KESKUSTANAISET 75 VUOTTA, 8.10.2016: 100 TASA-ARVOTEKOA
NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO, PÄÄSIHTEERI TERHI HEINILÄ

Puheenjohtaja Elsi Katainen,
Naisjärjestöjen Keskusliiton kunniajäsen Sirkka-Liisa Anttila,
pääministeri Juha Sipilä,
hyvät Keskustanaiset,

Minulla on ilo Naisjärjestöjen Keskusliiton puolesta onnitella jäsenjärjestöämme Keskustanaisia
menestyksekkäästä 75 vuodesta ja kiittää erinomaisesta yhteistyöstä näiden vuosien aikana.
Olemme yhdessä vieneet eteenpäin sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Meillä on ollut
kautta vuosikymmenten läheinen yhteistyö ja monia yhteisiä toimijoita. Tärkeät Keskustan ja
Keskustanaisten vaikuttajat ministeri Marjatta Väänänen ja kansanedustaja Sirkka-Liisa
Anttila ovat toimineet Naisjärjestöjen Keskusliiton pitkäaikaisina puheenjohtajina. Marjatta
Väänänen on edelleen järjestömme kunniapuheenjohtaja, joka voi sääntöjen mukaan olla vain
yksi henkilö kerrallaan, ja Sirkka-Liisa Anttila kunniajäsen. Upeita vaikuttajanaisia ja
roolimalleja meille kaikille.

Samoihin aikoihin, kun Naimi Tuohino Kempeleestä esitti vuonna 1907 Maalaisliiton
naisjärjestön perustamista, Aleksandra Gripenberg vuonna 1911 perusti Naisjärjestöjen
Keskusliiton, joka oli tuolloin nimeltään Suomen Naisten Kansallisliitto ja sittemmin
Maalaisliiton naisjärjestö aloitti toimintansa vuonna 1941.

Paljon on maailmassa tapahtunut sen jälkeen, mutta naisjärjestöt pysyvät. Tällä hetkellä
Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu yhteensä 59 jäsenjärjestöä, joihin kuuluu noin 400 000
naista.
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jäsenjärjestöistämme. Uusin jäsenjärjestö, Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen
yhdistys ry, hyväksyttiin mukaan viime maanantaina, sitä edeltävät uudet jäsenjärjestömme
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Monika-Naiset
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ry

ja

elokuvatuottaja- ja ohjaajanaisten järjestö WIFT Finland ry.

Viime lauantaina liputimme Miina Sillanpään syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Vietämme
tänä vuonna yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlaa ja ensi vuonna juhlimme
itsenäisen Suomen 100-vuotista taivalta. Nyt on hyvä hetki miettiä mennyttä, mutta myös
katsoa tulevaan.
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–hanketta.
naisjärjestöt

juhlistaisivat itsenäisyyden sataa vuotta. Samaan aikaan järjestöllämme on ollut mahdollisuus
olla osa pääministeri Juha Sipilän johtamaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valtuuskuntaa.
Kokouksissa kävi ilmi, että erityisesti naisiin kohdistuvia hankkeita toivottiin mukaan Suomi100ohjelmaan.

Yhteistyössä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa Naisjärjestöjen Keskusliitto perusti vuosi
sitten silloisen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan johdolla hankkeen 100 tasa-arvotekoa,
joka on osa virallista Suomi100-ohjelmaa. 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen hyväksyttävä
tasa-arvoteko on konkreettinen toimenpide, joka edistää sukupuolten välistä tasaarvoa, naisten oikeuksien toteutumista ja yhteiskuntamme moninaisuutta. Teko voi
olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen. Teon pitää tuoda mukanaan muutos
ja lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Toivomme
mukaan erilaisia yhteisöjä ympäri Suomen: tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi järjestöt,
yritykset, kaupungit, valtion laitokset, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt.

Hanke antaa meille mahdollisuuden olla ylpeitä kuluneen 100 vuoden saavutuksista
sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien rakentamisessa. Sukupuolten tasa-arvo on
yhteiskuntamme keskeinen vahvuus ja olennainen osa suomikuvaa maailmalla. Samalla
haluamme muistuttaa, että näitä tärkeitä tasa-arvon saavutuksia tulee vaalia huolella.

Meidän on myös tartuttava toimeen kaikilla niillä alueilla, joilla sukupuolten tasa-arvon epäkohtia
edelleen on. On selvää, että tasa-arvolain ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii
Suomessa yhä työtä. Erityisesti esillä ovat mm. tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus, tasaarvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto, tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys sekä naisiin
kohdistuvan väkivallan estäminen ja poistaminen. Samaan aikaan kuntavaalit lähestyvät ja soteja maakuntauudistus vaikuttaa suuresti naisiin mm. päätöksentekijöinä, työntekijöinä ja
palvelujen käyttäjinä. Me naisjärjestöt näemme välttämättömänä, että tasa-arvovaltuutettu
ja valtuutetun toimisto jatkavat toimintaansa itsenäisinä.

Keskustanaisten ja Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteistyö on tiivistä tälläkin hetkellä.
Keskustanaiset lupautuivat 100 tasa-arvotekoa –hankkeen kumppaniksi jo heti
hankkeen hakuvaiheessa viime joulukuussa. Saimme mukaan tuolloin puolessatoista viikossa
yhteensä 38 kumppanitahoa, lukuisa joukko naisjärjestöjä ja mm. Helsingin kaupunki,
Yleisradio ja Kuntaliitto. Mukana ovat myös kaikkien puolueiden naisjärjestöt. On mielestämme
tärkeää, että naiset eri järjestöissä yli puoluerajojen tekevät yhteistyötä tasa-arvoisen Suomen
eteen toteuttamalla tasa-arvotekoja. 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle ollaan nimeämässä laaja
kunniatoimikunta, jonka puheenjohtajaksi olemme iloksemme saaneet presidentti Tarja
Halosen.
Työmme pääsi käyntiin toukokuussa ja nyt uusia tasa-arvotekojen tekijöitä ilmoittautuu mukaan
lähes päivittäin.



Women in Film and Television WIFT Finland ry järjestää audiovisuaalisella alalla
työskenteleville naisille mentorointiohjelman, jossa ohjelmaan valitut saavat apua ja
suuntaa uralleen. Tämä on tärkeää, koska vaikka esimerkiksi ohjaajaopiskelijoista puolet
on naisia, merkittävät työt päätyvät edelleen usein miehille.



BPW Finland aloittaa kaksivuotisen koulutushankkeen, jossa koulutetaan 80 yli 50vuotiasta korkeasti koulutettua työtöntä naista samapalkkaohjelman osaajiksi.



Puolustusvoimat toteuttaa sen vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten
kokemuksia

tutkimuksella

yhteistyössä

Tampereen

yliopiston

kanssa.

Tulosten

perusteella Puolustusvoimat tekee toimenpideohjelman kehittääkseen toimintaansa.


Maailmalaajuinen Suominen Oyj on lähtenyt mukaan ottamalla sokkorekrytoinnin osaksi
yritysvastuustrategiaansa käytännön tasolla, hyödyntää periaatetta kaikissa uusissa
rekrytoinneissa,

myös

ylimmän

johdon

palkkaamisessa.

Käytäntö

edistää

monimuotoisuutta ja varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, jotka hakevat töihin
Suomiseen.
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Kela,

Mielenterveyden keskusliitto, Akava, Akavan Erityisalat, Miina Sillanpään säätiö, Tiketti
Oy ja Helsingin yliopisto.
Keskustanaiset on tiiviisti sitoutunut mukaan tasa-arvotekojen tekemiseen. Toivonkin, että
kaikilla teillä ympäri Suomea olisi mahdollisuus tulla hankkeeseen mukaan. Olette kaikki
lämpimästi tervetulleita mukaan 100 tasa-arvotekoa –starttitilaisuuteen 16.12. Helsingin
kapungintalon

juhlasaliin!

Tulkaa

sankoin

joukoin!

Ilmoittakaa

teostanne

sivuilla

www.tasaarvo100.fi Tehdään jo kaikki se olemassa oleva tekemänne työ yhdessä näkyväksi.

On tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös juhlavuonna.
Suomi100 on myös naisten!

