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Puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä 

Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuosi oli naisjärjestöjen 
juhla. 

2021 oli naisjärjestöjen juhlavuosi. Naisjärjestöjen Keskusliitto juhli 110-vuotispäiviään keskellä 
koronapandemiaa historiallisen suurena: vuoden lopussa liitossa oli jo 71 jäsenjärjestöä! Maaliskuussa 
otimme somen haltuun ja teimme naisten työstä näkyvää #SuomiIlmanNaisia-kampanjalla. Kampanjassa 
jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit kertoivat tavallista työpäivästään somessa näyttäen, kuinka laaja-
alaisesti naisjärjestöt ja naiset vaikuttavat yhteiskunnassa. Kampanja valloitti Twitterin kampanjapäivänä ja 
aiheutti vilkasta keskustelua somessa. 

Kuntavaalien alla haastoimme kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan tasa-arvotekoihin 10 tasa-arvotekoa 
kuntiin -kampanjan avulla. Teemoina olivat muun muassa naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan työolojen 
parantaminen, koulutuksen ja työelämän segregaatio sekä maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen 
liittyvät haasteet. Kampanjaan osallistui 200 ehdokasta, joista 70 valittiin kunnanvaltuustoihin. Naisten 
osuus kuntavaaleissa valituista ylitti ensimmäistä kertaa 40 prosentin rajan. Helsingissä jopa 56 prosenttia 
valituista oli naisia! 

Juhlavuoden päätteeksi Keskusliitto kutsui jäsenjärjestöt keskustelemaan liiton historiasta ja 

naisjärjestöliikkeen tulevaisuuden haasteista Musiikkitaloon. Tilaisuudessa julkaistiin Naisjärjestöjen 

Keskusliiton historiakatsaus viimeiseltä 20 vuodelta. Naisjärjestöt ovat saavuttaneet paljon, mutta tasa-

arvotyö kohtaa jatkuvasti uusia esteitä kuten pandemian aiheuttama tasa-arvon globaali takapakki, 

kasvava anti-gender-liike ja populismi, digiväkivalta ja ilmastonmuutoksen eriarvoistavat vaikutukset. 

Haasteisiin vastaaminen edellyttää vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, joka on Suomessa kansainvälisesti 

ainutlaatuinen. Juuri tätä järjestöissä tehtävää työtä halusimme juhlavuonna nostaa esiin. Järjestöillä 

on korvaamaton rooli demokratian ja osallisuuden ylläpitämisessä.   

 
Liiton yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa laadituista hallitusohjelmatavoitteista noin yhdeksän 
kymmenestä on toteutunut hyvin tai osittain (27 % on toteutunut hyvin ja 65 % osittain tai on vielä 
kesken). Ainoastaan viisi liiton asettamista tavoitteista ei ole edennyt hallituskauden aikana (8 %). Tästä on 
kiittäminen jäsenjärjestöjen paneutumista ja tukea! Seikkaperäistä lausuntoamme käytettiin 
seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen päivittämisessä ja se eteni vahvasti liiton esittämään suuntaan. 
 
Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija perustettiin liiton aloitteesta ja pitkälti sen työn tuloksena ja työ- 
tai luottamustehtävän vuoksi henkilöön kohdistetun laittoman uhkauksen saaminen yleisen syytteen 
alaiseksi hyväksyttiin. Myös perhevapaauudistuksessa huomioitiin liiton ehdottamia muutoksia muun 
muassa yksinhuoltaja-, sateenkaari- ja lapsikuolemaperheiden asemaan.  

Onnistuimme vaikuttamaan sen puolesta, että tasa-arvoselonteossa, ihmisoikeusselonteossa ja 
ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspuolustajien ohjeistuksessa on sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
oikeudet paremmin mukana.  

Teimme koko syyskauden valtavasti työtä naisjärjestöjen rahoituksen puolustamiseksi. Lopulta 
eduskunnan päätöksellä ennen joulua varmistui, että naisjärjestöjen valtionapu säilyy vuonna 2022 
kuluneen vuoden tasolla. Resurssien varmistaminen on liiton yksi suurimmista vuosittaisista ponnistuksista 
ja vie huomattavasti aikaa muulta vaikuttamistyöltä. Rahoitukseen tulisikin saada pysyvä tasokorotus. 
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110 vuotta sitten naiset haaveilivat holhouksesta vapautumista, työn tekemistä ilman aviomiehen 

lupaa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kouluttautua. Olemme osa tuota sukupolvien ketjua ja jatkamme 

järjestäytymistä, jotta voimme kohdata tulevaisuuden haasteet entistä suurempana rintamana. Tavoitteet 

ovat tärkeää pitää kunnianhimoisina ja verkostoja tulee rakentaa joka suuntaan.  

Tehtävä Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana on ollut erityisen tärkeä; ei vain sisällön ja 

naisten oikeuksien edistämisen osalta, vaan myös sen yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen hengen 

vuoksi. Liiton huikeiden tulosten lisäksi muistan kaikki ne hetket, jolloin saimme nauraa, itkeä, juhlia, 

turhautua, kääriä hihat ja ryhtyä töihin niin paikan päällä, etänä kuin somessakin. Ne hetket ovat antaneet 

valtavasti energiaa ja toivoa. Siksi jättäydyn puheenjohtajan tehtävästä haikein mutta toiveikkain mielin – 

liiton työ tulee jatkumaan osaavissa käsissä yhä uusien sukupolvien voimin! Kiitän jäsenjärjestöjä ja 

yhteistyökumppaneita lämpimistä tapaamisista, vaikuttavasta yhteistyöstä ja tuloksellisista vuosista! 

Työ naisten oikeuksien puolesta jatkuu! 

 

                                                    Eva Biaudet                                                  Terhi Heinilä 

                                                Puheenjohtaja                                                 Pääsihteeri 
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Tiivistelmä 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto täytti 110 vuotta 2021. Juhlavuosi oli vaikuttamista täynnä: keväällä valtasimme somen 

#SuomiIlmanNaisia-kampanjalla, sitoutimme 200 kuntavaaliehdokasta tasa-arvotekoihin, vaikutimme tasa-arvoa 

edistäviin lainmuutoksiin ja teimme tiivistä yhteistyötä kirkon, urheilun, yritysten ja median kanssa. Syyskaudella 

nostimme esiin historian vaikuttajanaisia, valmistelimme 110-vuotisjuhlaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ja toimme 

esiin jäsenjärjestöjen moninaisen työn, jota ilman Suomi hiljenisi.  

Syksyllä kokoonnuimme koronarajoitusten sallimissa mitoissa juhlimaan jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa 
Hanasaareen Naisjärjestöjen Suomi- Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -vaikuttamistilaisuuteen. 
Tapahtumassa tuotiin puhuttelevasti esiin Naisjärjestöjen Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen 110-vuotista taivalta, 
sukupuolten tasa-arvon ajankohtaisia teemoja ja pohjoismaista naisjärjestöyhteistyötä. Juhla toteutettiin yhteistyössä 
Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Ylen, Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Svenska kulturfondenin 
ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  
 
110-vuotis-tilaisuuden pääpuhujia olivat presidentti Tarja Halonen, professori ja Ruotsin aiempi komissaari Cecilia 
Malmström, Svenska Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Ramieza Mahdi, näyttelijäntaiteen professori, Women 
in Film and Television Finlandin puheenjohtaja Elina Knihtilä ja näyttelijä Minttu Mustakallio. Tilaisuudessa kuultiin 
videotervehdykset tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä ja komissaari Jutta Urpilaiselta sekä kansainvälisten 
kumppanijärjestöjemme johtajilta, Equality Now’n pääjohtaja Yasmeen Hassanilta, UN Womenin 
varapääjohtaja Åsa Regnériltä ja European Women’s Lobbyn puheenjohtaja Réka Sáfránylta. 
 
Juhlavuoden lisäksi jatkoimme tasa-arvotekojen ulottamista yrityksiin, uskontoon, teknologiaan, mediaan ja 
urheiluun. Pureuduimme pelialan sukupuolirooleihin ja haastoimme urheilujärjestöjä tasa-arvotekoihin.  
 
Järjestimme 12 tapahtumaa, annoimme 25 lausuntoa, osallistuimme kahdeksaan kuulemistilaisuuteen ja 
julkaisimme 16 kannanottoa ja 22 tiedotetta. Vaikuttavan työn takana on jäsenjärjestöjen aktiivinen osallistuminen, 
sitoutunut hallitus ja asiantuntevat toimikunnat sekä toimiston tehokas työskentely. Koronapandemia jatkuu, mutta 
vahvempana jatkuu yhdessä vaikuttaminen tasa-arvon puolesta ja taantumusta vastaan! 

2021 jaettiin valtioneuvoston kolmas kansainvälinen tasa-arvopalkinto IGEP. Naisjärjestöjen Keskusliiton 
puheenjohtaja Eva Biaudet toimi vuoden 2021 palkintolautakunnan puheenjohtajana ja pääsihteeri Terhi Heinilä 
IGEP-järjestelytoimikunnassa. Liitto osallistui valmisteluihin pitkin vuotta, ja palkinto jaettiin Tampereella 22.11.2021 
We will stop femicide platform -järjestölle. Meillä oli kunnia tavata järjestön puheenjohtaja Gülsüm Önalil ja 
pääsihteeri Fidan Ataselimil sekä pääministeri Sanna Marinin kutsuma naisten oikeuksien aktivisti, Nobelin 
rauhanpalkinnon vuonna 2018 voittanut Nadia Murad.  

Pandemian lisäksi kansainvälisen tasa-arvon takapakkiin vaikutti äärijärjestö Talebanin nousu valtaan 
Afganistanissa. Tiiviistä yhteistyöstä jäsenjärjestöjen kanssa kertoo kannanottomme, joka keräsi yhteensä 57 
jäsenjärjestön kuittauksen yhdessä yössä. Ylen iltauutisisissa siteeratussa kannanotossa naisjärjestöt vaativat 
Suomea ryhtymään kaikkiin toimiin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukeakseen Afganistanin naisia, tyttöjä ja 
kaikkia naisten oikeuksien puolustajia. Järjestimme aktivisti ja kirjailija Elina Hirvosen aloitteesta keskustelun 
Afganistanin naisten ja tyttöjen tilanteen ja oikeuksien tukemisesta ja mahdollisista toimista syyskuussa.  

Naisten oikeuksien heikentyvän kansainvälisen tilanteen vuoksi esitimme, että Suomi sitoutuisi tasa-arvoa 
ihmisoikeusperustaisesti ja intersektionaalisesti edistävään ulkopolitiikkaan Ruotsin, Ranskan, Kanadan ja 
Meksikon tavoin. Työtä valmisteltiin pääsihteeri Terhi Heinilän johtamassa sukupuolten tasa-arvon työryhmässä, joka 
toimii kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan alla. Neuvottelukuntaa johtaa puheenjohtaja Eva Biaudet.   

Kansainvälinen yhteistyö sai uutta potkua, kun Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin hallinnon tasa-
arvoneuvosto oli 2021 moneen otteeseen yhteydessä Naisjärjestöjen Keskusliittoon. Järjestimme neuvoston ja 
suomalaisten naisiin kohdistuvan väkivallan toimijoiden kanssa 26.8.2021 keskustelun suomalaisten naisjärjestöjen ja 
ministeriöiden tasa-arvovaikuttajien kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelmista.  
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1. KANSALLINEN VAIKUTTAMINEN 
 
 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamistyötä ohjaavat liiton strategiset linjaukset, hallitusohjelma- ja 
Peking+25 - tavoitteet. Vaikuttamistyö pohjautuu tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon ja sen tavoitteena 
on sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen aseman ja ihmisoikeuksien edistäminen. Työlle on ollut 
tarvetta, sillä koronakriisi sekä taantumuksellisten arvojen ja populismin nousu järjestäytyneen anti-gender-
liikkeen muodossa ovat viime vuosina nousseet uhkaamaan naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia sekä niiden 
puolesta tehtävää työtä Suomessa ja maailmalla. Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii 
ihmisoikeusperustaisesti tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi ottamalla kantaa naisten ja tyttöjen 
oikeuksien puolesta, rakentaen liittolaisuuksia ja yhteistyötä vanhojen ja uusien kumppaneiden kanssa, 
sekä edellyttäen Suomelta vahvaa sitoutumista systemaattiseen tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
edistämiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.  

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnan vaikuttavuus on kasvanut rahoituksen tason nousun myötä. Vuoden 
aikana liitto on saanut lausuntopyyntöjä ja kutsuja kuulemistilaisuuksiin niin ministeriöiltä kuin eduskunnan 
valiokunnilta aiempaa useammin, ja liitto on vahvistuneiden resurssien myötä myös pystynyt vastaamaan 
niihin asiantuntevilla ja laadukkailla lausunnoilla. Vuoden aikana liitto antoi 25 lausuntoa (18 vuonna 2020), 
osallistui kahdeksaan kuulemistilaisuuteen (vuonna 2020 kolmeen), julkaisi 16 kannanottoa (23 vuonna 
2020) ja 22 tiedotetta tai muuta julkaisua (6 vuonna 2020). Liiton oikeudellinen osaaminen kasvoi, kun 
liitto palkkasi oikeudellisen vaikuttamisen koordinaattorin ja myöhemmin toisen vaikuttamisen 
suunnittelijan vaikuttamistyönsä tueksi. Lisäksi liiton oikeudellinen toimikunta vahvistui vuoden aikana 
kahdella henkilöllä, ja useat sen jäsenistä ovat kansallisesti tunnettuja tasa-arvoteemojen oikeudellisia 
asiantuntijoita. Toimikunnan tuella liitto on pystynyt vahvistamaan oikeudellista asiantuntijuuttaan ja 
ottamaan kantaa isoihinkin lainsäädäntökokonaisuuksiin. Samalla liiton asiantuntijuus tasa-arvon, naisten 
oikeuksien ja naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien saralla on tullut aiempaa tunnustetummaksi. Myös liiton 
jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien laajan osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen on vaikuttamistyön 
keskeinen voimavara. 
 
Liitto jatkoi pitkäjänteistä vaikuttamistyötään päätöksentekijöihin eduskunnassa, valtioneuvostossa, 
ministeriöissä sekä kaupunkien ja kuntien johdossa. Erilaisia verkostoja, kuten eduskunnan naisverkostoa, 
hyödynnettiin keskinäisenä voimavarana. Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi eduskunnan naisverkoston 
toimintaa ja vaikutti aktiivisesti eri verkostoissa ja työryhmissä, joita olivat mm. Suomen kansallinen 
väkivaltaobservatorio, Suomen 1325-verkosto, Amnestyn Joku raja! -verkosto, Ihmiskaupan vastainen 
verkosto, Seksuaalioikeusverkosto ja lisääntymisterveys- ja seksuaalioikeudet -työryhmä. Lisäksi 
Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui moniin ad hoc -valmistelu- ja vaikuttamisryhmiin sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien esiin nostamiseksi. 
 
Liiton hallitusohjelmatavoitteista noin yhdeksän kymmenestä on toteutunut joko hyvin tai osittain tai on 
prosessissa (27 % on toteutunut hyvin ja 65 % osittain tai on vielä kesken). Ainoastaan viisi liiton asettamista 
tavoitteista ei ole edennyt hallituskauden aikana (8 %). 

 

 

https://naisjarjestot.fi/meista/toimintalinjaukset-2021/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelmatavoitteet/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/peking25/
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1.1 Kansallinen vaikuttaminen 
 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 

Naisjärjestöjen Keskusliiton pitkäaikaisena vaikuttamisen tavoitteena on nostaa esiin 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyttä kaikissa isoissa 
uudistuksissa ja hankkeissa. Liitto nosti esiin sukupuolivaikutusten arvioinnin merkitystä useissa 
lausunnoissaan, kommentoi säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjeen uudistustyötä ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta sekä lausui lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä. Lausunnoissaan 
liitto korosti johdonmukaista ja laadukasta sukupuolivaikutusten arviointia, risteävien erojen huomioimista 
sekä budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyttä.  

Tasa-arvopoliittinen selonteko 

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi vuoden alussa lausunnon valtioneuvoston toisen tasa-arvopoliittisen 
selonteon valmistelua varten. Koska selonteko asettaa suuntaviivat valtioneuvoston strategiselle linjalle ja 
määrittelee pitkän aikavälin kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet 2020-luvun loppuun saakka, on 
selonteolla keskeinen merkitys sukupuolten tasa-arvolle tulevalla vuosikymmenellä. Liitto osallistui 
elokuussa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin kuulemistilaisuuteen selonteon valmistelusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja vihapuheen lopettaminen on liiton keskeisimpiä vaikuttamisen teemoja. 
Vuonna 2021 naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn merkitys korostui liiton vaikuttamistyössä 
useiden teemaan liittyvien lainsäädäntöhankkeiden kautta. Näitä olivat erityisesti 
seksuaalirikoslainsäädännön uudistus, pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön valmistelu sekä naisiin 
kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustaminen. Istanbulin sopimus täytti kymmenen vuotta 
11.5.2021. Liitto nosti vuosipäivänä esiin sopimuksen toimeenpanon kannalta keskeisiä lakihankkeita 
jouduttaen niiden toimeenpanoa sekä koronapandemian vaikutusta naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. 
Budjettiriihen alla liitto nosti esiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rahoituksen. Maaliskuussa 
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liitto osallistui Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion vetoomukseen naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaisen työn rakenteiden kuntoon saattamiseksi osana kuntavaalikampanjaansa. Liitto otti myös 
vuosikokouksensa yhteydessä kantaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteiden saamiseksi 
kuntoon uusilla hyvinvointialueilla. 

Pakkoavioliittojen lopettaminen oli toinen keskeinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn teema 
vuonna 2021. Liitto vaikutti aktiivisesti saadakseen oikeusministeriön esitykseen pakkoavioliittojen 
purkamisesta mukaan vaihtoehdon liiton mitätöinnille sen kumoamisen lisäksi. Liiton puheenjohtaja Eva 
Biaudet toi esiin liiton kannan keskusteluissaan oikeusministerin kabinetin kanssa, ja liitto julkaisi teemasta 
mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa yhdessä professori Johanna Niemen kanssa sekä kannanoton 
Monika-Naiset liiton kanssa. Teema nostettiin esiin myös eduskunnan naisverkoston tapaamisessa yhdessä 
Monika-Naisten kanssa. Ministeriön esitykseen mitätöintivaihtoehto ei sisältynyt, mutta liitto jatkoi 
vaikuttamistyötään asiassa eduskunnan suuntaan. Liittoa kuultiin asiasta eduskunnan lakivaliokunnassa, 
jolle liitto jätti myös kirjallisen lausunnon. Vuodenvaihteessa asian käsittely valiokunnassa oli vielä kesken. 
Lisäksi liitto lausui loppuvuodesta valmistuneesta oikeusministeriön arviomuistiosta avioliittoon 
pakottamisen rangaistavuudesta ja jatkaa vaikuttamistyötään avioliittoon pakottamisen 
erilliskriminalisoinnin puolesta vuonna 2022. 

Liitto saavutti merkittävän vaikuttamistyön voiton, kun sen aloitteesta tehty esitys naisiin kohdistuvan 
väkivallan raportoijan tehtävän perustamisesta toteutui. Liitto lausui raportoijan tehtävän perustamisesta 
oikeusministeriölle maaliskuussa, ja loppuvuodesta eduskunta päätti perustaa tehtävän 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Raportoijalla tulee olemaan keskeinen rooli muun 
muassa Istanbulin sopimuksen toimeenpanon seurannassa. Liitto lausui myös oikeusministeriön esityksestä 
keinoiksi lähestymiskieltojen tehostamiseksi. Esitys sisälsi useita tärkeitä ehdotuksia, joilla on mahdollista 
parantaa uhkailua ja häirintää kokevien naisten turvallisuutta. 

Naisiin kohdistuva vihapuhe on noussut jatkuvasti keskeisemmäksi teemaksi ilmiön kasvun myötä. Liiton 
kannattama esitys rikoslain muuttamiseksi siten, että työ- tai luottamustehtävän vuoksi henkilöön 
kohdistettu laiton uhkaus tuli yleisen syytteen alaiseksi, hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Liitto 
huomautti lausunnossaan, ettei esityksellä kyetä puuttumaan luottamustehtäviin pyrkiviin kohdistuviin 
uhkauksiin, joiden pelko voi pahimmassa tapauksessa estää osallistumisen demokraattisen yhteiskunnan 
päätöksentekoon. Lisäksi liitto oli kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa lainsäädäntömuutoksesta, 
joka lisäisi sukupuolen rangaistuksen yleiseksi koventamisperusteeksi. Liiton näkemyksen mukaan uudistus 
lisäisi lainsäädännöllisiä keinoja puuttua sukupuolittuneeseen vihapuheeseen ja tekisi sitä näkyvämmäksi. 
Asian käsittely oli vuodenvaihteessa kesken valiokunnassa. Liitto osallistui myös julkiseen konsultaatioon 
Euroopan neuvoston valmisteilla olevasta vihapuhesuosituksesta. 

Pääsihteeri Terhi Heinilä jatkoi jäsenenä oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa 
valmistelevassa ja sen toimeenpanoa seuraavassa työryhmässä. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoteen 
2023. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma hyväksyttiin lokakuussa 2020. Ohjelman 32 
toimenpiteen tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja edistää uhrien pääsyä 
palveluihin.  

Työelämän tasa-arvo 

Työelämän tasa-arvo ja naisten asema työmarkkinoilla on yksi sitkeistä suomalaisen yhteiskunnan tasa-
arvo-ongelmaista ja liiton pitkäaikainen vaikuttamiskohde. Sekä liiton hallitusohjelmatavoitteet että 
Peking+25-kansalaisjärjestöraportti sisältävät lukuisia tavoitteita muun muassa perusteettomien 
palkkaerojen poistamiseksi, palkka-avoimuuden lisäämiseksi, raskaus- ja perhevapaasyrjinnän 
poistamiseksi, segregaation lieventämiseksi ja maahan muuttaneisiin naisiin, vammaisiin naisiin ja 
romaninaisiin kohdistuvaan työelämäsyrjintään ja työllistymisen haasteisiin puuttumiseksi. 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/peking25/
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Liitto käsitteli vuoden 2021 aikana työelämän tasa-arvokysymyksiä valtioneuvoston tasa-arvoselonteon 
valmistelua käsittelevässä lausunnossaan, jossa se nosti esille työelämän segregaation yhtenä pitkän 
aikavälin tasa-arvopoliittisena tavoitteena sekä kuntavaalikampanjassaan, jossa tarkasteluun nostettiin 
naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan työolojen parantaminen, koulutuksen ja työelämän segregaatio sekä 
maahan muuttaneiden naisten työllistymiseen liittyvät haasteet. Sote-alan työolot ja alan palkkataso 
nostettiin myös vuonna 2021 suunnitellun, vuoden 2022 alussa käynnistyneen aluevaalikampanjan yhdeksi 
vaatimukseksi, samoin pelastusalan tasa-arvoon liittyvät ongelmat. Liitto otti kantaa pelastusalan tasa-
arvokysymyksiin myös lausunnossaan alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaohjelmaluonnoksesta.  

Liitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään, tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin ja 
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen koolle kutsumaan Stop seksuaaliselle häirinnälle! -
asiantuntijatyöpajaan elokuussa ja seksuaalista häirintää työelämässä käsittelevään pyöreän pöydän 
keskusteluun syyskuussa. Työpajassa käsiteltiin seksuaalisen häirinnän nykytilaa ja esitettiin ratkaisuja 
seksuaalisen häirinnän torjumiseen liittyen lainsäädäntöön, työelämään, tutkimukseen ja tiedon 
tuottamiseen sekä yleiseen keskusteluun häirinnästä. Syyskuun työelämäpainotteisessa pyöreän pöydän 
keskustelussa liitto nosti esille työnantajien vastuun ehkäistä ja puuttua seksuaaliseen häirintään ja 
huomautti, ettei seksuaalisen häirinnän käsittely työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmissa ja työsuojelun 
toimintaohjelmissa ei ole tällä hetkellä velvoittavaa.  

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 

Vuoden aikana liitto vaikutti onnistuneesti useisiin lainsäädäntöhankkeisiin, joista monet sisältyivät sen 
hallitusohjelmatavoitteisiin. Sitkeän vaikuttamistyön tuloksena kauan odotettu 
seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus eteni liiton esittämään suuntaan. 
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus ja sen myötä raiskauksen määritelmän muuttaminen 
suostumukseen perustuvaksi on keskeinen ihmisoikeusuudistus, joka toteutuessaan saattaa Suomen 
lainsäädännön yhteensopivammaksi niin Istanbulin sopimuksen kuin muiden kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Liitto jatkoi vaikuttamistyötään uudistukseen lausuttuaan ensimmäisestä 
lakiluonnoksesta perusteellisesti syyskuussa 2020. Liitto osallistui helmikuussa eduskunnan 
feministiverkoston keskustelutilaisuuteen, jossa uudistuksesta oli puhumassa muun muassa liiton 
oikeudellisen toimikunnan puheenjohtaja, rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen, sekä 
kommentoi musiikkipiireissä noussutta #metoo-keskustelua nostamalla esiin seksuaalirikoslainsäädännön 
uudistuksen keskeisiä kipukohtia. Oikeusministeriö kutsuikin liiton suppealle toiselle lausuntokierrokselle 
marraskuussa 2021, johon liitto osallistui sekä kirjallisella lausunnolla että ottamalla osaa keskeisimmille 
sidosryhmille järjestettyyn kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuuden jälkeen liitto julkaisi vielä kannanoton 
uuden esityksen vahvuuksista ja heikkouksista. Liiton työllä oli vaikuttavuutta, sillä uusi lakiluonnos korjasi 
monia liiton aiemmassa lausunnossa esiin tuomia epäkohtia. 

Perhevapaauudistus 

Myös perhevapaauudistuksessa, jonka toteuttaminen on yksi liiton pitkäaikaisista tavoitteista, huomioitiin 
liiton lausunnossaan ehdottamia muutoksia muun muassa yksinhuoltaja-, kaksos-, sateenkaari- ja 
lapsikuolemaperheiden asemaan sekä osittaisten vanhempainpäivärahojen käytön vaikutukseen 
vanhempainpäivärahapäivien kokonaismäärään. 

Lausunnossaan perhevapaauudistuksesta liitto toi esille perhevapaajärjestelmän naisten työuria 
heikentävän vaikutuksen. Liitto huomautti hoivavastuun epätasaisen jakautumisen vaikuttavan 
negatiivisesti naisten työmarkkina-asemaan, palkkakehitykseen ja eläkekertymään ja altistavan naisia 
raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle. Liitto katsoi, että kunnianhimoisella perhevapaauudistuksella, kuten sen 
ajamalla 6+6+6-mallilla olisi mahdollista vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää työelämässä ja erityisesti 
kiintiöillä tehdä isyys aiempaa näkyväksi työelämässä sekä tukea perhevapaajärjestelyjen kehittymistä ja 
normalisoitumista isien työpaikoilla ja miesvaltaisilla aloilla. Liitto piti valitettavana, ettei uudistuksen 
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odotettu esitykseen sisältyvien vaikutusarviointien mukaan kuitenkaan juurikaan muuttavan vallitsevaa 
tilannetta vanhempainvapaiden jakautumisessa. Liiton lausunto sai medianäkyvyyttä Helsingin Sanomien 
perhevapaauudistusta käsittelevässä artikkelissa huhtikuussa. Syyskuussa liitto otti kantaa raskaus- ja 
perhevapaasyrjintään yhdessä palkansaajajärjestöjen SAK, Akava ja STTK sekä Monimuotoiset perheet -
verkoston ja Mothers in Business MiB ry:n kanssa. Järjestöt vaativat yhteisellä kannanotollaan hallitusta 
toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän 
ehkäisemiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut vaikuttamisen teemat 

Tasa-arvoselonteko ja ihmisoikeusselonteko sekä ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspuolustajien ohjeistus 
sisältävät liiton vaikuttamistyön myötä vahvemman fokuksen sukupuolten tasa-arvoon. Liiton kaksi esiin 
nostamaa huomiota mainittiin Suomen yhdistetyssä 24.–26. määräaikaisraportissa kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta.  

Liitto lausui lisäksi Euroopan neuvoston uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan Suomen 
määräaikaisraportista, joka keskittyi erityisesti tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen työelämässä. 
Lausunnossaan liitto kiinnitti huomiota koronarajoitusten vaikutuksiin naisvaltaisten alojen työoloihin, 
oikeuteen samaan palkkaan samanarvoisesta työstä sekä häirintään puuttumiseen.  

Liitto lausui myös äitiys- ja isyyslakien yhdistämisestä vanhemmuuslaiksi sekä oikeusministeriölle että 
eduskunnan lakivaliokunnalle. Uudistus mahdollistaa sukupuolten ja perheiden moninaisuuden paremman 
huomioimisen. Lausunnot annettiin myös yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta ja palvelujen tasa-
arvosta ja yhdenvertaisuudesta Helsingissä. Lisäksi liitto vastasi naisjärjestöjen merkityksen 
kyseenalaistavaan kirjoitukseen mielipidekirjoituksella Vihreiden Naisten kanssa. 
 
Liitto on nostanut lausunnoissaan ja kannanotoissaan esiin kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten, 
maahan muuttaneiden naisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, eri ikäisten naisten ja erityisesti 
vammaisten naisten tilanteiden huomioimista. Helsinki Pride -viikon yhteydessä liitto otti kantaa 
transnaisten oikeuksien puolesta yhdessä Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:n kanssa.  
 

Liitto lausui Suomen raportista rotusyrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta sekä osallistui 
oikeusministeriön Olen antirasisti -kampanjaan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta antirasismista ja 
kannustaa ihmisiä puuttumaan rasistisiin tilanteisiin. 

 



10 
 

 

1.4 Muu vaikuttaminen 
 
Liitto on pitänyt vaikuttamistyössään esillä tasa-arvoviranomaisten aseman, ja resurssien vahvistamisen 
tärkeyttä sekä ottanut kantaa erityisesti tasa-arvovaltuutetun itsenäisen ja riippumattoman aseman 
varmistamisen puolesta. Liitto antoi lausunnon ehdotuksesta oikeusministeriön hallinnonalan 
erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä. Lausunnossaan liitto katsoi 
esitetyn muutoksen tosiasiallisesti heikentävän valtuutettujen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta eikä 
päätynyt kannattamaan ehdotusta. Sen sijaan liitto huomautti tasa-arvovaltuutetun käyttöön annettujen 
resurssien vähäisyydestä ja katsoi, että hallinnon keskittämisen sijaan valtuutetun resursseja tulisi lisätä 
vastaamaan sen kasvanutta tehtäväkenttää. 

 
Liitto tekee vaikuttamistyötä myös hankkeiden kautta. Vuonna 2021 liiton 110-vuotisjuhlavuoden 
#SuomiIlmanNaisia -kampanjalla pyrittiin herättelemään siihen, millainen Suomi olisi ilman naisten, 
naisjärjestöjen ja naisvaltaisten alojen työtä. Syyskuun 110-vuotisjuhlatilaisuudessa käsiteltiin tasa-arvon 
nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita laajasti niin kansallisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta. Lisää 
hankkeiden vaikuttamistyöstä luvussa 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite 1 
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2. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA! 
 
 
 
 
 

 

2.1 Jäsenjärjestöt 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton tärkein voimavara on sen jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta ja 
erilaisuutta hyödynnetään yhteisenä toisiaan tukevana voimavarana. Liitto järjestää keskustelutilaisuuksia 
ja seminaareja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa sekä vaihtaa keskenään hyviä käytäntöjä.  
 
Jäsenjärjestöjen sekä liiton tiiviistä yhteistyöstä kertoo se, että jäsenmäärä on tänäkin vuonna lisääntynyt 
ja vuoden lopussa jäsenjärjestöjä on jo 71. Uusia jäsenjärjestöjä liittyi vuonna 2021 neljä: Gynekologiset 
syöpäpotilaat ry, Exit – Pois prostituutiosta ry, Vaikuttavat naiset ry ja Pelastusalan naiset ry. Sisters in 
Charge International erosi Keskusliitosta 2021. 
 
Liitto järjesti 1.2.2021 neljännen naisjärjestöjen johdon foorumin jäsenjärjestöjen johdolle, tällä kertaa 
webinaarimuodossa. Tilaisuuteen osallistui ennätysmäiset 60 jäsenjärjestön johtoon kuuluvaa. Teemoina 
olivat Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuosi, liiton kuntavaalitavoitteet 10 tasa-arvotekoa kuntiin ja Tasa-
arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke. Tilaisuutta johti puheenjohtaja Eva Biaudet. Lisäksi keskustelua käytiin 
jäsenistön omista vaikuttamisen suunnitelmista vuodelle 2021 sekä verkostoiduttiin ja jaettiin hyödyllistä 
tietoa. Johdon foorumi on odotettu verkostoitumistilaisuus liiton jäsenjärjestöille ja se pidetään myös 
tulevina vuosina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesäkuussa kutsuimme jäsenjärjestöt keskustelemaan sijaissynnytyksestä. Keskustelutilaisuuden 
alustajana toimi oikeustieteen tohtori ja lääkintä- ja bio-oikeuden dosentti Riitta Burrel.  
 
Jäsenjärjestöihin pidetään yhteyttä kahdenkeskeisillä tapaamisilla, sähköpostitse, jakamalla tietoa 
uutiskirjeellä ja sosiaalisessa mediassa sekä tapaamalla yhteisissä tapahtumissa. Liiton pääsihteeri Terhi 
Heinilä kirjoitti muun muassa Valkonauhaliiton Valkonauha-lehden pääsiäisnumeroon, esitti tervehdyksen 

https://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/julkaisut/valkonauha-lehti/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-tervehdys-demarinaisten-16-liittokokoukseen-6-11-2021/
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Demarinaisten liittokokouksessa ja Suomen Keskustanaisten 80-vuotisjuhlakokouksessa. Liiton 
varapuheenjohtaja Tuula Pohjola esitti tervehdyksen liitolta Soroptimistien 100-vuotisjuhlassa 25.9.2021.  
110-juhlavuotena yhteistyö oli erityisen tiivistä vaikuttamisjuhlan valmistelujen ja ohjelman vuoksi. Juhla toi 
esiin jäsenjärjestöt videoiden, haastatteluiden ja asiantuntijapuheenvuorojen kautta.  
 

2.2 Sidosryhmäyhteistyö, kumppanit ja verkostot 
 

Jatkoimme tiivistä yhteistyötä järjestöjen, verkostojen, tasa-arvoviranomaisten ja eri ministeriöiden kanssa. 
(Liite 2) 
 
Tapasimme eduskunnan naisverkostoa 5.10.2021 ajankohtaisista tasa-arvoteemoista sekä liiton kannoista 
niihin. Asialistalla olivat hallituksen esitykset sukupuolen lisäämisestä rangaistuksen 
koventamisperusteeksi, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijasta, pakkoavioliitoista, 
perhevapaauudistuksesta, vanhemmuuslaista, seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta sekä 
naisjärjestöjen rahoituksesta.  

Tasa-arvopäivät järjestettiin 6.-7.10.2021 etätilaisuutena teemalla kriisit, murrokset ja selviäminen. Liitto 
osallistui päivien valmistelukokouksiin ja itse päiville useamman asiantuntijan voimin. Puheenjohtaja Eva 
Biaudet osallistui päivien osana järjestettävään EU:n tulevaisuuskonferenssin tapahtumaan HLBTIQ-
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tulevaisuuden Euroopassa. Hallituksen jäsen Marja 
Pihnala osallistui keskusteluun päivien avauksen yhteydessä teemalla vammaiset naiset ja korona. 

Puheenjohtaja Eva Biaudet oli kansanedustaja Ilkka Kanervan puheenjohtaman 
maanpuolustusvelvollisuutta ja asevelvollisuutta selvittävän parlamentaarisen komitean jäsen. 
Maanpuolustuskurssit toimeenpanivat vuonna 2021 neljä valtakunnallista maanpuolustuskurssia, MPK:t 
236–239, joiden tarkoituksena on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille 
kokonaisnäkemys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä edistää kokonaisturvallisuutta. Keskusliitto 
pyytää vuosittain ehdotuksia osallistujiksi liiton jäsenjärjestöiltä ja jätti taas tammikuussa ehdotuksia 
valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Varapuheenjohtaja Larisa Arminen osallistui valtakunnalliselle 
maanpuolustuskurssille elo-syyskuussa ja Keskustanaisten pääsihteeri sekä Maa- ja kotitalousnaisten 
puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste marraskuussa. 

Pääsihteeri osallistui maanpuolustusvelvollisuutta ja asevelvollisuutta selvittävän parlamentaarisen 
komitean kutsupohjalta järjestettyyn työseminaariin 2.6.2021. Keskustelussa esillä olivat mm. seuraavat 
teemat: naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittäminen, naisille mahdollisuuden avaaminen 
vapaaehtoiseen siviilipalvelukseen ja vapaaehtoisen kutsuntajärjestelmän kehittäminen.  

Liitto on osallistunut Väestöliiton seksuaalioikeustyöryhmän kokouksiin. Naisjärjestöjen Keskusliiton 
oikeudellisen vaikuttamisen koordinaattori Katariina Pursimo esitteli helmikuun kokouksessa 
sijaissynnyttäjän asemaan ja oikeuksiin liittyviä näkökohtia.  

Yleisradio järjesti ensimmäisen tasa-arvoaiheisen Aurora - tulevaisuustapahtuma tunturissa 19.11.2021 
Levillä. Puheenjohtajamme Eva Biaudet osallistui korkean tason ryhmän toimintaan. Mukana olivat myös 
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sekä presidentti Tarja Halonen.  

Liitto osallistui kumppanina Turun yliopiston Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset 
oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit -hankkeeseen. Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt 
hankkeelle rahoituksen Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelmasta. Tutkimusta 
esittelivät konsortion johtaja Janne Salminen ja työpakettien johtajat Henri Vogt, Johanna Rainio-Niemi 
ja Tero Erkkilä. Pääsihteeri osallistui tilaisuuteen ja nosti esiin mm. naisten kohtaaman väkivallan 

https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-tervehdys-demarinaisten-16-liittokokoukseen-6-11-2021/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-tervehdys-suomen-keskustanaisten-80-vuotta-38-edustajakokoukselle-18-6-2021/
https://naisjarjestot.fi/varapuheenjohtaja-tuula-pohjolan-tervehdys-naisjarjestojen-keskusliitolta-soroptimistien-100-vuotisjuhlaan-25-9-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=lwCrbW7e3EA
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lisääntymisen pandemian aikana ja pandemian hoidon resurssoinnin sukupuolten tasa-arvon mukaan 
tutkimuksen mahdollisina näkökulmina. 

Pääsihteeri puhui lisäksi Suomen Valmentajien Valmentaa kuin nainen -hankkeen koulutustilaisuudessa 
kamppailulajien lajiliittojen johdolle 19.4.2021 naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta urheilussa ja 
valmennuksessa ja avasi Liikuntatieteellisen Seuran tasa-arvoaiheisen blogisarjan. Heinilä puhui myös 
Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen loppuwebinaarissa 29.1.2021.      

Lisäksi pääsihteeri on osallistunut seuraaviin tapahtumiin: Suomen BPV Finland 90 vuotta -juhlaillallinen 
23.11. (pääsihteerin puheenvuoro), Jalkapallon Helmareiden MM-karsintaottelu ja kutsuvierastilaisuus tasa-
arvotoimijoille 26.10. ja Voimisteluliiton järjestämien joukkuevoimistelun MM-kilpailujen finaali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2 
Liite 3 
 
 
 
 

https://naisjarjestot.fi/nyt-tarvitaan-tekoja-miten-urheilun-tasa-arvo-saadaan-2020-luvulle/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-puhe-naiset-vaikuttajina-liikunnan-pelikentilla-hankkeen-loppuwebinaarissa-29-1-2021/
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3. KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN 
 
 
 
 

 

Kansainväliset ihmisoikeuskysymykset ja feministinen ulkopolitiikka 

Liitto osallistui aktiivisesti ulkoministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan (IONK) 
toimintaan; neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana 
vuoden 2021 loppuun toiminut Eva Biaudet ja IONK:in alaista sukupuolten tasa-arvoryhmää johtaa 
pääsihteeri Terhi Heinilä. IONK:in tehtävänä on seurata kansainvälisiä ihmisoikeuskysymyksiä ja antaa 
lausuntoja niihin liittyvistä kysymyksistä. Liitto johti neuvottelukunnan sukupuolten tasa-arvoryhmässä 
edelleen jatkuvaa valmistelua feministisen ulkopolitiikan suosituksiksi ulkoasiainhallinnolle. Työryhmän 
kokouksissa kuultiin mm. Ruotsin ja Meksikon tasa-arvosuurlähettiläitä feministisen ulkopolitiikan 
toteuttamisesta.  

Liitto nosti feministisen ulkopolitiikan tarpeen esiin myös Helsingin Sanomien vieraskynässä kesäkuussa. 
Valtioneuvosto hyväksyikin joulukuussa ihmisoikeuspoliittisen selonteon, johon Naisjärjestöjen Keskusliitto 
vaikutti onnistuneesti nostamalla naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet selonteon keskeiseksi teemaksi. Liitto 
kommentoi neuvottelukunnan valmistelemaa ihmisoikeuspuolustajien ohjeistusta ulkoasiainhallinnolle.  

 

Afganistanin naisten ja tyttöjen oikeuksiin vaikuttaminen 

Naisjärjestöjen Keskusliitto reagoi äärijärjestö Talebanin valtaan nousuun Afganistanissa julkaisemalla 
kannanoton yhteistyössä 57 jäsenjärjestönsä kanssa Afganistanin naisten oikeuksien puolustajien puolesta: 
Suomella on vastuu tukea Afganistanin naisten oikeuksien puolustajia. Kannanottoa siteerattiin samana 
päivänä Yle TV 1:n pääuutisissa.  

 
Järjestimme aktivisti, kirjailija Elina Hirvosen aloitteesta lounaskeskustelun Afganistanin naisten ja tyttöjen 
tilanteen ja oikeuksien tukemisesta ja mahdollisista toimista syyskuussa. Tilaisuudessa afganistanilainen 
oikeustulkki Aziza Hossaini ja Kabulissa toimiva naisten oikeuksien pitkän linjan aktivisti Mahbouba Seraj 
raportoivat Afganistanin naisten ihmisoikeustilanteesta Talebanin valtaannousun myötä korostaen tyttöjen 
koulutuksen ja naisten työssäkäynnin mahdollistamista sekä humanitaarisen tuen sitomista naisten 
oikeuksien turvaamiseen. Mahbouba Seraj on valittu Time-lehden vuoden 2021 100 maailman 
vaikutusvaltaisimman henkilön listalla. Tilaisuudessa oli osallistujia muun muassa ulkoministeriöstä, 
mediasta ja ihmisoikeusjärjestöistä. 

Toimimme yhteistyössä presidentti Tarja Halosen ja hänen toimistonsa kanssa presidentin Afganistanin 
naisten ja tyttöjen suojelemiseksi tekemän globaalin vetoomuksen valmistelussa ja kansallisessa jakelussa. 
Vetoomukseen osallistui 19 muuta aiempaa naispresidenttiä ja naispääministeriä ympäri maailmaa.  

Julkaisimme myös viiden afganistanilaisen naisjärjestön pyynnöstä heidän kannanottonsa. 

Yhteistyössä Monika-Naiset liiton ja European Migrant Womenin kanssa liitto oli yhteydessä 
ulkoministeriöön ja muihin ministeriöihin ja päätöksentekijöihin sen puolesta, että Afganistanissa toimivia 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008088248.html
https://naisjarjestot.fi/53-naisjarjestoa-suomella-on-vastuu-tukea-afganistanin-naisten-oikeuksien-puolustajia/
https://naisjarjestot.fi/vetoomus-afganistanin-naisten-ja-tyttojen-suojelemiseksi-presidentti-tarja-halosen-aloitteesta/
https://naisjarjestot.fi/vetoomus-afganistanin-naisten-ja-tyttojen-suojelemiseksi-presidentti-tarja-halosen-aloitteesta/
https://naisjarjestot.fi/proclamation-to-the-international-community-by-five-afghan-womens-ngos/
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naisten oikeuksien puolustajia evakuoitaisiin maasta. Liitto jatkaa tilanteen seuraamista ja keskustelun 
ylläpitämistä vuonna 2022. 

YK:n naisten asema -toimikunnan CSW 65. konferenssi 

Puheenjohtaja ja pääsihteeri kutsuttiin mukaan tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin johtamaan 
Suomen CSW-delegaatioon. Projektipäällikkö Liisa Ketolainen osallistui UN Women Suomi ry:n kautta. 
Liitto osallistui aktiivisesti delegaation työhön esimerkiksi viiden tapaamisen valmistelutyössä. Pääsihteeri 
ja projektipäällikkö osallistuivat 17.2.2021 STM:n järjestämään CSW-valmisteluwebinaariin, jossa teemana 
oli naisten yhteiskunnallinen tilanne koronapandemian aikana.  

YK:n naisten asema -toimikunnan CSW 65. konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa etätilaisuutena 15.-
26.3.2021. Teemana oli naisten johtajuus ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Seurantateemana 
oli naisten rooli kestävässä kehityksessä. Erityiseen keskusteluun nousi Covid-19-pandemian vaikutukset 
naisten oikeuksiin globaalisti sekä naisiin kohdistuva vihapuhe ja teknologiset toimet vihapuheen 
vähentämiseksi. Osallistujia oli ennätysmäiset 25 000. 

Helvi Sipilä -seminaari 

Vuonna 2020 koronapandemian vuoksi peruuntuneen YK:n naisten asema -toimikunnan istuntoviikolle 
suunniteltu 15. Helvi Sipilä -seminaari järjestettiin kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 teemalla My 
Body is Mine: Trafficking in Human Beings – How to Protect Women and Girls? Webinaarin avauspuheen 
piti ja moderaattorina toimi puheenjohtaja Eva Biaudet. Puhujina olivat muun muassa tasa-arvoministeri 
Thomas Blomqvist, professori Helena Ranta, Nirmala Gurung maailman NNKY-liittosta, Tatyana 
Kotlyarenko ODIHR:Sta, Yemez Osman UN Women Panamalta, ihmiskaupan vastaisen työn 
koordinaattori Venla Roth ja tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka. Tilaisuuden järjestävät Suomen 
Akateemisten Naisten Liitto, UN Women Suomi, Suomen NNKY-liitto, Nytkis ja Naisjärjestöjen 
Keskusliitto. 

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto IGEP 

Puheenjohtaja Eva Biaudet toimi vuoden 2021 valtioneuvoston kolmannen kansainvälisen tasa-
arvopalkinnon IGEP-palkintolautakunnan puheenjohtajana ja pääsihteeri Terhi Heinilä IGEP-
järjestelytoimikunnassa ulkoministeriön, STM:n ja VNK:n edustajien kanssa. Liitto tuki IGEP-valmisteluita 
kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. 

Järjestimme illalliskeskustelutilaisuuden 21.11.2021 IGEP-palkinnonsaajille, We will stop femicide platform -
järjestön Gülsüm Önalille ja Fidan Ataselimille sekä vuoden 2019 palkinnon voittaneen Equality Now -
järjestön johtaja Jacqui Huntille 21.11. Tilaisuuteen osallistuivat myös tasa-arvosuurlähettiläs Katri 
Viinikka, Suomen Turkin suurlähettiläs Ari Mäki, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, tasa-
arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, oikeusministeriön ihmiskauppakoordinaattori Venla Roth, STM:n 
tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen ja jäsenjärjestöjen edustajia.  

Palkinnot jaettiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Tampereen kaupungin järjestämässä tilaisuudessa 
Tampereella 22.11.2021. Mukana Tampere-talossa järjestetyssä palkintogaalassa ja IONK-kokouksessa 
eduskunnassa puhujana oli naisten oikeuksien aktivisti, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2018 voittanut 
Nadia Murad, joka tuli Suomeen pääministeri Sanna Marinin kutsumana ja tapasi mm. eduskunnan 
puhemiestä, ulkoministeriä, ulkoministeriön valtiosihteeriä ja tasa-arvoministeriä. Puheenjohtaja Eva 
Biaudet toimi IGEP-palkintogaalassa panelistina. Gaalassa mukana puhujina olivat myös mm. pääministeri 
Sanna Marin ja tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist. Presidentti Tarja Halonen osallistui tilaisuuteen. 

https://igep.fi/-/1271139/suomen-kansainvalinen-tasa-arvopalkinto-myonnettiin-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaiselle-tyolle
https://igep.fi/-/1271139/suomen-kansainvalinen-tasa-arvopalkinto-myonnettiin-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaiselle-tyolle
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Lisäksi IGEP-päivään Tampereella osallistui myös noin 40 Suomessa toimivaa suurlähettilästä. Liiton 
edustajat osallistuivat suurlähettiläiden ja kansainvälisten vieraiden ohjelmaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGEP:n jälkeen puheenjohtajamme Eva Biaudet järjesti Nadia Muradille, palkinnonsaajille ja IONK-
neuvottelukunnalle keskustelutilaisuuden eduskunnassa 23.11. Lisäksi liitto järjesti kansainvälisille vieraille 
keskustelutilaisuuden naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja meneillään olevista lainsäädäntöuudistuksista, 
jossa liiton lisäksi alustukset kuultiin Naisten Linjalta ja Monika-Naisilta. 

 

EU:n urheilun tasa-arvon korkean tason työryhmä  

Pääsihteeri Terhi Heinilä valittiin EU:n urheilun tasa-arvon korkean tason työryhmään 2020 lopussa. 
Ryhmään valittiin 81 hakijan joukosta 15 kokenutta ja arvostettua jäsentä. 

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.  

EU:n urheilun tasa-arvon korkean tason työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa etäkokoukseen 16.2.2021. 
Kokouksen avasi urheilusta vastaava komissaari Mariya Gabriel. Komissaarin jälkeen pyydetyt 
puheenvuorot käyttivät Eurooppalaiset urheilujärjestöt ENGSO:n kunniapuheenjohtaja Birgitta Kervinen ja 
Terhi Heinilä.  

https://naisjarjestot.fi/suomen-pitkaaikainen-urheilun-tasa-arvotyo-saa-tunnustusta-naisjarjestojen-keskusliiton-terhi-heinila-eu-komission-urheilun-korkean-tason-ryhmaan/
https://naisjarjestot.fi/engsos-birgitte-kervinen-in-eu-high-level-group-on-gender-equality-and-sports-16-2-2021/
https://naisjarjestot.fi/eu-high-level-group-on-gender-equality-and-sport-16-2-2021-terhi-heinila/
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Kokouksia järjestettiin vuoden aikana 12. Heinilä kokosi taustatietoa, hyviä käytänteitä ja muuta 
materiaalia sekä esitteli avauskokouksessa aiemman EU-työryhmän 2014 suositukset ja prosessin. 
Naisjärjestöjen Keskusliitto oli yhtenä aloitteentekijänä 2022 julkaistavien suositusten laatimiseksi. 

Kokouksissa käsiteltiin naisten kokemaa väkivaltaa ja häirintää urheilussa, median roolia, kansainvälisiä 
hyviä käytänteitä sekä naisten osallistumista liikuntaan, urheiluun, valmennukseen ja päätöksentekoon. 
Luonnos strategian suosituksista oli valmisteilla 2021 lopussa. 

Generation Equality 

Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui ulkoministeriön Generation Equality -sparrausryhmän kokouksiin. 
Tapaamiset käsittelivät Generation Equality –toimintakoalition valmistelua, Meksikon ja Ranskan GE-
foorumeja, Suomen toimia teknologiakoalition johdossa ja toukokuista viestintäkampanja Tasa=arvon 
algoritmia. Sparrausryhmään kuului ulkoministeriön, teknologiayritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.  

UN Womenin Generation Equality Forum sai lähtölaukauksensa Mexico Cityssa 29.–31. maaliskuuta. 
Foorumi aloitti valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden muodostamien koalitioiden 
toiminnan, jonka tarkoituksena on vauhdittaa Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa vuonna 1995 
julkistettujen tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Suomesta Mexico Cityn foorumiin osallistuivat 
pääministeri Sanna Marin sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. 

Meksikon tilaisuudessa julkistettiin toimintakoalitioiden suunnitelmia ja uusia tasa-arvositoumuksia. Myös 
Suomi julkaisi tilaisuudessa uusia suunnitelmia liittyen johtamansa Innovaatiot ja teknologia -koalition 
toimintaan. Tilaisuudessa myös nuoriso- ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen johtohahmot julkistivat 
yhteisen visionsa vuodelle 2026. Foorumissa oli 10 000 osallistujaa, mukaan lukien yli 250 puhujaa 85 
maasta. Lähes puolet osallistujista oli alle 30-vuotiaita. Keskusliitto seurasi tapahtumaa.  

Pariisin foorumi järjestettiin 30.6.-1.7.2021 ja se kokosi globaalisti huippujohtajia keskustelemaan 
sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista. Pääministeri Sanna Marin osallistui tilaisuuden 
paneelikeskusteluun ja julkisti Suomen sitoumukset globaalin tasa-arvon edistämiseksi.  

 

Muu kansainvälinen vaikuttaminen 

Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Naisjärjestöjen Keskusliitto 
oli mukana valmistelemassa pohjoismaisten naisjärjestöjen osallistumista Suomen puheenjohtajakauden 
ohjelmaan, ja liiton puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään 
pohjoismaiseen Gender-based Hate, Threat and Harassment on the Internet -verkkokonferenssiin 10.-
11.6.2021. Biaudet puhui myös Pohjola-päivänä 23.3.2021 järjestetyssä verkkotapahtumassa, jossa 
pohdittiin Pohjoismaiden keinoja varmistaa internetin turvallisuus tasa-arvonäkökulmasta. Biaudet korosti 
puheessaan paitsi lainsäädännön roolia myös naisten aktiivisuutta toistensa tukemisessa sosiaalisessa 
mediassa.  

Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin hallinnon tasa-arvoneuvosto oli vuoden aikana moneen otteeseen 
yhteydessä Naisjärjestöjen Keskusliittoon. Liitto järjesti neuvoston ja suomalaisten naisiin kohdistuvan 
väkivallan toimijoiden kanssa 26.8.2021 keskustelun suomalaisten naisjärjestöjen ja ministeriöiden tasa-
arvovaikuttajien kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelmista.   

Lisäksi pääsihteeri Terhi Heinilä ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Liisa Ketolainen osallistuivat the 
US Gender Policy Council Expert Series -keskusteluun 31.8., jossa teemana olivat kansalliset naisiin 

https://um.fi/generation-equality
https://um.fi/generation-equality
https://www.youtube.com/watch?v=TurdQ21dOgM
https://pub.norden.org/temanord2021-549/#88267
https://www.facebook.com/events/760588501541644/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A252313279804487%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/760588501541644/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A252313279804487%7D%7D%5d%22%7D
https://naisjarjestot.fi/seminariet-hat-och-hot-pa-natet-hur-kan-de-nordiska-landerna-skapa-trygghet-pa-natet-eva-biaudet-23-3-2021/
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kohdistuvan väkivallan vastaiset strategiat. Tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka kertoi Suomen tasa-
arvopolitiikan hyvistä käytännöistä, ja hyviä käytäntöjä kuultiin lisäksi Etelä-Afrikasta. Liitto toimi 
välittäjänä keskustelun toteutumisessa. 

Puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui Varsovassa järjestettyyn naisparlamentaarikoiden kokoukseen ja 
Mexico Cityssä järjestettävään Naiset, rauha ja turvallisuus -tilaisuuteen Suomen Meksikon suurlähettiläs 
Paula Pohjanheimon pyynnöstä. Saksan valtakunnallinen radiokanava haastatteli pääsihteeriä Suomen 
naisten oikeuksista, erityisesti hallituksen naisministereiden toiminnasta. Kehitysyhteistyössä toimiva Liike 
ry haastatteli Heinilää podcastiin urheilun tasa-arvosta ja naisten oikeuksista. 

Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikan järjestämään illalliskeskusteluun 
Community of Democracies -organisaation pääjohtaja Thomas Garrettin ja muiden toimijoiden kanssa. 
Teemana olivat mm. naisten oikeudet ja demokratia Suomessa ja Afganistanin naisten oikeudet.  
Keskusteluun osallistui myös Nytkis ry:n puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.  

 

Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui näiden lisäksi asiantuntijana STM:n laajennetun EU-jaosto 25:n 
toimintaan. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Liisa Ketolainen osallistui Naiset, rauha ja turvallisuus 
1325-verkoston toimintaan ja toimi Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajana YK-liiton hallituksen jäsenenä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://community-democracies.org/
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4. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ 
 
 
 
 
 
 

4.1 Tavoitteet 
 
Viestintää tehtiin monikanavaisesti liiton verkkosivuilla, blogissa, sosiaalisessa mediassa (Facebook, 
Twitter, Instagram), uutiskirjeessä, kannanotoissa, lausunnoissa ja tiedotteissa.  Naisjärjestöjen 
Keskusliiton viestinnän tavoite on olla aktiivista, kohdennettua ja rohkeaa. Liitto välittää 
ajankohtaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien tilasta sekä 
naisjärjestöjen toiminnasta. Viestinnän tarkoitus on luoda yhteiskunnallista keskustelua sukupuolten tasa-
arvonäkökulmaisilla kannanotoilla ja lausunnoilla. Liiton viestinnän tavoitteena on päätöksentekijöihin 
vaikuttaminen, kohderyhmien tietoisuuden lisääminen ja toiminnan merkityksen osoittaminen. Viestinnän 
tehtävä on vakinaistaa keskusliiton vaikutusvalta ja tunnettuus sidosryhmien, päättäjien ja rahoittajien 
keskuudessa. Viestinnässä noudatetaan vuoden 2018 (ja vuonna 2022 uudistettavaa) viestintästrategiaa. 
Jäsenjärjestöjen kanssa yhteiset vaikuttamisen teemat ovat 
 

• Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä 

• Tasa-arvo vaatii tekoja 

• Naiset vapaiksi – väkivalta ja vihapuhe on lopetettava 

• Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus 

• Naiset ratkaisevat vaalit 

 

Näistä sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa eniten näkyi Tasa-arvo vaatii tekoja, joka on 
muodostunut liiton onnistuneesti lanseeraamaksi iskulauseeksi. 
 
Vuodesta 2019 aloitettu viestinnän kokonaisvaltainen uudistus mukaan luettuna vuonna 2020 tehty 
brändiuudistus alkavat asettua uomiinsa ja tavoitteena olikin vuonna 2021 jatkaa hyväksi todettua työtä. 
Erityistä huomiota ulkoisessa viestinnässä kiinnitettiin oikeanlaiseen kohdennukseen sekä viestinnän 
systematisointiin.  
 
Sosiaalisessa mediassa Naisjärjestöjen Keskusliitto nosti seuraajamääriään edelleen. Liitto otti 
onnistuneesti osaa ajankohtaisiin tasa-arvokeskusteluihin, joilla sen kannat saivat näkyvyyttä perinteisessä 
mediassa. Sosiaalisessa mediassa liitto pystyi herättämään keskustelua omista kärkiteemoistaan ja 
saamaan niille aiempaa enemmän näkyvyyttä. Vuoden erillisenä teemana oli Naisjärjestöjen Keskusliiton 
110-vuotis juhlavuoden näkyvyys sekä #SuomiIlmanNaisia-kampanjan ja 10 tasa-arvotekoa kuntiin-
kampanjan onnistumiset. 1.3.2021 trendasimme twitterissä juhlavuoden aihetunnisteellamme koko päivän 
ja näimme monenlaisia esimerkkejä käytännön järjestötyöstä. 10 tasa-arvotekoa kuntiin-kampanjan avulla 
sitoutimme yli 200 kuntavaaliehdokasta tekemään kunnissaan tasa-arvotekoja. 
 
 

 

https://naisjarjestot.fi/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
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/tiedotteet/
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4.2 Kohdennus 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintä kohdennetaan viestintästrategian mukaisesti eri kohderyhmille. 
Ensisijaisia kohderyhmiä ovat jäsenjärjestöt, yhteiskunnalliset päättäjät, media ja muut sidosryhmät. 
Kohderyhmiä on lähestytty eri tavoin mm. uutiskirjeen, tiedotteiden ja lausuntojen muodossa. Sosiaalisessa 
mediassa tavoitetaan lisäksi laajempikin kohderyhmä muita sidosryhmiä ja aiheista kiinnostuneita. 
Sosiaalisen median kohdennuksetkin on suunniteltu alustoittain ja liitto kohdentaa viestinsä eri tavalla 
Instagramiin, Twitteriin ja Facebookiin. 
 

 

 
 
 
 

4.3 Arviointi 
 
Viestinnän mittaaminen keskittyi etenkin määrälliseen viestinnän mittaamiseen ja toisaalta 
vaikuttamisviestinnän parempaan laadulliseen arvioimiseen. Vuosittain tilattava media- ja 
somenäkyvyyden analyysi saatiin toista kertaa, joka mahdollisti myös laadullisemman viestinnän vertailun 
aiempien vuosien välillä. Määrällisesti mitataan: 

 
• uusien jäsenhakemusten määrää 
• kannanottojen ja lausuntojen määrää ja vaikuttavuutta 
• lausuntopyyntöjen määrää 
• mediamainintojen laatua ja määrää 
• mediatiedotteiden avausprosentti, peruuttamiset 
• verkkosivuvierailujen määrää sekä käyttäytymistä sivustolla (esimerkiksi sivustolla käytetty 
aika) 
• uutiskirjeen tilaajien määrää, kirjeen avausprosenttia ja kirjeen linkkien avausprosenttia 
• blogikirjoitusten tavoittavuutta 
• sosiaalisen median tavoittavuutta 

Viestinnän kohderyhmät

Målgruppen för kommunikation

Jäsenjärjestöt

Medlems-
organisationer

Media

Yhteiskunnalliset 
päättäjät

Samhälls-
beslutsfattare

Muut sidosryhmät 
(järjestöt ja muu 

kansalaisyhteiskunta, 
yritykset)

Övriga 
intressegrupper 
(föreningar och 
privatpersoner, 

företag)
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• tunnuslauseiden ja sosiaalisen median hashtagien leviämistä 
• tapahtumien määrää, niiden osallistujamääriä ja tapahtumista kerättyä palautetta 

 
Digitaalinen media 

 
Media-artikkeleita oli viime vuonna 109, joiden potentiaalinen tavoitettavuus oli 102 miljoonaa. 51 eri 
mediaa kirjoitti Naisjärjestöjen Keskusliitosta ja näkyvyydestä 26 % oli valtakunnallista. Kärkimedioiksi 
nousivat Helsingin Sanomat sekä Yle. Muita medioita listalla ovat mm. Ilta-Sanomat, Maaseudun 
Tulevaisuus sekä Keskisuomalainen. Piikkeinä nousivat artikkelit Tehdään enemmän tehdään paremmin-
tapahtumassa keskustellusta urheilun tasa-arvosta helmikuussa, perhevapaauudistuksesta myöhemmin 
keväällä sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n yhteiskannanotto 
naisjärjestöjen moninaisuudesta kesäkuussa. Loppu vuonna uutisiin nousivat yhteiskannanotto 
palkansaajajärjestöjen sekä Moninaiset perheet ry:n ja Mothers in Business MiB ry:n kanssa 
raskaussyrjinnästä työelämässä sekä Saara-Sofia Sirénin valinta uudeksi puheenjohtajaksi. Lisääntyneen 
näkyvyyden ansiosta liitto on pystynyt aiempaa vaikuttavammin tuomaan esiin kantojaan tasa-arvoon sekä 
naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaalinen media 
 
Sosiaalinen media on liiton yksi tärkeimmistä viestintäkanavista. Liiton seuraajamäärät ovat kaikissa 
aktiivisessa käytössä olevissa sosiaalisen median kanavissa nousujohteisia. Liitto tavoittaa sosiaalisen 
median kautta sekä uusia potentiaalisia kiinnostuneita että vaikuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita. 
Sosiaalisessa mediassa 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. Lisääntyneen näkyvyyden avulla liitto voi 
tarjota myös jäsenjärjestöilleen alustan paremmalle näkyvyydelle ja jäsenjärjestöjen toiveita on pyritty 
toteuttamaan liiton sosiaalisen median viesteissä. 
 
 



22 
 

 

Kampanjat ja tapahtumat 
 
9.2.2021 aloitimme Naisjärjestöjen viestintävastaavien vuoden yhteistyön kutsumalla yhteen 
jäsenjärjestöjen viestintävastaavien verkoston, jossa käsiteltiin liiton #Suomi Ilman Naisia -sosiaalisen 
median kampanjaa ja kuntavaalikampanjaa. Lopuksi pohdimme myös sitä, kuinka jäsenjärjestöt voivat 
osallistua kampanjoihin sosiaalisessa mediassa. 
 
Globaali koronapandemia vaikuttaa myös vaikuttamistyöhön ja tapahtumat siirtyivät yhä enemmän 
verkkoon. Vuonna 2021 osallistuimme erityisesti muutamiin sosiaalisen median alustoilla tapahtuviin 
kampanjoihin; 
Ihmisoikeusliiton järjestämä Älä riko urheilua-kampanja halusi herätellä tulevien olympialaisten alla 
urheilumaailmaa huomioimaan ihmisoikeudet. Naisjärjestöjen Keskusliiton Terhi Heinilä jakoi kampanjaa 
varten urheilun sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tietämystään ja lisäksi liitto osallistui kampanjaan 
jakamalla materiaaleja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi liitto osallistui oikeusministeriön järjestämään  
 
Olen Antirasisti-kampanjaan, jonka tavoite oli levittää tietoutta ja edistää antirasistisia käytänteitä. 
Kampanjaan liittyi myös konkreettinen teko, joksi liitto valitsi antirasismi-koulutuksen, joka toteutetaan 
vuoden 2022 alussa. Viestintää kehitetään seuraavana vuonna entistä antirasistisempaan suuntaan. 
 
Viestintä nivoo liiton hankkeiden sekä arkisen vaikuttamistyön tulokset ymmärrettävällä tavalla yhteen ja 
viestii monipuolisesta toiminnasta kaikille kiinnostuneille. Vuoden 2021 ulkoisessa viestinnässä hanketyö 
näkyi erityisellä tavalla koko vuoden kestävän juhlavuoden kampanjoinnin seurauksena. Juhlavuoden 
viestintäkampanjoista tarkemmin luvussa 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liite 4 
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5. HANKKEET JA TAPAHTUMAT 
 
 
 
 

 
Naisjärjestöjen Keskusliitto tekee tärkeää vaikuttamistyötä monenlaisten hankkeiden kautta. Vuonna 2021 
liiton 110-vuotisjuhlavuoden #SuomiIlmanNaisia -kampanjalla pyrittiin herättelemään siihen, millainen 
Suomi olisi ilman naisten, naisjärjestöjen ja naisvaltaisten alojen työtä. Syyskuun 110-
vuotisjuhlatilaisuudessa käsiteltiin tasa-arvon nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita laajasti niin kansallisesta 
kuin kansainvälisestä näkökulmasta. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
yhteishanke Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke jatkoi vaikuttamista naisten johtajuuden, median 
tasa-arvon sekä naisiin ja teknologiaan liittyviin teemoihin. Hankkeen ja We in Games ry:n yhteisessä 
Gender in Play -hankkeessa kannustettiin suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien 
sukupuolirooleja ja maailmankuvaa. 

 
 

5.1 Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta 

Naisjärjestöjen Keskusliitto täytti 110 vuotta vuonna 2021. Juhlavuoden kunniaksi liitto toteutti yhdessä 71 
jäsenjärjestönsä kanssa Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -
vaikuttamishankkeen, joka nosti esiin naisjärjestöjen ja naisliikkeen merkitystä suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjinä. Hankkeessa näytettiin, miten korvaamatonta naisjärjestöjen tekemä 
työ on. Keskeisiä teemoja olivat muun muassa tämän hetken ja tulevaisuuden merkittävien tasa-
arvokysymysten tunnistaminen, naisjärjestöjen roolin identifiointi ja naisjärjestötyön pohjoismainen 
luonne.  Hanke vahvisti naisjärjestöjen yhdessä tekemisen voimaa ja lisäsi kansalaisten tasa-
arvotietoisuutta.  

Hankkeen tavoitteena oli kirkastaa naisjärjestöjen roolia ja naisten tekemän työn merkitystä ja täten 
kasvattaa naisvaltaisten alojen arvostusta sekä vahvistaa naisjärjestöjen rahoitusta. Hanke perustui 
tiiviiseen yhteistyöhön liiton jäsenjärjestöjen kanssa. Jokaisessa juhlavuoden tilaisuudessa ja kampanjassa 
nostettiin esiin Naisjärjestöjen Keskusliiton kymmeniä erilaisia jäsenjärjestöjä, niiden moninaista toimintaa 
ja laajaa asiantuntemusta eri yhteiskunnan aloilta. Lisäksi yhteistyötä tehtiin laajasti muiden 
kumppaneiden, kuten Yleisradion ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen, kanssa. Hanke toteutettiin Jenny ja 
Antti Wihurin rahaston, Svenska kulturfondenin ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.  

Juhlavuoden hankkeen suunnittelua ja toteutusta johti Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-
vuotisjuhlatoimikunta puheenjohtaja, opetusneuvos Riikka Vackerin johdolla.  Hankkeesta on lisäksi 
olemassa erilliset hankeraportit.  

Hankkeen kampanjat ja viestintä  

Hankkeessa toteutettiin kolme valtakunnallista vaikuttamis- ja viestintäkampanjaa vuoden 2021 aikana, 
minkä lisäksi juhlavuoden asioista viestittiin läpi vuoden liiton sosiaalisen median kanavissa. Liiton 
uutiskirjeessä oli myös koko vuoden oma osionsa juhlavuoden teemoille. Kampanjoiden lisäksi viestittiin 
laajasti hankkeen tapahtumista. Viestintäkanavina kampanjoissa käytettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton 
sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter ja Instagram), uutiskirjettä (erityisesti kampanjoista: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen%20keskusliitto%20-%20kvinnoorganisationernas%20centralf%C3%B6rbund%20ry&epa=SEARCH_BOX
https://twitter.com/naisjarjestot
https://www.instagram.com/naisjarjestot/
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tammikuu, maaliskuu, toukokuu ja elokuu), liiton nettisivuja sekä jäsenjärjestöjen ja 
yhteistyökumppaneiden kanavia.   

#SuomiIlmanNaisia-viestintäkampanja   

Valtakunnallinen viestintäkampanja #Suomi ilman naisia herätteli siihen, millainen Suomi olisi ilman 
naisten, naisjärjestöjen ja naisvaltaisten alojen työtä. Tämän työn esiin nostaminen on tarpeen, koska paljon 
siitä on näkymätöntä esimerkiksi vapaaehtoisuuden tai palkattomuuden takia. Tällaista voi olla esimerkiksi 
hoivatyö kotona tai aktiivisuus kansalaisjärjestössä. Kampanja julkaistiin maanantaina 1.3.2021 tiedotteella 
ja sosiaalisessa mediassa.   

Kampanjassa eri naisjärjestöt ja niissä toimivat henkilöt kertoivat, miksi tekevät (vapaaehtois)työtä 
naisjärjestössä. Kampanjaa varten teetettiin eri sosiaalisen median kanaviin soveltuvia kehyksiä ja kuvia, 
jotka tarjottiin jäsenjärjestöjen käyttöön. Kehykset ja kuvat teetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisinä. 
Sosiaalisen median aihetunnisteeksi luotiin #SuomiIlmanNaisia (#FinlandUtanKvinnor) sekä käytettiin 
Naisjärjestöjen Keskusliiton vakiintunutta tunnistetta #naisjärjestöt.   

 

Viestintäkampanjan kohderyhmänä olivat erityisesti päättäjät (järjestöjen rahoitus), media (järjestöjen 
näkyvyys) ja kansalaiset (kansan tuki järjestötyölle ja osallisuus järjestötoiminnassa).   

Mukana kampanjassa oli kymmeniä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjä ja myös monia tunnettuja 
kasvoja, kuten Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, Eurooppa-ministeri Tytti 
Tuppurainen, kansanedustaja Paula Risikko ja tasa-arvoikoni Helena Ranta. Mukana oli 85 twiittaajaa. 
Mukaan lähti myös useita muita tahoja kuin liiton jäsenjärjestöt, kuten jalkapallon naisten pääsarja 
Kansallinen Liiga, Sotaveteraaniliitto ja Romaniasiain neuvottelukunta.  

Kampanjatunnus #SuomiIlmanNaisia trendasi suomenkielisessä Twitterissä kampanjapäivänä, eli se oli yksi 
kampanjapäivän näkyvimpiä aihetunnisteita Suomessa. Kampanja herätti paljon keskustelua myös räväkän 
otsikkonsa takia.  

 Jäsenjärjestömme 110-vuotisjuhlavuonna -viestintäkampanja  

Naisjärjestöjen Keskusliiton perustamiskokouksesta tuli 20.5.2021 kuluneeksi 110 vuotta. Juhlapäivän 
kunniaksi toteutettiin 17.-20.5.2021 Jäsenjärjestömme 110-vuotisjuhlavuonna -viestintäkampanja, jossa 
tuotiin esille liiton jäsenjärjestöjä. Kampanjassa tehtiin katsaus liiton historiaan näyttämällä millä 

https://naisjarjestot.creamailer.fi/email/60116faded48a#cm-title-2
https://naisjarjestot.creamailer.fi/email/6037baecba9ca
https://naisjarjestot.creamailer.fi/email/60a370b3ca91e#cm-title-3
https://naisjarjestot.creamailer.fi/email/6128859e041bf?u=MTg3MTQ0MDc5OjQxODA1ODoxMDA3NTI%3D
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/
https://naisjarjestot.fi/millainen-olisi-suomi-ilman-naisia/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/jasenjarjestomme-110-vuotisjuhlavuonna/
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vuosikymmenellä jäsenjärjestömme ovat liittyneet Naisjärjestöjen Keskusliittoon. Juhlavuoden 
kampanjassa lisättiin liiton jäsenjärjestöjen tunnettuutta, mikä lisää naisjärjestöjen yhteistä vaikuttavuutta. 
Kampanjan yhteydessä julkaistiin myös tiedote, joka käännettiin myös ruotsiksi.  

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttajanaisia historiasta nykypäivään -viestintäkampanja  

Heinäkuussa 2021 toteutettiin Vaikuttajanaisia historiasta nykypäivään -kampanja. Eri sosiaalisen median 
kanavilla julkaistiin 12 eri vaikuttajanaisesta julkaisut, jotka keräsivät tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja. 
Naisista julkaistiin kuva sekä tietoa siitä, mitä tasa-arvon kannalta merkittävää he ovat tehneet. 
Vaikuttajanaiset ovat koottuna myös liiton nettisivuilla. Kampanjalla lisättiin tietoisuutta tasa-arvon 
historiasta ja kehityksestä sekä tuotiin tasa-arvotyön esikuvia esille inspiroimaan toimijoita tasa-
arvotyöhön. Erityisen suosittuja olivat postaukset, joissa olivat Vammaisten naisen valtakunnallisen 
yhdistys – Rusetti ry:n puheenjohtaja Marja Pihnala ja Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-tayttaa-110-vuotta-suurempana-kuin-koskaan/
https://naisjarjestot.fi/kvinnoorganisationernas-centralforbund-fyller-110-ar-storre-an-nagonsin/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/vaikuttajanaisia-historiasta-nykypaivaan/
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Tapahtumat  

Tulevaisuusteemaiset aamukahvit 25.8.2021  

Jäsenjärjestöt osallistuivat juhlavuoden teemojen työstämiseen tulevaisuusteemaisilla aamukahveilla 
25.8.2021. Etäaamukahveilla keskusteltiin liiton ajankohtaisten aiheiden lisäksi siitä, mihin naisjärjestöjä 
tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Osallistujat jakautuivat pienryhmiin keskustelemaan eri teemoista, jotka 
olivat intersektionaalisuuden huomiointi naisjärjestötyössä, kestävä kehitys ja tasa-arvo, anti-gender-liike 
sekä vihapuhe ja valetieto. Teemat oli muodostettu ilmoittautumislomakkeessa kysyttyjen näkemysten 
perusteella. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Tilaisuutta pidettiin palautteessa hyödyllisenä ja sitä 
kehuttiin muun muassa yhdeksi vuoden parhaista webinaareista. Keskusteluja ja teemoja hyödynnettiin 
loppuvuoden tapahtumien suunnittelussa ja ne kulkevat mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnassa 

myös juhlavuoden jälkeen.   

Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlatilaisuus 
24.9. 2021  

Juhlavuoden päätapahtuma Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotistilaisuus 
järjestettiin 24.9.2021 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa ja etäyhteydellä. Juhlatilaisuuden järjestivät 
Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ja 
Yleisradion kanssa, Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Svenska kulturfondenin ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuella.  

Tilaisuuden tavoite oli tuoda puhuttelevasti esiin Naisjärjestöjen Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen 110-
vuotista taivalta sekä sukupuolten tasa-arvon ajankohtaisia teemoja. Tilaisuus herätti laajaa kiinnostusta, 
mihin myötävaikuttamassa olivat muun muassa nimekkäät puhujat ja esiintyjät sekä aktiivinen viestintä 
ennen tilaisuutta. Sosiaalisen median aihetunnisteena toimi #NaisjärjestöjenSuomi 
(#KvinnoorganisationernasFinland).  

Paikan päällä Hanasaaressa oli koronarajoitusten sallimat runsas 100 henkilöä ja etänä tilaisuutta seurasi 
noin 350 henkilöä. Tilaisuudesta tehtiin myös kaikille nähtävissä oleva tallenne, joka on tekstitetty suomeksi 
ja ruotsiksi. Tilaisuutta pystyi juhlapäivänä seuraamaan myös viittomakielelle tulkattuna. Etäosallistujilla oli 
tilaisuuden aikana käytössä viestiseinä, jossa he pystyivät kommentoimaan, kysymään ja keskustelemaan 
tilaisuuden aikana. Tällä tavoin myös etäosallistujille pyrittiin antamaan mahdollisimman osallistava 
kokemus. Juhlaa ennen liiton nettisivuilla julkistettiin myös vieraskirja, johon kuka tahansa pystyi 
kirjoittamaan terveisensä 110-vuotiaalle Naisjärjestöjen Keskusliitolle. Kuvia juhlatilaisuudesta löytyy 
täältä.   

Tilaisuuden pääpuhujia olivat presidentti Tarja Halonen, professori ja Ruotsin aiempi komissaari Cecilia 
Malmström, Svenska Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Ramieza Mahdi, näyttelijäntaiteen professori, 
Women in Film and Television Finlandin puheenjohtaja Elina Knihtilä ja näyttelijä Minttu Mustakallio. 
Tilaisuudessa kuultiin videotervehdykset tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä ja komissaari Jutta 
Urpilaiselta sekä kansainvälisten kumppanijärjestöjemme johtajilta, Equality Now’n pääjohtaja Yasmeen 
Hassanilta, UN Womenin varapääjohtaja Åsa Regnériltä ja European Women’s Lobbyn 
puheenjohtaja Réka Sáfránylta. Lisäksi ohjelmaan sisältyi liiton jäsenjärjestöjen edustajien puheenvuoroja 
sekä kulttuuriesityksiä. Tilaisuudessa pidetyt puheet voi lukea täällä. Kaikista ohjelmanumeroista löytyy 
omat tallenteet, jotka on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi.  

https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/tulevaisuusteemaiset-aamukahvit-jasenjarjestoillemme/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/naisjarjestojen-suomi-24-9-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=lwCrbW7e3EA
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/vieraskirja-gastbok/
https://naisjarjestot.fi/tule-mukaan/galleria/naisjarjestojen-suomi/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/naisjarjestojen-suomi-24-9-2021/#juhlapuheet
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/naisjarjestojen-suomi-24-9-2021/#juhlatallenne
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Tilaisuudessa ja sen ohjelmassa tuotiin vahvasti esille pohjoismaista yhteistyötä tasa-arvotyössä. 
Tilaisuuden paneelikeskustelussa Ruotsin entinen komissaari Cecilia Malmström ja Svenska 
Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Ramieza Mahdi löysivät paljon yhtäläisyyksiä Ruotsin ja Suomen 
tasa-arvohaasteista, minkä vuoksi maiden välisestä yhteistyöstä aiheen parissa on pidettävä vahvasti kiinni 
myös tulevaisuudessa. Pohjoismainen naisjärjestöyhteistyö on alkanut jo ennen Suomen itsenäisyyttä ja 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä yhteispohjoismainen arvo.  

Juhlatilaisuudessa näytettiin tilaisuutta varten valmisteltu liiton 110-vuotisjäsenjärjestövideo, johon tehtiin 
tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuosi ei ollut vain liiton oma 
juhlavuosi, vaan kaikkien sen jäsenjärjestöjen yhteinen juhlavuosi. Juhlatilaisuus oli oivallinen hetki tuoda 
esiin liiton jäsenjärjestöjen monipuolista ja korvaamatonta työtä.  

Naisjärjestöjen Suomi -tilaisuudesta tehtiin kaksi tiedotetta, yksi ennen juhlaa ja toinen juhlan jälkeen. Juhlaa 
edeltävä tiedote löytyy suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä. Juhlan jälkeen julkaistu tiedote löytyy suomeksi 
täältä ja ruotsiksi täältä. Ennen Naisjärjestöjen Suomi -tilaisuutta järjestettiin mediatilaisuus 22.9.2021. 
Mediatilaisuuden teema oli sukupuolten tasa-arvon kohtaamat uudet haasteet, kuten anti-gender-liike.   

Naiset ihmisoikeuksien puolesta – Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -
keskustelutilaisuus 1.12.2021   

Juhlavuoden päätteeksi kokoonnuimme jäsenjärjestöjemme kanssa Naiset ihmisoikeuksien puolesta – 
Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -keskustelutilaisuuteen 1.12.2021 Musiikkitaloon ja etäyhteyksien 
päähän. Ohjelmassa oli paneelikeskusteluja ja jäsenjärjestöjen teemapuheenvuoroja. Tilaisuudessa 
pohdittiin maailman muutosta, liiton lähihistoriaa ja tulevaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvon 
polttavimpia ajankohtaisia kysymyksiä, eli muun muassa kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta, 
teknologiaa ja intersektionaalisuutta. Puhujina olivat muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliiton 
kunniapuheenjohtaja, ministeri Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja Tarja Filatov, 
Hufvudstadsbladetin uutispäällikkö Susanna Ginman ja professori Aura Korppi-Tommola. Ajankohtaisista 
sukupuolten tasa-arvon teemoista oli puhumassa asiantuntijoita liiton jäsenjärjestöistä. Tilaisuuteen 
osallistui paikan päällä 23 henkilöä ja etänä noin 33 henkilöä. Kuvia tilaisuudesta löytyy täältä.  

Naiset ihmisoikeuksien puolesta – Naisjärjestöjen Keskusliitto 2002–2020-historiakatsaus 

Professori Aura Korppi-Tommolan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton työryhmän kirjoittama historiakatsaus 
Naiset ihmisoikeuksien puolesta - Naisjärjestöjen Keskusliitto 2002–2020 julkistettiin liiton nettisivuilla 
1.12.2021 Naiset ihmisoikeuksien puolesta – Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -keskustelutilaisuuden 
yhteydessä. Historiakatsauksessa katsotaan taaksepäin ja pohditaan, mitä sukupuolten tasa-arvossa on 
saavutettu viimeisten 20 vuoden aikana. Historiakatsaus toteutettiin osana liiton 110-vuotisjuhlavuotta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sI0Zpu75fI
https://naisjarjestot.fi/tervetuloa-mediatilaisuuteen-mihin-naisjarjestoja-tarvitaan-2020-luvulla/
https://naisjarjestot.fi/valkomna-pa-medietraff-varfor-behovs-kvinnoorganisationerna-pa-2020-talet/
https://naisjarjestot.fi/maailma-tarvitsee-uuden-naisten-asemaa-kasittelevan-maailmankonferenssin-naisjarjestojen-tiivis-yhteistyo-yli-kansallisten-rajojen-sai-kannatusta-juhlaseminaarissa/
https://naisjarjestot.fi/varlden-behover-en-ny-varldskonferens-om-kvinnans-stallning-kvinnoorganisationernas-aktiva-samarbete-over-nationsgranserna-fick-understod-pa-jubileumsseminariet/
https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/naiset-ihmisoikeuksien-puolesta-naisjarjestojen-keskusliitto-110-vuotta-keskustelutilaisuus-jasenjarjestoillemme/
https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/naiset-ihmisoikeuksien-puolesta-naisjarjestojen-keskusliitto-110-vuotta-keskustelutilaisuus-jasenjarjestoillemme/
https://naisjarjestot.fi/tule-mukaan/galleria/naiset-ihmisoikeuksien-puolesta-naisjarjestojen-keskusliitto-110-vuotta-keskustelutilaisuus-liiton-jasenjarjestoille-ke-1-12-2021-klo-8-30-11-musiikkitalon-terassilampiossa/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/suomi-ilman-naisia/naiset-ihmisoikeuksien-puolesta-naisjarjestojen-keskusliitto-2002-2020-historiakatsaus/
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5.2 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jo vuosia toiminut Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa lisäävää työtä yhteiskunnan eri sektoreilla. Hankkeen 
tavoitteena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla monenlaisia toimijoita konkreettisiin tasa-
arvotekoihin. 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 

Hanke on ollut alusta asti aktiivinen urheilun ja liikunnan tasa-arvon edistämisessä. 16.2.2021 järjestetty 
Tehdään enemmän, tehdään paremmin! -webinaari urheilun tasa-arvosta ja naisten urheilusta järjestettiin 
yhteistyössä Yle Urheilun ja Helsingin kaupungin sekä suuren yhteistyökumppanijoukon kanssa. 
Tilaisuuden tavoitteena oli sitouttaa urheilun johtoa sukupuolten tasa-arvoon ja naisten urheilun 
kehittämiseen. Tilaisuus järjestettiin Helsingin kaupungintalolla, ja se striimattiin Helsinki-kanavalla.  
 
Tilaisuus keräsi 17 huippuasiantuntijaa keskustelemaan urheilun ja liikunnan tasa-arvosta ja naisten 
johtajuudesta urheilujärjestöissä. Presidentti Tarja Halonen haastoi videotervehdyksessä urheilujohdon 
sitoutumaan tasa-arvopolitiikkaan sekä tekemään tasa-arvotekoja naisten johtajuuden lisäämiseksi. ”Pidän 
tärkeänä, että urheilun johto ottaa näkyvän roolin urheilun ja liikunnan tasa-arvotyössä”, presidentti painotti. 
 
Presidentin esittämään haasteeseen tarttuivat muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja 
tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist. Ministeri Saarikko lupasi, että valtion rahalla tehtävissä 
liikuntapaikkarakentamisessa tullaan priorisoimaan tasa-arvon toteutumista entistä paremmin. Ministeri 
Blomqvist lupasi puuttua osaltaan naisurheilijoiden epätasa-arvoiseen palkkaukseen ja kutsua 
urheilujärjestöjen johdon pyöreän pöydän keskusteluun seksuaalisesta häirinnästä. 
 
Lisäksi tilaisuudessa puhuivat ja sitoutuivat tasa-arvotekoihin Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja 
Eva Biaudet ja pääsihteeri Terhi Heinilä, Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar, 
Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen, Suomen Olympiakomitean varapuheenjohtaja 
Susanna Rahkamo, Yle Urheilun uutispäällikkö Joose Palonen, Eurooppalaiset urheilujärjestöt ENGSO:n 
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kunniapuheenjohtaja Birgitta Kervinen, Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula, 
Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija Mina Mojtahedi, Euroopan olympiakomitean EU-toimiston 
varajohtaja Heidi Pekkola, Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki, Suomen Jääkiekkoliiton 
puheenjohtaja Harri Nummela, ja Suomen Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande. Vilkasta keskustelua 
ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä moderoi Yle Urheilun toimittaja Riikka Smolander-Slotte. 
 
Tapahtumasta viestittiin Twitterissä hashtagilla #tasaarvoteot, ja hashtag oli suosituimpien asiasanojen 
joukossa Twitterissä aamupäivän aikana. Tiedotteen tilaisuudesta voi lukea täältä. Tilaisuuden tallenteen 
voi katsoa täältä.  Kuvia tilaisuudesta on katsottavissa täältä. Webinaari keräsi lähes 280 katsojaa ja 
palautetta antoi 55 henkeä. Arvosteluasteikolla 1–5 tilaisuuden palautteiden keskiarvo oli 4,5 eli hyvin 
korkea.  

 
Tilaisuus kirvoitti keskustelua myös mediassa. Yle uutisoi silloisen tiede- ja kulttuuriministeri Annika 
Saarikon tasa-arvolupauksesta. Helsingin Sanomien kolumnissa toimittaja Ari Pusa kirjoitti urheilun ja 
liikunnan tarvitsevan useampia päättäjiä, jotka ovat naisia. Myös Hufvudstadsbladet kirjoitti urheilun ja 
liikunnan tarvitsevan naisia lisää johtoasemiin. 
 
Tilaisuudessa annettujen tasa-arvositoumusten toteutumisen seuraamiseksi ja keskustelun jatkamiseksi 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin rahoitusta Tehdään enemmän, tehdään paremmin -
kehittämishankkeeseen vuodelle 2022 urheilun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi 
Suomessa. Kehittämishankkeen tarkoituksena on koota urheilun ja liikunnan toimijat mediaa myöten 
yhteen sekä perehtyä tärkeimpiin urheilun tasa-arvoteemoihin, erityisesti Euroopan komission vuoden 
2022 alussa julkistettaviin urheilun tasa-arvosuosituksiin.  
 
Tate-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.  
 
Hanke jatkoi yhteistyötä Suomen Lähetysseuran ja Kirkkohallituksen kanssa ja teki esityksen 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevästä työpajasta Kirkkopäiville toukokuussa 2021 Oulussa. 
Keskustelutilaisuus hyväksyttiin osaksi ohjelmaa, mutta pandemiatilanteen takia tilaisuutta ei voitu 
järjestää. Sen sijaan hanke järjesti tilaisuuden etätilaisuutena. Toukokuisessa Uskonto, sukupuoli ja väkivalta 
-keskustelutilaisuudessa puhuivat arkkipiispa Tapio Luoma, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva 
Biaudet ja sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye. Keskustelussa pohdittiin uskonnon, sukupuolen 
ja väkivallan suhdetta, millaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa uskonnolliset rakenteet mahdollistavat, ja 
toisaalta miten uskonto voi olla osana ratkaisua ilmiöön puuttumisessa. Tilaisuuden tallenne on 
katsottavissa täällä. Webinaarin jälkeen julkaistiin tiedote, joka on luettavissa täällä. Tilaisuuteen osallistui 
n. 80 henkeä. Palautetta antoi 22 henkeä. Palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,2 eli tilaisuus koettiin 
pääosin erittäin hyväksi. 
 
Lokakuussa 2021 järjestettiin vielä toinen keskustelutilaisuus: Teologia ja tulkinta: väkivallan juurisyistä 
ratkaisuihin. Keskustelussa kuultiin alustukset TT Ilse Paakkiselta ja TT Eetu Kejoselta. Keskustelijoina 
olivat arkkipiispa Tapio Luoma, YTT, sosiaalityön dosentti ja pastori Johanna Hurtig, väkivaltatutkija, FT ja 
dosentti Satu Lidman ja Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin. Keskustelusta tehtiin tallenne ja 
tiedote. Tilaisuuteen osallistui 79 henkeä. Palautetta antoi 33 henkeä. Palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 
oli jälleen 4,2 eli tilaisuus koettiin onnistuneeksi. 
 
Kirkkohallitus nimitti maaliskuussa 2021 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on 
rakentaa kokonaiskuvaa ja arvioida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta kirkossa. Tasa-arvoteoilla 

https://naisjarjestot.fi/presidentti-tarja-halonen-haastaa-urheilujarjestot-tasa-arvotekoihin-naisten-johtajuuden-lisaamiseksi-urheilussa/
https://www.youtube.com/watch?v=44oT6StGUJo
https://naisjarjestot.fi/tule-mukaan/galleria/tehdaan-enemman-tehdaan-paremmin-webinaari-16-2-2021/
https://yle.fi/urheilu/3-11793416
https://yle.fi/urheilu/3-11793416
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007823515.html?share=9f67e7a7d9551021b729817d32364b62
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007823515.html?share=9f67e7a7d9551021b729817d32364b62
https://www.hbl.fi/artikel/vi-maste-valkomna-och-lyfta-upp-inte-tysta-ner-kvinnor-som-tar-plats/
https://www.hbl.fi/artikel/vi-maste-valkomna-och-lyfta-upp-inte-tysta-ner-kvinnor-som-tar-plats/
https://tasaarvoteot.fi/arkkipiispa-tapio-luoma-naisiin-kohdistuvaan-vakivaltaan-uskonnollisissa-yhteisoissa-on-havahduttava/
https://www.youtube.com/watch?v=wKApccG9AF4
https://www.youtube.com/watch?v=wKApccG9AF4
https://tasaarvoteot.fi/uskonnollisten-johtajien-on-otettava-vastuu-naisiin-kohdistuvaan-vakivaltaan-puuttumisessa/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6DDGMlP8iI&t=1232s
https://naisjarjestot.fi/raamatuntulkinnoista-loytyy-mahdollisuus-sukupuolten-tasa-arvon-edistamiseen/
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vaikuttavuutta -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen kutsuttiin ryhmän jäseneksi. Tiedote 
työryhmän perustamisesta täältä. 
 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa perustama 
kunnanjohtajanaisten verkosto kokoontui vuoden 2021 aikana kahdesti; tammikuussa Helsingin 
kaupungin kutsumana ja huhtikuussa Tampereen kaupungin järjestämänä. Helsingin tilaisuudessa 
kaupungin apulaispormestarit kertoivat Helsingin kokemuksia mm. sukupuolitietoisesta budjetoinnista. 
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet puhui tilaisuudessa lähestyvistä kuntavaaleista ja 
kertoi liiton kuntavaalikampanjasta. Tampereen kaupungin tilaisuudessa esiteltiin paljon tärkeää tasa-
arvotietoa Suomesta, EU:sta ja valmistautumisesta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tuleviin 
kuntavaaleihin.  
 
Hankkeessa tiedostetaan tarve tukea myös tulevia johtajia. Syyskuusta joulukuuhun 2021 hanke toteutti 
yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestön Plan International Suomen kanssa toistamiseen 
valtakunnallisen Nuoret tasa-arvovaikuttajat -koulutuksen. Koulutuksessa tasa-arvosta kiinnostuneet 
nuoret ympäri Suomea saivat tietoa tasa-arvosta ja suunnittelivat ja toteuttivat omat tasa-arvotekonsa. 
Ohjelmaan valittiin 24 nuorta ympäri Suomea 68 hakijasta. Koulutusohjelman tuloksena toteutettiin 
yhteensä 13 tasa-arvotekoa. Nuoret tekivät tasa-arvotekoinaan muun muassa taidetta, sosiaalisen median 
postauksia, puheita ja blogikirjoituksia. Blogikirjoituksia julkaistiin liiton blogissa loppuvuoden aikana. Lue 
lisää täältä ja tutustu kaikkiin julkaistuihin blogeihin täällä. Nuorten kirjoituksia mainostettiin 
Naisjärjestöjen Keskusliiton instagramissa ja ne saivat parhaimmillaan satoja lukukertoja. Nuoret antoivat 
koulutusohjelmalle erittäin hyvät arviot. Moni koki oppineensa paljon tasa-arvosta ja vaikuttamistyöstä, 
saaneensa lisää varmuutta sekä uusia tuttavia ja turvallisen ja kannustavan ilmapiirin toimimiseen. 

 

Media 

Vuosittainen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen media-aiheinen keskustelutilaisuus Väkivalta 
mediassa – miten puuttua häirintään ja vihapuheeseen järjestettiin etätilaisuutena huhtikuussa. 
Keskustelutilaisuudessa pureuduttiin keinoihin, joilla vihapuheeseen ja häirintään voi puuttua mediassa. 
Vihapuhe kohdistuu erityisesti poliitikkonaisiin ja toimittajiin. Journalisti-lehden päätoimittaja Maria 
Pettersson moderoi keskustelua. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet korosti median 
ja teknologiayritysten vastuuta ja painotti sukupuolinäkökulman ulottamista kaikkiin viharikoksiin, mitä 
Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa vaatii. Lainsäädäntöön ja digitaalisiin alustoihin 
keskittyvässä paneelikeskustelussa MTV Uutisten digitaalisten alustojen toimituspäällikkö Mona Haapsaari 
korosti työnantajien vastuuta verkkoväkivallan kohteiden suojelemisessa. Oikeusministeriön 
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson nosti esiin poliisien koulutuksen tärkeyden viharikosten 
tunnistamisessa. Facebookin EU-asioista vastaava yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla peräänkuulutti 
ylikansallista lainsäädäntöä vihapuheeseen puuttumiseksi.  

Toisessa paneelikeskustelussa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokisen 
mukaan viharikoksiin puuttumisessa olisi tärkeää muodostaa yhtenäinen oikeuskäytäntö, jota 
noudatettaisiin kaikkialla. Kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen dosentti ja FT Tuija Saresman 
mukaan vihapuhe tulisi käsittää väkivaltana. Helsingin Sanomien toimittaja Satu Vasantolan mukaan 
olemassa olevia lainsäädännön keinoja puuttua verkkoväkivaltaan tulisi käyttää hanakammin. Webinaaria 
seurasi yli 70 katsojaa. Palautetta tilaisuudesta antoi 32 henkeä. Arvosteluasteikolla 1–5 tilaisuuden 
keskiarvo oli palautteissa peräti 4,6. 

Tiedote tilaisuudesta: Vihapuheen torjumiseen on olemassa keinot, nyt tarvitaan tekoja  

https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/38203/Kirkkohallitus+perusti+tasa-arvo-+ja+yhdenvertaisuustyoryhman
https://tasaarvoteot.fi/nuoret-tasa-arvovaikuttajat-kirjoittivat-blogeja-pitivat-puheita-tekivat-taidetta-ja-vaikuttivat-asenteisiin/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
https://tasaarvoteot.fi/tervetuloa-kuulemaan-suomen-johtavien-medioiden-edustajia-keskusteluun-hairintaan-ja-vihapuheeseen-puuttumisesta/
https://tasaarvoteot.fi/tervetuloa-kuulemaan-suomen-johtavien-medioiden-edustajia-keskusteluun-hairintaan-ja-vihapuheeseen-puuttumisesta/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolinakokulma-tulee-ulottaa-kaikkiin-vihapuheeseen-ja-rikoksiin-liittyviin-toimiin/
https://naisjarjestot.fi/sukupuolinakokulma-tulee-ulottaa-kaikkiin-vihapuheeseen-ja-rikoksiin-liittyviin-toimiin/
https://tasaarvoteot.fi/vihapuheen-torjumiseen-on-olemassa-keinot-nyt-tarvitaan-tekoja/
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Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -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 edustavat 
hanketta. Foorumi kokoontui lokakuussa Musiikkitaloon keskustelemaan erityisesti mediasta ja 
viestinnästä. Mediassa näkyvät ihmiset ja teemat sekä tavat kommunikoida muokkaavat meidän kaikkien 
maailmankuvaa ja mahdollisuuksia osallistua. Median lisäksi viestintää tekevät kaikki organisaatiot. Kieli, 
jota käytämme, heijastaa voimakkaasti asenteita, käyttäytymistä ja käsityksiä sekä vaikuttaa niihin. 

Teemaan johdattivat Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja Tanen varapuheenjohtaja 
Bella Forsgren. Alustus kuultiin NAU! Naiset tasa-arvoisesti uralle -hankkeen Liisa Marttilalta, joka kertoi 
korkeakoulujen viestinnän haasteista teknologian aloilla. Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist kertoi 
edellisenä päivänä olleen Pohjoismaiden tasa-arvoministerien tapaamisesta. Tilaisuudessa oli runsas 
osanotto ja aktiivista keskustelua. Tutustu tilaisuuden kuviin täältä. 

Teknologia 

Hanke suunnitteli ja toteutti yhdessä Wärtsilän, Vaasa Entrepreneurship Societyn, 
Pohjoismaidenmaiden ministerineuvoston, Vaasan yliopiston ja muiden kumppaneiden kanssa 
kaksipäiväisen naiset ja teknologia -aiheisen Equalitech-seminaarin Vaasaan. Pandemian takia syksylle 2020 
suunniteltu tilaisuus siirrettiin keväälle 2021. Pandemiatilanteen edelleen jatkuessa kumpikin päivä 
järjestettiin etätilaisuutena. Tavoitteena oli kannustaa tyttöjä teknologian aloille, tukea alalla jo 
työskenteleviä naisia sekä tuoda huomiota teemalle. Kumpikin päivä koostui työpajoista ja 
asiantuntijapuheenvuoroista. 
 
Equalitech: Nordic seminar on Women and Technology -verkkotapahtuman ensimmäinen päivä toteutettiin 
keskiviikkona 24. helmikuuta. Tapahtuman tavoitteena oli kannustaa Pohjanmaan ja lähialueiden 
lukiolaisia, erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia, suuntautumaan teknologiaan esittelemällä teknologia-alojen 
tarjoamia monipuolisia opiskelu- ja uramahdollisuuksia. Tapahtumasta kirjoitettiin mm. Ilkka Pohjalainen -
lehdessä.  
 
Tilaisuuden toinen päivä oli suunnattu alalla työskenteleville asiantuntijoille, erityisesti naisille, 
verkostoitumista ja tietojen vaihtoa varten. Equalitech: Tech, Equality and the Nordics -verkkotapahtumassa 
kuultiin teknologian huippunimiä sekä muun muassa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistia. Iltapäivällä 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, Women Go Tech ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan 
toimisto järjestivät työpajan yhteisten pohjoismaisten ja baltialaisten ratkaisujen kehittämiseksi naisten 
lisäämiseksi teknillisille aloille. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä.  
 

Women Go Tech -verkosto julkaisi syyskuussa Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa raportin naisten 
työllistymisestä ICT-aloille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke oli mukana 
raportin laadintaprosessissa.  

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke ja liiton jäsenjärjestö We in Games Finland aloittivat pelien 
sukupuoliroolien ja maailmankuvien moninaistamiseksi Gender in Play -hankkeen, joka keskittyy pelien 
sukupuolistereotypioihin ja erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan peleissä. Tarkoituksena on haastaa 
erityisesti isot peliyhtiöt tarkastelemaan sekä toimintatapojaan että luomiensa pelimaailmojen sisältöä 
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Hanke toteutetaan 2021–2022 oikeusministeriön naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman työryhmän hankevaroista (50 000 euroa). Hankkeesta on erillinen 
hankeraportti. 

https://naisjarjestot.fi/tule-mukaan/galleria/tasa-arvoteoilla-vaikuttavuutta-foorumi-19-10-2021/
https://tasaarvoteot.fi/teknologia-aloille-tarvitaan-lisaa-naisia-myos-pohjanmaalla/
https://tasaarvoteot.fi/teknologia-aloille-tarvitaan-lisaa-naisia-myos-pohjanmaalla/
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110?aId=1.12221590
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110?aId=1.12221590
https://tasaarvoteot.fi/equalitech-2021-inspires-professionals-with-an-interest-in-tech-to-ensure-diversity-and-equality-in-the-field/
https://www.youtube.com/watch?v=ecg4RLyPh1g&t=53s
https://womengotech.com/
https://womengotech.com/initiatives/norden/
https://womengotech.com/initiatives/norden/
https://tasaarvoteot.fi/info/hanke-pelien-sukupuoliroolien-ja-maailmankuvan-moninaistamiseksi/
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Hankkeelle nimitettiin nelihenkinen ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäistä kertaa helmikuussa. 
Ohjausryhmään kuuluvat tutkija, FM Usva Friman Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen 
huippuyksiköstä, Naisten Linjan Turv@verkko-hankkeen projektipäällikkö, VTL, TaT Louna Hakkarainen, 
tasa-arvoasian neuvottelukunnan asiantuntija, FT Nina Järviö, ja Rovio Entertainment Corporationin 
henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, FM Heini Kaihu.  

Hankkeessa toteutettiin peliyritysten haastatteluja pelihahmojen sukupuolesta ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan käsittelystä peleissä. Hankkeen suomalaisia pelejä ja hahmojen sukupuolta tarkastelleen 
määrällisen analyysin mukaan suomalaisten pelien pelattavien hahmojen sukupuolijakauma on suhteellisen 
tasainen, mutta suurin osa pelattavista hahmoista on silti miehiä. Haastatteluiden ja hankkeessa tehtyjen 
selvitysten pohjalta hankkeessa laaditaan peliyrityksille suunnattu materiaali sukupuolen käsittelystä ja 
naisiin kohdistuvan väkivallan huomioimisesta pelimaalimassa.  

Hanketta esiteltiin oikeusministeriön järjestämässä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa seminaarissa 
25.11.2021 Pankkisalissa ja etänä. Hanke-esittelyn lisäksi tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu Pelit, 
sukupuoli ja sukupuoleen perustuva väkivalta – kohti tasa-arvoisempia pelimaailmoja. Paneelissa 
keskustelijoina olivat Terhi Heinilä, Senior Narrative Designer Eevi Korhonen, Housemarque, FM, 
tohtorikoulutettava Usva Friman, pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö, Tampereen yliopisto sekä 
VTL, TaT, projektipäällikkö Louna Hakkarainen, Turv@verkko -hanke, Naisten Linja ry. Keskustelua 
moderoi We in Games Finlandin Emilia Machuca. Puheenjohtajana toimi oikeusministeriön 
osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto.  Tilaisuuden avasi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tasaarvoteot.fi/digitaalinen-vakivalta-vaatii-lisaa-toimenpiteita/
https://oikeusministerio.fi/-/oikeusministeri-anna-maja-henrikssonin-puhe-digitaalinen-maailma-ja-vakivalta-seminaarissa-25.11.2021
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Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen jatkoi ohjausryhmän 
jäsenenä ja myöhemmin puheenjohtajana ESR-rahoitteisessa Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -
hankkeessa, jota toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoinnissa 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. 

 

5.3 10 tasa-arvotekoa kuntiin! 
 

 

Yksi keskeisistä liiton teemoista oli viime vuonna kuntavaalit, joissa äänestettiin koronan viivästyttämisen 
johdosta vasta 13.6.2021. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui kampanjointiin ajan mukaisesti sosiaalisessa 
mediassa ja nettisivujen kautta. 10 tasa-arvotekoa kuntiin-kampanjassa haluttiin keskittää huomiota tasa-
arvon läpileikkaavuuteen kuntien tarjoamissa palveluissa. Haastoimme ehdokkaat valitsemaan yhden tai 
useamman tasa-arvoteon, jotka olivat  

Turvakotipaikkoja lisätään!  
Tytöistä tulee insinöörejä!  

Ehkäisy on maksutonta! 
Urheilun tilat ja avustukset jaetaan tasa-arvoisesti! 

Tekoja vihapuhetta vastaan!  
Sote-alan työoloja parannetaan!  

Maahan muuttaneet naiset työllistyvät! 
Varhaiskasvatus edistää tasa-arvoa! 

Tyttöjen häirintään puututaan!  
Naiset johtavat muutakin kuin sotea! 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Turvakotipaikkoja-lisataan-1.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Tytoista-tulee-insinooreja-1.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatetoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Ehkaisy-on-maksutonta.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Urheilun-tilat-ja-avustukset-jaetaan-tasa-arvoisesti.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Tekoja-vihapuhetta-vastaan.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Sote-alan-tyooloja-parannetaan.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Maahan-muuttaneet-naiset-tyollistyvat.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntaavaalien-tasa-arvoteoista-Varhaiskasvatus-edistaa-tasa-arvoa.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntaavalien-tasa-arvoteoista-Tyttojen-hairintaan-puututaan.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taustatietoa-kuntavaalien-tasa-arvoteoista-Naiset-johtavat-muutakin-kuin-sotea.pdf
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Viestintäkampanja koostui kahdesta kokonaisuudesta, jotka näkyivät liiton sosiaalisen median kanavissa 
maaliskuusta kesäkuuhun.  Tavoitteena oli jakaa tietoutta kuntavaaliaiheista ja kannustaa ehdokkaita 
sitoutumaan tasa-arvotekoihin, jakamaan niitä eteenpäin omilla sivuillaan ja äänestäjät äänestämään 
kampanjaan sitoutuneita. Kampanjassa julkaistiin myös Presidentti Tarja Halosen video ja ministerien sekä 
oppositiota edustavien naisjärjestöjohtajien valinnat tasa-arvoteoiksi. Lisäksi jokaisesta kampanjateemasta 
julkaistiin blogiteksti jäsenjärjestöjemme asiantuntijoilta. Kampanjaan sitoutuneille ehdokkaille jaettiin 
tasa-arvotietoa ja ehdokkaat saivat näkyvyyttä liiton viestintäkanavissa. Noin 200 mukaan lähteneestä 
ehdokkaasta yli 70 tuli valituksi. Vaalien jälkeen perustettiin tasa-arvoisen kuntapäätöksenteon 
vinkkipankki valtuutetuille, jonne kerätään tasa-arvoa kunnissa edistäviä aloitteita.  

Naisten osuus kuntavaaleissa valituista ylitti ensimmäistä kertaa 40 prosentin rajan. Liitto muistutti 
vaalien jälkeen julkaistussa kannanotossaan, että historiallisen tasa-arvoisen kuntavaalituloksen on 
näyttävä luottamuspaikkajaossa. Kuntavaalikampanja sai näkyvyyttä Työväen sivistysliiton Aikamerkki-
lehdessä sekä Suomenmaassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/tasa-arvon-edistaminen-kunnissa/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/tasa-arvon-edistaminen-kunnissa/
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6. RESURSSIT 
 
 
 
 
 

Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionavustus perustuu lakiin (663/2007) eräiden naisjärjestöjen valtionavusta. 
Vastuuministeriönä on opetus- ja kulttuuriministeriö. Naisjärjestöjen kattojärjestöön 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 2021 valtionavustus mahdollisti 
työntekijöiden työsuhteiden jatkamisen toistaiseksi voimassa oleviksi ja liiton vahvistamisen entistä 
ammattimaisemmaksi tasa-arvotoimijaksi. 

 

6.1 Talouskertomus 

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. Vuonna 2021 liiton toiminta-avustus oli 495 000 euroa. Liitto vaikutti myös sen puolesta, että 
lisätukea saivat opetus- ja kulttuuriministeriön jakosuhteen mukaisesti NYTKIS ja Monika-Naiset liitto.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti vuoden 2021 valtionapuun muun muassa neuvottelemalla 
opetusministeri Jussi Saramon ja valtiosihteeri Minna Kelhän kanssa, vaikuttamalla laajasti päättäjiin ja 
nostamalla aktiivisesti esiin naisten oikeuksien ajankohtaisia teemoja. Liiton puheenjohtaja Eva Biaudet 
teki eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle määräraha-aloitteen naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, 
joka sai puoluerajat ylittävää tukea.  

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto sai vuonna 2021 hanketukia seuraavasti:  

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö 66 623,46 euroa, 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta osallistui hankkeeseen omassa budjetissaan 20 000 
eurolla.  

• Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuoden hanke Naisjärjestöjen Suomi, Jenny ja 
Antti Wihurin rahasto 20 000 euroa. 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlavuoden hanke Kvinnorörelsen och det 
nordiska samarbetet inom jämställdhet och kultur, Svenska kulturfonden 20 000 euroa.  

Muita liiton tuloja olivat 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. 
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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.  

 

6.2 Hallinto ja henkilöstö 
 

KUNNIAPUHEENJOHTAJA KUNNIAJÄSENET 

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila 2020- Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995 

Ministeri Marjatta Väänänen 2011-2020 †16.10.2020  

 

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 

 VTM Tuija-Riitta Lindholm, 2011 

 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 2011 

 Pastori Leena Salmensaari, 2011 

 Viestintäkonsultti Satu Keiski-Toni, 2021 

 Opetusneuvos Riikka Vacker, 2021 

 Professori emerita Terttu Utriainen, 2021 

 Erikoissairaanhoitaja Elina Suonio-Peltosalo, 
2021 

 Kotitalouden lehtori Tuula Ahola, 2021 

 Professori Helena Ranta, 2021 

 

Hallitus  

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Toimimme kansallisten korona-ajan suositusten 
mukaisesti ja kokouksia pidetiin seuraavasti: etänä kolme kokousta, hybridimallisena kaksi kokousta ja yksi 
kokous niin että kaikki olivat läsnä. Lisäksi järjestettiin kaksi sähköpostikokousta.  
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HALLITUS 2021 TOIMIKAUDET LÄSNÄOLO 
KOKOUKSISSA 

Puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet 2016-2021 7 
Varapuheenjohtaja, toimistopäällikkö Larisa 
Arminen 

2019-2021 6 

Varapuheenjohtaja, TkT Tuula Pohjola  2019-2021 8 
Aluekehityspäällikkö Helena Aaltonen 2018-2021 8 
Puheenjohtaja Nina Hahtela 2017-2022 6 
Puheenjohtaja Bahar Mozaffari 2018-2023 3 
Toimitusjohtaja Marja Pihnala 2019-2021 7 
Toiminnanjohtaja Annica Moore 2019-2021 3 
Kehittämispäällikkö Anu Talka 2020-2022 7 
Toimitusjohtaja Carita Orlado 2020-2022 6 
Toimitusjohtaja Pirta Hulsi 2020-2022 8 
Henkilöstöpäällikkö Saara Paavola 2021-2023 4 
Toiminnanjohtaja Taru Anttonen 2021-2023 6 

Tilintarkastajat  

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

Toiminnantarkastajat  

Varsinainen Anne Pönni  
Varalla Anja-Riitta Ketokoski  

Keskusliiton toimisto  

Toimisto sijaitsee Naisasialiitto Unionin tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki. Liitto 
siirtyi pääosin etätyöskentelyyn maaliskuussa 2020 ja työskentely on jatkunut vuoden 2021 aikana 
hybridimallisena aina tartuntatilanteen mukaan koko vuoden.  

Henkilöstö  

Naisjärjestöjen Keskusliiton työntekijöitä on vakinaistettu ja syksyllä 2021 oli yhteensä 8–10 työntekijää: 
pääsihteeri, järjestöpäällikkö, projektipäällikkö & kansainvälisten asioiden asiantuntija, vaikuttamisen 
suunnittelija (2) / oikeudellisen vaikuttamisen koordinaattori, tiedottaja, viestinnän koordinaattori, 
projektikoordinaattori (yhteensä noin yksi henkilötyövuosi), vaikuttamisen koordinaattori ja hallinnon 
assistentti. Talvella 2021 palkattiin määräaikainen juhlavuoden projektikoordinaattori. Vuoden lopussa 
arkiston käsittelyä varten palkattiin määräaikainen arkistotyöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Marras-
joulukuun ajan toimistossa työskenteli koordinaattori. Liiton henkilöstötoimikunta kokoontui aktiivisesti ja 
päivitti mm. liiton henkilöstölinjaukset ja etätyökäytännöt.  

Liiton henkilökunnan hyvinvointiin, psykososiaaliseen kuormitukseen ja terveyteen korona-aikana ja 
etätyössä kiinnitettiin paljon huomiota. Naisjärjestöjen Keskusliiton toimisto oli organisoitunut 
johtoryhmään ja tiimeihin (vaikuttamis-viestinnän tiimi, hankkeet- ja tapahtumatiimi sekä jäsenjärjestöt, 
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hallinto ja talous -tiimi). Jatkettiin toimiston tiivistä yhteistyötä, vuosittaisia kehityskeskusteluita ja 
työajanseurantaa. Työterveyspalvelut hankittiin Terveystalolta ja taloushallinnon palvelut Necarex Oy:ltä. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki Naisjärjestöjen Keskusliittoon työsuojelutarkastuksen lokakuussa 
osana järjestöihin suunnattua tarkastuskierrosta.  

HENKILÖSTÖ 

Pääsihteeri LitM Terhi Heinilä 

Järjestöpäällikkö VTM Anniina Vainio 
Vaikuttamisen suunnittelija (äitiys ja perhevapaalla 
2021) 

VTM Maria Mailasalo 

Projektipäällikkö & kansainvälisten asioiden 
asiantuntija 

VTK Liisa Ketolainen 

Viestinnän koordinaattori FM Salla Kajanmaa 
Tiedottaja (16.1.2021 asti) YTK Riikka Jauhiainen 
Tiedottaja (1.2.2021 alkaen) YTM, FM Heli Laakkonen 
Hallinnon assistentti (1.1.-31.12.2021) Tradenomi AMK Jutta Ojanen 
Oikeudellisen vaikuttamisen koordinaattori 50 % 
(1.1.-1.9.2021) 

OTM Katariina Pursimo 

Vaikuttamisen koordinaattori 20 % FM Annika Hinkkanen 
Projektikoordinaattori (1.1.-31.12.2021) YTM Karoliina Paakkinen 
Projektikoordinaattori, äitiys- ja perhevapaalla 
(5.10.2020-23.5.2021, 16.8.asti) 

VTM Erna Alitalo 

Vaikuttamisen koordinaattori (21.6.2021 alkaen), 
Vaikuttamisen suunnittelija (1.10.2021 alkaen) 

FM Merja Kähkönen 

Projektikoordinaattori (16.11. asti) VTM Aino Hiltunen 
Arkistoija (6.9.-31.12.2021) Merja Lahtinen 
Koordinaattori (1.11.-31.12.2021) FM Riitta Komulainen 

 

Toimikunnat  

Työvaliokunta  
 
Puheenjohtaja Eva Biaudet  
Varapuheenjohtajat Larisa Arminen sekä Tuula Pohjola,  
Toimikuntien puheenjohtajat Marja Pihnala sekä Annica Moore.  
Sihteerinä toimi pääsihteeri.  

Työvaliokunta kokoontui tarvittaessa ennen hallituksen kokouksia mm. valmistelemaan hallituksen 
toimintaa ja tekemään henkilöstöön liittyviä päätöksiä.  

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta 
  
Puheenjohtaja Satu Keiski-Toni,  
Tuula Pohjola, Taru Anttonen, Helena Aaltonen, Nina Hahtela ja Carita Orlando. 
Sihteerinä toimi tiedottaja.  
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Toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana neljä kertaa keskustelemaan liiton viestinnästä ja sen 
suunnittelusta.  

Järjestö- ja taloustoimikunta  
 
Puheenjohtaja Larisa Arminen  
Anu Talka, Tuula Pohjola  
Sihteerinä toimi pääsihteeri  

Toimikunta keskusteli säännöllisesti järjestön taloudesta.  

Henkilöstöasioiden toimikunta 
  
Puheenjohtaja Marja Pihnala  
Larisa Arminen, Tuula Pohjola ja Anu Talka  
Sihteerinä toimi pääsihteeri.  

Toimikunta kokoontui aktiivisesti koko vuoden ajan ja valmisteli säännöllisesti järjestön henkilöstöasioita 
ja mm. uudisti liiton henkilöstölinjaukset ja hallinto- ja talousohjesäännön.  

Tulevaisuustoimikunta 
  
Puheenjohtaja Annica Moore  
Pirta Hulsi, Taru Anttonen ja Saara Paavola  
Sihteerinä toimi pääsihteeri.  

Toimikunta kokoontui kahdesti keskustelemaan Keskusliiton toiminnasta ja tavoitteista tulevaisuudessa.  

Oikeudellinen toimikunta  
 
Puheenjohtaja Terttu Utriainen  
Anja-Riitta Ketokoski, Johanna Niemi, Kevät Nousiainen, Mirva Niskasaari, Kristina Stenman, Heini 
Vaari. 
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 ja Tuula Pohjola. 
Sihteerinä toimi vaikuttamisen koordinaattori/projektikoordinaattori. Lisäksi mukana olivat pääsihteeri ja 
projektipäällikkö.  

Suunnitellakseen ja työstääkseen liiton 110-vuotisjuhlavuotta 2021, liitto perusti 110-
vuotisjuhlatoimikunnan 24.4.2020. Toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana yhdeksän kertaa ja 
kokonaisuudessaan 16 kertaa. Kokouksissa suunniteltiin juhlavuoden teemoja, kampanjoita, viestintää, 
tapahtumia ja taloutta.  
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Vaalivaliokunta  
 
Vaalivaliokuntaan vuodelle 2021 valittiin vuosikokouksessa:  

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 järjestöpäällikkö Anniina Vainio.  

Vuosikokous  

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous järjestettiin hybridikokouksena 15.11.2021 Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Kokoukseen osallistui 110 osallistujaa yhteensä 47 jäsenjärjestöstä.  

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat vuoden 2020 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen 
hyväksyminen, vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen, jäsenmaksujen 
vahvistaminen vuodeksi 2022, tilin- ja toiminnantarkastajien valinta vuodeksi 2022, puheenjohtajan valinta 
kaudelle 2022–2024 ja hallituksen jäsen valinta kaudelle 2022–2024.  

Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton oikeudellisen toimikunnan jäsen, yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Kristina Stenman. Liiton hallitusvaali toimitettiin eVaalina. Kokouksen teknisestä toteutuksessa Zoomissa 

vastasi Rajupaja Oy, joka toteutti kokouksen striimauksen, äänestykset ja tekniikan sekä kaiken teknisen 
neuvonnan ja tuen).  

Puheenjohtaja Eva Biaudet avasi vuosikokouksen luomalla katsauksen koronavuoden aikaiseen 
naisjärjestöjen aktiiviseen toimintaan. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 Tuloslaskelma ja tase sekä 
vuoden 2020 toimintakertomus. Varapuheenjohtaja Larisa Arminen esitteli vuoden 2022 talouden ja 
pääsihteeri Terhi Heinilä vuoden 2022 toimintasuunnitelman yhteydessä liiton toimintalinjaukset.  

Kokouksen julkilausuma: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn vahvistaminen otettava 
painopisteeksi kunnissa ja hyvinvointialueilla.  

Vuosikokouksessa 15.11.2021 valittiin Naisjärjestöjen Keskusliiton uusi puheenjohtaja kahdesta 
ehdokkaasta ja hallitukseen kolme uutta jäsentä sekä yksi jatkava jäsen. Hallitusvaaliin oli hakijoita 
ilmoittautunut mukaan kahdeksan.  

Puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2022-2024:  
Saara-Sofia Siren, Suomen Voimisteluliitto ry  

Hallituksen jäseniksi valittiin kaudeksi 2022-2024:  
Murto, Katarina Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry  
Tiiri, Jaana Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys - Rusetti ry  
Kaunisto, Emilia Mothers in Business MiB ry  
Pohjola, Tuula Soroptimist International Finland ry  

Vuosikokouksessa valittiin uusi vaalivaliokunta vuodelle 2022. 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 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestot-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisen-tyon-vahvistaminen-otettava-painopisteeksi-kunnissa-ja-hyvinvointialueilla/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestot-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisen-tyon-vahvistaminen-otettava-painopisteeksi-kunnissa-ja-hyvinvointialueilla/
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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. 
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JÄSENJÄRJESTÖT  

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON JÄSENJÄRJESTÖT 31.12.2021 

African Care ry Quin Suomi ry – Quin Finland rf 

Aktiivinen synnytys ry Vammaisten Naisten Valtakunnallinen Yhdistys – 
Rusetti ry 

Amal ry Soroptimist International Finland 

Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys - 
Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening r.y. 

Suomalainen Naisliitto ry 

Business and Professional Women Finland ry 
(BPW Finland) 

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands 
Kvinnliga Akademikers Förbund ry 

Eurooppanaiset ry Suomen Delta Kappa Gamma-yhdistys ry 

Exit – pois prostituutiosta ry Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry – 
Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf 

Finlands svenska Marthaförbund rf Suomen Keskustanaiset ry 

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry Suomalainen Konkordia-liitto ry 

Gynekologinen Potilasjärjestö Korento ry Suomen Kosmetologien Yhdistys – 
Kosmetologförening i Finland ry 

Helsingin Demarinaiset ry Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry – 
Finlands Kristdemokratiska (KD) Kvinnor rf 

Imetyksen tuki ry Suomen Kätilöliitto – Finlands 
Barnmorskeförbund ry 

Kalevalaisten Naisten Liitto ry Suomen Naishammaslääkärit ry 

Kokoomuksen Naisten Liitto ry - Samlingpartiets 
Kvinnoförbund rf. 

Suomen Naislääkäriyhdistys – Finlands kvinnliga 
läkares förbund ry 

Konkordia-liitto ry Suomen Naisyhdistys ry 

Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas 
förbund ry 

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten 
liitto ry (Suomen NNKY-liitto) 

Kuluttajaekonomistit ja Teknologit Cotes ry Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 

Kuurojen Liitto ry Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet 
i Finland ry 

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys r.y. Suomen Voimisteluliitto ry 

Lyömätön Linja Espoossa ry Suomen Yrittäjänaiset ry 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Svenska Kvinnoförbundet rf 

Marttaliitto ry Syömishäiriöliitto - SYLI ry 

Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja 
liikunta ry 

Suomen Somalinaisten Kehitys ry 

Monika-Naiset liitto ry Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Textillärarförbundet 
rf 

Mothers in Business MiB ry Tunne Rintasi ry, rf 

Naisagronomit ry Suomen Un Women ry 

Naisjuristit – Kvinnliga jurister ry Vaikuttajaverkosto WoMan ry 

Naismetsänhoitajat ry Vaikuttavat naiset ry 

Naisopiston Ystävät ry Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) 

Naisten Kulttuuriyhdistys ry Vihreät Naiset ry 

Naistenkartano ry WIZO rf 

Naisten Linja Suomessa ry Women in Film and Television (WIFT Finland) ry 

Naisteologit ry, Kvinnliga teologer rf Women in Mining Finland ry 
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Naistoimittajat ry We in Games Finland ry 

Nicehearts ry Zonta International Piiri 20 ry 

Pelastusalan naiset ry  

Perussuomalaiset naiset – Sannfinländska kvinnor 
ry 

 

Plan International Suomi  

 

Yhteensä 71 jäsenjärjestöä, joissa yli 400 000 jäsentä. 
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LIITTEET 
 

Liite 1 Lausunnot, kannanotot, julkaisut ja kuulemistilaisuudet 

 
Lausunnot 
 
22.1.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto: Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko 
28.1.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- 
ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 
5.3.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että uudelle naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijalle 
annetaan laajat tiedonsaantioikeudet 
18.3.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta 
18.3.2021 Lausunto: Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista 
1.4.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
sairasvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 
22.4.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-työryhmän 
mietinnöistä 
6.5.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle 
vanhemmuuslaiksi 
30.6.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto sisäministeriölle: Pelastusalan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos 
2.7.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Suomen yhdistetystä 24.–26. määräaikaisraportista YK:n 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta 
3.8.2021 Comment on the Draft Recommendation of the Committee of Ministers to member States on 
combating hate speech 
9.8.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeesta: Arvioinnin tarkoitus on 
edistää sukupuolten tasa-arvoa 
17.8.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton kommentit tasa-arvopoliittisen selonteon kuulemisessa 
17.8.2021 Kvinnoorganisationernas Centralförbunds kommentarer om redogörelsen om 
jämställdhetspolitiken 
10.9.2021 Lausunto uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan Suomen 17. määräaikaisraportista 
30.9.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä 
20.10.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi 
ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp) 
27.10.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 
muuttamisesta (HE 7/2021) 
28.10.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton vastaukset yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen kuulemiseen 
29.10.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monika Naiset-liitto & Nytkis – Naisjärjestöt Yhteistyössä: Lausunto 
hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021 vp) 
5.11.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto työryhmän mietinnöstä lähestymiskiellon tehostamisesta 
17.11.2021 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp) 
25.11.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naiset liiton täydentävä lausunto hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp) 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-valtioneuvoston-tasa-arvopoliittinen-selonteko/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-oikeusministerion-hallinnonalan-erityisviranomaisten-tuki-ja-hallintotehtavien-uudelleen-jarjestamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-oikeusministerion-hallinnonalan-erityisviranomaisten-tuki-ja-hallintotehtavien-uudelleen-jarjestamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-etta-uudelle-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-raportoijalle-annetaan-laajat-tiedonsaantioikeudet/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vaatii-etta-uudelle-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-raportoijalle-annetaan-laajat-tiedonsaantioikeudet/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-helsingin-kaupungin-palveluiden-tasa-arvosta-ja-yhdenvertaisuudesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-helsingin-kaupungin-palveluiden-tasa-arvosta-ja-yhdenvertaisuudesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sairasvakuutuslain-tyosopimuslain-ja-varhaiskasvatuslain-muuttamisesta-seka-niihin-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sairasvakuutuslain-tyosopimuslain-ja-varhaiskasvatuslain-muuttamisesta-seka-niihin-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausuntoluonnos-yhteisollinen-kansalaistoiminta-2020-tyoryhman-mietinnosta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausuntoluonnos-yhteisollinen-kansalaistoiminta-2020-tyoryhman-mietinnosta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausuntoluonnos-luonnoksesta-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausuntoluonnos-luonnoksesta-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-sisaministeriolle-pelastusalan-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toimintaohjelmaluonnos/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-sisaministeriolle-pelastusalan-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toimintaohjelmaluonnos/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-suomen-yhdistetysta-24-26-maaraaikaisraportista-ykn-kaikkinaisen-rotusyrjinnan-poistamista-koskevan-yleissopimuksen-taytantoonpanosta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-suomen-yhdistetysta-24-26-maaraaikaisraportista-ykn-kaikkinaisen-rotusyrjinnan-poistamista-koskevan-yleissopimuksen-taytantoonpanosta/
https://naisjarjestot.fi/comment-on-the-draft-recommendation-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-combating-hate-speech/
https://naisjarjestot.fi/comment-on-the-draft-recommendation-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-combating-hate-speech/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-lainvalmistelun-vaikutusarviointiohjeesta-arvioinnin-tarkoitus-on-edistaa-sukupuolten-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-lainvalmistelun-vaikutusarviointiohjeesta-arvioinnin-tarkoitus-on-edistaa-sukupuolten-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-kommentit-tasa-arvopoliittisen-selonteon-kuulemisessa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-kommentit-tasa-arvopoliittisen-selonteon-kuulemisessa/
https://naisjarjestot.fi/kvinnoorganisationernas-centralforbunds-kommentarer-om-redogorelsen-om-jamstalldhetspolitiken/
https://naisjarjestot.fi/kvinnoorganisationernas-centralforbunds-kommentarer-om-redogorelsen-om-jamstalldhetspolitiken/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-uudistetun-euroopan-sosiaalisen-peruskirjan-suomen-17-maaraaikaisraportista/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-uudistetun-euroopan-sosiaalisen-peruskirjan-suomen-17-maaraaikaisraportista/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-lainsaadannon-jalkiarvioinnin-kehittamisesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-132-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-132-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-he-7-2021/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-he-7-2021/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-monika-naiset-liitto-nytkis-naisjarjestot-yhteistyossa-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-valtion-talousarvioksi-vuodelle-2022-he-146-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-monika-naiset-liitto-nytkis-naisjarjestot-yhteistyossa-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-valtion-talousarvioksi-vuodelle-2022-he-146-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-tyoryhman-mietinnosta-lahestymiskiellon-tehostamisesta/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-ja-monika-naiset-liiton-taydentava-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-ja-monika-naiset-liiton-taydentava-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
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26.11.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 
21.12.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja 
toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa 
21.12.2021 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto arviomuistiosta avioliittoon pakottamisen 
rangaistavuudesta 
 

Kannanotot 
 
19.3.2021 Vetoomus: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ kunnissa – poliittinen tahtotila ja 
rakenteet saatava kuntoon, yhdessä Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion kanssa 
6.4.2021 Perhevapaauudistuksen tulee lisätä isien vanhempainvapaiden käyttöä huomattavasti 
7.5.2021 Istanbulin sopimus 10 vuotta – Toteuttaminen ja resursointi on Suomessa edelleen kesken 
28.6.2021 Naisjärjestöjen keskusliitto ja NYTKIS: Naisten moninaisuus on voimavara 
5.7.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto: Historiallisen tasa-arvoisen kuntavaalituloksen näyttävä 
luottamuspaikkajaossa 
5.8.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto: Seksuaalinen väkivalta saatava viimein loppumaan 
17.8.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto tasa-arvopoliittisesta selonteosta: Suomella on kansallinen ja 
kansainvälinen velvoite huomioida erityisesti naiset ja vähemmistöt 
19.8.2021 57 naisjärjestöä: Suomella on vastuu tukea Afganistanin naisten oikeuksien puolustajia 
3.9.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto: Väkivallan vastaisen työn rahoitus turvattava 
14.9.2021 Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä 
johtuvaan syrjintään työelämässä, yhdessä SAK:n, Akavan, STTK:n, MiB:n ja Monimuotoisten perheiden 
kanssa 
15.10.2021 Pakkoavioliittoesityksestä puuttuva mitätöintimahdollisuus jättää naisten oikeudet 
toteutumatta 
15.11.2021 Naisjärjestöt: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn vahvistaminen otettava 
painopisteeksi kunnissa ja hyvinvointialueilla 
2.12.2021 Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on parannus, mutta vain osalle seksuaalirikosten uhreista 
 

Tiedotteet & muut julkaisut 
 
8.1.2021 Tehdään enemmän, tehdään paremmin! -webinaari tiistaina 16.2.2021 
19.2.2021 Presidentti Tarja Halonen haastaa urheilujärjestöt tasa-arvotekoihin naisten johtajuuden 
lisäämiseksi urheilussa  
1.3.2021 Millainen olisi Suomi ilman naisia? 
5.3.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto haastaa kuntavaaliehdokkaat tasa-arvotekoihin! 
20.4.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee vaikuttamisen koordinaattoria 
28.4.2021 Vihapuheen torjumiseen on olemassa keinot, nyt tarvitaan tekoja 
17.5.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto täyttää 110 vuotta suurempana kuin koskaan 
19.5.2021 Kvinnoorganisationernas Centralförbund fyller 110 år större än någonsin 
24.5.2021 Uskonnollisten johtajien on otettava vastuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisessa 
25.5.2021 Religiösa ledare bör ta ansvar för att ingripa i våldet mot kvinnor 
27.5.2021 Presidentti Tarja Halonen ja Naisjärjestöjen Keskusliitto haastavat ehdokkaat ja kuntapäättäjät 
tekemään kunnissa 10 tasa-arvotekoa ja äänestämään tasa-arvoon sitoutuneita ehdokkaita! 
13.9.2021 Tervetuloa mediatilaisuuteen: Mihin naisjärjestöjä tarvitaan 2020-luvulla? 
14.9.2021 Välkomna på medieträff: Varför behövs kvinnoorganisationerna på 2020-talet? 
20.9.2021 Vetoomus Afganistanin naisten ja tyttöjen suojelemiseksi presidentti Tarja Halosen aloitteesta 
20.9.2021 Proclamation to the international community By five Afghan women’s NGOs 

https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-toimenpidesuunnitelmasta-lainsaadannon-ja-toimintatapojen-uudistamiseksi-vuoroasuvien-lasten-tilanteissa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-toimenpidesuunnitelmasta-lainsaadannon-ja-toimintatapojen-uudistamiseksi-vuoroasuvien-lasten-tilanteissa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-arviomuistiosta-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavuudesta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-arviomuistiosta-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavuudesta/
https://vakivaltaobservatorio.fi/vetoomus/
https://vakivaltaobservatorio.fi/vetoomus/
https://naisjarjestot.fi/perhevapaauudistuksen-tulee-lisata-isien-vanhempainvapaiden-kayttoa-huomattavasti/
https://naisjarjestot.fi/perhevapaauudistuksen-tulee-lisata-isien-vanhempainvapaiden-kayttoa-huomattavasti/
https://naisjarjestot.fi/istanbulin-sopimus-10-vuotta-toteuttaminen-ja-resursointi-on-suomessa-edelleen-kesken/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-ja-nytkis-naisten-moninaisuus-on-voimavara/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-historiallisen-tasa-arvoisen-kuntavaalituloksen-nayttava-luottamuspaikkajaossa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-historiallisen-tasa-arvoisen-kuntavaalituloksen-nayttava-luottamuspaikkajaossa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-seksuaalinen-vakivalta-saatava-viimein-loppumaan/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-tasa-arvopoliittisesta-selonteosta-suomella-on-kansallinen-ja-kansainvalinen-velvoite-huomioida-erityisesti-naiset-ja-vahemmistot/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-tasa-arvopoliittisesta-selonteosta-suomella-on-kansallinen-ja-kansainvalinen-velvoite-huomioida-erityisesti-naiset-ja-vahemmistot/
https://naisjarjestot.fi/53-naisjarjestoa-suomella-on-vastuu-tukea-afganistanin-naisten-oikeuksien-puolustajia/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-vakivallan-vastaisen-tyon-rahoitus-turvattava/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa/
https://naisjarjestot.fi/hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa/
https://naisjarjestot.fi/pakkoavioliittoesityksesta-puuttuva-mitatointimahdollisuus-jattaa-naisten-oikeudet-toteutumatta/
https://naisjarjestot.fi/pakkoavioliittoesityksesta-puuttuva-mitatointimahdollisuus-jattaa-naisten-oikeudet-toteutumatta/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestot-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisen-tyon-vahvistaminen-otettava-painopisteeksi-kunnissa-ja-hyvinvointialueilla/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestot-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastaisen-tyon-vahvistaminen-otettava-painopisteeksi-kunnissa-ja-hyvinvointialueilla/
https://naisjarjestot.fi/seksuaalirikoslainsaadannon-uudistus-on-parannus-mutta-vain-osalle-seksuaalirikosten-uhreista/
https://naisjarjestot.fi/tehdaan-enemman-tehdaan-paremmin/
https://naisjarjestot.fi/presidentti-tarja-halonen-haastaa-urheilujarjestot-tasa-arvotekoihin-naisten-johtajuuden-lisaamiseksi-urheilussa/
https://naisjarjestot.fi/presidentti-tarja-halonen-haastaa-urheilujarjestot-tasa-arvotekoihin-naisten-johtajuuden-lisaamiseksi-urheilussa/
https://naisjarjestot.fi/millainen-olisi-suomi-ilman-naisia/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-haastaa-kuntavaaliehdokkaat-tasa-arvotekoihin/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-haastaa-kuntavaaliehdokkaat-tasa-arvotekoihin/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-hakee-vaikuttamisen-koordinaattoria/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-hakee-vaikuttamisen-koordinaattoria/
https://naisjarjestot.fi/vihapuheen-torjumiseen-on-olemassa-keinot-nyt-tarvitaan-tekoja/
https://naisjarjestot.fi/vihapuheen-torjumiseen-on-olemassa-keinot-nyt-tarvitaan-tekoja/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-tayttaa-110-vuotta-suurempana-kuin-koskaan/
https://naisjarjestot.fi/kvinnoorganisationernas-centralforbund-fyller-110-ar-storre-an-nagonsin/
https://naisjarjestot.fi/uskonnollisten-johtajien-on-otettava-vastuu-naisiin-kohdistuvaan-vakivaltaan-puuttumisessa/
https://naisjarjestot.fi/religiosa-ledare-bor-ta-ansvar-for-att-ingripa-i-valdet-mot-kvinnor/
https://naisjarjestot.fi/presidentti-tarja-halonen-ja-naisjarjestojen-keskusliitto-haastavat-ehdokkaat-ja-kuntapaattajat-tekemaan-kunnissa-10-tasa-arvotekoa-ja-aanestamaan-tasa-arvoon-sitoutuneita-ehdokkaita/
https://naisjarjestot.fi/presidentti-tarja-halonen-ja-naisjarjestojen-keskusliitto-haastavat-ehdokkaat-ja-kuntapaattajat-tekemaan-kunnissa-10-tasa-arvotekoa-ja-aanestamaan-tasa-arvoon-sitoutuneita-ehdokkaita/
https://naisjarjestot.fi/tervetuloa-mediatilaisuuteen-mihin-naisjarjestoja-tarvitaan-2020-luvulla/
https://naisjarjestot.fi/valkomna-pa-medietraff-varfor-behovs-kvinnoorganisationerna-pa-2020-talet/
https://naisjarjestot.fi/vetoomus-afganistanin-naisten-ja-tyttojen-suojelemiseksi-presidentti-tarja-halosen-aloitteesta/
https://naisjarjestot.fi/proclamation-to-the-international-community-by-five-afghan-womens-ngos/
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30.9.2021 “Maailma tarvitsee uuden naisten asemaa käsittelevän maailmankonferenssin” - Naisjärjestöjen 
tiivis yhteistyö yli kansallisten rajojen sai kannatusta juhlaseminaarissa 
1.10.2021 “Världen behöver en ny världskonferensom kvinnans ställning” - Kvinnoorganisationernas aktiva 
samarbete över nationsgränserna fick undrerstöd på jubileumsseminariet 
27.10.2021 Raamatuntulkinnoista löytyy mahdollisuus sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
15.11.2021 Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén Naisjärjestöjen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi 
2.12.2021 Naiset ihmisoikeuksien puolesta – Naisjärjestöjen Keskusliitto 2002–2020 -historiakatsaus 
20.12.2021 ”Olemme kansanliike, jota ei voi ohittaa”, Eva Biaudet’n haastattelu 
22.12.2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee tapahtumakoordinaattoria 
 

Kuulemistilaisuudet 
 
14.6.2021 Oikeusministeriö: Vaikutusarviointiohjeen valmistelu – ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
(kirjallinen lausunto) 
17.8.2021 Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoselonteko (Terhi Heinilä, Merja Kähkönen; kirjallinen 
lausunto) 
20.10.2021 Eduskunnan lakivaliokunta: HE 132/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi 
ja siihen liittyviksi laeiksi (kirjallinen lausunto) 
27.10.2021 Eduskunnan lakivaliokunta: HE 7/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 
muuttamisesta (Merja Kähkönen; kirjallinen lausunto) 
27.10.2021 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto: HE 146/2021 vp Hallituksen esitys 
eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (kirjallinen lausunto yhdessä Naisjärjestöt Yhteistyössä 
– NYTKISin ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa) 
28.10.2021 Oikeusministeriö: Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus (kirjallinen lausunto) 
17.11.2021 Eduskunnan lakivaliokunta: HE 172/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain 
muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (Merja Kähkönen; kirjallinen lausunto ja täydentävä lausunto 
yhdessä Monika-Naiset liitto ry:n kanssa) 
26.11.2021 Oikeusministeriö: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus (Merja Kähkönen; kirjallinen 
lausunto) 
 

Puheet 
 
29.1.2021 Terhi Heinilän puhe Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen loppuwebinaarissa 
16.2.2021 EU High Level Group on Gender Equality and Sport, Terhi Heinilä 
16.2.2021 ENGSO’s Birgitta Kervinen in EU High Level Group on Gender Equality and Sports 
16.2.2021 Tehdään enemmän, tehdään paremmin! Heidi Pekkola 
8.3.2021 Finland’s commitments towards gender equality and women’s rights, Minister for Equality 
Thomas Blomqvist 
23.3.2021 Seminariet Hat och hot på nätet, Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?, Eva 
Biaudet 
18.6.2021 Terhi Heinilän tervehdys Suomen Keskustanaisten, 80 vuotta, 38. edustajakokoukselle 
24.9.2021 Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhla  

Eva Biaudet, avajaispuheenvuoro 
Riikka Vacker, avajaispuheenvuoro 
Käkisalmen Kaupungin rouvasväen yhdistys ry, pj Leena Oikarinen 
Exit ry, toiminnanjohtaja Anniina Piiroinen 
Suomen Sairaanhoitajaliitto, pj Nina Hahtela 
Women in Mining Suomi ry, hallituksen jäsen Topi Vaarala 
African Care ry, hyvinvointitoiminnan suunnittelija Fathi Osman 
Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i Finland, kassör Mikaela Steffansson 

https://naisjarjestot.fi/maailma-tarvitsee-uuden-naisten-asemaa-kasittelevan-maailmankonferenssin-naisjarjestojen-tiivis-yhteistyo-yli-kansallisten-rajojen-sai-kannatusta-juhlaseminaarissa/
https://naisjarjestot.fi/maailma-tarvitsee-uuden-naisten-asemaa-kasittelevan-maailmankonferenssin-naisjarjestojen-tiivis-yhteistyo-yli-kansallisten-rajojen-sai-kannatusta-juhlaseminaarissa/
https://naisjarjestot.fi/varlden-behover-en-ny-varldskonferens-om-kvinnans-stallning-kvinnoorganisationernas-aktiva-samarbete-over-nationsgranserna-fick-understod-pa-jubileumsseminariet/
https://naisjarjestot.fi/varlden-behover-en-ny-varldskonferens-om-kvinnans-stallning-kvinnoorganisationernas-aktiva-samarbete-over-nationsgranserna-fick-understod-pa-jubileumsseminariet/
https://naisjarjestot.fi/raamatuntulkinnoista-loytyy-mahdollisuus-sukupuolten-tasa-arvon-edistamiseen/
https://naisjarjestot.fi/kansanedustaja-saara-sofia-siren-naisjarjestojen-keskusliiton-uudeksi-puheenjohtajaksi/
https://naisjarjestot.fi/naiset-ihmisoikeuksien-puolesta-naisjarjestojen-keskusliitto-2002-2020-historiakatsaus/
https://naisjarjestot.fi/olemme-kansanliike-jota-ei-voi-ohittaa-eva-biaudetn-haastattelu/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-hakee-tapahtumakoordinaattoria/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-lainvalmistelun-vaikutusarviointiohjeesta-arvioinnin-tarkoitus-on-edistaa-sukupuolten-tasa-arvoa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-kommentit-tasa-arvopoliittisen-selonteon-kuulemisessa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-kommentit-tasa-arvopoliittisen-selonteon-kuulemisessa/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-132-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-he-7-2021/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliitto-monika-naiset-liitto-nytkis-naisjarjestot-yhteistyossa-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-valtion-talousarvioksi-vuodelle-2022-he-146-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-ja-monika-naiset-liiton-taydentava-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-avioliittolain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-172-2021-vp/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/naisjarjestojen-keskusliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-puhe-naiset-vaikuttajina-liikunnan-pelikentilla-hankkeen-loppuwebinaarissa-29-1-2021/
https://naisjarjestot.fi/eu-high-level-group-on-gender-equality-and-sport-16-2-2021-terhi-heinila/
https://naisjarjestot.fi/engsos-birgitte-kervinen-in-eu-high-level-group-on-gender-equality-and-sports-16-2-2021/
https://naisjarjestot.fi/tehdaan-enemman-tehdaan-paremmin-heidi-pekkola-16-2-2021/
https://naisjarjestot.fi/finlands-commitments-towards-gender-equality-and-womens-rights-minister-for-equality-thomas-blomqvist-8-3-2021/
https://naisjarjestot.fi/finlands-commitments-towards-gender-equality-and-womens-rights-minister-for-equality-thomas-blomqvist-8-3-2021/
https://naisjarjestot.fi/seminariet-hat-och-hot-pa-natet-hur-kan-de-nordiska-landerna-skapa-trygghet-pa-natet-eva-biaudet-23-3-2021/
https://naisjarjestot.fi/seminariet-hat-och-hot-pa-natet-hur-kan-de-nordiska-landerna-skapa-trygghet-pa-natet-eva-biaudet-23-3-2021/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-tervehdys-suomen-keskustanaisten-80-vuotta-38-edustajakokoukselle-18-6-2021/
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/09/Evan-aloituspuhe-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/09/Riikka-Vackerin-avajaispuhe-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kakisalmen-Kaupungin-Rouvasvaen-Yhdistys-ry-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/Exit-ry-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/Sairaanhoitajat-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/WiM-Suomi-Ry-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/African-Care-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/NNKY-puheenvuoro-nettiin.pdf
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Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry, projektisuunnittelija Jaana Tiiri 
Sveriges tidigare EU-kommissionär och minister, Cecilia Malmström 
Terhi Heinilä, lopetuspuheenvuoro 

25.9.2021 Varapuheenjohtaja Tuula Pohjolan tervehdys Naisjärjestöjen Keskusliitolta Soroptimistien 100-
vuotisjuhlaan 
1.10.2021 Puheenjohtaja Eva Biaudet’n puhe Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 
6.11.2021 Terhi Heinilän tervehdys Demarinaisten 16. liittokokoukseen 
 
 
 
 

Liite 2 Edustukset muissa järjestöissä ja vuosikokouksissa 

NJKL:n edustajat jäsenyysjärjestöjen vuosikokouksissa 2021  

Edustajien tehtäviin kuuluu vuosikokouksiin osallistuminen, järjestön toiminnan aktiivinen seuraaminen ja 

siitä raportointi hallituksen kokouksissa.  

Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry  

1. edustaja (äänivaltainen) Helena Aaltonen  

2. edustaja Tuula Pohjola  

3. edustaja Marja Pihnala  

4. edustaja  

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

Anniina Vainio.  

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 14.12.2021. Nytkis on mm. järjestänyt alueellista sukupolvien 

välisen dialogin työpajasarjaa, osallistunut Ylen Hyvin sanottu -kampanjaan ja valmistellut 

aluevaalitavoitteita.  

UN WOMEN Suomi ry  

1. edustaja Carita Orlando (varalla Tuula Pohjola)  

Syyskokouksen 13.11.2021 edustajana oli Tuula Pohjola. Samana päivänä järjestettiin UN Women Suomen 

40-vuotisjuhla, molemmat etänä. Tuula Pohjola ja Terhi Heinilä osallistuivat juhlaan, jossa puhui mm. 

Paula Vesala.  

Suomen YK-liitto  

1. edustaja Larisa Arminen  

https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/10/Rusetti-ry-puheenvuoro-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/cecilia-malmstrom-norden-ar-battre-rustade-men-inte-osarbar-backlash-for-jamstalldheten-kommer-krypandes/
https://naisjarjestot.fi/wp-content/uploads/2021/09/Terhin-loppupuhe-nettiin.pdf
https://naisjarjestot.fi/varapuheenjohtaja-tuula-pohjolan-tervehdys-naisjarjestojen-keskusliitolta-soroptimistien-100-vuotisjuhlaan-25-9-2021/
https://naisjarjestot.fi/varapuheenjohtaja-tuula-pohjolan-tervehdys-naisjarjestojen-keskusliitolta-soroptimistien-100-vuotisjuhlaan-25-9-2021/
https://naisjarjestot.fi/eva-biaudetn-puhe-miina-sillanpaan-ja-kansalaisvaikuttamisen-paivana-1-10-2021/
https://naisjarjestot.fi/terhi-heinilan-tervehdys-demarinaisten-16-liittokokoukseen-6-11-2021/
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YK-liiton syyskokous järjestettiin 16.12.2021. Vuoden alussa kokoukseen edustajaksi valittu Larisa 

Arminen oli estynyt osallistumasta. Liisa Ketolainen, joka edustaa Naisjärjestöjen Keskusliittoa YK-liiton 

hallituksessa, edusti kokouksessa. Liisa Ketolainen valittiin Naisjärjestöjen Keskusliiton ehdokkaana YK-

liiton hallituksen varajäseneksi.  

Väestöliitto vuosivaltakirjalla  

2 varsinaista edustajaa Pirta Hulsi, Helena Aaltonen  

(2 varaedustajaa Saara Paavola, Carita Orlando) 

Väestöliiton syyskokoukseen 30.11.2021 osallistuivat Pirta Hulsi ja Helena Aaltonen.  

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry  

Fingo ry:n vuosikokoukseen osallistui 23.11.2021 Anniina Vainio. Fingo ry:n puheenjohtajaksi valittiin 

jatkokaudelle Liisa Laakso. Varapuheenjohtajiksi valittiin Ilkka Kantola ja Amu Urhonen. Kokouksessa 

valittiin myös uusi hallitus vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.  

Muut edustukset 

• Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK, pj. Eva Biaudet varsinainen jäsen, Terhi 

Heinilä varajäsen  

• THL:n asiantuntijaryhmä, Terhi Heinilä  

• Kansalaisjärjestöjen seksuaalioikeusverkosto, Anniina Vainio  

• Joku raja -työvaliokunta, Kansallinen väkivaltaobservatorio, Ihmiskauppaverkosto Anniina Vainio  

• Laajennettu EU-jaosto 25, asiantuntijajäsen Terhi Heinilä  

• 1325-verkosto, Liisa Ketolainen  

• YK-liiton hallitus, Liisa Ketolainen, jäsen  

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

Vainio  

• Tane, sukupuoli, talous ja valta –jaosto, Anniina Vainio ja Maria Mailasalo jäsen  

• ulkoministeriön kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, puheenjohtaja Eva Biaudet, 

varalla Terhi Heinilä; neuvottelukunnan tasa-arvotyöryhmä pj. Terhi Heinilä  

• ulkoministeriön Generation Equality – sparrausryhmä, Terhi Heinilä  

• IGEP kansainvälinen tasa-arvopalkinto, STM:n työryhmä, Terhi Heinilä, jäsen  

• oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman työryhmä, Terhi Heinilä, jäsen  

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

• Rusetti – valtakunnallinen vammaisten naisten yhdistys ry:n Veera-hankkeen ohjausryhmä, 

Anniina Vainio, jäsen 
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Liite 3 Keskeisimmät tapahtumat jäsenjärjestöille ja 
sidosryhmille 

 
 

• Naisjärjestöjen johdon foorumi 1.2.2021 

• Naisjärjestöjen viestintävastaavien verkosto, 9.2.2021 

• Tehdään enemmän, tehdään paremmin! -webinaari urheilun tasa-arvosta 16.2.2021 

• 15. Helvi Sipilä -seminaari: My Body is Mine: Trafficking in Human beings - How to Protect 

Woman and Girls? 8.3.2021 

• Väkivalta mediassa -keskustelutilaisuus 27.4.2021 

• Uskonto, sukupuoli ja väkivalta -tilaisuus 19.5.2021 

• Tulevaisuusteemaiset aamukahvit 25.8.2021 

• Naisjärjestöjen Suomi – Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhla 24.9.2021 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi 19.10.2021  

•    Teologia ja tulkinta – väkivallan juurisyistä ratkaisuihin -tilaisuus 27.10.2021  

• Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous, 15.11.2021 

• Digitaalinen maailma ja väkivalta -seminaari 25.11.2021 

• Naiset ihmisoikeuksien puolesta – Naisjärjestöjen Keskusliitto 110 vuotta -

keskustelutilaisuus 1.12.2021 

 
 
 
 

Liite 4 Mediaosumat 2021 
 
10.12.2021 Sfp.fi  Biaudet: Eduskunta on jälleen antanut vahvan tukensa naisjärjestöjen työlle 
Biaudet: Riksdagen ger igen sitt starka stöd för kvinnoorganisationernas arbete 
2.12.2021 Kansan Uutiset Biaudet viimeistelisi seksuaalilainsäädännön uudistusta: ”Tämä on 
yksinkertaisesti väärin” 
2.12.2021 Satakunnan Kansa Sotarikoksien ja ihmisoikeuksien tutkija Helena Ranta luennoi Porin 
yliopistokeskuksessa ensi keskiviikkona – luento tarjolla kaikille verkkokanavalla 
29.11.2021 Keskisuomalainen Naisjärjestöillä on unelma: tehdä itsensä tarpeettomaksi 
27.11.2021 E-pressi Kansanedustaja Seppo Eskelinen Suomen Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi, 
uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Janne Heikkinen 
25.11.2021 HBL Dagen mot våld mot kvinnor uppmärksammas med diskussion, krav och symbolik 
25.11.2021 Oikeusministeriö Oikeusministeri Henriksson: Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen on 
hallituksen tärkeä tavoite 
22.11.2021 HS Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto myönnettiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
torjuvalle turkkilaiselle järjestölle 
16.11.2021 Mäntsälän Uutiset Kokoomusnaisten johtoon mäntsäläläinen Pihla Keto-Huovinen 
16.11.2021 Åbo Underrättelser Saara-Sofia Sirén ny ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund 

https://sfp.fi/fi/artikkelit/biaudet-eduskunta-on-jalleen-antanut-vahvan-tukensa-naisjarjestojen-tyolle/
https://sfp.fi/artiklar/biaudet-riksdagen-ger-igen-sitt-starka-stod-for-kvinnoorganisationernas-arbete/
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4652055-biaudet-viimeistelisi-seksuaalilainsaadannon-uudistusta-tama-on-yksinkertaisesti-vaarin
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4652055-biaudet-viimeistelisi-seksuaalilainsaadannon-uudistusta-tama-on-yksinkertaisesti-vaarin
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008447036.html
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008447036.html
https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4385528
https://www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/kansanedustaja-seppo-eskelinen-suomen-vapaa-ajankalastajien-puheenjohtajaksi-uudeksi-varapuheenjohtajaksi-kansanedustaja-janne-heikkinen.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/kansanedustaja-seppo-eskelinen-suomen-vapaa-ajankalastajien-puheenjohtajaksi-uudeksi-varapuheenjohtajaksi-kansanedustaja-janne-heikkinen.html
https://www.hbl.fi/artikel/dagen-mot-vald-mot-kvinnor-uppmarksammas-med-diskussion-krav-och-symbolik/
https://oikeusministerio.fi/-/oikeusministeri-henriksson-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vahentaminen-on-hallituksen-tarkea-tavoite
https://oikeusministerio.fi/-/oikeusministeri-henriksson-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vahentaminen-on-hallituksen-tarkea-tavoite
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008423062.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008423062.html
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/4369671
https://abounderrattelser.fi/saara-sofia-siren-ny-ordforande-for-kvinnoorganisationernas-centralforbund/
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16.11.2021 Aamuset Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén Naisjärjestöjen Keskusliiton uudeksi 
puheenjohtajaksi 
14.11.2021 Salon seudun sanomat Anu Aaltonen kokoomusnaisten liittohallitukseen 
14.11.2021 Keskisuomalainen Pekka Mervola Huomioita: Vieläkö elämme naisjärjestöjen aikaa? 
14.11.2021 Keski-Uusimaa Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen Mäntsälästä Kokoomusnaisten 
puheenjohtajaksi – tuusulalainen Sari Vilén liittohallitukseen 
14.11.2021 Verkkouutiset Pihla Keto-Huovinen kokoomusnaisten johtoon 
1.11.2021 Oikeusministeriö Naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta järjestetään seminaari 25. 
marraskuuta 
31.10.2021 Anna.fi Lastenkirjat piilotettiin Talibanilta – vielä jonain päivänä Nadia Mosa palaa Afganistaniin 
ja toteuttaa haaveensa 
28.10.2021 Yle Areena Miten vaikutti Me too-kampanja? 
28.10.2021 NettiTV.net (Ylen aamu) Muuttaako häirintätapausten esilletulo yhteiskuntaa? 
27.10.2021 E-pressi Raamatuntulkinnoista löytyy mahdollisuus sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
20.10.2021 Verkkouutiset Saara-Sofia Sirén ehdolla Naisjärjestöjen johtoon 
20.10.2021 Aamuset Saara-Sofia Sirén ehdolla Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajaksi 
19.10.2021 Aamuset Sirén: Miksi hallitus on antanut esityksen, joka ei riittävällä tavalla turvaa tyttöjen ja 
naisten oikeuksia? 
19.10.2021 Verkkouutiset Saara-Sofia Sirén: Miksi hallitus ei mahdollista pakkoavioliittojen mitätöintiä? 
15.10.2021 HS Naisliitot haluavat lakiin myös mahdollisuuden pakkoavioliiton mitätöintiin, jonka jälkeen 
puolisoilla ei olisi oikeutta toistensa omaisuuteen 
14.10.2021 Eduskunta Hallituksen esitys HE 172/2021 vp  
11.10.2021 Länsiväylä Jorvin sairaalan osasto palkittiin kunnianosoituksena koko maan koronahoitotyölle –
 "Työ on vaatinut vahvaa sitoutumista ja timanttista ammattitaitoa" 
6.10.2021 Yle Tässä on Suomen uusi presidentti – Nella Salminen, 16, tuurasi päivän Sauli Niinistöä, mutta 
muuttuuko maailma siitä yhtään? 
6.10.2021 Ilta-Sanomat Presidentti Niinistö toivoi kaikkien vastuuta ilmastotoimista: ”Olenko valmis 
vahingoittamaan itseäni vai lapsiani?” 
4.10.2021 Suomenmaa Elsi Katainen ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton johtoon 
1.10.2021 Vastuullisuusuutiset Naisjärjestöjen Keskusliitto: Varapuheenjohtaja Tuula Pohjolan tervehdys 
Naisjärjestöjen Keskusliitolta Soroptimistien 100-vuotisjuhlaan 25.9.2021 
24.9.2021 Demokraatti Presidentti Halosen aloitteesta vetoomus naisten ja tyttöjen oikeuksien 
suojelemiseksi Afganistanissa 
23.9.2021 HS Suomi, tasa-arvon mallimaa 
21.9.2021 Muusikkojen liitto Palkansaajajärjestöt: Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava 
raskaus- ja perhevapaasyrjintään 
20.9.2021 Vastuullisuusuutiset Vetoomus Afganistanin naisten ja tyttöjen suojelemiseksi presidentti Tarja 
Halosen aloitteesta 
Verkkouutiset 17.9.2021 Eva Biaudet: Anti-gender-liike on merkittävä uhka 
15.9.2021 Iltalehti THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä – syynä tasa-arvon edistäminen 
15.9.2021 Talentia Akava: Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden 
käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä 
15.9.2021 STT Adoptioon ja lapsettomuushoitoihin liittyvään syrjintään puututtava selkeästi 
lainsäädännössä 
14.9.2021 Demokraatti Ay-järjestöiltä vaatimus: ”Hallituksen on puututtava raskaudesta ja perhevapaista 
johtuvaan syrjintään” 
14.9.2021 STT & SAK Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden 
käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä 
13.9.2021 Yle Raskaussyrjinnän ehkäisy junnaa paikoillaan, palkansaajajärjestöt moittivat – nyt järjestöt 
julkaisevat poikkeuksellisen vetoomuksen 
19.8.2021 STT Naisten ja tyttöjen oikeudet on turvattava Afganistanissa 

https://www.aamuset.fi/artikkeli/5484440
https://www.aamuset.fi/artikkeli/5484440
https://www.sss.fi/2021/11/anu-aaltonen-kokoomusnaisten-liittohallitukseen/
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https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4367568
https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4367568
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https://arenan.yle.fi/audio/1-50935653
https://netti-tv.net/ohjelmat/muuttaako-hairintatapausten-esilletulo-yhteiskuntaa/781852
https://www.epressi.com/tiedotteet/uskonto/raamatuntulkinnoista-loytyy-mahdollisuus-sukupuolten-tasa-arvon-edistamiseen.html
https://www.verkkouutiset.fi/saara-sofia-siren-ehdolle-naisjarjestojen-johtoon/#7f592aeb
https://aamuset.fi/artikkeli/5458323
https://aamuset.fi/artikkeli/5457711
https://aamuset.fi/artikkeli/5457711
https://www.verkkouutiset.fi/saara-sofia-siren-miksi-hallitus-ei-mahdollista-pakkoavioliittojen-mitatointia/#7f592aeb
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008335565.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008335565.html
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_172+2021.aspx
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4326096
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4326096
https://yle.fi/uutiset/3-12130509
https://yle.fi/uutiset/3-12130509
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008314302.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000008314302.html
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/elsi-katainen-ehdolle-naisjarjestojen-keskusliiton-johtoon/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/naisjarjestojen-keskusliitto-varapuheenjohtaja-tuula-pohjolan-tervehdys-naisjarjestojen-keskusliitolta-soroptimistien-100-vuotisjuhlaan-25-9-2021/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/naisjarjestojen-keskusliitto-varapuheenjohtaja-tuula-pohjolan-tervehdys-naisjarjestojen-keskusliitolta-soroptimistien-100-vuotisjuhlaan-25-9-2021/
https://demokraatti.fi/presidentti-halosen-aloitteesta-vetoomus-naisten-ja-tyttojen-oikeuksien-suojelemiseksi-afganistanissa/
https://demokraatti.fi/presidentti-halosen-aloitteesta-vetoomus-naisten-ja-tyttojen-oikeuksien-suojelemiseksi-afganistanissa/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008265201.html
https://www.muusikkojenliitto.fi/palkansaajajarjestot-hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaus-ja-perhevapaasyrjintaan/
https://www.muusikkojenliitto.fi/palkansaajajarjestot-hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaus-ja-perhevapaasyrjintaan/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/vetoomus-afganistanin-naisten-ja-tyttojen-suojelemiseksi-presidentti-tarja-halosen-aloitteesta/
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/kumppaniuutisetsuomeksi/vetoomus-afganistanin-naisten-ja-tyttojen-suojelemiseksi-presidentti-tarja-halosen-aloitteesta/
https://www.verkkouutiset.fi/eva-biaudet-anti-gender-liike-on-merkittava-uhka/#7f592aeb
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/40520cfb-342b-49f6-90d6-272ab3fc63dd
https://www.talentia.fi/uutiset/akava-hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa/
https://www.talentia.fi/uutiset/akava-hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/adoptioon-ja-lapsettomuushoitoihin-liittyvaan-syrjintaan-puututtava-selkeasti-lainsaadannossa?publisherId=62530848&releaseId=69918669
https://www.sttinfo.fi/tiedote/adoptioon-ja-lapsettomuushoitoihin-liittyvaan-syrjintaan-puututtava-selkeasti-lainsaadannossa?publisherId=62530848&releaseId=69918669
https://demokraatti.fi/ay-jarjestoilta-vaatimus-hallituksen-on-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaista-johtuvaan-syrjintaan/
https://demokraatti.fi/ay-jarjestoilta-vaatimus-hallituksen-on-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaista-johtuvaan-syrjintaan/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa?publisherId=69817359&releaseId=69918536
https://www.sttinfo.fi/tiedote/hallituksen-on-pidettava-lupauksensa-ja-puututtava-raskaudesta-ja-perhevapaiden-kaytosta-johtuvaan-syrjintaan-tyoelamassa?publisherId=69817359&releaseId=69918536
https://yle.fi/uutiset/3-12097272
https://yle.fi/uutiset/3-12097272
https://www.sttinfo.fi/tiedote/naisten-ja-tyttojen-oikeudet-on-turvattava-afganistanissa-?publisherId=66784269&releaseId=69916340
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19.8.2021 Demokraatti 53 naisjärjestöä kiirehtii Suomea ryhtymään toimiin – Demarinaiset: Naisten ja 
tyttöjen oikeudet on turvattava Afganistanissa 
18.8.2021 HS Mielipide Pakkoavioliitto on rikos ja se on voitava mitätöidä 
31.7.2021 Yle Sometilit avasivat keskustelun alakulttuurien seksuaalisesta häirinnästä – mutta mikä 
ylipäätään saa ihmisen raiskaamaan ja ahdistelemaan? 
14.7.2021 Vastuullisuusuutiset Naisjärjestöjen keskusliitto 110 vuotta: Arkkitehtinaisten polunraivaaja Wivi 
Lönn (1872–1966) 
3.7.2021 Aamulehti Turvakotiin voi olla satojen kilometrien matka, ja se on liikaa, sanoo THL – avuksi 
toivotaan osin etäyhteydellä toimivia paikkoja 
3.7.2021 HS Turvakotiin voi olla jopa satojen kilometrien matka 
3.7.2021 STT Istanbulin sopimus velvoittaa valtion järjestämään turvakotipaikkoja 
30.6.2021 HS Vieraskynä Suomenkin pitäisi sitoutua feministiseen ulkopolitiikkaan 
28.6.2021 Kansan Uutiset Naisjärjestöt: Tasa-arvoa edistetään parhaiten yhteisenä rintamana ketään 
syrjimättä 
28.6.2021 STT Naisjärjestöjen keskusliitto ja NYTKIS: Naisten moninaisuus on voimavara 
18.6.2021 Suomenmaa Sirkka-Liisa Anttilasta Keskustanaisten kunniapuheenjohtaja 
20.5.2021 Kotimaa Naiset kokevat paljon rakenteellista väkivaltaa uskonnollisissa yhteisöissä – "Olennaista 
on, kuka saa tulkita pyhiä kirjoituksia" 
2.5.2021 Helsinki Times Is Finland really a safe place for Women? 
16.4.2021 Vastuullisuusuutiset Naisjärjestöjen rahoituksen tason pysyvä nostaminen 
6.4.2021 Kansan Uutiset Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Maaseudun Tulevaisuus Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä 
perhevapaauudistuksessa – lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 MTV Uutiset Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
"Perusteita heikennykselle on vaikea löytää" 
6.4.2021 Salon seudun sanomat Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa 
– lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Keski-Uusimaa Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Itä-Häme Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Länsi-Savo Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Keskisuomalainen Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Länsi-Uusimaa Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Warkauden Lehti Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Etelä-Suomen Sanomat Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä 
perhevapaauudistuksessa – lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Aamuposti Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Iisalmen sanomat Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Uusimaa Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Ilkka-Pohjalainen Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana  

https://demokraatti.fi/53-naisjarjestoa-kiirehtii-suomea-ryhtymaan-toimiin-demarinaiset-naisten-ja-tyttojen-oikeudet-on-turvattava-afganistanissa/
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https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000008100863.html
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000008100863.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008100776.html
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https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008088248.html
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4541950-naisjarjestot-tasa-arvoa-edistetaan-parhaiten-yhteisena-rintamana-ketaan-syrjimatta
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4541950-naisjarjestot-tasa-arvoa-edistetaan-parhaiten-yhteisena-rintamana-ketaan-syrjimatta
https://www.sttinfo.fi/tiedote/naisjarjestojen-keskusliitto-ja-nytkis-naisten-moninaisuus-on-voimavara?publisherId=69817644&releaseId=69913602
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/sirkka-liisa-anttilasta-keskustanaisten-kunniapuheenjohtaja/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/naiset-kokevat-paljon-rakenteellista-vakivaltaa-uskonnollisissa-yhteisoissa-olennaista-on-kuka-saa-tulkita-pyhia-kirjoituksia/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/naiset-kokevat-paljon-rakenteellista-vakivaltaa-uskonnollisissa-yhteisoissa-olennaista-on-kuka-saa-tulkita-pyhia-kirjoituksia/
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/19120-is-finland-really-a-safe-place-for-women.html
https://vastuullisuusuutiset.fi/fi/paatoimittajan-valinnat/naisjarjestojen-rahoituksen-tason-pysyva-nostaminen/
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4477249-lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-lausuntopalautteiden-mukaan-muutosta-pidetaan-kohtuuttomana
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4477249-lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-lausuntopalautteiden-mukaan-muutosta-pidetaan-kohtuuttomana
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1362058
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1362058
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-perusteita-heikennykselle-on-vaikea-loytaa/8107532
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-perusteita-heikennykselle-on-vaikea-loytaa/8107532
https://www.sss.fi/2021/04/lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-lausuntopalautteiden-mukaan-muutosta-pidetaan-kohtuuttomana-2/
https://www.sss.fi/2021/04/lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-lausuntopalautteiden-mukaan-muutosta-pidetaan-kohtuuttomana-2/
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/4092306
https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/4092306
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/4092306
https://www.itahame.fi/uutissuomalainen/4092306
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https://www.warkaudenlehti.fi/uutissuomalainen/4092306
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https://www.ess.fi/uutissuomalainen/4092306
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https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/lapsensa-menettaneiden-asema-heikkenemassa-perhevapaauudistuksessa-lausuntopalautteiden-mukaan-muutosta-pidetaan-kohtuuttomana-1.13291925
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6.4.2021 Karjalainen Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 MSN Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 HS Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – lausunto-
palautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 Ilta-Sanomat Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
muutosta pidetään kohtuuttomana 
6.4.2021 STT Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa - "Perusteita 
heikennykselle on vaikea löytää" 
6.4.2021 Demokraatti Perhevapaauudistus saa yhä arvostelua, yksi epäkohta lapsensa menettäneiden 
asema 
6.4.2021 Suomenmaa Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – 
Saarikon mukaan kyse on virheestä, joka täytyy korjata 
24.3.2021 Ilta-Sanomat Tenniksellä on maine maailman tasa-arvoisimpana urheilulajina, mutta tasa-arvon 
mallimaassa Suomessa naiset kaikkoavat lajin parista – selvitimme miksi 
19.3.2021 E-Pressi Kyrkostyrelsen grundade arbetsgrupp för jämlikhet och likabehandling 
19.3.2021 E-Pressi Kirkkohallitus perusti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän 
16.3.2021 Agenparl CELEBRATE NORDIC DAY WITH US! 
16.3.2021 Ulkoministeriö Celebrate Nordic Day with us! 
16.3.2021 Ulkoministeriö Vietä kanssamme Pohjolan päivää! 
8.3.2021 Österbottens Tidning Redan på 1880-talet diskuterades lika lön - "Arbetet går riktigt långsamt" 
8.3.2021 Yle Areena Muhiiko alueilla kuntien kosto? | Audio Areena 
8.3.2021 Yle Areena Millainen olisi Suomi ilman naisia? | Audio Areena 
3.3.2021 Uusi Suomi Miesten tasa-arvo ry:n kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Tasa-arvoasian 
neuvottelukunnan kuntavaalityöryhmän kokoonpanosta 
2.3.2021 Suomenmaa Ääni naiselle – tasa-arvotekoja kunnissa 
1.3.2021 Vastuullisuusuutiset Millainen olisi Suomi ilman naisia? 
25.2.2021 HS Urheilussa ja liikunnassa tarvitaan vielä useampia naispäättäjiä 
16.2.2021 Yle Annika Saarikko antoi liikunnan ja urheilun tasa-arvolupauksen: "Kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota" 
12.2.2021 Helsingin Kaupunki Urheilun tasa-arvosta keskustellaan Tehdään enemmän, tehdään paremmin 
-webinaarissa 16.2. 
11.2.2021 Yle Urheiluvaikuttajat kertovat millaisia vaikutuksia on naisurheilun lisäämisellä merkittävien 
tapahtumien joukkoon: "Voi lisätä harrastajamääriä" 
11.2.2021 HBL HBL:s granskning ledde till jämställd tv-lag – "Viktigt att all idrott uppskattas och är 
tillgänglig" 
6.2.2021 Ilta-Sanomat Katso jättilista – kaikkien 200 kansanedustajan sidonnaisuudet ja luottamustehtävät 
22.1.2021 Helsingin Kaupunki  Helsinki emännöi kuntajohtajien naisverkoston etätapaamisen 
18.1.2021 Yle Urheilu muodostaa yllättävänkin suuren osan EU-maiden taloudesta – suomalainen Heidi 
Pekkola seuraa alan etua Brysselissä 
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