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Puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä 

Naisjärjestöt kannattelivat yhteiskuntaa koronapandemian aikana  

Naisjärjestöt lähtivät uuteen alkavaan vuosikymmeneen toiveikkaina. Ajattelimme, että olimme 
onnistuneet pysäyttämään tasa-arvon takapakin Suomessa. Vuoteen ja vuosikymmeneen kohdistettiin 
suuria odotuksia. Koronapandemia muutti maailman ja Suomen, myös naisjärjestöjen toiminnan äkillisesti 
maaliskuussa. Vielä 4.3.2020 järjestimme Musiikkitalolla yhteistyössä Monika-Naiset liiton kanssa ison 
osallistujajoukon keränneen tilaisuuden maahan muuttaneiden naisten työllistymisen parantamiseksi 
Suomessa. Vain muutama päivä tämän jälkeen vakava virus levisi maassamme. Pian suljettiin laajasti 
yhteiskunnan toimintoja ja rajat maahan. Maaliskuulle järjestetty YK:n naisten aseman toimikunnan yli 10 
000 ihmistä ympäri maailmaa keräävä istunto peruttiin muutaman päivän varoajalla. Tämä oli harmillista, 
sillä vuosi oli Pekingin naisten oikeuksien julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlavuosi ja 
juhlavuoden kunniaksi suuri joukko suomalaisia naisjärjestöedustajia oli osallistumassa istuntoviikoille.  

Pian astuimme uuteen todellisuuteen naisille. Saimme vaikuttuneina seurata naisjärjestöjen ripeitä 
toimia koronaviruksen synnyttämän epidemian aiheuttaman poikkeustilan alkaessa. Myös Naisjärjestöjen 
Keskusliiton suunniteltu laaja valtakunnallinen toiminta siirrettiin tulevaan tai suunniteltiin muuttuneeseen 
tilanteeseen uudenlaisena, etäyhteyksiin perustuvana kansalaistoimintana. Naisjärjestöt loivat 
jäsenistölleen uusia tapoja vaikuttaa ja toimia yhdistyksissään ja arjen haasteissa.  

Naisjärjestöt muuttivat ripeästi toimintansa vastaamaan korona-ajan haasteita ja toimivat aktiivisesti 
koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Nopea reagointi ja tiivis yhteydenpito Naisjärjestöjen Keskusliiton 
tuolloin 64 jäsenjärjestössä heijastui 400 000 jäseneen. Tämä tuli selvästi esiin Naisjärjestöjen Keskusliiton 
suuren suosion saavuttaneessa ensimmäisessä etäkeskustelutilaisuudessa huhtikuussa jäsenjärjestöille. 
Keräsimme myös Naisjärjestöjen vinkit poikkeusoloihin -vinkkipankin. Oli tärkeää turvata järjestötoiminnan 
jatkuvuutta ja yhteyksiä jäsenistöön. Pidimme esillä, että yhteiskunnallisissa päätöksissä on huomioitava 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet, vammaisten, ikääntyneiden ja muiden eristyneisyys sekä 
yksinolon aiheuttama pahoinvointi ja yksinäisyys.  

Jäsenistöömme kuuluvilla sairaanhoitajilla, varhaiskasvattajilla, kätilöillä ja monilla naisvaltaisilla 
aloilla kuten opettajilla ja palvelualan ammattilaisilla on ollut alkuvuodesta 2020 lähtien ja edelleen 
jatkuvan koronapandemian aikana valtavan suuri vastuu ja työtaakka. Näissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa koko Suomi on tukeutunut heihin. Nämä toimijat ansaitsevat paitsi kaiken kunnioituksen, 
myös parhaat mahdolliset olosuhteet tehdä työnsä hyvin. Esitimme huolemme lomautusten ja yt-
neuvotteluiden kohdistumisesta naisiin, usein nuoriin naisiin. Lomautukset ja yt-neuvottelut koskivat 
keväällä 2020 noin 200 000 suomalaista. Työn epävarmuus näkyi väistämättä myös naisten arjessa.  

Tasa-arvon edistäminen ei kaatunut koronaan. Sukupuolten tasa-arvo pidettiin mukana 
yhteiskunnallisessa keskustelussa myös poikkeusoloissa. Halusimme naisjärjestöissä osaltamme vaikuttaa 
siihen, että koronaepidemialla on mahdollisimman vähän vaikutuksia demokratiaan, hyvinvoinnin 
peruspilariin. Seurasimme tarkasti kansainvälisten naisjärjestöjen, YK:n ja EU:n toimia maailman naisten 
puolesta. Meillä yhteiskunta ja terveydenhuolto toimi täydellä teholla, mutta näin ei valitettavasti ollut 
kaikkialla. Koronakriisi toi monet epätasa-arvoiset rakenteet näkyviksi. ”Building Back Better” oli YK- 
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johtajien muistutus kriisinjälkeisen yhteiskunnan ja talouden jälleenrakentamisen periaatteesta: tehdään 
asiat entistä paremmin. Nostimme esiin, että koronan taloudellisten vaikutusten korjaamisessa on 
huomioitava, että sukupuolten tasa-arvo on yksi merkittävä tekijä kriiseistä selviytymisessä.  

Me Naisjärjestöjen Keskusliitossa pidimme tärkeänä, että hallituksen tasa-arvo-ohjelman edistävistä 
uudistuksista ei tingitä. Korostimme, että ohjelman tulee olla kunnianhimoinen ja konkreettisiin 
tavoitteisiin pyrkivä ja toteuttaa pitkään odotetut lainsäädännölliset uudistukset ja toimenpiteet. Olemme 
naisjärjestöissä tätä työtä osaltamme tukemassa. Vaadimme hallituksen kevään lisäbudjetteihin 
sukupuolivaikutusten arviointia. Olimme huolissamme, etteivät hallituksen koronaepidemian 
lisätalousarvioissa näkyneet lisääntyneen naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto toi esiin, että haluamme osaltamme olla rakentamassa tasa-arvoista 
Suomea. Olemmehan tehneet sitä jo pian 110 vuoden ajan. Valmistelimme tulevaa Naisjärjestöjen Suomi -
juhlavuotta 2021. Valmistauduimme juhlan kunniaksi vaikuttamaan koko jäsenjärjestökentän ja 
sidosryhmien voimalla. Myös Yleisradio, Kulttuurikeskus Hanasaari ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
lupautuivat mukaan. Valmistauduimme naisjärjestöissä kevään 2021 kuntavaaleihin. Keskustelimme 
jäsenjärjestöjen kanssa Naisjärjestöjen Suomi – parempi kaikille -webinaarissa elokuussa ja järjestimme 
lokakuussa Naisjärjestöjen Maailma -webinaarin: Women’s Organizations for Feminist Futures, jossa 
mukana olivat keskeiset kansainväliset kumppanitahomme European Women’s Lobby ja globaali Equality 
Now -järjestö. Joulukuussa puheenjohtaja Eva Biaudet kutsuttiin tervehdyksen tuojaksi Equality Now -
virtuaaligaalaan, jossa mukana olivat maailmantähdet ja tasa-arvoikonit ja jota seurattiin yli 50 maassa.  

Olimme ilahtuneita vuoden mittaan siitä, että Naisjärjestöjen Keskusliiton ääntä kuultiin. Annoimme 
lukuisia kannanottoja, lausuntoja, tiedotteita, otimme kantaa päivittäin sosiaalisessa mediassa. 
Keskusliiton edustajat saivat kutsuja uusiin tahoihin, mistä esimerkkeinä ulkoministeriön kansainvälisten 
ihmisoikeusasian neuvottelukunnan puheenjohtajuus, oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaohjelman työryhmä ja Euroopan komission korkean tason urheilun tasa-arvon työryhmä. Korkea-
arvoisia jäseniä sisältävä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokoontui syksyllä presidentti Tarja 
Halosen johdolla keskustelemaan teknologian tasa-arvoistamisesta. Liiton johto neuvotteli loppuvuodesta 
tasa-arvon edistämisestä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kanssa.  

Tasa-arvo ei synny itsestään. Näemme, että naisjärjestöillä on tässä työssä keskeinen rooli. Emme pärjää 
ilman, että meillä on vahvoja järjestöjä, jotka ajavat tasa-arvopolitiikkaa. Pelkkä tahto ei riitä, tarvitaan 
toimia. Maailman vaikuttavin tasa-arvotyö vaatii myös resursseja. Teimme koko syyskauden valtavasti 
työtä naisjärjestöjen rahoituksen puolustamiseksi. Lopulta eduskunnan päätöksellä ennen joulua varmistui, 
että naisjärjestöjen valtionapu säilyy vuonna 2021 kuluneen vuoden tasolla. Pidämme myös ratkaisevana 
tasa-arvo- ja naisliikkeen yhtenäisyyttä. On tärkeää, ettemme hajaannu. Meidän tulee keskittyä siihen, joka 
yhdistää. Samalla hyvin tietoisina siitä, että olemme kaikki erilaisia ja moninaisia.  

Järjestömme vuosikokouksessa marraskuussa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana 9 vuoden 
ajan toiminut, pitkäaikaisin nainen kansanedustajana, ministeri Sirkka-Liisa Anttila valittiin 
kunniapuheenjohtajaksi. Naisjärjestöjen Keskusliiton pitkäaikainen toimija, kunniapuheenjohtaja, 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, ministeri, filosofian maisteri Helmi Marjatta 
Väänänen menehtyi 16. lokakuuta 2020. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana Marjatta Väänänen 
toimi vuosina 1972-1981 ja varapuheenjohtajana 1956-1957 ja 1970-1972. On todella hienoa saada toimia 
Keskusliiton työssä näiden upeiden naisten sukupolvien ketjussa.  
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Vuosikokous oli ensimmäinen etäkokous, jossa järjestettiin myös hallituksen jäsenten ensimmäinen e-
vaali. Vuosikokouksessa 15 upeaa ehdokasta oli ehdolla hallituksen jäseniksi. Olemme iloksemme vuoden 
aikana saaneet Keskusliittoon 9 uutta jäsenjärjestöä, joita yhteensä on nyt 67, mm. Demarinaiset, Women 
in Mining Suomi ry ja Plan Suomi International.  

Yhdysvaltojen varapresidentiksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen, Kamala Harris, jonka puhe 
inspiroi tyttöjä ja naisia laajasti: ”Olen ensimmäinen nainen tässä virassa, mutta en tule olemaan 
viimeinen. Sillä jokainen pikkutyttö, joka katsoo tätä lähetystä tänään, näkee, että tämä on 
mahdollisuuksien maa. Unelmoikaa kunnianhimoisesti, johtakaa vakaumuksellisesti, ja nähkää itsenne 
tavalla, jolla muut eivät ehkä näe teitä yksinkertaisesti, koska he eivät ole nähneet teitä sillä tavalla 
aikaisemmin.”  

Työtä naisten oikeuksien puolesta ja populismia vastaan tarvitaan Suomessa ja maailmalla juuri nyt. 
Jatkunut koronakriisi koettelee demokratioita ja perusoikeuksia tavalla, joka vaatii entistä 
järjestäytyneempää naisliikettä. Nyt on tärkeää vaikuttaa, että naiset eivät koronan myötä muutu takaisin 
näkymättömiksi ja tasa-arvo ota takapakkia. Varmistetaan kuntavaaleissakin, että ehdokkaissa ja 
valtuuston jäsenissä on naisia vaalimassa ja rakentamassa yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää 
yhteiskuntaa. 

Helsingissä 26.1.2021 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

Eva Biaudet, puheenjohtaja 
 

Terhi Heinilä, pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Sisällysluettelo 

Puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä __________________________________________________ 2 

1. VAIKUTTAMINEN ____________________________________________________________ 7 

Naisjärjestöjen vaikuttaminen ei pysähtynyt koronaan _______________________________________ 7 

1.1 Vaikuttaminen kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan _____________________________________ 8 

1.2 Kuntavaikuttaminen ______________________________________________________________ 8 

1.3 Pekingin toimintaohjelman toteutumisen seuranta ____________________________________ 8 

1.4 Vaikuttamisen osa-alueet __________________________________________________________ 9 

1.4.1 Koronan vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ________________________________________ 9 

1.4.2 Naisiin kohdistuva väkivalta _______________________________________________________ 10 

1.5 Muut kansallisen vaikuttamisen teemat  ____________________________________________ 12 

2. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA _________________________________________________ 14 

2.1 2.1 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke vuonna 2020_______________________________ 14 

2.2 Jäsenjärjestöt ___________________________________________________________________ 18 

2.3 Tasa-arvon turva - sosiaaliturvauudistuksen vaikutukset naisille ________________________ 18 

2.4 Miten naisjärjestöt vastaavat koronaepidemian haasteisiin? ___________________________ 19 

2.5 110-vuotistaivalta juhlitaan vaikuttavasti yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa _______________ 20 

2.6 Jäsenjärjestöt mukaan 110-juhlavuoden suunnitteluun ________________________________ 21 

2.7 Muut hankkeet __________________________________________________________________ 21 

2.8 Kansainvälinen yhteistyö _________________________________________________________ 22 

2.9 Muu kansainvälinen toiminta ______________________________________________________ 26 

2.10 Urheilun kansainvälinen tasa-arvoyhteistyö _________________________________________ 27 

3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ _____________________________________ 28 

3.1 Viestinnän jatkuva kehittäminen ___________________________________________________ 28 

3.2 Koulutukset jäsenjärjestöille ______________________________________________________ 29 

3.3 Tuloksellista viestintää ___________________________________________________________ 29 

4. RESURSSIT ________________________________________________________________ 33 

4.1 Talouskertomus _________________________________________________________________ 33 

4.2 Hallinto ________________________________________________________________________ 34 

 
 
 
 
 



6 
 

 

Tiivistelmä 
 
Vuoden 2020 maaliskuussa globaaliksi pandemiaksi yltynyt koronavirus-tilanne yltyi myös 
Suomessa ja vaikutti kansallisesti kaikkiin toimialoihin. Naisjärjestöjen Keskusliitto siirtyi nopeasti 
etäaikaan ja sopeutti toimintansa rajoitusten mukaiseksi. Kevään tärkeimmäksi teemaksi nousi 
naisvaltaisten alojen, kuten sairaanhoitajien, järkkymättömän työn huomioiminen pandemia-ajan 
etujoukoissa. Liitto julkaisi myös monia kannanottoja korostaen tasa-arvotyön jatkamisen 
tärkeyttä poikkeusoloista huolimatta. 
 
Järjestöissä tehtävän työn tärkeys poikkeusaikana korostui, kun Naisjärjestöjen Keskusliitto 
kokosi jäsenjärjestönsä yhteen aamukahveille 17.4.2020 keskustelemaan poikkeusolojen 
vaikutuksesta. Nopeasti liitto vastasi jäsenistön toiveisiin myös poikkeusajan viestinnällisiin 
kysymyksiin vastaavalla webinaarilla 20.5.2020. Liitto kokosi ensimmäistä kertaa kansainvälisen 
webinaarin 21.9.2020, Womens Organisations for Feminst Future – Webinar on the state of 
gender equality in Finland, Europe and globally, jossa puhujina olivat muun muassa Joanna 
Maycock, Yasmeen Hassan sekä Sirpa Pietikäinen. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen avulla Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hankettaan pääteemoinaan media, johtajuus ja teknologia. 
Korkeatasoinen foorumi presidentti Tarja Halosen johdolla kokoontui lokakuussa 
etätapaamiseen. Sen lisäksi liitto sai vuoden aikana monia uusia työryhmäedustuksia, eduskunnan 
lisämäärärahan vuodelle 2021 vuoden 2020 tasolle sekä voiton ehdokkaalleen Tanen (tasa-
arvoasiain neuvottelukunta) Miehen työ -palkinnosta. 
 
Liitto tapasi etänä muun muassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, tasa-arvoministeri 
Thomas Blomqvistia, opetusministeri Li Anderssonia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kansliapäällikkö Anita Lehikoista. Kansainvälisen vaikuttamisen osalta keskeisempinä tekoina 
liitto sai nostettua sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeudet Ulkoministeriön 
ihmisoikeusselonteon prioriteettiteemoihin. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa hybridimuotoisena 
16.11.2021. Osallistujia oli 110 47:stä eri järjestöstä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhteinen 
kannanotto kuntien tasa-arvon edistämisen puolesta sekä kunnioitettiin edesmenneen ministeri 
Marjatta Väänäsen muistoa. 
 
Liitto jatkoi vaikuttavaa viestintäänsä sekä viestinnän kehittämistä uudelle tasolle ja nosti 
medianäkyvyyttään entisestään. Valtionavustus saatiin nostettua lisämäärärahan turvin aiemman 
tasolle, mutta vaikuttaminen pysyvästi korkeamman rahoituksen puolesta jatkuu edelleen. 
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1. VAIKUTTAMINEN 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto kokoaa yhteen 67 jäsenjärjestöä ja tekee työtä tasa-arvoisemman 
Suomen puolesta yli 400 000 jäsenen voimin.  Valtaosa liiton vaikuttamistyöstä on kansallista ja 
tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Liitto vaikuttaa ottamalla 
aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin, tapaamalla päätöksentekijöitä, järjestämällä 
tapahtumia sekä nostamalla esiin epäkohtia ja tarjoamalla niihin ratkaisuja. Vuonna 2020 liitto piti 
esillä erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan sekä vihapuheen eliminoimista, 
perhevapaauudistuksen tärkeyttä sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelman konkreettista seuraamista. 
Monet viime vuonna julkaistuista liiton hallitusohjelmatavoitteista näkyivät hallitusohjelmassa 
vuonna 2020 ja tavoitteiden seuranta kuului olennaisesti osaksi liiton vaikuttamista.  Hallituksen 
tasa-arvo-ohjelma vuosille 2020–2023 julkaistiin kesällä 2020. Ohjelma sisälsi monia keskeisiä 
teemoja liittyen muun muassa perhevapaauudistukseen, työelämän tasa-arvoon, 
varhaiskasvatukseen, sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaisiin toimiin, joita Naisjärjestöjen Keskusliitto on pitänyt vaikuttamistyössään esillä. 
 
 

Naisjärjestöjen vaikuttaminen ei pysähtynyt koronaan 
 
Vaikka koronapandemia vaikutti vuonna 2020 merkittävästi Keskusliiton toimintaan, ei naisten 
oikeuksien puolesta vaikuttaminen pysähtynyt koronaan. Liitto teki aktiivisesti ulostuloja ja 
vaikutti sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien teeman näkyvyyteen poikkeusaikana. Liitto 
antoi vuoden 2020 aikana 18 lausuntoa ja 23 tiedotetta/kannanottoa sekä järjesti kuusi 
webinaaria. Ennen poikkeusolojen alkua ehdittiin lisäksi järjestää kaksi lähitapahtumaa. 
 
Liiton yksi läpi poikkeusvuoden kantaneista viesteistä oli, että sukupuolten tasa-arvo tulee pitää 
mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa myös poikkeusoloissa ja ettei korona saa pysäyttää 
tasa-arvokehitystä. Naisliikkeen vaikuttamistyölle oli tarvetta.  
 
Tilanteessa, jossa ei ole ollut mahdollista vaikuttaa ja tavata kasvotusten, siirryttiin verkkoon ja 
käyttämään uusia vaikuttamisen muotoja, kuten webinaareja ja etäkokouksia. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto osallistui vuoden aikana aktiivisesti eri verkostojen toimintaan ja tiivisti yhteistyötä 
jäsenjärjestöjensä kanssa: yhdessä pohdittiin, miten koronakriisin haasteisiin vastataan ja miten 
vaikuttamistyö ja viestintä jatkuvat haastavissa olosuhteissa. Kriisistä huolimatta liitto onnistui 
monessa vuoden 2020 tavoitteessaan ja vaikutti laajasti kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan. 
Liitto sai monia uusia työryhmäedustuksia, eduskunnan lisämäärärahan vuodelle 2021 vuoden 
2020 tasolle sekä voiton ehdokkaalleen Tanen (tasa-arvoasiain neuvottelukunta) Miehen työ-
palkinnosta. Lisäksi liitto tapasi etänä laajasti päättäjiä ja vaikuttajia, mm. Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistöä, tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistia, opetusministeri Li Anderssonia sekä 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoista. Liitto vaikutti suoraan päättäjiin 
ja toimi aktiivisena taustavaikuttajana.  
 
Liitto on lisäksi vaikuttanut kansainvälisissä keskusteluissa ulkoministeriön kuulemistilaisuuksissa, 
muilla  foorumeilla ja ulkoministeriölle osoitetulla kirjallisella lausunnolla ja saanut nostettua 
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mukaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien lisäämisen ihmisoikeusselonteon 
prioriteettiteemoihin aiemmin mainitun yhdenvertaisuuden lisäksi. Keskusliiton perusteluina 
olivat hallituksen laaja tasa-arvo-ohjelma, hallitusohjelman tasa-arvokirjaukset ja naisten oikeudet 
ulkoministeriön prioriteettiteemana. 
 
 

1.1 Vaikuttaminen kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi aktiivisesti hallitusohjelmatavoitteidensa toteutumista ja 
vaikutti hallitusohjelman tasa-arvokirjausten toimeenpanoon antamalla lausuntoja, kannanottoja 
ja tiedotteita sekä julkaisemalla blogikirjoituksia. Liitto osallistui tasa-arvo-ohjelmasta ja 
perhevapaauudistuksesta järjestettyihin kuulemistilaisuuksiin sekä oli jäsenenä 
oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmistelevassa ja sen 
toimeenpanoa seuraavassa työryhmässä. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoteen 2023. 
Naisjärjestöjen Keskusliiton edustaja osallistui jäsenenä myös tasa-arvoasian neuvottelukunnan 
vuonna 2020 perustettuun työryhmään, joka seuraa sosiaaliturvauudistua sukupuolten tasa-
arvon näkökulmasta. 
 
Keskusliitto osallistui kesällä valmistuneen tasa-arvo-ohjelman valmistelusta järjestettyyn 
kuulemistilaisuuteen ja antoi lausuntonsa ohjelman luonnoksesta. Liitto huomautti 
lausunnossaan, että tasa-arvo-ohjelma on välttämätön sukupuolten tasa-arvon edistämiselle, 
mutta painotti, että toteutuakseen ohjelma tarvitsee riittävät resurssit sekä konkreettiset 
tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja mitataan. Liitto katsoi ohjelman julkaisemisen jälkeen 
annetussa kannanotossa, että tasa-arvo-ohjelmalla on hyvät lähtökohdat viedä Suomen tasa-
arvokehitystä eteenpäin, mikäli sitä toteutetaan kunnianhimoisesti. Liitto seuraa ohjelman 
toteutumista aktiivisesti. 
 

1.2 Kuntavaikuttaminen 
 

Liitto valmistautui kevään 2021 kuntavaaleihin valmistelemalla kuntavaalikampanjaa ja 
muistuttamalla vuosikokouksensa julkilausumassa, että kunnilla on keskeinen merkitys 
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Julkilausumassa huomautettiin lisäksi, ettei sukupuolten 
tasa-arvoa voi sivuuttaa kuntavaalien alla käytävissä keskusteluissa, kuntien johtopaikoista 
päätettäessä tai kunnan varoja jaettaessa. Liitolla oli edustaja myös tasa-arvoasian 
neuvottelukunnan kuntavaalityöryhmässä. 
 
Kuntavaalivaikuttaminen on aloitettu jo vuonna 2020 suunnittelemalla kampanjaa 10 tasa-
arvotekoa kuntiin kuntavaalikeväälle. 
 

1.3 Pekingin toimintaohjelman toteutumisen seuranta 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi syksyllä 2019 Peking+25 -kansalaisjärjestöraportin yhdessä yli 
40 muun toimijan kanssa.  Raporttia on hyödynnetty liiton vaikuttamistyössä ja viestinnässä 
vuoden 2020 aikana. Koronapandemian seurauksena Pekingin toimintaohjelman edistämisen 

https://naisjarjestot.fi/tasa-arvo-ohjelma-tarvitsee-riittavat-resurssit-ja-konkreettiset-tavoitteet/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-tasa-arvo-ohjelma-antaa-suomelle-lahtokohdat-tasa-arvon-ykkosmaaksi-nyt-ohjelma-on-toteutettava-kunnianhimoisesti/
https://naisjarjestot.fi/naisja%cc%88rjesto%cc%88t-kunnissa-tarvitaan-naisia-pa%cc%88a%cc%88tta%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-ja-edista%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/peking-25-kansalaisjarjestoraportointi/
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seurantaan suunnitellut kansainväliset tapahtumat Pariisissa ja Meksikossa sekä YK:n naisten 
asiain toimikunnan (CSW) istunto jouduttiin perumaan. 
 

1.4 Vaikuttamisen osa-alueet 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto lausui ja otti kantaa ahkerasti vuonna 2020. Esimerkiksi kannanottoja 

annettiin kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2019. Temaattisesti tarkasteltuna liiton 

lausunnoista ja kannanotoista merkittävin osa käsitteli koronakriisin vaikutuksia naisiin ja 

sukupuolten tasa-arvoon sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen vastaisia toimia, mukaan 

luettuna vihapuhe ja viharikokset. Tämän lisäksi laajan vaikuttamisen teemoja olivat 

sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen, translain uudistus alaikäisten oikeudet 

huomioiden, urheilun palkkatasa-arvo sekä naisjärjestöjen rahoituksen tasokorotus. 

 

 

 
 
 
 
 

1.4.1 Koronan vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon 
 
Alkuvuodesta Suomeen saapunut Covid-19 -virus muutti koko yhteiskuntaa. Pian kävi selväksi, että 
epidemia pysyy kansainvälisenä ongelmana ja sen kanssa on opeteltava elämään ”uudessa 
normaalissa”. Naisjärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen siirtyi nopeasti pandemia-ajan 
vaikuttamiseen. Naisjärjestöjen panosta tarvittiin kriisin keskellä enemmän kuin koskaan. 
 
Kriisi ei poistanut, vaan jopa kiihdytti olemassa olevia tasa-arvo-ongelmia, kasvattaen muun 
muassa naisiin kohdistuvan väkivallan riskiä kodeissa ja vaikeuttaen pienyrittäjien ja 
epätyypillisissä työsuhteissa toimivien toimeentuloa. Poikkeusolot lisäsivät myös esimerkiksi työn 
ja perheen yhteensovittamisen haasteita. Erityisesti hoitotyön ammattilaisten sekä muiden 
naisvaltaisten alojen merkitys korostui ja tuli historiallisella tavalla näkyväksi koko yhteiskunnan 
mullistaneen koronapandemian seurauksena. Naisvaltaiset alat, kuten sosiaali- ja terveysalojen 
henkilöstö, opettajat ja varhaiskasvattajat, palvelualojen ammattilaiset sekä monet muut 
kannattelivat suomalaista yhteiskuntaa ja sen perusrakenteita kriisin aiheuttamissa 
poikkeusoloissa. 
 
Naisjärjestöt kiinnitti heti valmiuslain kynnyksellä huomioita naisvaltaisten alojen tärkeyteen; 
sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä 86 prosenttia ovat naisia. Liitto nosti esille myös 
huolen naisyrittäjien toimeentulotuesta sekä tukipakettien kohdentamisen tärkeydestä. Samaa 
huolta tuotiin esille jäsenjärjestöjen (Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja Mothers in Business) 
sekä Väestöliiton kanssa yhteistyössä kirjoitetussa kannanotossa, jossa huomioitiin perhevapailta 
palanneiden yrittäjien epäreilu asema koronatukien saamisessa.  Globaalin tasa-arvon tila 

https://naisjarjestot.fi/tasa-arvoisemman-yhteiskunnan-rakentaminen-ei-pysahdy-koronaan-naisvaltaiset-alat-kannattelevat-suomea-poikkeusaikana/
https://naisjarjestot.fi/koronaepidemia-vaikuttaa-naisten-toimeentuloon-sukupuolivaikutukset-arvioitava-tukipaketin-ja-muiden-erityistoimenpiteiden-osalta/
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heikentyi liiton mielestä huomattavasti; tästä esimerkkeinä Unkarin ja Puolan naisvihamielinen 
politiikka, Ranskan lisääntyneet lähisuhdeväkivallan lukemat sekä pakolaisleireillä enemmistönä 
olevat naiset ja lapset. Tasa-arvon tulisi olla läpileikkaava teema kaikessa ulkopoliittisessa 
toiminnassa, liitto katsoo. 

 
 

1.4.2 Naisiin kohdistuva väkivalta 
 
 
Naisiin kohdistuva väkivalta nousi valitettavan ajankohtaiseksi teemaksi koronakriisin yhteydessä. 

Liitto lausui ja vaikutti aktiivisesti ja monipuolisesti väkivallan vastaiseen työhön. Vaikuttamisen 

prioriteetteina näkyivät erityisesti; sovittelusta luopuminen, väkivallan vastaista työtä tekevien 

järjestöjen ja väkivallan vastaisten palveluiden, ml. turvakotien rahoituksen ja työn edellytyksen 

turvaaminen, seksuaalirikoslain uudistus, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja 

sitoutuminen, pakkoavioliiton mitätöinti, ihmiskauppa, sukupuolen lisääminen huomioitavaksi 

niin viharikosrangaistuksissa että kiihottaminen kansanryhmää vastaan-rikoksissa.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli aloitteentekijä kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan 

raportoijan tehtävän perustamiseksi. Liitto pitää tärkeänä, että itsenäinen ja riippumaton 

naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä perustetaan ja siihen suunnataan pysyvä 

määräraha. Raportoijan tehtävänä tulee olla Suomessa tehtävän naisiin kohdistuvan väkivallan 

vastaisen työn tarkasteleminen laajasti. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että mm. raportoijan 

itsenäisyyden sekä tiedonsaantioikeuksien vuoksi toimi tulee sijoittaa ensisijaisesti tasa-

arvovaltuutetun toimistoon ja toissijaisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Samalla tasa-

arvovaltuutetun toimiston resurssit on turvattava ja niitä on lisättävä siten, että tasa-arvolain 

kasvaneet velvoitteet ja uuden raportoijan toimen perustamisen aiheuttama kasvava työmäärä 

huomioidaan ja tasa-arvon tuloksellinen edistäminen turvataan. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannatti hallituksen esitystä laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n 

muuttamisesta. Hallituksen esityksen tavoitteena oli tehostaa työ- tai julkisen luottamustehtävän 

vuoksi henkilöön kohdistetun laittoman uhkauksen saattamista syytteeseen. Esityksen 

tavoitteena oli osaltaan edistää ja parantaa erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Naisjärjestöjen Keskusliitto huomautti, että on välttämätöntä selvittää, tarjoaako 

säännös sellaisenaan riittävää suojaa henkilöille, jotka vasta pyrkivät julkisiin luottamustehtäviin ja 

altistuvat esimerkiksi vaalikampanjansa aikana laittomille uhkauksille. Tutkimusten mukaan 

vaaliehdokkaat ja kunnanvaltuutetut jäävät usein ilman tukea joutuessaan vihapuheen kohteeksi. 

Kaikkiaan naispuoliset kuntapäättäjät kokevat vihapuhetta enemmän kuin miehet. 

Lausunnossa huomautettiin, että on varmistettava, että lainsäädäntö suojaa jatkossa myös 

työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työskenteleviä, kuten apurahatutkijoita ja freelance-

toimittajia.  

https://naisjarjestot.fi/koronakriisi-mittaa-suomen-sitoutumisen-naisten-oikeuksien-toteuttamiseen-globaalisti/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-oikeusministeriolle-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-raportoijan-tehtava-ja-sijoittuminen/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-he-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta-naisjarjestojen-keskusliitto-kannattaa-hallituksen-esitysta-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta/
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Liitto muistutti lisäksi, ettei hallituksen esitys yksin riitä, vaan vihapuheen ja viharikosten 

vastaiseen työhön tarvitaan myös muita toimia, kuten kansallisen vihapuheen ja viharikosten 

vastaisen strategian laatiminen ja sen selvittäminen, tulisiko sukupuoli sisällyttää myös 

kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöön, jotta rikoslaki suojaisi naisia ryhmänä misogyyniseltä 

vihapuheelta. Lausunnossa ehdotettiin lisäksi, että viharikosmotiivien luokittelua tulisi muuttaa 

siten, että rikoksella voi olla useampi kuin yksi motiivi. Näin vihapuheen ja viharikosten 

moniperustaisuus tulisi paremmin esille. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksen mukaan pakkoavioliitot tulee mitätöidä. Mitätöinnin 

mahdollistamalla valtio tunnustaisi, että avioliittoon pakotetun kohdalla on tapahtunut vääryys ja 

että hänen perus- ja ihmisoikeuksiaan on loukattu. Mitätöintiä voisi hakea vain pakon kohteena 

oleva. Oikeusministeriön arviomuistion mukaan mitätöinti voi vaarantaa uhrin taloudellisen 

aseman, kun avioliiton ositusoikeus ei päde avioliiton mitätöinnissä. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

haluaa muistuttaa, että avioliitto ei voi olla taloudellisen turvan perusta, vaan valtiolla on 

vastuu siitä, että ihmisillä on perusturva.  

 

Muistion mukaan pakkoavioliitossa syntyvällä lapsella ei ole avioeron oikeudellisten vaikutusten 

suojaa esimerkiksi taloudellisesti, jos alaikäisenä solmittu laiton avioliitto mitätöidään. Suomen 

lainsäädäntö antaa kuitenkin syntyneelle lapselle samat taloudelliset oikeudet vanhemmiltaan, 

statuksesta riippumatta. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen. Liitto pitää 

tärkeänä, että erillissääntelyä valmistellaan, mutta pitää riittämättömänä mahdollisuutta 

avioliiton kumoamiseen. Kumoamisen oikeusvaikutukset ovat samat kuin avioliitossa, lukuun 

ottamatta siviilisäädyn palautumista avioliittoa edeltävään aikaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

vaatii, että pakkoavioliiton uhrin tulee saada itse valita avioeron, kumoamisen ja mitätöinnin välillä. 

Pakkoavioliiton uhreilla tulee olla mahdollisuus avioliiton mitätöintiin, jossa ei ole avioeron 

oikeusvaikutuksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto myös katsoo, ettei ulkomailla alaikäisenä solmittuja 

avioliittoja tule tunnustaa Suomessa, kun puolisoista toinen on alle 18-vuotias avioliiton 

tunnustamisen tullessa Suomessa tarkasteluun. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kiinnittää 

huomiota siihen, ettei esityksessä ole arvioitu sukupuolivaikutuksia kattavasti. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto muistuttaa, että pakkoavioliitoissa on kyse naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta 

väkivallasta. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan, että rangaistuksen 

mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen 

perustuvasta vaikuttimesta. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa esitystä siitä, että maininta 

sukupuolesta teon vaikuttimena lisättäisiin myös oikeushenkilön rangaistusvastuuta törkeästä 

https://naisjarjestot.fi/sukupuoli-on-lisattava-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-rikosnimikkeen-tunnusmerkistoon/
https://naisjarjestot.fi/pakkoavioliitot-mitatoitava-2/
https://naisjarjestot.fi/oikeusministerion-lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-liittyen-pakottamalla-solmitun-avioliiton-kumoamiseen/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-rikoslain-muuttamisesta/
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kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta koskeviin säännöksiin sekä julkista kehottamista 

rikokseen koskevaan oikeushenkilön rangaistusvastuusäännökseen silloin, kun rikos, johon 

kehotetaan tai houkutellaan, olisi törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. On välttämätöntä, 

että sukupuolistunut, naisiin kohdistuva vihapuhe hahmotetaan lainsäädännössä erityisen 

haitallisena tai haavoittavana tekona. Sukupuolittunut vihapuhe tulee nähdä osana naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiinnittää huomion siihen, että esityksessä uhrin sukupuoli-

identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai intersukupuolisuuteen liittyvä teon motiivi tulisi 

jatkossakin nykyiseen tapaan huomioon otettavaksi vihavaikutinta koskevassa 

koventamisperustesäännöksessä mainittuna muuna rinnasteisena vaikuttimena. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto ei pidä tätä riittävänä, vaan myös sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu 

tulee olla mukana erillisenä mainintana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.5 Muut kansallisen vaikuttamisen teemat  
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto onnistui työllään pitämään tasa-arvon kannalta keskeiset kansallisen 

vaikuttamisen teemat keskustelussa kriisin keskellä.  

Perhevapaiden käytön epätasainen jakautuminen vaikuttaa merkittävästi sukupuolten tasa-

arvon toteutumiseen työelämässä, liitto painottaa. Pitkät urakatkot heikentävät naisten 

työmarkkina-asemaa, palkkakehitystä ja eläkekertymää. Epätasa-arvoinen järjestelmä altistaa 

myös raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle työelämässä. Perhevapaauudistus ei saa jäädä koronan 

jalkoihin.  

Sukupuolitetuista ammattinimikkeistä käydään aika ajoin keskustelua. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

muistuttaa, että sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen yhteiskunnan näkyvimpiä 

tehtäviä myöten olisi vahva viesti siitä, että Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon 

todelliseen toteuttamiseen ja tunnistaa sen merkityksen yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Etenkin 

kansallisen kriisin kohdatessa epätasa-arvoa tulee korjata kaikin mahdollisin keinoin. Kielellisillä 

muutoksilla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan näkemyksiin esimerkiksi eri ammattiryhmistä. Liitto 

ehdottaa konkreettisena ehdotuksenaan, että puhemiehen nimike vaihdetaan puheenjohtaksi. 

https://naisjarjestot.fi/kunnianhimoisella-perhevapaauudistuksella-on-hyvat-mahdollisuudet-vahentaa-naisten-kokemaa-tyoelamasyrjintaa/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolitetut-ammattinimikkeet-kuuluvat-historiaan-eduskunnan-puhemiesta-on-aika-kutsua-puheenjohtajaksi/
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Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat yksi niistä väestöryhmistä, joiden elämään 

koronaepidemian rajoituksilla on ollut erityisen kielteiset vaikutukset. Valtion on huolehdittava, 

että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää 

puolitiehen. Hallituksen tavoitteena on uudistaa niin kutsuttu translaki. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

on allekirjoittanut monen eri järjestön allekirjoittaman lausunnon translain uudistuksen 

tärkeydestä.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli mukana Naisasialiitto Unionin Oma tahto 2020 – kampanjassa, 

jossa tarkoituksena on uudistaa aborttilainsäädäntö nykyaikaan. Kansalaisaloite vaatii, että 

jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto ja, että kahden lääkärin lausunnon 

vaatimisesta luovutaan. Kansalaisaloite sai tarpeeksi allekirjoituksia ja eteni eduskuntaan. 

Kesällä liitto huolestui urheilun räikeästä palkkaepätasa-arvosta. Palkkojen ja palkkioiden 

epätasa-arvo on syvään juurtunut yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei rajoitu urheiluun. Urheilun 

piirissä ilmiö on kuitenkin omaa luokkaansa: Ylen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan 

suomalaisen huippu-urheilijanaisen euro on keskimäärin kolme senttiä. Liitto huomauttaa, että 

vastuu urheilun palkkatasa-arvon saavuttamisesta on kaikilla! Lisäksi liitto toivoo, että tasa-

arvolain noudattamista valvova tasa-arvovaltuutettu ottaisi jatkossakin vahvasti kantaa urheilussa 

esiintyvään palkkaepätasa-arvoon. 

Naisvaltaiset alat sekä naisjärjestöt ovat olleet tärkeässä roolissa kriisistä selviytymisessä. Kriisin 

keskellä naiset ovat osoittaneet tärkeytensä. Etenkin naisiin kohdistuva väkivalta on ollut esillä ja 

koronakriisi on tuonut haasteita lähisuhdeväkivallasta kärsiville. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

korostaa, että erityisesti koronan aiheuttamassa tilanteessa resursseja tulisi suunnata 

järjestöjen tuottamille avopalveluille, auttaville puhelimille ja muille matalan kynnyksen 

palveluille selvästi nykyistä enemmän. Myös Istanbulin sopimuksen osapuolten komitean julistus 

kehottaa valtioita arvioimaan koronapandemian seuraukset naisiin kohdistuvan väkivallalle, kun 

palveluita resursoidaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 lausunnot, kannanotot, julkaisut ja kuulemiset 

  

https://naisjarjestot.fi/translain-uudistusta-kiirehdittava-alaikaisten-oikeuksia-ei-voi-jattaa-huomioimatta/
https://naisjarjestot.fi/urheilun-palkkatasa-arvo-vaatii-entista-jareampia-toimia/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-budjettiriihessa-turvattava-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisten-palveluiden-resurssit-ja-tuplattava-turvakotien-rahoitus/
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2. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA 
 

2.1 2.1 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke vuonna 2020 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -
hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa lisäävien tasa-arvotekojen tekemistä ja on aloitteellinen 
uusien avausten tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa. Edeltävät 100 tasa-arvotekoa (2018–2017) ja 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta (2018–2019) -hankkeet ovat vakiinnuttaneet tasa-arvoteot osaksi 
julkista keskustelua ja tasa-arvotyötä. Hankkeen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa kannustamalla 
monenlaisia toimijoita konkreettisiin tasa-arvotekoihin ja siirtää huomio sanoista tekoihin. Hanke 
toimi myös luomalla uusia yhteistyöverkostoja, järjestämällä tapahtumia sekä viestimällä tasa-
arvoteemoista yhteistyössä eri kumppanitahojen kanssa. Hanke saa rahoitusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. 
 
Hankkeen pääteemat vuosina 2020–2022 ovat johtajuus, media ja teknologia. 

Johtajuus 

Hanketta edistää ja edustaa korkeatasoinen foorumi, jonka puheenjohtajana toimii presidentti 
Tarja Halonen. Foorumi koostuu yhteiskunnan eri alojen vaikuttajista, jotka omalla 
sitoutumisellaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen ovat edustaneet 
hanketta ja tuoneet sille lisänäkyvyyttä. Foorumi koostettiin vuoden 2020 aikana osittain 
uudestaan. Foorumin kokoonpano on moninaistunut kattamaan yhä enemmän myös 
yrityssektoria. Foorumi kokoontui lokakuussa 2020 etäkokoukseen keskustelemaan teknologiasta 
ja tasa-arvosta. Kokouksessa kuultiin puheenvuoroja mm. tasa-arvoministeri Thomas 
Blomqvistilta, suurlähettiläs Katri Viinikalta, ja Nokian monimuotoisuus- ja 
yhdenvertaisuusjohtaja Anneli Karlstedtilta.  
 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke järjesti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa tiettävästi 
ensimmäisen verkostoitumis- ja keskustelutilaisuuden suomalaisille kunnanjohtajanaisille 
huhtikuussa 2019. Vuonna 2020 kunnanjohtajanaisten verkoston oli tarkoitus kokoontua 
huhtikuussa Tampereella, mutta tilaisuus jouduttiin perumaan koronan takia. Seuraava yritys oli 
loppuvuonna Helsingissä, mutta tämäkin tilaisuus jouduttiin perumaan. Verkosto kokoontuu 
etätapaamiseen tammikuussa 2021 Helsingin kaupungin kutsumana.  
 
Huhtikuulle 2020 suunniteltu Tehdään enemmän, tehdään paremmin! -tilaisuus urheilun tasa-
arvosta ja naisten urheilusta siirrettiin vuodelle 2021. Etätilaisuus järjestetään yhteistyössä Yle 
Urheilun ja Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2019 Piikkarit-palkinnon tuella. Tilaisuuteen ovat 
lupautuneet puhujiksi mm. urheilusta vastaava ministeri Annika Saarikko sekä tasa-arvoministeri 
Thomas Blomqvist. Tilaisuuden tavoitteena on sitouttaa urheilun johtoa sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten urheilun kehittämiseen. 
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Hanke on Olympiakomitean ja Finlands Svenska Idrottin kanssa ylläpitäjänä epävirallisessa 
liikunta- ja urheilualan tasa-arvoihmisten verkostossa. Verkosto vaihtaa tietoja ja kuulumisia 
omassa facebook-ryhmässä sekä kuukauden tai parin välein tapaamisissa. Verkoston 
tarkoituksena on tehostaa tiedonvälitystä ja yhteistyötä eri tasa-arvohankkeiden kesken sekä 
laajemmin. Liikunnan ja urheilun tasa-arvoon liittyvistä uutisista ja hankkeista on viestitty Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
 
Verkoston kannustamana hanke teki kesäkuussa sekä kannanoton että lausunnon 
yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista. Kannanoton Naisten jääkiekon ja jalkapallon 
arvokilpailut on lisättävä yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle allekirjoittajina 
olivat Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Paralympiakomitea ry, Monaliiku - Monikansallisten 
naisten hyvinvointi ja liikunta ry, Finlands Svenska Idrott seskä På samma linje -hanke (Finlands 
Svenska Idrott ja Luckan r.f.). Kannanotto noteerattiin mm. seuraavissa medioissa: HS, HBL ja Me 
Naiset.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke ja Monika-Naiset liitto 
yhteistyössä THL:n Moninaisesti parempi -hankkeen kanssa järjestivät MoniNainen työelämä -
keskustelutilaisuuden maahan muuttaneiden naisten työllistymisestä Musiikkitalolla 
keskiviikkona 4.3.2020. Lue tiedote täältä ja katso tilaisuuden tallenteet täällä! Tilaisuuden kaikki 
valokuvat ovat nähtävissä täällä. Naistenpäiväviikon tilaisuus onnistui erinomaisesti: paikalla oli 
yli 100 osallistujaa ja striimiä seurasi reaaliajassa 56 henkeä.  
 
Hankkeen tavoitteena on myös lisätä maahan muuttaneiden naisten järjestöjen ja muiden 
naisjärjestöjen yhteistyötä. Tämän edesauttamiseksi hanke järjesti lokakuussa matalan kynnyksen 
etätyöpajan, jossa jatkettiin kevään työelämä-teemaa. Tilaisuudessa alusti Monika-Naiset liitto 
ry:n hallituksen jäsen ja PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egëzona Kllokoqi-Bublaku. Tämän 
jälkeen keskusteltiin pienryhmissä keskeisistä työelämän teemoista. 
 
Hanke jatkoi yhteistyön suunnittelua Suomen Lähetysseuran ja Kirkkohallituksen kanssa ja teki 
esityksen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevästä työpajasta Kirkkopäiville toukokuussa 2021 
Oulussa. Keskustelutilaisuus hyväksyttiin osaksi ohjelmaa. Loppuvuodesta 2020 ilmoitettiin 
Kirkkopäivien siirtymisestä verkkoon ja keskustelutilaisuudelle on nyt haettu paikkaa 
etäohjelmistossa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän tilaisuuden puhujiksi ovat jo 
lupautuneet muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja 
Eva Biaudet ja sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye. Keskustelutilaisuutta seuraisi 
myöhemmin vuoden aikana pyöreän pöydän keskusteluiden sarja, johon osallistuisi johtajia 
kirkon lisäksi muilta yhteiskunnan sektoreilta. Aloite on jatkoa aiemmalle työlle: vuonna 2018 Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke haastoi yhdessä Ekumeenisen Neuvoston ja presidentti Tarja 
Halosen kanssa kaikki Suomen kristilliset seurakunnat tekemään tasa-arvotekoja. 
 
Kesälle 2020 yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa SuomiAreenaan suunniteltu 
keskustelutilaisuus moninaisten naisten johtajuudesta peruuntui koronan takia kuten koko 
SuomiAreena. 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=804&newstitle=Kannanotto%3A+Naisten+j%C3%A4%C3%A4kiekon+ja+jalkapallon+arvokilpailut+on+lis%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4+yhteiskunnallisesti+merkitt%C3%A4vien+tapahtumien+listalle+
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=804&newstitle=Kannanotto%3A+Naisten+j%C3%A4%C3%A4kiekon+ja+jalkapallon+arvokilpailut+on+lis%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4+yhteiskunnallisesti+merkitt%C3%A4vien+tapahtumien+listalle+
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006543331.html?fbclid=IwAR3Hzn3k3FvZ6_DK95H44IIDF3aEkIpGvStTdfEN5ueCjVPzycTraLDXBvg
https://www.hbl.fi/artikel/efter-hbls-granskning-fem-organisationer-kraver-jamstalld-tv-lag-paraidrott-och-damidrott-ska-be/
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/tiesitko-etta-naisten-urheilukilpailut-eivat-ole-suomessa
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/tiesitko-etta-naisten-urheilukilpailut-eivat-ole-suomessa
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=778&newstitle=Suomi+tarvitsee+meit%C3%A4+kaikkia+ty%C3%B6llisyystavoitteen+saavuttamiseksi+-+nyt+katseet+kohti+ty%C3%B6nantajia%21
https://www.kunta.tv/tallenteet/moninainen-tyoelama-4-3-2020/
https://www.naisjarjestot.fi/galleria/kuvagalleria/moninainen-tyoelama-keskustelutilaisuus-43202/
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Media 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on koonnut vuosittain Suomen johtavien medioiden 
johtajia keskustelemaan tasa-arvon toteutumisesta mediassa. Mediawebinaari järjestettiin 
9.6.2020 teemalla ”Miten mediasta tehdään turvallisempi tila naisille ja kaikille?”.  Vihapuhe ja 
maalittaminen ovat uhka niin toimittajille kuin mediassa esiintyville ja siten uhka sananvapaudelle 
ja demokratialle. Aihe nousi esiin viime vuoden mediaseminaarissa. Teemaan liittyy vahvasti 
vihapuhe tasa-arvon estäjänä mediassa. Webinaarin juonsi Journalisti-lehden päätoimittaja Maria 
Pettersson ja siihen osallistuivat edustajat MTV Uutisista, Yleltä, Hufvudstadsbladetista ja 
Helsingin Sanomilta. Lisäksi webinaarissa kuultiin puheenvuorot Naisjärjestöjen Keskusliiton 
puheenjohtajalta Eva Biaudet’lta, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka 
Hakalalta, Sunnuntaisuomalaisen (Mediatalo Keskisuomalainen) tuottajalta Terhi Nevalaiselta ja 
Naisten Linja Suomessa ry:n Turv@verkko-hankkeen hankepäällikkö Louna Hakkaraiselta.  
 
Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin kannanotto yhdessä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
kanssa: Medioiden täytyy ottaa käyttöön keinoja haastateltavien suojelemiseksi. Kannanotto sai 
hyvän näkyvyyden niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä mediassa (esim. Ylen 
radiouutisissa). Tilaisuutta seurasi lähes sata osallistujaa ja palautekyselyssä tilaisuutta kuvattiin 
onnistuneeksi.  

Teknologia 

Loppuvuonna 2020 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke suunnitteli Naisjärjestöjen Keskusliiton 
jäsenjärjestö We in Games Finlandin kanssa pelialan tasa-arvoa edistävän hankkeen, joka 
keskittyy pelien sukupuolistereotypioihin ja erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan peleissä. 
Hankkeelle anottiin rahoitusta oikeusministeriöstä. Tarkoituksena on haastaa erityisesti isot 
peliyhtiöt tarkastelemaan sekä toimintatapojaan että luomiensa pelimaailmojen sisältöä 
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 
 
Hanke on ollut Wärtsilän, Vaasa Entrepreneurship Societyn, Pohjoismaiden 
ministerineuvoston, Vaasan yliopiston sekä muiden kumppanien kanssa suunnittelemassa 
kaksipäiväistä, naiset ja teknologia -aiheista Equalitech-seminaaria Vaasaan. Koronan takia 
syksylle 2020 suunniteltu tilaisuus siirrettiin keväälle 2021. Tilaisuuden ensimmäinen päivä on 
suunnattu nuorille, erityisesti alueen lukioiden tytöille ja tässä tehdään yhteistyötä Pohjanmaan 
koulujen kanssa. Tilaisuuden toinen päivä on suunnattu alalla työskenteleville asiantuntijoille, 
erityisesti naisille, verkostoitumista ja tietojen vaihtoa varten.  
 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke järjesti teknologia-aiheisen blogikirjoitusten sarjan, 
jonka tekstit julkaistiin syksyn ja talven 2020 aikana. Teknologia ja tasa-arvo -blogisarjassa 
kirjoittivat mm. Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka 
Niemelä. Blogit löytyvät täältä. Sarjan blogikirjoituksia luettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton 
nettisivuilta yhteensä yli 900 kertaa. 
 
Hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen kutsuttiin ohjausryhmän jäseneksi ESR-rahoitteisessa 
Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeeseen, jota toteuttavat koordinaattori Tampereen 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=802&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliitto+ja+tasa-arvoasiain+neuvottelukunta%3A+Medioiden+t%C3%A4ytyy+ottaa+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+keinoja+haastateltavien+suojelemiseksi
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
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ammattikorkeakoulun lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, 
Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK. Hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea 
naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä 
keskittyen erityisesti tekniikan alaan. 

 

 

 

 

Muuta 

Kesäkuussa hanke toteutti sosiaalisen median kampanja, jossa julkaistiin tekoihin kannustavia 
videoita. Videoilla esiintyy hankkeen yhteistyökumppaneita, jotka kertovat omien 
organisaatioidensa teoista ja näkemyksistään hankkeesta. Videot löytyvät täältä. Eniten 
näkyvyyttä saivat julkaisut ja videot, joissa esiintyy Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin 
puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen. 
 
Kesäkuusta joulukuuhun 2020 hanke toteutti yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton 
jäsenjärjestön Plan International Suomen kanssa Nuoret tasa-arvovaikuttajat -koulutuksen. 
Koulutuksessa tasa-arvosta kiinnostuneet kymmenet nuoret ympäri Suomea saivat tietoa tasa-
arvosta ja suunnittelivat ja toteuttivat omat tasa-arvotekonsa. Hankkeen projektipäällikkö Liisa 
Ketolainen koulutti nuoria vaikuttamistyöstä (kesäkuu) ja sukupuolten tasa-arvon tilasta 
Suomessa (elokuu). Hanke myös etsi kullekin nuorelle mentorin tukemaan tasa-arvoteon 
toteuttamisessa. Mentoreina mukana olivat mm. Kätilöliiton puheenjohtaja Katriina Bildjuschkin; 
vs. toiminnanjohtaja Taru Anttonen, Naisten Linja ja toiminnanjohtaja Annica Moore, Mothers in 
Business.  
 
Tasa-arvotyötä tehdään paljolti vapaaehtoistyönä. Tämän työn löytämiseksi ja houkuttelevuuden 
lisäämiseksi hanke laati vapaaehtoistehtävien pankin Naisjärjestöjen Keskusliiton 
jäsenjärjestöissä ja läheisissä yhteistyöjärjestöissä olevista avoimista vapaaehtoistehtävistä. 
Vuoden loppuun mennessä pankissa oli 16 järjestöä. Vapaaehtoistehtävien pankkia mainostettiin 
sosiaalisen median kampanjalla elokuu-syyskuussa.  
 
Hankkeen uudistuneet verkkosivut julkaistiin lokakuussa. Verkkosivuilla on myös supistetut 
englannin- ja ruotsinkieliset versiot. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen visuaalinen ilme 
päivitettiin vuonna 2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
visuaalisten ilmeiden vaihtumisen mukaisesti. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UClxPAylmPLNHJZh_GwAAtFw
https://tasaarvoteot.fi/osallistu/vapaaehtoistyopankki/
http://www.tasaarvoteot.fi/
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2.2 Jäsenjärjestöt 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton tärkein voimavara on sen jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöjen 
monipuolista asiantuntemusta hyödynnetään yhteisenä voimavarana. Liitto järjestää 
keskustelutilaisuuksia ja seminaareja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa sekä vaihtaa keskenään 
hyviä käytäntöjä. Jäsenjärjestöihin pidetään yhteyttä kahdenkeskeisillä tapaamisilla, 
sähköpostitse, jakamalla tietoa uutiskirjeellä ja sosiaalisessa mediassa sekä lukuisissa yhteisissä 
tapahtumissa ja kokouksissa. Jäsenjärjestöjen sekä liiton tiiviistä yhteistyöstä kertoo se, että 
jäsenmäärä on edelleen kasvanut ja vuoden lopussa jäsenjärjestöjä on 67. Uusia jäsenjärjestöjä 
liittyi vuonna 2020 kahdeksan: Amal ry, Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry, Suomen 
Somalinaisten Kehitys ry, Quin Suomi ry – Quin Finland rf, We in Games ry, Helsingin demarinaiset 
ry, Women in Mining sekä Konkordia-Liitto ry. Liitto on Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta-
hankkeessa aloittamassa uuden yhteistyöhankkeen jäsenjärjestön kanssa vuonna 2021. 
 
Naisjärjestötoiminnan merkitys korostui entisestään koronapandemian aikana. Jäsenjärjestöistä 
mm.  Sairaanhoitajaliitto, Kätilöliitto, Yrittäjänaiset sekä monet muut joutuivat pandemian alettua 
suoraan kriisin eturintamaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui vuoden aikana jäsenistönsä 
tukemiseen muun muassa keskustelemalla säännöllisesti jäsenjärjestöjen kanssa, julkaisemalla 
yhteisen kannanoton ja pitämällä huomion kriisin keskelläkin naisten oikeuksissa. Naisvaltaiset 
alat ovat olleet korvaamaton tuki läpi pandemia-ajan. Yhteistyö siirtyi vuoden aikana 
etäyhteyksin järjestettäviin webinaareihin, puheluihin ja videotapaamisiin, mutta naisjärjestöt 
ovat siirtyneet mukana ja osoittaneet vahvuutensa. 
 
 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen johdon foorumi 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti 10.2.2020 kolmannen Naisjärjestöjen johdon foorumin 

jäsenjärjestöjen johdolle. Osallistujia oli yli 40, joista puheenjohtajia 11. Foorumin teemoina olivat 

muun muassa hallituksen tasa-arvo-ohjelma, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman 

työryhmän työ, Naisjärjestöjen Keskusliiton ajankohtainen vaikuttaminen ja viestintä ja 

jäsenjärjestöjen yhteisiin vaikuttamisen teemoihin liittyvä toiminta. Lisäksi keskustelua käytiin 

jäsenistön omista vaikuttamisen suunnitelmista vuodelle 2020 sekä verkostoiduttiin ja jaettiin 

tietoutta. Johdon foorumi on odotettu verkostoitumistilaisuus liiton jäsenjärjestöille ja jo 

kolmannen kerran järjestetty foorumi jatkaa myös tulevina vuosina. 

 

2.3 Tasa-arvon turva - sosiaaliturvauudistuksen vaikutukset naisille 
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Naisjärjestöjen Keskusliiton ”Tasa-arvon turva – sosiaaliturvauudistuksen vaikutukset naisille” 

-keskustelutilaisuus oli tarkoitus järjestää kevättapahtumana 28.4.2020 Helsingissä. Pandemian 

vuoksi tilaisuus peruttiin ja päätettiin siirtää vuoden 2021 syksylle.  

 

2.4 Miten naisjärjestöt vastaavat koronaepidemian haasteisiin? 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto ryhtyi pikaisesti vaikuttamaan etänä, kun suositus siirtyä etätöihin 

annettiin. Uusi tilanne ja ennennäkemätön digiloikka asetti suuria haasteita paitsi liitolle myös sen 

jäsenjärjestöille. Liitto päätti kokoontua yhteen etänä ja ottaa selvää, mitä haasteita uusi 

pandemia aiheuttaa naisjärjestöille – ja miten niistä selvitään. 

 

Jäsenjärjestöjen etäaamukahvit – vaikuttaminen tasa-arvoisemman maailman puolesta ei 

pysähdy koronaan -webinaariin 17.4.2020 osallistui 26 jäsenjärjestöä. Keskustelussa käytiin läpi 

keinoja, joilla kukin jäsenjärjestö vastaa koronakriisin haasteisiin ja jatkaa vaikuttamistyötään 

haastavista olosuhteista huolimatta. 

 

Keskustelua alusti Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet’n ja pääsihteeri Terhi 

Heinilän lisäksi puheenjohtaja Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliitto; varapuheenjohtaja Marja 

Pihnala, Rusetti; toimitusjohtaja Carita Orlando, Suomen Yrittäjänaiset; pääsihteeri Maria 

Laakso, Voimisteluliitto; pääsihteeri Marianne Heikkilä, Marttaliitto; toiminnanjohtaja Jenni 

Tuominen, Monika-Naiset liitto. Alustuksessa järjestöjen edustajat kertoivat esimerkin siitä, miten 

avainasemassa olevat naisjärjestöt vastaavat koronakriisin asettamiin haasteisiin.  

 

Esimerkiksi Sairaanhoitajaliitto keräsi nettisivuillaan hoitajien tuntemuksia pandemian alussa. 

Sivu keräsi nopeasti yli 700 kirjoitusta, joiden pohjalta liitto teki myös tiedotteita. Huolta aiheutti 

suojavarusteiden puute, epävarmuus ja riittämätön henkilökunnan koronatestaus. Vammaisten 

naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry soitti kotona yksin oleville jäsenilleen ja kysyi 

jokaiselta kuulumiset. Naisia huolestutti vammaisten asema pandemiassa ja sen jälkeisessä 

mahdollisessa lamassa. Yrittäjänaiset koostivat tietopaketin ja järjestivät koulutuswebinaarin 

yritystuista. Webinaariin osallistui alle viikossa yli 200 toimeentulostaan huolestunutta 

naisyrittäjää.  

 

Voimisteluliitto ryhtyi nopeasti järjestämään liikuntaa etäyhteyksin ja tuki seuroja haastavassa 

yhteiskunnan sulkutilanteessa. Marttaliiton 1200:n yhdistyksen toiminta muuttui hetkessä 

virtuaaliseksi, ja liitto koordinoi esimerkiksi ruoka-apua, laajensi neuvontapuhelimien- ja chattien 

aukioloaikoja sekä järjesti kotivara- ja kokkauskursseja netissä. Monika-Naiset Liitto avasi 

puhelinlinjan maahan muuttaneille naisille 15 kielellä, jotta kaikki saisivat ajantasaista tietoa 

omalla kielellään. Turvakoti Mona pyöri vuorokauden ympäri ja haavoittuvimmassa asemassa 

oleville soitettiin, koska kaikki eivät pääse verkon palvelujen piiriin. 
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Lisäksi jäsenjärjestöt toivat runsaasti esiin huolia pandemian riskeistä ja pitkäaikaisvaikutuksista 

naisille ja haavoittuvassa asemassa oleville. Huolien lisäksi esiin nousi paljon uusia ideoita 

vaikuttaa, auttaa, pitää yhteyttä ja kehittää palveluja. Kaikki jäsenjärjestöt ryhtyivät tehokkaasti 

toimiin ja keksivät luovia tapoja pitää yllä ja kehittää järjestön toimintaa. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto kokosi myös vinkkipankin korona-ajan poikkeusoloihin. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 110-vuotistaivalta juhlitaan vaikuttavasti yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa  
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin 1911 ja 110-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan läpi 

vuoden 2021. Sen kunniaksi liitto toteuttaa yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa 

vaikuttamishankkeen, jonka teemana on naisliikkeen ja naisjärjestöjen tekemä työ. Hankkeeseen 

osallistetaan sekä liiton jäsenjärjestöt että laajasti eri sidosryhmiä. Vuoden läpileikkaavan 

vaikuttamishankkeen teemana on #SuomiIlmanNaisia. Sosiaalisen median kampanjalla 

#SuomiIlmanNaisia halutaan näyttää naisjärjestöjen ja naisten työn merkitys suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Kampanjassa naiset kaikilta aloilta ja yhteiskunnan sektoreilta ottavat kuvan tai 

videopätkän työstään tai vapaaehtoistoiminnastaan ja postaavat sen someen kampanjan 

tunnuksilla. Toiminta voi olla vaikkapa läksykerhon ohjaamista, järjestön somen päivittämistä tai 

tapahtumien järjestämistä. Kuva voi olla kotoa, koulusta, järjestöstä, virastosta, vanhustenkodista, 

eduskunnasta, kaivoksesta – kaikkialta, missä naiset antavat panoksensa yhteiskunnan hyväksi. 

Kampanja startataan alkuvuodesta 2021. 

 

Koronapandemia on tuonut järjestöjen ja erityisesti naisten työn esiin. Suomi ei selviä kriisistä 

ilman järjestöjen työtä ja tämä työ on pitkälti naisten varassa. Tätä moninaista työtä juhlitaan 

yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa 7.5.2021, kun Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää yhteistyössä 

Kulttuurikeskus Hanasaaren kanssa kaksikielisen vaikuttamisseminaarin. Tilaisuudessa 

yhteistyökumppanina on myös Yleisradio. Tapahtumaa tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto. 

Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuoden seminaarissa vaikutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, 

juhlitaan naisliikettä ja nostetaan esiin naisten pohjoismaista, Euroopan unionin ja kansainvälistä 

yhteistyötä. Seminaarissa puhuvat mm. presidentti Tarja Halonen, Ruotsin ehdokas OECD:n 

pääsihteeriksi Cecilia Malmström, komissaari Jutta Urpilainen, Wift Finland ry:n puheenjohtaja, 

professori Elina Knihtilä ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, näyttelijä Maria Sid. 

Seminaarin markkinoinnissa hyödynnetään #SuomiIlmanNaisia-kampanjan kuvia ja mahdollisia 

videoita. 
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Juhlavuoden vaikuttavuuden suunnittelu on aloitettu vuoden 2020 aikana perustamalla 

Juhlavuoden toimikunta (puheenjohtajanaan opetusneuvos Riikka Vacker, Marttaliitto). 

 

2.6 Jäsenjärjestöt mukaan 110-juhlavuoden suunnitteluun 
 

Liitto aloitti juhlavuoden suunnittelun yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa webinaarin muodossa. 

Webinaari järjestettiin 24.8.2020 ja webinaarin tavoitteena oli aloittaa jäsenjärjestöjen 

sitouttaminen yhteiseen juhlavuoteen. Webinaarilla haluttiin kartoittaa jäsenjärjestöjen 

näkemyksiä siitä, minkälaisia tavoitteita, ja minkälaista toimintaa juhlavuodella tulisi olla sekä, 

miten he haluaisivat osallistua juhlavuoden toteutukseen. Webinaariin osallistui 33 jäsenjärjestöä, 

ja eri tavoista vaikuttaa yhdessä kysyttiin sähköisellä äänestyksellä. Äänestystä seurasi yhteinen 

keskustelu jatkotoimenpiteistä. 

 

Koska kaikki eivät päässeet webinaariin, jäsenjärjestöille lähetettiin myös sähköpostikysely, jolla 

kartoitettiin heidän näkemyksiään juhlavuodesta ja sen toteutustavoista. Kyselyyn vastasi 26 

jäsenjärjestöä. 

 

Kyselyn ja webinaarin mukaan jäsenjärjestöt toivovat, että juhlavuoden toiminta tekee 

naisjärjestöistä tunnetumpia ja lisää näkyvyyttä naisjärjestöjen saavutuksille. Tähän päästään 

suunnittelemalla yhdessä viestintäkampanjoita ja voimaannuttamalla kenttää yhteisessä 

vaikuttamistyössä. Toiveena on tuoda julkisuuteen sukupuolten tasa-arvon tavoitteita Suomessa. 

Vaikuttaminen yhteisillä tasa-arvon viesteillä kuntavaaleissa sai paljon kannatusta.  

Juhlavuoden tärkeimmäksi sanomaksi nostettiin naisjärjestöjen merkitys sekä naisjärjestöjen 

moninainen työ. Juhlavuoden tärkeimmäksi teemaksi nousi kuntavaalit ja päätöksenteko sekä 

sosiaaliturvan vaikutukset ikääntyneisiin ja yksinhuoltajanaisiin. Naisten moninaisuuden 

huomiointi koettiin myös tärkeäksi. Naisjärjestöjen konkreettisen työn esilletuonti ja 

joukkovoiman kasvatus koettiin toimivaksi keinoksi vahvistaa naisjärjestöjen näkyvyyttä. Myös 

naisten pohjoismainen yhteistyö tuotiin esille. Järjestöt ovat kiinnostuneita erityisesti yhteisestä 

viestinnästä ja liitolta toivottiin siihen koordinaatioapua. Juhlavuoden ylivoimaisesti 

tärkeimmäksi yleisöksi valittiin kaikki kansalaiset (64%). Sen jälkeen päättäjät (16%). 

 

Juhlavuotta alettiin suunnitella näiden toiveiden pohjalta. Tämän seurauksena syntyi aiemmin 

esitelty #SuomiIlmanNaisia-kampanja ja samalla teemalla kulkeva kuntavaalikampanja, jossa 

liitto haastaa kunnallisvaaliehdokkaita sitoutumaan yhteen kymmenestä tasa-arvoteosta.  

 

Muut hankkeet 
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Naisjärjestöjen Keskusliitto oli kumppanina Helsingin yliopiston, Hanken Svenska 

Handelhögskolanin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun monivuotisessa We All Finland -

hankkeessa. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin työelämän tukevia ja rajoittavia tekijöitä erilaisten 

ihmisten elämässä. Tarkastelun alla olivat muuttuvat hoivavastuut ja työ-perhesuhteet, 

sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys työpaikoilla sekä moninaisten ihmisten pääsy työelämään.  

 

WeAll-hankkeen päätösseminaarissa 22.10.2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva 

Biaudet piti puheenvuoron, jossa hän painotti tutkimuksen osuutta työelämän ongelmien 

ratkaisemisessa. Tutkimuksen avulla voidaan avata sokeita pisteitä ja subjektiivisia kokemuksia. 

Biaudet toivoi myös entistä parempaa yhteydenpitoa tutkijoiden, järjestöjen ja päättäjien välillä.  

Lopputapahtumassa julkaistiin Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä - työelämän 

tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa -kirja. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi 

Heinilä ja vaikuttamisen suunnittelija Maria Mailasalo kirjoittivat teokseen naisten kohtaamasta 

häirinnästä ja syrjinnästä työelämässä. Syrjintä johtaa esimerkiksi perusteettomiin palkkaeroihin 

ja häirintä taas heikentää laaja-alaisesti naisten hyvinvointia. 

 

 

 

 

 

 

2.7 Kansainvälinen yhteistyö  

Kansainvälinen vaikuttaminen on tärkeä osa Naisjärjestöjen Keskusliiton tasa-arvotyötä 
globaalissa maailmassa. Kansainvälinen yhteistyö kuuluu kuitenkin valitettavasti toimintoihin, 
jotka vuonna 2020 kärsivät koronasta eniten. Toimintavuoden aikana Naisjärjestöjen Keskusliitto 
seurasi YK:n, EU:n ja pohjoismaista tasa-arvopolitiikkaa, piti yhteyttä eurooppalaisten ja 
kansainvälisten naisjärjestötoimijoiden kanssa ja osallistui aktiivisesti etätilaisuuksiin, mutta 
suurimmat kokoukset ja tilaisuudet jouduttiin perumaan ja moni prosessi lykkääntyi.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa aktiivisesti Pekingin naisten oikeuksien julistuksen ja 
toimintaohjelman kansainvälistä kehitystä. Koronapandemian takia siirtyneet Pekingin 
toimintaohjelman juhlavuoden tapahtumat siirtyivät. CSW64 laajana tapahtumana peruttiin 
koronaepidemian vuoksi. Sen sijaan järjestettiin yksipäiväinen kokous 9.3.2020, johon osallistuivat 
YK-edustustot. Kokouksessa hyväksyttiin poliittinen julistus: Member States agree to fully 
implement the Beijing Declaration on gender equality, addressing gaps that hold women back.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi UN Womenin, Ranskan ja Meksikon johtamaa viisivuotista, 
globaalia Generation Equality -prosessia, jossa Suomi kuuluu teknologia-koalition johtoon. 
Prosessin kansainväliset tilaisuudet ovat toistaiseksi lykkääntyneet. Keskusliitto osallistui 
ulkoministeriön tilaisuuteen Säätytalossa Peking+25-juhlavuoteen liittyvästä Generation Equality 

https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=69801430
https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10227/355402/FR%2077_WeAll%20978-952-232-416-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10227/355402/FR%2077_WeAll%20978-952-232-416-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/press-release-csw64-adopts-political-declaration
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/press-release-csw64-adopts-political-declaration
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-valmistelusta. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui marraskuussa 
ulkoministeriön järjestämään webinaarin Technology and Innovation for Gender Equality 
kutsuttuna puhujana paneelikeskusteluun. Webinaarin tallenteen voit katsoa täältä. Tilaisuus oli 
osa Suomen ulkoministeriön puheenjohtamaa UN Womenin Generation Equality’n teknologia ja 
innovaatiot -koalition teemaa. Pääsihteeri Terhi Heinilä nimettiin ulkoministeriön teemaa 
käsittelevään sparrausryhmään.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet nimettiin ulkoministeriön 

kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Keskusliiton 

edustajana. Neuvottelukunnan jäseninä on kansanedustajia sekä ulkoministeriön 

kansalaisjärjestöjen edustajia. Neuvottelukunta keskusteli vuoden aikana laajasti sukupuolten 

tasa-arvon ja naisten oikeuksien teemoista, mm. populismin vaikutuksista naisten oikeuksiin 

kansainvälisesti, Euroopan unionissa ja Suomessa. Neuvottelukunnan tasa-arvotyöryhmää 

johtamaan kutsuttiin Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä. Työryhmä kuuli kokouksessaan 

Ruotsin tasa-arvosuurlähettiläs Ann Bernesiä Ruotsin feministisestä ulkopolitiikasta. 

Keskustelusta raportoitiin neuvottelukunnalle.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto tarttui myös ripeästi pandemiatilanteen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

järjestää kansainvälisiä etätilaisuuksia. Vuonna 2020 Keskusliitto järjesti ensimmäisen kokonaan 

englanninkielisen webinaarin osana tulevaa naisjärjestöjen 110-vuotisjuhlavuotta. Syyskuussa 

järjestetty Naisjärjestöjen Maailma: Women’s Organisations for Feminist Futures kokosi yhteen 

niin suomalaisia kuin kansainvälisiä osallistujia sekä huippupuhujat. Webinaarissa puhuivat 

Equality Now -järjestön pääjohtaja Yasmeen Hassan, European Women’s Lobbyn Mary Collins ja 

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.  Puheenvuoroja kommentoi Euroopan 

parlamentin jäsen ja Marttaliiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen. Webinaarissa keskusteltiin 

kansainvälisen tasa-arvotyön tilasta, koronapandemian mukanaan tuomista haasteista naisten 

oikeuksille ja Suomen osuudesta kansainvälisessä tasa-arvotyössä. Suomen feministinen johto 

herätti ihastusta, mutta kansainväliset järjestöt antoivat myös kritiikkiä lainsäädännön puutteista: 

Suomi tarvitsee erillisen lain, joka kieltää tyttöjen sukuelinten silpomisen ja rikoslaki tulisi uudistaa 

aidosti suostumusperustaiseksi. Myös seksuaalisen pakottamisen rangaistuksen lievyys aiheutti 

huolta.  

 Linkki: Women’s Organisations for Feminist Futures Webinar.  

Puheenjohtaja Eva Biaudet sai kutsun toimia tervehdyksen tuojana yli 50 maassa seuratun 
Equality Now -järjestön virtuaaligaalassa, joka järjestettiin syyskuussa menehtyneen 
Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburgin muistoksi. Gaalassa puhujina 
oli feminismin ja elokuvamaailman supertähtiä mm. Jane Fonda, Margaret Atwood ja Meryl 
Streep.  

https://www.youtube.com/watch?v=GVeAkzPFWs8&feature=youtu.be
https://www.equalitynow.org/
https://womenlobby.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SjnqXcB5wRk&feature=youtu.be
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Naisjärjestöjen Keskusliitto neuvotteli ulkoministeriön aloitteesta suurlähettiläs Päivi Luostarisen 
ja tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikan kanssa Suomen ihmisoikeusneuvoston kampanjasta ja 
mm. alivaltiosihteeri Elina Kalkun ja suurlähettiläs Viinikan kanssa ajankohtaisista kansainvälisistä 
tasa-arvoteemoista.  

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Liisa Ketolainen osallistui kansalaisjärjestöille suunnattuun 
ulkoministeriön kuulemistilaisuuteen parhaillaan valmistelussa olevista Suomen kehityspolitiikan 
ylivaalikautisista periaatteista. Yhtenä periaatteena luonnoksessa on naisten ja tyttöjen oikeudet 
ja sukupuolten tasa-arvo.  

 

 

 

YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW  

Vuosittainen YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunnan (Commission on the Status of Women, 
CSW) Peking+25-juhlaistunto antoi vain jäsenmaiden julkilausuman, eikä varsinaista istuntoa 
sivutapahtumineen järjestetty. Viime hetkellä tehty peruuntuminen oli naisten oikeuksien 
edistämiselle globaalisti suuri menetys. Suomesta mukaan oli ilmoittautunut suurin delegaatio 
sitten Pekingissä järjestetyn konferenssin vuonna 1995. Myös Naisjärjestöjen Keskusliiton 
puheenjohtaja Eva Biaudet’n, pääsihteeri Terhi Heinilän sekä kansainvälisten asioiden 
asiantuntija Liisa Ketolaisen osallistuminen tilaisuuteen peruuntui.  

CSW:n kansalaisjärjestötapahtumaksi valmisteltu Suomen YK-suurlähetystössä New Yorkissa 
pidettäväksi suunniteltu Akateemisten Naisten Liiton, Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen 
NNKY-liiton, UN Women Suomen ja Nytkis ry:n valmistelema 15. Helvi Sipilä -seminaari My Body 
is Mine: Trafficking in human beings. How to protect women and girls? siirrettiin järjestettäväksi 
naistenpäiväksi vuonna 2021.  

Naisten oikeuksien kannalta on merkittävää, että pääministeri Sanna Marin toimii pääpuhujana 
naisten oikeuksista YK:ssa kansainvälisen naistenpäivän tilaisuudessa YK:n päämajassa New 
Yorkissa juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Puhe on luettavissa tässä.  

CEDAW - YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea  

Vuosi 2020 oli YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW) ratifioinnin juhlavuosi. Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä Monika-Naiset liiton 
kanssa antoi lausunnon CEDAWin ihmiskauppaa käsitteleviin suosituksiin: Draft General 
Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration (Draft 
General Recommendation on TWGCGM).  

https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/15th-international-helvi-sipila-seminar-my-body-is-mine-trafficking-in-human-beings-how-to-protect-woman-and-girls/
https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/15th-international-helvi-sipila-seminar-my-body-is-mine-trafficking-in-human-beings-how-to-protect-woman-and-girls/
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/paaministeri-sanna-marinin-puhe-yk-n-kansainvalisen-naistenpaivan-tilaisuudessa-new-yorkissa?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=en_US
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx
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Eurooppalainen yhteistyö  

Naisjärjestöjen Keskusliiton tärkein foorumi eurooppalaisessa työssä on European Women’s 
Lobby (EWL). Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ja kansainvälisten asioiden 
asiantuntija Liisa Ketolainen edustivat Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:tä European 
Women's Lobbyn järjestön etävuosikokouksessa. Vuosikokous oli sisällöiltään kevennetty 
etätilaisuuden rajatun keston ja työskentelytapojen takia. Keskusliitto seurasi aktiivisesti EWL:n 
vaikuttamista ja viestintää mm. koronapandemian vaikutuksista naisten oikeuksiin ja kävi 
keskusteluja EWL:n kantojen valmistelusta muiden naisjärjestöjen kanssa. Järjestön Mary Collins 
esitteli EWL:n vaikuttamistyötä Keskusliiton Naisjärjestöjen Maailma -webinaarissa.  

Keskusliiton projektipäällikkö Liisa Ketolainen ja vaikuttamisen koordinaattori Annika Hinkkanen 
osallistuivat helmikuussa Ruotsin tasa-arvopäiville Jönköpingissä. Foorumin teemana oli Agenda 
2030.  

Liitto lähetti yhdessä European Women’s Lobbyn kanssa kirjeet pääministeri Sanna Marinille ja 
Suomen pysyvän EU-edustuston päällikkö Marja Rislakille. Kirjeessä kiitettiin Suomea EU-
puheenjohtajakauden vahvasta profiilista ja toimista naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
puolesta Euroopan unionissa.  

Yhteistyö venäläisten naisjärjestöjen kanssa  

Naisjärjestöjen Keskusliitto toimi yhteistyökumppanina pietarilaisen Center of international and 
information exchanges “Enlightenment” -järjestön hankkeessa, joka sai rahoitusta 
Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa, naisten 
oikeuksia ja ihmisoikeuksia erityisesti väkivalta- ja päihdeteemoissa. Enlightment-järjestö tekee 
yhteistyötä Legal Center ”Egidan” kanssa. Egida avustaa oikeudenkäynneissä muun muassa 
haavoittuvassa asemassa olevia väkivallan uhreja sekä työmarkkinoilla syrjityksi tulleita naisia. 
Järjestö tekee yhteistyötä Pietarin oikeusasiamiehen toimiston kanssa. Muina kumppanitahoina 
ovat muun muassa Uppsalan yliopisto (sukupuolentutkimuksen laitos) ja ruotsalainen Women's 
Organizations Committee on Alcohol and Drug Issues/WOCAD.  

Hankkeen edustajien oli tarkoitus kokoontua maaliskuussa Pietariin käsittelemään hankkeen 
teemoja sekä suunnittelemaan yhteistyötä. Kesällä taas hankkeen venäläisten koordinaattoreiden 
oli tarkoitus vierailla kouluttautumassa ja saamassa tietoja ja hyviä käytäntöjä Pohjoismaista. 
Suomessa venäläisten oli tarkoitus olla 1.-2.6.2020 ja esimerkiksi tapaaminen tasa-arvovaltuutetun 
toimiston kanssa oli jo sovittu. Koronatilanteen takia kaikki matkat ja vierailut peruuntuivat ja 
hankkeessa päätettiin keskittyä työhön Venäjällä. Vuoden 2020 aikana hankkeessa järjestettiin 
mm. lukuisia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia sekä tehtiin esitteitä, joilla voidaan jakaa 
tietoa väkivaltaa kohdanneille naisille tarjolla olevista palveluista. Hankekumppanina 
Naisjärjestöjen Keskusliitto oli erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun. Erityisesti yksinhuoltajien, 
työttömien, päihteitä käyttävien tai väkivallan uhriksi joutuvien naisten asemassa sekä asenteissa 
sukupuolten tasa-arvoon on valtavasti työtä tehtävänä naapurimaassamme.  
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2.8 Muu kansainvälinen toiminta  

Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030 (sisältäen kestävän kehityksen tavoitteet) linjaa 
globaalit tavoitteet sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. 
Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui kansalaisjärjestöjen arvioraportin kirjoittamiseen tavoitteen 
viisi (sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet) osana Suomen vapaaehtoista kestävän kehityksen 
seurantaraporttia, jonka pääministeri Sanna Marin esitteli YK:ssa heinäkuussa 2020. 
Kansalaisjärjestöjen arvio sisältyi Suomen viralliseen raporttiin, jonka kokoamisesta vastasi 
valtioneuvoston kanslia. Kansalaisjärjestöjen arvioiden keräämisen koordinoi Suomalaiset 
kehitysjärjestöt – Fingo. Naisjärjestöjen Keskusliitto on jo parin vuoden ajan aktiivisesti osallistunut 
Fingon gender ja kehitys -työryhmän toimintaan ja liittyi myös kesällä 2020 Fingon jäseneksi.  

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. 
Naisjärjestöjen Keskusliitto keskustelee yhteistyömahdollisuuksista pohjoismaisten 
naisjärjestöjen kanssa puheenjohtajakauden aikana ja oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että 
pohjoismaiset naisjärjestöt liitetään osaksi Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa. Liitto 
mukana valmistelemassa pohjoismaisten naisjärjestöjen osallistumista Suomen 
puheenjohtajakauden ohjelmaan ja syyskuussa 2021 Pohjoismaiden ministerineuvoston 
konferenssiin vihapuheesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.  

Valtioneuvoston kansainvälinen tasa-arvopalkinto (IGEP – International Gender Equality Prize) 
myönnetään joka toinen vuosi henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa 
kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Naisjärjestöjen Keskusliitto on alusta asti ollut palkinnossa 
mukana tukijana ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet on toiminut 
palkintolautakunnan jäsenenä. Vuoden 2019 palkinnon jälkeen prosessin järjestäminen siirtyi 
valtioneuvoston kansliasta sosiaali- ja terveysministeriöön. Vuonna 2020 Naisjärjestöjen 
Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä nimettiin STM:n johtamaan IGEP-työryhmään.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana myös Latvian naisjärjestöjen koordinoimassa 
Reinvigorating Nordic-Baltic Women’s NGOs Networking -hankkeen hakuvaiheessa.  

Liitto on saanut myös yhteistyöpyynnön Oulun yliopiston historian professori Tiina Kiiskiseltä. 
Toiveena on saada neljä maata (Suomi, Islanti, Kroatia ja Puola/Saksa) mukaan yhteiskunnallisina 
tahoina. Liitolle ei ole toiminnallisia vaateita ja on rahoitushaun vaiheessa Suomen Akatemialta. 
Tavoitteena on käydä läpi 1800-luvun lopun naisasian kehitystä läpi näissä neljässä Euroopan 
valtiossa, jotka olivat tuolloin toisen vallan alla – ja vertaus nykypäivään. Yhteensä neljän tutkijan 
hanke alkaisi syksyllä 2021 ja kestäisi 2 vuotta.  
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2.9 Urheilun kansainvälinen tasa-arvoyhteistyö  

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa tiivisti eri alojen, mm. urheilun kansainvälistä yhteistyötä ja 
kehitystä tasa-arvon saralla. Liitto jatkaa vaikuttamista Euroopan komission urheilun tasa-
arvostrategian uudistamisessa ja on tiiviissä yhteydessä International Working Group on Women 
and Sport IWG:n kanssa. Seuraava IWG-maailmankonferenssi järjestetään Uudessa-Seelannissa ja 
ilmeisesti myös verkossa keväällä 2022.  

Pääsihteeri Terhi Heinilä pyydettiin esittelemään kesäkuussa järjestettyyn Euroopan komission 
urheiluyksikön integriteettityöryhmän kokoukseen EU:n urheilun tasa-arvostrategisten 
suositusten 2014-2020 valmisteluprosessia ja siihen liittyviä näkemyksiä, tavoitteita tulevalle 
strategian uudistamistyölle, yhteyksiä EU:n uuteen tasa-arvostrategiaan, urheilun 
globaaleihin tasa-arvotavoitteisiin ja Peking+25-juhlavuoteen. Kokoukseen oli kutsuttu lähes 
100 osallistujaa kaikista EU-jäsenvaltioista ja eurooppalaisista urheilujärjestöistä. Kokousta johti 
urheiluyksikön johtaja Yves le Losteque.  

Samoin Heinilä valittiin loppuvuodesta Euroopan komission urheilun korkean tason työryhmän 
jäseneksi. Ryhmän tehtävänä on laatia urheilun sukupuolten tasa-arvon strategia Euroopan 
unioniin. Euroopan komissio nostaa tulevan työn tavoitteissaan esiin erityisesti naisten 
osallistumisen urheiluun sen eri tasoilla, naiset valmentajina, naisten osallistumisen 
päätöksentekoprosesseihin, urheilun medianäkyvyyden ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
urheilussa. Työryhmä tekee esityksiä Euroopan komissiolle, EU-jäsenvaltioille ja urheiluliikkeelle. 
Euroopan komissio kertoo, että ryhmään valittiin 81 hakijan joukosta 15 kokenutta ja arvostettua 
jäsentä.  

Mukana EU-komission korkean tason työryhmässä ovat myös mm. KOK:n urheilijatoimikunnan 
entinen puheenjohtaja, miekkailun olympiamitalisti, saksalainen Claudia Bokel, kansainvälisen 
triathlonliiton puheenjohtaja, KOK:n jäsen espanjalainen Marisol Casado, Irlannin 
olympiakomitean puheenjohtaja, Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) urheilun tasa-
arvokomitean puheenjohtaja Sarah Keane, aiempi Euroopan parlamentin jäsen, entinen 
ammattikäsipalloilija, puolalainen Bogdan Wenta ja aiempi parlamentin ja naisten oikeuksien 
komitean jäsen, hollantilainen Emine Bozkurt. 
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3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ  
 

3.1 Viestinnän jatkuva kehittäminen 

Vuonna 2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto kehitti viestinnän prosesseja, panosti erityisesti 
mediaviestintään sekä sai valmiiksi vaikuttamis- ja viestintämateriaalien uudistamisen. Liitto 
toteuttaa vuonna 2018 valmistunutta viestintästrategiaa ja vuosia 2019–2020 koskevaa 
viestintäsuunnitelmaa. Liitto lisäsi ruotsin- ja englanninkielistä viestintää.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, ajankohtainen viestijä ja 
laajasti verkostoitunut toimija. Liiton virallinen missio on "naisten aseman ja oikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä 
jäsenjärjestöjen kanssa". Liiton viestinnän tavoite on vaikuttaa päätöksentekijöihin, lisätä 
kohderyhmien tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja osoittaa toiminnan merkitys. 
Viestinnän tehtävä on rakentaa liitosta nykyistä vielä vaikutusvaltaisempi ja tunnetumpi 
sidosryhmien, päättäjien ja rahoittajien keskuudessa. Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkoi 2019 
aloittamaansa linjaa panostaen viestintään myös vuonna 2020 ja se kantoi hedelmää. Liitto 
onnistui kasvattamaan medianäkyvyyttään merkittävästi; kaikkiaan 161 mediaosumaa 
kirjoitetuissa uutisissa Suomessa ja ulkomailla, minkä lisäksi liiton puheenjohtaja, pääsihteeri ja 
projektipäällikkö vierailivat television ja radion ajankohtaisohjelmissa useaan otteeseen vuoden 
aikana. Liiton potentiaalinen medianäkyvyys vuonna 2020 oli kaikkiaan 848 miljoonaa ja 
mainosarvo noin 700 000 euroa. Määrällisen mittaamisen lisäksi vuonna 2020 pohdittiin parempia 
laadullisen mittaamisen keinoja. 

Aktiivinen ja oikea-aikainen viestintä on ehto Naisjärjestöjen Keskusliiton tunnettuudelle ja 
näkyvyydelle sekä toiminnan vaikuttavuudelle. Naisjärjestöjen Keskusliitto on nykyään tunnettu 
tekijä Suomen kansallisella tasa-arvokentällä ja viestintä on nostettu vastaamaan tätä tasoa. Sen 
ylläpitäminen vaatii kuitenkin paljon.  

Viestintää tehtiin monikanavaisesti liiton verkkosivuilla, blogissa, sosiaalisessa mediassa 
(Facebook, Twitter, Instagram), uutiskirjeessä, kannanotoissa, lausunnoissa ja tiedotteissa. 
Sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja uutiskirjeessä on haluttu panostaa visuaalisuuteen.  

Viestintää toteutettiin myös yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Jäsenjärjestö- ja 
sidosryhmäviestinnän ensisijaisena kanavana käytettiin sähköpostia. Naisjärjestöjen Keskusliitto 
nosti esiin omissa kanavissaan jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä toimintaa ja viestintää.  

Viestinnän määrällistä mittaamista jatkettiin vuoden 2019 hyviksi havaittujen oppien avulla. 

Kaikkiaan liitto seurasi aktiivisesti vuonna 2020 

• lausuntopyyntöjen määrää  

• mediamainintojen laatua ja määrää  

https://naisjarjestot.fi/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
https://www.facebook.com/naisjarjestot/
https://twitter.com/naisjarjestot
https://www.instagram.com/naisjarjestot/
https://naisjarjestot.fi/meista/uutiskirjeet/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/kannanotot/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/lausunnot/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/julkaisut/
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Potentiaalinen medinäkyvyys 848  miljoonaa 

Mainosarvo 7 00 000m euroa 

7 uutiskirjettä 

Seuraajamäärät 

         Facebook 3 732 tykkääjää, 3 972 seuraajaa 

        Twitter 1 273 seuraajaa (pääsihteerin tilillä 4  017) 

        Instagram 847 seuraajaa 

 

Pääsääntöisesti sävy liitosta puhuttaessa on ollut neutraali. Kokonaisnäkyvyys nousi viime 
vuoteen verrattuna 121 prosenttia. 

• verkkosivuvierailujen määrää sekä käyttäytymistä sivustolla (esimerkiksi sivustolla käytetty 
aika)  

• uutiskirjeen tilaajien määrää, kirjeen avausprosenttia ja kirjeen linkkien avausprosenttia  

• blogikirjoitusten tavoittavuutta  

• sosiaalisen median tavoittavuutta  

• tunnuslauseiden ja sosiaalisen median hashtagien leviämistä  

• tapahtumien määrää, niiden osallistujamääriä ja tapahtumista kerättyä palautetta.  

3.2 Koulutukset jäsenjärjestöille  

Naisjärjestöjen Keskusliitto kerää yhteen laajasti eri alojen naisjärjestöjä. Etenkin kansainvälisen 
pandemiauhkan aikana alan asiantuntijajärjestöjen on tehtävä yhteistyötä, jotta naisten oikeudet 
ja tasa-arvo huomioidaan keskusteluissa yhteiskunnallisen kriisin aikana. Liitto kokosi voimansa 
etäaikaan yli 60 viestinnästä vastaavan jäsenjärjestöedustajan kanssa webinaarin muodossa. 
20.5.2020. Webinaarissa saatiin koulutusta poikkeusajan viestinnästä erityisesti 
järjestönäkökulmasta. Kouluttajina toimivat ammattitaitoiset Noon-kollektiivi viestintätoimiston 
Heidi Kalmari ja EilaVie-viestintäkonsultti Eila Ruuskanen-Himma. 

3.3 Tuloksellista viestintää  
 
 

 

 

 

 

 

Medianäkyvyys 

Liiton viestintää seurattiin vuonna 2020 säännöllisesti Meltwaterin avulla. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto vahvisti yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin ja panosti systemaattiseen viestintään. 
Medianäkyvyys nousikin uudelle tasolle. Sekä media- että uutisnäkyvyys paranivat viime 
vuoteen verrattuna yhteensä jopa 121 prosenttia. Liiton kannanotot ja lausunnot välitettiin 
median edustajille ja ne saivat aiempaa laajempaa näkyvyyttä. Sen lisäksi sosiaalisen median tilit 
Facebook, Twitter ja Instagram tavoittivat huomattavasti enemmän ihmisiä aiempiin vuosiin 
verrattuna. 

Uutiskirjeet  
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Vuonna 2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi 7 uutiskirjettä, jotka ovat luettavissa liiton 
kotisivuilta. Naisjärjestöjen Keskusliitto tiedotti uutiskirjeissä omista tapahtumistaan sekä 
ajankohtaisista asioista tasa-arvotyön kentällä. Lisäksi uutiskirjeisiin kerättiin jäsenjärjestöjen 
ajankohtaisia tapahtumia ja kuulumisia, tietoa yhteistyötahojen toiminnasta sekä muita tasa-
arvouutisia. Koronapandemian haasteisiin liitto vastasi koostamalla uutiskirjeisiinsä vinkkipankin, 
jonne koosti hyödyllistä tietoa niin virallisilta tahoilta kuin jäsenjärjestöiltä ja jakoi vinkkipankkia 
joka uutiskirjeessään. Uutiskirje jaettiin jäsenjärjestöjen toimistojen ja hallitusten jäsenten lisäksi 
muun muassa liiton ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen yhteistyökumppaneille, liiton 
sidosryhmille ja kansanedustajanaisille. Uutiskirjeellä on lisäksi yli 700 tilaajaa. Liiton uutiskirjeellä 
on laaja jakelukunta  ja uutiskirjejakelu nähdään keinona tavoittaa myös heidät, jotka eivät käytä 
sosiaalisen median palveluita.  

Brändiuudistus  

Naisjärjestöjen Keskusliitto uudisti brändinsä visuaalisesti raikkaampaan ja 
ajankohtaisempaan syksyllä 2020 ja uudisti ohessa sosiaalisen median ilmeen sekä kotisivut 
brändin värimaailmaa vastaavaksi. Kotisivut haluttiin lisäksi modernisoida ja Naisjärjestöjen 
Keskusliiton uusi brändi tuotiin vahvemmin esille. Uusimmat lausunnot ja kannanotot näkyvät 
etusivulla, samoin sosiaalisen median syötteet. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke näkyy 
vahvasti myös liiton verkkosivuilla. 

 

 

Värimaailma uudistettiin liiton vanhaa perinteistä värimaailmaa kunnioittavasti uudempaan. 
Pääväreinä liitto käyttää vaaleampaa violettia sekä lämmintä oranssia, jotka viestivät 
kokemuksesta, kypsyydestä, mutta toisaalta elinvoimasta, muutoksesta, toiminnasta ja 
päättäväisyydestä. Lisäväreinä käytetään tummaa violettia, sitruunan keltaista, mintun vihreää 
sekä luonnonvalkoista. Liitto on yhtenäistänyt sosiaalisen median tilien sekä kotisivujen ja 
uutiskirjeen avulla visuaalista ilmettään ja on nyt varteenotettava, uskottava ja tunnettu 
kansalaisjärjestö.   

 

Sosiaalinen media  

Naisjärjestöjen Keskusliiton käytetyin ja tavoitettavin viestintäkanava oli sosiaalinen media. Liitto 
nosti sosiaalisessa mediassa päivittäin esiin sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan sekä 

https://naisjarjestot.fi/meista/uutiskirjeet/
https://naisjarjestot.fi/meista/uutiskirjeet/
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oikeuksiin liittyviä uutisia, tiedotteita, tutkimustuloksia ja tapahtumia sekä tiedotti liiton omasta 
toiminnasta. Vuonna 2020 seuratut teemat olivat sukupuolten tasa-arvo, naisiin kohdistuva 
väkivalta, naisiin kohdistuva vihapuhe sekä perhevapaauudistus, strategian mukaisesti.  Liitto 
nosti viestinnässään esiin myös jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien toimintaa. Erityistä 
kehitystyötä tehtiin liiton Instagram-sivuilla, jonka seuraajamäärät tuplaantuivat kuluneen 
vuoden aikana. Uusia kohderyhmiä pyrittiin tavoittamaan erityisesti Instagramin kautta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keskusliiton Facebook-sivu ja Twitter-tili toimivat myös Tasa- arvoteoilla vaikuttavuutta -
hankkeen keskeisenä viestintäkanavana, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja uusista tasa-
arvoteoista.  
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Sosiaalisen median kautta tavoitettiin myös sellaisia toimijoita, jotka eivät aktiivisesti seuraa liiton 
toimintaa tai kuulu jäsenjärjestöihin. Sosiaalisessa mediassa Naisjärjestöjen Keskusliitto käytti 
tunnisteita #naisjärjestöt, #naisetvapaiksi ja #tasaarvoteot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 4: Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa  
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4. RESURSSIT 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionavustus perustuu lakiin (663/2007) eräiden naisjärjestöjen 

valtionavusta. Vastuuministeriönä on opetus- ja kulttuuriministeriö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon 

on viime vuosina liittynyt paljon uusia jäseniä, sillä on laaja ja aktiivinen järjestökenttä ja sen 

toiminta on voimakkaasti uudistunut ja lisääntynyt ja on laajasti vaikuttavaa ja näkyvää. Vuonna 

2020 valtionavustus mahdollisti työntekijöiden työsuhteiden jatkamisen toistaiseksi voimassa 

oleviksi ja liiton vahvistamisen entistä ammattimaisemmaksi tasa-arvotoimijaksi.  

 

4.1 Talouskertomus 

  
Naisjärjestöjen Keskusliiton saama valtionapu 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton merkittävin rahoituslähde oli opetus- ja kulttuuriministeriön 

toiminta-avustus (perustuen lakiin eräiden naisjärjestöjen valtionavusta 663/2007, momentti 

29.10.51, yhteensä 918 000 euroa). Pitkäjänteisen vaikuttamisen ja useiden aloitteiden jälkeen 

valtionapua nostettiin vuonna 2020 510 000 euroon. Liitto vaikutti myös sen puolesta, että 

lisätukea saivat opetus- ja kulttuuriministeriön jakosuhteen mukaisesti NYTKIS ja Monika-Naiset 

liitto.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti vuoden 2020 valtionapuun muun muassa neuvottelemalla 

opetusministeri Li Anderssonin kanssa, vaikuttamalla laajasti päättäjiin ja nostamalla aktiivisesti 

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2007/20070663
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esiin naisten oikeuksien ajankohtaisia teemoja. Liiton puheenjohtaja Eva Biaudet teki määräraha-

aloitteen naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, joka sai puoluerajat ylittävää tukea. 

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto sai vuonna 2020 hanketukia seuraavasti: 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö 66 623,46 euroa, 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta osallistui hankkeeseen omassa budjetissaan 20 000 

eurolla.  

• 63. YK:n naisten asema –toimikunnan istuntoon osallistuminen: ulkoministeriön ETYJ-

tuki 3800 euroa. (istunto peruttiin koronapandemian takia) 

Muita liiton 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. 

Naisjärjestöjen Keskusliitolle myönnettiin uusi rahankeruulupahakemus ajalle 5.12.2019-

4.12.2021. Kerätyt varat käytetään keskusliiton toimintaperiaatteiden mukaiseen viestintä- ja 

vaikuttamistyöhön. Samoin keskusliitto ilmoitti sivuillaan mahdollisuudesta myöntää testamentti 

naisten oikeuksien työn tukemiseen.  

Kiitos yhteistyökumppaneille ja tukijoille! 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja jäsenjärjestöjä 

vaikuttavasta yhteistyöstä! Liitto haluaa antaa lämpimän kiitoksensa taloudellisille tukijoilleen 

toimintansa mahdollistamisesta. Kaiken työn on tehnyt mahdolliseksi tiivis yhteistyö 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Ilman jäsenjärjestöjen vahvaa 

osallistumista ja panostusta yhteiseen työhön, ei Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta olisi 

ollut mahdollista.  

 

4.2 Hallinto  

Kunniapuheenjohtaja  

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila 2020- 
Ministeri Marjatta Väänänen 2011–2020 †16.10.2020 
 

Kunniajäsenet  

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995  



35 
 

 

Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, 1995  
Varatuomari Anneli Winter-Mäkinen, 1995  
Opetusneuvos Raili Malmberg, 2001  
Ministeri Elisabeth Rehn, 2001  
Professori Päivi Setälä, 2001  
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 ehti kokoontua ennen rajoitusten tuloa kahdesti, mutta muutti toimintansa vastaamaan 
kansallisia suosituksia ja työskenteli etänä pandemia-aikana. Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa 
ja lisäksi järjestettiin 1 sähköpostikokous. Kokouksen 4/2020 strategista päivityskeskustelua johti 
Sallamaaria Muhonen. 

                  

 

Hallitus Toimikaudet Läsnäolo kokouksissa 

Puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet 2016–2021 8 

Varapuheenjohtaja, viestintäkonsultti Satu 
Keiski-Toni (Suomen Akateemiset Naiset ry) 

2012–2020 8 

Varapuheenjohtaja, toimistopäällikkö Larisa 
Arminen (Kokoomusten Naisten Liitto) 

2019–2021 8 

Aluekehityspäällikkö Helena Aaltonen 
(Suomen Keskustanaiset ry) 

2018–2020 7 

Puheenjohtaja Nina Hahtela (Suomen 
Sairaanhoitajaliitto ry)  

2017–2022 5 

Järjestösuunnittelija Tiina Van Hoorebeke 
(Kuurojen Liitto ry) 

2018–2020 5 

Puheenjohtaja Bahar Mozaffari (Monika-
Naiset Liitto ry) 

2018–2020 5 

Kouluttaja Tuula Pohjola (Soroptimist 
International Finland ry) 

2019–2021 7 

Toimitusjohtaja (eläkkeellä) Marja Pihnala 
(Rusetti ry) 

2019–2021 7 

Toiminnanjohtaja Annica Moore (MiB ry) 2019–2021 6 

Kehittämispäällikkö Anu Talka (Marttaliitto 
ry) 

2020–2022 7 
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Tilintarkastajat 

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

 

Toiminnantarkastajat 

Varsinainen Mirja Hellstedt 
Varalla Anja-Riitta Ketokoski 

 

 
 
       

  

Keskusliiton toimisto 

Toimisto sijaitsee Naisasialiitto Unionin tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki. 
Vuonna 2020 Helsingin Kaupunki julkaisi maaliskuussa ohjeita, joissa suositaan etätyöskentelyä 
mahdollisuuksien mukaan. Liitto siirtyi pääosin etätyöskentelyyn maaliskuussa ja jatkoi etänä koko 
vuoden.  

Työntekijät 

Naisjärjestöjen Keskusliiton työntekijöitä on vakinaistettu ja syksyllä 2020 on 7 työntekijää 
vakituisessa työsuhteessa: pääsihteeri, järjestöpäällikkö, projektipäällikkö/kansainvälisten 
asioiden asiantuntija, vaikuttamisen suunnittelija, tiedottaja, vaikuttamisen koordinaattori ja 
hallinnon assistentti. Lisäksi keväällä 2020 palkattiin määräaikainen Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -projektikoordinaattori (ja perhevapaan ajalle määräaikainen sijainen) ja syksyksi 
2020 määräaikainen viestinnän koordinaattori. 
 
Pääsihteeri                                                                                                            LitM Terhi Heinilä 
Järjestöpäällikkö (opintovapaalla 1.7.2020 asti)                                   VTM Anniina Vainio 
Vaikuttamisen suunnittelija (äitiysvapaalle 18.12.2020 alkaen)    VTM Maria Mailasalo 
Projektipäälliikkö ja kansainvälisten asioiden asiantuntija             VTK Liisa Ketolainen 
Hallinnon assistentti ( 1.9.2020 asti)                                                          FM Salla Kajanmaa 
Viestinnän koordinaattori (1.9.2020-)                                                       FM Salla Kajanmaa 
Hallinnon assistentti (14.9.2020-31-12.2020)                                        Tradenomi AMK Jutta Ojanen 
Viestinnän suunnittelija                                                                                  YTK Anni Granat 
(opintovapaalla 30.5.2020, irtisanoutunut 7.8.2020) 
Tiedottaja ( 22.1.2020- )                                                                                  YTK Riikka Jauhiainen  
Vaikuttamisen koordinaattori                                                                      FM Annika Hinkkanen 

Toimitusjohtaja Carita Orlando 
(Naisyrittäjät ry) 

2020–2022 7 

Toimitusjohtaja Pirta Hulsi (Suomen 
Naisyhdistys ry, Voimisteluliitto ry) 

2020–2022 7 
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Projektikoordinaattori                                                                                     VTM Erna Alitalo 
(20.4.2020- äitiysvapaalle 5.10 alkaen) 
Projektikoordinaattori ( 14.9.2020- )                                                         VTM Aino Hiltunen 
Harjoittelija 26.10-31.12.2020                                                                   FM, ON Katariina Pursimo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Työterveyspalvelut ostettiin Terveystalolta ja taloushallinnon palvelut Necarex Oy:ltä.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimisto organisoitui johtoryhmään ja tiimeihin (vaikuttamis-
viestinnän tiimi, hankkeet- ja tapahtumatiimi sekä jäsenjärjestöt, hallinto ja talous -tiimi). 
Johtoryhmä ja tiimit kouluttautuivat tiimityössä. Etätyöhön siirtyminen koronaepidemian ajaksi 
huomioitiin ja päivitettiin etätyökäytäntöjen ohjeistus. Työhyvinvointiin panostettiin erityisesti 
huomioiden etätyö. Samoin luotiin turvalliset olosuhteet ja ohjeistukset toimistolla työskentelyyn 
koronapandemian aikana. Jatkettiin toimiston tiivistä yhteistyötä, vuosittaisia 
kehityskeskusteluita ja työajanseurantaa.  

Työvaliokunta ja toimikunnat  

Työvaliokunta 

Puheenjohtaja Eva Biaudet 
Varapuheenjohtajat Satu Keiski-Toni sekä Larisa Arminen,  
toimikuntien puheenjohtajat Marja Pihnala sekä Annica Moore.  
Sihteerinä toimi pääsihteeri. 
 
Työvaliokunta kokoontui ennen hallituksen kokouksia mm. valmistelemaan hallituksen toimintaa 
ja tekemään henkilöstöön liittyviä päätöksiä. 

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta  

Puheenjohtaja Satu Keiski-Toni, 
Pirta Hulsi, Tuula Pohjola, Larisa Arminen 
Sihteerinä toimi tiedottaja. 
 
Toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana neljä kertaa keskustelemaan liiton viestinnästä ja sen 
suunnittelusta. 
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Järjestö- ja taloustoimikunta  

Puheenjohtaja Larisa Arminen 
Anu Talka, Tuula Pohjola 
Sihteerinä toimi pääsihteeri 
 
Toimikunta keskusteli säännöllisesti järjestön taloudesta.  

Henkilöstöasioiden toimikunta  

Puheenjohtaja Marja Pihnala 
Sihteerinä toimi pääsihteeri. 
 
Toimikunta kokoontui ja valmisteli säännöllisesti järjestön henkilöstöasioita. 

Tulevaisuustoimikunta 

Puheenjohtaja Annica Moore 
Pirta Hulsi 
Sihteerinä toimi pääsihteeri. 
 
Toimikunta kokoontui kahdesti keskustelemaan Keskusliiton toiminnasta ja tavoitteista 
tulevaisuudessa. 

Oikeudellinen toimikunta 

Puheenjohtaja Terttu Utriainen 
Kevät Nousiainen, Katariina Pursimo, Anja-Riitta Ketokoski, Mirva Niskasaari ja Kristina 
Stenman.  
Sihteerinä toimi järjestöpäällikkö. 
 
Oikeudellinen toimikunta keskusteli vuoden aikana kannoista muun muassa rikoslain 
uudistuksesta ja pakkoavioliittolausunnosta. 

Juhlatoimikunta 

Puheenjohtaja Riikka Vacker 

Eva Biaudet, Satu Keiski-Toni, Larisa Arminen 

Sihteerinä toimi vaikuttamisen koordinaattori. Lisäksi mukana pääsihteeri ja projektipäällikkö. 

Suunnitellakseen ja työstääkseen liiton 110-vuotisjuhlavuotta 2021, liitto perusti 110-

vuotisjuhlatoimikunnan 24.4.2020. Toimikunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouksissa suunniteltiin 

juhlavuoden teemoja, kampanjoita, viestintää, tapahtumia ja taloutta.  

Vaalivaliokunta  
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Vaalivaliokuntaan vuodelle 2020 valittiin syyskokouksessa: 
  
Merja Laitinen Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry  
Terttu Utriainen Zonta International Piiri 20 ry 
Eija Viitanen Suomen Keskustanaiset ry  
Pia Öhman Suomen NNKY-liitto  
Sonja Tihveräinen Naisten linja Suomessa  
Puheenjohtajaksi valittiin Merja Laitinen. Sihteerinä toimi  Anniina Vainio/ Maria Mailasalo.  
  

 

Vuosikokous 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestettiin koronapandemian vuoksi ensimmäistä 
kertaa pääosin etäkokouksena 16.11.2020 Kuntatalolta käsin. Kokoukseen osallistui 110 
osallistujaa yhteensä 47 jäsenjärjestöstä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Naisjuristit ry:n 
puheenjohtaja Satu Kaskinen. Liiton hallitusvaali toimitettiin eVaalina. Kokouksen teknisestä 
toteutuksessa (Zoom) vastasi Rajupaja Oy (toteutti kokouksen striimauksen, äänestykset ja 
tekniikan sekä kaiken teknisen neuvonnan ja tuen). 
 
Puheenjohtaja Eva Biaudet avasi vuosikokouksen luomalla katsauksen koronavuoden aikaiseen 
naisjärjestöjen aktiiviseen toimintaan. Varapuheenjohtaja Larisa Arminen esitteli vuoden 2019 
talouden ja varapuheenjohtaja Satu Keiski-Toni vuoden 2021 toimintasuunnitelman yhteydessä 
liiton toimintalinjaukset.  
 
Vuosikokouksessa kunnioitettiin liiton pitkäaikaista puheenjohtajaa, kunniapuheenjohtaja 
ministeri Marjatta Väänäsen poismenoa. Marjatta Väänäsen vaikuttavalla esimerkillä, pitkällä 
uralla ja kiinnostuksella tasa-arvokysymyksiin ja naisten rooliin on ollut suuri vaikutus häntä 
seuranneille päättäjille. Hän oli naisten aseman parantamisen uranuurtajia Suomessa. Hänen luja 
tahtonsa yhdistettynä sydämen sivistykseen herätti arvostusta, joka nostaa Marjatta Väänäsen 
naispoliitikkojen eturiviin, muistelevat kunniajäsen, ministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä 
puheenjohtaja Eva Biaudet. 
 
Ministeri Marjatta Väänänen oli tasa-arvopolitiikan uranuurtaja 

Keskusliitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan ja vuosikokouksessa valittiin 
yksimielisesti uudeksi kunniapuheenjohtajaksi ministeri Sirkka-Liisa Anttila. Anttila on toiminut 
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana yhdeksän vuoden ajan vuosina 2007–2015. Tänä 
aikana Sirkka-Liisa Anttilan johtamasta Naisjärjestöjen Keskusliitosta muovautui entistä 
aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija ja yhä läheisempää yhteistyötä jäsentensä kanssa tekevä 
kattojärjestö. Anttilan merkittäviä saavutuksia Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana on 
ollut esimerkiksi laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta, joka tuli voimaan vuonna 2007. 

Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan puhe vuosikokouksessa 16.11.2020 

https://naisjarjestot.fi/eva-biaudet-kokouksen-avauspuhe-vuosikokoukseen-16-11-2020/
https://naisjarjestot.fi/ministeri-marjatta-vaananen-oli-tasa-arvopolitiikan-uranuurtaja/
https://naisjarjestot.fi/ministeri-sirkka-liisa-anttila-ma-16-11-2020-naisjarjestojen-vuosikokouksessa/
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Kokouksen julkilausuma: Naisjärjestöt: Kunnissa tarvitaan naisia päättämään ja edistämään tasa-
arvoa! 
 
Vuosikokouksessa 16.11.2020 valittiin neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2021–2023 
erovuoroisten tilalle.  
 
Erovuorossa olivat seuraavat hallituksen jäsenet:  
 
Satu Keiski-Toni, Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund 
ry 
Helena Aaltonen, Suomen Keskustanaiset ry 
Tiina Van Hoorebeke, Kuurojen Liitto ry 
Bahar Mozaffari, Monika-Naiset liitto ry 
 
Vuosikokouksessa 16.11.2020 valittiin Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen kaksi uutta jäsentä 
sekä kaksi jatkavaa jäsentä. Hakijoita oli ennätysmäärä; 14 ehdokasta ilmoittautui ennakkoon 
(yksi vetäytyi ennen vaalia) sekä kaksi kokouksessa.  
 
Hallituksen jäseniksi valittiin:  
 
Helena Aaltonen, Keskustanaiset ry (toinen kausi),  
Taru Anttonen, Naisten Linja Suomessa ry 
Bahar Mozaffari, Monika-Naiset liitto ry (toinen kausi) 
Saara Paavola, Kalevalaisten Naisten Liitto ry. 
 
Vuosikokouksessa valittiin uusi vaalivaliokunta vuodelle 2021. Vaalivaliokuntaan valittiin 
jatkamaan Merja Laitinen (Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry), Terttu Utriainen (Zonta 
International Piiri 20 ry), Eija Viitanen (Suomen Keskustanaiset ry) ja Pia Öhman (Suomen NNKY-
liitto ry). Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Merja Laitinen, varapuheenjohtajana Eija 
Viitanen ja sihteerinä Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäällikkö Anniina Vainio. 
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin pääsihteeri Anne Pönni Suomen NNKY-liitosta ja 
varatoiminnantarkastajaksi Anja-Riitta Ketokoski Eurooppanaisista. 

 

JÄSENJÄRJESTÖT  

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2020 
 
African Care ry 
Amal ry 
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys - Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening r.y. 
Business and Professional Women Finland ry (BPW Finland) 

https://naisjarjestot.fi/naisja%cc%88rjesto%cc%88t-kunnissa-tarvitaan-naisia-pa%cc%88a%cc%88tta%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-ja-edista%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/naisja%cc%88rjesto%cc%88t-kunnissa-tarvitaan-naisia-pa%cc%88a%cc%88tta%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-ja-edista%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-tasa-arvoa/
http://www.africancare.fi/
https://www.amalry.fi/
http://www.architecta.fi/
https://www.bpw-finland.fi/
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Eurooppanaiset ry 
Finlands svenska Marthaförbund rf 
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry 
Gynekologinen Potilasjärjestö Korento ry 
Helsingin Demarinaiset ry 
Imetyksen tuki ry 
 
Kalevalaisten Naisten Liitto ry 
Kokoomuksen Naisten Liitto ry - Samlingpartiets Kvinnoförbund rf. 
Konkordia-liitto ry 
Kotitalousopettajien liitto – hushållslärarnas förbund ry 
Kuluttajaekonomistit ja Teknologit Cotes ry 
Kuurojen Liitto ry 
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys r.y. 
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 ry 
Naismetsänhoitajat ry 
Naisopiston Ystävät ry 
Naisten Kulttuuriyhdistys ry 
Naisten Linja Suomessa ry 
 
Naistenkartano ry 
Naisteologit ry 
Naistoimittajat ry 
Nicehearts ry 
Perussuomalaiset Naiset ry 
Quin-Suomi ry - Quin Finland rf 
Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 
Sisters in Charge International ry 
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 - Kosmetologförening i Finland ry 
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry 

http://www.eurooppanaiset.fi/
http://www.eurooppanaiset.fi/
http://www.finnwid.fi/
https://korento.fi/
https://demarinaiset.fi/
https://imetys.fi/
https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/
https://www.kokoomusnaiset.fi/
http://www.konkordia-liitto.com/
https://www.kotitalousopettajat.fi/
https://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes/
https://kuurojenliitto.fi/
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/kakisalmen-kaupungin-rouvasvaen-yhdistys-ry.html
https://www.lyomatonlinja.fi/fi/toiminta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/
https://www.martat.fi/
https://www.monaliiku.fi/
https://monikanaiset.fi/
https://www.mothersinbusiness.fi/
https://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/
https://www.naisjuristit.org/
https://naismetsanhoitajat.com/
https://naisopistonystavat.fi/index.html
http://www.naistenkulttuuriyhdistys.fi/
https://www.naistenlinja.fi/
https://www.naistenkartano.com/
https://www.akiliitot.fi/549-naisteologit-ry
https://naistoimittajat.fi/
https://www.nicehearts.com/
https://perusnaiset.perussuomalaiset.fi/
https://www.quinfinland.com/
https://rusettiry.com/
https://www.sicisisters.com/
https://www.soroptimistit.fi/
http://www.suomalainennaisliitto.fi/
https://akateemisetnaiset.fi/
http://www.deltakappagamma.org/finland/
https://keskusta.fi/keskustanaiset
https://skykosmetologi.fi/
https://osastot.kd.fi/kdnaiset/


42 
 

 

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry 
Suomen Naishammaslääkärit 
Suomen Naislääkäriyhdistys 
Suomen Naisyhdistys ry 
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry (Suomen NNKY-liitto) 
 
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 
Suomen Somalinaisten Kehitys ry 
Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry 
Suomen Voimisteluliitto 
Suomen Yrittäjänaiset ry 
Svenska Kvinnoförbundet r.f. 
Syömishäiriöliitto - SYLI ry 
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Textillärarförbundet fr 
Tunne rintasi ry, rf 
Suomen UN Women ry 
 
Vaikuttajaverkosto WoMan ry 
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) 
Vihreät Naiset ry 
WIZO rf 
Women in Film and Television (WIFT Finland) ry 
Women in Mining Finland ry 
We in Games Finland ry 
Zonta International Piiri 20 ry 
 
Yhteensä 67 jäsenjärjestöä, joissa yli 400 000 jäsentä. 

Jäsenjärjestöjen juhlavuodet 

Vuosi 2020 oli erityinen monille jäsenjärjestöistä. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui tilaisuuksiin 
juhlapuheilla. Vahvoja jäsenjärjestöjä tarvitaan myös tulevaisuuden yhteistyössä. 
 
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry  30 vuotta 
Helsingin Demarinaiset ry  120 vuotta 
Konkordia-liitto ry  100 vuotta 
 

 

 

 

https://www.suomenkatiloliitto.fi/
https://www.suomennaishammaslaakarit.fi/etusivu/
https://www.suomennaislaakariyhdistys.com/
https://www.naistahto.net/
https://ywca.fi/
https://sairaanhoitajat.fi/
https://suomensomalinaistenkehitys.wordpress.com/
https://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/etusivu/
https://www.voimistelu.fi/
https://www.yrittajanaiset.fi/
https://www.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/
https://syomishairioliitto.fi/
https://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/
https://tunnerintasi.fi/
https://unwomen.fi/
https://www.womanvaikuttajat.fi/
https://www.vol.fi/
https://www.vihreatnaiset.fi/
http://www.wizo.org/
https://www.wift.fi/
https://www.wimfinland.fi/
https://weingames.fi/
https://zonta.fi/
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5. LIITTEET 

 

LIITE 1 Kannanotot, lausunnot, julkaisut ja kuulemistilaisuudet 

Kannanotot ja julkaisut 

30.12020 Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii perhevapaauudistuksen pikaista toteuttamista – isille 
korvamerkittyä osuutta lisättävä  
21.2.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii: Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovuttava ja 
työelämän joustojen vaikutukset naisiin arvioitava 
6.3.2020 Suomi tarvitsee meitä kaikkia työllisyystavoitteen saavuttamiseksi – nyt katseet kohti 
työnantajia! 
17.3.2020 Tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentaminen ei pysähdy koronaan – Naisvaltaiset 
alat kannattelevat Suomea poikkeusaikana 
25.3.2020 Koronaepidemia vaikuttaa naisten toimeentuloon – sukupuolivaikutukset arvioitava 
tukipaketin ja muiden erityistoimenpiteiden osalta 
6.4.2020 Koronakriisi mittaa Suomen sitoutumisen naisten oikeuksien toteuttamiseen globaalisti 
14.4.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen Yrittäjänaiset ja 
Mothers in Business (Mib ry): Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea 
23.4.2020 Suomen taattava naisille turvallinen elämä myös poikkeusoloissa! 
24.4.2020 Gender ja kehitystyöryhmän kannanotto Suomen Afrikka-strategiaan 
14.5.2020 Järjestöjen vetoomus ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen 
rahoituksen turvaamiseksi 
20.5.2020 NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on näytön paikka – tasa-arvoa edistävistä 
toimenpiteistä ei tule tinkiä 
22.5.2020 Upp till bevis för regeringens jämställdhetsprogram – ge inte avkall på 
jämställdhetsåtgärderna 
12.6.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta: medioiden täytyy ottaa 
käyttöön keinoja haastateltavien suojelemiseksi 
15.6.2020 Sukupuolesta on tehtävä viharikosrangaistuksen koventamisperuste 
16.6.2020 Naisten jääkiekon ja jalkapallon arvokilpailut on lisättävä yhteiskunnallisesti 
merkittävien tapahtumien listalle 
26.6.2020 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi – 
nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti! 
9.7.2020 Sukupuolitetut ammattinimikkeet kuuluvat historiaan: eduskunnan puhemiestä on aika 
kutsua puheenjohtajaksi 
7.8.2020 Urheilun palkkatasa-arvo vaatii entistä järeämpiä toimia 
24.8.2020 Hallituksen tavoite ”Suomi tasa-arvon kärkimaaksi” ei onnistu ilman naisjärjestöjen 
työtä 
26.8.2020 Sukupuoli on lisättävä kiihottaminen kansanryhmää vastaan - rikosnimikkeen 
tunnusmerkistöön 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-perhevapaauudistuksen-pikaista-toteuttamista-isille-korvamerkittya-osuutta-lisattava/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-perhevapaauudistuksen-pikaista-toteuttamista-isille-korvamerkittya-osuutta-lisattava/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-lahisuhdevakivallan-sovittelusta-luovuttava-ja-tyoelaman-joustojen-vaikutukset-naisiin-arvioitava/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-lahisuhdevakivallan-sovittelusta-luovuttava-ja-tyoelaman-joustojen-vaikutukset-naisiin-arvioitava/
https://naisjarjestot.fi/suomi-tarvitsee-meita-kaikkia-tyollisyystavoitteen-saavuttamiseksi-nyt-katseet-kohti-tyonantajia/
https://naisjarjestot.fi/suomi-tarvitsee-meita-kaikkia-tyollisyystavoitteen-saavuttamiseksi-nyt-katseet-kohti-tyonantajia/
https://naisjarjestot.fi/tasa-arvoisemman-yhteiskunnan-rakentaminen-ei-pysahdy-koronaan-naisvaltaiset-alat-kannattelevat-suomea-poikkeusaikana/
https://naisjarjestot.fi/tasa-arvoisemman-yhteiskunnan-rakentaminen-ei-pysahdy-koronaan-naisvaltaiset-alat-kannattelevat-suomea-poikkeusaikana/
https://naisjarjestot.fi/koronaepidemia-vaikuttaa-naisten-toimeentuloon-sukupuolivaikutukset-arvioitava-tukipaketin-ja-muiden-erityistoimenpiteiden-osalta/
https://naisjarjestot.fi/koronaepidemia-vaikuttaa-naisten-toimeentuloon-sukupuolivaikutukset-arvioitava-tukipaketin-ja-muiden-erityistoimenpiteiden-osalta/
https://naisjarjestot.fi/koronakriisi-mittaa-suomen-sitoutumisen-naisten-oikeuksien-toteuttamiseen-globaalisti/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaestoliitto-marttaliitto-suomen-yrittajanaiset-ja-mothers-in-business-mib-ry-yrittajanaiset-tarvitsevat-enemman-tukea/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaestoliitto-marttaliitto-suomen-yrittajanaiset-ja-mothers-in-business-mib-ry-yrittajanaiset-tarvitsevat-enemman-tukea/
https://naisjarjestot.fi/suomen-taattava-naisille-turvallinen-elama-myos-poikkeusoloissa/
https://naisjarjestot.fi/gender-ja-kehitys-tyoryhman-kannanotto-suomen-afrikka-strategiaan/
https://naisjarjestot.fi/jarjestojen-vetoomus-ministereille-vakivallan-vastaista-tyota-tekevien-jarjestojen-rahoituksen-turvaamiseksi/
https://naisjarjestot.fi/jarjestojen-vetoomus-ministereille-vakivallan-vastaista-tyota-tekevien-jarjestojen-rahoituksen-turvaamiseksi/
https://naisjarjestot.fi/njkl-hallituksen-tasa-arvo-ohjelmalla-on-nayton-paikka-tasa-arvoa-edistavista-toimenpiteista-ei-saa-tinkia/
https://naisjarjestot.fi/njkl-hallituksen-tasa-arvo-ohjelmalla-on-nayton-paikka-tasa-arvoa-edistavista-toimenpiteista-ei-saa-tinkia/
https://naisjarjestot.fi/upp-till-bevis-for-regeringens-jamstalldhetsprogram-ge-inte-avkall-pa-jamstalldhetsatgarderna/
https://naisjarjestot.fi/upp-till-bevis-for-regeringens-jamstalldhetsprogram-ge-inte-avkall-pa-jamstalldhetsatgarderna/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-ja-tasa-arvoasiain-neuvottelukunta-medioiden-taytyy-ottaa-kayttoon-keinoja-haastateltavien-suojelemiseksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-ja-tasa-arvoasiain-neuvottelukunta-medioiden-taytyy-ottaa-kayttoon-keinoja-haastateltavien-suojelemiseksi/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolesta-on-tehtava-viharikosrangaistuksen-koventamisperuste/
https://naisjarjestot.fi/kannanotto-naisten-jaakiekon-ja-jalkapallon-arvokilpailut-on-lisattava-yhteiskunnallisesti-merkittavien-tapahtumien-listalle/
https://naisjarjestot.fi/kannanotto-naisten-jaakiekon-ja-jalkapallon-arvokilpailut-on-lisattava-yhteiskunnallisesti-merkittavien-tapahtumien-listalle/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-tasa-arvo-ohjelma-antaa-suomelle-lahtokohdat-tasa-arvon-ykkosmaaksi-nyt-ohjelma-on-toteutettava-kunnianhimoisesti/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-tasa-arvo-ohjelma-antaa-suomelle-lahtokohdat-tasa-arvon-ykkosmaaksi-nyt-ohjelma-on-toteutettava-kunnianhimoisesti/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolitetut-ammattinimikkeet-kuuluvat-historiaan-eduskunnan-puhemiesta-on-aika-kutsua-puheenjohtajaksi/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolitetut-ammattinimikkeet-kuuluvat-historiaan-eduskunnan-puhemiesta-on-aika-kutsua-puheenjohtajaksi/
https://naisjarjestot.fi/urheilun-palkkatasa-arvo-vaatii-entista-jareampia-toimia/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-tavoite-suomi-tasa-arvon-karkimaaksi-ei-onnistu-ilman-naisjarjestojen-tyota/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-tavoite-suomi-tasa-arvon-karkimaaksi-ei-onnistu-ilman-naisjarjestojen-tyota/
https://naisjarjestot.fi/sukupuoli-on-lisattava-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-rikosnimikkeen-tunnusmerkistoon/
https://naisjarjestot.fi/sukupuoli-on-lisattava-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-rikosnimikkeen-tunnusmerkistoon/
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3.9.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto: Budjettiriihessä turvatta naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaisten palveluiden resurssit ja tuplattava turvakotien rahoitus 
2.10.2020 Esitykseen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseksi tarvitaan muutoksia 
Ruotsin mallin mukaan 
22.10.2020 Translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomioimatta 
16.11.2020 Naisjärjestöt: Kunnissa tarvitaan naisia päättämään ja edistämään tasa-arvoa! 

Tiedotteet & muut julkaisut 

9.3.2020 Tiedote: Pakkoavioliitto vie naisilta oikeuden päättää omasta elämästään ja kehostaan” 
– naisella tulee olla oikeus pakkoavioliiton mitätöintiin 
22.10.2020 Tässä ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusvaaliehdokkaat vuodelle 2020 – tutustu 
ehdokkaiden vastauksiin 
10.11.2020 Ministeri Marjatta Väänänen oli tasa-arvopolitiikan uranuurtaja 
16.11.2020 Naisjärjestöjen Keskusliitto nimitti uudeksi kunniapuheenjohtajaksi ministeri Sirkka-
Liisa Anttilan 
8.12.2020 Suomen pitkäaikainen tasa-arvotyö saa tunnustusta – Naisjärjestöjen Keskusliiton 
Terhi Heinilä EU-komission urheilun korkean tason työryhmään 
9.12.2020 Finlands långsiktiga jämstelldhetsarbete inom idrotten får erkännande – Terhi Heinilä 
från Kvinnoorganisationernas Centralförbund vald till EU-kommissionens högnivågrupp för idrott 

Lausunnot 

13.2.2020 Tasa-arvo-ohjelma tarvitsee riittävät resurssit ja konkreettiset tavoitteet 
25.2.2020 Kunnianhimoisella perhevapaauudistuksella on hyvät mahdollisuudet vähentää naisten 
kokemaa työelämäsyrjintää 
2.3.2020 Pakkoavioliitot mitätöitävä! 
15.5.2020 Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration 
29.5.2020 Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon 
1.6.2020 Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu: sidosryhmien 
verkkokuuleminen 
8.6.2020 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien 
listan päivitystarpeiden arviointiin 
18.6.2020 Kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelu: Ihmiskauppa 
huomioitava sukupuolittuneena ilmiönä! 
14.8.2020 Lausunto HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta: Naisjärjestöjen Keskusliitto 
kannattaa hallituksen esitystä laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta 
26.8.2020 Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Maanpuolustusopetuksen 
neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. 
2.10.2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto koskien oikeusministeriön työryhmän esitystä 
rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistukseksi 
6.10.2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle rikoslain muuttamisesta 
16.10.2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto koskien sisäisen turvallisuuden selonteon 
kehittämislinjauksia 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-budjettiriihessa-turvattava-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisten-palveluiden-resurssit-ja-tuplattava-turvakotien-rahoitus/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-budjettiriihessa-turvattava-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisten-palveluiden-resurssit-ja-tuplattava-turvakotien-rahoitus/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-budjettiriihessa-turvattava-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisten-palveluiden-resurssit-ja-tuplattava-turvakotien-rahoitus/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-budjettiriihessa-turvattava-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisten-palveluiden-resurssit-ja-tuplattava-turvakotien-rahoitus/
https://naisjarjestot.fi/translain-uudistusta-kiirehdittava-alaikaisten-oikeuksia-ei-voi-jattaa-huomioimatta/
https://naisjarjestot.fi/naisja%cc%88rjesto%cc%88t-kunnissa-tarvitaan-naisia-pa%cc%88a%cc%88tta%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-ja-edista%cc%88ma%cc%88a%cc%88n-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/tiedote-pakkoavioliitto-vie-naisilta-oikeuden-paattaa-omasta-elamastaan-ja-kehostaan-naisella-tulee-olla-oikeus-pakkoavioliiton-mitatointiin/
https://naisjarjestot.fi/tiedote-pakkoavioliitto-vie-naisilta-oikeuden-paattaa-omasta-elamastaan-ja-kehostaan-naisella-tulee-olla-oikeus-pakkoavioliiton-mitatointiin/
https://naisjarjestot.fi/tassa-ovat-naisjarjestojen-keskusliiton-hallitusvaaliehdokkaat-vuodelle-2020-tutustu-ehdokkaiden-vastauksiin/
https://naisjarjestot.fi/tassa-ovat-naisjarjestojen-keskusliiton-hallitusvaaliehdokkaat-vuodelle-2020-tutustu-ehdokkaiden-vastauksiin/
https://naisjarjestot.fi/ministeri-marjatta-vaananen-oli-tasa-arvopolitiikan-uranuurtaja/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-nimitti-uudeksi-kunniapuheenjohtajaksi-ministeri-sirkka-liisa-anttilan/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-nimitti-uudeksi-kunniapuheenjohtajaksi-ministeri-sirkka-liisa-anttilan/
https://naisjarjestot.fi/suomen-pitkaaikainen-urheilun-tasa-arvotyo-saa-tunnustusta-naisjarjestojen-keskusliiton-terhi-heinila-eu-komission-urheilun-korkean-tason-ryhmaan/
https://naisjarjestot.fi/suomen-pitkaaikainen-urheilun-tasa-arvotyo-saa-tunnustusta-naisjarjestojen-keskusliiton-terhi-heinila-eu-komission-urheilun-korkean-tason-ryhmaan/
https://naisjarjestot.fi/finlands-langsiktiga-jamstelldhetsarbete-inom-idrotten-far-erkannande-terhi-heinila-fran-kvinnoorganisationernas-centralforbund-vald-till-eu-komissionens-hognivagroup-far-idrott/
https://naisjarjestot.fi/finlands-langsiktiga-jamstelldhetsarbete-inom-idrotten-far-erkannande-terhi-heinila-fran-kvinnoorganisationernas-centralforbund-vald-till-eu-komissionens-hognivagroup-far-idrott/
https://naisjarjestot.fi/tasa-arvo-ohjelma-tarvitsee-riittavat-resurssit-ja-konkreettiset-tavoitteet/
https://naisjarjestot.fi/kunnianhimoisella-perhevapaauudistuksella-on-hyvat-mahdollisuudet-vahentaa-naisten-kokemaa-tyoelamasyrjintaa/
https://naisjarjestot.fi/kunnianhimoisella-perhevapaauudistuksella-on-hyvat-mahdollisuudet-vahentaa-naisten-kokemaa-tyoelamasyrjintaa/
https://naisjarjestot.fi/pakkoavioliitot-mitatoitava-2/
https://naisjarjestot.fi/recommendation-on-trafficking-in-women-and-girls-in-the-context-of-global-migration/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselontekoon/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-yhteiskunnallisesti-merkittavien-tapahtumien-listan-paivitystarpeiden-arviointiin/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-yhteiskunnallisesti-merkittavien-tapahtumien-listan-paivitystarpeiden-arviointiin/
https://naisjarjestot.fi/kansallisen-ihmiskaupan-vastaisen-toimintaohjelman-valmistelu-ihmiskauppa-huomioitava-sukupuolittuneena-ilmiona-2/
https://naisjarjestot.fi/kansallisen-ihmiskaupan-vastaisen-toimintaohjelman-valmistelu-ihmiskauppa-huomioitava-sukupuolittuneena-ilmiona-2/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-he-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta-naisjarjestojen-keskusliitto-kannattaa-hallituksen-esitysta-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-he-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta-naisjarjestojen-keskusliitto-kannattaa-hallituksen-esitysta-laiksi-rikoslain-25-luvun-9-%c2%a7n-muuttamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-koskien-oikeusministerion-tyoryhman-esitysta-rikoslain-seksuaalirikossaannosten-kokonaisuudistukseksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-koskien-oikeusministerion-tyoryhman-esitysta-rikoslain-seksuaalirikossaannosten-kokonaisuudistukseksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-rikoslain-muuttamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-rikoslain-muuttamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-koskien-sisaisen-turvallisuuden-selonteon-ke-hittamislinjauksia/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-koskien-sisaisen-turvallisuuden-selonteon-ke-hittamislinjauksia/
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2.11.2020 Lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle: HE 146/2020 
11.11.2020 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta televisio- ja radiotoiminta-asetuksen 
muuttamiseksi 
23.11.2020 Lausunto oikeusministeriölle: Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja 
sijoittuminen 
7.12.2020 Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi pakottamalla 
solmitun avioliiton kumoamiseen 
18.12.2020 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Työelämän tasapaino-direktiivin 
täytäntöönpanoa valmistelevalle työryhmälle 

Kuulemistilaisuudet 

29.9.2020 Sisäministeriö: Arjen turvallisuus, sisäisen turvallisuuden selonteko. Maria Mailasalo ja 

Terhi Heinilä osallistuivat. Lausunto. 

5.11.2020 Oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan kuulemistilaisuus, Terhi 

Heinilä 

10.11.2020 Oikeusministeriön asettama kolmatta kansallista perus- ja 

ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmistelevan asiantuntijatyöryhmän kuuleminen, Terhi Heinilä  

https://naisjarjestot.fi/lausunto-eduskunnan-kunta-ja-terveysjaostolle-he-146-2020/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-televisio-ja-radiotoiminta-asetuksen-muuttamiseksi/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-televisio-ja-radiotoiminta-asetuksen-muuttamiseksi/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-oikeusministeriolle-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-raportoijan-tehtava-ja-sijoittuminen/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-oikeusministeriolle-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-raportoijan-tehtava-ja-sijoittuminen/
https://naisjarjestot.fi/oikeusministerion-lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-liittyen-pakottamalla-solmitun-avioliiton-kumoamiseen/
https://naisjarjestot.fi/oikeusministerion-lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-liittyen-pakottamalla-solmitun-avioliiton-kumoamiseen/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-tyoelaman-tasapaino-direktiivin-taytantoonpanoa-valmistelevalle-tyoryhmalle/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-tyoelaman-tasapaino-direktiivin-taytantoonpanoa-valmistelevalle-tyoryhmalle/


46 
 

 

LIITE 2 Edustukset muissa järjestöissä ja vuosikokouksissa  

Edustukset muissa järjestöissä ja vuosikokouksissa 

Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS 
1. edustaja (äänivaltainen) Helena Aaltonen 
2. edustaja Larisa Arminen 
3. edustaja Terhi Heinilä 
4. edustaja Maria Mailasalo 
 
Suomen UN WOMEN – Finlands UN WOMEN 
Kokousedustajana Annica Moore 
 
Suomen YK-liitto  
Kokousedustajana Pirta Hulsi 
 
Väestöliitto vuosivaltakirjalla 
2 varsinaista edustajaa: Satu Keiski-Toni ja Annica Moore 
2 varaedustajaa: Larisa Arminen ja Helena Aaltonen 

Muut edustukset 

• Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK, Eva Biaudet varsinainen jäsen, Terhi 
Heinilä varajäsen 

• Suomen LUMA-keskuksen neuvottelukunta, Annamaija Eskola  

• We All Finland -neuvottelukunta, jäsen Terhi Heinilä, varajäsen Maria Mailasalo 

• THL:n asiantuntijaryhmä, Terhi Heinilä ja Maria Mailasalo / Anniina Vainio 

• Kansalaisjärjestöjen seksuaalioikeusverkosto, Maria Mailasalo  

• Joku raja -työvaliokunta, Kansallinen väkivaltaobservatorio, Ihmiskauppaverkosto Maria 
Mailasalo / Anniina Vainio  

• Laajennettu EU-jaosto 25, asiantuntijajäsen Terhi Heinilä 

• 1325-verkosto, Liisa Ketolainen 

• Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 2020–2024, Terhi Heinilä asiantuntijajäsen, Anniina 
Vainio varajäsen 

• TANE, sukupuoli, talous ja valta –jaosto, Anniina Vainio jäsen 

• Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK) 2020–2024, Eva Biaudet, 
varajäsen Terhi Heinilä 

• IONK:n alainen sukupuolten tasa-arvon työryhmä, puheenjohtaja Terhi Heinilä 

• Oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman työryhmä 2020–2023, 
Terhi Heinilä, varajäsen Maria Mailasalo 

• Euroopan komission urheilun tasa-arvon korkean tason työryhmä 2020-2022, Terhi 
Heinilä 

• ulkoministeriön Generation Equality -sparrausryhmä, Terhi Heinilä 
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• sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön kansainvälisen tasa-arvopalkinnon (IGEP) 
työryhmä, Terhi Heinilä 
 

Liite 3 Keskeisimmät tapahtumat jäsenjärjestöille ja sidosryhmille 

• Naisjärjestöjen johdon foorumi, 10.20.2020, Bulevardi 

• MoniNainen työelämä – keskustelutilaisuus, 4.3.2020, Musiikkitalo 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton etäaamukahvit – miten naisjärjestöt vastaavat 

koronaepidemian haasteisiin? 17.4.2020, webinaari 

• Viestinnän vastaavien verkosto: Järjestöviestintä poikkeusaikana, 20.5.2020, webinaari 

• Mediawebinaari: Miten mediasta tehdään turvallisempi naisille ja kaikille? 9.6.2020 

• Naisjärjestöjen Suomi  - paras kaikille: Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta 2021, 

24.8.2020, webinaari 

• Naisjärjestöjen Maailma: Women’s organisations for feminist future – Webinar on the 

state of gender equality in Finland, 21.9.2020, webinaari 

• Maahan muuttaneet naiset ja suomalainen työelämä – etätyöpaja, 27.10.2020 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous, 16.11.2020 
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Liite 4 Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa 

 
15.12.2020 MSN Urheilu muodostaa yllättävänkin suuren osan EU-maiden taloudesta – Suomalainen Heidi 
Pekkola seuraa alan etuja Brysselissä 
 
11.12.2020 Svenska Folkpartiet Biaudet: Eduskunta vahvistaa naisjärjestöjen määrärahan 
11.12.2020 Svenska Folkpartiet Biaudet: Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag 
 
8.12.2020 HS Terhi Heinilä sai merkittävän tunnustuksen urheilun tasa-arvotyöstä: Valittiin Euroopan 
komission korkean tason työryhmään 
 
7.12.2020 Etelä-Saimaa Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällkkö Anu Talka on Etelä-Karjalan vuoden 
ekonomi 
Uutisvuokse: Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällikkö Anu Takla on Etelä-Karjalan vuoden ekonomi 
 
1.12.2020 Vastuullisuusuutiset.fi Blogi: Kestävä kehitys tarvitsee myös teknologia-ratkaisuja – ja 
koulutettuja naisia, jotka tekevät niitä 
 
18.11.2020 Suomenmaa Sirkka-Liisa Anttilasta Naisjärjestöjen Keskusliiton kunniapuheenjohtaja 
 
17.11.2020 Hämeen Sanomat Naisten ja naisjärjestöjen asemaa laajasti edistänyt Sirkka-Liisa Anttila 
nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi 
 
13.11.2020 HBL Förbunden tar inte ställning för sina damer – öronbedövande tystnad från ishockeyn och 
fotbollen 
 
13.11.2020 HBL Efter HBL’s granskning: Utbrett stöd för jämställda tv-lagen – oklart när uppdateringen sker 
 
5.11.2020 STT Ihmisen parhaaksi-palkinto nuorisopsykiatrian kehitystyölle 
 
1.11.2020 Satakunnan kansa Urheilujohtaminen on naisille kestävyys- ja kamppailulaji: ”Tasa-arvo polkee 
paikallaan” 
 
30.10.2020 HS Marjatta Väänänen 1923–2020 
 
22.10.2020 HBL Våld mot kvinnor ska bekämpas I samarbete mellan myndigheter och organisationer 
 
22.10.2020 Amnesty Translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei  voi jättää huomioimatta 
 
19.10.2020 Ilta-Sanomat Seksuaalirikoslain uudistukselle kovaa kritiikkiä: 12–15 vuotiaiden uhrien aseman 
pelätään heikentyvän 
 
19.10.2020 Suomenmaa Marjatta Väänänen raivasi tietä naisille keskustassa 
 
18.10.2020 Åbo underrättelser MT: Centerns opinionsbildare Marjatta Väänänen har dött 
 

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/urheilu-muodostaa-yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4nkin-suuren-osan-eu-maiden-taloudesta-%E2%80%93-suomalainen-heidi-pekkola-seuraa-alan-etua-brysseliss%C3%A4/ar-BB1bWH3j
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/urheilu-muodostaa-yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4nkin-suuren-osan-eu-maiden-taloudesta-%E2%80%93-suomalainen-heidi-pekkola-seuraa-alan-etua-brysseliss%C3%A4/ar-BB1bWH3j
https://sfp.fi/fi/artikkelit/biaudet-eduskunta-vahvistaa-naisjarjestojen-maararahan/
https://sfp.fi/artiklar/biaudet-riksdagen-befaster-kvinnoorganisationernas-anslag/
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007668756.html
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007668756.html
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/5540e268-16aa-41ec-89eb-6482b80e2192
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/5540e268-16aa-41ec-89eb-6482b80e2192
https://uutisvuoksi.fi/uutiset/lahella/4d4c50d3-8eeb-4ee0-84f0-8c15896b03ac
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/blogi-kestava-kehitys-tarvitsee-myos-teknologiaratkaisuja-ja-koulutettuja-naisia-jotka-niita-tekevat/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/blogi-kestava-kehitys-tarvitsee-myos-teknologiaratkaisuja-ja-koulutettuja-naisia-jotka-niita-tekevat/
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/sirkka-liisa-anttilasta-naisjarjestojen-keskusliiton-kunniapuheenjohtaja/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/naisten-ja-naisjarjestojen-asemaa-laajasti-edistanyt-sirkka-liisa-anttila-nimitettiin-kunniapuheenjohtajaksi-1650435/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/naisten-ja-naisjarjestojen-asemaa-laajasti-edistanyt-sirkka-liisa-anttila-nimitettiin-kunniapuheenjohtajaksi-1650435/
https://www.hbl.fi/artikel/forbunden-tar-inte-stallning-for-sina-damer-oronbedovande-tystnad-fran-ishockeyn-och-fotbollen/
https://www.hbl.fi/artikel/forbunden-tar-inte-stallning-for-sina-damer-oronbedovande-tystnad-fran-ishockeyn-och-fotbollen/
https://www.hbl.fi/artikel/efter-hbls-granskning-utbrett-stod-for-jamstallda-tv-lagen-oklart-nar-uppdateringen-sker/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ihmisen-parhaaksi--palkinto-nuorisopsykiatrian-kehitystyolle?publisherId=1811&releaseId=69893340
https://www.satakunnankansa.fi/urheilu/art-2000007231586.html
https://www.satakunnankansa.fi/urheilu/art-2000007231586.html
https://www.hs.fi/muistot/art-2000006704283.html
https://www.hbl.fi/artikel/vald-mot-kvinnor-ska-bekampas-i-samarbete-mellan-myndigheter-och-organisationer/
https://www.amnesty.fi/translain-uudistusta-kiirehdittava-alaikaisten-oikeuksia-ei-voi-jattaa-huomioimatta/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006674952.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006674952.html
https://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/marjatta-vaananen-raivasi-tieta-naisille-keskustassa/
https://abounderrattelser.fi/mt-centerns-opinionsbildare-marjatta-vaananen-har-dott/
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18.10.2020 MSN ”Kun Marjatta Väänänen nousi ylös ja kertoi näkemyksensä, niin kuulijat sanamukaisesti 
kuuntelivat” – pitkäaikainen keskustavaikuttaja kuoli 97-vuotiaana 
18.10.2020 MSN/STT Pitkäaikainen keskustavaikuttaja Marjatta Väänänen on kuollut – sai ensimmäisenä 
naisena ministerin arvonimen 
 
18.10.2020 MTV Annika Saarikolta lämmin kirjoitus edesmenneestä Marjatta Väänäsestä: ”Aattellinen, 
väkevä, osaava” 
 
18.10.2020 STT Pitkäaikainen keskustavaikuttaja Marjatta Väänänen on kuollut 97-vuotiaana 
 
18.10.2020 YLE Helvi Sipilä ja naisen asema 
 
18.10.2020 Hämeen Sanomat Pitkäaikainen ministeri Marjatta Väänänen on kuollut 
 
18.10.2020 Maaseudun tulevaisuus Ministeri Marjatta Väänänen on kuollut 
 
17.10.2020 Uusisuomi Äiti, onks mun pakko laittaa kumpparit? 
 
16.10.2020 HS Seksuaalirikossäännösten uudistusta kuvataan taantumukselliseksi, lapsiuhrien aseman 
pelätään heikentyvän: ”Viimeksi tämäntyyppisiä kannanottoja esiintyi 100 vuotta sitten” 
 
5.10.2020 Forssan lehti Suostumuksella parempi – tasavertaisesti paras 
 
1.10.2020 STT Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa kovaa kritiikkiä – osaa 
ehdotuksista pidetään uhrin ja etenkin lasten asemaa heikentävinä ja jopa irvokkaina 
1.10.2020 Salon Seudun Sanomat Ehdotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnon 
antajilta kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 IS Ehdotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa asiantuntijoilta kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 Demokraatti Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksessa valuvikoja – heikentää etenkin 
lapsiuhrien asemaa 
1.10.2020 Karjalainen Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta 
kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 Keski-Uusimaa Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta 
kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 Länsi-Uusimaa Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta 
kovaa kritiikkiä  
1.10.2020 ESS Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta kovaa 
kritiikkiä 
1.10.2020 Itä-Häme Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta kovaa 
kritiikkiä 
1.10.2020 Uusimaa Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta kovaa 
kritiikkiä 
1.10.2020 Aamuposti Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa lausunnonantajilta 
kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 Ilkka-Pohjalainen Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus saa 
lausunnonantajilta kovaa kritiikkiä 
1.10.2020 MSN Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön uudistus saa kovaa kritiikkiä: osaa ehdotuksista 
pidetään uhrin asemaa heikentävinä ja jopa irvokkaina 

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/kun-marjatta-v%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen-nousi-yl%C3%B6s-ja-kertoi-n%C3%A4kemyksens%C3%A4-niin-kuulijat-sananmukaisesti-kuuntelivat-%E2%80%93-pitk%C3%A4aikainen-keskustavaikuttaja-kuoli-97-vuotiaana/ar-BB1a8rPr
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/kun-marjatta-v%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen-nousi-yl%C3%B6s-ja-kertoi-n%C3%A4kemyksens%C3%A4-niin-kuulijat-sananmukaisesti-kuuntelivat-%E2%80%93-pitk%C3%A4aikainen-keskustavaikuttaja-kuoli-97-vuotiaana/ar-BB1a8rPr
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pitk%C3%A4aikainen-keskustavaikuttaja-marjatta-v%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen-on-kuollut-%E2%80%93-sai-ensimm%C3%A4isen%C3%A4-naisena-ministerin-arvonimen/ar-BB1a8rPr
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pitk%C3%A4aikainen-keskustavaikuttaja-marjatta-v%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen-on-kuollut-%E2%80%93-sai-ensimm%C3%A4isen%C3%A4-naisena-ministerin-arvonimen/ar-BB1a8rPr
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/annika-saarikolta-lammin-kirjoitus-edesmenneesta-marjatta-vaanasesta-aatteellinen-vakeva-ja-osaava/7957846
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/annika-saarikolta-lammin-kirjoitus-edesmenneesta-marjatta-vaanasesta-aatteellinen-vakeva-ja-osaava/7957846
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4982799
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/helvi-sipila-ja-naisen-asema
https://www.hameensanomat.fi/uutiset/pitkaaikainen-ministeri-marjatta-vaananen-on-kuollut-1593095/
https://www.hameensanomat.fi/uutiset/pitkaaikainen-ministeri-marjatta-vaananen-on-kuollut-1593095/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1218175
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tuulia-alanko/aiti-onks-mun-pakko-laittaa-kumpparit/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006671029.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006671029.html
https://www.forssanlehti.fi/paakirjoitukset/suostumuksella-parempi-tasavertaisesti-paras-791399
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4964653
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4964653
https://www.sss.fi/2020/10/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-saa-lausunnonantajilta-kovaa-kritiikkia/
https://www.sss.fi/2020/10/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-saa-lausunnonantajilta-kovaa-kritiikkia/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006654702.html
https://demokraatti.fi/seksuaalirikoslainsaadannon-uudistuksessa-valuvikoja-heikentaa-etenkin-lapsiuhrien-asemaa/
https://demokraatti.fi/seksuaalirikoslainsaadannon-uudistuksessa-valuvikoja-heikentaa-etenkin-lapsiuhrien-asemaa/
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/261802
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/261802
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.ess.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.ess.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.aamuposti.fi/uutissuomalainen/3123984
https://www.aamuposti.fi/uutissuomalainen/3123984
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-saa-lausunnonantajilta-kovaa-kritiikkia-1.8355213
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-saa-lausunnonantajilta-kovaa-kritiikkia-1.8355213
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/odotettu-seksuaalirikoslains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n-uudistus-saa-kovaa-kritiikki%C3%A4-osaa-ehdotuksista-pidet%C3%A4%C3%A4n-uhrin-asemaa-heikent%C3%A4vin%C3%A4-ja-jopa-irvokkaina/ar-BB19Brxi
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/odotettu-seksuaalirikoslains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n-uudistus-saa-kovaa-kritiikki%C3%A4-osaa-ehdotuksista-pidet%C3%A4%C3%A4n-uhrin-asemaa-heikent%C3%A4vin%C3%A4-ja-jopa-irvokkaina/ar-BB19Brxi


50 
 

 

1.10.2020 MTV Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön uudistus saa kovaa kritiikkiä: osaa ehdotuksista 
pidetään uhrin asemaa heikentävinä ja jopa irvokkaina 
 
30.9.2020 Svenska Yle Från piga till minister – Miina Sillanpää röjde väg för jämställdhet och barns 
rättigheter 
 
24.9.2020 Nainen.com Suomen aborttilaki halutaan päivittää: Nykyinen laki Euroopan tiukimpia – ja 50 
vuotta vanha 
 
23.9.2020 HS Suomen aborttilaki kuuluu Euroopan tiukimpiin, nyt useat järjestöt haluavat muuttaa lakia: 
”Oman tahdon on riitettävä” 
 
9.9. IS/Me Naiset Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa muutosta viharikoslakiin: ”Jos joku levittää netissä 
naisvihamielistä sisältöä, siihen ei voida puuttua nykyrikoslain nojalla mitenkään.” 
 
4.9.2020 HS Maalittamiseen halutaan puuttua: laittoman uhkauksen muuttaminen virallisen syytteen 
alaiseksi saa yksimielisen kannatuksen 
 
28.8.2020 STT Tiedote Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Naisten 
rooli rauhanrakentajina huomioitava rauhanvälityskeskuksen työssä 
 
26.8.2020 Österbottens tidningen Kvinnoorganisationernas Centralförbund: Lägg till köm som 
kännetecken för hets mot folskgrupp 
 
30.7.2020 Demokraatti “Vaarallinen askel taaksepäin” – Naisjärjestöt kauhistuivat Puolan ja Turkin 
yrityksistä polkea naisten oikeuksia 
 
9.7.2020 Kansan Uutiset Naisjärjestöt ehdottavat: Puhemiehestä puheenjohtaja 
 
9.7.2020 IL Naisjärjestöjen Keskusliitto: Eduskunnan puhemies muutettava nyt puheenjohtajaksi – 
naispuoliset puhemiehet eivät innostuneet 
 
17.6.2020 ePressi Väestöliitto tiedote: Laki raskaudenkeskeytyksistä tulee muuttaa vastaamaan nykyisiä 
käytäntöjä 
 
16.6. Satakunnan Kansa Järjestöt vaativat: yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle lisättävä 
paralympialaiset sekä naisten jalkapallon ja jääkiekon arvokisat 
 
16.6.2020 Me Naiset Tiesitkö, että naisten urheilukilpailut eivät ole Suomessa yhteiskunnallisesti 
merkittäviä (artikkeli poistunut) 
 
16.6.2020 HBL Efter HBL:s granskning: Fem organisationer gräver jämställd tv-lag – paraidrott och 
damidrott ska behandlas lika som herridotter 
12.6.2020 Demokraatti “Naispolitiikkoihin kohdistuva vihapuhe on massiivista” – medialta vaaditaan tukea 
myös haastattelun julkaisemisen jälkeen 
 
12.5.2020 Ulkoministeriö Koronakriisi on ihmisoikeuksien testi 
12.5.2020 Ulkoministeriö Coronakrisen prövar de mänskliga rättigheterna 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-uudistus-saa-kovaa-kritiikkia-osaa-ehdotuksista-pidetaan-uhrin-asemaa-heikentavina-ja-jopa-irvokkaina/7941338#gs.ryn462
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/odotettu-seksuaalirikoslainsaadannon-uudistus-saa-kovaa-kritiikkia-osaa-ehdotuksista-pidetaan-uhrin-asemaa-heikentavina-ja-jopa-irvokkaina/7941338#gs.ryn462
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/30/fran-piga-till-minister-miina-sillanpaa-rojde-vag-for-jamstalldhet-och-barns
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/30/fran-piga-till-minister-miina-sillanpaa-rojde-vag-for-jamstalldhet-och-barns
https://www.nainen.com/suomen-aborttilaki-halutaan-paivittaa-nykyinen-laki-euroopan-tiukimpia-ja-50-vuotta-vanha/
https://www.nainen.com/suomen-aborttilaki-halutaan-paivittaa-nykyinen-laki-euroopan-tiukimpia-ja-50-vuotta-vanha/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006645461.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006645461.html
https://www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000006629628.html
https://www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000006629628.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006624836.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006624836.html
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4926093
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4926093
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/393841
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/393841
https://demokraatti.fi/vaarallinen-askel-taaksepain-naisjarjestot-kauhistuivat-puolan-ja-turkin-yrityksista-polkea-naisten-oikeuksia/
https://demokraatti.fi/vaarallinen-askel-taaksepain-naisjarjestot-kauhistuivat-puolan-ja-turkin-yrityksista-polkea-naisten-oikeuksia/
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4286055-naisjarjestot-ehdottavat-puhemiehesta-puheenjohtaja
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5fc04cc1-930a-4a56-8dc9-48e58d68a98b
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5fc04cc1-930a-4a56-8dc9-48e58d68a98b
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/raskaudenkeskeytyslaki-pitaa-muuttaa-vastaamaan-nykyisia-kaytantoja.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/raskaudenkeskeytyslaki-pitaa-muuttaa-vastaamaan-nykyisia-kaytantoja.html
https://www.satakunnankansa.fi/urheilu/art-2000007203389.html
https://www.satakunnankansa.fi/urheilu/art-2000007203389.html
https://www.hbl.fi/artikel/efter-hbls-granskning-fem-organisationer-kraver-jamstalld-tv-lag-paraidrott-och-damidrott-ska-be/
https://www.hbl.fi/artikel/efter-hbls-granskning-fem-organisationer-kraver-jamstalld-tv-lag-paraidrott-och-damidrott-ska-be/
https://demokraatti.fi/naispoliitikkoihin-kohdistuva-vihapuhe-on-massiivista-medialta-vaaditaan-tukea-myos-haastattelun-julkaisemisen-jalkeen/
https://demokraatti.fi/naispoliitikkoihin-kohdistuva-vihapuhe-on-massiivista-medialta-vaaditaan-tukea-myos-haastattelun-julkaisemisen-jalkeen/
https://um.fi/uutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/koronakriisi-on-ihmisoikeuksien-testi
https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronakriisi-on-ihmisoikeuksien-testi
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12.5.2020 Amnesty Järjestöjen vetoomus ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen 
rahoituksen turvaamiseksi 
 
9.5.2020 STT Tiedote Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Euroopan unionin tulee turvata kansalaistensa 
oikeus seksuaaliterveyden palveluihin niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin 
 
29.4.2020 Yle Areena: Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanainen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja 
Eva Biaudet: Koronakriisin aikana naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt 
29.4.2020 Yle Areena: Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanainen Kriisiaikana naisiin kohdistuva väkivalta 
jää piiloon 
 
19.4.2020 Vastuullisuusuutiset.fi Naisjärjestöjen Keskusliitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Suomen 
Yrittäjänaiset ja Mothers in business (Mib ry): Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea 
 
17.4.2020 Yle Yksinyrittävät naiset kertovat, miten korona muutti heidän elämänsä: asiakkaat katosivat, 
huoli tulevasta painaa ja tukien saaminen on epävarmaa 
 
12.4.2020 Uusi Suomi Miehille kuolema, naisille tasa-arvo 
 
8.4.2020 STT Tiedote Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Naisjärjestöt vaativat: Sukupuoli on huomioitava 
pandemian vaikutuksia tutkittaessa 
 
4.4.2020 ESS Lukijalta: Hoivavastuun tasapuolisempi jakaminen hyödyttää kaikkia 
 
30.3.2020 ESS Lukijalta: Antakaa arvostusta ja eläkettä kotiäideille 
 
27.3.2020 Uusi Suomi Milloin sukupuolten tasa-arvo on saavutettu? 
 
25.3.2020 Uusi Suomi Muistokirjoitus Facebookin feministiryhmälle 
 
23.3.2020 Anna.fi Näkökulma: Koronataistelun etulinjassa ovat naiset 
 
22.3.2020 ESS Tradwife tietää, kuinka herätään tyylikkäänä – vapaaehtoisesti kotiinjääneet rouvat 
penäävät arvostusta kotitöistä 
 
19.3.2020 STT Tiedote Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Naisjärjestöt painottavat tukipalveluiden 
tärkeyttä poikkeusolojen aikana 
 
11.3.2020 Kansan Uutiset Pakkoavioliitot mitätöitävä, vaativat naisjärjestöt 
11.3.2020 Verkkouutiset Järjestö vaatii pakkoavioliittojen mitätöintiä  
 
8.3.2020 Anna.fi Krista Kosonen, Maria Ohisalo, Minna Huotilainen ja muut menestyvät naiset paljastavat 
omat idolinsa: ”Sellaisen elämänasenteen haluan itsekin omaksua” 
 
8.3.2020 Yle 1990-luvulla naisille jaettiin työnvälityksessä paikkoja tissibaareista – katso, mitkä tasa-
arvoasiat ovat muuttuneet 30, 20 ja 10 vuodessa 
 

https://www.amnesty.fi/jarjestojen-vetoomus-ministereille-vakivallan-vastaista-tyota-tekevien-jarjestojen-rahoituksen-turvaamiseksi/
https://www.amnesty.fi/jarjestojen-vetoomus-ministereille-vakivallan-vastaista-tyota-tekevien-jarjestojen-rahoituksen-turvaamiseksi/
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4823727
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4823727
https://areena.yle.fi/audio/1-50512972
https://areena.yle.fi/audio/1-50512972
https://areena.yle.fi/audio/1-50499026
https://areena.yle.fi/audio/1-50499026
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/yleinen/naisjarjestojen-keskusliitto-vaestoliitto-marttaliitto-suomen-yrittajanaiset-ja-mothers-in-business-mib-ry-yrittajanaiset-tarvitsevat-enemman-tukea/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/yleinen/naisjarjestojen-keskusliitto-vaestoliitto-marttaliitto-suomen-yrittajanaiset-ja-mothers-in-business-mib-ry-yrittajanaiset-tarvitsevat-enemman-tukea/
https://yle.fi/uutiset/3-11309125
https://yle.fi/uutiset/3-11309125
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasivuokko/miehille-kuolema-naisille-tasa-arvo/
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4790021
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4790021
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/1251746
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/1182729
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasivuokko/milloin-sukupuolten-tasa-arvo-on-saavutettu/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anttirautiainen/muistokirjoitus-facebookin-feministiryhmalle/
https://anna.fi/ihmiset-ja-suhteet/kolumnit/nakokulma-koronataistelun-eturintamassa-ovat-naiset
https://www.ess.fi/uutissuomalainen/927471
https://www.ess.fi/uutissuomalainen/927471
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4766269
http://teemaonline.stt-lehtikuva.fi/show-theme-story.action?themeServiceItemId=11162&themeStoryId=4766269
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4227690-pakkoavioliitot-mitatoitava-vaativat-naisjarjestot
https://www.verkkouutiset.fi/jarjesto-vaatii-pakkoavioliittojen-mitatointia/
https://anna.fi/ihmiset-ja-suhteet/julkkikset/krista-kosonen-maria-ohisalo-minna-huotilainen-ja-muut-menestyvat-naiset-paljastavat-omat-idolinsa-sellaisen-elamanasenteen-haluan-itsekin-omaksua
https://anna.fi/ihmiset-ja-suhteet/julkkikset/krista-kosonen-maria-ohisalo-minna-huotilainen-ja-muut-menestyvat-naiset-paljastavat-omat-idolinsa-sellaisen-elamanasenteen-haluan-itsekin-omaksua
https://yle.fi/uutiset/3-11241244
https://yle.fi/uutiset/3-11241244
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7.3.2020 Aamuset Kaupunkimedia Suomeen muuttaneet naiset haluavat koulutustaan vastaaviin töihin 
 
6.3.2020 Kansan Uutiset Veronika Honkasalo: Feministit yhteistyöhön naisvihaa vastaan – äärioikeisto 
lietsoo naisvihaa 
 
5.3.2020 Op.fi Onnea tyttö, synnyit tänään! Toista olisi ollut sata vuotta sitten…  
 
5.3.2020 STT Tiedote Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry: Peking-Bryssel-Helsinki – Tasa-arvon 
käännekohdat eilen ja tänään 
 
3.3.2020 Aamuposti Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla 
solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Länsi-Uusimaa Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä 
pakottamalla solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Uusimaa Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla 
solmittu avioliitto pitäisi voida kumota (Uutinen poistettu) 
3.3.2020 Maaseudun Tulevaisuus Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä 
pakottamalla solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Salon Seudun Sanomat Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä 
pakottamalla solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 ESS Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla solmittu 
avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Savon Sanomat Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä 
pakottamalla solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Keskisuomalainen Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä 
pakottamalla solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Karjalainen Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla 
solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3. 2020 STT Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla solmittu 
avioliitto pitäisi voida kumota 
3.3.2020 Demokraatti Suomessakin ihmisiä elää pakkoavioliitossa – asiantuntijoiden mielestä pakottamalla 
solmittu avioliitto pitäisi voida kumota 
 
3.3.2020 The News Rights NGO wins Finland’s gender equality price 
 
27.2.2020 IS Mari ostaa seksiä naiselta – oma mies kannustaa: “Onhan tämä kallista lystiä” 
 
21.2.2020 Verkkouutiset Sexpon mielestä seksityö ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
 
17.2.2020 Kauppalehti Mielipidekirjoitus: Prostituutio on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto 
8.2.2020 Kauppalehti Seksin ostamisen kriminalisointi sysäisi myyjät yhä syvemmälle pimeään 
 
5.2.2020 Abö underrättelser Kvinnoorganisationernas Centralförbund kvärer att pappornas andel av 
ledigheterna utökas 
 
5.2.2020 Tamperelainen Naisjärjestöt: Isien osuutta perhevapaista lisättävä tuntuvasti 
 
2.1.2020 Me Naiset Nainen isolla N:llä (artikkeli poistettu) 
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