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1. Yleistä Naistenkartanosta

Naistenkartano ry tekee ennaltaehkäisevää naisille suunnattua sukupuolisensitiivistä 
päihde- ja mielenterveystyötä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän 
hallinnan tunnetta sekä tukea heitä myönteisen muutoksen saavuttamisessa. Keskeisinä  
toimintamuotoina ovat kaikille naisille suunnattu NOVAT-ohjelma, jonka ydin on ver-
taistukeen perustuva ryhmätoiminta sekä maksuttomat, luottamuksellista ammatti- 
apua naisille tarjoavat verkkoauttamispalvelut. Yhdistys järjestää myös naisten näkö- 
kulman esiin tuovan yleisöluentosarjan syksyisin ja keväisin vaihtuvan teeman mukaisesti.

Vuosi 2020 oli usealla tapaa poikkeuksellinen vuosi. Naistenkartanon toimintaa ohjasi uu-
distettu strategia ja koronapandemia pakotti sopeuttamaan toiminnan uudenlaiseen to-
imintaympäristöön. Lisäksi toiminnanjohtaja vaihtui vajaan vuoden työskentelyn jälkeen 
Annina Laaksosen siirryttyä Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeriksi. Uutena toiminnan-
johtajana aloitti Anna Vuorio huhtikuun alussa. Muita henkilöstövaihdoksia ei vuoden ai-
kana tapahtunut. 

Naistenkartanon uusi strategia hyväksyttiin maaliskuun vuosikokouksessa ja sen jalkau-
tus sujui myönteisissä merkeissä. Visuaalinen ilme raikastui ja pandemian aiheuttamasta 
poikkeustilanteesta huolimatta yhdistyksen toiminnan volyymi ja tunnettuus nousivat 
merkittävästi. Someseuraajien määrä kasvoi tasaisesti koko vuoden ja ryhmä- ja luen-
to-osallistujien määrät nousivat huomattavasti, vaikka kokoontumisrajoitukset haastoi-
vat uudenlaisiin järjestelyihin. Osa vertaistukiryhmistä ja luennoista siirrettiin kokonaan 
tai osittain verkkoon. Yhdistyksen toiminta sopeutui ketterästi vallitsevaan tilanteeseen 
ja rajoituksiin. Silti henkilöstö kantoi huolta niistä naisista, joita etäyhteyksin ei ole mah-
dollista saada mukaan toimintaan. Aina rajoitusten salliessa toimintaa järjestettiin myös 
kasvokkain.

Vuoden aikana toteutettiin merkittäviä uudistuksia: perinteinen pitkä NOVAT- 
vertaisryhmä-ohjelma uudistettiin sisällöltään siten, että kieliasu ja lähdeviitteet 
ovat ajantasaisia ja selkeitä. Samalla ohjelman sisältöä terävöitettiin ja lyhennettiin 35  
tapaamiskerran mittaiseksi niin, että se on taukoineen mahdollista käydä vuoden aikana.  
NOVAT-ryhmän käyttämä aineisto uudistui myös ulkoasultaan ja siinä on pohdintate-
htävien rinnalla entistä enemmän toiminnallisia harjoituksia. Uudistuksien pohjana hyö-
dynnettiin saatuja asiakaspalautteita. 

Perinteisen pitkän NOVAT-ryhmän rinnalle kehitettiin vuoden aikana myös uusia vertais-
ryhmätoiminnan muotoja, joiden tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä: syn-
tyi lyhyt-NOVAT-ryhmä, joka on kestoltaan 15 viikkoa. Sama kokonaisuus on mahdollis-
ta toteuttaa ohjatusti etäyhteyksin. Lisäksi yhdessä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa  
ideoitiin ja testattiin viiden kerran mittaista NOVAT-ohjelman muunnelmaa, joka sovel-
tuu asunnottomina ja päihdekulttuurissa eläville naisille. Se sai nimekseen NOVAT-Talk. 
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NETTA-hankkeen verkkoauttamispalvelut tavoittivat ennätysmäärän naisia viimeisenä 
hankevuotena. 

Asiakasviestintää parannettiin siten, että nettisivujen sisältöjä uudistettiin asiakkaiden 
ja ammattilaisten näkökulmasta informatiivisemmaksi. Uudistuksessa huomioitiin EU:n 
saavutettavuusdirektiivin mukaiset korjaukset, jotka toteutettiin ulkopuolisen auditoinnin 
perusteella. Ulkopuolista tukea yhdistyksen toiminnan uudistamistyössä ostettiin myös 
vaikutusketjujen kirkastamisen työpajoihin ja kokeilevan työkulttuurin vahvistamiseen. 

Naistenkartanon keskustoimisto toimi vuoden aikana Sturenkadulla Kalliolan setlemen-
tiltä vuokratussa  toimistotilassa. Helsingissä toimivat NOVAT – vertaisryhmät vuokrasivat 
myös kokoontumistiloja Kalliolan setlementtitalolta ja sai veloituksetta käyttää Helsingin 
Diakonissalaitoksen D-aseman tiloja. Tampereen toimisto sekä paikalliset NOVAT-ryhmät 
jatkoivat järjestötalo Arttelissa. 

Naistenkartano toimi aktiivisesti eri verkostoissa, joissa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä, 
yhteisiä tapahtumia, asiantuntemuksen vaihtoa ja vaikuttamistyötä.

2. Vertaisryhmätoiminta ja yksilötuki

Asiakastyön keskeisin osa-alue on NOVAT-vertaisryhmätoiminta, jonka konsepti moni- 
puolistui ja saavutettavuus helpottui vuonna 2020 tehtyjen uudistusten ansiosta. Lisäksi 
Naistenkartano tarjosi yksilötukea asiakkaille verkossa chat- ja yksilöviestipalvelun avulla.  
Asiakaskoordinaattorit tukivat ja palveluohjasivat naisia myös sähköpostitse, puhelimitse 
ja kasvokkain, mutta näitä tapaamisia ei tilastoitu. 

2.1. NOVAT-vertaisryhmätoiminnan konsepti ja tulokset

Naistenkartanon ydintoimintana on naisille suunnattu vertaisryhmätoiminta NOVAT.  
Ammatillisesti tuetun NOVAT-vertaistukitoiminnan tavoitteena on vahvistaa naisten 
arkipäivän elämänhallintaa ja tukea naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa. Ylei-
simpiä syitä hakeutua NOVAT-ryhmään olivat halu kasvaa naisena/ihmisenä, omien 

ongelmien työstäminen sekä kiin-
nostus itsetuntemuksen lisäämi-
seen. 

Muita syitä olivat tyytymättömyys 
omaan elämään, määrittele-
mätön epämiellyttävä olo ja mah-
dollisuus pohtia asioita muiden 
naisten kanssa.
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NOVAT-ryhmien toimintaa monipuolistettiin merkittävästi vuonna 2020. Perinteisen pit-
kän NOVAT-ryhmän rinnalle kehitettiin vuoden aikana myös uusia vertaisryhmätoimin-
nan muotoja, joiden tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnystä: syntyi lyhyt- 
NOVAT-ryhmä, joka on kestoltaan 15 viikkoa. Sama kokonaisuus on mahdollista toteuttaa 
ohjatusti etäyhteyksin. Sitoutuminen lyhytryhmiin oli korkealla tasolla ja keskeyttämisiä 
pitkiä ryhmiä vähemmän. Keskimäärin (kaikkien ryhmämuotojen osalta) ryhmän käy lop-
puun noin 80 % aloittaneista. 

Yhdessä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa ide-
oitiin ja testattiin viiden kerran mittaista NO-
VAT-ohjelman muunnelmaa, joka soveltuu asunno-
ttomina ja päihdekulttuurissa eläville naisille. Se sai 
nimekseen NOVAT-Talk. NETTA-hankkeen verkko-
auttamispalvelut tavoittivat ennätysmäärän naisia 
viimeisenä hankevuotena. 

Vuoden aikana kokeillut uudet toimintam-
uodot lunastivat paikkansa. Lyhyt-NOVAT- 
ryhmään on helpompi sitoutua kuin pitkään ja  

niitä toteutettiin koronatilanteen vuoksi myös etäyhteyksin asiakaskoordinaattorien 
ohjaamana Zoomin ja Teamsin avulla. Mukaan toimintaan löydettiin ensisijaisesti sosiaal-
isen median kautta (38 % tulijoista).

Viestinnällisesti ryhmään tuloa pyritti-
in helpottamaan siten, että asiakasinfor-
maatiota ryhmien toiminnasta täsmen-
nettiin ja visualisoitiin vuoden aikana. Kun 
verkossa oleva informaatio NOVAT-ry-
hmätoiminnasta parani, tarve erillisten 
NOVAT-infotilaisuuksien pitämiselle hiipui. 
Niistä luovuttiin vaiheittain vuoden aikan-

NOVAT-infot korvasi paitsi parantunut viestintä verkossa, myös infovideo toiminnasta. 
Videota näytettiin aina ennen Naistenkartanon luentotilaisuuksia ja muita tapahtumia. 
Asiakaskoordinaattorit antoivat lisäksi henkilökohtaista ohjausta ja lisätietoa ryhmätoi-
mintaan mukaan tuloa pohtiville naisille.

Ryhmiin osallistujia pyydettiin vastaamaan 
anonyymiin alkukyselyyn ryhmän 
käynnistysvaiheessa sekä loppukyselyyn 
ryhmän päätösvaiheessa. Myös ryhmäto-
iminnan keskeyttäneille lähetettiin  
palautekysely, joskaan ei kovin systemaat-
tisesti, koska tieto keskeytyksestä ei aina 
saavuttanut henkilökuntaa. 
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Ryhmätoiminnan päättäneiden palautekyselyistä käy ilmi positiivisia muutoksia suhteessa  
itseen ja muihin. Itsearvostus ja omat tunnetaidot arvioitiin päätösvaiheessa korkeam-
malle kuin alkukyselyissä. Haitallisia ajatus- ja toimintamalleja tunnistettiin paremmin ja 
myönteiset ajatukset itseä kohtaan olivat huomattavasti yleisempiä. Itsetuntemuksen  
arvioitiin lisääntyneen ja puolensa pitämisen muuttuneen helpommaksi.  

Itsessä tapahtuneiden muutosten lisäksi osallistujia pyydettiin arvioimaan NOVAT- 
ryhmätyömenetelmää. Ryhmien ilmapiiriä kuvattiin osallisuutta tukevaksi, tasapuoliseksi,  
luottamukselliseksi, myönteiseksi ja turvalliseksi. Hyväksi ja antoisaksi kuvailtiin ver-
taistuen kantavaa voimaa, rehellisyyttä, avoimuutta, kuulluksi tulemista, myötätunnon 
kokemusta, kunnioittavaa ilmapiiriä ja ryhmän sääntöjä. Erityisesti vastaajia oli auttanut 
huomio siitä, etteivät he olekaan ongelmiensa kanssa yksin. Myös kaikki ryhmätoimin-
nan keskeyttäneiden kyselyyn vastanneet olivat kokeneet NOVAT-toiminnan vastaavan 
odotuksiaan ja toimineen hyvin; syyt keskeytykseen olivat henkilökohtaisia. On kuitenkin 
huomattava, että keskeyttäneiden kyselyyn vastattiin harvanlaisesti. 

Koska ryhmätyöskentelyä raamittavaa NOVAT-käsikirjaan oli edellisvuonna saatu osallis-
tujien kehittämisideoita, se uudistettiin kevään aikana kokonaan. Kieliasu ja visuaalinen 
ilme uudistuivat. Lisäksi ryhmätoimintaa ohjaava teoriapohja ja lähdekirjallisuus tuoti-
in aiempaa tarkemmin esille. Toiminnallisia harjoituksia lisättiin pohdintatehtävien rin-
nalle. NOVAT-ohjelman sisältöä terävöitettiin ja pitkä-NOVAT tiivistettiin ajallisesti 35  
tapaamiskertaan.
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2.2. NOVAT – vertaisryhmätoiminta lukuina

NOVAT-ryhmätoiminnan volyymi kasvoi vuonna 2020 merkittävästi. Koronarajoitusten 
vaatiessa toiminta siirrettiin etänä toimivaksi verkkoon ja etänä toimivasta NOVAT-vertais-
tukiryhmästä syntyi samalla uusi, pysyvä toimintamuoto kasvokkaisten kokoontumisten 
rinnalle. Etä-NOVAT-ryhmä mahdollistaa ryhmiin osallistumisen valtakunnallisesti. 
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Asiakaskoordinaattorit työskentelivät Helsingissä ja Tampereella. He organisoivat  
pitkät, lyhyet ja etänä toimivat NOVAT-ryhmät ja tukivat ryhmien toimintaa alku-, väli- 
ja loppuohjauksin, joissa ryhmäytymisen lisäksi huolehditaan siitä, että ryhmä etenee  
sovittujen pelisääntöjen ja ohjelman mukaisesti. Pandemian vuoksi pilotoiduissa etä- 
NOVAT-vertaistukiryhmissä asiakaskoordinaattori oli mukana läpi ryhmäprosessin, ja se 
sai asiakasnaisilta hyvän vastaanoton. Kolmatta ja viimeistä hankevuotta toimineessa 
NETTA-hankkeessa ryhmänohjaaja tuki ja moderoi ryhmän toimintaa Moodle-alustan 
avulla. 

Oheiseen taulukkoon on koottu vuonna 2020 toimineet 
NOVAT-vertaistukiryhmät, myös vuoden 2019 puolella 
aloittaneet ryhmät. Kaikkiaan vuonna 2020 ryhmiä toi-
mi 31 ja niihin osallistui 327 naista. Osallistumiskertoja 
oli kaikkiaan n. 7100. 

NOVAT-naisille järjestettiin vuoden aikana työpajoja ja 
virkistystoimintaa. Asiakaspalautteet osoittavat, että 
ryhmäprosessin rinnalle naiset toivovat vapaamuotois-
empaa kohtaamista ja työpajoja, joiden avulla void-

aan keskittyä tietyn teeman pohdintaan. Ryhmästä muodostuu monelle naiselle tärkeä 
kohtaamisen ja jakamisen paikka ja siksi vapaamuotoisemmalle toiminnalle on myös 
tarvetta. Työpajoihin ja virkistystapahtumiin osallistui vuoden aikana 110 naista.

2.3. Yksilötukipalvelut

Vuonna 2020 naisille tarjottiin myös yksilöllistä tukea ja palveluohjausta chatin ja yksilö- 
viestipalvelun kautta. Chatissä oli mahdollista keskustella viestin välityksellä työntekijän 
kanssa reaaliaikaisesti chatin aukioloaikana. Yksilöviestipalvelussa taas asiakas kirjoittaa 
viestin koska hyvänsä ja hänelle vastataan muutaman päivän kuluessa viestin lähetyk-
sestä. Chat-palvelua kokeiltiin kevään 2020 ajan ja sen kautta apua sai yhteensä 29 naista.  
Palvelusta kuitenkin luovuttiin, koska erilaisia chat-palveluita oli saatavilla muilla toimi-
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joilla eikä Naistenkartanon henkilöstöresurssia ollut järkevää allokoida tähän toimintaan. 

Yksilöviestipalvelun kautta apua sai 23 
naista ainakin 10 paikkakunnalta. Sekä 
chattiin että yksilöviestipalveluun naiset 
saattoivat kirjoittaa hyvinkin haastavista  
tilanteista. Heitä kannateltiin ja kannustet-
tiin avun piiriin joko Naistenkartanon toi-
mintaan tai muihin sopiviin palveluihin. 
Palvelun palautteen keskiarvo oli 5/5 
vuonna 2020 eli toiminta sai erinomaisen 
arvosanan asiakkailta. 

2.4. NOVAT-toiminta ja koronapandemia 

Yhdistyksen toiminta sopeutui ketterästi vallitsevaan tilanteeseen ja rajoituksiin. Keväällä 
pandemian alkaessa kolme luentoa siirrettiin syksylle ja kolme ryhmäkäynnistystä  
peruttiin ja tilalle tarjottiin etänä kokoontuvaa NOVAT-vertaistukiryhmää. Asiakaskoordi-
naattorit tekivät intensiivisesti töitä siirtäessään ryhmät ”lennossa” etäyhteyksien päähän. 
Ryhmäläiset tarvitsivat tukea tekniikan haltuunottamisessa ja tilanne muutoinkin aiheutti 
epävarmuutta. Ryhmien siirto verkkoon sujui kuitenkin yli odotusten ja etä-NOVAT- 
toiminta on osoittanut, että luottamuksellinen ilmapiiri ja jakaminen on mahdollista myös  
etäyhteyden päästä. Silti on todettava, että osa asiakkaista ei halunnut tai kyennyt 
siirtymään sähköisiin välineisiin ja huoli näistä naisista oli suuri. Myös verkkoryhmissä 
tapaavat naiset odottivat osittain kovasti kasvokkain tapahtuvien tapaamisten mah-
dollisuutta.

Naistenkartanon asiakaskoordinaattorit soittivat NOVAT-ryhmäläisille koronapandemian 
alkaessa. Keskusteluissa ilmeni suuri tuen tarve, sillä naiset kokivat tilanteessa pahaa 
oloa ja yksinäisyyttä. Suuri osa toi esiin epävarmuuden, huolen ja käytännön asioiden 
tuomat haasteet. Useampi koki eristäytymisen ahdistavaksi ja sen heijastuvan haitallis-
esti ihmissuhteisiin ja mm. alkoholin käyttöön. Pahaa oloa oli usein vaikeaa sanoittaa. Siksi 
aina rajoitusten salliessa toimintaa järjestettiin myös kasvokkain.

3. Yleisöluennot ja muut tapahtumat  

Naistenkartanon yleisöluennot ovat kaikille naisille avoimia tilaisuuksia, johon kuka ta-
hansa voi osallistua ilman ehtoja esimerkiksi tunnustautumisesta päihde- tai muun 
ongelman tai diagnoosin kautta. Yleisöluennot käsittelevät aiheita, joilla on vaikutusta 
naisten hyvinvointiin ja jaksamiseen ja ne tarjoavat osallistujalle tietoa ja välineitä mieltä 
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askarruttaviin asioihin. Vuonna 2020 luentoja toteutettiin yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa.  Helsingin yleisöluennot järjestettiin keskustakirjasto Oodissa ja Tampereen luen-
not pääkirjasto Metsossa sekä kulttuurikeskus Laikussa. Yksi luento toteutui ainoastaan 
webinaarina. 

Keväällä pandemian alkaessa kolme luentoa siirrettiin syksylle. Lisäksi syksyllä luen-
totilojen tiukkojen osallistujamäärärajoitusten vuoksi otettiin käyttöön luentojen lives-
triimaus Naistenkartanon Facebook-sivujen kautta, jolloin luentoa oli mahdollista katsoa 
myös etänä. Kauden viimeinen luento toteutui ainoastaan webinaarina Zoom-alustalla 
sekä Facebook-sivulla, koska kokoontumisrajoitukset tiukentuivat huomattavasti. 

Luentojen striimaus ja webinaari toivat mukanaan myös erittäin myönteisen muutok-
sen: luennot olivat entistä paremmin saavutettavissa ympäri Suomea. Luennoille osallis-
tuneiden määrä nousikin huikeasti. Kun vuonna 2019 osallistujia oli 947, vuonna 2020  
luennoille osallistui 1607 henkilöä. Lisäksi luennoitsijoiden luvalla luentoja myös jätettiin 
Naistenkartanon kotisivuille ja/tai Facebook-sivulle jälkikäteen katsottaviksi, mikä tehos-
taa entisestään saavutettavuutta.

Kevään luentojen otsikkona oli ”Rohkeasti ainutlaatuinen” ja syksyn ”Vapaasti ainutlaatu-
inen”. Otsikoinnilla haluttiin tuoda esiin uuden strategian mukaisesti viestiä siitä, että joka-
inen nainen on #ainutlaatuinen yksilö ja juuri sellaisena arvokas. Luennoilla käsiteltävät 
aiheet normalisoivat naisten kokemuksia ja antavat kokemuksia ja välineitä omien aja-
tusmallien ja toimintatapojen uudistamiseen. Samalla yleisöluennot toimivat “sisäänheit-
tokeinona” NOVAT-toimintaan, jossa naiset voivat syvemmin käsitellä itselleen tärkeitä 
asioita ja/tai vaikeuksia. Luennoilta ja webinaareista kerätyt luentopalautteet olivat  
myönteisiä.

Palautteissa osallistujia pyydettiin arvioimaan lu-
ennon sisältöä, luennoitsijan esiintymistä, yleisön 
mahdollisuutta osallistua/keskustella, luennon 
ajankohtaa ja pituutta sekä luentotilaa arvoast-
eikolla 1-5, jossa 1 on huono ja 5 on erittäin hyvä. 
Oheisessa taulukossa on listattuna kaikkien 
yleisöluentojen, webinaarien ja työpajojen kes-
kiarvojen keskiarvo.

Naistenkartano suunnittelee uudet luentosarjat aina palautteiden perusteella ja naisten 
toiveita tarkasti kuunnellen.

Luentojen lisäksi vuoden aikana toteutettiin rehellisyysteemainen työpaja sekä 
yhteistyössä muiden naiserityistä työtä tekevien järjestöjen kanssa ”Hyvän mielen naisten-
päivä” –tapahtuma, jonka tarkoituksena oli tarjota ei-kaupallinen, hyvinvointia edistävä 
päivä, joka samalla lisää tietoa naisille tarjolla olevista palveluista. Tapahtuman yhtey-
dessä toteutettiin paneelikeskustelu Naistenkartanon toiminnanjohtajan fasilitoimana ai-
heesta ”Miksi naistenpäivää edelleen tarvitaan?”. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan noin 
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300 henkilöä. 

Naistenkartano myös osallistui Erätaukosäätiön Poikkeusajan dialogeja –keskustelusar-
jaan aiheella ”Nainen, mitä sinulle kuuluu poikkeusaikana?”. Tilaisuus antoi naisille mah-
dollisuuden jakaa tuntojaan uudesta tilanteesta ja Naistenkartanon henkilöstölle arvo-
kasta tietoa naisten avuntarpeista. Dialogi myös kirjattiin ja aineistoa käytettiin osana 
valtiovarainministeriön tilaamaa ja Erätaukosäätiön toteuttamaa poikkeusaikaselvitystä. 

Yhteensä muihin kuin luentomuotoisiin yleisötilaisuuksiin osallistui 292 henkilöä.

Bella-toimintaa ei vuonna 2020 enää jatkettu, sillä vaikka koulutus on ollut kysytty, 
sen asiakasmateriaalit eivät ole enää ajanmukaisia ja niiden uudistaminen osoittautui  
kohtuuttoman hankalaksi ruotsalaisten tekijäoikeuksien vuoksi. 

4. Vaikuttaminen 

Vaikuttamistyön suuntaa tarkistettiin vuoden 2019 aikana mm. strategiaprosessin yhtey-
dessä. Uusi strategia antoi vuonna 2020 selkeän raamin siitä, mitä asioita Naistenkar-
tano korostaa asiakasviestinnässään. Yhdistys korostaa jokaisen naisen oikeutta olla 
#ainutlaatuinen oma itsensä ja määritellä sukupuolensa ja naiseutensa itse. Yhdistyksen  
toimintamuodot tukevat oman ainutlaatuisuuden arvostamista. Koska työ on varhaisvai-
heen ennaltaehkäisevää päihdetyötä, viestintä ei ole päihdekeskeistä, vaikka luento- ja 
vertaisryhmätoiminta tukee päihteistä- ja muista riippuvuuksista irtautumista. Lisäksi  
#enolekaanyksin –palvelulupaus on Naistenkartanon asiakasviestinnän keskiössä:  
asioista puhuminen, vertaisuus ja muiden naisten tarinoiden ja luentojen kuunteleminen 
normalisoivat omaa tilannetta ja tuovat helpotusta oloon. Naistenkartanon uudet hash-
tagit #ainutlaatuinen ja #enolekaanyksin vakiintuivat käyttöön. 

Ammattilaisviestinnässä keskityttiin sukupuolisensitiivisten palveluiden tärkeyden esiin-
tuomiseen ja Naistenkartanon palveluiden tutuksi tekemiseen osana ennaltaehkäisevän 



13

päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuutta. Naistenkartano osallistui tällä teemalla 
SOSTEn #onneksionjoku-kampanjaan ja sen tiimoilla Naistenkartanon viestintä tavoitti 
n. 3400. Naistenkartano myös kirjoitti aiheesta yhteisen kannanoton Maria Akatemian ja 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa.

 

Naistenkartanoa kuultiin asiantuntijana Rikosseuraamuslaitoksen naisvankiselvitykseen. 
Selvityksen seurauksena Naistenkartanoa pyydettiin toteuttamaan vertaisryhmätoimin- 
taa naisvangeille (yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa ry:n KOKEMA-hankkeen kans-
sa) sekä kouluttamaan Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmää sukupuolisensitiivisten 
palveluiden järjestämisestä. Oppilaitosyhteistyön myötä Laurea kutsui toiminnanjohtajan 
luennoimaan digisosiaalipalveluista ja sukupuolisensitiivisestä työotteesta ”Kuntouttavat 
työmenetelmät, ohjaus ja neuvonta” –opintokokonaisuuteen. Nämä toteutuvat kuitenkin 
vasta vuoden 2021 puolella. 

Vaikuttaminen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa jatkui. Naistenkartano perusti 
marraskuussa 2019 naiserityisen työn järjestöverkoston, jonka ensimmäisessä kokoon-
tumisessa oli mukana edustajia A-kiltojen liitto ry:stä, Ensi-ja turvakotien liitosta, Maria 
Akatemiasta ja Naistenkartanosta. Tämä verkosto laajeni 2020 aikana siten, että mukana 
on toimijoita edellä mainittujen lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiöltä, Niceheartsilta, Vail-
la vakinaista asuntoa ry:stä, Kirkkopalveluista, Y-Säätiöltä, Ensi- ja turvakotien liitosta, Sil-
tavalmennuksesta, seurakuntayhtymästä ja Rikosseuraamuslaitokselta.  Vaikuttamiseen 
liittyvä suuri tapahtuma oli naistenpäivänä. Tilaisuuden yhteydessä esiteltiin eri naistyötä 
tekevien tahojen toimintaa ja järjestettiin keskustelu naistenpäivän tarpeellisuudesta.
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Lisäksi toiminnanjohtaja kirjoitti vieraskynän naisten palveluiden puutteista sekä A-klinik-
kasäätiön Tietopuu-sivustolle että Naisjärjestöjen keskusliiton blogiin. Yhdessä Miessakit 
ry:n kanssa kirjoitettu mielipide sukupuolisensitiivisten palveluiden tarpeista julkaistiin 
jouluaattona Helsingin Sanomissa.

Vaikuttamistyötä tehtiin myös sosiaalisessa mediassa ja blogikirjoitusten avulla. Naisten-
kartanon somekanavissa jaetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen omaa että muiden 
tuottamaa tietoon perustuvaa informaatiota naisten hyvinvointiin liittyvistä teemoista. 
Blogikirjoituksia julkaistiin kaikkiaan 32 ja osa niistä käsitteli naisten palveluita ja asemaa 
yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta ja osa naisen hyvinvointiin liittyviä seikkoja yk-
silötasolla. NOVAT-naisten kirjoituksia julkaistiin blogissa ennätysmäärä, kaikkiaan neljä.

5. Viestintä

Vuoden aikana tehtiin suuri harppaus viestinnän ajanmukaisuudessa. Naistenkartanon 
viestinnän visuaalinen ilme kirkastui ja uusi värimaailma sekä graafikolta tilatut kuvituk-
set otettiin käyttöön Naistenkartanon viestinnässä. Viestinnän selkokielisyyttä ja saavu-
tettavuutta parannettiin ja viestinnällä tavoitettavien henkilöiden määrä jatkui tasaista 
kasvua.

5.1. Some-kanavat

Naistenkartanon sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) päivitettiin 
lähes päivittäin (viikonloppuja ja pyhiä lukuun ottamatta). Yksi vuoden 2020 viestinnän ta-
voitteista oli saada 800 lisää seuraajaa/tykkäystä somessa, ja tämä tavoite myös saavu-
tettiin (ja ylitettiin). Facebookin seuraajamäärä kasvoi 119 %, Instagramin seuraajamäärä 
83,6 % ja Twitter seuraajamäärä 334 % verrattuna edelliseen vuoteen. 

5.2. Uutiskirje

Naistenkartanon postituslistalle liittyi vuoden 2020 aikana 374 uutta tilaajaa. Uutiskirjeitä 
lähetettiin Naistenkartanon toiminnasta kiinnostuneille, jotka olivat liittyneet mukaan  
verkkosivujen kautta, yleisöluennolla, tai NOVAT-vertaistukitoimintaan tullessa. Uutiskir-
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jeissä mainostettiin Naistenkartanon tulevia tapahtumia sekä kasvokkain ja verkossa  
toimivia vertaisryhmiä.

5.3. Mediamainintoja 

Naistenkartano esiintyi mediassa viisi kertaa vuoden aikana:

Ensimmäinen maininta oli Helsingin Sanomien verkkosivuilla, jossa oli lista palvelevis-
ta puhelimista ja chateista, jotka auttavat poikkeusolojen keskellä. Jutussa oli mainittu 
NOVAT-vertaistukitoimintaa ja Nettikartanon tarjoamia palveluita: https://www.hs.fi/kau-
punki/art-2000006503012.html. 

Toinen maininta oli Maria Akatemian ja Naistenkartanon yhteinen kirjoitus, joka julkai-
stiin sekä Naistenkartanon omilla että Maria Akatemian verkkosivuilla. Kirjoitus oli kan-
nanotto vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja kirjoitettu yhteistyössä Maria Akatemi-
an ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa: https://www.mariaakatemia.fi/news/
maria-akatemian-naistenkartanon-ja-vailla-vakinaista-asuntoa-ryn-yhteinen-kanna-
notto-vuoden-2021-talousarvioesitykseen-sote-jarjestojen-avustusten-leikkaamin-
en-iskee-kipeasti-ennaltaehkaisevaan-tyo/. Tätä kirjoitusta ei varsinaisesti ”mediassa” 
mainittu, mutta mediamainintoihin on laskettu mukaan muiden verkkosivujen maininnat 
Naistenkartanosta. 

Kolmas maininta oli toiminnanjohtajan Anna Vuorion kirjottama blogikirjoitus Tietopuulle, 
joka jaettiin myös Aklinikkasäätiön uutiskirjeessä. Kirjoituksessa käsiteltiin sitä, miksi 
palvelujärjestelmän on vaikea kohdata haavoittuvassa asemassa olevia naisia: https://
tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/blogi/anna_vuorio_miksi_vaikeassa_tilanteessa_oleva_nain-
en_jaa_usein_vaille_apua. Samasta aiheesta tehty lyhennetty kirjoitus jaettiin myös blo-
gina Naisjärjestöjen keskusliiton blogissa ja uutiskirjeessä: https://naisjarjestot.fi/mi-
ta-haavoittuvammassa-asemassa-nainen-on-sita-vaikeampi-hanen-on-saada-apua/.

Viides kirjoitus julkaistiin hs.fi:ssä ja oli Naistenkartanon ja Miessakit ry:n yhteinen mielipi-
dekirjoitus sukupuolierityisestä työstä: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007701722.
html. 
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5.4. Verkkosivujen saavutettavuus

Syksyllä 2020 Naistenkartano tilasi Annanpura oy:ltä verkkosivujen saavutettavuustes-
tausta. Testauksen tavoitteena oli selvittää verkkosivujen mahdollisia puutteita saavutet-
tavuudessa, jotta niitä voitaisi korjata verkkosisällön saavutettavuusohjeiden mukaisesti. 
Annanpura teki testauksen ja kirjoitti Naistenkartanolle raportin havainnoistaan sekä tar-
josi ratkaisuehdotuksia havaittuihin ongelmiin ja puutteisiin. Raportti toimitettiin Naisten-
kartanolle, joka teki tarvittavat korjaukset verkkosivujen ylläpidosta vastaavan Markki-
nointiakatemian kanssa. Kriittisimmät ongelmat korjattiin ja Naistenkartanon verkkosivuja 
päivitettiin uusimpaan Wordpress-versioon. 

6. Organisaatio ja henkilöstö

Vuoden 2019 uudistusten jälkeen suuria muutoksia organisaatiossa ja henkilöstössä ei 
tapahtunut. Vuoden aikana satsattiin siihen, että työkulttuuri muuttui kokeilevammaksi ja 
työprosessit sujuvoituivat.

6.1. Yhdistyksen jäsenet ja päätöksenteko

Naistenkartanon ylin päätöksentekoelin on vuosikokous, joka järjestetään joka vuosi huh-
tikuun loppuun mennessä. Kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toi-
mintakertomus sekä hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 
Kokous valitsee myös yhdistyksen hallituksen.

Vuonna 2020 Naistenkartanon jäsenyhdistyksinä oli Svenska Marthaförbundet sekä 
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 18.3.2020. Sen 
puheenjohtajana toimi Silja Peippo. 

6.2. Hallituksen kokoonpano ja sen työskentely 

Naistenkartanon hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituk-
sen jäseninä toimi Silja Peippo (puheenjohtaja), Heli Valli (varapuheenjohtaja), Annika  
Jansson, Hanna Ahokas, Susanna Råman-Maljonen sekä Elise Hindström (varajäsen). 
Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2020 aikana. 

6.3. Henkilöstö ja heidän toimenkuvansa

Toiminnanjohtaja Annina Laaksonen siirtyi 1.4.2020 al-
kaen Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeriksi ja hänen  
tilalleen valittiin Anna Vuorio. NETTA-hankkeen projek-
tipäällikön neljän kuukauden poissaolon vuoksi palkatti-
in hankkeeseen kuitenkin tuntityötä tekeväksi ryhmän- 
ohjaajaksi sosionomiopiskelija Anni Peltoniemi, joka oli 
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aiemmin tehnyt opintoihin liittyvän harjoittelun Naistenkartanolle. Lisäksi vuoden lopus-
sa, 7.12.2020 työnsä aloitti 100 %:n palkkatuella taideterapeutti ja joogaohjaaja Kirsi  
Kuronen, jonka ohjaamat ryhmät kuitenkin käynnistyvät vasta 2021 puolella.

Yhdistyksen henkilöstön työnkuvat vuonna 2020 olivat seuraavat. 

• Toiminnanjohtaja, 100% työaika. Vastuualueena henkilöstön ja toiminnan johtaminen, 
talous, sidosryhmäyhteistyö, kumppanuudet, varainhankinta, hallinto sekä toiminnan 
kehittämisen johtaminen. Tehtävää hoiti Annina Laaksonen ja Anna Vuorio.

• Asiakaskoordinaattori, pääkaupunkiseutu, 80% työaika, vastuualueena NOVAT- 
ryhmien käynnistys, tuki, asiakasrekrytointi, yhteistyö olennaisten tahojen kanssa,  
toiminnan kehittäminen sekä vapaaehtois-ja vertaistoiminnan tuki. Tehtävää hoitaa  
Liisa Kiilunen. 

• Asiakaskoordinaattori, Pirkanmaa, 80% työaika, vastuualueena NOVAT-ryhmien 
käynnistys, tuki, asiakasrekrytointi ja yhteistyö olennaisten tahojen kanssa, toiminnan 
kehittäminen sekä vapaaehtois-ja vertaistoiminnan tuki. Työtehtävä muuttui 100 % 
työajaksi 1.8.-31.12.2020, kun järjestöassistentti jäi opintovapaalle. Tehtävää hoitaa Sini 
Astrén. 

• Järjestökoordinaattori, 100% työaika, vastuualueena yhdistyksen viestintä, tiedotus 
ja tapahtumat, graafinen työ sekä toiminnan kehittäminen. Tehtävää hoitaa Jonna  
Kautto. 

• Järjestöassistentti, 40% työaika. Vastuualueena yhdistyksen hallinnon tukeminen, vai-
kutusten arvioinnin tilastot, avustaminen tapahtumissa sekä muut avustavat tehtävät. 
Tehtävää hoitaa Veera Heinonen. Opintovapaalla 1.9.-31.12.2020.

• Projektipäällikkö, NETTA – hanke, 80% työaika. Vastuualueena olemassa olevan  
Nettikartano-toiminnan kuten NOVAT-verkkokurssien, yksilötukipalvelun sekä muid-
en digitaalisten palveluiden kehittäminen. Tehtävää hoitaa Katri Takala. 

• Ryhmätoiminnan ohjaaja, NETTA-hanke. Tuntityö tarpeen mukaan, vastuualueena 
verkkokurssien toteuttaminen projektipäällikön tukena sekä toiminnan kehittäminen. 
Tehtävää hoitaa Anni Peltoniemi.

• Ryhmätoiminnan ohjaaja, Helsinki ja verkko, 60 % työaika 7.12.2020 alkaen, palkkatuk-
ityö. Taide-NOVAT-ryhmien järjestäminen ja erilaisissa tapahtumissa avustaminen.  
Tehtävää hoitaa Kirsi Kuronen.

6.4. Talous

Vuonna 2020 yhdistyksen varainhankinta keskittyi pitkälti STEA:an. Keskeisimpinä  
rahoitusmuotoina olivat yleisavustus (330 850 €) sekä vuonna 2018 käynnistynyt kolmi- 
vuotinen NETTA-hanke (59 000 €). Näiden lisäksi yhdistys sai Helsingin kaupungin  
sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksena 6000 € Helsingissä tapahtuvaan  
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toimintaan sekä 1700 € Tampereen kaupungin avustusta Tampereen toimintaan. Yleisölu-
ennot muutettiin maksuttomaksi, jotta ne ovat helposti saavutettavissa. Osallistumis- ja 
aineistomaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 6051 euroa. 

Yhdistyksen taloustilanne vuonna 2020 oli vakaa. Muutamia poikkeamia budjettiin 
vuoden aikana tuli: Henkilöstön palkkakulut olivat hiukan ennakoitua alhaisemmat jär-
jestöassistentin opintovapaan vuoksi, mutta toisaalta esimerkiksi työterveyskulut ylitty-
ivät mm. koronatestauksesta johtuen. Naistenkartano halusi työnantajana mahdollistaa 
työntekijöille ketterän testiin pääsyn, jotta asiakastyö ja työyhteisön toimivuus voitiin 
turvata mahdollisimman hyvin. Naistenkartanon toimitilaan myös hankittiin ajanmukaiset 
kokousvälineet (mm. näyttö neuvotteluhuoneeseen) ja toimistokalusteita, joita vuoden 
2019 muuton yhteydessä oli jäänyt hankkimatta. Vuoden aikana Naistenkartanoa vastaan 
esitettiin taloudellinen vaade, joka liittyy tehtyyn työsuhteen purkuun. Naistenkartanon 
käsityksen mukaan vaade on aiheeton, mutta yhdistys joutui käyttämään juristipalveluita 
vastatessaan vaateeseen. 

Henkilöstön työnohjaukseen ja koulutukseen satsattiin, jotta työkyky ja motivaatio säily-
ivät hyvänä poikkeuksellisen pandemiatilanteen ja uudistusten keskellä. Kehittämispro-
sessien tukena käytettiin kolmea ulkopuolista konsulttia: Tuomas Tirkkonen TupuCrea-
tivesta toteutti vaikutusketjujen kirkastuksen työpajasarjan, Hannele Laaksolahti Sitrasta 
kokeilevan työkulttuurin fasilitoinnin x 4 ja Annapura Oy saavutettavuusdirektiiviin liittyvän 
auditoinnin, jolla arvioitiin Naistenkartanon nettisivujen saavutettavuuteen tarvittavia  
korjauksia. Kehittämisen ja hankittujen konsulttipalveluiden keskiössä oli asiakasviestintä 
ja asiakasmateriaalien ajanmukaistaminen sekä yhdistyksen sisäisten toimintaprosessien 
kirkastaminen, modernisointi ja yksinkertaistaminen. Kaikki asiakastyössä käytettävä ma-
teriaali uudistui ja lisäksi sai tuekseen sisäisten avainprosessien kuvauksen, jota työnteki-
jät voivat hyödyntää perehdytyksessä ja yhdenmukaisten toimintatapojen omaksumi-
sessa.

Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirtyvä avustus STEA;n yleisavustuksen osalta on 1777,46 
euroa ja NETTA-hankkeessa 34 882,06 euroa. 

6.5. Tilintarkastajat 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii BDO Oy:n Hannele Stenmark.

6.6. Edustukset ja jäsenyydet

Naistenkartano on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n eli SOSTEn, Kansalaisareenan ja Nais-
järjestöjen keskusliiton (NJKL) jäsen. 

7. Vapaaehtoistoiminta ja oppilaitosyhteistyö

Vuonna 2020 vapaaehtoisia toimi NOVAT-ryhmissä yhteyshenkilöinä. Kolme NOVAT-nais-
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ta kirjoitti omista ryhmäkokemuksistaan Naistenkartanon blogiin. Lisäksi vapaaehtoisia 
toimi apuna luentojärjestelyissä ja NOVAT-naisten virkistystoiminnassa rentoutumishet-
ken vetäjänä. Vapaaehtoistyön koordinointia kehitetään, mutta vuonna 2020 vapaaehto-
istyö ei vielä ollut systemaattista ja vapaaehtoisten määrä on siksi arvio: noin 20.     

Oppilaitosyhteistyö toimi aktiivisena. Vuoden aikana Naistenkartanolla suoritti harjoit-
telunsa Metropolian sosionomiopiskelija Eveliina Ahtiainen, joka osallistui NOVAT- 
ryhmätoiminnan ohjaukseen. Lisäksi Naistenkartano osallistui DIAKin opiskelijoiden 
Katarina Elovirran, Iidasofia Lehtisen, Jenny Mannisen ja Nita Sulosen opinnäytetyöhön, 
jonka aiheena oli Kanssasisaret – naiserityinen työote toipumisen tukena.

Naistenkartanon henkilöstöstä sosionomiopiskelija, ryhmänohjaaja Anni Peltoniemi to-
teutti kehittämisen harjoittelunsa yhdistykselle aiheenaan ryhmänohjaajan opas, jota 
hyödynnetään osana perehdytystä ja Sini Astrén aloitti gradunsa Tampereen yliopiston 
sosiaalityön maisterinohjelmaan aiheenaan NOVAT-ryhmän vaikutukset naisten hyvin-
vointiin. 

8. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyötä jatkettiin seuraavien tahojen kanssa: 

• Maria Akatemia ry 

• Suomen NNKY ry 

• HSP Suomen Erityisherkät ry 

• Kalliolan setlementti ry

• Nicehearts ry 

Uusi yhteistyösopimus solmittiin seuraavien tahojen kanssa:

• Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry

• Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

• Vailla vakinaista asuntoa ry

• Helsingin Diakonissalaitos ry

• A-kiltojen Liitto ry

• Suur-Helsingin Valkonauha ry / Liisankoti

• Rikosseuraamuslaitos / Vanajan vankila

Lisäksi jatkettiin yhteistyötä vapaamuotoisen, naiserityisen verkoston kanssa (ks. 
tarkemmin kohta 5. Vaikuttaminen). Verkosto laajeni vuonna 2020 ja kokoontui 5 kertaa. 
Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tehtiin vaikuttamisviestintää, vaihdettiin tietoa ja 
osaamista sekä tiedotettiin ja toteutettiin erilaisia tapahtumia.
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