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Uutiskirje nro 1 – Tervetuloa mukaan VIVIEN-hankkeeseen! 

Maaliskuu 2019  

Oletko huolissasi naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta? 

Oletko huolissasi vammaisten tilanteesta? 

Oletko…ammattilainen, joka kohtaa väkivallan uhreja? 

…tai kansalaisjärjestöaktiivi? 

…tai sellainen, joka haluaa elää vähemmän väkivaltaisessa maailmassa? 

Oletko kiinnostunut uudenlaisista lähestymistavoista, joilla tarttua aiheeseen Naisiin 
kohdistuva väkivalta? 

Tule mukaan - haetaan niitä yhdessä! 
 

Silloin VIVIEN-hanke koskee myös sinua 
 

Erityisesti, jos tunnet tarvitsevasi uutta tietoa ja osaamisen ja taitojen kehittämistä siinä, 
kuinka ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kuinka parhaiten käsitellä vaarassa olevia 

naisia ja/tai jo väkivallan uhreiksi joutuneita estämään heidän uudelleen traumatisoitumisensa. 
Koulutuspolut auttavat lisäämään osaamista, jolla estää väkivalta. 

 
 
VIVIEN – Victim Violence Educational Network: Koulutushanke, jolla pyritään auttamaan 
väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten kohtaamista. Tavoitteena on estää ja puuttua naisten 
kohtaamaan väkivaltaan, erityisesti vammaisten naisten kohtaamaan väkivaltaan. VIVIEN on 
kaksivuotinen eurooppalainen hanke, joka käynnistyi 1.11.2018. Hanketta rahoittaa Euroopan 
unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma ja koordinoi italialainen Giolli 
Cooperativa. Hanketoiminnot toteutetaan neljässä Euroopan maassa: Italiassa, Suomessa, 
Bulgariassa ja Kroatiassa. Joka jäsenmaasta kerätään hyvät käytännöt ja uutta luovat mallit. 
Hankkeessa tartutaan ajankohtaisiin haasteisiin ja huomioidaan kunkin maan kansalliset 
tavoitteet. Pyrkimys on lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta, ja kiinnittää huomiota vammaisten 
naisten tarpeisiin ja erityiseen haavoittuvuuteen. 
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Ongelma 
 
Tutkimukset osoittavat, että naiset eivät riittävästi raportoi kokemaansa väkivaltaa poliisille ja 
uhreja tukeville organisaatioille. Yksi syy siihen on, että ammattilaiset, jotka ensimmäiseksi 
kohtaavat uhrin, eivät ole hyvin valmistautuneet tunnistamaan, tukemaan ja auttamaan naisia 
kunnolla, tai vielä pahempaa, he ylläpitävät samoja sukupuolisuuteen liittyviä stereotypioita 
kuin rikoksentekijätkin.  
 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto 
tiedottaa vuonna 2014 raportissaan, joka 
käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
seuraavasti: ”Naiset, joilla on 
terveysongelmia tai vamma, joutuvat 
erityyppisen väkivallan kohteeksi useammin 
ja 34 % näistä naisista on kokenut väkivaltaa 
suhteessaan, kun ei-vammaisilla naisilla luku 
on 19%. Näiden kahden vastaajaluokan 
välinen ero on yli 10 % myös kumppanin 
tekemässä psykologisessa väkivallassa ja 
väkivallan uhassa, lapsena koetussa väkivallassa ja muun kuin kumppanin väkivallassa”. 
Vammaisia naisia on EU-maissa n. 31 miljoonaa – valtava määrä, joilla on erityistarpeita ja jotka 
ovat erityisen alttiita joutumaan väkivallan kohteeksi. 
 
 
Hankkeen tavoite 
 
VIVIEN-hankkeen tavoitteena on kehittää eri ammattilaisten (poliisi, oikeuslaitos, koulu, sosiaali- 
ja terveysala) osaamista kohdata väkivaltaa kokeneita tai niitä, jotka kuuluvat riskiryhmään, 
kuten vammaiset naiset, joihin kiinnitetään erityistä huomiota: 
 

- uudelleen traumatisoitumisen välttäminen 
- naisiin kohdistuvan väkivallan stereotypioiden vähentäminen 
- kuinka kohdata väkivallan uhrit oikein ensimmäisellä kerralla 
- kuinka naiset oppivat tunnistamaan väkivallan varhaisessa vaiheessa 

 
VIVIEN-hankkeeseen halutaan mukaan 500 ammattilaista ja 130 vastuuhenkilöä eri aloilta, kun 
aiempi väkivallan kohtaamiseen liittyvä koulutus on kartoitettu. ”Parhaat koulutuskäytänteet” –
raportoidaan projektin lopussa, jotta organisaatiot saavat työkaluja tehokkaampaan 
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koulutukseen ja pääsevät kehittämään toimintatapoja, joilla ammattilaisten osaamista 
parannetaan ja jotka ovat siirrettävissä muihin maihin. 
 
Kumppanuus 
 
VIVIEN-hanketta koordinoi italialainen Giolli Cooperativa Sociale, yhteiskunnallinen osuuskunta, 
joka on ollut aktiivinen eri aloilla vuodesta 2008. Giolli käyttää sorrettujen teatteri - 
menetelmää päämetodinaan kansallisissa ja kansainvälisissä tapaamisissa ja hankkeissa, joissa 
tutkitaan arkipäivää ja yhteiskunnallisia ongelmia. Tarkoituksena on helpottaa muutosprosessia, 
Paulo Freiren pedagogiikan hengessä, yhteisöjen kehityshankkeissa, erityisessä ja aktiivisessa 
väkivallattomuudessa. Giolli tarjoaa välineitä, joilla annetaan ihmisille tietoa sorrettujen 
teatterista, koulutusta sosiaalipalveluiden toimijoille ja eri alojen projekteja (huumeriippuvuus, 
sukupuolitaudit, psykiatria, koulutus, ennaltaehkäisy jne.) kaiken ikäisille ja kuntoisille: 
opiskelijat, opettajat, vanhemmat, sosiaalityöntekijät, huumeriippuvaiset, kodittomat, vangit, 
vammaiset, psykiatriset potilaat. Giolli tekee esityksiä eri aiheista käyttämällä pääasiassa 
Forum-teatterin interaktiivista tekniikkaa, osallistuu festivaaleille ja konferensseihin ja 
työskentelee vastaavien ryhmien kanssa Italiassa ja ulkomailla. 
www.giollicoop.it 
Facebook: https://www.facebook.com/GiollicoopTeatroOppresso/ 

Vivien-hankkeen partnerit ovat: 
 
ACAV, The Antiviolence Center of Parma, on italialainen kansalaisjärjestö, joka taistelee naisiin 
ja heidän lapsiinsa kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja ajaa naisten oikeuksia kaikilla yhteiskunnan 
aloilla. Järjestö perustettiin 1985 ja se tarjoaa maksutonta oikeusapua, psykologista apua ja 
monenlaista tukea naisille, jotka kokevat väkivaltaa. Jos naisen fyysistä turvallisuutta uhataan, 
keskus voi tarjota suojaa jopa vuodeksi neljässä turvakodissa. Naisten päivittäisen auttamisen 
lisäksi keskus järjestää konferensseja, kulttuuritapahtumia, kursseja paikallisissa lukioissa ja 
yliopistoissa, joissa edistetään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta paikallisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti. The Antiviolence Center of Parmalla on aktiivinen rooli myös 
paikallisissa ja kansallisissa konferensseissa, kursseilla ja hankkeissa, jotka liittyvät naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan. 
http://www.acavpr.it/AcavPR/ 
Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneCentroAntiviolenzaDiParma/ 

Parman yliopisto (Universitá degli Studi di Parma, UNIPR) on perustettu vuonna 932 ja se on 
maailman vanhin yliopisto. Vuonna 2016 Parman yliopistossa oli 26 000 opiskelijaa ja se on 
valtion yliopisto, jolla on hallinnollinen autonomia. Yliopistossa on yhdeksän laitosta, mm. 
kymmenittäin alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusohjelmia (ylemmistä viisi 

http://www.giollicoop.it/
https://www.facebook.com/GiollicoopTeatroOppresso/
http://www.acavpr.it/AcavPR/
https://www.facebook.com/AssociazioneCentroAntiviolenzaDiParma/
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kokonaan englanniksi), monia jatko-opintomahdollisuuksia, opettajankoulutusta ja 
tohtorikoulutusta. Parman yliopiston missiona on edistää tiedon syntymistä, siirtymistä ja 
edistystä vastaamaan yhteiskunnan kasvavaa koulutus- ja tutkimustarvetta. Parman yliopistossa 
yli 70 projektia on rahoitettu FP7- ja H2020-ohjelmilla. 

https://en.unipr.it/ 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 
monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa on 
noin 6000 opiskelijaa ja 400 työntekijää. SAMKin 
perustehtäviin kuuluvat opetus sekä tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Yksi 
osaamisalueista on Hyvinvointi ja terveys, jossa voi 
suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja 
sosiaalialalla ja terveydenhuollossa sekä kuvataiteissa. 

www.samk.fi/en  
 
B.a.B.e. Ole aktiivinen. Ole vapaa. B.aB.e. on kroatialainen, strateginen lobbaus- ja 
kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 1994. Järjestön tavoitteena on edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sukupuolille kaikilla elämän 
alueilla. Nykyään B.a.B.e. keskittyy kaikenlaiseen sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen ja kukistamiseen, kuten myös lainsäädännöllisten menettelyjen, 
yhteiskuntapolitiikan ja toimeenpanomenetelmien edistämiseen ja valvontaan. Organisaation 
toiminnot on rakennettu neljän strategisen ohjelman ympärille, jotka noudattavat organisaation 
visiota, missiota ja strategisia tavoitteita: sukupuolten tasa-arvo; sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ehkäisy ja kukistaminen; suojan ja psykososiaalisen turvan tarjoaminen väkivallan 
kohteeksi joutuneille naisille ja heidän lapsilleen Vukovar-Srijemin maakunnassa (turvakoti); 
lainsäädännöllisten menettelyjen, yhteiskuntapolitiikan ja toimeenpanomenetelmien  
edistämiseen ja valvontaan ihmisoikeuksien parissa. Kansallisissa yhteyksissä B.a.B.e. on 
onnistunut tuomaan sukupuolikysymykset ja naisten ihmisoikeudet poliittisen keskusteluun ja 
tehnyt ne näkyväksi ja osaksi poliittista agendaa. 
http://www.babe.hr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/BaBeZagreb/ 
 
Eyes on Four Paws Foundation (E4p) Bulgarialaisen säätiön perusti vuonna 2000 sokea psykiatri 
ja journalisti. Vammaisliikkeen moton mukaisesti ”Ei mitään meistä ilman meitä”, säätiö perusti 
Bulgarian ensimmäisen ja ainoan opaskoirakoulun näkövammaisille ja on siitä lähtien vahvistanut 
ja laajentanut toimintojaan. Nykyään säätiö kouluttaa koiratiedekeskuksessaan avustajakoiria 
fyysisesti vammautuneille ja diabeetikoille. E4p työskentelee tarvittaessa aktiivisesti 

https://en.unipr.it/
http://www.samk.fi/en
http://www.babe.hr/
https://www.facebook.com/BaBeZagreb/
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lainsäädännön parantamiseksi taatakseen vammaisille yhtäläiset oikeudet ja lisätäkseen yleistä 
tietoisuutta vammaisasioista. Säätiö tekee myös kansainvälistä yhteistyötä ja innovaatioiden 
siirtoa, joilla taataan itsenäisempi ja parempi elämänlaatu vammaisille. Säätiön asiantuntijat 
konsultoivat ja toteuttavat hankkeita kansainvälisissä ja julkis/yksityissektorin kumppanuuksissa, 
vastuullisten yritysten ja vapaaehtoisjoukon tukemina. Parhaillaan säätiö on perustamassa uutta 
sosiaalista yritystä, jossa on mukana myös ammatillinen koulutuskeskus. 
http://e4p-bg.com 
 
Bulgarialainen Narodno chitalishte ”Sv.Sv. Kiril i Methodij 1924” perustettiin vuonna 1924 
yhtenä ensimmäisistä Bulgarian ”chitalishte” -koulutus- ja kulttuurikeskuksista. Sv.Sv. Kiril i 
Methodij – 1924 tunnetaan yhtenä aktiivisimmista keskuksista yli 3600 kansallista keskusta 
käsittävässä verkossa. Keskuksessa on yli 40 000 kirjan kirjasto, tanssikoulu; soitonopetusta, 
luentoja, kirja- ja kirjailijaesittelyjä. Koulutus- ja kulttuurikeskus osallistuu aktiivisesti 
kansainväliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin. Keskuksen kansainvälinen musiikkifestivaali 
”Crossrods of the Muses” ja sen teatterifestivaali ” Aesop – the Freedom of the Slave” ovat osa 
Bulgarian pääkaupungin Sofian virallista kulttuurikalenteria. Yksi keskuksen ydintoiminnoista on 
lisätä pysyvästi yhteisön tietoisuutta tärkeistä aiheista kuten sukupuolten tasa-arvo, väkivallan 
ehkäisy, kulttuurienvälinen ja uskontojenvälinen suvaitsevaisuus jne. 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/chitalishtekirilimetodi 
Yhteyshenkilö: Vedar Georgiev - sähköposti: veder.georgiev@gmail.com - puh: +359 988 377 660 

  
Menneitä tapahtumia 
 
3.-7.12.2018 Hankkeen ensimmäinen, monikansallinen partneritapaaminen oli Reggio Emiliassa, 
Italiassa.  
7.12.2018 VIVIEN-hanke esiteltiin virallisesti Parman yliopistossa lehdistötilaisuudessa. 

 

 
 
 

http://e4p-bg.com/
https://www.facebook.com/pg/chitalishtekirilimetodi
mailto:veder.georgiev@gmail.com
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15.2.2019 B.a.B.e. piti kokouksen Zagrebissa, Kroatiassa, jossa 
mukana olivat kroatialaiset sidosryhmän jäsenet ja muut kumppanit. 
B.a.B.e. on esitellyt VIVIEN-hankkeen oikeusministeriölle, 
sisäministeriölle, Zagrebin poliisihallinnolle, Zagrebin 
poliisikorkeakoululle, Zagrebin oikeustieteen tiedekunnalle, 
Zagrebin yliopiston lääketieteen tiedekunnalle, terveystieteiden 
ammattikorkeakoululle, oikeusakatemialle, sosiaalihuollon ja 

vammaisten kaupunginkanslialle, 
Zagrebin läänin  sosiaali- ja terveydenhuollon osastolle, Zagrebin 
Kroatialaisen hoitotyön neuvoston sosiaalihuollon keskukselle, 
Kroatian sosiaalityöntekijöiden yhdistykselle, Kroatian psykologian 
yhdistykselle, uhrien ja todistajien suojelupalvelulle sekä Status 
M:lle. B.a.B.e. ehdotti yhteistyömalleja ja tulevia projekteja 
Kroatian yhteiskunnan hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisätietoja täältä 
(linkki).  

Hankkeen logo 

 Hankkeen logon suunnittelivat joulukuussa 2018 Monzassa, Italiassa paikallisen 
taidelukion Liceo artistico Nanni Valentinin opiskelijat. Luokka valmisti erilaisia 
logoja ja kansainvälinen ryhmä valitsi 18-vuotiaan opiskelijan Alice Bajonin idean 
voittajaksi. Hankeryhmä piti logossa verkoston ajatuksesta; eri maista, 
ammattiryhmistä eri tilanteista tulevat ihmiset, jotka kaikki haluavat ehkäistä ja 

kukistaa naisiin kohdistuvan väkivallan. 

Seuraavat vaiheet 

Tutkimus 

Parman yliopisto koordinoi tutkimusta, jossa tutkitaan ammattilaisten aiemman koulutuksen 
vaikuttavuutta eri maissa. Tutkimus koostuu jokaisessa koordinaattorimaassa 
kyselytutkimuksesta (160) ja laadullisista haastatteluista (30), joista analysoidaan koulutettujen 
määrä sekä mahdollisessa edellisessä koulutuksessa kohdatut tarpeet ja haasteet. Tutkimukseen 
perustuen joka maassa annetaan koulutusta ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä 
sukupuoliväkivallan kanssa (terveydenhuoltohenkilöstö, poliisit, opettajat, sosiaalityöntekijät, 
juristit jne.). 

 

http://www.babe.hr/en/projects-2018/
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Pidetään yhteyttä 
 
Lisätietoa näiltä sivuilta: 
https://vivien-project.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Vivienproject/ 
Twitter: https://twitter.com/ProjectVivien 
 

Yhteystiedot: Hankekoordinaattorit 
 
Giolli (Italia) – nimi: Cristina Ceruti  
sähköposti: vivien@giollicoop.it – puh: +39 0521 686385 
 
Kansalliset koordinaattorit 
 
B.a.B.e. (Kroatia) - nimi: Svjetlana Knežević  
sähköposti: svjetlana.knezevic@babe.hr  - puh: +385 1 4663 666 
 
SAMK (Suomi) - nimi: Satu Vaininen  
sähköposti: satu.vaininen@samk.fi - puh: +358 44 710 3865 
 
Eyes on Four Paws (Bulgaria) - nimi: Alya-Nedyalka Veder 
sähköposti: alya.veder@gmail.com  - puh: +359 885 84 34 85 
 

 
Tämän uutiskirjeen sisältö edustaa ainoastaan kirjoittajien mielipiteitä ja on heidän vastuullaan. 
Euroopan komissio ei ota vastuuta sen sisältämän tiedon käytöstä. 

https://vivien-project.eu/
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://twitter.com/ProjectVivien
mailto:vivien@giollicoop.it
mailto:svjetlana.knezevic@babe.hr
mailto:satu.vaininen@samk.fi
mailto:alya.veder@gmail.com

