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Hyvä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt,
Tämä vuosi on poikkeuksellinen juhlavuosi meille naisille. Olemme viettäneet yleisen ja
yhtäläisen äänioikeuden 110–vuotisjuhlavuotta ja Miina Sillanpään syntymän 150-vuotisjuhlaa.
Valmistaudumme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen.
Tänä vuonna on kulunut 105 vuotta siitä, kun kansanedustajanakin toiminut
Aleksandra Gripenberg perusti vuonna 1911 (aiemmalla nimellä toimineen)
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja aloitti puheenjohtajana. 105 vuoden ajan järjestömme ja
jäsenjärjestömme sukupolvi toisensa jälkeen ovat puolustaneet naisten oikeuksia ja sukupuolten
tasa-arvoa ja toimineet laajasti naisten ja tyttöjen eri elämänalueilla.
Tärkeitä teemoja perustaneilla järjestöillä olivat kouluruokailun, kotitalousopetuksen,
käsityötaitojen ja naisliikunnan edistäminen. Samoin alusta saakka keskeistä oli naisten
aktivoiminen mukaan politiikkaan. Ensimmäiset naiset kansanedustajina ajoivat samoja asioita
järjestöjen kanssa: kunnallista äänioikeutta, julkisten virkojen ja muiden työalojen avaamista
naisille, samaa palkkaa, naimisissa olevien naisten oikeuksien laajentamista ja
yhdenmukaistamista muiden aikuisten tasolle.
Tällä hetkellä 105-vuotias järjestömme toimii 59 upean jäsenjärjestön ja niissä toimivien
400 000 naisen voimin. Uusimpana ja meille hyvin arvokkaana jäsenjärjestönämme on Rusetti
– Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry. Aiemmin tänä vuonna saimme
jäseniksi Suomen sairaanhoitajaliiton, Monika-Naiset liiton ja Women in Film and
Television in Finland, WIFT ry:n.
Monimuotoisuus, avoimuus ja rohkeus ovat järjestömme ja jäsenjärjestöjemme toiminnan
keskeisiä nimittäjiä. Olemme siinä onnekkaassa asemassa, että naisten ja tyttöjen on
mahdollista nykyisin yhdistää niin laajasti elämän eri osa-alueita. Te jäsenjärjestöt teette
arvokasta työtä ja mahdollistatte naisten aktiivisuuden – niin työn, yhteiskunnallisen
vaikuttamisen ja osallistumisen, kodin taitojen kuin vapaa-ajan harrastusten yhdistämisen.
Järjestöissä yhdessä toimiminen on yhteiskuntamme yksi kantavista voimista ja tuo meille
jokaiselle sosiaalista pääomaa.
Rakkaat ystävät, kiitos, että olette täällä kanssamme.
Nostetaan yhdessä malja 105-vuotiaalle Naisjärjestöjen Keskusliitolle, järjestön
merkityksekkäälle
historialle,
teoille
naisten
oikeuksien
puolesta
ja
menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

………….

Me naisjärjestöt yhdessä olemme osa 105-vuotista ja vanhempaakin jatkumoa. Me
jatkamme äitiemme ja äidinäitiemme työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, tyttöjen ja
naisten hyvinvoinnin lisäämiseksi, naisten osallistumiseksi eri yhteiskunnan osa-alueiden
tehtäviin. Monet urhoollisesti ajamamme uudistukset on saatu voimaan, olemme saavuttaneet
paljon.
On kuitenkin muistettava, että meidän tulee vaalia saavutuksiamme naisten oikeuksissa ja
kaikissa jäsenjärjestöjemme eri alojen tehtävissä. Meidän tulee myös edelleen toimia
yhteiskunnan tasa-arvoisuuden lisäämiseksi.
Tämän vuoksi olemme kokoontuneet tänne syyskokoukseen ja keskustelemaan naisten
taloudesta, kansallisesti ja globaalisti.
Tämän vuoksi Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä teidän, 59 jäsenjärjestön kanssa, on
antamassa julkilausuman sukupuolten tasa-arvon lisäämisen välttämättömyydestä
valmisteilla olevaan maakuntalakiin. Olemme tänään päättämässä yhteisesti valmistelluista
tavoitteista 9. huhtikuuta käytäviin kuntavaaleihin.
Kokous on myös vaalikokous, kun järjestömme neljä hallituspaikkaa on avoinna. Olemme
iloisia ja ylpeitä, että järjestömme tehtävät ovat tavoiteltuja. Yhteensä 10 jäsenjärjestömme
edustajaa on ilmoittautunut mukaan näitä paikkoja tavoittelemaan.
Olemme viime kesän ja kuluneen syksyn aikana taistelleet sen puolesta, että tasaarvovaltuutetun virkaa ja toimistoa ei lakkauteta ja yhdistetä yhdenvertaisuusvaltuutetun
tehtävään ja toimistoon. Olen iloinen saadessani nyt kertoa, että olemme tässä tehtävässä
onnistuneet. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette kanssamme olleet tässä vaikuttamassa.
….
Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteistyössä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja 38 kumppanin
kanssa tekemämme 100 tasa-arvotekoa -hanke on osa virallista itsenäisyyden juhlavuoden
Suomi 100 –ohjelmaa. Haluamme nostaa esiin erityisesti naisten ja naisten moninaisuuden
näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.
On meille suuri kunnia, että presidentti Tarja Halonen lupautui johtamaan tätä
kunniatoimikuntaa. Viime viikon tiistaina kokoonnuimme kunniatoimikunnan ensimmäiseen
kokoukseen Helsingin kaupungin Empiresaliin. Lähes 30 yhteiskuntamme vaikutusvaltaista
päättäjää, myös mm. eduskunnan puhemies Maria Lohela ja joukko naisjärjestöjen
puheenjohtajia keskusteli erittäin sitoutuneesti ja innostuneesti kanssamme siitä, miten heidän
edustamansa taho voi tehdä omia tasa-arvotekoja ja haastaa mukaan muita.
Toivonkin, että te kaikki voisitte välittää sanomaa ja haastaa eri yhteiskunnan tahoja ympäri
Suomea tasa-arvotekojen tekemiseen. Ja toivomme erityisesti, että te, jotka ette ole vielä
ehtineet ilmoittautua mukaan, ilmoittaisitte tasa-arvoteosta.
100 tasa-arvotekoa valittiin vuoden 2016 tasa-arvoteoksi Tasa-arvopäivillä. Tämä on
yhteinen palkintomme, josta kiitos kuuluu jäsenjärjestöillemme, kaikille mukaan lähteneille
kumppaneille ja yhä kasvavalle toimijajoukolle tasa-arvotekojen tekijöitä.
Järjestämme lähtölaukauksen juhlavuoteen, 100 tasa-arvotekoa –starttitapahtuman, 16.
joulukuuta Helsingin kaupungin juhlasalissa. Toivon, että te kaikki jäsenjärjestöt tulette
paikalle ja tuotte mukananne myös laajat joukkonne. Tilaisuus on näytön paikka naisten
osallistumiselle juhlavuoteen. Tulkaa joukolla mukaan varmistamaan, että Suomi100 on
myös naisten!
………..

Olemme viime päivinä myötäeläneet syvästi Yhdysvaltain presidentinvaalin tunteikkaita hetkiä.
On edelleen vaikea uskoa, että Yhdysvallat ei vieläkään ollut valmis valitsemaan naista
johtajakseen. Ei, vaikka ehdolla oli erinomaisen osaava, vaikutusvaltainen, arvostettu pitkän
linjan päätöksentekijä Hillary Clinton.
Korviimme jäivät kaikumaan vaalikampanjan niin kutsutut pukuhuonepuheet naisista
ja tytöistä. ”Nasty woman!” - On vaarana, että Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald
Trumpin solvaava puhe laajenee muihinkin kampanjoihin.
Hillary Clinton jaksoi olla vahva ja valoi meihin toivoa vielä tappion hetkellä. Hän
muistutti, että tekemäämme arvokasta työtä ei tule missään nimessä katua. Hän muistutti, että
uusia kausia tulee ja uutta työtä tehtäväksi. Hän muistutti tyttöjä siitä, kuinka arvokkaita ja
voimakkaita he ovat. Hillary Clinton muistutti tyttöjä omien unelmien tavoittelemisen ja
saavuttamisen tärkeydestä.
….
On tärkeää ymmärtää, ettei nykytilanne ole sattumalta syntynyt, vaan sellaisen tietoisen
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja työn kautta, jossa naisten on täytynyt sitkeästi vaatia omia
oikeuksiaan. Tasa-arvotyö on suomalainen ylpeydenaihe: jatkuvaa ja suunnitelmallista
toimintaa paremman yhteiskunnan eteen. Tämän työn on syytä jatkua niin arjessa kuin
juhlassa.
Jo Aleksandra Gripenberg ja häntäin edeltävät naisasianaiset ajoivat monia uudistuksia kuten
samapalkkaisuuden asiaa. En toivoisi, että tyttäriemme ja tyttäriemme tyttärien tulee vielä
taistella näistä samoista teemoista.
Sydämellinen kiitos teille jäsenjärjestöille siitä, että olette yhdessä kanssamme tekemässä
tätä työtä, ajamassa eteenpäin yhteisesti valittuja arvoja. Kiitos teille kunniajäsenet, että
olette tukenamme tavoitteiden toteuttamisessa.

