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Puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä 

Globaalisti, Euroopan unionissa ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGEn ja Maailman 

talousfoorumin mukaan myös Suomessa sukupuolten tasa-arvo on ottanut 

takapakkia. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on laskenut, että nykyisellä vauhdilla 

maailmassa kestää 270 vuotta saavuttaa sukupuolten tasa-arvo! Tämä huolimatta monista 

kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista kuten YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän 

poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW), Istanbulin sopimus ja Pekingin julistus ja 

toimintaohjelma. 

 

Suurvaltojen poliittiset valinnat ja päätökset, konservatiivisten arvojen nousu ja 

seksuaalisen häirinnän #metoo -kampanja vaikuttivat siihen, että naisten oikeudet olivat 

vuonna 2018 hyvin ajankohtainen teema niin maailmalla kuin meilläkin. Kaikki tämä on 

saanut aikaan laajan naisten vastaliikkeen, sen, että naiset lähtivät marssimaan kaduille ja 

ehdolle vaaleihin.  

 

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa vastustavan, globaaliksi vallankumoukseksi 

kuvatun #metoo -kampanjan vaikutukset näkyivät ympäri maailman. Seksuaalisen 

häirinnän laajuus ja vaikutukset ovat olleet uskomattoman suuret. Suomessakin seksuaalista 

häirintää selvitettiin laajasti aina mm. eduskuntaa, ulkoministeriötä, puolustusvoimia, 

kouluja, kulttuuri- ja urheiluelämää myöten.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto pyrki vuonna 2018 reagoimaan ripeästi ja ottamaan 

aktiivisesti kantaa muuttuneessa toimintaympäristössä. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

muistutti, että turvallinen abortti on ihmisoikeus, naisilla on oltava oikeus päättää omasta 

kehostaan ja että raiskaus on määriteltävä suostumuksen puutteen kautta. Nostimme esiin, 

että Suomen on Islannin mallin mukaisesti edistettävä samapalkkaisuutta ja vaadimme, että 

lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava. Vuonna 2018 naiset olivat toimineet pappeina 

30 vuotta ja pidimme välttämättömänä, että naisten pääsy kirkon johtotehtäviin on 

turvattava. Samoin korostimme, että naisten oikeudet urheilussa on turvattava. Pitkään 

ajamamme uudistus alaikäisten avioliittojen kieltämisestä Suomessa otti harppauksen 

eteenpäin. Samoin pitkäaikaisen vaikuttamisen tuloksena eduskunta päätti naisjärjestöille 

määrärahan nostosta vuodelle 2019.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto nosti esiin, että sukupuolten tasa-arvon tulee olla 

Suomen EU-puheenjohtajakauden läpileikkaava teema ja että Suomen tulee esittää 

Euroopan unionille ja EU-jäsenvaltioille uusia, konkreettisia avauksia naisten oikeuksien 

edistämiseksi ja tasa-arvon sisällyttämiseksi laajasti unionin politiikkaan. Vaadimme 

muutosta, että tulevaan hallitukseen valitaan puolet naisia, myös keskeisimpiin 

ministeritehtäviin. Presidentinvaaliehdokkaat vastasivat Naisjärjestöjen Keskusliiton kyselyyn 

naisten oikeuksien parantamisesta.  

 

Jatkoimme yhdessä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa Suomen itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuoden jälkeen 100 tasa-arvotekoa -hanketta Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 

-hankkeella. Oli ilo huomata, että paitsi saimme uusia tasa-arvotekoja, tekojen tekijät 

syvensivät, monistivat ja mallinsivat aiempia tasa-arvotekoja ja työ meni eteenpäin. 

Perustimme myös uuden korkea-arvoisen, presidentti Tarja Halosen johtaman Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin, joka omalla sitoutumisellaan sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseen vaikuttaa laajasti yhteiskunnassamme.  

 

Keskustelimme ja kouluttauduimme yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton 

jäsenjärjestöjen kanssa. Naiset valtasivat Otaniemen ja keskustelimme miten voimme 
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kaventaa koulutuksen ja työelämän segregaatiota ja miten naiset saadaan digitalisaation 

kärkijoukkoihin.  Järjestimme myös mm. ensimmäisen Naisjärjestöjen johdon foorumin ja 

tilaisuuden median roolista ja merkityksestä tasa-arvon edistäjänä.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous hyväksyi yksimielisesti järjestön 

strategiset tavoitteet vuodelle 2019 ja yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2019-

2023. Valmistauduimme vaalivuoteen ja Suomen EU-puheenjohtajakauteen. Hallitusvaalissa 

saimme neljä uutta hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja Eva Biaudet valittiin jatkamaan 

tehtävässään toisen kolmivuotiskauden.  

 

Lämmin kiitos teille kaikille jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille 

yhteisestä vaikuttamisesta ja viestinnästä naisten oikeuksien puolesta. Jatketaan erinomaista 

yhteistyötä myös tulevana vuonna 2019.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

 

Eva Biaudet, puheenjohtaja 

 

Terhi Heinilä, pääsihteeri 
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1. VAIKUTTAMINEN NAISTEN ASEMAN, SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON JA 

TYTTÖJEN JA NAISTEN IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMISEKSI   

1.1 Vaikuttaminen kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan, yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon ja valtionhallintoon 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti rohkeasti, tutkittuun tietoon perustuen ajankohtaisista 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon teemoista ja osallistui aktiivisesti 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Naisjärjestöjen Keskusliiton esiin nostamat teemat olivat 

laajasti yhteiskunnallisessa ja median keskustelussa. Naisjärjestöjen ääni kuului ja sitä 

kuunneltiin. Ainutlaatuiseksi vuoden teki maailmanlaajuinen #metoo -liike naisiin kohdistuvaa 

seksuaalista häirintää ja väkivaltaa vastaan.  

Maailman talousfoorumin tilastoissa Suomi putosi ensimmäistä kertaa sukupuolten tasa-

arvon mitalisijoilta. Naisjärjestöjen Keskusliitto toimi tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi 

ja toi esiin niitä päätöksenteon ja talouden toimia, joissa Suomi on taantunut tasa-arvon 

kannalta.  Naisjärjestöjen Keskusliitto muistutti päättäjiä ja valtionhallintoa muiden 

Pohjoismaiden edistysaskelista naisten oikeuksien suhteen ja että näitä päätöksiä, mm. 

perhevapaauudistus, samapalkkaisuuden toimet, suostumuksen puute raiskauksen 

tunnusmerkiksi, translain uudistus, tarvitaan myös Suomessa. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

edellytti valtionjohdolta yhteneväistä linjaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 

merkityksestä osana naisten ihmisoikeuksia Suomessa ja kansainvälisesti.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkoi tiiviissä yhteistyössä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

kanssa tasa-arvotekojen hanketta, nyt uudistettuna Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -

hankkeella. Keskusliitto vaikutti keskusteluun sukupuolten tasa-arvosta presidentinvaaleissa.  

1.2 Kannanotot ja vaikuttamistilaisuudet 

Naisjärjestöjen Keskusliitto otti aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin sukupuolten tasa-

arvon teemoihin ja julkaisi vuoden aikana yhteensä 12 kannanottoa, kahdeksan 

lausuntoa, julkilausuman sekä kyselyjä ajankohtaisista aiheista. Kannanottojen 

keskeisimpiä teemoja olivat muun muassa naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien 

turvaaminen, naisten näkyvyyden ja kuuluvuuden lisääminen yhteiskunnassa sekä 

monialaisuuden lisääminen naisten vahvuutena.  

LIITE 1: Kannanotot, tiedotteet, lausunnot ja kuulemiset 



4 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotot ja tiedotteet 2018 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vetosi ennen puhemiehen vaalia kansanedustajiin 

naispuheenjohtajan valitsemiseksi, ja vetoomus kuultiin. Eduskunnan puheenjohtajina 

oli toiminut vuoden 2018 alkuun mennessä yhteensä vain kolme naista. Miehiä 

puheenjohtajan tehtävässä on ollut 34, ja miehet toimivat vuonna 2018 kaikissa muissa 

Suomen valtion ylimmissä johtotehtävissä. Eduskunnan puhemieheksi vuoden 2018 

valtiopäiville valittiin Paula Risikko (kok.) ja toiseksi varapuhemieheksi Tuula Haatainen (sd.). 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati, että Suomessa naisilla on tasavertainen 

mahdollisuus edetä evankelisluterilaisen kirkon johtotehtäviin muiden 

Pohjoismaiden tapaan. Kirkon johtoporras on kuitenkin yhä hyvin miehinen. Naispapit ovat 

miehiä useammin määräaikaisissa ja osa-aikaisissa tehtävissä tai työttöminä. Naispappeuden 

hyväksymisestä tuli 6.3.2018 kuluneeksi 30 vuotta. Keskusliitto oli mukana naispappeuden 

juhlassa Tuomiokirkon kryptassa yhtenä kutsuttuna juhlapuhujana.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati suostumuksen puutteen lisäämistä rikoslakiin 

seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. Suomen rikoslaissa seksuaalirikokset 

määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan tai uhrin puolustuskyvyttömyyden perusteella, 

mikä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta eikä vastaa nykyistä, esimerkiksi 

kansainvälisten tuomioistuinten käyttämää raiskauksen määritelmää. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto on toistuvasti vaatinut suostumuksen puutteen kirjaamista seksuaalirikosten 

tunnusmerkistöön. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui myös Suostumus2020-

kansalaisaloitteen viestintään.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto korosti, että Suomen on syytä nostaa sukupuolten tasa-arvo 

läpileikkaavaksi teemaksi EU-puheenjohtajuuskaudelleen heinä-joulukuussa 2019. 

Suomen tulee esittää uusia, konkreettisia avauksia naisten oikeuksien edistämiseksi ja tasa-

arvon sisällyttämiseksi laajasti EU:n politiikkaan. Unionin budjetin ja rahoitusohjelmista 

jaettavan tuen sukupuolivaikutukset tulisi arvioida avoimesti. Suomi on tunnettu Euroopan 

unionissa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edelläkävijänä. Sukupuolten tasa-

arvo ja naisten oikeudet ovat viime vuosina ottaneet takapakkia Euroopan unionissa ja 

monissa sen jäsenvaltioissa. 

 

• Valitaan nainen eduskunnan puhemieheksi! 

• Naisten pääsy kirkon johtotehtäviin on turvattava 

• Raiskaus on määriteltävä suostumuksen puutteen kautta 

• Suomen EU-puheenjohtajakaudella on tehtävä konkreettisia aloitteita sukupuolten 

tasa-arvon lisäämiseksi Euroopan unionissa 

• Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa 

• Seuraavaksi EU-komissaariksi on valittava nainen 

• Naisten oikeudet urheilussa on turvattava 

• Turvallinen abortti on ihmisoikeus 

• Alaikäisten avioliitot ja pakkoavioliitot kiellettävä 

• Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajuuskaudella 

• Suomen on Islannin mallin mukaisesti edistettävä samapalkkaisuutta 

• Uhrin oikeudet eivät toteudu sovittelussa - Naisjärjestöt vaativat: 

Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava! 
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Naiset ovat aliedustettuina teknologia-alan koulutuksessa, työpaikoilla ja johtotehtävissä, 

digitalisaation muuttaessa työntekijöiden arkea ja rakenteita myös naisvaltaisilla aloilla. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati naisten osallistumisen ja sukupuolten tasa-arvon 

lisäämistä osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja kärkihankkeita. Naisten 

osuuden kasvattaminen hyvin palkatuilla teknologia-aloilla purkaisi työmarkkinoiden 

segregaatiota ja voi edistää naisten työllisyyttä, uramahdollisuuksia ja talouskasvua sekä 

kaventaa sukupuolten palkkaeroa. 

 

Euroopan parlamentin vaalit käydään 26.5.2019. Tämän jälkeen valitaan uusi Euroopan 

komissio, laaditaan unionin uudet strategiset linjaukset ja rahoituskehys. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto ja Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS vaativat, että Suomi valitsee 

komissaariksi naisen. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin jo 23 vuoden ajan, eikä 

Suomen komissaarina ole kertaakaan ollut naista. Samoin Keskusliitto vaati, että Suomen 

EU-puheenjohtajakaudella on tehtävä konkreettisia aloitteita sukupuolten tasa-arvon 

lisäämiseksi Euroopan unionissa ja että tasa-arvo on puheenjohtajakauden läpileikkaava 

teema.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto korosti, että Suomen on turvattava naisten seksuaali- 

ja lisääntymisterveys ja –oikeudet Suomessa ja vaikutettava niiden toteutumiseksi 

kansainvälisesti. Keskusliitto edellyttää valtionjohdolta yhtenäistä ja tinkimätöntä linjaa, 

vahvaa vaikuttamistyötä ja riittäviä resursseja sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien 

edistämiseen. Suomessa raskaudenkeskeytys on kansainvälisesti vertaillen helposti 

saatavissa, mutta voimassa oleva laki edellyttää sosiaalisia syitä tai vaaraa raskaana olevan 

terveydelle tai hengelle. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui eri kansalaisjärjestöjen 

yhteiseen vaatimukseen, että Suomen on edistettävä seksuaalioikeuksia tulevalla EU-

puheenjohtajuuskaudella 2019.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati alaikäisten avioliittojen kieltämistä Suomessa ja 

katsoi, että pakkoavioliitot tulee kriminalisoida ja jo solmittujen pakkoavioliittojen 

mitätöinti mahdollistaa. Suomen lainsäädäntö ei tunnista pakkoavioliittoa ja lisäksi 

pakkoavioliitto voidaan päättää ainoastaan avioerolla, mikä on vastoin Istanbulin sopimusta. 

Kysymys alaikäisten avioliitoista on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjen 

oikeuksia, ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen edellyttäisi pakkoavioliittojen 

kieltämistä. Naisjärjestöjen pitkäaikainen vaikuttaminen tuotti tulosta, kun oikeusministeri 

ilmoitti haluavansa luopua alaikäisten avioliitot Suomessa mahdollistavasta 

poikkeuslupamenettelystä ja asia eteni hallituksen esitykseksi eduskunnalle.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati uuteen samapalkkaisuusohjelmaan selkeää prosentuaalista 

tavoitetta ja konkreettisia toimenpiteitä palkkaeron kaventamiseksi, Islannin mallin 

mukaiseksi samapalkkalaiksi. Palkka-avoimuutta on lisättävä palkkasyrjinnän 

estämiseksi, sillä vain velvoittavilla, valvotuilla ja resursoiduilla toimilla voidaan 

kuroa umpeen sukupuolten välinen palkkaero. Suomessa samapalkkaisuuden 

edistäminen edellyttää sitoutumista palkkakartoitusten ja tasa-arvosuunnitelmien 

toteuttamiseen ja seurantaan, perhevapaauudistukseen, perhevapaiden kustannusten sekä 

hoivavastuun tasaisempaan jakautumiseen, työn vaativuuden arviointiin, segregaation 

purkamiseen sekä pienten työpaikkojen samapalkkaisuuden turvaamiseen. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä jäsenjärjestöjensä Monika-Naiset liiton, Naisten 

Linjan ja Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistyksen kanssa vaati 

lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumista. Lähisuhdeväkivallan uhri ja tekijä eivät ole 

tasavertaisessa asemassa. Tekijän ja uhrin asema on sitä epätasavertaisempi mitä 

haavoittuvammassa asemassa uhri on esimerkiksi vammaisuuden tai oleskeluluvan 

voimassaolon perusteella. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen ja sovittelun 

lainsäädännöllä rajaaminen osoittaisi, että valtio ymmärtää naisiin kohdistuvan väkivallan 

vakavuuden ja kantaa vastuunsa naisiin kohdistuvien väkivallantekojen ehkäisemisestä, 
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tutkimisesta, rankaisemisesta ja hyvittämisestä, kuten Istanbulin sopimus edellyttää. 

Sovittelusta luopumista nostettiin esiin kannanoton lisäksi mm. tasa-arvosta vastaavan 

ministerin ja sisäministerin naisiin kohdistuvan väkivallan kuulemistilaisuudessa ja laajasti 

kansanedustajille ja eduskunnan naisverkostolle.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati urheilussa väkivallasta ja häirinnästä vapaita 

tiloja ja käytäntöjä sekä nollatoleranssia kaikkea väkivaltaa vastaan. Tytöillä ja 

naisilla on oltava oikeus määrätä omasta kehostaan ja naisten oikeudet on huomioitava myös 

naisurheilijan määrittelyssä sekä yhtäläisissä mahdollisuuksissa ja näkyvyydessä 

urheilualoilla. Suomalaisten urheilutoimijoiden tulee sitoutua aiempaa vahvemmin 

kansainvälisiin tasa-arvotavoitteisiin sekä Kansainvälisen olympiakomitean ja Euroopan 

komission suosituksiin, jotka koskevat sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä urheilun 

päätöksenteossa ja valmennuksessa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaalisen 

häirinnän poistamista urheilusta. Presidentti Tarja Halosen ja pääsihteeri Terhi Heinilän 

Helsingin Sanomissa julkaistu Vieraskynä-kirjoitus teemasta on luettavissa täältä. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunnot 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto piti Istanbuliin sopimukseen sitoutumista merkittävänä askeleena 

kohti naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista. Naisjärjestöt yhdessä muiden 

kansalaisjärjestöjen kanssa ovat kuitenkin toistuvasti tuoneet esiin huolensa 

lainsäädännön, palvelujen ja resurssien puutteista naisiin kohdistuvan väkivallan 

vastaisessa työssä. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoi, että Istanbulin sopimuksen 

toimeenpano vaatii pitkäjänteistä, rakenteellisesti vaikuttavaa ja kohdennetusti resursoitua 

työtä. 

Keskusliitto keskittyi lausunnossaan lapsen oikeuksien yleissopimuksesta sukupuolten tasa-

arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien toteutumiseen sopimuksen 

toimeenpanossa. Keskusliitto piti tärkeänä, että yleissopimuksen toimeenpanossa 

huomioidaan sopimusalaan kuuluvien ilmiöiden sukupuolistunut luonne sekä sukupuolen ja 

perheiden moninaisuus. Keskusliitto peräänkuulutti tyttöihin kohdistuvan väkivallan 

huomioimista ja koulutusalojen segregaatioon puuttumista. 

• Lausunto Suomen ensimmäisen raportin laatimisesta Istanbulin sopimuksen 

täytäntöönpanosta 

• Lausunto lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

• Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016-2019 väliraporttiluonnoksesta 

• Lausunto kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa edistävistä ja suojelevista 

hyvistä käytännöistä 

• Lausunto oikeusministeriön rikoslain kehitystä koskevasta arviomuistiosta 

• Lausunto luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

• Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 

puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomen viidennen 

määräaikaisraportin laadintaa varten 

• Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: HE 123/2018 VP – 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005754618.html
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Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoi, että hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 

tavoitteet eivät ole olleet riittävän kunnianhimoisia. Keskusliitto toivoo jatkossa 

hallituksen tasa-arvo-ohjelman nopeampaa valmistelua ja riittävien resurssien varaamista 

tasa-arvotyön tekemiselle. Suomen tulee ottaa esimerkkiä muiden Pohjoismaiden 

sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Keskusliitto vaati 

muun muassa yhteiskunnallisten uudistusten sukupuolivaikutusten arviointia, naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan puuttumista ja tasa-arvoisen työelämän kehittämistä monin tavoin, 

yhteiskunnan johtotehtävien tasa-arvoista sukupuolijakaumaa ja naisjärjestöjen resurssien 

lisäämistä. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokosi Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien johtokomitean 

alaisen kansalaisyhteiskunnan tilaa tarkastelevan työryhmän (CDDH-INST) tekemää koontia 

varten hyviä käytäntöjä kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi. Keskusliitto 

nosti esiin naisjärjestöjen valtionavustuksen nostamisen tarpeen, järjestöjen 

kuulemismahdollisuuksien ja lausuntopyyntöjen tärkeyden, sektorirajat ylittävän yhteistyön 

tasa-arvotyössä sekä tasa-arvoteot tasa-arvotyön välineenä. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto keskittyi rikoslain kehitystä koskevasta arvomuistiosta 

antamassaan lausunnossa arviomuistiossa käsiteltävien rikoslajien ja naisiin 

kohdistuvaan väkivallan yhteyteen. Lausunnossa listattiin useita rikoslain 

uudistustarpeita, joita ei ole nostettu esille oikeusministeriön arviomuistiossa: väkivaltaa ja 

seksuaalirikoksia käsiteltäessä pitää ottaa huomioon niiden kytkeytyminen naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, raiskaus pitää määritellä suostumuksen puutteen kautta, 

sukupuolistuneen väkivallan torjunta on nostettava lain kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi 

ja rikoslain mukainen seksuaalinen ahdistelu tulisi muuttaa vastaamaan tasa-arvolaissa 

kiellettyä seksuaalista häirintää. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto piti tärkeänä, että raportissa vammaisten henkilöiden 

oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta tunnistetaan sukupuolten 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden risteämät ja nostetaan esiin vammaisten naisten 

asemaa ja oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Raportin tulee huomioida 

yhteiskunnallisten uudistusten vaikutukset vammaisten naisten, miesten ja 

sukupuolivähemmistöjen asemaan ja osallisuuteen. Naisjärjestöjen Keskusliitto oli huolissaan 

vammaisten naisten kohtaaman väkivallan yleisyydestä Suomessa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto keskittyi lausunnossaan kansallisten vähemmistöjen suojelua 

koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta arvioimaan kansallisia 

vähemmistöjä edustavien naisten asemaa ja sitä heikentäviä tekijöitä. Vihapuhe, syrjintä 

työmarkkinoilla ja asumisessa, naisiin kohdistuva väkivalta sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden saatavuus heikentävät erityisesti kansallisia vähemmistöjä edustavien 

naisten asemaa. Lausunto esittää sukupuolittain eritellyn tutkimustiedon Suomen 

kansallisista vähemmistöistä olevan erityisen tärkeää puiteyleissopimuksen 

täytäntöönpanossa. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiinnitti huomiota erityisesti romaninaisten ja 

saamelaisnaisten asemaan.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistutti lausunnossaan eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 

hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019, että Suomen valtio 

on sitoutunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kaikessa päätöksenteossaan. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati sukupuolitietoisen budjetoinnin käyttöönottoa 

koko laajaan talousarvioprosessiin ja kaikkiin kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin 

tavoitteisiin sisältäen mm. hallitusohjelman, valtiontalouden kehykset ja julkisen talouden 

suunnitelman, talousarvion ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja tulosohjauksen.   
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1.3 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 2018–2019 vaikuttamisen välineenä 

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta 2018–2019 -hanke jatkoi vuonna 2018 edeltäjähankkeessa 100 tasa-

arvotekoa 2016–2017 tehtyä työtä. Hankkeessa julkistettiin kaikkiaan 124 tasa-arvotekoa, 

minkä lisäksi ulkoministeriö osallistui hankkeeseen yli 100 teolla. Hanke on kerännyt 

huomiota median uutisoinnissa sekä saanut tunnustusta monilta keskeisiltä vaikuttajilta 

vuoden 2018 aikana. 

Erityisen näkyviä vuonna 2018 toteutuneita hankkeen tasa-arvotekoja ovat olleet Ylen tasa-

arvoisen urheilujournalismin lisääminen, sisäministeriön selvitys turvallisuuden tasa-arvosta 

Suomessa sekä eduskunnan selvitys tasa-arvon toteutumisesta eduskuntatyössä. Lisäksi 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018-2019 -hanke on vahvistanut vaikuttavuuttaan 

yhteistyöllä erityisesti seurakuntatoiminnan ja kaupunkien kanssa. Hankkeelle myönnettiin 

10 000 euron arvoinen NNKY-tunnustuspalkinto 24.4.2018 Maailman NNKY-päivän brunssilla. 

Hankkeen vuonna 2018 järjestetyt tilaisuudet keräsivät merkittävän määrän osallistujia sekä 

etäkatsojia. Erityisesti media-alan toimijoille suunnattu keskustelutilaisuus keräsi paljon 

positiivista palautetta ja huomiota ja loi tehokkaat yhteydet alan ammattilaisiin ja vaikuttajiin, 

lisäten sekä hankkeen että Naisjärjestöjen Keskusliiton näkyvyyttä mediassa. Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi koostuu vaikutusvaltaisista henkilöistä, joiden kautta 

hankkeen vaikuttavuus on tehostunut. Tasa-arvotekojen hankkeen avulla Naisjärjestöjen 

Keskusliitto on saanut uusia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä järjestö- ja 

vaikuttajakentän lisäksi. 

 

1.4 Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteiden edistäminen 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi toimintavuoden aikana yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa 

laadittujen hallitusohjelmatavoitteiden vuosille 2015 – 2019 toteutumista, hyödyntäen 

jäsenjärjestöjensä ja muiden tasa-arvoa edistävien tahojen asiantuntemusta. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto seurasi erityisesti naisten aseman kehitystä työmarkkinoilla ja taloudessa ja nk. 

Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen toimeenpanoa ja sote-uudistuksen valmistelua. 

Hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019 löytyvät liiton verkkosivuilta suomen- ja ruotsinkielisinä.  

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto valmisteli hallitusohjelmatavoitteet yhteistyössä 

jäsenjärjestöjensä kanssa tulevalle hallituskaudelle 2019-2023. Tavoitteet hyväksyttiin 

yksimielisesti Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa.  

Naiset vapaiksi – Tasa-arvo vaatii tekoja -hallitusohjelmatavoitteet vaativat tasa-

arvon takapakin pysäyttämistä. Tavoitteissa oli laajempien tavoitteiden lisäksi 

yksityiskohtainen listaus tasa-arvon lisäämiseksi. Kattavat ja konkreettiset tavoitteet 

johdattavat askeleet tasa-arvoisemmalle yhteiskunnalle. Jotta Suomi pysyy mukana 

pohjoismaisessa kehityksessä on seuraavat keskeiset uudistukset toteutettava viipymättä: 

puolet ministereistä naisia, myös hallituksen avainpaikoilla, kunnianhimoinen 

perhevapaauudistus, suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkiksi, translain 

uudistaminen, naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen ja Istanbulin sopimuksen 

NJKL:n hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

• Tasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä

• Tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus

• Tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys

• Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

• Tasa-arvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto

http://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelma-tavoitteet/
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täysimääräinen toteuttaminen, samapalkkaisuus ja kehitysrahoitus tyttöjen ja naisten 

hankkeisiin.   

Tavoitteet jaetaan mm. puolueiden ja eduskuntaryhmien johdolle, eduskuntavaaliehdokkaille, 

kansanedustajille, hallitukselle, ministeriöille, Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöille, 

kaikille sidosryhmille. Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 löytyvät liiton verkkosivuilta 

suomen- ja ruotsinkielisinä. 

 

 

1.5 Tasavallan presidentti – Tasa-arvojohtaja -kampanja 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kampanjoi tammikuussa 2018 käydyissä presidentinvaaleissa 

teemalla Tasavallan presidentti – Tasa-arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoi, 

että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja 

naisten oikeuksien toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliitto haastoi 

presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset 

presidentinvaalien avainteemaksi. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto lähetti presidenttiehdokkaille kyselyn, jossa kartoitettiin 

ehdokkaiden näkemyksiä presidentin tehtävistä tasa-arvon edistäjänä sekä tasa-arvon tilasta 

Suomessa ja kansainvälisesti. Keskusliiton lähettämään kyselyyn vastasivat kaikki 

presidentinvaalin ehdokkaat (Tuula Haatainen (SDP), Pekka Haavisto (Vihr.), Laura 

Huhtasaari (PS), Merja Kyllönen (Vas.), Sauli Niinistö, Nils Torvalds (RKP) ja Matti 

Vanhanen (Kesk.)). Presidentti Sauli Niinistön vastaukset Naisjärjestöjen Keskusliiton 

presidentinvaalikyselyyn ovat luettavissa täällä. Muut vastaukset ovat luettavissa täällä.  

 
1.6 Vaikuttaminen suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin: Miten digitalisaatio voi 

edistää sukupuolten tasa-arvoa? 

Naisjärjestöjen Keskusliitto valmisteli ja johti hanketta Naiset digiajassa yhteistyössä 22 

jäsenjärjestön ja yhteistyökumppanin kanssa. Hankkeen tavoitteina oli tarjota eri sektorien 

toimijoille tietoa digitalisaatiosta tasa-arvon edistäjänä ja lisätä sektorien välistä yhteistyötä 

tyttöjen ja naisten osaamisen hyödyntämiseksi meneillään olleessa yhteiskunnallisessa 

muutoksessa. Keskusliitto toteutti huhtikuussa 2018 osana Naiset #digiajassa -hanketta 

verkkokyselyn työelämän digitalisaatiosta ja järjesti kaksi teemaa syventävää 

asiantuntijakeskustelua ja yhden palautekeskustelun teemasta jäsenjärjestöjen kanssa.  

Asetettuja tavoitteita edistettiin valtakunnallisella viestintäkampanjalla sekä järjestämällä 

Naiset #digiajassa -seminaari 2.5.2018 Eurooppasalissa Helsingissä. Naisjärjestöjen 

Hankkeen avulla luotiin uutta ja vahvistettiin jo olemassa olevaa yhteistyötä eri 

yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. Hanke jatkoi naisjärjestöjen vaikutustyötä tasa-arvon 

edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Lue puheenjohtaja Eva Biaudet’n avauspuhe, 

katso seminaarin tallenne ja tutustu kuvagalleriaan.  

Samoin Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen 

toimiston kanssa kansainvälisen naistenpäivän viikolla 9.3.2018 seminaarin Naiset, tytöt ja 

NJKL:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

• Tasa-arvon takapakki pysäytettävä

• Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta

• Työelämä tarvitsee tasa-arvoa

• Naisiin kohdistuvan väkivallan on loputtava

• Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys

• Tasa-arvoa urheiluun ja kulttuuriin

• Tytöt ja naiset kehitysyhteistyön keskiöön

• Naiset mukana kokonaisturvallisuudessa

http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelma-tavoitteet/
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelma-tavoitteet/
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-presidentinvaalien-ehdokaskysely-sauli-niinisto.pdf
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/presidenttiehdokkaiden-vastaukset844254635.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-naiset-digiajassa-eva-biaudetn-puhe-2742018243591163.pdf
https://www.youtube.com/channel/UClxPAylmPLNHJZh_GwAAtFw/videos
http://www.naisjarjestot.fi/media/kuvagalleria-338070402/naiset-digiajassa-seminaari-252018/
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digiosallisuus. Teemoina olivat miten varmistetaan naisten ja tyttöjen yhtäläinen 

osallistuminen teknologisessa murroksessa, miten digitalisaatiolla edistetään sukupuolten 

tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia ja mitä EU:n tulisi tehdä naisten ja tyttöjen 

voimaannuttamiseksi.  

Naisten digitalisaation edistämiselle oli suurta kiinnostusta jäsenjärjestöissä ja laajemmin 

sidosryhmissä ja mediassa. Kun digitalisaation tehtävänä on tuottaa parempia palveluja ja 

laajempaa hyvinvointia, on välttämätöntä, että digitalisaatioon tartutaan sukupuolten tasa-

arvon kysymyksenä. Digitalisaatio vaikuttaa laajasti jo nyt naisvaltaisiin aloihin ja naisilla on 

vahva kokemus digitalisaation käyttäjinä ja kuluttajina. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati, 

että naisten osallistuminen ja sukupuolten tasa-arvo lisätään osaksi 

valtakunnallisen digitalisaation ohjelmia ja kärkihankkeita.  

 

2. YHTEISTYÖ JÄSENJÄRJESTÖJEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA  

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 58 jäsenjärjestöä kokoavat yhteen 400 000 naista eri 

elämänalueilta. Yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keskusliitolla on laajasti erilaista 

asiantuntemusta ja osaamista sekä sisällöllisesti että alueellisesti. Vuonna 2018 

Naisjärjestöjen Keskusliitto teki tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä jäsenjärjestöjensä ja 

yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa vaikuttamistyössä, viestinnässä, hankkeissa ja 

tapahtumissa. Yhteiskunnalliset sidosryhmät osallistuivat laajasti Keskusliiton 

keskusteluavauksiin ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen toimiin.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestettiin 19.11.2018 Aalto-yliopistolla 

Espoossa ja sen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus Naiset valtaavat Otaniemen - 

yliopistot koulutuksen ja työelämän segregaation purkajina. Keskustelutilaisuuden avasivat 

Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet (puhe) ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä (Ilkka 

Niemelän puhe). Puhujina olivat professori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja 

Heta Räikkönen, Women of Aalto hallituksen puheenjohtaja Noora Vänttinen, Aalto-yliopiston 

ylioppilaskunta ja Venla Pouru, Aalto Women in Business. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus hyväksyi jäsenekseen Sisters in Charge International 

ry:n (23.8.2018). Puutarhanaiset ry erosi Naisjärjestöjen Keskusliitosta 5.3.2018 ja Helsingin 

Saskia ilmoitti erostaan 30.11.2018. Vuoden 2018 lopussa Naisjärjestöjen Keskusliittoon 

kuului 58 jäsenjärjestöä. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto toimi tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa 

viestinnässä, hankkeissa ja vaikuttamistilaisuuksissa sekä kahden- että monenkeskisissä 

tapaamisissa. Jäsenjärjestöt osallistuivat laajasti esimerkiksi Naiset #digiajassa- ja Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeisiin ja viestivät niistä. Naisjärjestöjen Keskusliiton viestejä 

ja hallitusohjelmatavoitteita valmisteltiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, ja jäsenistö 

oli vahvasti sitoutunut yhteisesti valittujen viestien jakamiseen.  

 

2.1 Naisjärjestöjen johdon foorumi 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti jäsenjärjestöilleen ensimmäistä kertaa Naisjärjestöjen 

johdon foorumin 13.2.2018 Bulevardin seurakuntasalissa Helsingissä. Tapahtuma kokosi 

yhteen 34 naisjärjestön johtoa, puheenjohtajia, pääsihteereitä, toiminnanjohtajia ja muuta 

johtoa kuulemaan ajankohtaisista tasa-arvoteemoista, keskustelemaan naisjärjestöjen 

yhteisistä strategisista linjauksista ja viesteistä sekä vaikuttamaan, verkostoitumaan ja 

ideoimaan tulevaa työtä. Keskusteluissa oli mukana myös yhteiset hankkeet vuonna 2018. 

Osallistujia oli yli 50 ja tapahtuma oli menestys, jolle osallistujat toivovat jatkoa. 

Naisjärjestöjen johdon foorumi järjestetään uudestaan 5.2.2019. 

 

2.2 Kansalliseen verkostoyhteistyöhön osallistuminen 

http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-naiset-valtaavat-otaniemen-avauspuhe-19112018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/ajankohtaista-941219086/?newsid=623&newstitle=Naiset+ovat+tervetulleita+valtaamaan+Otaniemen%21
http://www.naisjarjestot.fi/ajankohtaista-941219086/?newsid=623&newstitle=Naiset+ovat+tervetulleita+valtaamaan+Otaniemen%21
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Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka 

valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä 

antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien 

toimenpiteiden kehittämiseksi. TANE edistää myös tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja 

-tulosten hyödyntämistä käytännössä.  

Vuosien 2015–2019 TANEn puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sari Raassina. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton asiantuntijajäsenenä neuvottelukunnassa oli pääsihteeri ja 

varalla järjestösihteeri. Keskusliitto osallistui aktiivisesti TANEn toimintaan 

neuvottelukunnassa, sen jaostoissa ja toimikunnissa. Vuoden aikana TANE mm. valmisteli 

hallitusohjelmatavoitteet ja järjesti Tasapelisemisaarin, jonka teemoina olivat pelimaailman 

sukupuoliroolit, syrjintä ja seksismi sekä pelimaailma ympäristönä, jossa voidaan edistää 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Vuonna 2017 TANE teki tiivistä yhteistyötä Keskusliiton kanssa olemalla toinen vastuutaho 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa ja osallistumalla hankkeen kuluihin.  

Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete - NYTKIS ry on 

naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki eduskunnassa olevien puolueiden 

naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen Sukupuolentutkimuksen seura 

SUNS ry ja Naisasialiitto Unioni ry. NYTKISin tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta tasa-

arvoasioista ja seurata kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomen lainsäädännössä, 

politiikassa ja käytännön tasolla. NYTKISillä on myös alueellisia toimikuntia. Vuoden 2018 

puheenjohtajana toimi Sosiaalidemokraattisten naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti 

Tuppurainen. Nytkiksen 30-vuotista taivalta juhlistettiin tasa-arvosta vastaavan ministeri 

Annika Saarikon järjestämällä vastaanotolla Säätytalolla 19.3.2018.  Vuoden 2019 

puheenjohtajaksi valittiin Keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Ulla Parviainen. 

NJKL:n edustajana NYTKIS ry:n hallituksessa toimii Terhi Heinilä varsinaisena jäsenenä ja 

varajäsenenä Anni Hyvärinen/Anniina Vainio.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli jäsenenä Suomen UN Women ry:ssä, Suomen YK-liitossa, 

Väestöliitossa ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepassa.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet valittiin Valtioneuvoston 

kansainvälisen tasa-arvopalkinto IGEP:in palkintolautakunnan jäseneksi. 

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Pekka Haavisto. Keskusliiton 

puheenjohtaja ja pääsihteeri olivat mukana puhujina Suomen tasa-arvon tilasta 

kansainväliseen kehitykseen verrattuna Smolnassa 25.10.2018 järjestetyn toisen IGEP-

palkinnon lanseeraustilaisuudessa. Keskusliitto osallistui tilaisuuden valmisteluun. Toinen 

kansainvälinen IGEP-palkinto jaetaan Tampere-talossa järjestettävässä tilaisuudessa Suomen 

EU-puheenjohtajuuskaudella 2019.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan 

(MONK) jäsenenä vuoden 2018 valtakunnallisten maanpuolustuskurssien osallistujien 

valintaan. Keskusliitto piti voimakkaasti esillä naisten osuuden lisäämistä kursseille.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsenet Riikka Vacker ja Pia Öhman osallistuivat liiton 

ehdotuksesta valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli jäsenenä THL:n tasa-arvotiedon keskuksen 

asiantuntijaryhmässä ja osallistui valtakunnallisten tasa-arvopäivien suunnitteluun.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli toista vuotta edustettuna LUMA (luonnontieteet ja 

matematiikka) -neuvottelukunnassa ja Keskusliiton edustaja osallistui mm. valtakunnallisille 

LUMA-päiville. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa erityisesti nostaa esiin koulutuksen nykyistä 

segregoitunutta tilannetta ja tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun merkitystä.  
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Naisjärjestöjen Keskusliitto lisättiin mukaan laajennetun EU-jaosto 25:n jäseneksi. Liiton 

pääsihteeri osallistui kokouksiin. Laajennetun jaoston kokouksissa esillä olivat mm. Itävallan 

epävirallisen tasa-arvoministerikokouksen Suomen kannat, Romania-Suomi-Kroatia –trion 

tasa-arvojulistus ja tulevan Suomen EU-puheenjohtajakauden 2019 linjaukset sosiaali- ja 

terveysministeriön hallinnonalalla. Jaoston puheenjohtajana toimi STM:n johtava asiantuntija 

Merja Mustonen. 

 

We All Finland Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui We All Finland -hankkeen 

kumppanuusverkostoon. Hankkeesta vastaavat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska 

Handelshögskolan ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimushankkeessa 

tarkastellaan erilaisten ihmisten työelämän mahdollisuuksia tukevia ja rajoittavia tekijöitä. 

Hankkeen tavoitteena on mm. tuottaa tietoa ja käytännön ehdotuksia kestävän ja tasa-

arvoisen työelämän kehittämiseen sekä selvittää työhön pääsyn esteitä ja esimerkiksi työn ja 

perheen yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia. NJKL viesti hankkeen tutkimustuloksista ja 

tapahtumista eri viestintäkanavillaan. 

Miina Sillanpään Seura Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui tiiviisti Miina Sillanpään 

liputuspäivän kampanjointiin syksyn 2018 aikana yhteistyössä Miina Sillanpää Seuran ja 

Miina Sillanpää säätiön kanssa. NJKL oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Miina Sillanpään 

ja kansalaisvaikuttamisen päivä vakiintuisivat virallisiksi liputuspäiviksi vuosittain 1. 

lokakuuta. Suomen 1. naisministeri Miina Sillanpää oli aikansa merkittävä 

kansalaisvaikuttaja, koulutuksen, sivistyksen ja tasa-arvon puolestapuhuja. Hän otti kantaa 

yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen mm. perustamalla 

ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen ja ajamalla kouluruokailun järjestämistä. 

Elämäntyönsä ja saavutuksiensa ansiosta Miina soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi 

ja ansaitsee vakiintuneen liputuspäivän. Katso tästä videot suomeksi ja ruotsiksi. 

Muut verkostot 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli Suomen UN Womenin koordinoimassa 1325-verkostossa, 

jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, 

rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Samoin NJKL oli Ihmiskaupan vastaisen 

järjestöverkoston, Amnestyn Suomen osaston Joku Raja -työvaliokunnan sekä Suomen 

kansallisen väkivaltaobservatorion jäsen. Naisjärjestöjen Keskusliitto liittyi mukaan vuoden 

aikana perustettuun Väestöliiton vetämään kansalaisjärjestöjen seksuaalioikeusverkostoon.  

LIITE 2: Naisjärjestöjen Keskusliiton edustukset 

 

2.3 Yhteistyöhankkeet ja tapahtumat  

 

 

 

 

 

Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat jäsenjärjestöille ja sidosryhmille 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti jäsenjärjestöilleen ensimmäistä kertaa Naisjärjestöjen 

johdon foorumin 13.2.2018 Bulevardin seurakuntasalissa. Tapahtuma kokosi yhteen 34 

naisjärjestön johtoa verkostoitumaan ja ideoimaan naisjärjestöjen yhteisiä linjauksia, viestejä 

ja vaikuttamista sekä hankeyhteistyötä vuonna 2018. Yhteensä osallistujia oli noin 50 ja 

tilaisuus keräsi paljon hyvää palautetta. Jäsenjärjestöjen johdon foorumi toteutetaan toista 

kertaa 5.2.2019. 

 

Yli 1200 osallistujaa Naisjärjestöjen Keskusliiton 

vuonna 2018 yhteistyössä eri tahojen kanssa 

järjestämässä 13 tilaisuudessa. 

 

https://youtu.be/vVg-FGcLoq8
https://www.youtube.com/watch?v=h3btYJ9imDQ


13 
 

 

Naiset #digiajassa: Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa? 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton sekä 21 jäsenjärjestön ja Yrkesinstitutet Prakticumin kanssa 

yhteistyönä toteutetussa hankkeessa keskityttiin digitalisaation mahdollisuuksiin edistää 

sukupuolten tasa-arvoa. Tarkastelun kohteena olivat naiset etenkin työelämässä mutta myös 

koulutuksessa ja palveluiden käyttäjinä. Hankkeen tavoitteina oli tarjota eri sektorien 

toimijoille tietoa digitalisaatiosta tasa-arvon edistäjänä ja lisätä sektorien välistä yhteistyötä 

tyttöjen ja naisten osaamisen hyödyntämiseksi meneillään olleessa yhteiskunnallisessa 

muutoksessa. Teemoina oli miten naiset voivat vaikuttaa digitalisaatiokehitykseen ja naiset 

työn murroksen kärjessä tulevaisuutta tekemässä.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton koordinoiman hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat 

Eurooppanaiset ry, Kalevalaisten Naisten Liitto ry, KD Naiset ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, 

Maria Akatemia ry, Marttaliitto ry, Miina Sillanpään Säätiö, Monika-Naiset liitto ry, Mother in 

Business MiB ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Rusetti – Vammaisten naisten 

valtakunnallinen yhdistys ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Keskustanaiset 

ry, Suomen Kosmetologien Yhdistys ry, Suomen NNKY-liitto, Suomen Yrittäjänaiset ry, 

Vihreät Naiset ry sekä Zonta International Piiri 20 ry. Hankeyhteistyötä tehtiin myös 

Yrkesinstitutet Prakticumin kanssa. 

Digitalisaatiota käsiteltiin hankkeessa ennen kaikkea mahdollisuutena edistää tasa-arvoa, 

huomioiden kuitenkin tekijät, jotka vaikeuttavat naisten digiosallisuutta. Hankkeen 

kohderyhminä toimivat oppilaitokset, yritykset, päättäjät ja järjestöt. Hanke toteutettiin 

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Hankkeelle myönnettiin 10 000 euron tuki, joka 

käytettiin hankkeen toteutusta ideoineen hanketyöryhmän sekä hankeseminaarin kulujen 

kattamiseen. LIITE 5: Hankkeiden raportit ja liitteet 

Keskustelua teeman ympärillä käytiin erityisesti seminaaripäivänä sosiaalisessa mediassa 

tunnisteilla #naisjärjestöt #digiajassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi 2.5.2018 

kannanoton Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa – Digitalisaatio on tasa-

arvokysymys. Twitterissä aihetunnisteilla #naisjärjestöt ja #digiajassa käyty keskustelu 

tavoitti yli 143 000 käyttäjää, ja twiittejä tunnisteelle #digiajassa kertyi 174 kappaletta. 

Hankkeen päätöstapahtumana järjestettiin iltapäivän mittainen Naiset #digiajassa -seminaari 

2.5.2018 Eurooppasalissa. Seminaari keräsi 100 osallistujaa muun muassa 

kansalaisjärjestöistä, puolueista, julkishallinnosta ja korkeakouluista. Suoran 

verkkolähetyksen välityksellä tilaisuutta seurasi 32 katsojaa. Seminaarin avasi puheenjohtaja 

Eva Biaudet ja puheenvuoroissa nostettiin esiin naiset digiajan innovaattoreina ja osaajina 

sekä keinoja, joilla naiset voivat vaikuttaa digitalisaatiokehitykseen ja joilla naisia voisi 

kannustaa alalle. Puhujina olivat mm. Kati Hagros, Chief Digital Officer, Aalto-yliopistolta, Kati 

Tiainen, globaalin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja, Microsoftilta ja kansanedustajat 

Aila Paloniemi ja Lenita Toivakka. 

Tilaisuudessa kuultiin myös eduskunnan varapuhemies Tuula Haataisen puheenvuoro naisista 

työn murroksen kärjessä tulevaisuutta tekemässä. Seminaarin päätti Naisjärjestöjen 

näkökulmia digitalisaatioon sukupuolten tasa-arvon edistäjänä -paneeli, jossa 

hankekumppanit saivat esittää kansanedustajista ja ministeriöiden johtohenkilöistä 

koostuvalle paneelille ajatuksia ja kysymyksiä sukupuolten tasa-arvosta digitalisaatiosta. Lue 

puheenjohtaja Eva Biaudet’n avauspuhe, katso seminaarin tallenne ja tutustu kuvagalleriaan.  

Hankkeessa toteutettiin verkkokysely, jossa kartoitettiin naisten mielipiteitä, osaamista ja 

vaikuttamismahdollisuuksia työelämän digitalisaatiossa. Kyselyyn vastasi 193 ihmistä. 

Kyselystä tehtiin infokoonti Naisjärjestöjen Keskusliiton verkkosivuille ja seminaarissa 

jaettavaksi sekä grafiikkaa, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa. 

http://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=559&newstitle=Naisia+tarvitaan+digitaalisen+kehityksen+k%C3%A4rkijoukoissa+%E2%88%92+Digitalisaatio+on+tasa-arvokysymys
http://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=559&newstitle=Naisia+tarvitaan+digitaalisen+kehityksen+k%C3%A4rkijoukoissa+%E2%88%92+Digitalisaatio+on+tasa-arvokysymys
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-naiset-digiajassa-eva-biaudetn-puhe-2742018243591163.pdf
https://www.youtube.com/channel/UClxPAylmPLNHJZh_GwAAtFw/videos
http://www.naisjarjestot.fi/media/kuvagalleria-338070402/naiset-digiajassa-seminaari-252018/
http://www.naisjarjestot.fi/ajankohtaista-941219086/?newsid=560&newstitle=Naiset+%23digiajassa+-kyselyn+tuloksia%3A+Miten+digitalisaatio+n%C3%A4kyy+sinun+ty%C3%B6ss%C3%A4si%3F
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Palautekyselyn ja hanketyöryhmältä saadun suullisen palautteen perusteella hankkeen 

teemaa pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena tasa-arvokysymyksen. Erityisen positiivista 

palautetta keräsivät asiantuntija-alustukset. 

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hanke 

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta 2018–2019 -hanke jatkoi vuonna 2018 edeltäjähankkeessa 100 tasa-

arvotekoa 2016–2017 tehtyä työtä. Hanketta jatkettiin 100 tasa-arvotekoa -

neuvottelukunnan ja tasa-arvotekojen tekijöiden pyynnöstä. Hankkeeseen ilmoitettiin uusia 

tasa-arvotekoja vuoden 2018 maalis-joulukuussa yhteensä 19 koulutukseen, työelämään, 

kulttuuriin ja urheiluun liittyviä tekoja. Lisäksi kymmenet aiemmassa hankkeessa mukana 

olleet tasa-arvoteot jatkuivat tai kehittyivät eteenpäin edelleen vuonna 2018.  

Alkuvuodesta 2018 laadittiin vuonna 2017 päättyneen 100 tasa-arvotekoa -hankkeen 

loppuraportointi opetus- ja kulttuuriministeriölle. 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa 

julkistettiin kaikkiaan 124 tasa-arvotekoa, minkä lisäksi ulkoministeriö osallistui hankkeeseen 

yli 100 teolla. Hankkeen muut tulokset on koottu tiivistetysti tänne. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä Yleisradion kanssa järjesti 8.2.2018 Helsingissä 

European Broadcasting Union (EBU) Women Executives in Media -seminaarin, jonka 

aihe oli naisten urheilu mediassa. Tilaisuuteen osallistui Euroopan yleisradioyhtiöiden johtoa. 

Presidentti Tarja Halonen piti tilaisuudessa puheenvuoron, jossa nostettiin esille tasa-

arvotekojen hankkeita ja muun muassa Ylen tavoite lisätä tasa-arvoa urheilujournalismin 

sisällöissä. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui mm. tilaisuuden ohjelman suunnitteluun, 

puhujien kutsumiseen, presidentin puheen ja moderaattorin työn valmisteluun. Yle esitteli 

YleUrheilun tasa-arvotekoaan omassa puheenvuorossaan muille eurooppalaisille 

mediataloille. Englanninkieliseen tiivistelmään tapahtuman annista voi tutustua tästä. 

Presidentti Halosen puhe tässä.  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistui 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen 

perustamalla uuden, joka toinen vuosi jaettavan kirkon tasa-arvopalkinnon. Ensimmäisen 

palkinnon saaja julkistettiin 22.5.2018 Kirkkohallituksessa. Palkinnon sai FT, tuomiorovasti 

Satu Saarinen. Tunnustuksen luovutti arkkipiispa Kari Mäkinen. Lisää kirkkohallituksen 

ensimmäisen tasa-arvopalkinnon myöntämisestä ja tilaisuudesta voi lukea täällä. 

 

Sisäministeri Kai Mykkänen julkisti sisäministeriön tasa-arvoteon 31.5.2018 valtion 

juhlahuoneisto Smolnassa. Teko oli selvitys turvallisuuden tasa-arvosta Suomessa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui selvityksen julkistamistilaisuuteen ja käytti tilaisuudessa 

pyydetyn kommenttipuheenvuoron. Sisäministeriön selvitykseen ja tapahtumaan voi 

perehtyä täällä. 

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen ensimmäinen tapahtuma oli #Tasaarvoteot – 

Media tasa-arvon edistäjänä -keskustelutilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 

12.6.2018. Tilaisuudessa Yleisradion, Helsingin Sanomain, Hufvudstadsbladetin ja 

Aamulehden johtoon kuuluvat henkilöt keskustelivat median tekemistä tasa-arvoteoista ja 

niiden merkityksestä. Paneelikeskustelua kommentoi mediatutkija, professori Anu Koivunen. 

Paikalla oli runsaat 70 henkeä. Tilaisuus keräsi positiivista palautetta ja sai huomiota 

esimerkiksi Radio Suomen Päivän suorassa lähetyksessä ja Markkinointi ja mainonta -

lehdessä. Tilaisuuden tallennetta on katsottu yhteensä yli 70 kertaa. Tilaisuudessa käydystä 

keskustelusta voi lukea lisää täällä. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui Porin SuomiAreenaan 16.-20.7.2018. Tapahtumassa 

keskusteltiin eri tahojen ja vaikuttajien kanssa. Paikalla olivat Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 

-projektipäällikkö Liisa Ketolainen ja NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä. Lisäksi johtoryhmän 

http://tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=539&newstitle=100+tasa-arvotekoa+ja+enemm%C3%A4nkin+paketissa%21
http://tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=543&newstitle=Yle+shares+best+practices+on+women%27s+sport+coverage+with+European+colleagues
http://www.tasaarvoteot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/ebu-women-and-sport-puheenvuoro-82-final.pdf
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=567&newstitle=Kirkkohallituksen+ensimm%C3%A4inen+tasa-arvopalkinto+FT%2C+tuomiorovasti+Satu+Saariselle
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=571&newstitle=Sis%C3%A4ministeri%C3%B6+julkisti+selvityksen+turvallisuuden+tasa-arvosta
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=575&newstitle=Median+tasa-arvoteot+her%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t+my%C3%B6s+vastustusta+
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jäsen, NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui lukuisiin paneelikeskusteluihin, joissa hän 

toi esille naisten oikeuksia ja tasa-arvotekoja. 

Hanke järjesti yhteistyökumppaneilleen keskustelutilaisuuden tasa-arvotekojen 

tilanteesta ravintola Sisäpihassa 30.8.2018. Tapaaminen keräsi yhteen noin 40 henkilöä, 

joihin kuului kumppanijärjestöjen ja tasa-arvotekoja tehneiden organisaatioiden edustajia 

sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäseniä. Tilaisuuden pääpaino oli osallistujien omien 

organisaatioiden tasa-arvotyössä ja suunnitelmissa. Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen kuulumisia ja tulevia tapahtumia.  

Eduskunnan tasa-arvoteko oli selvitys tasa-arvon toteutumisesta eduskuntatyössä. 

Selvitys julkistettiin 12.9.2018. Puhemies Paula Risikko kertoi julkistustilaisuudessa 

aloittaneensa toimet seksuaalisen häirinnän ja kansanedustajiin kohdistuvien uhkausten 

kitkemiseksi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tasa-arvoa kansanedustajien työssä 

selvitettiin. 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokousti 3.10.2018 Pasilassa Isolla Pajalla. 

Tilaisuuden kutsui koolle Yleisradio. Kokous keräsi yhteen lähes 30 foorumin jäsentä 

keskustelemaan tasa-arvotekojen ja tasa-arvon tilasta Suomessa. Tilaisuuden 

puheenjohtajana toimi foorumin puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen. Tilaisuuden 

painopiste oli monin tavoin media. Sekä Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yle urheilun 

päällikkö Panu Pokkinen että ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki esittelivät 

kokouksessa ja sen jälkeisellä Ylen toimituksen tutustumiskierroksella Ylen toimintaa tasa-

arvonäkökulmasta. Toimituksen tutustumiskierrokselle osallistui noin 20 foorumin jäsentä. 

Tilaisuudessa käydystä keskustelusta voi lukea lisää täällä. 

Lokakuussa hanke oli esillä myös valtakunnallisilla tasa-arvopäivillä Helsingissä. Hanke 

esitteli toimintaansa päivien ohjelmaan kuuluneen hankefoorumin tilaisuudessa 11.10.2018 

ja kannusti uusia toimijoita mukaan toteuttamaan tasa-arvotekoja. 

Liikunnan ja urheilua tasa-arvoon keskittynyt Tasa-arvo maaliin -keskustelutilaisuus 

järjestettiin 24.10.2018 yhteistyössä tasa-arvotekojen hankkeen, MonaLiikun ja Jalkapallon 

pelaajayhdistyksen kesken. Forum Kukontorilla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui paikan 

päällä noin 60 henkilöä. Tilaisuudessa pidettiin kaksi paneelia, joiden aiheet olivat 

urheilujohtaminen ja -palkkaus sekä medianäkyvyys ja sponsorointi. Ensimmäiset panelistit 

olivat Suomen Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, HJK:n jalkapalloilija Essi Sainio, 

kansainvälisen olympiakomitean jäsen Sari Essayah, tasa-arvovaltuutettu Jukka 

Maarianvaara ja HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Toisen paneelin keskustelijoita olivat 

Ylen Sportmagasinet-ohjelman tuottaja Anki Karhu, Veikkauksen sponsorointipäällikkö 

Johanna Kozul, HJK:n jalkapalloilija Linda Ruutu ja Turun yliopiston tutkija Riikka Turtiainen. 

Tilaisuus suoratoistettiin Facebookin kautta, ja sen YouTube-tallenteella oli tammikuussa 

2019 lähes 200 näyttökertaa. Tilaisuus sai runsaasti hyvää palautetta, ja sitä kehuttiin muun 

muassa tuoreista näkökulmista ja kiinnostavasta keskustelusta. Tilaisuudesta kertovan 

uutisen voi lukea ja tallenteen katsoa täällä. 

Projektipäällikkö Anni Granat esitteli hanketta Pirkanmaan maakuntaliiton järjestämässä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustapaamisessa 15.11.2018. TASOVA-yhteistyöstä alkunsa 

saaneessa tapaamisessa olivat paikalla muun muassa ohjelmajohtaja Elina Hykkönen, HYTE-

suunnittelija Johanna Riippi ja projektipäällikkö Tiina Ramstedt-Sen. 

Syksyllä 2018 hanke järjesti yhteisen tasa-arvotekojen haastekampanjan kaikille 

Suomen seurakunnille yhdessä Ekumeenisen Vastuuviikon kanssa. Tavoite oli 

kannustaa seurakuntia edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tekemällä konkreettisia 

tasa-arvotekoja ja osallistumaan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen. 

Ekumeenisen Vastuuviikon 2018 teema oli naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti naisten 

oikeus ihmisarvoiseen työhön. Haasteeseen liittyi presidentti Tarja Halosen seurakunnille 

osoitettu kannustuskirje. Haastekampanja ja tasa-arvoteot mainittiin myös Naiset johtajina 

kirkossa -seminaarin avauspuheessa 2.10.2018. Varsinaisen tasa-arvoteon teki määräaikaan 

http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=587&newstitle=Tasa-arvoteoilla+vaikuttavuutta+-aamukahveilla+vaihdettiin+kuulumisia+ja+ideoita
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=596&newstitle=Selvitys+tasa-arvon+toteutumisesta+eduskunnassa+on+julkaistu+
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=605&newstitle=Median+rooli+tasa-arvon+edist%C3%A4misess%C3%A4+puhututti+Tasa-arvoteoilla+vaikuttavuutta+-foorumin+kokouksessa
http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=612&newstitle=Huippu-urheilun+tasa-arvon+edist%C3%A4minen+vaatii+rohkeaa+edell%C3%A4k%C3%A4vijyytt%C3%A4
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mennessä yksi seurakunta, mutta itse tasa-arvoviesti levisi Vastuuviikon myötä merkittävästi 

laajemmalle: alustavien tietojen mukaan Vastuuviikon kampanjan painettujen lehtien 

välityksellä tavoitettiin noin 850 000 ja radion välityksellä noin 700 000 henkilöä. 

Osana seurakunnille suunnattua haastetta Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -nettisivulle 

kerättiin myös ehdotuksia siihen, millaisia tasa-arvotekoja seurakunnat voisivat tehdä. 

Vinkkejä mietittiin yhdessä useiden eri kirkkojen edustajien kanssa. Syksyllä nettisivuille 

koottiin myös laajemmin tasa-arvotekojen malleja jo tehtyjen tekojen pohjalta eri 

organisaatioiden, kuten työpaikkojen ja kuntien, tarpeisiin. 

Kesällä ja syksyllä 2018 hanke teki yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 

liikunnan ja urheilun Piikkarit-tasa-arvopalkinnon jakamisessa ja tasa-arvotekojen 

keräämisessä. Hanke lähestyi kaikkia Olympiakomiteaan kuuluvia liikunnan ja urheilun 

lajijärjestöjä sähköpostitse lokakuussa ja muistutti opetus- ja kulttuuriministeriön haasteesta. 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen ilmoitettiin määräaikaan mennessä yhteensä 

12 uutta liikunnan ja urheilun tasa-arvotekoa, ja kaikki hankkeeseen ilmoitetut teot 

osallistuivat kilpailuun Piikkarit-palkinnosta. Ministeri Sampo Terho jakoi palkinnot parhaille 

teoille 4.12.2018 valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa järjestetyssä 

palkintojenjakotilaisuudessa. 

Syksyn aikana hankkeessa suunniteltiin ja kehitettiin yhteistyötä kaupunkien suuntaan. 

Joulukuussa projektipäällikkö Anni Granat, NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä ja Tanen 

pääsihteeri Hannele Varsa tapasivat Vantaan kaupungin edustajia Vantaan kaupungintalolla. 

Tilaisuudessa suunniteltiin naiskaupunginjohtajien verkostoitumis- ja tasa-

arvotekotapaamista keväälle. Tapaamisen koollekutsujana toimii Vantaan kaupunginjohtaja 

Ritva Viljanen. Vantaan kaupungilta suunnittelutilaisuuteen osallistuivat kehittämispäällikkö 

Tarja Lumijärvi, suunnittelija Meija Tuominen sekä tapahtumatuottaja Eerika Poikolainen. 

Loppuvuodesta hankkeessa käynnistyi kesän 2019 SuomiAreena -keskustelutilaisuuden 

suunnittelu. Tilaisuutta suunniteltiin yhteistyössä Soroptimist International Finlandin ja Zonta 

International Piiri 20:n kanssa. Tilaisuuden aiheeksi sovittiin tytöt ja STEM-alat. 

Lisäksi Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen edeltäjä 100 tasa-arvotekoa -hanke sai 

tunnustusta 24.4.2018, kun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY-liitto) palkitsi sen 

10 000 euron arvoisella NNKY-tunnustuspalkinnolla 24.4.2018 Maailman NNKY-päivän 

brunssilla. NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä piti tapahtumassa kiitospuheen hankkeen 

puolesta. Tilaisuuteen osallistui muun muassa presidentti Halonen. 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -viestintä 

Hankkeen nettisivuille tehtiin maalis-joulukuussa 2018 yhteensä useita kymmeniä juttuja. 

Niihin kuului muun muassa tasa-arvotekoihin ja tasa-arvotekojen haastekampanjoihin 

liittyviä artikkeleita, tiedotteita ja haastatteluja. Nettisivujen juttuja ja tasa-arvotekoja tuotiin 

aktiivisesti esille Naisjärjestöjen Keskusliiton Facebook-sivuilla ja Twitterissä. 

Syksyn 2018 aikana hanke lähetti eri organisaatioille kutsuja, joissa näitä pyydettiin mukaan 

hankkeeseen omalla tasa-arvoteollaan. Kutsutuista tahoista lähti mukaan syksyn aikana 

muun muassa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta häirinnän vastaisella kampanjallaan. 

Loppuvuodesta hanke toteutti kyselyn kolmelle hankkeen kannalta keskeiselle ryhmälle: 

hankkeen foorumin jäsenille, liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen tekijöille sekä elokuun 

aamupalatapaamiseen osallistuneille hankekumppaneille. Kyselyissä kartoitettiin 

organisaatioiden tasa-arvotekojen kuulumisia, tuloksia ja mahdollisia jatkosuunnitelmia sekä 

toiveita uusista yhteistyön muodoista. Kyselyistä saatuja tuloksia hyödynnettiin ja 

hyödynnetään myös jatkossa hankkeen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

LIITE 3: Keskeisimmät tilaisuudet jäsenjärjestöille ja sidosryhmille 

2.4 Muut hankkeet, tilaisuudet ja tapahtumat 

http://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=553&newstitle=100+tasa-arvotekoa+-hankkeelle+NNKY%3An+tunnustuspalkinto%21+
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/suomen-nnkyliitto-2442018.pdf
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Stop! Päätepysäkki syrjinnälle julkisessa liikenteessä Naisjärjestöjen Keskusliitto 

osallistui Ihmisoikeusliiton viestintäkampanjaan viikoilla helmikuussa 2018. Kampanja 

toteutettiin yhteistyössä lukuisten eri toimijoiden kanssa, HSL:n, HKL:n ja Ihmisoikeusliiton 

johdolla. 

Kansainvälinen naistenpäivä Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui Euroopan parlamentin 

tiedotustoimiston pyynnöstä kansainvälisen naistenpäivän seminaarin ”Naiset, tytöt ja 

digiosallisuus” järjestämiseen 9.3.2018 Eurooppasalissa. Mukana keskustelemassa 

sukupuolten tasa-arvosta digitalisaatiossa olivat mm. puheenjohtaja Eva Biaudet 

(avauspuhe), varapuheenjohtaja Satu Keiski-Toni (kommenttipuheenvuoro) ja Euroopan 

parlamentin jäsenistä Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Heidi Hautala ja Liisa 

Jaakonsaari. Tilaisuuden juonsi Marttaliiton pääsihteeri, Digi arkeen -neuvottelukunnan 

puheenjohtaja Marianne Heikkilä. Tilaisuudessa oli noin 100 osallistujaa. 

Helsinki Pride Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui Helsinki Pride -viikkoon 25.6.–1.7.2018 

viestimällä viikon tapahtumista Facebook-sivullaan sekä ottamalla osaa Pride-kulkueeseen 

lauantaina 30.6. yhdessä jäsenjärjestöjensä edustajien kanssa. Ennen kulkuetta Naisasialiitto 

Unionin tiloissa järjestetyille glitter-etkoille osallistui noin 30 henkilöä ja marssille noin 60 

henkilöä. Naisjärjestöt-blokissa kannettiin vuoden 2017 vuosikokouksen antaman 

julkilausuman mukaisia ”Naisjärjestöt vaativat – Translaki uudistettava” –kylttejä ja 

jäsenjärjestöjen tunnuksia. 

Tasa-arvo edellä – kohti Suomen EU-puheenjohtajakautta Naisjärjestöjen Keskusliitto 

osallistui yhteistyössä Nytkiksen ja Demarinaisten kanssa keskustelutilaisuuden 

järjestämiseen 1.10.2018 Luonnontieteellisessä museossa. Teemana oli Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden tasa-arvotavoitteet. Osallistujia oli noin 40. Tilaisuuden avasi 

varapuhemies Tuula Haatainen. Mukana paneelissa olivat Svenska Kvinnoförbundetin 

puheenjohtaja Anna Jungner-Nordgren, kansanedustaja Juhana Vartiainen, STM:n tasa-

arvoyksikön Eeva Raevaara, Eurooppanaisten puheenjohtaja Auni-Marja Vilavaara ja 

NJKL:stä Terhi Heinilä. Keskustelun teemoiksi nousivat muun muassa sukupuolten tasa-arvon 

kytkökset hyvinvointitalouteen, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien merkitys, Suomen 

”tasa-arvoilluusio” ja sen vaikutukset sekä tuleva EU-komissaarin valinta. Tilaisuuden 

moderaattorina toimi Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja Maria Nyroos. 

Tasa-arvopäivät THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen neljättä kertaa järjestettävät Tasa-

arvopäivät pidettiin 10.–11.10.2018 Helsingissä. NJKL osallistui päivien suunnitteluun osana 

THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen asiantuntijaryhmää. Vuoden 2018 Tasa-arvopäivien 

teemana oli "Kuinka mitata sukupuolten tasa-arvoa?". Tasa-arvopäivien ohjelmassa 

pureuduttiin muun muassa Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tasa-arvoindeksiin sekä 

sukupuolten tasa-arvon kansalliseen seurantatietoon kehittämistarpeineen. Teema piti 

sisällään keskusteluita tulevan hallituskauden tavoitteista sekä tasa-arvon uusista 

työkaluista. Keskusliiton pääsihteeri oli panelistina tasa-arvopäivien hallitusohjelmaa 

käsittelevässä keskustelussa, jossa mukana olivat mm. TANEn puheenjohtaja, 

kansanedustaja Sari Raassina ja Nytkiksen puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.  

NJKL:n järjestösihteeri oli puhujana kansainvälisiä sopimuksia käsittelevässä sessiossa. 

Valoa, ei väkivaltaa NJKL oli mukana kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämän Valoa, 

ei väkivaltaa -kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuonna 2018 kampanjan 

koordinoinnista vastasi Ensi- ja turvakotien liitto, ja se toteutettiin viestintäkampanjana sekä 

YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivän tapahtumana sunnuntaina 25.11.2018 

Helsingin Narinkkatorilla. Kampanjan teemana oli parisuhteessa koettu seksuaalisuutta 

loukkaava väkivalta. Helsingin tapahtumassa jaettiin vuoden teemaan liittyvää 

viestintämateriaalia sekä heijastimia, ja osallistujien oli mahdollista tutustua Silent Witness -

näyttelyyn. Vastaavia tilaisuuksia toteutettiin lisäksi muilla paikkakunnilla ympäri Suomea. 

Jäsenjärjestöjen tapahtumat Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui laajasti 

jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneittensa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten 
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oikeuksia käsitteleviin seminaareihin ja muihin tapahtumiin. NJKL:n jäsenjärjestöistä 

juhlavuosia viettivät Helsingin Saskia ry 70 vuotta, Imetyksen tuki ry 20 vuotta, 

Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund ry 100 vuotta, Kuluttajaekonomistit ja 

teknologit COTES ry 65 vuotta, Monika-Naiset liitto 20 vuotta, Soroptimist International 

Finland ry 65 vuotta, Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry 80 

vuotta, Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry 45 vuotta ja Suomen 

Naishammaslääkärit ry 75 vuotta. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui lukuisiin eri juhlavuosien tapahtumiin ja eri 

muistotilaisuuksiin. Keskusliiton pääsihteeri osallistui mm. tasa-arvosta vastaavan ministeri 

Annika Saarikon ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen järjestämään naisjohtajien 

keskustelutilaisuuteen Smolnassa ja lukuisiin jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien järjestämiin 

neuvotteluihin, tilaisuuksiin ja seminaareihin. 

 

3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ 

3.1 Viestintästrategia viestinnän työkaluna 

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintää tehtiin lokakuussa 2017 hyväksytyn, vuoteen 2020 

saakka ylettyvän viestintästrategian mukaisesti. Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintä on 

monikanavaista ja aktiivista. Keskusliitto lisäsi vuoden aikana erityisesti mediaviestintää ja 

sai lisääntyvästi näkyvyyttä mediassa läpi vuoden: liitto näkyi aktiivisena toimijana niin 

sosiaalisessa mediassa kuin valtakunnallisen median uutisoinnissa. Naisjärjestöjen 

Keskusliiton toimiston henkilökuntaan on tarkoituksena palkata viestinnän ammattilainen 

vakituiseen työsuhteeseen vuoden 2019 aikana. Naisjärjestöjen niukat resurssit ovat 

kuitenkin haaste vaikuttavan viestimisen ylläpitämiselle. Keskusliiton strategia linjaa 

naisjärjestöjen ydinviestit: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Monikanavainen ja aktiivinen viestintä   

Naisjärjestöjen Keskusliitto viesti aktiivisesti ajankohtaisista tasa-arvoasioista ja Keskusliiton 

kannoista ja lausunnoista.  Päivittäisessä viestinnässä käytettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton 

nettisivua sekä Facebook ja Twitter-tilejä. Jäsenjärjestö- ja sidosryhmäviestinnän 

ensisijaisena kanavana käytettiin sähköpostia. NJKL otti vuoden 2018 alusta käyttöön uuden 

uutiskirjepohjan. NJKL:n kannanotot toimitettiin uutiskirjejakelun kautta uutiskirjeen 

tilaajille, kansanedustajille ja muille päättäjille sekä medialle.  

 

Naisjärjestöjen yhteiset viestit 2017–2018 

• Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä 

• Naisiin kohdistuva vihapuhe on lopetettava 

• Naisjärjestöt ponnistavat naisten moninaisuudesta 

• Naisjärjestöt ottavat työn murroksen omakseen 
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Uutiskirjeet Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje uudistui helmikuussa 2018, jolloin otettiin 

käyttöön uusi versio Synergian uutiskirjepalvelusta. Vuonna 2018 Naisjärjestöjen Keskusliitto 

julkaisi seitsemän sähköistä uutiskirjettä, jotka ovat luettavissa Keskusliiton kotisivuilta. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto tiedotti uutiskirjeissä omista tapahtumistaan sekä ajankohtaisista 

toimista ja vaikuttamisesta tasa-arvotyön kentällä. Lisäksi uutiskirjeisiin kerättiin 

jäsenjärjestöjen ajankohtaisia tapahtumia ja kuulumisia, tietoa yhteistyötahojen toiminnasta 

sekä muita tasa-arvouutisia. Uutiskirje jaettiin jäsenjärjestöjen toimistojen ja hallitusten 

jäsenten lisäksi mm. NJKL:n ja tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen 

yhteistyökumppaneille, NJKL:n sidosryhmille ja naiskansanedustajille. Yhteensä uutiskirjeellä 

oli noin 700 tilaajaa vuoden 2018 lopussa. 

Vuoden 2018 uutiskirjeet: helmikuu, maaliskuu, toukokuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu, 

marras- joulukuu 

Naisjärjestöjen Keskusliitto valmistautui ja muokkasi järjestelmänsä vastaamaan 25.5.2018 

voimaan tullutta EU:n tietosuojauudistusta. Tietosuojauudistuksen myötä jokaiselta tilaajalta 

vaaditun henkilökohtaisen uutiskirjetilauksen uusimisen myötä tilaajien määrä laski. 

Kotisivut NJKL:n verkkosivujen painopiste oli vaikuttamistyössä, jäsenjärjestöissä ja 

uutiskirjeessä sekä ajankohtaisista asioista tiedottamisessa. Ajankohtaista-osiossa 

tiedotettiin lausunnoista, kannanotoista, tiedotteista, tapahtumista, uutiskirjeestä sekä 

muusta keskusliiton ajankohtaisesta toiminnasta. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 

näkyi vahvasti myös NJKL:n verkkosivuilla. Loppuvuonna 2017 aloitettu blogitekstisarja, 

jossa Keskusliiton hallituksen jäsenillä on mahdollisuus käyttää puheenvuoronsa 

haluamastaan tasa-arvoteemasta, jatkui. Vuonna 2018 kirjoituksia julkaistiin kuusi 

kappaletta. 

Sosiaalinen media NJKL:n käytetyin ja tavoitettavin viestintäkanava oli sosiaalinen media. 

Liitto nosti Facebook-sivuillaan ja Twitter-tilillään lähes päivittäin esiin sukupuolten tasa-

arvoon ja naisten asemaan sekä oikeuksiin liittyviä uutisia, tiedotteita, tutkimustuloksia ja 

tapahtumia sekä tiedotti liiton omasta toiminnasta. NJKL nosti viestinnässään esiin myös 

jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien toimintaa. Keskusliiton Facebook-sivu ja Twitter-tili 

toimivat myös Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen keskeisenä viestintäkanavana, 

jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja uusista tasa-arvoteoista. Sosiaalisen median 

kautta tavoitettiin myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti seuraa NJKL:n toimintaa tai 

kuulu jäsenjärjestöihin. Yksittäiset Facebook-päivitykset tavoittivat parhaimmillaan lähes 11 

000 ihmistä. Sosiaalisessa mediassa NJKL käytti tunnisteita #naisjärjestöt ja #tasaarvoteot. 

Facebook-sivun tykkääjien määrä kasvoi vuoden aikana yli 500 tykkäyksellä, ja vuoden 2018 

lopussa tykkääjiä oli yli 2900. Twitter-tilillä oli noin 3060 seuraajaa (Naisjärjestöt NJKL 

@TerhiHeinila, lisäksi tilillä Naisjärjestöt NJKL @VainioAnniina 297 seuraajaa, #naisjärjestöt 

#tasaarvoteot). 

 

Tuloksellista viestintää 

• 7 uutiskirjettä, yli 1000 uutiskirjeen tilaajaa 

• Facebook: 2900 tykkääjää, määrä kasvoi yli 500 tykkääjällä vuonna 2018, julkaisut 

tavoittivat suuria määriä käyttäjiä 

• Twitter: 3060 seuraajaa #naisjärjestöt; #tasaarvoteot 

• Lisääntynyt medianäkyvyys 

 

 

https://boxy.synergiaboxy.fi/client/njkl/newsletter.php/?newsletterid=18
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/2_2018.php
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/3_2018.php
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/4_2018.php
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/5_2018.php
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/6_2018.php
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/oldnewsletters/7_2018.php
http://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/blogi/
http://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/blogi/
https://www.facebook.com/naisjarjestot/
https://twitter.com/TerhiHeinila
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Medianäkyvyys Naisjärjestöjen Keskusliitto vahvisti yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin ja 

muihin sidosryhmiin. Keskusliiton kannanotot ja lausunnot välitettiin median edustajille ja sai 

aiempaa laajempaa näkyvyyttä työlleen ja naisten oikeuksien edistämiselle. Erityisesti esillä 

olivat Keskusliiton näkemykset liittyen presidentinvaaleihin, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -

hankkeeseen, naispappeuteen, lähisuhdeväkivallan sovittelumenettelyihin ja #metoo-

kampanjaan. 

LIITE 4: Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa 

 

4. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  

Toimintavuoden aikana Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi aktiivisesti YK:n, EU:n ja 

pohjoismaista tasa-arvopolitiikkaa.  

 

4.1 YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW 

Erityinen painopiste kansainvälisessä tasa-arvopolitiikan seuraamisessa oli YK:n naisten 

asema -toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) työskentely. 62. CSW:n 

pääteemana maaseudun naisten voimaannuttaminen ja seurantateemana naisten 

voimaannuttaminen ja heidän asemansa parantaminen parantamalla pääsyä median ja 

informaatioteknologian pariin. Erityisesti esillä olivat mm. myös lapsiavioliittojen ja tyttöjen 

sukuelinten silpomisen lopettaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, naiset 

rauhanturvaprosesseissa sekä #metoo -liike, naisten kohtaama seksuaalinen häirintä ja 

väkivalta.  

YK:n päämajassa New Yorkissa järjestettyyn CSW–istunnon ensimmäiseen viikkoon 

maaliskuussa osallistui Suomen virallisen delegaation asiantuntijajäsenenä pääsihteeri Terhi 

Heinilä. Pääsihteeri piti puheen naisiin kohdistuvasta online-väkivallasta ja netin 

mahdollisuuksista väkivallan vähentämiseksi Viron virallisessa sivutapahtumassa Ending 

Violence Against Women – Opportunities and Challenges of ICT. Mukana oli myös alustajat 

Meksikosta, Keniasta ja Argentiinasta. Puheenjohtajana toimi Viron kulttuuriministeri Indrek 

Saar. Samoin pääsihteeri toimi puhujana pohjoismaisten naisjärjestöjen 

kansalaisjärjestötapahtumassa, jonka teemana oli sukupuolten tasa-arvon tila eri 

Pohjoismaissa.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli mukana järjestämässän CSW:n kansalaisjärjestötapahtumaa, 

13. Helvi Sipilä -seminaaria Rural Women in a Changing World. Puhujina olivat tasa-

arvosuurlähettiläs Anne Meskanen, NNKY:n maailmanliiton pääsihteeri Malayah Harper, 

Nirmala Gurung Nepalin NNKY:sta ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton hallituksen 

jäsen ja Maailman viljelijäjärjestö WFO:n naiskomitean puheenjohtaja Kati Partanen. 

Seminaarin koordinaattorina toimii Suomen Akateemisten Naisten Liitto yhteistyössä 

seuraavien tahojen kanssa: NJKL, NYTKIS, Suomen UN Women ja Suomen NNKY-liitto.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto raportoi CSW-istunnosta tiiviisti jäsenjärjestöille ja sidosryhmille, 

osallistui delegaation yhteisiin kokouksiin ja erikseen määriteltyihin tehtäviin sekä hyödynsi 

CSW-teemoja ja keskusteluita keskusliiton strategiatyössä ja muussa toiminnassa. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton 62. CSW-istunnon raportti. CSW-matkakuluja tuki osittain 

ulkoministeriö. 

 

4.2 Eurooppalainen yhteistyö 

European Women’s Lobby EWL 

http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/final-csw-online-violence-puhe-1132018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/csw-62-njkl-2018-raportti1829666211.pdf
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Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui European Women’s Lobbyn vuosikokoukseen ja 

sen oheistilaisuuksiin kesäkuussa Brysselissä. Vuosikokousta ennen järjestettiin Euroopan 

parlamentissa naisten poliittiseen osallisuuteen ja EWL:n europarlamenttivaalikampanjaan 

keskittyvä teematapahtuma ”Women (Re)Shaping Power”. Tilaisuudessa naisten 

moninaisuuden huomioimisesta ja tunnistamisesta puhuivat mm.  EWL:n puheenjohtaja Edith 

Schratzberger Vecsei ja kirjoittaja, MsAfropolitan-bloggaaja Minna Salami, joka korosti 

naisten moninaisuuden merkityksen huomioimista ja nosti esiin erityisesti etnisen taustan, 

seksuaalisen suuntautumisen ja eri uskonnot.  

Keskusliiton edustajat osallistuivat myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia ja 

seksuaalista hyväksikäyttöä käsitteleviin työpajaan. Esillä oli konservatiivisten 

liikkeiden naisten oikeuksia vastustava toiminta. Erikseen huomioitiin toukokuussa 2018 

Irlannissa järjestetty abortin laillistanut kansanäänestys: ”1 429 981 said Yes!”. 

Keskusteluissa nousi vahvasti esiin Pohjois-Irlannin tilanne. Pohjois-Irlannissa ei ole 

hyväksytty Iso-Britannian nykyistä lainsäädäntöä ja maan voimassa oleva aborttilainsäädäntö 

on vuodelta 1861. 

Euroopan komissio muistutti, että ihmiskauppa on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 95 

prosenttia ihmiskaupan uhreista Euroopan unionissa on naisia. Komission edustajat toivoivat, 

että kansalaisjärjestöt osallistuvat ihmiskaupan estämiseen ja uhrien tunnistamiseen. EU:n 

Spotlight Initiative -ohjelman yksi tavoitteista on ihmiskaupan vähentäminen.  

 

EWL:n vuosikokouksessa tarkkailijajäseninä NJKL:stä olivat Terhi Heinilä ja Anni 

Hyvärinen. European Disability Forumin edustajana Pirkko Mahlamäki valittiin EWL:n 

hallitukseen (Executive Committe) ja Nytkis ry:n Johanna Pakkanen ”valtuustoon” (Board). 

EWL:n puheenjohtajaksi valittiin Gwendoline Lefebvre järjestöstä Coordination francaise 

pour le Lobby Européen des Femmes, CLEF.  

 

Pääsihteerin blogiteksti EWL-vuosikokouksesta: Naisilla on oltava oikeus päättää omasta 

kehostaan 

ETYJ:n kokous naisiin kohdistuvasta väkivallasta 

Naisjärjestöjen Keskusliiton Liisa Ketolainen osallistui ETYJ:n inhimillisen ulottuvuuden 

ylimääräiseen täytäntöönpano-kokoukseen (Supplementary Human Dimension Meeting, 

SHDM) otsikolla Countering Violence against Women – Everyone’s Responsibility. Wienissä 

2.-3.7.2018 pidetyn kokouksen järjestivät ETYJ-puheenjohtajamaa Italia, Etyjin 

Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto sekä Etyjin pääsihteerin toimiston 

tasa-arvoyksikkö. Keskusteluja käytiin mm. Istanbulin sopimuksesta, väkivallasta 

konflikteissa, ihmiskaupasta, prostituutiosta ja naisten moninaisuudesta. ETYJ:n erityis-

painopiste on romani- ja sikhinaisissa. Kansainvälistä yhteistyö ja tietojenvaihto on tärkeää 

myös tasa-arvopolitiikan kansalliseksi kehittämiseksi. Matkan rahoitti ulkoministeriö. 

4.3 Muu kansainvälinen toiminta 

IWG - International Working Group on Women and Sport  

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui International Working Group 

on Women and Sport’n 7. maailmankonferenssiin “Determine the Future – Be Part of the 

Change” Gaboronessa, Botswanassa 17.–20.5.2018 ja IWG-johtoryhmän kokoukseen 

Kasanessa 21.-25.5.2018. Matkakustannuksista vastasivat Suomen Olympiakomitea ja 

Botswanan IWG-sihteeristö.  

IWG-konferenssin keynote-puhujana toimi presidentti Tarja Halonen. Puheen teemana oli 

naisten hyvinvointi ja terveys globaalisti, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. 

Keynote Speech on the theme Being Well to Play Well, IWG World Conference on Women and 

Sport Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui presidentin osallistumisen, ohjelman ja puheen 

valmisteluun ja matkan aikaisiin toimiin yhteistyössä presidentin toimiston kanssa. Samoin 

http://www.naisjarjestot.fi/uutiskirje/arkisto/artikkelit/naisilla-oltava-oikeus-paattaa-omasta-kehosta/
http://www.naisjarjestot.fi/uutiskirje/arkisto/artikkelit/naisilla-oltava-oikeus-paattaa-omasta-kehosta/
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/2018-botswana-presidentti-halonen-keynote-final-1652018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/2018-botswana-presidentti-halonen-keynote-final-1652018.pdf
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pääsihteeri IWG-johtoryhmän jäsenenä osallistui mm. konferenssin ohjelman ja 

julkilausuman valmisteluun sekä toimi eri sessioiden puheenjohtajana. Suomesta osallistui 

IWG-konferenssiin yli 30 osallistujan delegaatio. Suomella oli näyttelyssä oma standi ja nk. 

Suomi-sessio, joka käsitteli naisten johtajuutta ja valmennusta urheilussa. Tilaisuuteen 

osallistui laaja joukko kansainvälisiä urheiluvaikuttajia. 

Konferenssiin osallistui yli 1200 osallistujaa noin 100 maasta ja sen päätteeksi hyväksyttiin 

konferenssin legacy IWG Botswana Big 5. Suomella oli konferenssissa hyvin näkyvä rooli 

aiemman IWG-konferenssin järjestäjämaana ja presidentti Halosen osallistumisen vuoksi. 

Konferenssi oli laajasti esillä Botswanan kaikessa mediassa. Puheenjohtajuus siirtyi 

konferenssissa Botswanan Ruth Maphorisalta Uusi-Seelannin Rachel Lovettille. Vuoden 

2022 IWG-konferenssi järjestetään Aucklandissa.  

Muut kansainväliset kokoukset 

Pj. Eva Biaudet osallistui kansainväliseen, Ruotsin hallituksen järjestämään Stockholm Forum 

on Gender Equality -konferenssiin kutsuvieraana ja Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajana 

Tukholmassa 16.-17.4.2018. Konferenssissa oli lähes 1000 osallistujaa. 

Puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui 16.10.2018 alkaen CMI:n (Crisis Management Initiative) 

naisten osallistumista rauhanneuvotteluihin käsittelevän delegaation matkaan Palestiinassa.  

 

5. TOIMINTARESURSSIEN TURVAAMINEN JA HALLINNON KEHITTÄMINEN  

5.1 Talouskertomus  

Naisjärjestöjen Keskusliiton saama valtionapu 2018 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton merkittävin rahoituslähde oli opetus- ja 

kulttuuriministeriön (OKM) kautta osoitettu lakiin naisjärjestöjen valtionavusta 

perustuva toiminta-avustus. Avustus oli laskenut merkittävästi useana vuonna peräkkäin, 

mm. 14 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2017 toiminta-avustus laski 10 000. Kun avustus 

oli vuonna 2012 174 000 euroa ja vuonna 2015 158 000 euroa, oli se vuonna 2017 vain 

126 000 euroa (haettu 158 000 euroa).  

Puheenjohtaja Eva Biaudet teki vuonna 2017 kansanedustajana eduskunnassa laajaa tukea 

saaneen aloitteen määrärahan lisäämiseksi naisjärjestöille Naisjärjestöjen Keskusliitto – 

Kvinnorganisationernas Centralföbund ry, NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä ry ja Monika-

Naiset liitto ry. Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionapua nostettiin eduskunnan 

http://iwg-gti.org/index.php/iwg-news-details/nid/171/7th-iwg-world-conference-comes-to-an-end--legacy-revealed/
https://genderequalworld.com/
https://genderequalworld.com/
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päättämän lisämäärärahan avulla vuodeksi 2018 185 000 euroon. Lisätukea saivat 

opetus- ja kulttuuriministeriön jakosuhteen mukaisesti myös NYTKIS ja Monika-Naiset liitto.  

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto sai vuonna 2018 hanketukia seuraavasti: 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö 115 000 

euroa, vuosille 2018-2019. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta osallistui hankkeeseen 

omassa budjetissaan 15 000 eurolla. NJKL osallistui hankkeeseen 20 000 eurolla.  

• Peking +25 -rinnakkaisraportin koordinointi ja valmistelu, opetus- ja 

kulttuuriministeriö 53 000 euroa, myönnettiin lokakuussa 2018 – käytetään vuoden 

2019 aikana 

• Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa? Jenny ja Antti Wihurin 

rahasto 10 000 euroa. Samoin Jenny ja Antti Wihurin rahasto teki lokakuussa 2018 

päätöksen tukea 10 000 eurolla Naisjärjestöjen Keskusliiton vuoden 2019 hanketta 

Onko EU myös naisten? (LIITE 5) 

• 62. YK:n naisten asema –toimikunnan istuntoon osallistuminen: 

ulkoministeriön ETYJ-tuki 1700 euroa. 

• Supplementary Human Dimension -kokoukseen osallistuminen: 

ulkoministeriön ETYJ-tuki 1000 euroa. 

• Tre Smeder -säätiö 1700 euroa, maanpuolustuskurssin aikaisen ansiomenetyksen 

korvaus Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen Pia Öhmanille 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanketuki Yleltä 5000 euroa. 

Muita NJKL:n tuloja ovat muun muassa jäsenjärjestöjen jäsenmaksut ja 

huoneistojen vuokratuotot. Keskusliiton omistama huoneisto Mannerheimintie 40 A 17 on 

ollut vuokrattuna Tmi Psykoterapeutti Ritva Piiroiselle 1.7.2011 lähtien. Kiinteistö Oy 

Mannerheimintie 40 A 15 on ollut vuokrattuna African Care ry:lle 1.7.2010 alkaen. 

Mannerheimintie 40 A 16 vuokralaisena jatkoi terapeutti Riitta Martsola. 

Lisäksi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta -hankkeelle myönnettiin 10 000 euron arvoinen NNKY-tunnustuspalkinto 

24.4.2018 Maailman NNKY-päivän brunssilla. 

Naisjärjestöjen Keskusliitolle myönnettiin rahankeruulupa ajalle 8.10.2018-7.10.2019. 

Kerätyt varat käytetään keskusliiton toimintaperiaatteiden mukaiseen viestintä- ja 

vaikuttamistyöhön. Samoin keskusliitto ilmoitti sivuillaan mahdollisuudesta myöntää 

testamentti naisten oikeuksien työn tukemiseen.  

Tuloslaskelma osoittaa 656,24 euron ylijäämää. Tarkempi selvitys keskusliiton taloudesta ja 

omaisuudesta löytyy tuloslaskelmasta ja taseesta. 

 

Kiitos tukijoille, yhteistyökumppaneille ja jäsenjärjestöille! Naisjärjestöjen Keskusliitto 

kiittää vuoden 2018 yhteistyökumppaneitaan ja taloudellisia tukijoitaan toimintansa 

mahdollistamisesta. Suuri kiitos kuuluu yhteistyökumppaneillemme eri tilaisuuksissa: tasa-

arvoasiain neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 

ulkoministeriö, Yleisradio, Eurooppasali, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Ihmisoikeusliitto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöt 

Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Väkivaltaobservatorio, Ensi- ja 

turvakotien liitto ja lukuisat muut tahot. Kaiken toiminnan on mahdollistanut tiivis yhteistyö 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Ilman jäsenjärjestöjen vahvaa 

osallistumista ja panostusta yhteiseen työhön, ei Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta olisi 

ollut mahdollista.  
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5.2 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 

 

Hallitus   

Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna 6 kertaa, minkä lisäksi järjestettiin 3 

sähköpostikokousta. Kokouksen 3/2018 strategista valmistelua johti Helsingin yliopiston 

kansainvälisen koulutus- ja kehittämispalvelujen vientiyritys HY+ Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja Leena Paananen. Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus kuuli kokouksissaan 

seuraavia asiantuntijoita: neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara STM:n tasa-arvoyksiköstä 

sekä ministeri Elisabeth Rehn.     

 Toimikaudet  Läsnäolo 

kokouksissa 

Puheenjohtaja   

Kansanedustaja Eva Biaudet  2016–2018 8 

   

Varapuheenjohtajat   

Viestintäkonsultti Satu Keiski-Toni 

(Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry) 

2012–2017 8 

Rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen 

(Zonta International Piiri 20 ry) 

   

2013–2018 8 

   

Jäsenet    

Aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen 

(Suomen Keskustanaiset ry) 

2018–2020 6 

Puheenjohtaja Nina Hahtela  

(Suomen sairaanhoitajaliitto ry)  

2017–2019 

(20.11.2017 

alkaen) 

4 

Järjestösuunnittelija Tiina Hedrén 

(Kuurojen Liitto ry) 

2018–2020 9 

FM, VTM Anna-Mari Kivimäki  

(Suomen Naisyhdistys ry)  

2016–2018 7 

Puheenjohtaja Bahar Mozaffari 

(Monika-Naiset liitto ry)   

2018–2020 7 
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Toimittaja Päivi Nikkilä  

(Naistoimittajat ry)  

2014–2019 2 

FM, Oik.yo Katariina Pursimo (ent. Heikkinen) 

(Naisten Linja Suomessa ry) 

2016–2018 7 

Toiminnanjohtaja Sonja Raunio  

(Tunne rintasi ry)   

2017–2019 4 

Opetusneuvos Riikka Vacker  

(Marttaliitto ry)   

2014–2019 8 

Nuorisopedagogi Pia Öhman  

(Suomen NNKY-liitto ry)   

2013–2018 8 

 

Tilintarkastajat 

Varsinainen KHT Hannele Stenmark (BDO Oy)  

Varalla KHT Pertti Hiltunen (BDO Oy)  

 

Toiminnantarkastajat 

Varsinainen Mira Keränen 

Varalla Leena Jääskeläinen 

 

Keskusliiton toimisto  

Toimisto sijaitsee Naisasialiitto Unionin tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 

Helsinki. NJKL vuokrasi vuoden aikana toisen toimistohuoneen em. huoneistosta. 

 

Työntekijät  

Pääsihteeri     LitM Terhi Heinilä 

 

Järjestösihteeri 

(Kesäkuusta 2017 lähtien äitiysvapaalla, palasi 17.7.2018) VTM Anniina Vainio 

 

Järjestösihteeri 

(16.7.2018 saakka, Anniina Vainion sijaisuus) 

Viestintäkoordinaattori (17.7.2018–7.9.2018)  VTK Anni Hyvärinen 

 

Järjestökoordinaattori (22.1.–12.6.2018)  VTM Susanna Luukinen 

 

Projektipäällikkö, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 

(Opintovapaalla 1.10.2018-28.2.2019)   VTK Liisa Ketolainen 

 

Korkeakouluharjoittelija (3.9.-31.12.2018)  Valt. yo. Anna Lemström 

 

Projektipäällikkö, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta  YTK Anni Granat 

 

Toimistoassistentti (8.10.2018 alkaen, 80 % työaika) Valt. yo. Anna Raeste  

 

Työterveyspalvelut ostettiin vuonna 2018 Terveystalolta. Taloushallinnon palvelut on 

toimintavuoden aikana ostettu Necarex Oy:ltä. 

 

Työvaliokunta ja toimikunnat 

 

Työvaliokunta  

Eva Biaudet, pj 

Satu Keiski-Toni, vpj 

Terttu Utriainen, vpj 
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Katariina Pursimo / Sonja Raunio 

Riikka Vacker 

 sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta 

Satu Keiski-Toni (pj) 

Tiina Hedrén 

Sonja Raunio 

Päivi Nikkilä 

 sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Järjestö- ja taloustoimikunta 

Riikka Vacker (pj) 

Pia Öhman 

Helena Aaltonen 

Bahar Mozaffari 

sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Henkilöstötyöryhmä 

Terttu Utriainen (pj) 

Katariina Pursimo 

Anna-Mari Kivimäki 

Sonja Raunio 

Pia Öhman 

Bahar Mozaffari 

sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Nuorisotoimikunta 

Katariina Pursimo (pj) 

Sonja Raunio  

Anna-Mari Kivimäki 

 sihteerinä Anni Hyvärinen/Anniina Vainio 

 

Toimikuntien toiminta vuonna 2018  

Toimikunta kokousti kolme kertaa, minkä lisäksi toimikunnan kanssa edettiin eri teemoissa 

sähköisin yhteydenotoin ja kahdenvälisin palaverein. 

Työvaliokunta 

Työvaliokunta valmisteli Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamista, viestintää ja tapahtumia, 

ja työvaliokuntaa konsultoitiin hallituksen työskentelyssä ja muissa valmistelutehtävissä 

säännöllisesti sähköpostitse. Työvaliokunnan jäsenet toimivat NJKL:n edustajina eri 

tehtävissä sidosryhmien kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Työvaliokunnassa toimivat 

puheenjohtaja Eva Biaudet ja varapuheenjohtajat Terttu Utriainen ja Satu Keiski-Toni, 

toimikuntien puheenjohtajat Katariina Heikkinen ja Riikka Vacker ja sihteerinä 

pääsihteeri. Työvaliokunta kokousti kolme kertaa, minkä lisäksi valiokunnan kanssa edettiin 

eri teemoissa sähköisin yhteydenotoin ja kahdenvälisin palaverein. 

 

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta 

Järjestö- ja viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa, minkä lisäksi toimikunnan kanssa 

edettiin eri teemoissa sähköisin yhteydenotoin ja kahdenvälisin palaverein. Kokousten välillä 

toimikunta työsti asioita sähköisesti. Toimikunta pj. Satu Keiski-Tonin johdolla valmisteli 

viestinnänsuunnitelman sekä kriisiviestintäsuunnitelman hallitukselle ja esitteli sen 
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vuosikokoukselle. Toimikunta valmisteli lisäksi käytännön ohjeita viestintään sekä 

viestintämateriaalia. Toimikunta linjasi ja yhdessä toimiston kanssa tehosti merkittävästi 

medialle suunnattua viestintää. Uutiskirjejärjestelmä päätettiin vaihtaa toimivammaksi ja 

nettisivujen sekä uutiskirjeen ilmeen uudistaminen tilattiin kilpailutuksen jälkeen graafikko 

Taina Ståhlilta. 

 

Järjestö- ja taloustoimikunta 

Taloustoimikunta kokoontui kaksi kertaa, seurasi tarkasti taloudellista tilannetta koko vuoden 

ajan, suunnitteli ja teki toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä haki uusia 

tulolähteitä. Taloustoimikunta pj. Riikka Vackerin johdolla neuvotteli Nordean kanssa 

NJKL:n sijoituksista. Liitolle haettiin ja saatiin myös rahankeruulupa, jonka pohjalta 

suunniteltiin rahankeruukampanjaa vuodelle 2019. 

Toimikunta tarkasteli Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamistyön, kumppanuuksien ja 

brändin vaikuttavuutta sekä sitä, miten saadaan järjestön sisäinen, vielä käyttämätön 

jäsenjärjestöjen potentiaali ja voima esille vaikuttamistyössä ja miten saadaan koko 

yhteiskunta, eri alojen ja hallinnon tasojen päättäjät ja vaikuttajat mukaan tukemaan tasa-

arvotyön edistämistä positiivisilla taloudellisilla päätöksillä. Samoin keskusteltiin liiton 

varainhankinnan ja sijoituksen strategioista. 

 

Henkilöstöasioiden toimikunta 

Henkilöstöasioiden toimikunta kokoontui kerran, minkä lisäksi toimikunnan kanssa edettiin 

eri teemoissa sähköisin yhteydenotoin ja kahdenvälisin palaverein. Toimikunta suunnitteli 

resurssien lisäämisen ja ammattitaitoisen henkilöstön vakinaistamisen mahdollisuuksia pj. 

Terttu Utriaisen johdolla. Lisäksi toimikuntaa kuultiin vuoden henkilöstömuutoksissa- ja 

rekrytoinneissa.  

 

Nuorisotoimikunta 

Nuorisotoimikunta kokoontui pj. Katariina Pursimon johdolla vuoden aikana yhden kerran 

ja piti yhteyttä eri kokousten ja tapahtumien yhteydessä. Nuorten mukaan saaminen nähtiin 

tärkeänä NJKL:n tulevaisuuden, toiminnan jatkuvuuden ja erilaisten naisryhmien 

tavoittamisen kannalta. Toimikunta päätti myös käynnistää hallituksen sisäisen 

mentorointiohjelman, jonka tarkoituksena on saada aiemmin hallituksessa toimivia 

mentoreiksi uusille hallituksen jäsenille ja tarjota mahdollisuutta uusille hallituksen jäsenille. 

Mentorointiohjelma käynnistetään vuonna 2019. 

Naisjärjestöjen Keskusliitolle päätettiin lisäksi perustaa oikeudellinen toimikunta vuodelle 

2019 tukemaan järjestöjen kannanmuodostuksen ja lausuntoihin vastaamisen juridisissa 

kysymyksissä. Puheenjohtajaksi nimettiin rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen 

ja jäseniksi ilmoittautuivat oikeustieteen opiskelija Katariina Pursimo, Mothers in Business’n 

hallituksen jäsen Mirva Niskasaari sekä Eurooppanaisten hallituksen jäsen Anja-Riitta 

Ketokoski. Toimikuntaan on tarkoituksena etsiä lisää toimikunnan jäseniä, tai 

vaihtoehtoisesti teemoittain konsultoitavia henkilöitä (tuomareita, syyttäjiä). Toimikunnan 

sihteerinä toimii järjestösihteeri. 

Vaalivaliokunta  

Vaalivaliokuntaan vuodelle 2018 valittiin syyskokouksessa 20.11.2017: 

Pirjo-Liisa Penttinen Suomen NNKY-Liitto ry 

Merja Laitinen  Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry 
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Eija Viitanen  Suomen Keskustanaiset ry 

Salla Tuominen  Zonta International Piiri 20 ry  

Lea Sairanen  Marttaliitto ry 

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Penttinen. Sihteereinä toimivat järjestösihteerit Anni 

Hyvärinen (16.7.2018 saakka) sekä Anniina Vainio (17.7.2018 alkaen). Vaalivaliokunta 

kokoontui kaksi kertaa. 

 

6. LIITON VUOSIKOKOUS  

6.1 Vuosikokous 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2018 järjestettiin 19.11.2018 Aalto-yliopistolla 

Otaniemessä, Espoossa. Vuosikokousta ennen järjestettiin Naiset valtaavat Otaniemen - 

Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistajina -keskustelutilaisuus. 

Keskustelutilaisuuden avasivat puheenvuoroilla puheenjohtaja Eva Biaudet sekä Aalto-

yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Keskustelutilaisuuden paneelikeskustelussa mukana olivat 

apulaisprofessori Miina Rautiainen, AYY:n hallituksen puheenjohtaja Noora Vänttinen, 

Women of Aallon puheenjohtaja Heta Räikkönen sekä Aalto Women in Businessin Venla 

Pouru. Keskusliiton vuosikokous toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi oli kutsuttu Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa 

Vikkula. 

Vuosikokouksen avasi puheenjohtaja Eva Biaudet puheella naisjärjestöjen toiminnan 

saavutuksista ja toiminnan tulevaisuudesta. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2017 

tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2019 yksimielisesti 

muutoksitta. Järjestö- ja taloustyöryhmän pj. Riikka Vacker esitteli vuoden 2017 talouden, 

Viestintä, vaikuttaminen ja kansainväliset asiat -työryhmän pj. Satu Keiski-Toni vuoden 

2019 viestinnän, pääsihteeri Terhi Heinilä toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman, 

järjestösihteeri Anniina Vainio jäsenjärjestöasiat ja projektipäällikkö Anni Granat tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtaja 

kolmivuotiskaudeksi 2019-2021 sekä neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2019–

2021 erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olivat seuraavat hallituksen jäsenet: 

Puheenjohtaja Biaudet, Eva  2016–2018 

Marttaliitto ry ja Finlands svenska Marthaförbund rf  

Kivimäki, Anna-Mari   2016–2018 

Suomen Naisyhdistys ry 

Pursimo, Katariina   2016–2018 

Naisten Linja Suomessa ry 

Utriainen, Terttu   2016–2018, 2013–2015 (kaudet täynnä) 

Zonta International Piiri 20 ry 

Öhman, Pia    2016–2018, 2013–2015 (kaudet täynnä) 

Suomen NNKY-liitto ry 

 

Vuosikokousosallistujia oli 82 yhteensä 37 jäsenjärjestöstä. Äänivaltaisia kokousedustajia oli 

61. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin 21 äänivallattomalle osallistujalle. 

Puheenjohtajavaalissa ehdokkaita oli vain yksi, Eva Biaudet (Svenska Kvinnoförbundet rf ja 

Finlands svenska Marthaförbund rf). Puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2019-2021 

valittiin jatkokaudelle kansanedustaja Eva Biaudet. Hallituksen jäsenten vaalissa oli mukana 

7 ehdokasta. Heistä 1.1.2019 alkavalle kolmivuotiskaudelle valituiksi tulivat: 

 

Arminen, Larisa    2019-2021 

Kokoomuksen Naisten Liitto ry 

http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-vuosikokous-19112018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-vuosikokous-19112018.pdf
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Moore, Annica    2019-2021 

Mothers in Business ry   

Pihnala, Marja    2019-2021 

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry  

Pohjola, Tuula    2019–2021 

Soroptimist International Finland ry 

 

Vuosikokous päätti vuoden 2019 vaalivaliokunnan kokoonpanoksi: Merja Laitinen 

(Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry), Sonja Tihveräinen (Naisten Linja Suomessa ry), 

Terttu Utriainen (Zonta International Piiri 20 ry), Eija Viitanen (Suomen Keskustanaiset 

ry) ja Pia Öhman (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry). 

 

Toiminnantarkastajana vuonna 2018 toiminut Mira Keränen (Voimisteluliitto) sekä 

varatoiminnantarkastaja Leena Jääskeläinen (Kokoomuksen Naisten Liitto) ilmoittivat 

jättävänsä tehtävänsä. Liiton tilintarkastajana vuonna 2019 jatkaa KHT Hannele Stenmark 

ja varatilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Mirja 

Hellstedt (Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry) ja varatoiminnantarkastajaksi Anja-Riitta 

Ketokoski (Eurooppanaiset ry). 

 

Vuosikokous hyväksyi seuraavan julkilausumatekstin: Naisjärjestöt vaativat muutosta – 

Hallitukseen on valittava puolet naisia! 

 

 

6.2 Jäsenjärjestöt 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2018 

 

• African Care ry 

• Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys - Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening 

ry 

• Business and Professional Women Finland (BPW) ry 

• Eurooppanaiset ry 

• Finlands svenska Marthaförbund rf 

• FinnWID – Naiset kehitystyössä ry 

• Imetyksen tuki ry 

• Insinöörien rouvat ry 

• Kalevalaisten Naisten Liitto ry 

• Kokoomuksen Naisten Liitto ry 

• Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund ry 

• Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry (COTES) 

• Kuurojen Liitto ry 

• Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry 

• Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry 

• Lyömätön Linja Espoossa ry 

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 

• Marttaliitto ry 

• Monaliiku - Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry 

• Monika-Naiset liitto ry 

• Mothers in Business MiB ry 

• Naisagronomit ry 

• Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry 

• Naismetsänhoitajat ry 

• Naisopiston Ystävät ry 

http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=622&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+muutosta+%E2%80%93+Hallitukseen+on+valittava+puolet+naisia%21
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=622&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+muutosta+%E2%80%93+Hallitukseen+on+valittava+puolet+naisia%21
http://www.africancare.fi/
http://www.architecta.fi/
http://www.architecta.fi/
https://www.bpw-finland.fi/
http://www.eurooppanaiset.fi/
http://www.martha.fi/
http://finnwid.fi/
http://www.imetys.fi/
http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/
http://www.kokoomusnaiset.fi/
http://www.kotitalousopettajat.fi/
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes
http://www.kuurojenliitto.fi/
http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=2662
http://www.lastentarha.fi/
http://www.lyomatonlinja.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.martat.fi/
https://www.monaliiku.fi/
http://monikanaiset.fi/
http://www.mothersinbusiness.fi/tag/mib/
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/
http://www.naisjuristit.org/
https://naismetsanhoitajat.com/


30 
 

• Naisten Kulttuuriyhdistys ry 

• Naisten Linja Suomessa ry 

• Naistenkartano ry 

• Naisteologit ry 

• Naistoimittajat ry 

• Nicehearts ry 

• Perussuomalaiset Naiset ry 

• Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 

• Sisters in Charge International 

• Soroptimist International Finland 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 

• Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry 

• Suomen Naishammaslääkärit ry 

• Suomen Naislääkäriyhdistys - Finlands kvinnliga läkares förening ry 

• Suomen Naisyhdistys ry 

• Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry 

• Suomen sairaanhoitajaliitto ry 

• Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry 

• Suomen Voimisteluliitto ry 

• Suomen Yrittäjänaiset ry 

• Svenska Kvinnoförbundet rf 

• Tekstiiliopettajaliitto ry 

• Tunne rintasi ry 

• Vaikuttajaverkosto WoMan ry 

• Vihreät Naiset ry 

• Women in Film & Television Finland 

• WIZO rf 

• ZONTA International Piiri 20 ry 

 

Yhteensä 58 järjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 henkilöjäsentä. 

 

6.3 Muutokset jäsenkunnassa 

 

Sisters in Charge International ry (Suomen osasto) liittyi Naisjärjestöjen Keskusliiton 

jäseneksi hallituksen kokouksen päätöksellä 23.8.2018. Järjestön tavoitteena on vahvistaa 

naisten mahdollisuutta toimia merkittävissä yhteiskunnallisissa ja liiketoiminnallisissa 

tehtävissä. 

 

Puutarhanaiset ry erosi Naisjärjestöjen Keskusliitosta 5.3.2018. Helsingin Saskia ry ilmoitti 

erostaan Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenyydestä 30.11.2018 muuttuneiden 

toimintalinjaustensa seurauksena. 

 

31.12.2018 mennessä Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli 58 jäsenjärjestöä. 

 

6.4 Jäsenjärjestöjen merkkivuodet 2018 

 

Helsingin Saskia ry 70 vuotta 

Imetyksen tuki ry 20 vuotta 

http://www.naistenkulttuuriyhdistys.fi/
http://www.naistenlinja.fi/
http://www.naistenkartano.com/
http://www.akiliitot.fi/549-naisteologit-ry
http://www.naistoimittajat.fi/
http://www.nicehearts.com/
http://www.perusnaiset.fi/
https://rusettiry.com/
https://www.sicisisters.com/
http://www.soroptimistit.fi/
http://www.suomalainennaisliitto.fi/
http://www.akateemisetnaiset.fi/
http://www.deltakappagamma.org/finland/
http://www.keskustanaiset.fi/
http://www.kosmetologitsky.fi/
http://www.kdnaiset.fi/
http://www.suomenkatiloliitto.fi/
http://www.suomennaishammaslaakarit.fi/
http://www.suomennaislaakariyhdistys.com/
http://www.naisyhdistys.fi/
http://www.ywca.fi/
https://sairaanhoitajat.fi/
http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/
http://www.voimistelu.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/
http://www.kvinnoforbundet.fi/
http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/
http://www.tunnerintasi.fi/
http://www.woman-ry.org/
http://www.vihreatnaiset.fi/
http://wift.fi/
http://www.wizo.org/
http://www.zonta.fi/
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Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund ry 100 vuotta 

COTES ry 65 vuotta 

Monika-Naiset liitto ry 20 vuotta 

Soroptimist International Finland ry 65 vuotta  

Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry 80 vuotta 

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry 45 vuotta 

Suomen Naishammaslääkärit ry 75 vuotta   

https://www.facebook.com/soroptimistit/
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Kannanotot, tiedotteet, lausunnot ja kuulemiset 

 

Kannanotot ja tiedotteet 

31.1.2018 Valitaan nainen eduskunnan puhemieheksi! 

28.2.2018 Naisten pääsy kirkon johtotehtäviin on turvattava 

6.3.2018 Raiskaus on määriteltävä suostumuksen puutteen kautta 

11.4.2018 Suomen EU-puheenjohtajakaudella on tehtävä konkreettisia aloitteita 

sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Euroopan unionissa 

2.5.2018 Naisia tarvitaan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa 

9.5.2018 Seuraavaksi EU-komissaariksi on valittava nainen 

14.7.2018 Naisten oikeudet urheilussa on turvattava 

13.8.2018 Turvallinen abortti on ihmisoikeus – naisilla on oltava oikeus päättää omasta 

kehostaan 

7.9.2018 Alaikäisten avioliitot ja pakkoavioliitot kiellettävä 

25.9.2018 Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajuuskaudella 

9.10.2018 Suomen on Islannin mallin mukaisesti edistettävä samapalkkaisuutta 

21.11.2018 Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen julkilausuma 19.11.2018: 

Naisjärjestöt vaativat muutosta – Hallitukseen on valittava puolet naisia! 

5.12.2018 Uhrin oikeudet eivät toteudu sovittelussa – Naisjärjestöt vaativat: 

Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava! 

 

Lausunnot 

15.1.2018 Suomen ensimmäisen raportin laatiminen Istanbulin sopimuksen 

täytäntöönpanosta 

19.1.2018 Lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpano 

29.1.2018 Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 väliraporttiluonnos 

1.3.2018 Kansalaisyhteiskunnan toimitilaa edistävät ja suojelevat hyvät käytännöt 

25.4.2018 Oikeusministeriön rikoslain kehitystä koskeva arviomuistio 

25.4.2018 Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista 

tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

3.9.2018 Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen 

täytäntöönpano Suomen viidennen määräaikaisraportin laadintaa varten 

31.10.2018 Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: HE 123/2018 vp - Hallituksen esitys 

eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 

 

Kuulemistilaisuudet ja puheet 

8.2.2018 5th Women Executives in Media Meeting: Women and Sport -seminaari: presidentti 

Tarja Halosen keynote-puhe 

4.3.2018 Naispappeuden 30-vuotisjuhla: pääsihteeri Terhi Heinilän puhe Helsingin 

tuomiokirkossa 

9.3.2018 Euroopan parlamentin Suomen-toimiston ja Naisjärjestöjen Keskusliiton naiset, 

tytöt ja digiosallisuus -seminaari: puheenjohtaja Eva Biaudet’n avauspuhe sekä 

varapuheenjohtaja Satu Keiski-Tonin kommenttipuheenvuoro 

14.3.2018 YK:n 62. Commission on the Status of Women -kokous (CSW): pääsihteeri Terhi 

Heinilän puhe online-väkivallasta Ending Violence against Women – Opportunities and 

Challenges of ICT -sivutapahtumassa 

http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=538&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliitto+vetoaa%3A+Valitaan+nainen+puhemieheksi%21+++++++++++
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=545&newstitle=Naisten+p%C3%A4%C3%A4sy+kirkon+johtoteht%C3%A4viin+on+turvattava
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=546&newstitle=Raiskaus+on+m%C3%A4%C3%A4ritelt%C3%A4v%C3%A4+suostumuksen+puutteen+kautta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=552&newstitle=Suomen+EU-puheenjohtajakaudella+on+teht%C3%A4v%C3%A4+konkreettisia+aloitteita+sukupuolten+tasa-arvon+lis%C3%A4%C3%A4miseksi+Euroopan+unionissa
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=552&newstitle=Suomen+EU-puheenjohtajakaudella+on+teht%C3%A4v%C3%A4+konkreettisia+aloitteita+sukupuolten+tasa-arvon+lis%C3%A4%C3%A4miseksi+Euroopan+unionissa
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=559&newstitle=Naisia+tarvitaan+digitaalisen+kehityksen+k%C3%A4rkijoukoissa+%E2%88%92+Digitalisaatio+on+tasa-arvokysymys
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=561&newstitle=Seuraavaksi+EU-komissaariksi+on+valittava+nainen+-+Suomella+ei+yht%C3%A4%C3%A4n+naista+komissaarina+23+vuodessa
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=585&newstitle=Naisten+oikeudet+urheilussa+on+turvattava
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=584&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t%3A+Turvallinen+abortti+on+ihmisoikeus+-+Naisilla+on+oltava+oikeus+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4+omasta+kehostaan
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=584&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t%3A+Turvallinen+abortti+on+ihmisoikeus+-+Naisilla+on+oltava+oikeus+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4+omasta+kehostaan
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=594&newstitle=Alaik%C3%A4isten+avioliitot+ja+pakkoavioliitot+kiellett%C3%A4v%C3%A4
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=601&newstitle=Suomen+edistett%C3%A4v%C3%A4+seksuaalioikeuksia+EU-puheenjohtajuuskaudella
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=604&newstitle=SUOMEN+ON+ISLANNIN+MALLIN+MUKAISESTI+EDISTETT%C3%84V%C3%84+SAMAPALKKAISUUTTA
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=622&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+muutosta+%E2%80%93+Hallitukseen+on+valittava+puolet+naisia%21
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=622&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+muutosta+%E2%80%93+Hallitukseen+on+valittava+puolet+naisia%21
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=627&newstitle=Uhrin+oikeudet+eiv%C3%A4t+toteudu+sovittelussa+-+Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat%3A+L%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivallan+sovittelusta+on+luovuttava%21
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=627&newstitle=Uhrin+oikeudet+eiv%C3%A4t+toteudu+sovittelussa+-+Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat%3A+L%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivallan+sovittelusta+on+luovuttava%21
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=535&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Suomen+ensimm%C3%A4isen+raportin+laatimisesta+Istanbulin+sopimuksen+t%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6npanosta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=535&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Suomen+ensimm%C3%A4isen+raportin+laatimisesta+Istanbulin+sopimuksen+t%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6npanosta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=536&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+lapsen+oikeuksien+yleissopimuksen+t%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6npanosta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=537&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+hallituksen+tasa-arvo-ohjelman+2016%E2%80%932019+v%C3%A4liraporttiluonnoksesta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=547&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+kansalaisyhteiskunnan+toimintatilaa+edist%C3%A4vist%C3%A4+ja+suojelevista+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=556&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+oikeusministeri%C3%B6n+rikoslain+kehityst%C3%A4+koskevasta+arviomuistiosta+
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=557&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+luonnoksesta+Suomen+ensimm%C3%A4iseksi+raportiksi+vammaisten+henkil%C3%B6iden+oikeuksista+tehdyn+yleissopimuksen+t%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6npanosta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=557&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+luonnoksesta+Suomen+ensimm%C3%A4iseksi+raportiksi+vammaisten+henkil%C3%B6iden+oikeuksista+tehdyn+yleissopimuksen+t%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6npanosta
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=591&newstitle=NAISJ%C3%84RJEST%C3%96JEN+KESKUSLIITON+LAUSUNTO+KANSALLISTEN+V%C3%84HEMMIST%C3%96JEN+SUOJELUA+KOSKEVAN+PUITEYLEISSOPIMUKSEN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SUOMEN+VIIDENNEN+M%C3%84%C3%84R%C3%84AIKAISRAPORTIN+LAADINTAA+VARTEN
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=591&newstitle=NAISJ%C3%84RJEST%C3%96JEN+KESKUSLIITON+LAUSUNTO+KANSALLISTEN+V%C3%84HEMMIST%C3%96JEN+SUOJELUA+KOSKEVAN+PUITEYLEISSOPIMUKSEN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SUOMEN+VIIDENNEN+M%C3%84%C3%84R%C3%84AIKAISRAPORTIN+LAADINTAA+VARTEN
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=615&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+Lausunto+eduskunnan+sivistys-+ja+tiedejaostolle%3A+HE+123%2F2018+vp+-+Hallituksen+esitys+eduskunnalle+valtion+talousarvioksi+vuodelle+2019
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/?newsid=615&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+Lausunto+eduskunnan+sivistys-+ja+tiedejaostolle%3A+HE+123%2F2018+vp+-+Hallituksen+esitys+eduskunnalle+valtion+talousarvioksi+vuodelle+2019
http://www.tasaarvoteot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/ebu-women-and-sport-puheenvuoro-82-final.pdf
http://www.tasaarvoteot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/ebu-women-and-sport-puheenvuoro-82-final.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/naispappeus-30-vuotta-terhi-heinila-432018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/naispappeus-30-vuotta-terhi-heinila-432018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-avauspuhe-naiset-tytot-ja-digiosallisuus.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/satu-keiski-toni-kommenttipuheenvuoro-naiset-tytot-ja-digiosallisuus.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/final-csw-online-violence-puhe-1132018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/final-csw-online-violence-puhe-1132018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/final-csw-online-violence-puhe-1132018.pdf
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24.4.2018 Maailman NNKY-päivän brunssi: pääsihteeri Terhi Heinilän puhe Hotelli Helkassa 

2.5.2018 Naiset #digiajassa -seminaari Eurooppasalissa: puheenjohtaja Eva Biaudet'n 

avauspuhe 

17.5.2018 International Working Group on Women and Sport, 7TH IWG WORLD CONFERENCE 

ON WOMEN AND SPORT: presidentti Tarja Halosen keynote-puhe 

27.6.2018 Women’s contribution to Global Peace in implementing UN Security Council 

Resolution 1325 on Women and Peace and Security Strasbourgissa: Suomen valtuuskunnan 

varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan avauspuhe 

7.10.2018 Lapsiavioliitot maailmalla ja Suomessa, Zonta International Piiri 20:n piirikokous 

Tuusulan Krapihovissa: pääsihteeri Terhi Heinilän puhe Tuusulan Krapihovissa 

25.10.2018 Minä, sinä, hän - tasa-arvopalkinto IGEP:n toisen hakukauden avaustilaisuus 

Valtioneuvoston juhlahuoneistossa: puheenjohtaja Eva Biaudet'n puhe 

19.11.2018 Naiset valtaavat Otaniemen -keskustelutilaisuuden avauspuheenvuoro Aalto-

yliopistolla: puheenjohtaja Eva Biaudet'n puhe 

19.11.2018 Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen avauspuhe Harald Herlin -

oppimiskeskuksessa: puheenjohtaja Eva Biaudet'n puhe 

28.11.2018 Ulkoministeriön ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkoston kokous: pääsihteeri 

Terhi Heinilän puhe 

 

LIITE 2 Keskusliiton edustukset muissa järjestöissä / edustajat vuosikokouksissa 

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE 

- TANE: varsinainen jäsen Terhi Heinilä, varalla Anniina Vainio / Anni Hyvärinen 

- Sukupuoli, talous ja valta -jaosto: Terttu Utriainen, varajäsen Anniina Vainio / Anni 

Hyvärinen 

- Kunta- ja itsehallintoaluetyöryhmä: Terhi Heinilä, varajäsen Riikka Vacker 

- Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta -työryhmä: Elina Palola, varajäsen 

Anniina Vainio / Anni Hyvärinen  

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry 

 

1. edustaja (äänivaltainen) Tiina Hedrén 

2. edustaja Helena Aaltonen  

3. edustaja Bahar Mozaffari 

4. edustaja Pia Öhman 

NJKL:n edustajana Nytkis ry:n hallituksessa toimii Terhi Heinilä varsinaisena jäsenenä ja 

järjestösihteeri Anni Hyvärinen varajäsenenä. Järjestösihteeri Anniina Vainio osallistui 

toimintaan epävirallisena edustajana heinäkuusta marraskuuhun, jolloin hänet nimettiin 

NJKL:n varajäseneksi. 

 

Suomen UN WOMEN – Finlands UN WOMEN 

Sonja Raunio, varalla Anni Hyvärinen 

Terhi Heinilä syyskokouksen puheenjohtajana 

 

Suomen YK-liitto  

Bahar Mozaffari, varalla Pia Öhman 

    

Väestöliitto (vuosivaltakirjalla)  

Varsinaiset edustajat Helena Aaltonen ja Riikka Vacker 

http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/suomen-nnkyliitto-2442018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-naiset-digiajassa-eva-biaudetn-puhe-2742018243591163.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-naiset-digiajassa-eva-biaudetn-puhe-2742018243591163.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/2018-botswana-presidentti-halonen-keynote-final-1652018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/speech-side-event-on-womens-contribution-to-the-global-peace-in-implementing-un-security-council-resolution-1325-on-women-and-peace-and-security-.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/speech-side-event-on-womens-contribution-to-the-global-peace-in-implementing-un-security-council-resolution-1325-on-women-and-peace-and-security-.pdf
http://naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/terhi-zontat-510-klo-22919855717.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-mina-sina-ja-han.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-naiset-valtaavat-otaniemen-avauspuhe-19112018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eva-biaudet-vuosikokous-19112018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/terhi-heinila-um-ihmisoikeusverkosto-28112018.pdf
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/terhi-heinila-um-ihmisoikeusverkosto-28112018.pdf
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Varaedustajat Bahar Mozaffari ja Tiina Hedrén 

 

Mandaattiedustukset  

 

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK 

Eva Biaudet varsinainen jäsen, Terhi Heinilä varajäsen  

Neuvottelukunta kokoontui 18.5.2018 Maneesilla sekä syksyllä sähköiseen kokoukseen. 

Pääsihteeri osallistui maanpuolustuskurssien johtajan vaihdostilaisuuteen Säätytalossa 

15.6.2018.  

 

LUMA-neuvottelukunta 

NJKL:n hallituksen pitkäaikainen jäsen Annamaija Eskola toimi nk. Suomen LUMA-

keskuksen neuvottelukunnan jäsenenä (luonnontieteet ja matematiikka). 

 

We All Finland -neuvottelukunta 

Varsinainen jäsen Terhi Heinilä, varajäsen Sonja Raunio (molemmat voivat osallistua 

neuvottelukunnan kokouksiin). 

 

TASOVA-ohjausryhmä 

Terhi Heinilä, jäsen 

 

Laajennettu EU-jaosto 25 

Terhi Heinilä, jäsen 

 

 

LIITE 3 Keskeisimmät tilaisuudet jäsenjärjestöille ja sidosryhmille 

 

• Naisjärjestöjen johdon foorumi 13.2.2018, 46 osallistujaa. 

• Naiset, tytöt ja digiosallisuus -seminaari 9.3.2018 Eurooppasalissa Euroopan 

parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kumppanina, 100 osallistujaa. 

• Naiset #digiajassa -seminaari 2.5.2018 Eurooppasalissa, 100 osallistujaa sekä 

suoran verkkolähetyksen välityksellä 32 katsojaa. 

• #Tasaarvoteot: Media tasa-arvon edistäjänä -keskustelutilaisuus 12.6.2018 

Tiedekulmassa, 80 osallistujaa. 

• SuomiAreena 16.-20.7.2018 Porissa, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta. 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -aamukahvit 30.8.2018 Ravintola Sisäpihassa, 

40 osallistujaa. 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi 3.10.2018 Pasilassa Isolla Pajalla, 30 

osallistujaa. 

• Helsinki Pride 30.6.2018 Glitter-etkot Naisasialiitto Unionin tiloissa yhdessä 

jäsenjärjestöjen edustajien kanssa, 30 osallistujaa ja yhteislähtö viralliseen Helsinki 

Pride -kulkueeseen, 60 osallistujaa. 

• Tasa-arvo edellä – kohti Suomen EU-puheenjohtajakautta 1.10.2018 

Luonnontieteellisessä museossa Nytkiksen ja Demarinaisten kumppanina, 40 

osallistujaa. 

• THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen tasa-arvopäivät 10.–11.10.2018 Helsingissä 

osana THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen asiantuntijaryhmää. 
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• Väkivaltaobservatorion Valoa, ei väkivaltaa -kampanja ja tapahtuma 

25.11.2018 Helsingin Narinkkatorilla. 

• Naiset valtaavat Otaniemen - Yliopistot koulutuksen ja työelämän tasa-

arvoistajina -keskustelutilaisuus 19.11.2018 Harald Herlin -oppimiskeskuksessa 

Otaniemessä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa, 110 osallistujaa. 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 19.11.2018 Harald Herlin -

oppimiskeskuksessa Otaniemessä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa, 82 

osallistujaa. 

 

LIITE 4 Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa 

Naisjärjestöjen Keskusliitto näkyi laajasti ja aktiivisena toimijana mediassa vuonna 2018. 

Liiton kannanotot keräsivät mediahuomiota erittäin ajankohtaisilla ja tärkeillä teemoillaan ja 

niin NJKL:n puheenjohtaja, hallituksen jäsenet kuin pääsihteeri osallistuivat mediahuomiota 

saaneisiin haastatteluihin. 

Presidentinvaalit 

• NJKL:n sosiaalisen median viestintä ”Tasavallan presidentti – tasa-arvojohtaja”. 

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet olivat esillä mm. lähes jokaisen 

presidenttiehdokkaan puheissa Ylen vaalitenteissä. 

• En feministisk president, tack! Eva Biaudet’n mielipidekirjoitus, Ny Tid 19.1.2018 

 

Naisten poliittinen edustus 

• Uusi Suomi 9.5.2018 ”Kummallista” – 23 vuotta ja kaikki miehiä: Nyt vaaditaan naista 

EU-komissaariksi 

• 10.8. Yle: Analyysi: STT.n hallitukseen valittiin vain miehiä – ja se ei näytä pelkästään 

hyvältä 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

• 4.8. Keskipohjanmaa: Perheväkivalta Suomen sokea piste – Mykkänen: "Toisista 

kulttuureista tulevissa perheissä vielä korkeampi kynnys ilmoittaa" 

• 4.8. Aamulehti: Suomessa on Euroopan toiseksi vaarallisimmat perheet – Ministeri 

vaatii muutosta lähisuhdeväkivallan käsittelyyn 

• 4.8. Yle-uutiset: Lännen Media: Perheväkivalta vaatii uusia toimia – maahanmuutto 

on tuonut uudenlaisia haasteita 

• 14.8. MTV Huomenta Suomi: Vähätelläänkö lähisuhdeväkivaltaa 

• Hämeen Sanomat NJKL:n Uhrin oikeudet eivät toteudu sovittelussa –kannanotosta 

• Aamulehti NJKL:n Uhrin oikeudet eivät toteudu sovittelussa –kannanotosta 

• Kaleva Lähisuhdeväkivallan sovittelusta olisi naisjärjestöjen mukaan luovuttava, voi 

johtaa väkivallan kierteen jatkumiseen 

• Mieli 8.3.2018 Terhi Heinilä: ”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin 

ihmisoikeusongelma” 

 

Raiskauslainsäädäntö ja suostumuksen puute 

• Helsingin Sanomat 20.2.2018 Eduskunnan naisverkosto esittää lakimuutosta – 

suostumuksen puute halutaan osaksi raiskauksen määritelmää 

• Svenska Yle 26.2.2018 Sex ska vara frivilligt, slår konvention och 

människorättsorganisationer fast - ändå anses samtyckeslag svår 

http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/kannanotot/?newsid=520&newstitle=Tasavallan+presidentti+%E2%80%93+TASA-ARVOJOHTAJA
http://www.nytid.fi/2018/01/en-feministisk-president-tack/
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/248249-kummallista-23-vuotta-ja-kaikki-miehia-naisjarjestojen-keskusliitto-ja-nytkis-ry
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/248249-kummallista-23-vuotta-ja-kaikki-miehia-naisjarjestojen-keskusliitto-ja-nytkis-ry
https://yle.fi/uutiset/3-10344774
https://yle.fi/uutiset/3-10344774
https://kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/544688/perhevakivalta-suomen-sokea-piste-mykkanen-toisista-kulttuureista-tulevissa-perheissa-viela-korkeamp
https://kp24.fi/lehti/keskipohjanmaa/544688/perhevakivalta-suomen-sokea-piste-mykkanen-toisista-kulttuureista-tulevissa-perheissa-viela-korkeamp
https://www.aamulehti.fi/uutiset/sisaministeri-mykkanen-sanoo-perhevakivallan-olevan-suomen-sokea-piste-haluaa-perhevakivallan-kasittelyyn-tayden-asennemuutoksen-201115708
https://www.aamulehti.fi/uutiset/sisaministeri-mykkanen-sanoo-perhevakivallan-olevan-suomen-sokea-piste-haluaa-perhevakivallan-kasittelyyn-tayden-asennemuutoksen-201115708
https://yle.fi/uutiset/3-10337815
https://yle.fi/uutiset/3-10337815
https://www.katsomo.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/vahatellaanko-lahisuhdevakivaltaa-960380
https://www.hameensanomat.fi/uutiset/lahisuhdevakivallan-sovittelusta-olisi-naisjarjestojen-mukaan-luovuttava-voi-johtaa-vakivallan-kierteen-jatkumiseen-405651/
https://www.aamulehti.fi/a/201342073
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/lahisuhdevakivallan-sovittelusta-olisi-naisjarjestojen-mukaan-luovuttava-voi-johtaa-vakivallan-kierteen-jatkumiseen/811525/
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/nyt-mieless%C3%A4/terhi-heinil%C3%A4-%E2%80%9Dnaisiin-kohdistuva-v%C3%A4kivalta-suomen-suurin-ihmisoikeusongelma%E2%80%9D
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/nyt-mieless%C3%A4/terhi-heinil%C3%A4-%E2%80%9Dnaisiin-kohdistuva-v%C3%A4kivalta-suomen-suurin-ihmisoikeusongelma%E2%80%9D
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005574728.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005574728.html
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/26/sex-ska-vara-frivilligt-slar-konvention-och-manniskorattsorganisationer-fast-anda
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/26/sex-ska-vara-frivilligt-slar-konvention-och-manniskorattsorganisationer-fast-anda
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• Yle 4.3.2018 Analyysi: Seksin pitää olla vapaaehtoista, mutta miksi suostumuksen 

kirjaamista lakiin pidetään “elämälle vieraana”? 

• Kaleva 7.3.2018 Suostumuksen puute halutaan seksuaalirikoslakiin – Professori 

Utriaisen mukaan keskustelu lasten suostumuksesta "1700-luvulta" 

• Tarja Halosen puhe Kulissien takana -tapahtumassa sytytti kuulijat hurmokseen – 

lauantain tilaisuus osoitti, että seksuaalisesta ahdistelusta vaikenemisen aika on 

lopullisesti ohi, Helsingin Sanomat 16.1.2018 

 

Naispappeus 

• Helsingin Sanomat 4.3.2018 Kun naispappeus hyväksyttiin, Raili Pursiainen sai 

ulostetta kirjeessä – 30 vuoden jälkeen naisten syrjintä jatkuu ja kirkkoon on kasvanut 

uusi vastustajien sukupolvi 

• Ilkka 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon turvattava 

• Ilta-Sanomat 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon 

turvattava 

• Turun Sanomat 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon 

turvattava 

• Kaleva 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon turvattava 

• MTV 28.2.2018 Naispappeus hyväksyttiin lähes 30 vuotta sitten, mutta johto on yhä 

hyvin miehinen – "Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon turvattava" 

• Pohjalainen 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon 

turvattava 

• Lapin Kansa 28.2.2018 Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon 

turvattava 

• Yle 5.3.2018 Suomen ensimmäiset naispapit 

• Kirkko ja kaupunki 6.3.2018 Naisilla on yhä kurottavaa kirkon korkeimpiin virkoihin 

 

Urheilu 

• 14.7. HS, Vieraskynä: Naisten oikeudet on turvattava urheilussa. Urheilussa tarvitaan 

väkivallasta ja häirinnästä vapaita tiloja ja käytäntöjä sekä nollatoleranssia kaikkea 

väkivaltaa vastaan. Presidentti Tarja Halonen ja Terhi Heinilä. (julkaistu myös 

presidentti Halosen nettisivuilla www.presidenthalonen.fi ) 

• 23.7. HS, mielipidekirjoitus: Naiset ovat yhä vahvemmin mukana yleisurheilussa, Antti 

Pihlakoski, IAAF:n hallituksen jäsen 

• 26.7. Hufvudstadsbladet, pääkirjoitus: Testosteron och mänskliga rättigheter, 

päätoimittaja John-Erik Jansén 

 

Muuta 

• Hufvudstadsbladet 8.3.2018 Agenda 2030 bygger på jämställdhet (Eva Biaudet ja 

Anna Jungner-Nordgren) 

• 12.4. Ruotsin Suomen-suurlähetystön Facebook-sivuilla video Eva Biaudet’sta tasa-

arvokonferenssi Stockholm Forum on Gender Equality:n tiimoilta 

• Helsingin Sanomat 3.5.2018: ”Digitalisaatio on liian iso asia jätettäväksi nuorten 

miesten käsiin” – Microsoftilla työskentelevä Kati Tiainen kertoo viisi tapaa, joilla voi 

edistää tasa-arvoa teknologian kehityksessä 

• Kirkko ja kaupunki 24.4.2018 Raskaussyrjinnän laajuuden tiettäväksi tekeminen yksi 

lukuisista tasa-arvoteoista − 100 tasa-arvoteolle NNKY:n tunnustuspalkinto 

https://yle.fi/uutiset/3-10098494
https://yle.fi/uutiset/3-10098494
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suostumuksen-puute-halutaan-seksuaalirikoslakiin-professori-utriaisen-mukaan-keskustelu-lasten-suostumuksesta-1700-luvulta/787003/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suostumuksen-puute-halutaan-seksuaalirikoslakiin-professori-utriaisen-mukaan-keskustelu-lasten-suostumuksesta-1700-luvulta/787003/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005526728.html?share=5830d0535ced8bc74240548d046ff446
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005526728.html?share=5830d0535ced8bc74240548d046ff446
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005526728.html?share=5830d0535ced8bc74240548d046ff446
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005588908.html?share=6279d90c4ea374918e27fa947495d715
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005588908.html?share=6279d90c4ea374918e27fa947495d715
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005588908.html?share=6279d90c4ea374918e27fa947495d715
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/naisj%C3%A4rjest%C3%B6t-naisten-p%C3%A4%C3%A4sy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava-1.2553801
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005585458.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005585458.html
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3859523/Naisjarjestot+Naisten+paasy+luterilaisen+kirkon+johtoon+turvattava
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3859523/Naisjarjestot+Naisten+paasy+luterilaisen+kirkon+johtoon+turvattava
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/naisjarjestot-naisten-paasy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava/786378/
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/naispappeus-hyvaksyttiin-lahes-30-vuotta-sitten-mutta-johto-on-yha-hyvin-miehinen-naisten-paasy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava/6789306#gs.5cEqXNA
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/naispappeus-hyvaksyttiin-lahes-30-vuotta-sitten-mutta-johto-on-yha-hyvin-miehinen-naisten-paasy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava/6789306#gs.5cEqXNA
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/naisj%C3%A4rjest%C3%B6t-naisten-p%C3%A4%C3%A4sy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava-1.2553802
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/naisj%C3%A4rjest%C3%B6t-naisten-p%C3%A4%C3%A4sy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava-1.2553802
https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/naisjarjestot-naisten-paasy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava-200778233/
https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/naisjarjestot-naisten-paasy-luterilaisen-kirkon-johtoon-turvattava-200778233/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/04/02/suomen-ensimmaiset-naispapit
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/naisilla-yha-kurottavaa-kirkon-korkeimpiin-virkoihin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005754618.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005754618.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005754618.html
http://www.presidenthalonen.fi/
https://www.hs.fi/paivanlehti/23072018/art-2000005765843.html?share=d7757883f882b16cc1d02fbe9489360e
https://www.hbl.fi/artikel/testosteron-och-manskliga-rattigheter/
https://www.hbl.fi/artikel/agenda-2030-bygger-pa-jamstalldhet/
https://www.facebook.com/SverigesAmbassadIFinland/videos/983126175179415/?hc_ref=ARQDGzsp9VxfV4ad7Bpg-BaQntiaqXy9kQiHAtuc239oCoh3LUQJDOok8I3AIY-io7M
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005666063.html?share=175533b5f13ea6b23cc314fceb33ab5e
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005666063.html?share=175533b5f13ea6b23cc314fceb33ab5e
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005666063.html?share=175533b5f13ea6b23cc314fceb33ab5e
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/raskaussyrjinnan-laajuuden-tiettavaksi-tekeminen-yksi-lukuisista-tasa-arvoteoista-100-tasa-arvoteolle-nnky-n-tunnustuspalkinto
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/raskaussyrjinnan-laajuuden-tiettavaksi-tekeminen-yksi-lukuisista-tasa-arvoteoista-100-tasa-arvoteolle-nnky-n-tunnustuspalkinto
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• Seurakuntalainen 24.4.2018 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle NNKY:n 

tunnustuspalkinto 

• 7.8. Soveli: Millaisia tasa-arvotekoja sinä ja yhteisösi voisitte tehdä 

• 13.8. Victoria Media: Turvallinen abortti on ihmisoikeus 

• 14.8. MTV Huomenta Suomi: Abortti politiikan välineenä  

• 2.10. Demokraatti: Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys: ”Suomen pitää nostaa ongelmat 

esille tulevalla EU-puheenjohtajakaudella” 

• Tiina Hedrén YleTV1:n viittomakielen uutisissa ja tekstitetty kooste (kohdasta 03:04) 

täällä. 

• Terttu Utriainen YleTV1:n A-studiossa, teemana nk. Sugar dating 

• TV1 Ykkösaamu, presidentti Tarja Halosen haastattelu naisten oikeuksista, tasa-

arvoteot esillä 

LIITE 5 Hankkeiden raportit ja liitteet 

 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto 

Naiset digiajassa –hankkeen raportti 

• Talousselvitys Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa -hanke 2018 

• Yhteistyökumppanit ja hanketyöryhmä Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten 

tasa-arvoa -hanke 2018 

• Naisia tarvitaan digitalisaation kärkijoukoissa 2.5.18 

• Viestintaraportti Naiset digiajassa 

• Naiset digiajassa -seminaarin ohjelma 2.5.2018 

• Raportti Naiset digiajassa -seminaarista 2.5.2018 

• Kyselyn tulokset 

• Kyselyn jaettava materiaali 

• Kooste Naiset digiajassa -seminaarin palautteista 

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/100-tasa-arvotekoa-hankkeelle-nnkyn-tunnustuspalkinto/
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/100-tasa-arvotekoa-hankkeelle-nnkyn-tunnustuspalkinto/
http://www.soveli.fi/?x103997=1435675
http://victoriamedia.fi/2018/08/13/naisjarjestot-turvallinen-abortti-on-ihmisoikeus/
https://www.katsomo.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/abortti-politiikan-valineena-960377
https://demokraatti.fi/tasa-arvo-ei-ole-itsestaanselvyys-suomen-pitaa-nostaa-ongelmat-esille-tulevalla-eu-puheenjohtajakaudella
https://demokraatti.fi/tasa-arvo-ei-ole-itsestaanselvyys-suomen-pitaa-nostaa-ongelmat-esille-tulevalla-eu-puheenjohtajakaudella
https://areena.yle.fi/1-50017066
https://areena.yle.fi/1-4236628
https://yle.fi/uutiset/3-10519702
https://areena.yle.fi/1-4259655
http://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/wihuri-raportti-njkl-naiset-digiajassa-2018.pdf
https://www.dropbox.com/s/4j4k0xy8c2y9hga/Liite%201%20Talousselvitys%20Miten%20digitalisaatio%20voi%20edist%C3%A4%C3%A4%20sukupuolten%20tasa-arvoa%20-hanke%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bth2hwbxq4j3m5/Liite%202%20Yhteisty%C3%B6kumppanit%20ja%20hankety%C3%B6ryhm%C3%A4%20Miten%20digitalisaatio%20voi%20edist%C3%A4%C3%A4%20sukupuolten%20tasa-arvoa%20-hanke%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bth2hwbxq4j3m5/Liite%202%20Yhteisty%C3%B6kumppanit%20ja%20hankety%C3%B6ryhm%C3%A4%20Miten%20digitalisaatio%20voi%20edist%C3%A4%C3%A4%20sukupuolten%20tasa-arvoa%20-hanke%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oq6ci7esfsy8le/Liite%203%20Naisia%20tarvitaan%20digitalisaation%20k%C3%A4rkijoukoissa%202.5.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6gyuerd0cqmibx6/Liite%204%20Viestintaraportti%20Naiset%20digiajassa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjvqdvwhsgaq2tj/Liite%205%20Naiset%20digiajassa%20-seminaarin%20ohjelma%202.5.2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tcm0svzr057g12/Liite%206%20Raportti%20Naiset%20digiajassa%20-seminaarista%202.5.2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh3o39rygupzwv5/Liite%207%20Kyselyn%20tulokset.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5e6b9ij4hcndrw/Liite%208%20Kyselyn%20jaettava%20materiaali.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzk7botaeumnjul/Liite%209%20Kooste%20Naiset%20digiajassa%20-seminaarin%20palautteista.pdf?dl=0

