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Kätketyt äänet.
15.6. vietetään vuosittaista kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista
kampanjapäivää nimellä Kätketyt äänet. Kätketyt äänet päivän taustalla on kansainvälinen verkosto
INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse). Suomea verkostossa edustaa
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivooja.
Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry hallinnoi myös Ray:n rahoittamaa Juuri-hanketta. Juurihanke yhteistyökumppanit Oulussa ovat Oulun Seudun Mäntykoti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti ry.
Juuri-hankkeessa yhdistellään vanhustyötä ja väkivallan vastaista työtä uudeksi osaamiseksi.
Kätketyt äänet -päivästä on tullut Juuri-hankkeessa tärkeä vuosittainen teemapäivä, jolloin voi
muistuttaa ja hoksauttaa ihmisiä tästä vaietusta aiheesta. Lisätietoa päivästä löytyy
www.katketytaanet.fi
Ensimmäinen Juuri-hankkeen Oulussa järjestelemä Kätketyt äänet-kampanjapäivä toteutettiin
pikaisella aikataululla. Juuri-hanke oli startannut vasta 1.5.2013. Uunituoreet hanketyöntekijät
Riitta Vesala Mäntykodilta ja Maria Lappalainen Oulun ensi- ja turvakodilta kampanjoivat sateisella
Rotuaarilla. Rotuaarilla jaettiin tietoa ja kampanjapäivän tunnuksena olevaa purppuranauhaa.
Tervehdys vietiin myös kaupungintalolle.
Vuonna 2014 15.6. sattui sunnuntaiksi. Siitä syystä Kätketyt äänet-kampanjapäivää vietettiin
perjantaina 13.6.2014. Silloin järjestettiin jo isompi tilaisuus. Juuri-hankkeen alueellinen
ohjausryhmä oli innolla mukana järjestelyissä. Diakonia-ammattikorkeakoulun auditorio tarjosi
tilaisuudelle hyvät puitteet. Puhetta johti vanhuspsykiatri Pirkko Hiltunen. Puheenvuoron aiheesta
käyttivät alueellisen ohjausryhmän jäsenet. Paikalla oli reilut 40 ihmistä. Tallenne tilaisuudesta
löytyy YouTubesta nimellä Kätketyt äänet -kampanjapäivän seminaari Oulussa 2014.
Tänä vuonna 2015 Kätketyt äänet kampanjapäivää vietetään Kirkkotorin koulutuskeskuksessa,
Asemakatu 5:ssä maanantaina 15.6.2015 klo 12–15. Tämän vuoden teemana on Lupa puuttua –
vanhuspalvelulaki kaltoinkohtelun ehkäisyn tukena. Tänäkin vuonna Juuri-hankkeen alueellisen
ohjausryhmän rooli on suuri: puheenvuoron käyttävät Juuri-hankevastaavat Riitta Vesala ja Outi
Pietiläinen, Oulun kaupungin vanhusneuvosto, ja Oulun kaupungin muistineuvoja. Vierailevina
puhujina ovat OTT, VT Anja Karvonen-Kälkäjä ja Ylikomisario Antti Luoto. Kätketyt äänet kampanjapäivän aikana voi tutustua myös muihin Juuri-hankkeen alueellisen ohjausryhmän
jäseniin.

1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain 25§ velvoittaa ammattilaisia ja muitakin toimimaan
salassapidon estämättä, jos huomaa vanhuksen vailla tarvitsemiaan palveluita. Sosiaalihuoltolain
1.4.2015 voimaan tullut päivitys nostaa väkivallan omaksi teemakseen, johon kunnan on tarjottava
apua ikään katsomatta. Vuoden 2015 Kätketyt äänet kampanjapäivässä tarkastellaan sitä, miten
edellä mainitut lainkohdat ovat alkaneet arjessa elämään. Miten ne näkyvät ja toteutuvat eri
tahoilla?
Tänä vuonna Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään Suomessa jo kymmenettä kertaa. Tavoite
on, että Juuri-hanke jatkaa Kätketyt äänet-kampanjointia myös tulevina vuosina. Uskon, että vaikka
Juuri-hanke loppuu aikanaan, niin tavaksi taloihin jää viettää Kätketyt-äänet päivää aina 15.6.

Alueellisessa ohjausryhmässä mukana olevat:


Diakonia ammatti-korkeakoulu



Oulun ensi- ja turvakoti ry



Oulun ev.lut seurakuntayhtymä



Oulun kaupungin muistihoitaja



Oulun kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut



Oulun kaupungin vanhusneuvosto



Oulun Seudun Muistiyhdistys ry



Oulun Seudun Mäntykoti ry



Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry



Poliisi



Vanhuspsykiatri



Vanhuspsykiatrinen osasto 79



Vuolle Setlementti ry

