KD paikallisosasto järjestää
yhdessä Joensuun seurakunnan kanssa
hyväntekeväisyyskonsertin seurakuntakeskuksessa 10.4. Puhujina tilaisuu-

dessa ovat mm. KD puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah ja KD Naisten
puheenjohtaja, lastenlääkäri ”Aamutohtori” Tiina Tuomela. Solisteina ovat
mm. oopperalaulaja Matti Turunen,
sopraano Minna Kukkonen ja kanttori
Tiina Korhonen nuorisokuoroineen.
Konsertin otsikkona on ”Kuinka koulukiusaaminen vaikuttaa lapsen ja nuoren identiteettiin? Mutta suurin niistä
on rakkaus”. Rakkauden ilmapiirissä
kiusattu ja myös kiusaaja voivat kokea
olonsa turvallisiksi. Juuri sinä voit olla
se hyvän mielen tuoja omaan ympäristöösi. Pienikin ystävällinen ele auttaa
kiusattua jaksamaan eteenpäin.
Yhteyshenkilönä konserttiin liittyen
toimii Maija-Liisa Kukkonen (maijaliisak@hotmail.com). Konsertteja on
järjestetty vuodesta 2001 alkaen ja konsertin tuotto käytetään kokonaisuudessaan nuorisopsykiatrian poliklinikan
hyväksi. Tervetuloa!

V-S KD Naisten aktiiveja Mari Rannikko, Leena Letwory, Kata
Fältberg, Helena Artamo, Anja Paavonperä ja Arja Mäki-Kerttula.

V-S KD Naiset koolla
helmikuisessa vuosikokouksessa.

INTO JA KIPINÄ SYTTYI PUOLALAN
KOULUN KEITTIÖSSÄ
Varsinais-Suomen KD:n Naispirin historiaa ja nykyisyyttä

KO LU M N I

NYT TARVITAAN HYVINVOINTIVAHTIA

N

ykyinen leikkauspolitiikka huolestuttaa - olemmeko ajautumassa eriarvoiseen yhteiskuntaan, jossa toimitaan vahvojen ehdoilla? Onko vaikuttavuusarvioinnit lasten, vammaisten, vanhusten, työttömien ja maahanmuuttajien
osalta tehty? Miten voimme huolehtia hyvinvointivaltion säilymisestä?
Muistellaanpa miten Islanti nousi jaloilleen. Vuoden 2008 pankkikriisiä seurasi talousromahdus. Kolmen suurimman pankin kaaduttua ei Islannissa syöksytty pelastamaan vastuuttomasti luottoa antaneita pankkeja veronmaksajien rahoilla, vaan
niiden annettiin kaatua.
Islannissa oli tiukat talouden sopeuttamistoimet. Maa piti kiinni jyrkästä progressiivisesta verotuksesta, ympäristöveroista ja asetti korkeita haittaveroja tupakalle ja polttoaineille. Mielenkiintoisinta ja suomalaisia kiinnostavaa
on se, että Islanti ei tinkinyt hyvinvointivaltion palveluista eikä siellä lähdetty yksipuoliselle leikkauspolitiikalle. Köyhyysaste ei noussut ja tuloerot kaventuivat. Vuonna 2012 julkaistun YK:n raportin mukaan
Islanti oli onnellisuusindeksillä mitattuna maailman paras.
Nyt maassa vallitsee lähes täystyöllisyys, talous kasvaa ja pankkisektori on terveellä pohjalla. Tosin
maan selviytymiseen vaikutti myös sen oma valuutta sekä turismi, joka hyötyi maan kilpailukyvyn
parantumisesta.
Islantiin perustettiin myös ”hyvinvointivahti” selvittämään kriisin seurauksia mm. terveyteen, hyvinvointiin ja työllisyyteen. Hyvinvointivahti antaa suosituksia viranomaisille ja siihen kuuluu edustajia
ministeriöstä, kuntasektorilta, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöistä. Sen tehtävänä on koota ja kehittää hyvinvointi-indikaattoreita, joiden avulla tehdään panostuksia ja strategioita hyvinvointiin. Sen
tavoitteena on myös arvioida hyvinvointijärjestelmien kykyä sietää tulevia haasteita.
Suomeen pitää kiireesti perustaa vastaavanlainen organisaatio, jonka tehtävänä on varmistaa hyvinvointivaltion säilyminen. Tässä meille haaste. Otetaanko vastaan?

Kristillisen liiton vuoden 1973 puoluekokous järjestettiin Turussa. Puolalan
koulun keittiössä ahkeroi suuri määrä
naisia valmistaen ateriat kokousväelle.
Siellä patojen ääressä, hien virratessa
kesähelteellä valmistaessamme monisatapäiselle kokousväelle ruumiin
ravintoa, syntyi myös ajatus naispiirin
perustamisesta. Seuraavana vuonna
sitten pidettiinkin naispiirin perustamiskokous Päivikki Heikinheimon kotona. Mieleeni muistuvat tuolta ajalta
Anja Kiviniemen, Irja Elorannan (os.
Rantanen), Sirkka Hautalan, Aino Maijalan, Paula Alangon, Tuula Aittokallion, Aila Juseliuksen, Arja Harjulan ja
monen muun rakkaan sisaren kasvot
täynnä intoa tuomaan oman panoksensa Kristillisen Liiton toimintaan.
Naispiirissämme vetovastuussa ovat
olleet Päivikki Heikinheimon jälkeen
Marjatta Turner, Anja Paavonperä,
Anja Skärström, Katri Fältberg ja Mari
Rannikko.

Piirin toiminnassa naisilla on ollut
merkittävä osuus. Alkuaikoina järjestettiin Turun Raittiusseurassa vuosittaiset myyjäiset. Naiset järjestivät myös
vuosittain adventti- ja itsenäisyysjuhlia
yhdessä piirin kanssa. Viime vuosina
on naisten sydämellä olleet monet seminaarit, jotka on järjestetty milloin
vaalien alla ja milloin piirikokousten
yhteydessä. Päällimmäisinä ovat olleet
pehmeät arvot, Turun kulttuuripääkaupunkivuotena Naispiirimme järjesti mm. kulttuuriseminaarin, jonne
osallistujia saapui muistakin piireistä
ympäri Suomea. Olemme viime vuosina osallistuneet useita kertoja Turun Messukeskuksessa järjestettävään
Osaava Nainen -tapahtumaan omalla
messuosastolla. Tapahtumaan osallistuu vuosittain naisia runsaasti eri puolilta Suomea.
Viime vuosina olemme tehneet aktiivista omavarainhankintaa. Ahkerat

kädet ovat valmistaneet milloin kattotiilistä tauluja, milloin koruja ja viimeksi joulukortteja, joiden myyntituoton
olemme käyttäneet naispiirimme toimintaan esim. vaalien alla. Tervetuloa
taas ensi syksynä helssaamaan meitä
naispiirimme messuosastolle! Vuonna
2014 vietimme naispiirimme 40-vuotisjuhlavuotta. Naispiirimme on ollut aktiivisesti mukana myös Varsinais-Suomen Nytkiksen toiminnassa vuosien
aikana ja olemme sen myötä osallistuneet säännöllisesti Valoa! - ei väkivaltaa
-kampanjaan. Tänä vuonna olemme
vetovastuussa Varsinais-Suomen Nytkiksessä.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi KD Naiset ry:n liittokokoukseen Turkuun, joka pidetään historiallisessa Panimoravintola Koulussa
lokakuun 8. päivänä!
V-S Naispiirin johtokunta

RIITTA KUISMANEN
KD Naisten 1. varapuheenjohtaja
Sosiaalipsykologi ja fysioterapeutti
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KD Naiset

KD Naiset

oulukiusaaminen on edelleen valitettavan yleistä.
Tutkimusten mukaan kiusaamiskokemuksia on myös
jo päivähoitoikäisten keskuudessa. Kiusaamista koetaan myös työpaikoilla.

kiusaamiseen. Koulujen ja oppilaitosten
on tehtävä kiusaamista ehkäisevä ohjelma, joka perustuu rehtorin, opettajien,
muun henkilökunnan sekä oppilaiden/
opiskelijoiden kokemukseen, ammattitaitoon sekä käytettävissä oleviin tutkimustuloksiin.

