NAISASIALIITTO UNIONI TOIMINTAKERTOMUS 2019
1.

ALUKSI

Vuonna 2019 Naisasialiitto Unioni oli vahvasti mukana yhteiskunnallisessa
keskusteluissa. Lausuntoja annettiin mm. YK:n perusraportista ja
määräaikaisraporteista. Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa käytiin
kuultavana tasa-arvovaltuutetun vuosikertomuksesta eduskunnalle. Kannanottoja
laadittiin yhteistyössä muiden järjestön kanssa mm. seksuaalirikollisuuteen
puuttumisesta sekä lähisuhdeväkivallan sovittelun ongelmallisuudesta.
Keväällä 2019 kampanjoitiin eduskuntavaaleissa Feministiset vaalit -kampanjalla.
Kampanjassa nostettiin esille feministisiä teemoja kevään 2019 eduskuntavaaleissa.
Teemoista viestittiin niin ehdokkaille kuin äänestäjille. Syksyllä 2019 aloitettiin
kansalaisaloitteen valmistelun koskien Suomen aborttilain muuttamista nykyaikaiseksi
ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.
Vuoden aikana järjestettiin monenlaista toimintaa. Perinteisten naistenpäivän avoimien
ovien ja kesäjuhlien lisäksi järjestettiin kaksi jäseniltaa sekä Villa Salinista ja Maikki
Friberg -kodista koottujen tavaroiden huutokaupan.
Unionin toimintaryhmät kokoontuivat Helsingissä, Kuopiossa Turussa ja Oulussa.
Vuonna 2019 Unionissa oli yhteensä 16 ryhmää, joiden toiminnan aktiivisuus vaihteli.
Maksuton juristineuvonta naisille jatkui tiloissamme keskiviikkoisin. Unioni teki paljon
yhteistyötä lähijärjestöjen ja verkostojen kanssa, osallistuen yhteisiin tapaamisiin ja
vaikuttamistyöhön. Keskeisin yhteistyöjärjestö vuonna 2019 oli Naisjärjestöt
yhteistyössä – NYTKIS ry.
Vuoden 2019 aikana kilpailutettiin Unionin varainhoito. Kilpailutuksen tuloksena
päädyttiin sijoittamaan sijoitusomaisuutemme Ålandsbankeniin aiemman täyden
valtakirjan varainhoidon sijaan konsultatiivisella sopimuksella.
Vuoden aikana ostettiin Unionille kaksi sijoitushuoneistoja vuonna 2018 myydyn
Yrjönkatu 8-10:ssä sijainneen huoneiston myyntituotoilla. Ostetut sijoitushuoneistot
sijaitsevat osoitteissa: Aleksis Kiven katu 48 G 202 ja Hämeentie 72 C 57.

2. VAIKUTTAMISTYÖ
2.1. Jäsenyydet ja edustukset

Vuonna 2019 Naisasialiitto Unionilla oli jäsenenä seuraavissa järjestöissä, verkostoissa
ja neuvottelukunnissa: Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry, Naisten Linja Suomessa
ry:ssä, Fingossa, Suomen kansallisessa väkivaltaobservatoriossa (OBS), Amnestyn Joku
raja -kampanjan työvaliokunnassa, varajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa ja
jäsenenä TANEn alaisessa Sukupuoli, valta ja talous -jaostossa,
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa (KANE), ihmisoikeustyötä tekevien
järjestöjen verkostossa, ihmiskaupan vastaisessa verkostossa (IKV) sekä seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä (SRHR) edistävien järjestöjen verkostosssa. Erityisen aktiivisesti
toimittiin NYTKIS ry:n hallituksessa, ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen verkostossa,
Joku raja -kampanjan työvaliokunnassa, SRHR-verkostossa sekä TANEn Sukupuoli-,
talous- ja valtajaostossa. Näissä toimielimissä ja verkostoissa Unioni teki aktiivista
vaikuttamis- ja yhteistyötä yhdessä muiden järjestöjen sekä päättäjien kanssa.
Yhteistyötä tehtiin mm. laatimalla kannanottoja ja lausuntoja sekä tapaamalla päättäjiä
ja asiantuntijoita.
2.2. Muu vaikuttamistyö
Keväällä 2019 Unionin vaikuttamistyön kohde oli eduskuntavaalit. Vaikuttamistyötä
tehtiin Feministiset vaalit -kampanjan kautta. Kampanjaan laadittiin vaaliteemat
feministisistä aiheista. Feministiset vaaliteemat tuotiin sekä ehdokkaiden että
äänestäjien tietoon. Teemat toimitettiin kaikkien puolueiden vaalien kanssa töitä
tekeville. Kampanjasta viestittiin äänestäjille sosiaalisessa mediassa sekä kampanjan
omien www-sivujen välityksellä.
Sykksyn 2019 aikana organisoitiin kansalaisaloitekampanjan käynnistämistä Suomen
aborttilain muuttamiseksi. Kampanjan suunnittelu käynnistettiin syksyllä, jolloin
kampanjaan laadittiin materiaaleja, kuten lakiehdotus sekä hankittiin kampanjalle
yhteistyökumppaneita.
Naisasialiitto Unionin syyskokous hyväksyi järjestölle uuden poliittisen ohjelman.
Poliittinen ohjelma tehtiin Unionin eduskuntavaaliteemojen pohjalta. Poliittisen
ohjelman valmisteli pääsihteeri yhdessä hallituksesta kootun työryhmän kanssa.
Ohjelman valmistelusta järjestettiin myös jäsenilta. Ohjelma on voimassa vuoteen 2023
saakka.
Lausuntoja annettiin yhteensä kuusi kappaletta. Kirjallinen lausunto annettiin ja
eduskunnassa käytiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana koskien
tasa-arvovaltuutetun raporttia vuodelta 2018. Lausuntoja annettiin lähisuhdeväkivallan
sovittelusta sekä lähestymiskiellon valvonnan tehostamista koskevasta arviomuistiosta.
Lausunto annettiin myös YK:n perusraportista sekä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta (ICESCR) ja
määräaikaisraportista kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan

kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)toteuttamisesta. Lausunnot lähetettiin niitä
pyytäneille viranomaisille ja niistä viestittiin Unionin omissa viestintäkanavissa.

3. PALVELUT
Naisasialiitto Unioni tarjosi jäsenilleen sekä ulkopuolisille henkilöille ja tahoille oman
toimintansa ja hallinnoimiensa rahastojen puitteissa koulutus-, neuvonta-, ja
tilapalveluja.
3.1. Taiteilija- ja tutkijaresidenssi ja vastinetilaisuudet
Vuonna 2019 Villa Salinissa jatkettiin taiteilija- ja tutkijaresidenssitoimintaa. Taiteilijat
ja tutkijat varasivat Villa Salinista työskentelytilan ja pitivät vastineeksi luennon tai
workshopin tutkimuksestaan tai taide-esityksen Unionin tiloissa. Vuonna 2019
järjesttiin yhteensä seitsemän residenssiä ja viisi residenssivastinetta. Taitelija- ja
tutkijaresidenssiä sekä rahoittaa ja järjestää Unionin hallinnoima Ida Salinin
kesäkotirahasto.
3.2. Juristipäivystys
Unioni järjesti lakiasiainneuvontaa naisille vuonna 2019 viikoittain kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Keskiviikkoisin klo 17–19 Maikki Friberg – kodissa juristit antoivat
maksuttomia suullisia neuvoja juridisiin ongelmiin sekä henkilökohtaisesti paikalle
saapuneille että puhelimitse. Asiakkaiden juridiset neuvontatarpeet liittyivät
useimmiten avio- tai avoeroa, huoltajuutta, perintöä tai testamenttia koskeviin
kysymyksiin. Apua haettiin myös muun muassa rikos-, velka-, vuokrasuhde- ja
omaisuusasioissa. Juristipäivystyksessä kävi vuoden aikana yhteensä 92 paikan päälle
tullutta asiakasta. Kaikkiin puheluihin ei ole pystytty vastaamaan, mutta vastattuja
puheluita oli 26. Palvelua oli tarjolla suomen lisäksi englannin kielellä ja joillain
kerroilla käytettiin myös venäjän kielen tulkkausapua. Juristipäivystyksen
koordinaattorina toimi järjestökoordinaattori.
3.3. Tilavuokraus Maikki Friberg -kodissa
Maikki Friberg -kodin tilat toimivat Unionin toimistona, kokous- ja tapahtumatilana,
sekä ryhmä- ja jäsentoiminnan keskuksena. Toimistohuoneita vuokrattiin NYTKIS ry:lle
ja Family Coaching -perhepalvelulle sekä arkistotiloja Naisjuristeille, Naistoimittajille,
Mummolaakso ry:lle ja Kari Mattilan säätiölle. Muita Maikki Friberg -kodin tiloja
vuokrattiin Unionin jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä ulkopuolisille henkilöille ja
yhteisöille kokouksia, koulutuksia, juhlia ja kuvauksia varten. Tiloissa järjestettiin 54
laskutettua tilaisuutta vuonna 2019 ja ryhmätapaamisia oli noin 90.
Yhteistyökumppaneista Maikki Friberg -kodissa kokoontuivat ja järjestivät tilaisuuksia
muun muassa NYTKIS ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto, WILPF, Suomen kansallinen

väkivaltaobservatorio, Kari Mattilan säätiö, Naisten Kulttuuriyhdistys, Naisjärjestöjen
Keskusliitto sekä Surunauha ry.
4. VIESTINTÄ
4.1. Sisäinen viestintä
Sisäistä viestintää jäsenistölle hoidettiin internetsivujen, sosiaalisen median,
Tulva-lehden ja jäsenille osoitettujen sähköpostien kautta. Internetsivuilla oli tietoa
Unionin ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta sekä lausuntoja, kannanottoja ja
yhteystietoja. Sivuilla toimi Holvi-palvelun kautta nettikauppa Unionin tuotteille ja
lahjoituksille.
Jäsenviestinnässä käytettiin jäsenille suoraan osoitettuja sähköposteja. Lisäksi
alkuvuodesta jokaiselle jäsenelle lähetettiin jäsenkirje postitse. Tulva-lehden
järjestösivut toimivat Unionin jäsentiedotteena. Sivuille koottiin ajankohtaista tietoa
Unionin ryhmistä ja tapahtumista sekä kursseista ja luennoista. Sivuihin sisältyi
pääsihteerin palsta sekä Ideologinen vartti -palsta, jolle kirjoittivat järjestön hallituksen
jäsenet. Uudet jäsenet toivotettiin tervetulleiksi toimintaan uuden jäsenen kirjeellä.

4.2. Ulkoinen viestintä
Unionin Facebook-sivujen seuraajien määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Vuoden 2019
loppuun mennessä sivuilla oli 12 760 seuraajaa. Vuonna 2019 aktiivisuutemme
Twitterissä jatkui ja seuraajien määrä kasvoi noin 6 500 seuraajasta noin 7 100
seuraajaan. Unioni oli aktiivinen myös Instagramissa ja vuoden lopussa tilillämme oli
noin 2 700 seuraajaa.
Vuoden aikana laadittiin viisi tiedotetta ja kannanottoa. Näistä 3 kannanottoa tehtiin
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Kannanotot, tiedotteet ja lausunnot julkaistiin
Unionin www-sivuilla ja Facebook-sivuilla. Tiedotteet ja kannanotot lähettiin medialle.
Naisasialiitto Unionin ja Villa Salinin esitteet olivat jaossa Maikki Friberg -kodissa ja
Villa Salinissa sekä järjestön tapahtumissa.
Vuoden 2019 aikana Unionilla oli kaksi viestinnän harjoittelijaa. Keväällä harjoittelija
vastasi Feministiset vaalit -kampanjan viestinnästä ja syksyllä harjoittelija vastasi
kansalaisaloitteen viestinnän suunnittelusta. Vuoden 2019 valmisteltiin viestinnän
ammattilaisen palkkaamista osaksi Unionin henkilöstöä.
4.3. Lyyti-palkinto

Lyytin päivän palkinto jaetaan vuosittain Unionin edesmenneen aktiivin ja
tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen, eli
Lyytin muistoksi. Palkinto jaetaan tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.
Vuonna 2019 Lyyti-palkinto jaettiin 21. kerran. Palkinto jaettiin kesäjuhlassa Villa
Salinissa 16.8. Palkinnon sai Ruskeat Tytöt Media. Naisasialiitto Unioni toi esiin
palkinnon perusteluissa palkitsevansa Ruskeat Tytöt Median heidän uraauurtavasta
työstään ei-valkoisten tyttöjen ja naisten näkyvyyden sekä aseman parantamiseksi.
5. TOIMINTA
5.1. Tapahtumat ja tilaisuudet
Vuoden 2019 aikana Naisasialiitto Unioni järjesti useita tapahtumia ja tilaisuuksia.
Perinteisistä tapahtumista järjestettiin Naistenpäivän avoimet ovet Maikki Friberg
-kodissa ja kesäjuhlat Villa Salinissa. Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. järjestettyjen
Naistenpäivän avointen ovien ohjelmassa oli Unionin toiminnan esittelyä sekä Elovenlat
-toimintaryhmän residenssivastine. Feminististä räppiä esitti Automaattinen tunteiden
käsittely duo. Paikalla oli runsaasti jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita. Villa Salinissa
järjestettiin perinteiset kesäjuhlat 16.8. Juhlissa esiintyivät rapartisti Jola ja tulitaidetta
esitti Tulikarpäset-ryhmä. Paikalla oli runsaasti jäseniä sekä sidosryhmien ja
yhteistyökumppaneiden edustajia.
Lisäksi järjestettiin kaksi jäseniltaa, joista 12.9. järjestetyn teemana oli
sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus ja toinen 24.10. järjestetty jäsenilta käsitteli
Naisasialiitto Unionin poliittista ohjelmaa. 28.9. järjestettiin Villa Salinista ja Maikki
Friberg -kodista koottujen tavaroiden huutokaupan. Huutokauppa keräsi useiden
kymmenien henkilöiden yleisön ja huutokaupan tuotto oli 5238,09 euroa. Huutokauppa
keräsi myös mediajulkisuutta. Huutokaupasta saadut varata tullaan käyttämään Maikki
Friberg -kodin remonttiin.
Maikki Friberg -kodissa järjestettiin 19.12 Glögiä ja joululahjoja -tilaisuus. Tilaisuudessa
sai tutustua Unionin toimintaan sekä ostaa feministisiä joululahjatuotteita.

5.1 Residenssitoiminta
Vuonna 2019 järjestettiin kuudetta kertaa Villa Salinin tutkija- ja
taiteilijaresidenssihaku, jossa tarjotaan Villa Salinia nais-, sukupuolen- sekä
queertutkijoiden, feminististen taiteilijoiden ja vastaavien kulttuurielämän toimijoiden
tai näiden muodostamien ryhmien lyhytaikaiseen käyttöön maksutta. Vastineeksi
residenssiin hyväksytyt järjestivät omaan aiheeseensa liittyvän luennon tai muun

tapahtuman Unionilla. Hakuun tuli yhteensä 11 hakemusta, jotka kaikki hyväksyttiin.
Vuoden aikana Villa Salinissa järjestettiin seuraavat kuusi residenssiä:
-

Lotta Aarikka ja Kirsi Alaniva: kirjoitusresidenssi
Elovenlat-ryhmä: Kohtauksia naisen elämästä -projekti
Sarjakuvatoiminta FEMSK: kv. verkostoitumistapahtuma
Pelimannikvartetti Enkel: sävellys- ja sovitustyö
Kaupungin Naiset -kuoro: taiteellinen työskentely
ArvoiSeksi: seksivälineiden materiaalioppaan kirjoitustyö

Residensseihin osallistuneet järjestivät vuoden 2019 aikana seuraavat neljä
vastinetilaisuutta:
-

Aarikka ja Kirsi Alaniva: Feministiblogin ja esikoiskirjan kirjoittamisesta
Elovenlat-ryhmä: Kohtauksia naisen elämästä -esitys
FEMSK (Villa Salinissa): Meet & greet ilta feministisen sarjakuvan tekijöille
Kaupungin Naiset -kuoro: Kuljemme tasajalkaa kuoleman kanssa -konsertti

5.2. Kansainvälinen toiminta
Unioni on NYTKISin kautta European Women’s Lobbyn (EWL) jäsen. Pääsihteeri Milla
Pyykkönen osallistui 6.-9.6. European Women’s Lobbyn vuosikokoukseen Brysselissä
Nytkis ry:n edustajana. Vuosikokouksessa keskusteltiin mm. aborttioikeuden tilasta eri
puolilla Eurooppa sekä feministisestä turvallisen tilan politiikasta.
Pääsihteeri tapasi vuoden aikana kansainvälisiä vieraita, jotka vierailivat toimistolla ja
tutustuivat Unionin toimintaan ja sekä Suomen tasa-arvotilanteeseen. Ryhmiä kävi mm.
Eritreasta ja Etelä-Koreasta.
Naisasialiitto Unioni on jäsenenä myös maailmanlaajuisen järjestön International
Alliance of Womenissa (IAW). IAW:n toiminta ei kuitenkaan vastannut unionilaisten
odotuksia ja tästä syystä Unioni on tauolla aktiivisesta toiminnasta.
6. RYHMÄT
6.1. Bi-naiset
Ryhmä kokoontui kevät- ja syyskaudella kuukausittain Maikki Friberg -kodissa. Kesällä
järjestettiin lisäksi yksi tapaaminen Villa Salinissa. Ryhmällä on sähköpostilista ja oma
Facebook-ryhmä.
6.2. Elovenlat
Elovenlat on 55-vuotiaitten naisten hyvinvointiryhmä. Vuoden 2019 aikana elovenlat
kävivät ahkerasti teatterissa, elokuvissa, konserteissa ja taidenäyttelyissä.
Kuukausittain oli kokous Maikki Friberg kodissa 10 kertaa. Villa Salinissa järjestettiin
toukokuussa tapaaminen ikääntyneille afgaaninaisille. Juotiin kahvia, juteltiin ja

solmittiin kukkaseppeleitä puutarhassa. Joulukuussa oli myös Villa Salinissa perinteinen
puurojuhla yhdessä Iidan tyttärien kanssa. Kuusi elovenlaa osallistui residenssiin Villa
Salinissa tammikuussa. Tästä korvauksena esitys "Kohtauksia naisen elämästä" oli
kansainvälisenä naistenpäivänä Maikki Friberg-kodissa ja sai hyvän vastaanoton.
Elovenlat osallistuivat myös aktiivisesti kesän virkistyspäiville Villa Salinissa.
6.3. FemAct
Ryhmällä ei ollut aktiivista toimintaa vuonna 2019.
6.4. Feministinen lukupiiri
Lukupiiri keräsi uusia ja vanhoja kirjallisuudesta kiinnostuneita keskustelemaan
vapaamuotoisesti feministisellä painotuksella yhdessä valituista teoksista ja
ajankohtaisista aiheista kirjojen liepeiltä. Tapaamisia oli kuukausittain Maikki Friberg
-kodissa.
6.5. Feministivanhemmat Helsinki
Feministivanhemmat tapasivat muutaman kerran vuoden aikana, mutta pääasiassa
ryhmä keskusteli Facebookissa. Ryhmä muutti nimensä feministiäideistä
feministivanhemmiksi.
6.6. FRT-verkosto
FRT-verkosto on feminististä radikaaliterapiaa käyttävien tai käyttäneiden
yhteistyöverkosto.
Verkoston piirissä toimii useita aktiivisia ryhmiä. Niistä kahden tapaamiset ovat Maikki
Friberg-kodissa. Verkosto järjesti myös menetelmään tutustumistilaisuuden 1.10.2018
MF kodissa ja siihen osallistuneista syntyi uusi FRT-ryhmä.
6.7. Iidan tyttäret
Iidan tyttäret järjestivät vuonna 2019 yhdessä Elovenlojen kanssa perinteiset
puurojuhlat Villa Salinissa.
6.8. Kari Mattilan säätiö
Vuoden 2019 aikana säätiön hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Säätiön hallitus
järjesti Unionin tiloissa 19.9.2019 Kirjaillan, jossa puhuivat kirjailija Anneli Pääkkönen
sekä toimittaja Taru Anttonen. Säätiö tuki Suomen World Vision ry:n Pelasta pimppi eli
estä tyttöjen silpominen – kampanja 500 eurolla. Säätiön hallitus järjesti kaksi (kevät ja
syksy) apurahahakua vuonna 2019. Apurahoja myönnettiin 8 hankkeeseen - yhteensä
9200 euroa: pienimuotoisiin teatteriproduktioihin, Designer as Feminist -työryhmälle,
kokeelliseen taideprojektiin, Villi Akka´s workshopiin, naisjournalistien
työelämäkertahankkeelle, laulukollektiivin ja lavarunoilijan konserttikiertueelle sekä
Naiserityisyys asunnottomuudessa -päiväkeskus osahankkeelle. Tiedotuskanavana
toimi verkkosivu www.karimattilansaatio.fi.
6.9. Mummolaakso ry
Maikki Friberg -kodissa järjestettiin vuoden aikana viisi Kirjallista kahvi-iltaa
lukulepakoille, Rose-Marie Peaken vetämä keskustelu Entiset heterot -kirjasta ja Ilta
Anne Listerin kanssa. Omat tekstit -pienryhmä kokoontui kuusi kertaa sparraamaan
kirjoittamisesta kiinnostuneita. Villa Salinissa vietettiin joulun alla suosittua Pop-in
puuroiltaa. Unionilta vuokrattiin lisäksi kokous- ja arkistotiloja. Elokuussa juhlittiin

Mummolaakson 25-vuotispäiviä Ostrobotnialla. Muu toiminta noudatteli aiempien
vuosien mallia.
6.10. Naisten Kehitysapuryhmä
Naisasialiitto Unionin Naisten kehitysapuryhmän tarkoituksena on omalla
toiminnallaan auttaa maailman naisia parantamaan asemaansa. Ryhmän
yhteistyökumppani on perulainen AGTR – La Casa de Panchita, joka on jo
vuosikymmenien ajan aktiivisesti ajanut kotiapulaisten oikeuksia Perun
pääkaupungissa Limassa. Kehitysapuryhmällä on ollut useita ulkoministeriön
rahoittamia hankkeita yhteistyökumppaninsa kanssa, joista uusin kaksivuotinen hanke
käynnistyi tammikuussa 2019. Kehitysapuryhmä kerää rahaa La Casa de Panchitan
toiminnan tukemiseksi ja hankkeen omavastuuosuuden kartoittamiseksi myymällä
kotiapulaisten valmistamia koruja ja
muita perulaisia tuotteita erilaisissa tapahtumissa ja nettikaupoissa.
6.11. Naiset Rauhan Puolesta
Vuosi 2019 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen 40. toimintavuosi. Keväällä järjestimme
Suomen sosiaalifoorumiin seminaarin 'Mitä naisten rauhaan kuuluu' yhteistyössä
Naistutkijoiden kanssa. Olimme mukana muutamassa vaalikeskustelussa: Näistä Suomi
äänestää: rauha, ilmasto ja solidaarisuus sekä Pitääkö robottiaseet kieltää? Keväällä
toimitettiin eduskunnalle, STUKille ja TEMille kansainvälinen vetoomus Suomen
ydinvoimaprojekteja vastaan. Syksyllä toimitimme eduskunnalle, UM:lle ja
Ympäristöministeriölle Itämeri Rauhan Meri ja Kansalaisyhteiskunnan kirjeen uusille
europarlamentaarikoille: EU:n rauhanprojekti on uhattuna. Svenska Fredsvänner i
Helsingfors myönsi Naiset Atomivoimaa Vastaan -liikkeelle Rauhanstipendin.
Julkaisimme kirjasen 'Ilmastomuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu'.
Osallistuimme useisiin mielenosoituksiin, mielipidekirjoituksiamme julkaistiin ja
monin muin tavoin toimme esille rauhantyön tärkeyttä. Mukana toiminnassamme ovat
Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji ry sekä Äidit poliisiväkivaltaa
Vastaan.
6.12. Oulun naisunioni ry
Oulun Naisunioni on jakanut Vuoden Sara palkinnon vuodesta 1982 lähtien. Vuonna
2019 Vuoden Sara -palkinnot myönnettiin kolmelle taholle. Martu Väisänen palkittiin
kansalaisaktiivisuudesta sekä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen
puolesta puhujana ja toimijana. Oulun Poikien Talo ja Tyttöjen Talo palkittiin työstä
yhteisöjen rakentamiseksi yksilötyön kautta. Palkinnot julkistettiin ja jaettiin
kansainvälisen naistenpäivän juhlassa 8.3. Aleksinkulmassa Oulussa. Yhdistys on
osallistunut aktiivisesti Oulun naisverkoston toimintaan ja ollut järjestämässä
yhteistyössä mm. kansalaisvaikuttamisen päivän juhlaa sekä tiedottanut aktiivisesti
omista ja muiden toimijoiden naisten oikeuksia ja tasa-arvoa edistävistä tapahtumista.
6.13. Puutarharyhmä
Puutarharyhmä tutkii Ida Salinin ja Paul Olssonin Villa Saliniin aikanaan toteuttaman
puutarhan historiaa ja kohentaa puutarhan nykytilaa. Puutarharyhmä kokoontui Villa
Salinissa 27 kertaa noin neljä tuntia kerrallaan puutarhatöitä tehden. Viinimarjasato

keitettiin mehuksi ja omenoista tehtiin hilloa. Puutarhavajasta tyhjennettiin
ylimääräinen roina kaatopaikalle ja Unionin kirjaston metallihyllyt saatiin tarpeellisen
järjestämiseksi. Unionin hallitus palkitsi herkkukorilla puutarharyhmän kesäjuhlassa.
6.14. Savon Friidut
Kuopiossa toimiva ryhmä järjestää lukupiirejä, keskustelutilaisuuksia, vierailuja
kulttuuritapahtumiin sekä muuta mukavaa. 2018 pidettiin keskustelutilaisuudet
sukupuolesta ja koulusta (alustajan Salla Myyry) sekä feminismistä kunnallispolitiikassa
(alustajana Laura Meriluoto). Teatterireissulla Kajaaniin käytiin katsomassa 1918
kansalaissotaa käsittelevä näytelmä. Muutamia kertoja kokoonnuttiin lukupiirin
merkeissä. Keväällä pidettiin pöytää ja markkinoitiin toimintaa Kuopion
Mahdollisuuksien torilla. Pitkin vuotta osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, kuten
Minnan päivän ohjelmistoon ja elokuvailtoihin.
6.15. Solvig torps pigor
Ryhmällä ei ollut aktiivista toimintaa vuonna 2019 ja ryhmä lopettaa toimintansa.
6.16. Turun ryhmä
Turun feministisellä lukupiirillä tapaamisia on ollut noin kerran kuukaudessa. 24.4.
järjestettiin kaikille ryhmäläisille avoin ja omakustanteinen ilta, jolloin käytiin
katsomassa Susanna Leinonen Companyn tanssiesitys Nasty Åbo Svenska Teaterissa.
Viestintäkanavana toimii Facebook-ryhmä Turun feministinen keskusteluryhmä. Tämän
lisäksi lukupiirillä on WhatsApp-ryhmä.
6.17. Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF, Suomen
osasto)
Ryhmä piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Maahanmuuttajanaisilla järjestettiin
neljän illan pituiset kotouttamiskurssit keväällä Espoossa ja syksyllä kaksi kertaa
Helsingissä. Eduskuntavaalien edellä tehtiin puolueille kysely koskien YK:n
päätöslauselmaa 1325 sekä ydinaseiden kieltoa koskevaa sopimusta. Yhteistyössä
muiden rauhanjärjestöjen kanssa otettiin kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

7.1.RAHASTOT
7.1. Ida Salinin kesäkotirahasto
Ida Salin kesäkotirahasto on omakatteinen rahasto, joka on perustettu vuonna 1952
kuolleen toimitusjohtaja Ida Salinin testamenttimääräysten mukaisesti vastaamaan
Villa Salinin käytöstä kesäkotina vanhahkoille sivistyneille naisille. Rahaston asioita
käsittelee ja toimeenpanee rahaston hoitokunta yhdessä Naisasialiitto Unionin
hallituksen ja toimiston kanssa. Villa Salinin kesäkotirahaston hoitokunta valitsee
Tutkija- ja taitelijaresidenssin osallistujat ja organisoi residenssin toiminnan yhdessä
Unionin toimiston kanssa.
Ida Salinin kesäkotirahaston nimissä on huoneisto osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22.
Huoneisto on vuokrattu toimitilaksi Naisten kulttuuriyhdistykselle, Naisjärjestöjen
Keskusliitolle, FMA Creations Oy:lle (Museokortti) ja Surunauhalle. Huoneistoon tehtiin

vuoden aikana ylläpitokorjauksia.
7.1.1 Rahaston hoitokunta 2019
Hoitokunnan varsinaisina jäseninä toimivat Helena Auvinen, Sanna Pajusalo, Pirjo
Pöysti, Irma Soiniemi ja Seija Suontausta. Hoitokunnan varajäseninä toimivat Arja Laine,
Tuija Tikkanen ja Julija Mustonen. Hoitokunnan puheenjohtajan toimi Helena Auvinen
ja varapuheenjohtajana Irma Soiniemi. Hoitokunta kokoontui kuusi kertaa. Unionin
järjestökoordinaattori Laura Pukarinen toimi sihteerinä.
7.1.2. Virkistyspäivät 2019
Vuonna 2019 järjestettiin Ida Salinin testamenttimääräysten mukaisena kolmet
virkistyspäivät vanhemmille naisille sekä yhdet työikäisten virkistyspäivät.
Virkistyspäivävastaavana toimi Irma Soiniemi ja emäntänä Merja Sallinen. Vetäjät
toimivat vapaaehtoispohjalla. Osallistujia oli yhteensä 28 ja osallistumismaksuja saatiin
1535 euroa.
7.1.3. Villa Salinin vuokraustoiminta ja markkinointi
Vuoden 2019 aikana Villa Salinia vuokrattiin omille jäsenille, yhteistyökumppaneille ja
ulkopuolisille tahoille kokous-, seminaari- ja juhlakäyttöön. Huvila oli käytössä 77
tilaisuudessa . Markkinointiin käytettiin Venuu-tapahtumatilapalvelua,
tapahtumajärjestäjä GoExperiencen sivustoa, Lauttasaari-Ruoholahti
palveluhakemistoa, Lauttasaari-lehteä, Facebookia ja Tulva-lehteä. Idan päivän avoimet
ovet Villa Salinissa 15.9. oli ennätysmäisen suosittu. Ovet olivat auki 14-16, jona aikana
peräti 240 henkeä kävi tutustumassa taloon sekä puutarhan pienoismalliin.
7.1.6. Villa Salinin korjaukset ja ylläpito
Maalis-kesäkuussa toteutettiin ikkunoiden ja ovien kunnostustyöt urakoitsijana
Ikkunafix ja konsulttina ja valvojana Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy. Urakkasumma
oli 47.422,56, josta 2% on takuuajan vakuutena, ja valvontakustannukset 3087,60.
Korjausten laadunvalvontaa työmaalla hoiti lisäksi hoitokunnan jäsen Seija Suontausta
ja sisätilojen suojaustöistä vastasi nelihenkinen ikkunaremonttiryhmä.
Lämmönsiirtimen toiminta huoltotarkastettiin ja ampiaispesiä torjuttiin
Tuholaistorjuntakeskuksen ruiskutuksin. Rikosilmoitinjärjestelmän keskusyksikkö
vaihdettiin langattomaksi.
7.2. Helmi Tengénin testamenttirahasto
Helmi Tengénin testamenttirahaston omaisuus koostuu testamenttiehtojen mukaisesti
vuokratusta asunto-osakkeesta Espoon Leppävaarassa osoitteessa Huvilinnantie 5 C 27,
pörssiosakkeista ja sijoitusrahasto-osuuksista. Vuonna 2019 etsittiin sopivia uusia
asuntoja ostettavaksi, mutta prosessi siirtyi vuoden 2020. Helmi Tengénin
testamenttirahaston hoitokunnan jäseninä toimivat vuonna 2019 Helena Auvinen,

Helena Palojärvi ja Tiina Rosberg. Tengénin hoitokunta ei kokoontunut vuoden 2019
aikana. Vuonna 2019 Helmi Tengenin muistohuonetta ylläpidettiin Naisasialiitto
Unionin tiloissa Bulevardilla.

8. TULVA
Vuonna 2019 Tulvasta ilmestyi kolme lehteä, joista yksi oli tuplanumero. Lehti avasi
lukijalle feminismin uudet ajattelutavat ja käsitteet sekä näytti visuaalisesti tasa-arvon
mahdollisuudet. Vuoden 2019 aikana Tulvan jutuissa käsiteltiin ajankohtaisia ilmiöitä,
kuten seksuaalisuuden moninaisuutta, kirkon suhtautumista tasa-arvoiseen
avioliittolakiin sekä feminismin globaaleja ulottuvuuksia. Vuoden 2019 puhutuin
numero oli vuoden viimeinen numero, jonka aiheena oli seksi. Sukuelinten kuvat
lehdessä ja erityisesti lehden kannessa puhuttivat Tulvan lukijakuntaa ja aihetta
käsiteltiin myös mediassa.
Lehteä painettiin sekä virolaisessa Printallissa että euralaisessa Eura Print Oy:ssä.
Lehden painos oli vuoden 2019 numeroissa 3000 kappaletta. Irtonumeroita on myyty
Akateemisessa kirjakaupoissa, Rosebudissa, Kirja & Kahvissa, kirjakauppa Nidessä,
Levykauppa Äxässä, Osuuskunta Turun Kirjakahvilassa, tapahtumissa, festivaaleilla ja
Tulva-kaupassa.
Lehden päätoimittajana jatkoi toimeksiannolla Tero Kartastenpää. AD Viivi Prokofjevin
kanssa on solmittu lehtikohtainen palkkiosopimus. Lehden muut työntekijät olivat
freelancereita kuten kuvatoimittaja Dora Dalila. Toimituspäällikkönä toimi journalisti
Jenna Vehviläinen. Lisäksi lehdellä oli joukko muita avustajia. Sosiaalisessa mediassa
Tulva oli läsnä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, jossa pystyi seuraamaan
lehden tekemistä ja kuvallisia huomioita ajankohtaisiin aiheisiin.
Tulva osallistui Helsinki Prideen kesäkuussa. Tulva piti Priden puistojuhlassa esittely- ja
myyntipöytää. Tulva kiinnosti runsaasti puistojuhlan vieraita.
9. TASA-ARVOINEN VARHAISKASVATUS –HANKE
1.8.2018 alkanut, OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutus -rahoituksella toiminut
hanke päättyi 31.5.2019. Projektipäällikkönä toimi Nea Alasaari. Hankkeessa
järjestettiin kevään aikana kolme 5 op:n verkkokoulutusta yhteistyössä Diakin kanssa.
Lisäksi hankkeessa toteutettiin laaja palautekysely sekä laadittiin opas toiminnalliseen
tasa-arvosuunnitteluun. Hankkeen puitteissa koulutettiin 7.2. Imatralla
Perhepäivähoito-seminaarissa ja 5.4. Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa
Seinäjoella. Hankkeen ulkopuolisena toimintana projektipäällikkö luennoi 20.3. Planin

ja Savon Friidujen Tytöt ja kasvatus - opintopiirissä Kuopiossa ja Wiima Kalliokoski
toteutti hankkeen nimissä Eurajoen kunnalle tilauskoulutuksen 12.1.
Keväällä tuli tieto, että uusi hankehakemus OPH:lle oli hylätty. Kesällä ja alkusyksystä
nyt osa-aikaisena työskentelevä projektipäällikkö myi koulutuksia. Projektipäällikkö
toteutti maksullisia täydennyskoulutuksia 17.9. Rovaniemellä Lapin
aluehallintoviraston kautta, 2.10. Jyväskylässä, 3.10. Tampereella, 22.10. Seinäjoella ja
23.10. Vaasassa Länsi- ja Sisä-Suomen Avi:n kautta sekä 30.10. Turussa
Lounais-Suomen AVI:n kautta. Hanke voitti Opetushallituksen jakaman
Cygnaeus-palkinnon 11.9. Cygnaeus-palkinto jaetaan toimijalle, joka on edistänyt
tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia. Hankkeella oli koko vuoden
oma kolumnipaikka Suomen lastenhoitoalan liiton Slalli-lehdessä, keväällä kolumnia
kirjoitti Sara Åker-Harju ja syksyllä Nea Alasaari.
10. HALLINTO
10.1. Jäsenistö ja yhdistyksen kokoukset
Naisasialiitto Unionin jäsenmäärä oli vuoden 2019 alussa 2269 ja lopussa 1955. Vuoden
lopussa jäsenistä 1955 oli vuosijäseniä, 291 ainaisjäseniä ja 9 kunniajäseniä.
Yhteisöjäseninä olivat Mummolaakso ry, Naisten Linja ry ja Sosiaalidemokraattiset
naiset. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 100 henkilöä, 86 jäsentä erosi ja 1 kuoli. 294
jäsentä erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kynnys ry:n tiloissa Helsingin
Hakaniemessä 27.4. Syyskokous järjestettiin 23.11. myös Kynnys ry:n tiloissa.
10.2. Yhdistyksen hallitus
Hallitus piti vuoden aikana 13 kokousta. Hallituksen jäsenet toimivat myös hallituksen
perustamissa työryhmissä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sallamaari Muhonen ja
varapuheenjohtajana Taru Anttonen sekä Jonna Alava. Henkilöstövastaavana toimi Taru
Anttonen. Hallituksen varsinaiset jäseninä toimivat Jonna Alava, Helena Auvinen, Fatim
Diarra, Kirsikka Ruohonen ja Maria Valkama.
Varajäseninä toimivat: Anca Enache, Mila Engelberg, Senni Kela, Niina Koivusalo, Arja
Laine, Minna Sumelius ja Kaisa Åberg.

10.3 Henkilöstö
Unionin toimisto sijaitsi vuonna 2019 Maikki Friberg -kodissa, osoitteessa Bulevardi 11
A 1, Helsinki. Pääsihteerinä toimi Milla Pyykkönen, toimisto- ja talousvastaavana Virva
Hepolampi ja järjestökoordinaattorina Laura Pukarinen. Laura Pukarisen työsuhde oli
määräaikainen vuodelle 2019 ja hänet vakinaistettiin 80 % työajalla loppuvuodesta

2019. Milla Pyykkönen työskenteli 100 % työajalla ja Virva Hepolampi 85 % työajalla.
Molempien työsuhde oli vakituinen. Tasa-arvoinen päiväkoti -hankkeen
projektipäällikkönä toimi 100 % työajalla Nea Alasaari hankkeen päättymiseen 31.5.
saakka. Loppuvuoden hän on toimi tuntipalkkaisena. Tulvan vt. päätoimittajana toimi
toimeksiannolla Tero Kartastenpää. Unionin viestinnän harjoittelijoina toimivat Leena
Pihkala 19.2.2019 - 30.4.2019 ja Valpuri Alanen 26.11. alkaen.
Maikki Friberg -kodin siivouksesta vastasivat Helena Auvinen ja Edna Huotari. Auvinen
ja Huotari toimivat myös Villa Salinin talonnaisina. Helena Auvinen jäi eläkkeelle 21.10.
Auvisen siirtyessä eläkkeelle Edna Huotari vastasi Maikki Friberg -kodin siivouksesta
kokonaisuudessaan ja Villa Salinin Talonnaiseksi palkattiin Pirjo Pöysti 14.10 alkaen.
Lisäksi palkkaa tai palkkioita maksettiin vuoden aikana muun muassa
juristipäivystäjille, Tulvan AD:lle, toimituspäällikölle ja avustajille sekä Unionin
tapahtumien esiintyjille. Kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti Christine Nenonen
Necarex Oy:stä. Tositetarkastajina toimivat Fatim Diarra ja Kirsikka Ruohonen.
Tilintarkastaja toimi Tilitarkastusrengas päävastuullinen tilintarkastaja Matti
Koskelainen ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila. Varsinaisena
toiminnantarkastajana toimi Nina Järviö ja varatoiminnantarkastajana Katariina
Hyvärinen.

11. TALOUS
Vuonna 2019 Unionin talouden tuotot muodostuivat jäsenmaksuista, vuokratuotoista
sekä sijoitustuotoista. Merkittävä osa Naisasialiitto Unionin toiminnasta rahoitetaan
jäsenmaksuilla. Tärkeitä tuottoja vuonna 2019 olivat vuokratuotot Bulevardi 11:ssa
sijaitsevista järjestön toimitiloista, Villa Salinin vuokratuotot sekä Fredrikinkatu 39 C 22
toimitilan vuokratuotot. Lisäksi vuokrasimme huoneistoja osoitteissa Aleksis Kiven
katu 48 G 202 ja Hämeentie 72 C 57 sekä Helmi Tengénin testamenttaamien varojen
kautta hankittua huoneistoa osoitteessa Huvilinnakatu 5 C 27. Merkittävässä roolissa
olivat arvopaperiomaisuuden tuotot, jotka olivat syksyyn saakka täyden varainhoidon
sopimuksella ja 23.10. alkaen konsultatiivisella sopimuksella Ålandsbankenissa. Lisäksi
vuonna 2019 varoja saatiin lahjoituksista, huutokaupasta sekä oheistuotemyynnistä.
Tulva-lehti sai Taiteen edistämiskeskukselta kulttuurilehtitukea ja Tasa-arvoinen
päiväkoti -hanke sai Opetushallitukselta hankeavustusta. Naisasialiitto Unionin
talouden perustana ovat myös lahjoituksiin perustuvat rahastot: Ida Salinin
kesäkotirahasto ja Helmi Tengénin testamenttirahasto. Lisäksi Naisasialiitto Unionin
hallitus toimii Annie ja Yrjö Rainion muistosäätiön hallituksena. Rahastojen ja säätiön
tuotot koostuvat pääosin vuokratuloista ja sijoitusomaisuuden tuotoista. Rahastot ja
säätiö maksavat Naisasialiitto Unioni ry:lle hoitomaksua, joista merkittävin  vuonna
2019 oli Ida Salinin kesäkotirahasto.

Varainhoitosopimus Ålandsbankenin kanssa kattaa Unioni Naisasialiiton, Ida Salinin
kesäkotirahaston, Helmi Tengénin testamenttirahaston sekä Annie ja Yrjö Rainion
muistosäätiön sijoitukset arvopaperimarkkinoilla.
Naisasialiitto Unionin omistuksessa oli vuonna 2019 kaksi asuinhuoneistoa, järjestön
omassa toimistokäytössä oleva noin 250 neliön suuruinen toimistotila Bulevardi 11 A
1:ssä sekä Ida Salinin Testamenttirahaston nimissä toimistotila osoitteessa
Fredrikinkatu 39 C 22.
Tilinpäätöksessä Naisasialiitto Unionin vuoden 2019 tulos oli 20 957,76 euroa, Ida
Salinin kesäkotirahaston tulos 93 225,98 ja Helmi Tengénin testamenttirahaston tulos
-3 874,01. Naisasialiitto Unionin hyvän tuloksen selittää ennen kaikkea hyvät
vuokratuotot, toimistokulujen minimointi sekä huutokaupan ja lahjoitusten tuotot. Ida
Salinin kesäkotirahaston tulosta selittää Villa Salinin erinomaiset vuokratuotot. Helmi
Tengénin testamenttirahaston tulos taas johtuu siitä, ettei vuokra-asuntoja saatu
ostettua.

