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PUHEENJOHTAJALTA
OLISIKO MAAILMA PAREMPI PAIKKA, JOS MIEHET AJATTELISIVAT KUIN NAISET?
Vuosi 2013 jää maailman historiaan talouden taantuman vuotena. Osa Euroopan Unionin tukemista
talouskriisimaista ovat saamassa pankkikriisi- ja talousongelmansa vähitellen järjestykseen, Saksan
toimiessa Euroopan talousveturina. Vuosi 2013 jää historiaan myös kunnon talven vuotena. Koko
maassa oli paljon lunta ja hyvät hiihtokelit. Toisaalta seurauksena oli laajat kevättulvat.
Perhevapaat sekä työn- ja perheen tasaisempi jakaminen ovat puhuttaneet Suomessa. Jäsenjärjestömme Suomen Yrittäjänaiset kampanjoivat näkyvästi vanhemmuuden kustannusten tasaisemmasta jaosta, ja Naisjärjestöjen Keskusliittokin antoi tukensa heidän tekemälleen kansalaisaloitteelle.
Sitä kannatti yli 100 kansanedustajaa, mutta valitettavasti allekirjoituksia ei kertynyt tarpeeksi.
Kampanjointi ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä marraskuussa hallituksen rakennepaketti-päätöksen
yhteydessä tehtiin päätös vanhemmuuden kustannusten jakamisen selvittämisestä.
Keskusliitto julkaisi marraskuussa kirjan Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia, joka on tarkoitettu
oppaaksi päättäviin asemiin haluaville tytöille ja naisille. Kirja kannustaa naisia lähtemään mukaan niin
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuin myös pyrkimään johtopaikoille. Naisten kokemusten mukaan
valtaa ei jaeta missään, vaan se pitää jokaisen omalla toiminnallaan hankkia. Siitä voi joutua taistelemaan, mutta se kannattaa ja on sen arvoista. Haastateltujen kokemukset olivat hyvin rohkaisevia.
Maailma olisi paljon parempi paikka elää, jos miehemme ajattelisivat kuin naiset. Näin väittää 64.000
ihmistä 13 maassa tutkinut kirjailija John Gerzema USA:sta. Hänen mukaansa juuri naisellisina pidetyt
johtajaominaisuudet nostavat yritykset ja sen henkilöstön kukoistukseen: empatia, haavoittuvuus,
nöyryys, anteliaisuus, tasapaino ja kärsivällisyys ovat tehokkaita työkaluja ja toimivat hyvän johtajuuden
takeina. Myös johtamiseen erikoistunut yritys Zeger-Folkman päätyi vuonna 2011 toteuttamassaan
laajassa kartoituksessa samantyyppiseen tulokseen: naiset ovat kokonaisuudessaan parempia johtajia
kuin miespuoliset kollegansa. Näitä tutkimustietoja vahvistavat myös Suomen omat kokemukset.
Eduskunnan juhliessa vuonna 1996 yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 90-vuotisjuhlavuotta, säädettiin
eduskunnan juhlapäätöksellä ns. naisyrittäjyyslaina. Laina kohdennettiin yksinomaan naisten johtamille
tai omistamille yrityksille. Se käytettiin tehokkaasti hyväksi eikä siitä syntynyt lainkaan luottotappioita.
Naiset hoitivat velvoitteensa mallikelpoisesti.
Viime vuoden tilinpäätöksemme jatkaa tutulla linjalla, ylijäämän ollessa yli 30.000 euroa. Olemme
onnistuneet yli odotusten taloutemme tasapainottamisessa. Siitä suuret kiitokset toimistomme työntekijöille Leena Ruusuvuorelle ja Sonja Tihveräiselle sekä taloustoimikunnalle. Naiset ovat tunnetusti
pragmaattisia, käytännönläheisiä toimijoita.
Naisjärjestöjen Keskusliiton vuoden 2013 toiminnassa painottui yhteydenpito jäsenjärjestöihin
jäsenkyselyn kautta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa keinoja, joilla vahvistamme jäsenjärjestöjen ja
NJKL:n välistä yhteistyötä. Kyselyssä esitetty idea jäsenjärjestöille järjestettävistä teematyöpajoista sai
runsaasti kannatusta. Monet vastaajista halusivat myös saada oman kummin NJKL:n hallituksen jäsenten
joukosta. Saimme erittäin runsaasti palautetta siitä, millaisiin asioihin meidän pitäisi vaikuttaa. Niitä
käymme nyt läpi ja yritämme aktivoida ja parantaa toimintaamme. Kysyimme myös jäsenjärjestöjen
mielikuvaa keskusliitosta. Vastausten perusteella järjestömme on kiinnostava, meitä on helppo lähestyä
ja olemme tunnettu tasa-arvotoimija. Huonoimman arvion saimme siitä, ettemme oikein erotu
naisjärjestökentässä. Tämä antaa aihetta lisäpohdintoihin tunnettavuuttamme lisäämiseksi. Toivotankin
teidät kaikki tervetulleiksi järjestöpäivillemme Vierumäelle ideoimaan keinoja tunnettavuuden ja
keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi!

Sirkka-Liisa Anttila, pj
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TIEDOLLA JA TAIDOLLA VAIKUTTAVAA YHTEISTYÖTÄ
Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) vuoden 2013 toimintaa leimasi hienosti onnistunut talouden tasapainottaminen sekä järjestön yhteistyöverkoston tiivistäminen. Valmistautuminen kevään 2014 järjestöpäiville aloitettiin jo toukokuussa 2013 pitämällä jäsenjärjestöille kaksi kokousta, joissa ideoitiin yhdessä
tapahtuman ohjelmaa sekä teematyöpajojen aiheita. Suunnittelussa otettiin huomioon järjestökyselyssä
esitetyt toiveet sekä kokoukseen osallistuneiden jäsenjärjestöjen osaamisalueet. Kokousten pohjalta
laadittiin hakemus Jenny ja Antti Wihurin rahastolle, joka lokakuussa 2013 myönsikin tukea järjestöpäivillemme jäsenjärjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi.
Myös vuoden 2014 Europarlamentin vaaleihin on valmistauduttu yhteistyössä muiden naisjärjestöjen
kanssa. Lisäksi Eurooppatiedotus on ollut aktiivinen asian tiimoilta.

Hallinnon ja jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen
Naisverkoston koordinoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämisen jatkaminen
Jäsenjärjestöjensä valtakunnallisena yhdyssiteenä Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii naisverkostojen
edistäjänä ja ylläpitäjänä. Tätä verkostoa ja järjestöjen välistä yhteistyötä on vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta lähtien pyritty vahvistamaan siten, että NJKL:n hallituksen edustajat vierailevat jäsenjärjestöjen vuosikokouksissa tai hallituksen kokouksissa.
Kummitoiminta on lähtenyt käyntiin hitaasti mutta varmasti. Muutama järjestö on vieraillut keskusliiton
toimistolla ja Leena Ruusuvuori on vieraillut parissa järjestössä kertomassa NJKL:n historiasta ja
nykyisestä toiminnasta.
Jäsenjärjestökysely
Naisjärjestöjen Keskusliiton sähköinen jäsenjärjestökysely järjestöjen puheenjohtajille ja
toiminnanjohtajille toteutettiin helmikuussa 2013. Kyselyllä kartoitettiin keinoja vahvistaa jäsenjärjestöjen ja NJKL:n välistä yhteistyötä sekä selvitettiin toiveita jäsenjärjestöjen välisestä yhteistoiminnasta. Kyselyyn tuli 39 vastausta yhteensä 35 järjestöstä. Idea jäsenjärjestöille pidettävistä
teematyöpajoista sai runsaasti kannatusta. Suurinta osaa vastaajajärjestöistä kiinnosti myös mahdollisuus saada NJKL:n hallituksen jäsenten joukosta oma kummi. Lisäksi vastaajia kiinnosti yhteistyö muiden
jäsenjärjestöjen kanssa sekä NJKL:n jäsenyysjärjestöjen toimintaan tutustuminen.
Hallinnon kehittäminen
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintaa on kehitetty ja hallinnon ohjeistusta valmisteltu vuosien ajan.
Vuonna 2010 hyväksyttiin pitkään valmisteilla ollut hallinto- ja talousohjesääntö. Vuonna 2011 hyväksyttiin viestintästrategia ja vuonna 2013 sijoitusstrategia.
Hallinto- ja taloussääntö selventää mm. hallituksen ja toimihenkilöiden toimivaltaa, vastuita ja velvollisuuksia sekä päätöksentekojärjestystä. Lisäksi se ohjeistaa selkeyteen ja avoimuuteen sekä luo
järjestölle puitteet toteuttaa entistä paremmin tarkoitustaan. Hallinto- ja taloussääntöä laadittaessa on
huomioitu kansallinen lainsäädäntö, järjestön säännöt sekä sen keskeiset päämäärät.
TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Tilaisuudet jäsenjärjestöille
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi Suomalaiset naiset päätöksenteossa -hankkeeseen 15.000 euroa.
Vuonna 2012 pidettiin hankkeeseen liittyvät seminaarit Naiset poliittisessa päätöksenteossa sekä Naiset
taloudellisessa päätöksenteossa.
Vuonna 2013 toteutettiin Maritta Pohlsin kirjoittama julkaisu ”Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia –
Opas päättäviin asemiin haluaville naisille”. Keskusliitto haluaa kirjan kautta kannustaa ja inspiroida
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naisia pyrkimään tärkeisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviin sekä lisätä tietoa naisten urakehityksen mahdollisuuksista ja haasteista. Kirjaa varten on haastateltu pariakymmentä suomalaista
naista. Haastateltavat ovat iältään 22–93-vuotiaita, johtavassa asemassa olevia naisia EU:n, valtakunnan
ja kuntatason politiikasta, valtion, maakuntien, kuntien ja EU:n hallinnosta, tieteen, kirkon, talouselämän, edunvalvonnan, yritysmaailman, median ja järjestöjen piiristä. Lisäksi kirjassa on tasaarvotilastoja, jotka on saatu Tilastokeskuksesta ja tasa-arvon tietokeskus Minnalta.
Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä 5.11.2013 ja siihen osallistui noin 50 henkilöä. Tilaisuuden
avasi NJKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila. Paneelikeskustelussa päätoimittaja Arja
Alhoa ja filosofi Maija-Riitta Ollilaa haastatteli kirjan tekijä FT Maritta Pohls.
Kirjan ensimmäinen painos, 200 kappaletta, jaettiin jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille.
Muut tilaisuudet ja tapahtumat
Yhdessä tuotantoyhtiö Illumen ja Elokuvasäätiön kanssa järjestettiin Elokuvasäätiön auditoriossa
tiistaina 15.1.2013 kello 15 keskustelutilaisuus naisten asemasta Marokossa, ohjaaja Mohamed El
Aboudin HÄÄTANSSI –dokumentin teatteriavauksen johdosta. Elokuva näytettiin kello 13 ja väliajalla
NJKL tarjosi marokkolaista teetä ja pikkuleipiä.
Paneelin vetäjänä oli toimittaja Katja Juurus ja mukana olivat kehitysministeri Heidi Hautala,
Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori ja elokuvan ohjaaja. Marokkolaisia vieraita oli
neljä. Osallistujia oli noin 60 henkeä ja tilaisuudessa syntyi vilkas keskustelu.
Kansainvälisen naistenpäivän juhla 8.3.2013 klo 16–18.30 järjestettiin yhdennentoista kerran yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Järjestäjinä mukana olivat myös Suomen UN Women ja Helsingin
yliopiston Alumni ry.
Juhla keräsi noin 400 osallistujaa. Tilaisuuden alussa näytettiin kuvataiteilija Anna Nykyrin vuonna 2011
ohjaama dokumenttifilmi ”Viisi fragmenttia empatian luonteesta”. Helsingin yliopiston tervehdyksen toi
1. vararehtori Ulla-Maija Forsberg. Perinteisen Helvi Sipilä – luennon piti yliopistonlehtori Elina Penttinen
Tampereen yliopistosta ja hänen puheenvuoronsa käsitteli naisia muutoksen voimana postkonfliktialueilla. Väkivallan tutkimisen vaikeudesta puhui Helsingin yliopiston edustajana professori
Johanna Niemi. Päätöspuheen piti Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila. Lisäksi ohjelmassa oli jazzhenkistä musisointia, josta vastasivat berliiniläinen
laulajatar Pascal von Wroblewsky ja pianisti Reinmar Henschke. Ohjelman jälkeen juhlaväki siirtyi
kahvittelemaan.
Muuta
NJKL osallistui toista kertaa Porin SuomiAreenan Kansalaistoriin 17.-19.7.2013. Keskusliiton teltalla
jaettiin NJKL:n ja TANE:n materiaalia sekä myytiin juhlavuoden koruja. Lisäksi keräsimme allekirjoituksia
jäsenjärjestömme Suomen Yrittäjänaiset ry:n kansalaisaloitteeseen vanhemmuuden kustannusten
tasaisemmasta jaosta. Tapahtuma oli onnistunut, joten ilmoittauduimme mukaan myös vuodelle 2014.
Keskusliitto osallistui Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämään Valoa ei väkivaltaa –
Silent Witness – näyttelyyn, joka järjestettiin Narinkkatorilla Helsingissä YK:n naisiin kohdistuvan
väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2013. Vuoden teemana oli ”Yksikin kuolema on liikaa – turvakoti voi
pelastaa”.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTYÖ
NJKL lähettää jäsentiedotteita jäsenjärjestöilleen noin joka toinen kuukausi. Vuonna 2013 tiedotteet
lähetettiin järjestöille sekä paperisina että sähköisinä. Jäsentiedotteet ovat luettavissa myös liiton
kotisivuilla. Kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista liiton ja jäsenjärjestöjen tapahtumista sekä NJKL:n
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antamista tiedotteista ja lausunnoista. Tiedotuskanavana toimii myös NJKL:n facebook-sivu, jossa
hyödynnetään keskusliiton käytössä olevaa uutisseurantapalvelua.
Keskusliitto otti vuonna 2011 käyttöönsä ePressi.com tiedotepalvelun. Tämä monipuolinen jakelukanava
mahdollistaa sekä ulkoisen että sisäisen tiedonvälityksen (ks. tiedotteet). ePressi.com-julkaisujärjestelmän kautta lähetettiin vuonna 2013 keskusliiton sähköiset jäsentiedotteet, vuosikokouspostit
sekä kutsut järjestämiimme tapahtumiin. Lisäksi jäsenjärjestöille lähetettiin sähköpostitse tietoa
seminaareista ja ajankohtaisista tapahtumista yli 70 kertaa. ePressi.comin kautta lähetettiin myös
keskusliiton tiedotteita, joista kuusi lähetettiin laajasti tiedotusvälineille ja julkaistiin lisäksi
ePressi.comin etusivulla.
Jäsenkirjeet
Jäsenjärjestöille on kertomusvuonna lähetetty kuusi jäsenkirjettä, joiden liitteenä on ollut ajankohtaista
tiedotusmateriaalia. Jäsenjärjestöt ovat jäsenkirjeiden liitteinä esitelleet toimintaansa ja tiedottaneet
järjestämistään seminaareista. Tämä palvelu on jäsenjärjestöille maksutonta. Lisäksi järjestöjen esittelytekstejä on ryhdytty julkaisemaan kotisivuillamme.
Yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja sidosryhmiin
Koko kertomusvuoden NJKL pyrki reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin asioihin. Keskusliitto palveli
jäsenjärjestöjen lisäksi myös muita järjestöjä sekä tiedotusvälineitä, viranomaistahoja ja yksittäisiä
henkilöitä välittämällä tietoa naisjärjestöistä ja niiden toiminnasta sekä ehdottamalla asiantuntijoita ja
haastateltavia. Keskusliiton edustajia on haastateltu lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Lisäksi
keskusliiton edustajat ovat luennoineet useissa tilaisuuksissa ja seminaareissa.
Tiedotteet
8.1.

Kutsu elokuvan Häätanssi esitykseen ja keskustelutilaisuuteen 15.1.2013 klo 13-17

1.2.

Eduskunnan puhemiehistön kokoonpanon tulisi vastata tasa-arvolain periaatteita

20.2.

Naistenpäivän juhla Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa 8.3.2013 kello 16.00

8.3.

Sirkka-Liisa Anttilan puhe kansainvälisen naistenpäivän juhlassa Helsingin yliopistolla
8.3.2013

3.4.

Perhevapaakustannusten oikeudenmukainen jakaminen sekä työelämän ja perhe-elämän
parempi yhteensovittaminen vaativat konkreettisia päätöksiä

19.4.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii seksin oston täyskieltoa

1.11.

Kutsu NJKL:n oppaan julkistamistilaisuuteen 5.11.2013 klo 15-17

20.11.

EU-vaalit ovat tärkeät tasa-arvon kannalta, naisia tarvitaan ehdokkaiksi!

Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot ovat tärkeitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia, joilla
puututaan aktiivisesti ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin.
Lausunnot
15.3.

Annettu sisäasiainministeriölle lausunto maahanmuuton tulevaisuus 2020 - työryhmän
esityksestä.

30.4.

Annettu ulkoasiainministeriölle lausunto YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen (CERD) komitean suositusten nrot 12, 13 ja 16
täytäntöönpanon seurannasta.

22.5

Annettu ulkoasiainministeriölle Istanbulin sopimusta koskeva lausunto.
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31.5.

Annettu oikeusministeriölle lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista
koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

30.8

Annettu sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto ehdotuksesta työpaikan tasaarvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistamiseksi.

13.9.

Annettu oikeusministeriölle lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 20.
luvun muuttamisesta.

Kuulemiset/keskustelutilaisuudet
15.1.
Oikeusministeriö järjesti kuulemisen koskien U-kirjettä komission ehdotuksesta
listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö-direktiiviksi. Leena Ruusuvuori oli paikalla ja
hänen valmistelemansa kirjallinen kommentti lähetettiin 21.1.

Toiminta Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete - NYTKIS ry:ssä
NYTKIS on vuonna 1988 perustettu suomalaisten naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki
eduskunnassa olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen Naistutkimuksen seura ry ja Naisasialiitto Unioni ry. NYTKISin tavoitteena on työskennellä todellisen sukupuolten
välisen tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
NYTKISin tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta tasa-arvoasioista ja seurata kansainvälisten
velvoitteiden toteuttamista Suomen lainsäädännössä, politiikassa ja käytännön tasolla.
NYTKISin puheenjohtajajärjestönä toimi vuonna 2013 Naisasialiitto Unioni, puheenjohtajana Sanna
Pajusalo ja varapuheenjohtajana Lotta Viinikka. Lotta Viinikan erottua Naisasialiitto Unionin pääsihteerin
toimestaan, valittiin varapuheenjohtajaksi lokakuussa Leena Ruusuvuori.
NYTKISin alueellinen toiminta on vahvistunut ja sillä on neljätoista alueellista toimikuntaa. Toimikunnille
tehtiin vuonna 2013 toimintasäännöt.
Kuntaliiton ja NYTKISin tasa-arvohanke saatiin päätökseen. Hanke tuotti hyvää materiaalia kuten ”Tasaarvon käsikirja kuntapäättäjille”.
NYTKIS antoi lukuisia lausuntoja, oli kuultavana, teki lehdistötiedotteita sekä järjesti useita tilaisuuksia ja
seminaareja. NYTKISIllä on edustus lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä toimielimissä.
NYTKIS edustaa Suomea European Women’s Lobbyssa. Yksi sen kahdesta Suomen yleiskokousedustajasta on Naisjärjestöjen Keskusliiton edustaja. Zagrebissa 31.5.–2.6.2013 pidetyssä kokouksessa oli
edustajana keskusliiton hallituksen jäsen Eriikka Sailo.
NYTKISin koordinoima Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjesti 25.11.2013 ”Valoa ei
väkivaltaa” - kynttilätempauksen 63 paikkakunnalla ja Silent Witness -näyttelyn Helsingissä
Narinkkatorilla, jossa jaettiin 500 kynttilää. Kynttiläpannan tekstinä oli ”Yksikin kuolema on liikaaturvakoti voi pelastaa”. NJKL:n edustajia osallistui tapahtumaan. Silent Witness on kansainvälinen liike,
joka muistuttaa miesten naisiin kohdistaman väkivallan seurauksena kuolleista uhreista. Näyttely ja
kynttilätempaukset saivat runsaasti mediahuomiota erityisesti paikallislehdissä.

Keskusliiton edustukset muissa järjestöissä / edustajat vuosikokouksissa
Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS
1. edustaja Eriikka Sailo (äänivaltainen)
2. edustaja Lea Sairanen
3. edustaja Elina Suonio-Peltosalo
4. edustaja Pia Öhman
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Leena Ruusuvuori hallituksen varsinainen jäsen, Sonja Tihveräinen
varajäsen
Suomen UN WOMEN – Finlands UN WOMEN
Elina Suonio-Peltosalo
Meri Eskola hallituksen varajäsen (2013-2014)
Suomen YK-liitto
Leea Paija
Eva Hänninen-Salmelin hallituksen jäsen (2010-2013)
Väestöliitto vuosivaltakirjalla
Leea Paija ja Pia Öhman varsinaiset edustajat
Eriikka Sailo ja Elina Suonio-Peltosalo varaedustajat
Mandaattiedustukset, joihin NJKL itse saa valita edustajan:
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry Pirkko Raitila valtuuston jäsen (20082013) Leena Ruusuvuori varajäsen


Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa:n keskustoimikunta
Anita Paulig jäsen



Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (Monk)
Sirkka-Liisa Anttila varsinainen jäsen, Anita Paulig varajäsen

Muita edustuksia:



Kestävän kehityksen toimikunta NJKL/NYTKIS
Varsinainen jäsen Tuula Ahola, varajäsen Kaarina Kailo (vas)(2013 päättynyt)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea(2013 päättyy)
Varsinainen jäsen Pirkko Raitila, varajäsen Leena Ruusuvuori

Edustukset toimikunnissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta:
Naisjärjestöjen Keskusliitolla on pysyvä asiantuntijajäsenyys.
Leena Ruusuvuori varsinainen jäsen, Eva Hänninen-Salmelin varajäsen
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sukupuoli- ja valta-jaos: Anita Paulig varsinainen
jäsen, Meri Eskola varajäsen
CAHVIO -työryhmä (Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic
Violence)
Leena Ruusuvuori nimitettiin 2012 UM:n työryhmään, jonka tehtävänä on selvittää ja
valmistella Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemistä ja torjumista koskevan yleissopimuksen ratifiointitoimenpiteet (nk.
Istanbulin sopimus).
Työryhmä sai lisäaikaa 30.3.2013 asti.
Ihmisoikeusvaltuuskunta
Helena Ranta on nimitetty NJKL:n ehdottamana Eduskunnan oikeusasiamiehen alaisen
ihmisoikeus-keskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta
Keskusliiton ehdotuksesta nimitetty Anita Paulig, jota seuraa tuleva NJKL:n pääsihteeri.
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MUU TOIMINTA
Työryhmät ja verkostot
Naisjärjestöjen Keskusliitto on 1325-verkoston, Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston sekä Suomen
kansallisen väkivaltaobservatorion jäsen.
Muu yhteistyö
Hanasaaressa 16.-17.9.2013 pidetyn kansainvälisen romaninaisten kokouksen valmisteluryhmässä oli
varsinaisena jäsenenä Sonja Tihveräinen ja varajäsenenä Leena Ruusuvuori.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
The International Council of Women
Naisjärjestöjen Keskusliitto on jäsenenä maailman vanhimmassa, vuonna 1888 perustetussa kansainvälisessä naisjärjestössä, the International Council of Womenissa (ICW). Keskusliitto perustettiin ICW:n
Suomen osastoksi.
NJKL on huolissaan ICW:n taloudellisesta tilanteesta ja seuraa sitä tiiviisti.
European Women’s Lobby
Suomalaiset naisjärjestöt liittyivät NYTKISin kautta European Women’s Lobbyyn (EWL) vuoden 1995
alusta Suomen tultua EU:n jäsenvaltioksi. EWL:n hallituksen Suomen edustaja on sovitun mukaisesti
ollut NYTKISin pääsihteeri ja varajäsenyys on kiertänyt eri jäsenjärjestöjen kesken. NJKL:llä on oikeus
lähettää yksi edustaja yleiskokoukseen EWL:n kustantamana. Yleiskokoukseen Zagrebissa 31.5.–2.6.2013
osallistui keskusliiton hallituksen jäsen Eriikka Sailo.
CSW – The Commission on the Status of Women – YK:n Naistenasematoimikunta
CSW:n 57. istunto pidettiin New Yorkissa 4.-15.3.2013. Keskusliitto osallistui perinteiseen tapaan Helvi
Sipilä-seminaarin järjestämiseen yhdessä Suomen Akateemisten Naisten Liiton, Suomen UN Womenin,
Suomen NNKY-liiton ja NYTKISin kanssa. Tapahtuman nimenä oli tällä kertaa ”8th International Helvi
Sipilä Seminar: Ending Violence against Women – Global and Nordic Perspectives”. Pohjoismainen
seminaari naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä pidettiin Scandinavia Housessa 6.3. kello 14-17.
Tarkoituksena oli, että myös muut kuin viralliset akkreditoidut voisivat osallistua, ja YK-edustusto
auttoikin tapahtumatiedotuksessa. Osallistujia oli kuitenkin vain noin 50. Puheenjohtajana toimi Helena
Ranta.
Muu kansainvälinen toiminta
Leena Ruusuvuori oli 4.4.2013 Ankarassa luennoimassa suomalaisten naisjärjestöjen yhteistyöstä
Suomen Turkin suurlähettilään Nina Vaskunlahden kutsumana ja kustantamana. Paikalla oli edustajia
noin 30 paikallisesta naisjärjestöstä. Kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet mukaan.
Vierailijoita
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintaan kävi vuoden aikana tutustumassa useita ulkomaisia vieraita,
kaukaisimmat olivat Marokosta, Nepalista ja Macaolta.

TALOUSKERTOMUS
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen maksamat jäsenmaksut kattavat vain pienen osan
keskusliiton toiminnan kuluista. Merkittävin rahoituslähde oli edelleen valtion talousarviossa opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) kautta osoitettu toiminta-avustus (170.000€). Pidemmällä aikavälillä on
tarkoitus nostaa jäsenmaksujen suuruus valtion omavastuun tasolle, noin 11.000 – 19.000 euroon.
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Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi vuonna 2012 keskusliitolle 15.000 euroa Suomalaiset naiset
päätöksenteossa -hankkeeseen. Avustuksesta suurin osa käytettiin vuonna 2013, jolloin valmistui
hankkeen julkaisu ”Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia – Opas päättäviin asemiin haluaville naisille”.
Keskusliiton toimistona aiemmin ollut Mannerheimintie 40 A 17 on ollut vuokrattuna kolmivuotisella
sopimuksella Tmi Psykoterapeutti Ritva Piiroiselle 1.7.2011 lähtien. Kiinteistö Oy Mannerheimintie 40 A
15 on ollut vuokrattuna 1.7.2010 alkaen African Care (ent. Africarewo) ry:lle. Mannerheimintie 40 A 16
vuokralaisena jatkaa edelleen Riitta Martsola.
Tuloslaskelma osoittaa 30.228,09 euron ylijäämää. Tarkempi selvitys keskusliiton taloudesta ja omaisuudesta löytyy tuloslaskelmasta ja taseesta.
Keskusliiton hallitus on tehnyt talouden vakauttamissuunnitelman vuosiksi 2012-2015.

HALLINTO
Kunniapuheenjohtaja
Ministeri Marjatta Väänänen 2011
Kunniajäsenet
Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995
Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, 1995
Varatuomari Anneli Winter-Mäkinen, 1995
Ministeri Marjatta Väänänen, 1995
Opetusneuvos Raili Malmberg, 2001
Ministeri Elisabeth Rehn, 2001
Professori Päivi Setälä, 2001
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, 2006
VTM Leena Krohn, 2006
LL Laura Finne-Elonen, 2011
Tuija-Riitta Lindholm, 2011
Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 2011
Pastori Leena Salmensaari, 2011
Hallitus
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna seitsemän kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokousta.
Toimikaudet

läsnäolo
kokouksissa

Puheenjohtaja:
Ministeri Sirkka-Liisa Anttila
(Suomen Keskustanaiset ry)

2007-2015
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Varapuheenjohtajat:
Toiminnanjohtaja Anita Paulig
(Finlands svenska Marthaförbund rf)

2007-2015

7

Erikoissairaanhoitaja Elina Suonio-Peltosalo
(Kokoomuksen Naisten Liitto ry)

2012-2014

5

Erityisopettaja Annamaija Eskola
(Kalevalaisten Naisten Liitto ry)

2011-2016

7

Toimittaja Meri Eskola
(Naistoimittajat ry)

2011-2013

6

Jäsenet:
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Opiskelija Minna Hirvonen
(Suomen Naisyhdistys ry)

2013-2015

Toimitusjohtaja Heli Järvinen
(Suomen Yrittäjänaiset ry)

2012-2014

5

Kehittämispäällikkö Leea Paija
(Suomen Voimisteluliitto Svoli ry)

2011-2016

5

Erikoistutkija Elina Palola
(Eurooppanaiset ry)

2012-2014

3

2011, 2012-2014

6

Turvallisuusasiantuntija Lea Sairanen
(Marttaliitto ry)

2011-2013

4

Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen
(Zonta International Piiri 20)

2013-2015

5

Koulukuraattori Pia Öhman
(Suomen NNKY-liitto ry)

2013-2015

7

Työterveyshoitaja Eriikka Sailo
(Suomen Kätilöliitto ry)

5

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

Toiminnantarkastaja
Varsinainen Mirja Ulmanen
Varalla
Ritva Salmi
Keskusliiton toimisto ja henkilökunta
Toimisto sijaitsee Naisten Kulttuuriyhdistyksen tiloissa Fredrinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki.
Toimihenkilöt
Pääsihteeri
Järjestösihteeri

FM Leena Ruusuvuori
YTM SonjaTihveräinen

Työterveyspalvelut Vantaan lääkärikeskuksen Myyrmäen toimipisteessä (Jönsaksentie 6, 01600 Vantaa)
myytiin 2.4.2013 Terveystalolle, jonka sopimuksen NJKL irtisanoi päättymään 30.9.2013. Työterveyspalvelut kilpailutettiin ja sopimus tehtiin VITA Lääkäriasema Oy:n kanssa 1.10.2013 alkaen.
Taloushallinnon palvelut on toimintavuoden aikana ostettu Necarex Oy:ltä.
Työvaliokunta ja toimikunnat
Työvaliokunta:
Sirkka-Liisa Anttila, pj
Anita Paulig, vpj
Elina Suonio-Peltosalo, vpj
Meri Eskola
Lea Sairanen
sihteerinä Leena Ruusuvuori
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Taloustoimikunta:

Lea Sairanen, pj
Meri Eskola
Heli Järvinen
Pia Öhman
sihteerinä Leena Ruusuvuori

Järjestö- ja viestintätoimikunta:
Meri Eskola, pj
Annamaija Eskola, vpj
Minna Hirvonen
Leea Paija
Anita Paulig
sihteerinä Sonja Tihveräinen
Kansainvälisten ja tasa-arvoasioiden toimikunta:
Anita Paulig, pj
Elina Palola
Helena Ranta
Eriikka Sailo
Elina Suonio-Peltosalo
Terttu Utriainen
sihteerinä Leena Ruusuvuori/ Sonja Tihveräinen
Toimikuntien toiminta vuonna 2013
Työvaliokunta
Työvaliokunta valmisteli hallituksen kokouksen asioita sähköpostitse.
Taloustoimikunta
Taloustoimikunta kokoontui kolme kertaa. Toimikunta seurasi tarkasti Keskusliiton taloudellista
tilannetta, suunnitteli ja teki toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä haki uusia tulolähteitä.
Toimikunta sai myös valmiiksi NJKL:n sijoitusstrategian.
Järjestö- ja viestintätoimikunta
Järjestö- ja viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Toimikunnan kokouksissa
käsiteltiin mm. Keskusliiton toteuttamaa jäsenjärjestökyselyä ja sen tuloksia, Laukkusi on täynnä
mahdollisuuksia-kirjan julkistamistilaisuutta, kummitoimintaa, ravintolapäivän tasa-arvokahvilaa sekä
vuoden 2014 jäsenjärjestöpäiviä. Kokousten välillä toimikunta työsti asioita sähköpostitse.
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta kokoontui kerran, sillä se käsitteli sille kuuluvia asioita
pääosin sähköisesti. Toimikunnassa käsiteltiin Keskusliiton kansainvälisen kattojärjestön ICW:n
(International Council of Women) asioita, joista erityisesti puhutti sen taloudellinen tilanne. Lisäksi
käsiteltiin EWL:n (European Women’s Lobby) vuosikokouksessa esille tulevia asioita sekä ajankohtaisia
tasa-arvoasioita.
Vaalivaliokunta
Vaalivaliokunta valittiin kevätkokouksessa 18.4.2013:
Tuula Ahola
Kotitalousopettajien liitto ry
Outi Kaasinen
Suomen Kätilöliitto ry
Maija Ojala
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Aino Piippo
Suomen Keskustanaiset ry
Ulla-Maija Salo
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aino Piippo. Sihteerinä toimi järjestösihteeri Sonja
Tihveräinen. Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
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LIITON KOKOUKSET
Kevätkokous
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä Vakuutusyhtiö Fennian
pääkonttorilla torstaina 18.4.2013 klo 18. Läsnä oli 59 henkeä, joista 49 oli äänivaltaista, edustaen
yhteensä 34 järjestöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Rantamäki Kotitalousopettajien
liitosta.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden ohella julkilausuma, jossa vaadittiin seksin
oston täyskieltoa. Julkilausuma lähetettiin seuraavana päivänä ePress-työkalun kautta medialle ja se on
luettavissa myös NJKL:n nettisivuilta sekä facebook-sivulta.
Syyskokous
Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä eduskunnan auditoriossa
19.11.2013 eduskunnan naisverkoston kutsumana. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Liimola
Lastentarhanopettajaliitosta. Läsnä oli 87 henkeä, joista 67 oli äänivaltaisia, edustaen yhteensä 40
järjestöä. Kokouksessa valittiin hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle kaudelle 2014-2016. Annamaija
Eskola Kalevalaisten Naisten Liitosta ja Leea Paija Suomen Voimisteluliitosta valittiin jatkamaan
hallituksessa. Uusiksi jäseniksi valittiin Riikka Vacker Marttaliitosta ja Päivi Nikkilä Naistoimittajista.
Syyskokouksessa esiteltiin myös NJKL:n uusi myyntituote, luumunvärinen t-paita, jonka selkäpuolelle
tulee teksti ”Kehu nainen päivässä”. Lisäksi syyskokouksessa hyväksyttiin Naisjärjestöjen Keskusliiton
tiedote otsikolla ”EU-vaalit ovat tärkeät tasa-arvon kannalta, naisia tarvitaan ehdokkaiksi!” Julkilausuma
lähetettiin tiedotusvälineille heti seuraavana aamuna, ja se on luettavissa NJKL:n nettisivuilla.
Tilaisuudessa jokaiselle jäsenjärjestölle jaettiin kappaleet NJKL:n uutta julkaisua Laukkusi on täynnä
mahdollisuuksia - Opas päättäviin asemiin haluaville naisille.

JÄSENJÄRJESTÖT
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2013
African Care ry (aiemmin Africarewo ry)
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry
Daisy Ladies ry
Euroopan Naisten Liiton Suomen Osasto ry
Eurooppanaiset ry
Finlands svenska Marthaförbund rf
Helsingin Saskia ry
Imetyksen tuki ry
Insinöörien rouvat ry
Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Kassandra ry
Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas förbund ry
Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry
Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry
Lyömätön Linja Espoossa ry (aiemmin Naisten Apu Espoossa ry)
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Naisagronomit ry
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Naisjuristit – Kvinnliga jurister ry
Naismetsänhoitajat ry
Naisopiston Ystävät ry
Naisten Idea- ja Keksintöliitto ry
Naisten Kulttuuriyhdistys ry
Naisten Linja Suomessa ry
Naisten Rakentavan Asumisen Yhdistys - Kvinnornas Bygga och Bo Förening ry
Naistenkartano ry
Naisteologit ry, Kvinnliga teologer rf
Naistoimittajat ry, Kvinnliga Journalister rf
Naisyrittäjyyskeskus ry
Perussuomalaiset Naiset – Sannfinländska Kvinnor ry
ProMama ry, ProMama rf
Puutarhanaiset - Trädgårdskvinnorna ry
Soroptimist International of Finland ry
Sotilaskotiliitto – Soldathemsförbundet ry
Suomalainen Naisliitto ry
Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry
Suomen Delta Kappa Gamma-yhdistys ry
Suomen Keskustanaiset ry
Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry, Finlands Kristdemokratiska (KD) Kvinnor rf
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
Suomen Liberaalinaiset ry
Suomen liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvinnors förbund ry
Suomen Lottaperinneliitto - Lottatraditionsförbundet i Finland ry
Suomen Naishammaslääkärit ry
Suomen Naislääkäriyhdistys - Finlands kvinnliga läkares förening ry
Suomen Naisyhdistys ry
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry, Förbundet Kristliga Föreningar av Unga
Kvinnor rf
Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Suomen Voimisteluliitto SVoLi ry, Finlands Gymnastikförbund SVoLi rf
Suomen Yrittäjänaiset ry
Svenska Kvinnoförbundet rf
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Textillärarförbundet rf
Vaikuttajaverkosto WoMan ry
Vantaan Nicehearts ry
Vihreät Naiset ry, Gröna Kvinnorna rf
Wizo rf
Zonta International Piiri 20 ry
Yhteensä 61 järjestöä, joissa on yli 400.000 henkilöjäsentä

Jäsenjärjestöjen merkkivuodet 2013
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 80 vuotta
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry 75 vuotta
KosmetologitSKY- lehti 60 vuotta
Naisopiston Ystävät ry 60 vuotta
Soroptimist International of Finland ry 60 vuotta
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry 40 vuotta
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 25 vuotta
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