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MAANANTAI 8.3. KAMPANJAN ALOITUS KLO 8 

1. Jaa ”10 tasa-arvotekoa kuntiin” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen aloitusviesti ja 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös kertoa, miksi juuri sinun järjestösi on mukana 

kampanjassa! Vaihtoehtoisesti voit jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. Julkaisemme ja jaamme somessa 

päivittäin klo 15 myös jäsenjärjestöjemme blogipostauksia kustakin kampanjateemasta. Kaikki kampanjan some-

kortit ja tämä ohjeistus ovat ladattavissa osoitteesta: https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/.  

• Facebook ja Instagram: Kuntavaaliehdokas! Mitä olisi #SuomiIlmanNaisia? Mitä olisivat kunnat ilman naisia? 

10 tasa-arvotekoa kuntiin haastaa Sinut tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja, jotta hyvä, turvallinen ja 

tasa-arvoinen arki toteutuu kunnissa. Ilmoittaudu mukaan tekemään tasa-arvotekoja: 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Kuntavaaliehdokas! 10 tasa-arvotekoa kuntiin haastaa Sinut tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja, 

jotta hyvä, turvallinen ja tasa-arvoinen arki toteutuu kunnissa. Ilmoittaudu mukaan: 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja ilmoittaudu mukaan! #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

3. Tykkää muiden järjestöjen postauksista näkyvyyden lisäämiseksi 

TIISTAI 9.3. TEEMANA NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 

1. Jaa ”turvakotipaikkoja lisätään” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen kampanjaviesti 

ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistoista oma postauksesi. Muista yhteiset aihetunnisteet 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas - tiesitkö, että vuosittain lähes 2000 turvakotiin pyrkivää ohjataan toiseen 

turvakotiin tai joutuu odottamaan paikan vapautumista? Turvakotiin lähdetään yleensä silloin, kun väkivalta 

on jo jatkunut pitkään, ja lähtijä saattaa pelätä henkensä puolesta. Osalla turvakotiin lähtijöistä on lapsia. Siksi 

on erityisen tärkeää, että jokaisessa kunnassa turvakotipaikkoja on riittävästi. Asukasluvun mukaan Suomessa 

tulisi olla 550 turvakotipaikkaa, mutta niitä on 211. Paikoista puuttuu siis 329, eli yli 60 %. Siksi haastamme 

sinut nostamaan aiheen esille kampanjasi aikana ja sen jälkeen ja tekemään töitä väkivallan kokijoille 

tarkoitettujen matalan kynnyksen palveluiden lisäämiseksi omassa kunnassasi. Kun tulet mukaan 

kampanjaamme, tarjoamme sinulle valmiit materiaalit näkyvyyttä viestinnässämme! Katso lisätietoja 

sivuiltamme https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Instagram: Kuntavaaliehdokas! Tiesithän, että laki vaatii, että kunnat järjestävät palveluita lähisuhde- ja 

perheväkivallan uhreille. Erityisesti matalan kynnyksen palvelut, kuten keskusteluapu ja vertaistuki, auttavat 

monia. On myös tärkeää, että turvakotiin pääsevät kaikki – että ne ovat esteettömiä ja riittävän lähellä. Siksi 

haastamme sinut nostamaan turvakodit ja muut väkivaltapalvelut esille kampanjassasi! Kun ilmoittaudut 

mukaan, saat meiltä materiaalit ja näkyvyyttä viestinnässämme: 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/. #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Suomen tarvitsemasta 550 turvakotipaikasta puuttuu 329, eli reilusti yli puolet. Monesta kunnasta 

puuttuvat myös avopalvelut väkivallan kokijoille. Kuntavaaliehdokas, nosta asia esille kampanjassasi! Voit 

lukea lisää https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/03/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_mosaiikki1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/03/NJKL_kuntavaali-instagram-kortit_mosaiikki-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/03/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_mosaiikki1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_1-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-instagram-kortit_kaikki_V3_1-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_kaikki_V3_1-1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Turvakotipaikkoja-lisataan-1.pdf


1o tasa-arvotekoa kuntiin-somekampanjan osallistumisohjeet 8.3.-19.3.2021 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KESKIVIIKKO 10.3. TEEMANA KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN SEGREGAATIO 

1. Jaa ”tytöistä tulee insinöörejä” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen kampanjaviesti ja 

aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistoista oma postauksesi. Muista yhteiset aihetunnisteet 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas – tiesitkö, että Suomi on Euroopan kuudenneksi segregoitunein maa? Naisten 

osuus ICT-alalta valmistuneista on vain 15 % ja miehiä valmistuu terveydenhoidon ja kasvatustieteiden aloilta 

vain noin yksi kymmenestä. Teknologia-ala on yksi tulevaisuuden merkittävimmistä työllistäjistä; 

ilmastonmuutosta vastaan taistelemiseen tarvitaan mahdollisimman laajaa ja moninaista osaamista – 

koulutettuja naisia ja diversiteettiä. Siksi haastamme sinut tuleva kuntavaalipäättäjä mukaan tekemään tasa-

arvoteko kuntasi puolesta. Tsekkaa lisää osoitteesta naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja lähde 

mukaan kampanjaan! #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

• Instagram: Kuntavaaliehdokas – tiesitkö, että Suomi on Euroopan kuudenneksi segregoitunein maa? Naisten 

osuus ICT-alalta valmistuneista on vain 15 % ja miehiä valmistuu kasvatustieteistä vain yksi kymmenestä. Tasa-

arvolaki velvoittaa kouluja edistämään tasa-arvoa, mutta käytännössä tämä ei valitettavasti vielä toteudu. 

Huomioi lasten yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja kouluttautua haluamaansa suuntaan osallistumalla 10 

tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjaan. Lisätiedot ja materiaalit saat osoitteesta 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021. #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Teknologia on merkittävä tulevaisuuden työllistäjä, mutta silti mm. koodareista vain 15% on naisia. 

Kuntavaaliehdokas – tue lasten tasa-arvoisia koulutusvalintoja osallistumalla 10 tasa-arvotekoa kuntiin 

osoitteessa naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit 2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

#naisjärjestöt 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

 

TORSTAI 11.3. TEEMANA LISÄÄNTYMISTERVEYS 

1. Jaa ”ehkäisy on maksutonta” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen kampanjaviesti ja 

aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset aihetunnisteet 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook ja Instagram: Kuntavaaliehdokas - tiesitkö, että niissä kunnissa, joissa nuorille tarjotaan ilmainen 

ehkäisy, seksitautien ja aborttien määrä on vähentynyt selvästi. Tällä hetkellä noin 100 kuntaa 300:sta tarjoaa 

ilmaista ehkäisyä. Haastammekin sinut, kuntavaaliehdokas, puhumaan asiasta omassa kampanjassasi ja 

tekemään aloitteen maksuttomasta ehkäisystä oman kuntasi valtuustossa! Ehkäisyyn ja 

lisääntymisterveyteen liittyvät asiat kuuluvat hyvään terveydenhuoltoon, ja kaikilla on niihin oikeus. Ilmaisen 

ehkäisyn lisäksi nuorille on taattava kattava seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut, joissa 

huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Kuntavaaliehdokkaana voit painottaa tätä omassa 

kampanjassasi. Kun sitoudut puhumaan asiasta, tarjoamme sinulle valmiit materiaalit näkyvyyttä 

viestinnässämme! Katso lisätietoja sivuiltamme https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/. 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Ilmaista ehkäisyä tarjoavissa kunnissa seksitautien ja aborttien määrä on vähentynyt selvästi. 

Kuntavaaliehdokas, haastamme sinut puhumaan ilmaisen ehkäisyn puolesta kampanjassasi! Lue lisää: 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

 

https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_2-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-instagram-kortit_kaikki_V3_2-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_kaikki_V3_1-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Tytoista-tulee-insinooreja-1.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_3-1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-instagram-kortit_kaikki_V3_3-1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_kaikki_V3_3-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatetoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Ehkaisy-on-maksutonta.pdf
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PERJANTAI 12.3. TEEMANA LIIKUNTA JA URHEILU 

1. Jaa ”urheilun tilat ja avustukset jaetaan tasa-arvoisesti” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai 

Twitterissä, yhteinen kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. 

Muista yhteiset aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton 

some-kanavista. 

• Facebook ja Instagram: Kuntavaaliehdokas! Tiedätkö, mitä urheilulajeja kunnassasi tuetaan? Entä millä 

perusteilla liikuntavuorot jaetaan ja kenelle liikuntapaikat rakennetaan? Emme mekään, sillä valtakunnallista 

tietoa asiasta ei ole. Haastamme Sinut, kuntavaaliehdokas, selvittämään, millaisilla kriteereillä liikunta- ja 

urheiluvuoroista, niiden jakautumisesta ja avustuksia kunnissa päätetään ja miten liikunnan ja urheilun tasa-

arvo toteutuu kunnissa. Ilmoittaudu mukaan kampanjaan: 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Kuntavaaliehdokas! Tiedätkö, mitä urheilulajeja kunnassasi tuetaan ja millä perusteilla 

liikuntavuorot jaetaan? Emme mekään, sillä kattavaa tietoa ei ole. Haastamme Sinut selvittämään, miten 

liikunnan ja urheilun tasa-arvo toteutuu kunnassasi! https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös 

muiden järjestöjen postauksista 

 

LAUANTAI 13.3. TEEMANA DEMOKRATIA JA SANANVAPAUS 

1. Jaa ”tekoja vihapuhetta vastaan” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas! Tiesitkö, että kuntien päättäjinä toimivat naiset kokevat usein miehiä selvästi 

enemmän vihapuhetta, joka usein liittyy heidän sukupuoleensa. Vihapuhetta kokevat myös usein erilaisiin 

vähemmistöihin kuuluvat ehdokkaat ja päättäjät. Kuntapäättäjistä 42 prosenttia kertoi Viha vallassa -

tutkimuksessa vihapuheen vähentäneen heidän haluaan osallistua julkiseen keskusteluun. Siksi vihapuhe on 

uhka sananvapaudelle ja demokratialle, tapahtui se omassa kunnassa tai valtakunnan tasolla. Kenenkään ei 

pidä joutua pelkäämään ehdolle asettumista vihapuheen vuoksi, ja siksi lainsäädännön pitäisi suojella 

luottamustehtäviin hakeutuvia ja niissä toimivia. Kuntavaaliehdokas, tule mukaan kampanjaamme ja sitoudu 

edistämään kunnassasi kaikkien kuntalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa 

vihapuheesta!  Kun tulet mukaan kampanjaamme, tarjoamme sinulle valmiit materiaalit näkyvyyttä 

viestinnässämme! Katso lisätietoja sivuiltamme https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/. 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021  

• Instagram: Pyydämme sinua, kuntavaaliehdokas, mukaan kampanjaamme edistämään kunnassasi kaikkien 

kuntalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa vihapuheesta. Kaikilla on oltava oikeus 

vaikuttaa. Kuntapäättäjinä toimivat naiset ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat miehiä 

selvästi enemmän vihapuhetta ehdokkaina ja päättäjinä. Erityisesti naisia uhkaillaan väkivallalla. Siksi 

vihapuhe on uhka tasa-arvolle ja sananvapaudelle. Kun tulet mukaan, tarjoamme sinulle valmiit materiaalit 

näkyvyyttä viestinnässämme! Lisätietoja saat sivuiltamme 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/. #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021  

• Twitter: Viha vallassa -tutkimuksen mukaan 42 % kuntapäättäjänaisista on kokenut vihapuhetta. Siksi 

vihapuhe uhkaa demokratiaa ja tasa-arvoa. Kuntavaaliehdokas, tule mukaan vastustamaan vihapuhetta! Lue 

lisää https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös 

muiden järjestöjen postauksista 

 

https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_4-1-scaled.jpg
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https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_5-1-scaled.jpg
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https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_kaikki_V3_5-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Tekoja-vihapuhetta-vastaan.pdf
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MAANANTAI 15.3. TEEMANA NAISENEMMISTÖISET ALAT 

1. Jaa ”sote-alan työehtoja parannetaan” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas! Tiesitkö, että lähes kolmannes kuntien lähihoitajista ja neljännes 

sairaanhoitajista eläköityy seuraavien 10 vuoden aikana ja että osaajapula on suuri juuri sote-alalla? 

Samanaikaisesti, kun hoitajien tarve kasvaa, hakeutuu yhä harvempi nuori hoitajaksi ja yhä useampi hoitaja 

suunnittelee alan vaihtoa. Sote-ala on muiden naisvaltaisten alojen tapaan yhteiskunnalle välttämätön, mutta 

alipalkattu ja kärsii huonoista työoloista. Korona-aika on lisännyt työn kuormitusta entisestään. Haastamme 

Sinut parantamaan sote-alan työoloja! Ilmoittaudu mukaan kampanjaan: 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Instagram: Kuntavaaliehdokas! Tiesitkö, että yhä harvempi nuori hakeutuu hoitoalalle ja yhä useampi lähi- ja 

sairaanhoitaja suunnittelee alan vaihtoa? Tiesitkö, että lähes kolmannes kuntien lähihoitajista ja neljännes 

sairaanhoitajista eläköityy seuraavien 10 vuoden aikana?  Sote-ala kärsii osaajapulasta jo nyt, ja 

tulevaisuudessa hoitajien tarve vain kasvaa. Sote-ala on muiden naisvaltaisten alojen tapaan yhteiskunnalle 

välttämätön, mutta alipalkattu ja kärsii huonoista työoloista. Korona-aika on lisännyt työn kuormitusta 

entisestään. Haastamme Sinut parantamaan sote-alan työoloja! Ilmoittaudu mukaan kampanjaan: 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Kuntavaaliehdokas! Tiesitkö, että kymmenet tuhannet lähi- ja sairaanhoitajat eläköityvät lähivuosina 

ja että sote-alalla on osaajapula? Harva hakeutuu hoitajaksi, moni suunnittelee alan vaihtoa. Haastamme 

Sinut parantamaan sote-alan työoloja! #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

 

TIISTAI 16.3. TEEMANA TYÖLLISYYS 

1. Jaa ”maahan muuttaneet naiset työllistyvät” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas! Maahan muuttaneiden naisten heikkoa työllistymistä selitetään usein 

stereotypioilla, kuten heikolla koulutuksella. Tiesitkö, että todellisuudessa yli 40 prosenttia maahan 

muuttaneista 25-54-vuotiaista naisista on korkeasti koulutettuja? Tiesitkö, että korkeakoulutus ei juuri lisää 

naisten työllisyyttä ja että maahan muuttaneet naiset saavuttavat maahan muuttaneiden miesten 

työmarkkina-aseman vasta 15 vuoden maassa asumisen jälkeen? Maahan muuttaneiden naisten työllisyys on 

Suomessa matala myös muihin Pohjoismaihin verrattuna. Haastamme Sinut tekemään konkreettisia tekoja 

maahan muuttaneiden naisten työllistymisen edistämiseksi. Ilmoittaudu mukaan kampanjaan: 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021  

• Instagram: Kuntavaaliehdokas! Maahan muuttaneiden naisten heikkoa työllistymistä selitetään usein 

stereotypioilla, kuten heikolla koulutuksella. Tiesitkö, että todellisuudessa yli 40 prosenttia maahan 

muuttaneista 25-54-vuotiaista naisista on korkeasti koulutettuja? Tiesitkö, että korkeakoulutus ei juuri lisää 

naisten työllisyyttä ja että maahan muuttaneet naiset saavuttavat maahan muuttaneiden miesten 

työmarkkina-aseman vasta 15 vuoden maassa asumisen jälkeen? Maahan muuttaneiden naisten työllisyys on 

Suomessa matala myös muihin Pohjoismaihin verrattuna. Haastamme Sinut tekemään konkreettisia tekoja 

maahan muuttaneiden naisten työllistymisen edistämiseksi. Mikä on sinun tasa-arvotekosi? Ilmoittaudu 

mukaan kampanjaan: naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Kuntavaaliehdokas! Mikä on sinun tasa-arvotekosi maahan muuttaneiden naisten työllistymisen 

edistämiseksi? naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

 

https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_kaikki_V3_6-2-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-instagram-kortit_kaikki_V3_6-1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_kaikki_V3_6-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Sote-alan-tyooloja-parannetaan.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-fb-kortit_maahan-muuttaneet-naiset-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-instagram_maahan-muuttaneet-naiset-1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/NJKL_kuntavaali-twitter-kortit_maahan-muuttaneet-naiset1-scaled.jpg
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Maahan-muuttaneet-naiset-tyollistyvat.pdf


1o tasa-arvotekoa kuntiin-somekampanjan osallistumisohjeet 8.3.-19.3.2021 

 
 
 
 

  

KESKIVIIKKO 17.3. TEEMANA VARHAISKASVATUS 

1. Jaa ”varhaiskasvatus edistää tasa-arvoa” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas – Tiesitkö, että hallituksen uusi tasa-arvo-ohjelma edellyttää, että 

varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelusta tulee velvoittavaa. Kunnat voivat vahvistaa tasa-arvoista 

varhaiskasvatusta esimerkiksi vahvistamalla päiväkotien henkilöstön osaamista tasa-arvoisesta ja 

sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Tule mukaan 10 tasa-arvotekoa kuntiin-kampanjaan ja varmista, että 

kuntasi lapset tietävät voivansa kasvaa astronauteiksi, rekkakuskeiksi, lääkäreiksi ja hoitajiksi sukupuolesta 

riippumatta! Katso ohjeet naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia 

#kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

• Instagram: Kuntavaaliehdokas – Tiesitkö, että kunnat voivat vahvistaa tasa-arvoista varhaiskasvatusta 

esimerkiksi vahvistamalla henkilöstön osaamista tasa-arvoisesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. 

Lasten tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuden suhteen voivat vaikuttaa suoraan segregaation 

lievenemiseen Suomessa. Tule mukaan 10 tasa-arvotekoa kuntiin-kampanjaan ja varmista, että kuntasi lapset 

kasvavat astronauteiksi, rekkakuskeiksi, lääkäreiksi ja hoitajiksi sukupuolesta riippumatta! Katso ohjeet 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

• Twitter: Ehdokas – pidä huoli, että kuntasi varhaiskasvatus on tasa-arvoista! Osallistu kampanjaamme 

tutustumalla materiaaleihin naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja ilmoittaudu mukaan! 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 

 

TORSTAI 18.3. TEEMANA NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 

1. Jaa ”tyttöjen häirintään puututaan” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas! Tiesitkö, että peruskouluikäisistä lapsista 7 % kertoo kokeneensa seksuaalista 

häirintää kuluneen vuoden aikana. Häirintä tapahtuu viestittelyllä tai kehoa koskevalla kommentoinnilla ja 

sukupuolittuu yläkouluun siirryttäessä. Kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista 

tytöistä kolmannes oli viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut seksuaalista häirintää. Kaikilla lapsilla ja 

nuorilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön! Kuntavaaliehdokas pidä huoli, että sinun kuntasi lapset 

saavat turvallisen ympäristön opiskella ja elää - tutustu kampanjaamme 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja tee oma tasa-arvotekosi! #SuomiIlmanNaisia 

#kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

• Instagram: Tiesitkö, että peruskouluikäisistä lapsista 7 % kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää kuluneen 

vuoden aikana. Häirintä tapahtuu viestittelyllä tai kehoa koskevalla kommentoinnilla ja sukupuolittuu 

yläkouluun siirryttäessä. Kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä 

kolmannes oli viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut seksuaalista häirintää. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on 

oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön!  Kuntavaaliehdokas pidä huoli, että sinun kuntasi lapset saavat 

turvallisen ympäristön opiskella ja elää - tutustu kampanjaamme 

naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 ja tee oma tasa-arvotekosi! #SuomiIlmanNaisia 

#kuntavaalit2021 #naisjärjestöt 

• Twitter: Lapset ja nuoret kohtaavat seksuaalista häirintää jo alakoulussa. Ehdokas - tee tasa-arvoteko ja 

sitoudu puuttumaan häirintään osallistumalla kampanjaamme naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 
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1o tasa-arvotekoa kuntiin-somekampanjan osallistumisohjeet 8.3.-19.3.2021 

 
 
 
 

  

PERJANTAI 19.3. TEEMANA PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAJUUS 

1. Jaa ”naiset johtavat muutakin kuin sotea” some-kortit Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä, yhteinen 

kampanjaviesti ja aihetunnisteet tai muotoile esimerkiksi tausta-aineistosta oma postauksesi. Muista yhteiset 

aihetunnisteet #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021. Voit myös jakaa postauksia Keskusliiton some-kanavista. 

• Facebook: Kuntavaaliehdokas! Kuinka suuri on päättävissä asemissa olevien naisten osuus sinun kunnassasi? 

Tiesitkö, että kunnanvaltuutetuista naisia on alle 40 prosenttia ja naisten osuus pienenee, mitä   ylemmäs   

kunnallisen päätöksenteon   hierarkiassa   liikutaan? Kunnanvaltuustojen puheenjohtajista 39 prosenttia on 

naisia, kunnanhallitusten     puheenjohtajista 31 prosenttia. Kunnanjohtajista naisia on enää 25 prosenttia. 

Naiset ja miehet päättävät kunnissa eri asioista, sillä esimerkiksi lautakuntien sukupuolijakauma mukailee 

koulutuksen ja työelämän segregaatiota. Demokraattinen ja moniääninen päätöksenteko tarvitsee myös 

naisia. Ilmoittaudu mukaan 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjaan ja sitoudu edistämään päätöksenteon 

tasa-arvoa kunnassasi! naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Instagram: Kuntavaaliehdokas! Kuinka suuri on päättävissä asemissa olevien naisten osuus sinun kunnassasi? 

Tiesitkö, että kunnanvaltuutetuista naisia on alle 40 prosenttia ja naisten osuus pienenee, mitä   ylemmäs   

kunnallisen päätöksenteon   hierarkiassa   liikutaan? Kunnanvaltuustojen puheenjohtajista 39 prosenttia on 

naisia, kunnanhallitusten     puheenjohtajista 31 prosenttia. Kunnanjohtajista naisia on enää 25 prosenttia. 

Naiset ja miehet päättävät kunnissa eri asioista, sillä esimerkiksi lautakuntien sukupuolijakauma mukailee 

koulutuksen ja työelämän segregaatiota. Demokraattinen ja moniääninen päätöksenteko tarvitsee myös 

naisia. Ilmoittaudu mukaan 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjaan ja sitoudu edistämään päätöksenteon 

tasa-arvoa kunnassasi! naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

• Twitter: Kuntavaaliehdokas! Mikä on päättävissä asemissa olevien naisten osuus sinun kunnassasi? 

Demokraattinen ja moniääninen päätöksenteko tarvitsee myös naisia. Tee tasa-arvoteko ja tule mukaan 

edistämään päätöksenteon tasa-arvoa kunnassasi! naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021 

#SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit2021 

2. Julkaise postaus omalle järjestöllesi parhaaseen kellonaikaan valitsemissasi some-kanavissa ja tykkää myös muiden 

järjestöjen postauksista 
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