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Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Virpi Dufva toivotti seminaarikuulijat tervetulleiksi ja
kertoi Miina Sillanpään Seuran ensimmäisestä hankkeesta: Miina Sillanpää patsaan
pystytyksestä. Patsas, Soihtu-niminen, paljastettiin 50 vuotta sitten Helsingin Hakaniemen
Tokoinrantaan Miinan 102-vuotissyntymäpäivänä. Patsaan on tehnyt kuvanveistäjä Aimo
Tukiainen. Miina Sillanpään Seura perustettiin vuonna 1963, ja patsas oli tavoitteena
pystyttää Miina Sillanpään syntymän 100-vuotispäivänä. Pienellä viiveellä tämä saatiin
onnistumaan.
Tällä hetkellä seuran keskeisenä tavoitteena on saada vakiinnutettua Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen päivän 1.10. liputuspäivä.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2030, presidentti Tarja Halonen
Presidentti Tarja Halonen pohjasi puheenvuoronsa YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan.
Hän rakensi kestävän kehityksen käsitteen kolmen teeman varaan: ecological, economic,
social. Tarvitaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, jotta saadaan ihmiset mukaan
tavoittelemaan tämän kolmikenttää yhdessä.
Erilaiset työryhmät ovat varoittaneet, ettei talouskasvu saa tapahtua tulevien sukupolvien
kustannuksella. YK:n vuosituhattavoitteet ovat yksi suurimmista globaalien
oikeudenmukaisuuden sopimuksista. Ilmastosopimus, joka on osa YK:n kestävän
kehityksen ohjelmaa, on juridisesti sitova, ei pelkkä poliittinen sopimus.
Kansalaisyhteiskunta, yritysmaailma ja yliopistomaailma tarvitaan mukaan sitoutumaan.
1990-luku oli hyvää aikaa kansainvälisten sopimusten aikaansaamiseksi. Nyt, uudella
vuosituhannella sopimuksia on ollut vaikeampi saada läpi.
Tyttöjen koulutuksen edistäminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat keskeisiä osia
kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen toteutumisen kannalta tärkeät tekijät
ovat: rauha, vakaus, ihmisoikeudet ja lain mukaan toimiva yhteiskunta.
Suomessa ollaan asioiden edellä. Meillä on kansallista seurantaa sekä kestävän
kehityksen toimikunta, joka pohtii miten Suomen tulisi reagoida YK:n tavoitteisiin ja edetä
omassa toiminnassaan.
Esitystä seurasi vilkas keskustelu:
-

Vappu Taipale nosti esiin ikäihmisten roolin kestävän kehityksen tavoitteissa. Missä
huomioidaan ikäihmiset?
On hyvä, että meillä on kierrätysmarkkinat. On huonoa, että dumppaamme vanhat
vaatteemme Afrikan markkinat. Siellä menetetään omaa käsityöosaamista

-

-

Se, joka ostaa ensimmäisen ostoksen, ottaa moraalisen vastuun, tarvitseeko
vaatteen todella. Täytyykö vaate todella ostaa. Kierrätetyn vaatteen ostajalla on
kevyempi moraalinen taakka.
Meillä suomalaisilla on muistissa vielä, miten tiukkaa oli aiemmin. Se vähentää
meidän ruokahävikkiä.
Presidentti Halonen kannusti myös matkustamaan harkiten. Ehkä pyhiinvaellus
Turusta Varsinais-Suomeen voi joskus korvata Santiago de Compostelan.

Lopuksi presidentti Tarja Halonen totesi: ”Aina kun joku kysyy, tuleeko YK:n
vuosituhattavoitteesta mitään, sanon - Totta kai. Tämä on elämäntapamuutos, ei mikään
projekti. Tehkää se, mikä säälliseltä tuntuu. Jos muut tekevät saman, me voitetaan.”

Nuorten asema muuttuvassa maailmassa, Suomen YK-nuorisodelegaatti 2017 Ilmi
Salminen
Ilmi Salminen piti puheenvuoron nuorten roolin näkökulmasta. Hän korosti sitä, että
nuorille on kerrottava kestävästä kehityksestä ja sitä kautta saadaan heitä sitoutumaan
teemoihin ja agendaan. Nuoret pitäisi ottaa myös mukaan päättämään ja vaikuttamaan,
erityisesti rauhaan ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä nuorten naisten ja naisten
oikeuksien puolesta. Heidät tulisi nähdä positiivisena voimana ja vaikuttamassa eri
päätöksenteon tasoilla.

Empowering Women through Reliable Social Protection Systems, UN-Women Chief
of Research Shahra Razavi
Shahra Razavin puhe on luettavissa seminaariaineistossa. Hän piti mielenkiintoisen
puheenvuoron naisten oikeuksista ja nosti esille paljon konkreettisia ja huomioitavia
näkökulmia, jotka vaikuttavat naisten oikeuksien kehitykseen. Kokonaisuus muodostuu
sosiaaliturvan, infrastruktuurin ja palveluiden olemassa olosta ja saatavuudesta.
-

-

Naisilla on usein velvoite perheen ja suvun hoivaamiseen, mikä estää heitä
tekemästä töitä kodin ulkopuolella.
Globaali sosiaaliturvan puuttuminen, kuten eläke, on myös suuri ongelma.
Varainsiirto-ohjelmat ja summat ovat pieniä, jolloin naisten varallisuus on heikko.
Siksi olisi tärkeä päästä osallistumaan työmarkkinoille. Tarvitaan työnteon
mahdollistavia järjestelmiä, kuten lasten- ja vanhhustenhoitopalvelut.
Terveyspalveluiden saavutettavuus on usein huono, esim. neuvola- ja
ehkäisypalvelut.
Perheväkivallan tunnistaminen ja turvallisuus esim. matkustettaessa palveluiden
äärelle.
Infrastruktuurin puuttuminen ja perusasioiden hoitamiseen tarvittava ajankäyttö,
kuten polttopuiden ja veden hakemiseen käytetty aika.

Lopuksi Shahra Razavi painotti Suomen olevan hyvä esimerkki naisten hyvinvoinnin
rakentajana. Lisäksi Suomi nähdään UN Womanissa kumppanina sekä rahoittajana
edistämässä naisasiaa koskevia neuvotteluja.

YK-tavoitteet pysyviksi järjestelmiksi – Sosiaaliturvan innovaatiotoimintaa Afrikassa
ja Aasiassa, EU-SPS ohjelman johtaja, THL, Timo Voipio
Timo Voipion puheenvuoro jatkoi Shahra Razavin aloittamia teemoja syventäen niitä
erityisesti sosiaaliturvan näkökulmasta. Hän kertoi esimerkkejä Afrikassa ja Aasiassa
toteutetuista projekteista. Esityksen diat löytyvät seminaariaineistosta.
Seminaari oli mielenkiintoinen ja herätti aktiivista vuorovaikutusta yleisön ja esiintyjien
välillä. Seminaarin päätössanat lausui Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja Tuire
Santamäki-Vuori, joka samalla muistutti 1.10. juhlistettavasta Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen liputuspäivästä. Se on liputuspäivä meille kaikille aktiivisille
kansalaisille, jotka teemme töitä yhteisen hyvinvoinnin hyväksi.

