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Yhteisellä asialla, naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta
Maailman talouden taantuma jatkoi kulkuaan vuonna 2014. Tämä ei ole voinut olla koskettamatta myös
naisten taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Suomessa. Usein naisten oikeudet ja sukupuolten välinen
tasa-arvo ovat niitä asioita, jotka talouden nimissä ollaan valmiita unohtamaan. Tehtävämme on
muistuttaa näiden asioiden merkittävyydestä, kun suuria päätöksiä tehdään. Vuonna 2014 valmisteltiin
mm. eläkejärjestelmän uudistamista, käytiin laajaa sote-keskustelua terveydenhoidon uudistamisesta
maassamme ja valmistauduttiin kevään 2015 eduskuntavaaleihin.
Kuluneen vuoden toiminta naisjärjestöissä on ollut vilkasta. Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt
ottivat runsaslukuisesti osaa kevään järjestöpäiville Vierumäellä ja syyskokoukseen Kalevala Korun
tiloissa Helsingissä. Järjestöpäivien teema Naiset ja terveys oli valittu jäsenkyselyn tulosten perusteella.
Oli hienoa nähdä vaikuttava joukko naisia ehdokkaina Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.
Pidämme suuren kiinnostuksen hallituksen jäsenyyteen vahvana luottamuksen osoituksena
toimintaamme kohtaan. NJKL:n jäsenjärjestöjen toiminta laajemminkin yhteiskunnassa koetaan
kiinnostavana. Hyvänä esimerkkinä toiminnan vetovoimaisuudesta ovat Marttaliiton 5000 uutta marttaa
vuonna 2014. Jäsenmääräänsä on lisännyt myös moni pienempi jäsenjärjestömme kuten Suomen
Naishammaslääkärit ry.
Kiitos jäsenjärjestöille arvokkaasta palautteesta NJKL:n valmistellessa hallitusohjelmaa tulevalle
hallituskaudelle 2015 - 2019 ja laatiessa painopisteitä vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. Yhteisesti
laaditut hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin syyskokouksessa. Jäsenjärjestömme pitivät keskeisimpinä
seuraavia tavoitteita: tasa-arvoinen työ ja perhe-elämä, tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus, tyttöjen ja
naisten hyvinvointi ja terveys, naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen ja tasa-arvoinen päätöksenteko
ja julkinen hallinto. Pidämme välttämättömänä, että tuleva hallitus ottaa tasa-arvon edistämisen osaksi
hallitusohjelmaansa ja laatii erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman.
Olemme kuluneen vuoden aikana tiivistäneet suhteita jäsenjärjestöihimme ja pyrkineet neuvottelemaan
mahdollisimman monen jäsenjärjestön kanssa. Pidämme tärkeänä kuulla jatkuvasti jäsenten näkemyksiä
ja toiveita, siitä miten voimme viedä yhteisiä asioita eteenpäin. Olemme valmiita yhteistyössä
viestimään ajankohtaisista aiheista ja järjestämään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.
Yhteistyön korostamiseen liittyy vahvasti myös viestinnän tehostaminen. Pyrimme NJKL:n uudistetussa
sähköisessä uutiskirjeessä ja tehostetussa sosiaalisen median viestinnässä tuomaan esiin
jäsenjärjestöjen tapahtumia, kampanjoita ja muuta toimintaa. Tämä työ jatkuu tiiviisti kuluvan vuoden
2015 aikana.
Kuluneen vuoden aikana liiton pitkäaikainen pääsihteeri Leena Ruusuvuori jäi eläkkeelle. Hänet palkittiin
Aleksandra-palkinnolla elämänikäisestä naisten oikeuksien edistämisestä syyskuussa. Kiitämme
lämpimästi Leena Ruusuvuorta sitoutuneesta, ansiokkaasta ja asiantuntevasta työstä kuluneina 10
vuotena!
Valmistauduimme viime syksynä Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotisjuhlaan. Oli
innostavaa, että NJKL:n vastuulla olevan rinnakkaisraportin suunnitteluun ja kirjoittamiseen osallistui
kanssamme 18 kansalaisjärjestöä ja muuta tahoa. Parhaat kiitoksemme prosessin ansiokkaasta
eteenpäin viemisestä järjestösihteeri Sonja Tihveräiselle.
Naisjärjestöjen Keskusliitto on onnistunut kolmivuotisessa talouden tasapainottamisessa. Tästä onkin
hyvä jatkaa eteenpäin. Liiton toiminnan keskeinen rahoittaja on Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Myös
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on kuluneena vuonna tukenut toimintaamme.
Lämmin kiitos kaikesta tuesta ja luottamuksesta työhömme.
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Sirkka-Liisa Anttila
Puheenjohtaja

Terhi Heinilä
Pääsihteeri
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TIEDOLLA JA TAIDOLLA TIIVIIMPÄÄN YHTEISTYÖHÖN TEEMOITTAIN
Naisjärjestöjen Keskusliiton vuoden 2014 toiminnassa korostuivat järjestön yhteistyöverkoston
tiivistäminen, Peking+20-rinnakkaisraportin ja keskusliiton hallitusohjelmatavoitteiden laatiminen
yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa sekä järjestöpäivät ja vuosikokoukset.
Keskusliiton toiminnan painopisteitä olivat yhteistyön tiivistäminen jäsenjärjestöjen kanssa ja järjestön
sähköisen viestinnän kehittäminen. Järjestö otti aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin naisten oikeuksien ja
sukupuolten tasa-arvon teemoihin, mm. eläkejärjestelmän uudistamiseen ja tuleviin
eduskuntavaaleihin. Europarlamentin vaalien alla keskusliitto kannusti äänestämään naisehdokkaita ja
vaati Suomea asettamaan sekä nais- että miesehdokas EU-komissaariksi.
Järjestöpäivät kokosivat jäsenjärjestöt yhteen keskustelemaan ja pohtimaan tulevaa. Syyskokouksen
hallitusvaali keräsi laajaa kiinnostusta hallituspaikoista. Sähköisen viestinnän uudistuksella
Naisjärjestöjen Keskusliitto keräsi lisääntyvästi naisjärjestöjen toiminnan ja ajankohtaisen tasaarvotiedon päivittäisiä seuraajia.
Kuluneen vuoden aikana Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri vaihtui. Pitkäaikainen pääsihteeri Leena
Ruusuvuori jäi eläkkeelle elokuun lopussa. Uuden pääsihteerin rekrytointiprosessi aloitettiin keväällä ja
Terhi Heinilä aloitti tehtävässä syyskuun alussa.
Jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen
Naisverkoston koordinoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämisen jatkaminen
Jäsenjärjestöjensä valtakunnallisena yhdyssiteenä Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii naisverkostojen
edistäjänä ja ylläpitäjänä. Tätä verkostoa ja järjestöjen välistä yhteistyötä on vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta lähtien pyritty vahvistamaan siten, että NJKL:n hallituksen edustajat vierailevat jäsenjärjestöjen vuosikokouksissa tai hallituksen kokouksissa.
Tavoitteena oli tavata mahdollisimman paljon NJKL:n jäsenjärjestöjä syksyn aikana, kuulla jäsenjärjestöjä
valmistelutyössä ja miettiä mahdollisuuksia yhteisiksi toimiksi. Tämä oli tärkeää erityisesti uuden
pääsihteerin aloittaessa. Syksyn 2014 aikana tavattiin 20 jäsenjärjestöä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
ja valtaosa jäsenistä tapahtumien yhteydessä.
Hallitusohjelmatavoitteet 2015 - 2019
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015 – 2019 valmisteltiin yhteistyössä
jäsenjärjestöjen kanssa. Syyskuussa 2014 lähetetyssä sähköpostikyselyssä kartoitettiin jäsenjärjestöille
tärkeimpiä tasa-arvoteemoja sekä toiveita niiden huomioimiseen keskusliiton seuraavassa
toimintasuunnitelmassa. Kyselyyn vastasi 25 jäsenjärjestöä ja tärkeimmiksi teemoiksi nousivat tasaarvoinen työ- ja perhe-elämä, tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus, tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja
terveys, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy sekä tasa-arvoinen päätöksenteko sekä julkinen hallinto.
Jäsenjärjestöjen vastausten pohjalta laaditut hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin NJKL:n
syyskokouksessa 19.11.2014 ja jäsenjärjestöt lupautuivat osaltaan viemään niitä eteenpäin.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Tilaisuudet jäsenjärjestöille
Järjestöpäivät
Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäivät pidettiin Vierumäellä sääntömääräisen kevätkokouksen
yhteydessä 26.–27.4.2014. Tiedonvaihdon ja yhteistyön tehostamiseksi ohjelmassa oli teematyöpajoja
sellaisista aiheista, jotka nousivat voimakkaimmin esiin vuoden 2013 jäsenjärjestökyselyssä.
Järjestöpäivien teematyöpaja-kokonaisuuden aiheeksi valikoitui Naisten hyvinvointi ja terveys.
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Kevätkokouksen jälkeen gynekologi Anja Siimes piti luennon naisten hyvinvoinnista vaihdevuosien
aikana ja niiden jälkeen. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan sunnuntaina pidettävien työpajojen
teemoihin sekä kuulivat tietoiskun Suomen Voimisteluliiton tulevasta Gymnaestrada-tapahtumasta.
Sunnuntaina osallistujat jakaantuivat teematyöpajoihin, joita järjestettiin samanaikaisesti viisi
kappaletta. Niiden sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat aihepiireistä omaa asiantuntemusta omaavat
jäsenjärjestömme. Teematyöpajoja toteutuksen suunnittelu oli aloitettu toteutuksesta kiinnostuneiden
jäsenjärjestöjen kanssa jo vuonna 2013 ja työskentely jatkui vuonna 2014 kolmessa kokouksessa.
Teematyöpajoja järjestettiin samanaikaisesti viisi kappaletta:
- Kiireen kesyttäminen (Virpi Pakaslahti, Puutarhanaiset ry & Tiina Kevätpuro, Vantaan Nicehearts ry)
- Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana (Maritta Pohls, Suomalainen
Naisliitto & Paula Syväniemen, Kalevalaisten Naisten Liitto)
- Moninainen naiseus (Paula Aarnio-Tervo, ProMama ry & Johanna Sjöholm, Vantaan Nicehearts ry)
- Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa (Eija Jäppinen, Lastentarhanopettajaliitto ry & Leea Paija,
Suomen Voimisteluliitto ry)
- Ruoka ja tunteet - ravinnon vaikutus hyvinvointiin (Tuula Halmirinne, Puutarhanaiset ry & Elli Hovi)
Teematyöpajojen tavoitteena oli saattaa samoista aihepiireistä kiinnostuneita jäsenjärjestöjä yhteen
jakamaan asiantuntemustaan ja kehittämään yhteistyötä aihepiirin tiimoilta. Teematyöpajojen
lopputuotoksina syntyi mm. yhteinen hanke ja koulutusmateriaalia. Työpajoihin osallistui yhteensä 93
naista 30 järjestöstä. Järjestöpäivien kustannuksiin saatiin tukea Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.
Järjestöpäivillä lanseerattiin myös NJKL:n myyntituote, ”Kehu nainen päivässä”- T-paita.
Naisjärjestöjen Keskusliiton avoimet ovet järjestettiin 9.9.2014. Tilaisuudessa kiitettiin eläkkeelle
siirtynyttä pääsihteeri Leena Ruusuvuorta ja tutustuttiin hänen seuraajaansa Terhi Heinilään. Leena
Ruusuvuorelle luovutettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton Aleksandra-palkinto hänen huomattavasta
työstään sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Tilaisuuteen osallistui yli 100 jäsenjärjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden edustajaa.

Muut tilaisuudet ja tapahtumat
Kansainvälisen naistenpäivän juhla 7.3.2014 klo 16.00–18.30 järjestettiin kahdennentoista kerran
yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Järjestäjinä mukana olivat myös Suomen UN Women ja
Helsingin yliopiston Alumni ry. Juhla keräsi noin 400 osallistujaa. Naistenpäivän juhlan teemana oli YK:n
vuosituhattavoitteet vuonna 2014. Perinteisen Helvi Sipilä -luennon piti presidentti Martti Ahtisaari,
joka käsitteli puheessaan mm. tasa-arvoa sekä kestävän kehityksen ja koulutuksen merkitystä naisten
elämässä. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakson esityksen aiheena oli
"Naisten asema hauraissa valtioissa – postikortteja elämästä”. YK:n vuosituhattavoitteet, kuten naisten
asemaan liittyvät koulutus, tasa-arvo ja äitien terveys ovat toteutuneet heikoiten ns. hauraissa
yhteiskunnissa. Kuitenkin juuri naisten aseman kohentaminen näyttää olevan kestävä tie kohti
oikeusvaltiota. Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa oli musiikkia, jota esitti elinvoimainen Maailmakuoro. Ohjelman jälkeen tarjolla oli kuohuvaa juomaa, jonka äärelle yleisö siirtyi vaihtamaan kuulumisia,
verkostoitumaan ja viihtymään.
Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui Suomalaisen Naisliiton Tekla Hultinin 150-vuotisjuhlaseminaarin
järjestämiseen. 11.4.2014 pidetty seminaari täytti Helsingin kaupungintalon juhlasalin viimeistä paikkaa
myöten, sillä osallistujia oli 200 henkeä. Paikalla oli nykyisiä naisjärjestöissä toimivia naisia, monia
aktiiveja menneiltä vuosilta sekä ilahduttava määrä opiskelijoita.
Naistoimittajat ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät 9.12.2014 yhteisen keskustelutilaisuuden
otsikolla Miten sallittua tasa-arvosta ja feminismistä puhuminen on suomalaisessa politiikassa ja
mediassa? Alustajaksi oli kutsuttu Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, joka perusti Feministiskt
initiativ -puolueen Ruotsiin vuonna 2005 yhdessä ruotsalaisen poliitikon, Gudrun Schymanin, kanssa.
Puheenvuoron pitivät myös NJKL:n hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila,
5

pääsihteeri Terhi Heinilä sekä Tasa-arvotiedon keskus Minnan kehittämispäällikkö Minna Kelhä.
Yhteensä paikalla oli yli 40 naista.

Muuta
NJKL osallistui laajasti jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneittensa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
naisten oikeuksia käsitteleviin seminaareihin ja muihin tapahtumiin.
NJKL osallistui kolmatta kertaa Porin SuomiAreenan Kansalaistoriin. NJKL:n teltalla 16. – 18.7.2014
jaettiin NJKL:n ja TANE:n materiaalia sekä myytiin NJKL:n koruja ja t-paitoja. Telttapaikkaa oli jakamassa
Porin Akateemiset Naiset ry, joka mainosti Luetaan yhdessä -verkostonsa toimintaa.
NJKL osallistui Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämään Valoa, ei väkivaltaa – Silent
Witness -näyttelyyn, joka järjestettiin Narinkkatorilla Helsingissä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisena päivänä 25.11.2014. Vuoden teemana oli Puutu ja puhu! Mies, toimi naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan!
NJKL osallistui STTK:n Naisten palkkapäivään 31.10. ja palkkatasa-arvosta viestintään NJKL:n sähköisessä
ja sosiaalisessa mediassa.
NJKL sopi yhteistyöstä Kalevala Korun kanssa.

VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
Vuoden 2014 alkupuoliskolla NJKL lähetti jäsentiedotteen jäsenjärjestöilleen noin joka toinen kuukausi.
Tiedotteet lähetettiin järjestöille sekä kirjepostina että ePressi-julkaisujärjestelmän kautta. ePressi.comjulkaisujärjestelmän kautta lähetettiin vuonna 2014 keskusliiton sähköiset jäsentiedotteet ja
vuosikokouspostit. ePressi.comin kautta lähetettiin myös keskusliiton tiedotteita, joista viisi lähetettiin
laajasti tiedotusvälineille ja julkaistiin tiedotepalvelun etusivulla.
Jäsen- ja uutiskirjeet
Jäsenjärjestöille lähetettiin kertomusvuonna kuusi jäsen- ja uutiskirjettä, joiden liitteenä oli
ajankohtaista tiedotusmateriaalia. Jäsenjärjestöt ovat jäsenkirjeiden liitteinä esitelleet toimintaansa ja
tiedottaneet järjestämistään seminaareista. Lisäksi jäsenjärjestöille lähetettiin sähköpostitse tietoa
seminaareista ja ajankohtaisista tapahtumista.
Marraskuussa 2014 siirryttiin käyttämään maksutonta MailChimp-uutiskirjetyökalua. Samalla
jäsentiedotteiden nimi vaihdettiin uutiskirjeeksi. Uutiskirjeen sisältöä, ulkoasua ja rakennetta
uudistettiin. Näihin sähköisiin uutiskirjeisiin kerättiin ja toimitettiin jäsenjärjestöjen toiminnasta ja
sukupuolten välisestä tasa-arvosta kertovia artikkeleita. Uutiskirjettä ryhdyttiin lähettämään myös
NJKL:n yhteistyökumppaneille ja jäsenyysjärjestöille. Jäsentiedotteet ja uutiskirjeet ovat luettavissa
myös keskusliiton kotisivuilla. Sähköpostin käyttöä viestintäkanavana vähennettiin.
Nettisivut
NJKL:n kotisivuilla tiedotettiin ajankohtaisista asioista kuten tapahtumista, lausunnoista, tiedotteista,
jäsentiedotteista ja myyntituotteista. Tapahtumakalenterissa mainostettiin jäsenjärjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden tapahtumia. Jäsenjärjestöjen näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi
järjestöjä pyydettiin kirjoittamaan nettisivuille lyhyt esittelyteksti, ja 19 järjestöä tarttui tilaisuuteen.
Kaikki tekstit julkaistiin kotisivujen etusivulla ja ne ovat edelleen luettavissa kohdassa ”Jäsenjärjestöt
esittäytyvät”. Loppuvuodesta 2014 kotisivujen rakennetta muutettiin ja mm. etusivulle lisättiin
Facebook- ja Twitter –tilit, jotta entistä useampi löytäisi nämä uudet viestintäkanavat.
Sosiaalinen media: Facebook ja Twitter
Yhtenä tiedotuskanavana on toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton Facebook-sivu, jonka päivityksissä on
nostettu esiin ajankohtaisia tasa-arvouutisia ja mielenkiintoisia tapahtumia sekä välitetty tietoa
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jäsenjärjestöjen tilaisuuksista. Keskusliiton Facebook-uutisointia lisättiin päivittäiseksi ja erityisesti
nostettiin esiin NJKL:n jäsenjärjestöjen uutisia ja tapahtumia. NJKL:n Facebook-sivulla oli vuoden 2014
lopussa noin 600 tykkääjää. Syyskuussa 2014 NJKL avasi Twitter-tilin ja alkoi käyttää sitä aktiivisesti
viestintävälineenä. Joulukuussa 2014 tilillä oli noin 200 seuraajaa.
Yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja sidosryhmiin
Koko kertomusvuoden NJKL pyrki reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin asioihin. Keskusliitto palveli
jäsenjärjestöjen lisäksi myös muita järjestöjä sekä tiedotusvälineitä, viranomaistahoja ja yksittäisiä
henkilöitä välittämällä tietoa naisjärjestöistä ja niiden toiminnasta sekä ehdottamalla asiantuntijoita ja
haastateltavia.
Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot ovat tärkeitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia, joilla
puututaan aktiivisesti ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin.
Tiedotteet
26.4.2014

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous: Suomen tulee asettaa sekä
nais- että miesehdokas EU-komissaariksi.

19.6.2014

Naisjärjestöjen Keskusliiton uudeksi pääsihteeriksi Terhi Heinilä.

9.9.2014

Naisjärjestöjen Keskusliiton Aleksandra-palkinto Leena Ruusuvuorelle.

6.10.2014

Naisjärjestöt vaativat tulevan eläkejärjestelmän huolellista sukupuolivaikutusten
arviointia. (Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kanssa)

30.10.2014

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila: Rohkaisen
naisia vaatimaan palkankorotuksia.

19.11.2014

Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous: Naisten osuutta poliittisessa päätöksenteossa on
lisättävä.

Lausunnot
15.1.2014

Annettu lausunto oikeusministeriölle isyyslain uudistamista koskevasta
työryhmämietinnöstä.

28.2.2014

Annettu lausunto ulkoasianministeriölle ratifiointityöryhmän mietinnöstä koskien YK:n
yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

28.2.2014

Annettu lausunto ulkoasiainministeriölle Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman
toimeenpanon 20-vuotisarvioinnista / Suomen kansallisesta arviointiraportista.

2.9.2014

Annettu oikeusministeriölle lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
rikoslain muutoksesta / seksin oston rangaistavaksi myös tuottamuksellisena.

6.11.2014

Annettu eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja
torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta,
rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta.

5.12.2014

Annettu lausunto oikeusministeriölle äitiyslakityöryhmän mietinnöstä.
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Kuulemistilaisuudet
4.4.2014

Ulkoasiainministeriö järjesti sidosryhmätapaamisen koskien Pekingin julistuksen ja
toimeenpanon 20-vuotisarvioinnin Suomen kansallista arviointiraporttia. Pääsihteeri
Leena Ruusuvuori osallistui.

23.4.2014

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta järjesti julkisen asiantuntijakuulemisen
hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi. Pääsihteeri Leena Ruusuvuori osallistui.

21.8.2014

Oikeusministeriö järjesti kuulemisen hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2012-2015)
mukaisen sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumisen seurannasta.
Pääsihteeri Leena Ruusuvuori ja tuleva pääsihteeri Terhi Heinilä osallistuivat. Kirjalliset
kommentit toimitettiin oikeusministeriöön 25.8.2014.

Toiminta Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete - NYTKIS ry:ssä
NYTKIS on vuonna 1988 perustettu suomalaisten naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki
eduskunnassa olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen
Sukupuolentutkimuksen seura SUNS ry ja Naisasialiitto Unioni ry. NYTKISin tavoitteena on työskennellä
todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla. NYTKISin tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta tasa-arvoasioista ja
seurata kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomen lainsäädännössä, politiikassa ja käytännön
tasolla.
NYTKIS antoi lukuisia lausuntoja, oli kuultavana, teki lehdistötiedotteita sekä järjesti useita tilaisuuksia ja
seminaareja. NYTKISin alueellinen toiminta on vahvistunut ja sillä on useita alueellisia toimikuntia.
NYTKIS edustaa Suomea European Women’s Lobbyssa (EWL). Yksi sen kahdesta Suomen yleiskokousedustajasta on Naisjärjestöjen Keskusliiton edustaja. Vuonna 2014 edustajana Lissabonissa 10.–
12.10.2014 pidetyssä kokouksessa oli Sonja Tihveräinen. Yleiskokouksen yhteydessä julkistettiin EWL:n
Peking+20- raportti.
NYTKISin koordinoima Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjesti 25.11.2014 Valoa, ei väkivaltaa
-kynttilätempauksen yli 50 paikkakunnalla ja Silent Witness -näyttelyn Helsingin Narinkkatorilla, jossa
jaettiin satoja kynttilöitä. Kynttiläpannan tekstinä oli Puutu ja puhu! Mies, toimi naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan! (Man, ta ditt ansvar för att stoppa våldet mot kvinnor!). NJKL:n pääsihteeri ja
järjestösihteeri osallistuivat Narinkkatorin tapahtumaan. Silent Witness on kansainvälinen liike, joka
muistuttaa miesten naisiin kohdistaman väkivallan johdosta kuolleista uhreista. Näyttely ja
kynttilätempaukset saivat runsaasti mediahuomiota erityisesti paikallislehdissä. Suomen kansallisen
väkivaltaobservatorion puheenjohtajana toimi vuonna 2014 keskusliiton järjestösihteeri Sonja
Tihveräinen.

Keskusliiton edustukset muissa järjestöissä / edustajat vuosikokouksissa
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
1. edustaja Eriikka Sailo (äänivaltainen)
2. edustaja Riikka Vacker
3. edustaja Elina Suonio-Peltosalo
4. edustaja Pia Öhman
Järjestösihteeri Sonja Tihveräinen hallituksen varsinainen jäsen
Pääsihteeri Leena Ruusuvuori / Terhi Heinilä varajäsen
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Suomen UN Women – Finlands UN Women ry
Elina Suonio-Peltosalo
Meri Eskola (hallituksen varajäsen 2013–2014)
Suomen YK-liitto
Leea Paija
Väestöliitto (vuosivaltakirjalla)
Leea Paija ja Sonja Tihveräinen varsinaiset edustajat
Eriika Sailo ja Elina Suonio-Peltosalo varaedustajat
Mandaattiedustukset, joihin NJKL itse saa valita edustajan:


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
Minna Hirvonen varsinainen jäsen
Terttu Utriainen varajäsen



Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa, keskustoimikunta
Anita Paulig



Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (Monk)
Sirkka-Liisa Anttila varsinainen jäsen
Anita Paulig varajäsen

Edustukset toimikunnissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Naisjärjestöjen Keskusliitolla on pysyvä asiantuntijajäsenyys.
Leena Ruusuvuori varsinainen jäsen, Eva Hänninen-Salmelin varajäsen
6.10.2014 lähtien: Terhi Heinilä varsinainen jäsen, Sonja Tihveräinen varajäsen
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sukupuoli ja valta -jaosto:
Anita Paulig varsinainen jäsen, Meri Eskola varajäsen
6.10.2014 lähtien: Sonja Tihveräinen varsinainen jäsen, Meri Eskola varajäsen
Ihmisoikeusvaltuuskunta
Helena Ranta on vuonna 2012 nimitetty NJKL:n ehdottamana Eduskunnan
oikeusasiamiehen alaisen ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta
Keskusliiton ehdotuksesta valtuuskunnan jäseneksi nimitettiin varapuheenjohtaja Anita
Paulig siihen saakka kunnes uusi pääsihteeri aloittaa toimessaan. Pääsihteeri Terhi Heinilä
nimettiin valtuuskunnan jäseneksi syyskuussa 2014. Valtuuskunta kokoontui vuoden 2014
aikana kerran. Terhi Heinilä osallistui kokoukseen.
Verkostot
Naisjärjestöjen Keskusliitto on 1325-verkoston, Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston sekä Suomen
kansallisen väkivaltaobservatorion jäsen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
The International Council of Women
Naisjärjestöjen Keskusliitto on jäsenenä maailman vanhimmassa naisjärjestöjen kattojärjestössä: The
International Council of Women (ICW). Alexandra Gripenberg oli mukana perustamassa ICW:tä
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Washington DC:ssä vuonna 1888. Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin ICW:n Suomen osastoksi
vuonna 1911.
Keskusliitto on ollut jo pitkään huolissaan ICW:n taloudellista tilanteesta ja on seurannut sitä tiiviisti.
Vuonna 2014 käytiin vilkasta kirjeenvaihtoa ICW:n puheenjohtaja Cosima Schenkin, ICW:n hallituksen ja
muissa maissa toimivien jäsenjärjestöjen kanssa tavoitteena demokratian, avoimuuden ja hyvän
hallinnon menettelytapojen lisääminen ICW:ssä. Lisäksi toivottiin yksityiskohtaista tietoa ICW:n
taloudesta. Laura Finne-Elonen toimi NJKL:n virallisena edustajana ICW:n välivuosikokouksessa
(Executive Meeting) Maltalla 27.4.-3.5.2014 ja esitti kokoukselle NJKL:n keskeiset vaatimukset kyseisissä
asioissa. Aloitteesta ei kuitenkaan käyty keskustelua, koska sääntöjen mukaan välivuosikokous ei
keskustele eikä päätä asioista vaan aloitteet tulee tehdä yleiskokoukselle (General Assembly). Seuraava
GA pidetään Izmirissä kesäkuussa 2015.

European Women’s Lobby
Suomalaiset naisjärjestöt liittyivät NYTKISin kautta European Women’s Lobbyyn (EWL) vuoden 1995
alusta Suomen tultua EU:n jäsenvaltioksi. EWL:n hallituksen Suomen edustaja on sovitun mukaisesti
ollut NYTKISin pääsihteeri ja varajäsenyys on kiertänyt eri jäsenjärjestöjen kesken. NJKL:lla on oikeus
lähettää yksi edustaja yleiskokoukseen EWL:n kustantamana. Yleiskokoukseen Lissabonissa 10.–12.10.
2014 osallistui järjestösihteeri Sonja Tihveräinen. Yleiskokouksen yhteydessä julkistettiin EWL:n
kokoama Peking+20-raportti.

CSW – The Commission on the Status of Women – YK:n Naistenasematoimikunta
CSW 58th Session pidettiin New Yorkissa 10.-21.3.2014. Teemana oli vuosituhattavoitteiden
täytäntöönpanon haasteet ja onnistumiset erityisesti naisten ja tyttöjen osalta. NJKL ei tällä kertaa
lähettänyt paikalle edustajaa. NJKL osallistui kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaarin järjestämiseen
yhteistyössä Suomen Akateemisten Naisten Liiton, Suomen UN Womenin, Suomen NNKY-liiton ja
NYTKISin kanssa. Tapahtuma She Says YES to Maternal Health: 9th International Helvi Sipilä Seminar
pidettiin 13.3.2014 virallisena sivutapahtumana yhdessä UM:n kanssa.

Muu kansainvälinen toiminta
Peking+20-rinnakkaisraportin kokoaminen
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 20 vuotta Pekingissä vuonna 1995 pidetystä YK:n neljännestä
maailmankonferenssista naisten aseman edistämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto on perinteisesti
koordinoinut Suomen kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportin kokoamista ja kutsui keväällä 2014 jäsenja yhteistyöjärjestönsä mukaan Peking+20-rinnakkaisraportin kirjoittamiseen. Kirjoittajakokouksia
järjestettiin syyskuussa ja joulukuussa, minkä lisäksi raporttia työstettiin kaikkien 18 järjestön ja
verkoston kanssa sähköpostitse. Keskusliiton toimittamaan rinnakkaisraporttiin vuosilta 2010 - 2015
tuottivat kirjallista materiaalia seuraavat järjestöt ja verkostot: Exit – pois prostituutiosta ry,
Ihmisoikeusliitto ry, Kaikkien perheiden Suomi-hanke, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisasialiitto
Unioni ry, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä
NYTKIS ry, Seta ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen UN Women
ry / 1325-verkosto, Suomen NNKY-liitto ry, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät
Naiset ry ja Zonta International Piiri 20 ry.
100 Years of Women’s Voices and Action in Finland -näyttely
Naisjärjestöjen Keskusliiton Years of Women’s Voices and Action in Finland -näyttely oli Nepalissa
katmandulaisessa galleria Siddhartassa esillä 10.–17.3.2014. Pääsihteeri Leena Ruusuvuori oli
pystyttämässä näyttelyä seminaariin, joka pidettiin 4.3.2014 Hotel Everestissä. Seminaarin aiheena oli
Electoral System and Women’s representation in Nepal. Need for Reform? Seminaarin järjestivät
ulkoasianministeriö ja DEMO, International IDEA ja UN Women sekä NJKL. Pääpuhujina oli nepalilaisten
kansanedustajien ohella alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen sekä Heidi Hautala. Seminaariin osallistui yli 300
henkilöä, joista noin 150 oli kansanedustajia. Seminaarissa käytiin vilkasta ja mielenkiintoista
keskustelua.
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Näyttelyn avajaiset pidettiin 10.3.2014. Avaajana oli suurlähettiläs Asko Luukkainen. Pääsihteeri piti
lyhyen näyttelyn esittelypuheen. Tilaisuus sai runsaasti huomiota Nepalin lehdistössä.
Vierailijoita
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintaan kävi vuoden aikana tutustumassa useita kansainvälisiä
delegaatioita, mm. Nepalista, Bangladeshista, Somaliasta, Etelä-Koreasta, Japanista ja Iranista.

TALOUSKERTOMUS
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen maksamat jäsenmaksut kattavat vain pienen osan
keskusliiton toiminnan kuluista. Merkittävin rahoituslähde oli valtion talousarviossa opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) kautta osoitettu toiminta-avustus (158.000€).
Pidemmällä aikavälillä on tarkoitus nostaa jäsenmaksujen suuruus valtion omavastuun tasolle, noin
11.000 – 19.000 euroon.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi keskusliitolle 10.000 euron apurahan jäsenjärjestöyhteistyön
tiivistämiseen ja keskinäiseen tiedonvaihtoon. Tämän apurahan avulla toteutettiin kevään 2014
järjestöpäivät työpajoineen. Työpajoista syntyi kaksi jatkohanketta, joihin haettiin Wihurilta apurahaa
keväällä 2014. Apurahaa myönnettiin vuodelle 2015 yhteensä 10.000 euroa.
Keskusliiton toimistona aiemmin ollut Mannerheimintie 40 A 17 on ollut vuokrattuna kolmivuotisella
sopimuksella Tmi Psykoterapeutti Ritva Piiroiselle 1.7.2011 lähtien. Kiinteistö Oy Mannerheimintie 40 A
15 on ollut vuokrattuna African Care (ent. Africarewo) ry:lle 1.7.2010 alkaen. Mannerheimintie 40 A 16
vuokralaisena jatkaa edelleen Riitta Martsola.
Tuloslaskelma osoittaa 14.185,60 euron ylijäämää. Tarkempi selvitys keskusliiton taloudesta ja
omaisuudesta löytyy tuloslaskelmasta ja taseesta.
Keskusliiton hallitus on tehnyt talouden vakauttamissuunnitelman vuosiksi 2012-2015.

HALLINTO
Kunniapuheenjohtaja
Ministeri Marjatta Väänänen 2011
Kunniajäsenet
Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995
Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, 1995
Varatuomari Anneli Winter-Mäkinen, 1995
Ministeri Marjatta Väänänen, 1995
Opetusneuvos Raili Malmberg, 2001
Ministeri Elisabeth Rehn, 2001
Professori Päivi Setälä, 2001 †7.3.2014
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, 2006
VTM Leena Krohn, 2006
LL Laura Finne-Elonen, 2011
Tuija-Riitta Lindholm, 2011
Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 2011
Pastori Leena Salmensaari, 2011
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Hallitus
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna seitsemän kertaa.
Toimikaudet

läsnäolo
kokouksissa

Puheenjohtaja
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila
(Suomen Keskustanaiset ry)

2007-2015

7

2007-2015

7

Erikoissairaanhoitaja Elina Suonio-Peltosalo
(Kokoomuksen Naisten Liitto ry)

2012-2014

7

Erityisluokanopettaja Annamaija Eskola
(Kalevalaisten Naisten Liitto ry)

2011-2016

5

Opiskelija Minna Hirvonen
(Suomen Naisyhdistys ry)

2013-2015

3

Toimitusjohtaja Heli Järvinen
(Suomen Yrittäjänaiset ry)

2012-2014

6

Toimittaja Päivi Nikkilä
(Naistoimittajat ry)

2014-2016

4

Kehittämispäällikkö Leea Paija
(Suomen Voimisteluliitto ry)

2011-2016

6

Erikoistutkija Elina Palola
(Eurooppanaiset ry)

2012-2014

7

2011, 2012-2014

6

Opetusneuvos Riikka Vacker
(Marttaliitto ry)

2014-2016

6

Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen
(Zonta International Piiri 20)

2013-2015

4

Koulukuraattori Pia Öhman
(Suomen NNKY-liitto ry)

2013-2015

6

Varapuheenjohtajat
Toiminnanjohtaja Anita Paulig
(Finlands svenska Marthaförbund rf)

Jäsenet

Työterveyshoitaja Eriikka Sailo
(Suomen Kätilöliitto ry)

Tilintarkastajat
Varsinainen KHT Hannele Stenmark (BDO Oy)
Varalla
KHT Pertti Hiltunen (BDO)

Toiminnantarkastajat
Varsinainen Mirja Ulmanen
Varalla
Ritva Salmi
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Keskusliiton toimisto
Toimisto sijaitsee Naisten Kulttuuriyhdistyksen tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki.
Keskusliiton pitkäaikainen pääsihteeri Leena Ruusuvuori jäi eläkkeelle 30.8.2014. Hänen seuraajaansa
ryhdyttiin rekrytoimaan maaliskuussa 2014, jolloin julkaistiin hakuilmoitus Helsingin Sanomien
työpaikkaliitteessä sekä oikotie.fi-verkkosivustolla. Lisäksi avoimesta työpaikasta ilmoitettiin keskusliiton
kotisivuilla ja Facebook-sivulla. Pääsihteerin paikkaa haki 46 henkilöä, joista seitsemän kutsuttiin
puheenjohtajiston haastateltavaksi. Neljä parasta hakijaa kutsuttiin toiselle haastattelukierrokselle, jossa
läsnä oli koko keskusliiton hallitus. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin LitM Terhi Heinilä.
Työntekijät
Pääsihteeri 31.8.2014 saakka
FM Leena Ruusuvuori
Pääsihteeri 1.9.2014 alkaen
LitM Terhi Heinilä
Järjestösihteeri
YTM SonjaTihveräinen
Harjoittelija 3.2.–30.4.2014
VTM Anna-Mari Kivimäki
Osa-aikainen tuntityöntekijä 6.11.-12.12.2014 Jenna Parmala
Työterveyspalvelut ostettiin vuonna 2014 VITA Lääkäriasema Oy:ltä.
Taloushallinnon palvelut on toimintavuoden aikana ostettu Necarex Oy:ltä.
Työvaliokunta ja toimikunnat
Työvaliokunta
Sirkka-Liisa Anttila, pj
Anita Paulig, vpj
Elina Suonio-Peltosalo, vpj
Heli Järvinen
Annamaija Eskola
sihteerinä Leena Ruusuvuori
Taloustoimikunta
Heli Järvinen
Annamaija Eskola
Pia Öhman
sihteerinä Leena Ruusuvuori
Järjestö- ja viestintätoimikunta
Annamaija Eskola, pj
Minna Hirvonen
Päivi Nikkilä
Leea Paija
Anita Paulig
Elina Suonio-Peltosalo
Riikka Vacker
sihteerinä Sonja Tihveräinen
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta
Anita Paulig, pj
Päivi Nikkilä
Elina Palola
Eriikka Sailo
Elina Suonio-Peltosalo
Terttu Utriainen
sihteerinä Leena Ruusuvuori / Sonja Tihveräinen
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Toimikuntien toiminta vuonna 2014
Työvaliokunta
Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Lisäksi hallituksen kokouksia valmisteltiin sähköpostitse.
Taloustoimikunta
Taloustoimikunta kokoontui yhden kerran. Toimikunta seurasi tarkasti taloudellista tilannetta,
suunnitteli ja teki toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä haki uusia tulolähteitä.
Järjestö- ja viestintätoimikunta
Järjestö- ja viestintätoimikunta kokoontui kolme kertaa. Kokousten välillä toimikunta työsti asioita myös
sähköisesti. Toimikunta käsitteli mm. Peking+20-rinnakkaisraportin kokoamista, keskusliiton
hallitusohjelmatavoitteiden laatimista, kotisivujen kehittämistä sekä sosiaalisen median tehokkaampaa
hyödyntämistä.
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta kokoontui yhden kerran. Suurimman osan sille kuuluvia
asioita se käsitteli sähköisesti. Toimikunnassa käsiteltiin keskusliiton kansainvälisen kattojärjestöjen
ICW:n (International Council of Women) asioita, erityisesti puhutti järjestön taloudellinen tila. Lisäksi
käsiteltiin ajankohtaisia tasa-arvoasioita.
Vaalivaliokunta
Vaalivaliokunta valittiin kevätkokouksessa 26.4.2014:
Sirpa Hertell (Vihreät Naiset)
Maija Ojala (Maanpuolustusnaisten Liitto ry)
Pirjo-Liisa Penttinen (Suomen NNKY-liitto ry), koollekutsuja
Ulla-Maija Salo (Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry)
Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Penttinen. Sihteerinä toimi järjestösihteeri Sonja Tihveräinen.
Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa.

LIITON KOKOUKSET
Kevätkokous
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Vierumäellä hotelli Scandicissa
järjestöpäivien yhteydessä lauantaina 26.4.2014 klo 13. Kokouksessa oli läsnä 63 naista, joista 44 oli
äänivaltaista, edustaen yhteensä 29 järjestöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Ruokonen
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) naiset ry:stä.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden ohella julkilausuma, jossa vaadittiin Suomea
asettamaan sekä nais- että miesehdokas EU-komissaariksi. Julkilausuma lähetettiin seuraavana päivänä
ePressi-työkalun kautta medialle ja jäsenjärjestöille. Se on myös luettavissa NJKL:n nettisivuilla sekä
Facebook-sivulla.

Syyskokous
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingin Pitäjänmäellä Kalevala
Korun auditoriossa 19.11.2014. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Huttunen Kalevalaisten
Naisten Liitosta. Läsnä oli 55 äänivaltaista kokousedustajaa 39 jäsenjärjestöstä. Lisäksi läsnäolo- ja
puheoikeus myönnettiin 21 muulle henkilölle. Syyskokouksessa tulevalle kolmivuotiskaudelle 2015–
2017 valittiin Heli Järvinen (Suomen Yrittäjänaiset), Satu Keiski-Toni (Suomen Akateemisten Naisten
Liitto), Elina Palola (Eurooppanaiset) ja Elina Suonio-Peltosalo (Kokoomuksen Naisten Liitto).
Lisäksi syyskokouksessa hyväksyttiin Naisjärjestöjen Keskusliiton tiedote otsikolla Naisten osuutta
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poliittisessa päätöksenteossa on lisättävä. Julkilausuma lähetettiin seuraavana päivänä ePressi-työkalun
kautta medialle ja jäsenjärjestöille. Se on myös luettavissa NJKL:n nettisivuilla sekä Facebook-sivulla.

JÄSENJÄRJESTÖT
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2014
African Care ry (aiemmin Africarewo ry)
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry
Daisy Ladies ry
Euroopan Naisten Liiton Suomen Osasto ry
Eurooppanaiset ry
Finlands svenska Marthaförbund rf
Helsingin Saskia ry
Imetyksen tuki ry
Insinöörien rouvat ry
Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas förbund ry
Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry
Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry
Lyömätön Linja Espoossa ry (aiemmin Naisten Apu Espoossa ry)
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Naisagronomit ry
Naisjuristit – Kvinnliga jurister ry
Naismetsänhoitajat ry
Naisopiston Ystävät ry
Naisten Idea- ja Keksintöliitto ry
Naisten Kulttuuriyhdistys ry
Naisten Linja Suomessa ry
Naisten Rakentavan Asumisen Yhdistys - Kvinnornas Bygga och Bo Förening ry
Naistenkartano ry
Naisteologit ry, Kvinnliga teologer rf
Naistoimittajat ry, Kvinnliga Journalister rf
Naisyrittäjyyskeskus ry
Perussuomalaiset Naiset – Sannfinländska Kvinnor ry
ProMama ry, ProMama rf
Puutarhanaiset - Trädgårdskvinnorna ry
Soroptimist International of Finland ry
Sotilaskotiliitto – Soldathemsförbundet ry
Suomalainen Naisliitto ry
Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry
Suomen Delta Kappa Gamma-yhdistys ry
Suomen Keskustanaiset ry
Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry, Finlands Kristdemokratiska (KD) Kvinnor rf
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
Suomen liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvinnors förbund ry
Suomen Naishammaslääkärit ry
Suomen Naislääkäriyhdistys - Finlands kvinnliga läkares förening ry
Suomen Naisyhdistys ry
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry, Förbundet Kristliga Föreningar av Unga
Kvinnor rf
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Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Suomen Voimisteluliitto SVoLi ry, Finlands Gymnastikförbund SVoLi rf
Suomen Yrittäjänaiset ry (ent. Yrittäjänaisten Keskusliitto)
Svenska Kvinnoförbundet rf
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Textillärarförbundet rf
Vaikuttajaverkosto WoMan ry
Vantaan Nicehearts ry
Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnorna rf
Wizo rf
Zonta International Piiri 20 ry
Yhteensä 58 järjestöä, joissa on yli 400.000 henkilöjäsentä

Muutokset jäsenkunnassa
Toimintavuoden 2014 aikana seuraavat järjestöt ilmoittivat eroavansa keskusliitosta: Suomen
Liberaalinaiset ry, Suomen Lottaperinneliitto ry ja Kassandra ry 1.1.2014 alkaen sekä Daisy Ladies ry
1.1.2015 alkaen.

Jäsenjärjestöjen merkkivuodet 2014
Suomen Naisyhdistys ry 130 vuotta
Finlands svenska Marthaföbund rf 115 vuotta
Marttaliitto ry 115 vuotta
Naisteologit ry 80 vuotta
Maanpuolustusnaisten Liitto ry 10 vuotta
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