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Kehitysvamma ei tartu, asennevamma periytyy -kampanja 
herätti keskustelua kielenkäytöstä 
 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n ”Kehitysvamma ei tartu, asennevamma periytyy” -kampanja 
herätti laajalti keskustelua kehitysvammaisten ihmisten kohtaamasta loukkaavasta 
kielenkäytöstä ja puhetavoista viikolla 11. 
 
Kehitysvammatuki 57 ry julkaisi viikon aikana kaksi uutta videota, jolla ilmiötä nostetaan 
esiin. Videoissa esitetään lapsen silmin kaksi arkista tilannetta, joissa oma vanhempi 
käyttäytyy häiritsevästi vammaisia ihmisiä kohtaan. Videossa ”V*mmainen” kuvataan 
tilanne, jossa vammainen-sanaa käytetään loukkaamistarkoituksessa. ”Pit-sa”-videossa 
esitetään tilanne, jossa kehitysvammaiselle ihmiselle puhutaan korostetun 
hitaasti. Videot ovat jatkoa 20 vuotta sitten julkaistulle ja palkitulle Asennevamma-
videolle. (Linkit videoihin tiedotteen lopussa)  
 
Kampanjaan on osallistunut eri alojen ammattilaisia ja somevaikuttajia kuten 
radiojuontaja Rea Tallgren, ruoka-alan monitoiminainen Teresa Välimäki, 
somevaikuttaja Sita Salminen, vaikuttaja Päivi Muurinen, ammattilaiskoripalloilija Sasu 
Salin, kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio, näyttelijä Olga Temonen, 
muusikko ja lauluntekijä Tuure Kilpeläinen, räppäri ja kirjailija Paleface, usea kirjasto 
sekä laaja joukko kansalaisjärjestöjä. 18.3. mennessä videot olivat saaneet 
Kehitysvammatuki 57 ry:n Facebookissa 38 000 ja Instagramissa 18 000 katselukertaa, 
ja aiheeseen liittyvä twiitit olivat tavoittaneet yli 60 000 ihmistä.  
  
– Yhteydenottojen ja sosiaalisessa mediassa tapahtuneen keskustelun perusteella 
videoiden vastaanotto on ollut positiivista. Videoissa esitetyt tilanteet ovat fiktiivisiä, 
mutta samalla tunnistettavia ja samaistuttavia. Useat ihmiset ovat kertoneet 
todistaneensa vastaavia tilanteita tai huomanneet itse toimineensa tiedostamattaan 
väärin ja loukkaavasti, Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnanjohtaja Nina Korventaival 
kertoo.  
  
– Onkin tärkeää huomata, että loukkaaminen ei ole aina tahallista ja huono käytös voi 
johtua myös tiedonpuutteesta. Asiallinen keskustelu ja rohkea puuttuminen on usein 
paras tapa vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Kampanjan laaja 
tukijajoukko osoittaa, että kielenkäyttöön halutaan puuttua ja omaakin toimintaa ollaan 
valmiita tarkastelemaan, Korventaival jatkaa.   
  
Videoilla otetaan kantaa myös aikuisten vastuuseen. ”Asennevamma periytyy” viittaa 
siihen, että lapset omaksuvat helposti kasvattajiltaan ja muilta läheisiltään toimintatapoja 
hyvässä ja pahassa.   
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Linkit:  
 
Asennevamma (2001)  
V*mmainen (2021)  
Pit-sa (2021)  
Tiedote 15.3.2021: Kehitysvamma ei tartu, asennevamma periytyy -kampanjassa 
kiinnitetään huomio loukkaavaan kielenkäyttöön  
Blogi 16.3.2021: Sanojen merkityksestä  
Blogi 17.3.2021: Kohdatuksi tulemisesta  
  
Sosiaalisessa mediassa käytetyt tunnisteet:  
 
#kehitysvammaeitartu #asennevammaperiytyy #kvtuki57 #ennakkoluulot #tilannetaju  
#tahdikkuus #asennevamma #syrjinta  
  
Yhteydenotot   
   
Mari Mononen   
kehittämispäällikkö   
050 339 3794   
mari.mononen@kvtuki57.fi  
  
Kehitysvammatuki 57 ry  
   
Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, 
heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä. Yhdistyksen 
tavoitteena on olla mukana kehittämässä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
perheidensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina 
jäseninä.   
 
Videoiden suunnittelu ja toteutus  
 
Diamonds Helsinki  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uep2G2ks4lk
https://www.youtube.com/watch?v=xBog8hmx24o
https://www.youtube.com/watch?v=JUX7HqHB2WA
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/uutiset/1413-tiedote-kehitysvamma-ei-tartu-asennevamma-periytyy-kampanjassa-kiinnitetaeaen-huomio-loukkaavaan-kielenkaeyttoeoen
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/uutiset/1413-tiedote-kehitysvamma-ei-tartu-asennevamma-periytyy-kampanjassa-kiinnitetaeaen-huomio-loukkaavaan-kielenkaeyttoeoen
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/blogi/1415-sanojen-merkityksestae
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/blogi/1416-kohdatuksi-tulemisesta
https://www.facebook.com/hashtag/kehitysvammaeitartu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asennevammaperiytyy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kvtuki57?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ennakkoluulot?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tilannetaju?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tahdikkuus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asennevamma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/syrjinta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYOQllcLEFDg_it0v8V17dBzP8_SJqVlBvipVdzJ64ymVwj0I3G-dlwnjnODQJfAvfP3vfWirueNzwrtY3zmy_d2Tq6xluMdEi2vs8KL-JRBjUl2ebGcU_dgImF25yD5XDTIPuBV0XUitmX9s0-C1EdtPiN3JDmj8j8SFUQtzaOf31XmB-SZDpfnMYFqszl_jkEgoykSA-jIF9H_Lh5uRu&__tn__=*NK-R
mailto:mari.mononen@kvtuki57.fi
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