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1. Yleistä Naistenkartanosta

Naistenkartano ry tekee ennaltaehkäisevää naisille suunnattua päihde- ja mielenterveystyötä 

sukupuolisensitiivisellä työotteella. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän hal-

linnan ja pystyvyyden tunnetta sekä tukea heitä myönteisen muutoksen saavuttamisessa. Kes-

keisinä toimintamuotoina ovat kaikille naisille suunnattu NOVAT-ohjelma, jonka ydin on vertais-

tukeen perustuva ryhmätoiminta sekä maksuttomat, hyvinvointiin ja naiseuteen liittyvät luennot 

ja tapahtumat sekä yksilötukipalvelut, joihin kuuluvat anonyymin avunhakemisen mahdollistava 

yksilöviestipalvelu sekä oma-apumateriaalit. 

Vuonna 2021 jatkui hyvä kehitys. Yhdistyksen toiminnan volyymi ja tunnettuus jatkoivat kasvuaan. 

Luento- ja webinaariosallistujien määrät nousivat huomattavasti ja näkyvyys kasvoi tasaises-

ti koko vuoden somessa, mikä antoi hyvät asetelmat vaikuttamistyölle niin ennaltaehkäisevän 

työn kuin sukupuolisensitiivisten kysymysten esiintuomisessa. Ryhmätoiminnan volyymi pysyi 

erinomaisella tasolla ja yhdistys pystyi tarjoamaan tukea ennätysmäärälle naisia, kun myös va-

paaehtoistoiminnan aktiivisuus kasvoi. 

Yhdistyksen toiminta sopeutui ketterästi vallitsevaan pandemiatilanteeseen ja rajoituksiin. Silti 

henkilöstö kantoi huolta niistä naisista, joita etäyhteyksin ei ole mahdollista saada mukaan toi-

mintaan. Aina rajoitusten salliessa toimintaa järjestettiin myös kasvokkain.

Kun edellisenä vuonna uudistettiin ulkoista viestintää ja NOVAT-vertaisryhmäkonseptia asiakas-

näkökulmasta, vuonna 2021 panostettiin sisäisten prosessien kirkastamiseen, jotta yhdistys voi 

vastata kasvaneeseen kysyntään. Yhteisessä työskentelyssä arvioitiin sisäisten toimintaproses-

sien sujuvuus. Myös asiakastyön tuloksellisuuden arviointia uudistettiin. Työkulttuuri tuki uudis-

tustyötä, sillä henkilöstö oli sitoutunut arvioimaan toimintatapojaan uudelleen ja kokeilemaan 

ennakkoluulottomasti uutta. Aiempaa enemmän korostui myös yhteistyön tekeminen, ja erilaisia 

tapahtumia ja luentoja toteutettiin paljon muiden toimijoiden kanssa. Naistenkartano toimi aktii-

visesti eri verkostoissa, joissa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä, yhteisiä tapahtumia, asiantunte-

muksen vaihtoa ja vaikuttamistyötä. Merkittävä uudistus oli myös päättyneen NETTA-hankkeen 

kirjoittavan vertaisryhmätoiminnan siirtäminen osaksi yleisavustuksella katettavaa toimintaa. 

Naistenkartanon Helsingin toimisto toimi vuoden aikana Sturenkadulla Kalliolan setlementiltä 

vuokratussa toimistotilassa. Helsingissä toimivat NOVAT-vertaisryhmät vuokrasivat myös ko-

koontumistiloja Kalliolan setlementtitalolta. Tampereen toimisto muutti omaan toimitilaan Tam-

pereen keskustaan Itsenäisyydenkadulle, mikä helpotti huomattavasti sekä ryhmätoiminnan 

että muun toiminnan järjestämistä tilojen saatavuuden parantuessa näin merkittävästi. 

2. NOVAT-vertaisryhmätoiminta

Naistenkartanon NOVAT-vertaistukiryhmät perustuvat NOVAT-ohjelmaan, joka on rakennettu 

naisten tarpeisiin tukemaan omaan itseen tutustumista ja omien muutostavoitteiden toteutta-

mista yhdessä muiden naisten kanssa. NOVAT-ohjelman juuret ovat yhdysvaltalaisen sosiologin 
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Jean Kirkpatrickin Women for Sobriety -järjestölle kehittämässä päihdeohjelmassa, josta ohjel-

ma on muokattu ja uudistettu nykyiseen muotoonsa. Ohjelmassa tutustutaan omiin tunteisiin, 

ajattelutapoihin ja käyttäytymismalleihin. Ohjelma mahdollistaa naisten keskinäisen vertaistuen, 

jakamisen ja kuuntelemisen.

NOVAT-ohjelmasta on erilaisia muotoja ja toteutustapoja. NOVAT-ohjelma on laadittu siten, että 

se mahdollistaa itseohjautuvan työskentelyn ammattilaisten tuella. Tämän on havaittu lisäävän 

voimaantumisen, toimijuuden ja valtaistumisen kokemuksia osallistujissa (mm. Jaatinen 2005, 

Palojärvi 2009). Ryhmät käynnistetään ja päätetään ohjatusti. Asiakaskoordinaattorit toimivat  

ryhmien taustatukena koko työskentelyn ajan ja järjestävät ryhmille väliohjauksia tarpeen  

mukaan. Itseohjautuvasti kokoontuvien NOVAT-ryhmien lisäksi järjestettiin vuoden 2021 aikana 

myös kokonaan ohjatusti etänä tai kasvokkain toimivia NOVAT-ryhmiä, joissa työntekijät olivat  

jokaisessa tapaamisessa läsnä. Verkkotyön koordinaattori vastasi kirjoittavien NOVAT-ryhmien  

ohjauksesta NETTA (Naisille apua netistä) -hankkeen päätyttyä.

NOVAT-vertaisryhmistä kerättiin tietoa kyselyiden avulla aina ryhmätoiminnan alussa ja lopussa. 

NOVAT alku- ja loppukyselyt uudistettiin ja yhtenäistettiin keväällä 2021. Tavoitteena oli parantaa 

toiminnan tulosten ja vaikutusten mittaamista ja arviointia. Uusien kyselylomakkeiden rinnalla 

käytettiin kuluneena vuonna myös uudistustyötä edeltäneitä kyselypohjia. Vertailtavuuden mah-

dollistamiseksi vanha loppukyselypohja lähetettiin ryhmille, jotka olivat saaneet vanhanmallisen 

alkukyselyn. Tämä koski vuosina 2019-2020 tai alkuvuodesta 2021 käynnistyneitä ryhmiä. 
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2.1. Keitä NOVAT-ryhmissä käy ja miksi?

Toimintaan osallistui hyvin eri-ikäisiä naisia erilaisista elämäntilanteista.1 Kolme suurinta ikäryh-

mää olivat 30-34 -vuotiaat, 40-44 -vuotiaat sekä 55-59 –vuotiaat naiset. Ryhmiin osallistui myös 

aiempaa enemmän nuorempia naisia, erityisesti 25-29 -vuotiaita (10 % osallistujista). 

NOVAT-ryhmien ikäjakaumat

Osallistujia oli 39 eri paikkakunnalta. Pääkau-

punkiseudulla asui keskimäärin 43 % vastaajis-

ta ja Tampereella 27 %.2 

Toiminta tavoitti paljon yksinasuvia (44 %). Avo- 

tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

oli 41 % vastaajista. Lapsia oli noin kolmannek-

sella, lemmikkieläin melkein yhtä monella. 

Koulutustaustana osallistujilla oli alempi kor-

keakoulututkinto (41 %), ylempi korkeakoulu-

tutkinto (22 %), ammatillinen perustutkinto (17 

%), ylioppilastutkinto (14 %), peruskoulu (1 %) tai 

jokin muu (5 %). Vastaajista palkansaajana ko-

kopäivätöissä oli 34 %, vanhuuseläkkeellä 14 %, 

työttömänä tai lomautettuna 11 %, työkyvyttö-

myyseläkkeellä 10 %, osa-aikatöissä 9 %, yrittäjänä 6 %, opiskelijana 5 % ja vanhempain- tai hoi-

tovapaalla 3 %. Muu-kategorian valitsi 8 % (esim. sairausloma, työkokeilu, perhehoitajana työs-

kentely).

Lähes 70 % osallistujista oli hakenut tilanteeseensa apua jo ennen NOVAT-ryhmään hakeutu-

mistaan. Useimmiten apua oli haettu yksityiseltä puolelta työterveyden mielenterveyspalveluis-

ta, kuten työpsykologilta (36 %). Toiseksi eniten apua oli haettu julkisista mielenterveyspalveluis-

ta (24 %). Lisäksi apua oli haettu terveyskeskuslääkäriltä tai terveydenhoitajalta (12 %), toisesta 

vertaisryhmästä (10 %), toisen järjestön tai seurakunnan toiminnasta (9 %), yksityisen puolen lää-

käriltä, kuten työterveyslääkäriltä (4 %) tai jostain muualta (9 %; moni kuitenkin täsmensi vastauk-

sessaan avun tulleen yhdistykseltä, kuten A-killasta, tai seurakunnasta). Peräti 61 % vastaajista 

kuitenkin koki, ettei ollut saanut näiltä tahoilta riittävästi apua tilanteeseensa.

Yleisimpiä syitä3 hakeutua NOVAT-vertaistukiryhmiin olivat halu lisätä itsetuntemusta, hankalat 

tunteet kuten häpeä, syyllisyys ja vihaisuus, väsymys, uupuminen ja stressi, yksinäisyys tai ulko-

puolisuuden tunne, lähisuhteisiin liittyvät haasteet, tyytymättömyys omaan elämään, masentu-

neisuus tai ahdistuneisuus, määrittelemätön paha olo tai jokin riippuvuus. Muina syinä mainittiin 

mm. läheisriippuvuus, hyväksytyksi tuleminen, äiti- ja tytärsuhde sekä sen kirkastaminen, mitä 

itse haluaa. 

1  Tähän otokseen kuuluivat kaikki uudistetun kyselyn saaneet ryhmät.
2  Paikkakuntaa koskevaan otoskoko oli 162 vastaajaa.
3  Tähän otokseen kuuluivat lyhyt-NOVAT ja kirjoittaen-NOVAT-ryhmät. 
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Syyt tulla NOVAT-ryhmään

Vertaisryhmätoiminnassa tärkeiksi koettiin4 ryhmän tuki ja vertaisuus, mahdollisuus pohtia asioi-

ta vain naisten kanssa, säännöllinen aika ja tila itselle tärkeiden asioiden pohtimiseen, omien 

ajatusten jakaminen ja kuulluksi tulemisen tunne sekä kuuntelu ja muiden tilanteista oppiminen 

(keskiarvo jokaisessa 4 asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää). Muita tärkeäksi 

koettuja asioita olivat mm. yhteys toisiin ihmisiin, se, ettei ryhmässä jaeta neuvoja tai arvoteta 

puheenvuoroja, ihmistuntemuksen lisääntyminen, ohjatut tehtävät asioiden sanoittamiseksi ja 

irti päästäminen menneestä. 

Mikä vertaisryhmätoiminnassa on sinulle tärkeää aloittaessasi NOVAT-ryhmän?

Osallistujat löysivät tiedon NOVAT-toiminnasta useimmiten Naistenkartanon somekanavien tai 

verkkosivujen kautta, ystävältä tai ammattilaiselta. Alkukyselyyn vastanneista 19 % oli osallistu-

nut Naistenkartanon yleisöluennolle tai webinaariin ja 16 % oli lukenut Naistenkartanon blogia tai 

muita sisältöjä. Lisäksi 19 % oli käynyt NOVAT-ryhmän jossain muodossaan jo aiemmin.

4  Tähän otokseen kuuluivat kaikki uudistetun kyselyn saaneet ryhmät.
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Mistä sait tietää NOVAT-toiminnasta?

2.2. NOVAT-toiminnan eri muodot

Olemassa olevia NOVAT-ryhmätoiminnan muotoja olivat vuoden 2021 alussa pitkä-NOVAT (32 

tai 52 tapaamiskertaa5), lyhyt-NOVAT (14 tapaamiskertaa), ohjattu etä-NOVAT (14 tapaamisker-

taa) sekä kirjoittaen-NOVAT, entiseltä nimeltään NOVAT-verkkokurssi (14 viikkoa). 

Lisäksi jatkettiin edellisvuoden 

marraskuussa Suur-Helsingin Val-

konauha ry:n Liisankodissa käyn-

nistettyä, päihde- ja asunnotto-

muustaustaisille naisille suunnattua 

NOVAT-Talk -pilottiryhmää, joka 

siirrettiin koronarajoitusten vuoksi 

etämuotoiseksi. Myös Tampereella 

toteutettiin NOVAT-Talk-ryhmä yh-

teistyössä RIKSU (Rikoksista irtaan-

tumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus) -hankkeen kanssa. Tämä ryhmämuoto sai ke-

väällä 2021 hankerahoituksen ja tuli osaksi Supernovat-hanketta, josta on laadittu erillinen 

toimintakertomus. 

Olemassa olevien ryhmämuotojen rinnalle kehitettiin NOVAT-Talk-ryhmän sisältöjen pohjalta 

kaikille naisille avoin mini-NOVAT-ryhmä, joka kokoontui ohjatusti viiden viikon ajan. Tavoitteena 

oli tarjota maksuton, yhä matalamman kynnyksen osallistumismuoto, jossa osallistujat voivat 

kokeilla, miltä NOVAT-vertaisryhmätyöskentely tuntuu.  Ryhmää pilotoitiin ensimmäisen kerran 

helmikuussa, minkä jälkeen se otettiin pysyväksi osaksi ryhmätarjontaa. 

5  Pitkä-NOVAT uudistettiin keväällä 2020. Tätä ennen se oli pituudeltaan 52 tapaamiskertaa. Vuonna 2021 
oli käynnissä vielä viisi vanhanmallista NOVAT-ryhmää. Nämä ryhmät käynnistyivät syksyllä 2019 tai alkuvuodesta 
2020 ja päättyivät vuoden 2021 aikana. Koronaepidemia viivästytti ryhmien tapaamisaikataulua keväällä 2020, jol-
loin ryhmätoiminta oli tauolla.
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Toinen uusi ryhmätoiminnan muoto oli NOVAT-aiheita taideterapeuttisin keinoin käsittelevä  

Taide-NOVAT. Toiminnallisemmalle ryhmämuodolle oli kysyntää ja ryhmät saivat erinomaista 

palautetta.

Keväällä käynnistettiin ensimmäinen kokonaan verkossa videoetäyhteyden avulla kokoontuva 

Pitkä-NOVAT-ryhmä. Aiemmin pitkä-NOVAT-ryhmään oli mahdollista osallistua vain, jos asui 

pääkaupunkiseudulla tai Tampereen seudulla. Nyt siihen oli mahdollista osallistua valtakunnal-

lisesti. Asiakaskoordinaattori oli aktiivisesti mukana ryhmän alkutapaamisissa ryhmäytymisen ja 

työskentelyn tukena ja tuki ryhmää väliohjauksin. Pilotin myötä todettiin, että myös lyhyt-NO-

VAT-ryhmiä voidaan jatkossa tarjota valtakunnallisesti samalla menetelmällä. 

Syksyllä toteutettiin ensimmäinen videoetäyhteyden avulla kokoontuva teema/jatkoryhmä, 

joka sai nimekseen Itsetunto-NOVAT. Sisältö kehitettiin alun perin osana NETTA (Naisille apua 

netistä) -hanketta verkossa toimivien kirjoittavien ryhmien jatkokurssiksi. Nyt sitä tarjottiin jatko-

ryhmänä kasvokkaisen NOVAT-ryhmän jo käyneille naisille, sillä tällaista oli jo pitkään toivottu. 

Ryhmä kokoontui videosovelluksen välityksellä 10 viikon ajan. Pilotin kannustamana ryhmämuo-

toa tullaan tarjoamaan jatkossakin kaikille avoimena teemaryhmänä.

Loppuvuodesta viiden viikon kestoista mini-NOVAT-ryhmää pilotoitiin myös kohdennetusti odot-

taville tai alle puolentoistavuoden ikäisten vauvojen äideille. Ryhmää veti asiakaskoordinaattorin 

tuella vertaisohjaaja ja se sai nimekseen Vauva-NOVAT. Nimestään huolimatta ryhmä keskittyi 

nimenomaan naisten tilanteisiin, mutta muista ryhmämuodoista poiketen ryhmään saattoi tulla 

jälkikasvun kanssa. Myös tämä ryhmätoiminnan muoto sai paljon hyvää palautetta ja on jatkos-

sakin osana Naistenkartanon palvelutarjontaa.

2.3. Vuoden 2021 NOVAT-ryhmät lukuina

Oheiseen taulukkoon on koottu tietoa vuonna 2021 toimineiden NOVAT-vertaistukiryhmien  

määristä. 

NOVAT-ryhmätoiminta 2021
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2.4. Koronatilanteen vaikutukset NOVAT-ryhmätoiminnassa

Yhteensä yhdeksän vuosina 2019-2020 käynnistynyttä pitkää NOVAT-ryhmää jatkoi vuoden 2021 

aikana tapaamisiaan. Koronapandemia viivästytti viiden pitkän ryhmän tapaamisaikataulua, kos-

ka ryhmätoiminta oli tauolla keväällä 2020. Vuonna 2021 ryhmät toimivat koronarajoitusten ajan 

etäyhteyden välityksellä. Asiakaskoordinaattorit tukivat ryhmien toimintaa järjestämällä välioh-

jauksia tavallista enemmän ja pitämällä ryhmiin säännöllisesti yhteyttä. Ainoastaan yksi pitkä 

NOVAT-ryhmä päätyi keskeyttämään toimintansa, koska tapaamiset etäyhteyden välityksellä 

eivät saaneet tuulta alleen ja ryhmä kutistui liian pieneksi. Vantaan Koivukylään suunniteltu ly-

hyt-NOVAT-ryhmä toteutettiin ohjattuna etä-NOVAT-ryhmänä.

Kolmannes NOVAT-alkukyselyyn vastanneista ilmoitti koronatilanteen vaikuttaneen päätök-

seensä osallistua ryhmätoimintaan. Yksinäisyys, sosiaalisten kontaktien puute, ahdistuksen ja 

kuormittuneisuuden tunteet ja yhteisön kaipuu nousivat vastauksissa selvästi esiin. Muina syinä 

mainittiin mm. lisääntynyt vapaa-aika ja sen myötä tarve pysähtyä pohtimaan omaa elämää sekä 

mahdollisuus osallistua etäyhteyden välityksellä, erityisesti jos kuului riskiryhmään.

2.5. Kirjoittaen-NOVAT – hankkeesta osaksi perustoimintaa 

NETTA (Naisille apua netistä) -hanke päättyi kesäkuun lopussa. Hankkeessa kehitetty palvelu-

tarjonta, NOVAT-verkkokurssit ja yksilötukipalvelu, siirrettiin osaksi yhdistyksen perustoimintaa.  

Kirjoittaen-NOVAT toimi hankkeen jälkeen järjestöassistentin tukemana Moodle-verkkoympä-

ristössä 14 viikon ajan. Syksyllä käynnistettiin yhteensä kaksi Kirjoittaen-NOVAT-ryhmää, joista 

toinen jatkui vuoden 2022 alkupuolelle.

Syksyn ensimmäisen kirjoittaen-NOVAT-ryhmän tuloksia tarkasteltiin erikseen, koska haluttiin  

tietää, ovatko toiminnan tulokset myönteisiä siirtymän jälkeenkin. Tietoa kerättiin alku- ja loppu- 

kyselyllä. Toiminnan tuloksia mitattiin mm. voimavara- ja ongelmakeskeisillä väittämillä  

asteikolla 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Oheisesta kuvasta käy ilmi, että kaikki 

myönteisten väittämien saamat arvot kasvoivat. 

Muutokset myönteisissä väittämissä, Kirjoittaen-NOVAT
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Merkittävää parannusta oli esimerkiksi väittämissä ”pystyn ilmaisemaan hankaliksi kokemiani 

tunteita rakentavasti”, ”pystyn asettamaan rajoja ja pitämään puoliani”, ”tunnereaktion vallassa 

osaan pysähtyä punnitsemaan tilannetta” ja ”tunnistan asiat, joihin voin elämäntilanteessani vai-

kuttaa”. Myös itsemyötätunto sekä luottamus itseen ja kykyyn selviytyä erilaisista haasteista li-

sääntyi.

Vastaavasti lähes kaikki kielteisten väittämien arvot pienenivät. Merkittävästi pienenivät esimer-

kiksi väittämät ”kärsin riittämättömyyden tunteista”, ”suhde läheiseeni kuormittaa minua”, ”annan 

muiden mielipiteiden vaikuttaa liikaa elämääni” ja ”kärsin häpeän ja/tai syyllisyyden tunteista”.  

Myös masennuksen ja ahdistuksen tunteet, muiden miellyttäminen oman hyvinvoinnin kustan-

nuksella sekä vaikeudet asettaa omia rajoja vähenivät selvästi. Tässä ryhmässä väittämät ”käytän 

alkoholia tai muita päihteitä itseäni tai läheisiäni häiritsevällä tavalla” sekä ”pelaan raha/digipe-

lejä useammin kuin haluaisin” saivat jo alkukyselyssä pienet arvot, eivätkä ne muuttuneet lop-

pukyselyssä.

Muutokset kielteisissä väittämissä, Kirjoittaen-NOVAT

Tulosten perusteella osallistujien hyvinvoinnin kokemuksen vahvistuivat ja haitalliset käyt-

täytymismallit vähenivät selvästi Kirjottaen-NOVAT-ryhmän myötä. On huomioitava, että 

otoskoko on pieni suhteessa kaiken ryhmätoiminnan määrään. Kirjoittaen-NOVAT-ryhmämuo-

to on kuitenkin selvästi lunastanut paikkansa tärkeänä osana Naistenkartanon perustoimintaa. 

Myös yhtenäistäminen muiden ryhmämuotojen kanssa näyttää onnistuneen, vaikka tätä ei suo-

raan mitattukaan vertailua aiempaan tekemällä.

2.6. NOVAT-vertaisryhmätoiminnan tulokset

NOVAT-vertaisryhmätoiminnan tavoitteena oli, että osallistujien hyvinvoinnin kokemukset ja re-

silienssi eli kyky selviytyä vastoinkäymisistä vahvistuvat ja he saavat konkreettisia välineitä arjen 

jaksamisen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja haitallisista käyttäytymismalleista (kuten itselää-

kintä alkoholilla tai muilla päihteillä, liiallinen miellyttäminen, läheisriippuvuus jne.) irrottautumi-

seen. Vertaisryhmässä myös kokemus siitä, että jokainen saa olla #ainutlaatuinen, vahvistuu. 
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Tietoa ryhmien tuloksellisuudesta kerättiin alku- ja loppukyselyillä. Kaikki kyselyt uudistettiin ja 

yhtenäistettiin keväällä 2021. Monien ryhmien6 kohdalla käytettiin kuitenkin vielä vanhoja kyse-

lypohjia, jotta vertailu alku- ja loppukyselyjen välillä oli mahdollista. Erimuotoiset kyselyt hanka-

loittivat jonkin verran kokonaisuuden vertailua.

Toiminnan tuloksia mitattiin mm. voimavara- ja ongelmakeskeisillä väittämillä asteikolla 1-5 (1 = 

täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)7. Hyvinvoinnin kokemuksia, konkreettisia tunnesäätelyn 

keinoja ja kykyä selviytyä vastoinkäymisistä tarkasteltiin seuraavien väittämien kautta: ”Minulla 

on keinoja käsitellä hankalaksi kokemiani tunteita”, ”elämäntilanteeni on hyvä”, ”suhtaudun itsee-

ni myötätuntoisesti” sekä ”luotan itseeni ja kykyyni selviytyä erilaisista tilanteista”. Kuten ohei-

sesta kuvasta näkyy (lisätään), kaikki nämä väittämät paranivat n. 0,5 yksikön verran tai hieman 

enemmän.

Kehitys ryhmien aikana: myönteiset väittämät (N=35)

Hyvinvointia ja haitallisista käyttäytymismalleista irrottautumista tarkasteltiin myös ongelmakes-

keisten väittämien kautta.8 Riittämättömyyden tunteet, murehtiminen, häpeän ja syyllisyyden 

tunteet, masennuksen ja ahdistuksen tunteet, pelot ja jännittäminen sekä väsymyksen ja 

voimattomuuden tunteet vähenivät n. yhden mittayksiön verran tai hieman enemmän. Myös 

kuormittuneisuus, läheisen tuhoavan käytöksen aiheuttama kärsimys, vihan tunteet, pari-

suhteen aiheuttama kuormitus ja yksinäisyyden tunteet vähenivät selvästi. Tunteiden sääte-

ly alkoholin tai muiden päihteiden avulla väheni n. 0,6 yksikköä. Muiden tarpeiden asettami-

nen omien tarpeiden edelle väheni n. 0,5 yksikköä.

6  Vanhat kyselypohjat lähetettiin ryhmille, jotka olivat käynnistyneet vuosina 2019-2020 tai alkuvuodesta 2021.
7  Tähän otokseen kuuluivat kaikki NOVAT-ryhmät.
8  Tähän otokseen kuuluivat pitkät NOVAT-ryhmät.
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Kehitys ryhmien aikana: kielteiset väittämät

Kokemusta siitä, että jokainen saa olla #ainutlaatuinen, mitattiin väittämällä ”koen voivani olla 

oma itseni”. Tämä arvo kasvoi loppukyselyssä n. 0,4 yksikköä.9 Tulosten perusteella NOVAT- 

vertaisryhmätoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. 

2.7. NOVAT-vertaisryhmätoiminnan arviointia

NOVAT-ryhmätoiminnan arviointia koskevaan otokseen kuuluivat nykymuotoiseen kyselyyn 

vastanneet ryhmät. Loppukyselyssä kartoitettiin, miten osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet 

olivat ryhmän aikana toteutuneet. 90 % vastaajista kertoi tavoitteidensa toteutuneet koko-

naan (50 %) tai osittain (40,5 %). Yksi vastaaja kertoi: 

Toinen kirjoitti: ”Peliriippuvuuteni digipasianssiin ei loppunut. Muuten sain paljonkin hyötyä itselleni. 

Esim. Uskalsin puhua asioista, joita en ollut aiemmin sanonut ääneen, suvaitsevaisuus itseä koh-

taan lisääntyi.” 

9  Tähän otokseen kuuluivat kaikki uudistetun kyselyn saaneet ryhmät.
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Yksi vastaaja, jonka tavoitteet eivät olleet toteutuneet, taas arvioi sen johtuneen omasta aktiivi-

suudesta: ”en pysähtynyt tarpeeksi aiheiden pariin ja ollut aktiivinen keskustelija”.

Loppukyselyssä kysyttiin, oliko ryh-

mätyöskentely vain naisten kanssa ol-

lut vastaajille tärkeää, ja 93 % vastasi 

tähän myöntävästi. Yksi vastaaja kir-

joitti: ”Turvallinen tila jakaa kipeitä ko-

kemuksia, joihin usein liittyy miehen 

ylivalta, oli erittäin tärkeää.” 

Toinen perusteli näkemystään näin: 

”Olen kokenut naiseuden vaikeana ja 

naiset vihollisia, tämä ajatus alkoi muuttua.” Kolmas kertoi: ”Avautuminen muille muutenkin vai-

keaa, se että oli pelkkiä naisia auttoi avautumisessa.” 

Naisten ryhmä antoi monille vastaajille vertaisuuden ja samastumisen kokemuksia: ”Koin vertai-

suutta ja yhteisöllistä ”sisaruutta”. Puhuimme usein hyvin ”samaa kieltä” ja kokemukset/ajatuk-

set olivat samaistuttavia. Koin myös tietyistä teemoista puhuttaessa naisellista voimaantumista, 

mm. puhuttaessa kehorauhasta.” Toisaalta yksi vastaajista totesi, että eri sukupuolet tuovat myös 

rikkautta keskusteluun.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mikä NOVAT-ryhmässä oli heistä hyvää ja antoisaa. Avoin ja 

luottamuksellinen ilmapiiri sekä vertaisuus nousivat monessa vastauksessa esiin. Yksi kirjoitti: 

”Välittömästi herännyt vahva luottamuksen ilmapiiri ja vertaisuus - en ollutkaan ihan yksin”. Toi-

nen kertoi: ”Salliva ilmapiiri, ystävällinen vastaanotto, sai pohtia omia tilanteita, mikään vastaus 

ei ollut väärä tai sopimaton.” 

Moni kertoi saaneensa muilta uu-

sia näkökulmia elämäänsä (”Sain 

oivalluksia elämääni, käyttäyty-

miseeni”), kuulluksi tulemisen 

tunteesta (”Tulin kohdatuksi, 

kuulluksi ja nähdyksi”) ja voi-

maantumisen kokemuksista 

(”Oma elämäni jäsentyi, rikastui,  

voimautui, onnellistui”). Yhteistä 

löytyi eroista huolimatta: ”Sai ja-

kaa omia kokemuksiaan niinkuin 

itse haluaa, eikä keskeytetä toisia. Sai tavata eri ikäisiä naisia, se oli itselleni tosi mukava asia. 

Samat asiat yhdistää monia eri paikkakunnilla, iästä, koulutuksesta, työstä yms. riippumatta, ja se 

tosiaan vahvistaa ajatusta siitä, ettei ole yksin.” Myös NOVAT-ohjelman rakenne, käsikirja ja oh-

jaajat saivat hyvää palautetta.
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Mikä ryhmässä oli hyvää ja antoisaa?

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, mitä parannettavaa NOVAT-ryhmissä oli. Jotkut vastaajat 

jäivät kaipaamaan avoimempaa keskustelua, vuorovaikutusta ja palautetta. Ryhmissä puheen-

vuorot ajastetaan, jotta kaikilla olisi tasaveroinen mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. 

Yksi vastaaja kirjoitti: ”Jäin miettimään aikataulutettuja puheenvuoroja, joissa oli sekä hyvää että 

huonoa. Jonkin verran koen niiden syöneen keskustelua.” Jotkut kokivat, että itseohjautuvasti 

kokoontuvat ryhmät olisivat tarvinneet enemmän ohjausta (”Ohjaus, jotkut olisivat tarvinneet sitä 

enemmän”). Etänä kokoontuva ryhmä sai muutamalta kritiikkiä (”etäryhmä ei toiminut ja oli välillä 

myös kuormittavaa työpäivän päätteeksi roikkua netissä/läppärillä”). Myös muiden ryhmäläisten 

sitoutumisen puute ja säännöistä lipsuminen, liian iso tai pieni ryhmäkoko ja liian lyhyt puheen-

vuorot mainittiin palautteessa.

Osallistujia pyydettiin arvioimaan ryhmätoiminnan toteutusta asteikolla 1-5 (1 = huono, 5 = erin-

omainen) seuraavilla osa-alueilla: ennakkotiedot toiminnasta, ryhmän säännöt ja toimintaperi-

aatteet, NOVAT-käsikirjan sisältö, ryhmän työskentelytiheys, ryhmäprosessin kesto ja ryhmän 

osallistujamäärä. Kaikkien osa-alueiden keskiarvo oli 4. Ryhmien ilmapiiriä arvioitiin osallisuutta 

tukevaksi, tasapuoliseksi, luottamukselliseksi, myönteiseksi ja turvalliseksi keskiarvolla 4.

Ryhmätoiminnan toteutuksen arviointi 

Osallistujilta kysyttiin, oliko ammatillinen tuki riittävää ja asiantuntevaa, ja 90,5 % vastasi tähän 

myöntävästi. Osa olisi kaivannut enemmän henkilökohtaista palautetta ja yksilöllistä tukea. Ryh-
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män saama tuki ja ohjaus sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, henkilökunnan tavoitettavuus ja 

tiedotuskäytännöt arvioitiin hyviksi keskiarvolla 4 (1 = huono, 5 = erinomainen). Kokemusasiantun-

tijuus ammatillisen tuen rinnalla (esim. vuorovaikutusta tai tapaamisia NOVAT-ohjelman aiem-

min käyneiden kanssa) sai sekin varsin hyvän arvosanan (keskiarvo 3), vaikka tämänkaltaista va-

paaehtoistoimintaa oltiin vuoden 2021 aikana vasta käynnistelemässä.

Kun osallistujilta kysyttiin, suosittelevatko 

he NOVAT-ryhmätoimintaa muille, 100 % 

vastaajista vastasi tähän myöntävästi.

3. Yksilötukipalvelut

Vuonna 2021 naisille tarjottiin myös yksilöllistä tukea yksilöviestipalvelun ja asiakaskoordinaatto-

rien tarjoaman palveluohjauksen avulla. Yksilöviestipalvelussa asiakas voi kirjoittaa viestin ano-

nyymisti koska hyvänsä ja hänelle vastataan muutaman päivän kuluessa viestin lähetyksestä. 

Yksilöviestipalveluun naiset saattoivat kirjoittaa hyvinkin haastavista tilanteista. Heitä kannatel-

tiin ja kannustettiin avun piiriin joko Naistenkartanon toimintaan tai muihin sopiviin palveluihin.

Kanavat, jota kautta yksilöllistä tukea tarjottu   

3.1. Yksilöviestipalvelu

Yksilöviestipalvelun kautta apua sai vuoden aikana 32 naista ainakin 10 paikkakunnalta. Suurin 

osa heistä oli eronneita tai naimattomia (75%), 30-40 –vuotiaita (47%) naisia. Suurin osa (41 %) heis-

tä oli työelämässä mukana joko kokoaikatyössä tai osa-aikatyössä. Työttömiä viestipalveluun 

kirjoittaneista oli 25 prosenttia. Yli puolet kirjoittajista asui Uudellamaalla. Puolet eli 50 prosenttia 

heistä oli kuullut viestipalvelusta Naistenkartanon verkkosivuilta. Viestipalveluun hakukoneen 
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avulla oli löytänyt 28 prosenttia kirjoittajista.

Ongelmat ihmissuhteissa (78%) ja mielenterveydelliset syyt (50%) olivat kaksi yleisintä syytä kir-

joittaa palveluun. Ihmissuhteissa kuormitusta kirjoittajille aiheutti erityisesti parisuhteen ja seu-

rustelun ongelmat (31 %) ja perheessä esiintyvät ongelmat (19%). Muita ihmissuhdeongelmien 

lähteitä mainittiin olevan suku, seksuaalisuus ja yksinäisyys. Mielenterveydellisissä syistä kirjoit-

tajissa korostui erityisesti masennus, uupumus ja/tai ahdistus, jota koki 31 prosenttia kirjoittajista. 

Muita syitä oli identiteettikysymykset, itsetunto-ongelmat, stressi ja ongelmat vihanhallinnassa. 

Muita syitä oli kuormittavat tapahtumat elämässä (37,5%) ja riippuvuudet (22%). Kuormittavista 

elämäntapahtumista yleisin oli väkivalta (22%). Muita oli työttömyys tai irtisanominen, avioero tai 

läheisen riippuvuuskäyttäytyminen. Kirjoittajien ilmoittamia riippuvuuksia oli liiallinen kiltteys/

miellyttäminen ja läheisriippuvuus, alkoholiriippuvuus sekä työnarkomania tai liiallinen suoritta-

minen. 

Viestipalvelu koettiin merkityksellisenä ja hyödyllisenä, kuten oheisesta kuvasta selviää. Se sai 

erinomaisen arvion asiakkailta, palautteiden keskiarvon ollessa 4,3/5. Erityisen tärkeä palvelu on 

sen vuoksi, että se saattaa olla monelle naiselle ensimmäinen askel avun piiriin hakeutumisessa.

Kokemukset viestipalvelusta, vuosi 2021. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä 5 = täysin samaa mieltä). 

3.2. Asiakaskoordinaattorien ja ryhmänohjaajien antama yksilötuki

Myös Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun asia-

kaskoordinaattorit sekä ryhmänohjaajat antoi-

vat yksilötukea sekä palveluohjausta verkon 

välityksellä (Zoom-videoalustalla tai What-

sApp-pikaviestimessä), puhelimitse ja tapaa-

malla kasvokkain. 

Yksilötukea annettiin ainakin 77 kertaa vuo-

den aikana. Puhelimen välityksellä annettiin 

ohjausta puolet (53%) kerroista. Seuraavaksi 

useinten yksilötukea annettiin sähköpostilla 

(32 %). Henkilökohtaisia tapaamisia asiakkai-
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den kanssa oli vuoden aikana muutamia. Palveluohjaus on rajattu maksimissaan kahteen kon-

taktiin / henkilö.

Asiakaskoordinaattoreiden antama yksilöllinen tuki on pääsääntöisesti kytköksissä  

NOVAT-ryhmäprosessiin. Tukea annetaan, kun nainen harkitsee ryhmään lähtemistä ja haluaa 

keskustella elämäntilanteestaan, kuormitustekijöistään ja vertaistuen soveltuvuudesta itselleen. 

Keskustelua käydään myös ryhmässä mukana olevan naisen kanssa silloin, kun jokin ryhmässä 

käsitelty aihe on jäänyt painamaan mieltä tai elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia. Toisi-

naan NOVAT-vertaisryhmässä mukana olevan naisen kanssa on syytä kerrata ryhmän pelisään-

töjä ja pohtia sitoutumista niihin.

4. Yleisöluennot ja muut tapahtumat

Luentojen ja muiden tapahtumien avulla tavoitettiin ennätysmäärä yleisöä. Vaikuttavina tekijöinä 

olivat todennäköisesti sekä verkkototeutukset, tehostunut viestintä että mahdollisuus tutustua 

luentojen sisältöön tallenteina myös jälkikäteen. Yhteensä kaikkiin Naistenkartanon järjestämiin 

yleisötapahtumiin osallistui 2384 henkilöä vuoden aikana livenä ja lisäksi tallenteiden avulla ta-

voitettiin lähes 47 000 henkilöä. 

Osa tapahtumista tallentuivat ainoastaan Facebookiin, ja osa lisättiin jälkikäteen myös YouTu-

been. Vuonna 2021 järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärät sekä tallenteiden katselumäärät 

ja tavoitettavuus näkyvät oheisessa taulukossa. Osallistujamääriin on laskettu webinaarien sekä 

livetapahtumien osallistujamäärät yhteensä. Tallenteiden katselukerrat ja tavoitettavuudet on 

laskettu Facebookin ja YouTuben tilastoista. Luvut poikkeavat siis hieman some-kanavien tilas-

toista, joita kerrataan myöhemmässä luvussa.

Osallistujamäärät Naistenkartanon järjestämissä yleisötapahtumissa. 

TAPAHTUMA
OSALLISTUJA- 

MÄÄRÄT

TALLENTEIDEN 

KATSELUKERRAT

TALLENTEIDEN  

TAVOITETTAVUUS

Yleisöluennot/webinaarit (10 kpl) 1932 6096 29 507

Muut tapahtumat (3 kpl) 180 609 3997

Toistuvat kurssit/tapaamiset (2 kpl) 249 1423 12 619

YHTEENSÄ 2384 8128 46 123

4.1. Luentojen aiheet, osallistujamäärät ja toteutustapa

Yleisöluentoja oli tarkoitus järjestää sekä Helsingissä että Tampereella, mutta koronarajoituksista 

johtuen lähes kaikki tapahtumat jouduttiin siirtämään verkkoon. Tampereella pystyttiin kuitenkin 

järjestämään kaksi tapahtumaa ja Helsingissä yksi. Helsingin luento järjestettiin keskustakirjasto 

Oodissa ja Tampereen luennot pääkirjasto Metsossa. 
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Naistenkartanon yleisöluennot ovat kaikille naisille avoimia tilaisuuksia, johon kuka tahansa voi 

osallistua ilman ehtoja esimerkiksi tunnustautumisesta päihde- tai muun ongelman tai diagnoo-

sin kautta. Yleisöluennot käsittelevät aiheita, joilla on vaikutusta naisten hyvinvointiin ja jaksami-

seen ja ne tarjoavat osallistujalle tietoa ja välineitä mieltä askarruttaviin asioihin. Luentosarjoja 

järjestetään alku- ja loppuvuonna Helsingissä ja Tampereella. 

Vuonna 2021 järjestettiin yhteensä 10 yleisöluentotilaisuutta, joista 7 järjestettiin webinaareina 

ja 3 livetapahtumina. Kuusi luentoa toteutettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa: yhteis-

työkumppaneina luennoissa olivat Maria Akatemia, A-kiltojen liitto ja Vuolle Setlementti. Webi-

naareja pystyi seuraamaan sekä Zoom –alustalla että Naistenkartanon Facebook-sivulla. Ko-

ronarajoitusten aiheuttamien rajoitusten vuoksi sekä tavoitettavuuden parantamiseksi, Helsingin 

luentoa näytettiin myös livenä Naistenkartanon Facebook-sivulla, jolloin luentoa oli mahdollista 

katsoa myös etänä. Webinaarit ja luentojen striimaus mahdollistivat, että Naistenkartanon ta-

pahtumiin pysty osallistumaan valtakunnallisesti. Lisäksi luennoitsijoiden luvalla luentoja myös 

jätettiin Naistenkartanon Facebook-sivulle ja/tai YouTube –kanavalle sekä verkkosivuille jälkikä-

teen katsottaviksi, mikä tehostaa entisestään saavutettavuutta.

Kevään luentosarjan otsikkona oli Pintaa syvemmälle. Luentosarja käsitteli aiheita kuten keho-

suhdetta, normeja rikkovaa naiseutta, vihaa sekä sisäisistä uskomuksista vapautumista. Syksyn 

luentosarjan otsikkona oli Eheytymisen aika ja aiheina olivat seksuaalisuus naisen elämänkaa-

ressa, miten parantaa kehosuhdetta, rakentava riitely sekä miten kääntää hankalia tunteita haas-

teista voimavaroiksi.

Luennoilla käsiteltävät aiheet normalisoivat naisten kokemuksia ja antavat välineitä omien aja-

tusmallien ja toimintatapojen uudistamiseen. Samalla yleisöluennot toimivat “sisäänheittona” 

NOVAT-toimintaan, jossa naiset voivat syvemmin käsitellä itselleen tärkeitä asioita ja/tai vai-

keuksia. Viidesosa naisista tulee mukaan NOVAT-vertaisryhmiin luentojen kautta.

Luennoille ja webinaareihin osallistui vuoden 2021 aikana yhteensä 1932 henkilöä, mikä on 20 % 

kasvu edelliseen vuoteen verrattuna ja 87,5 % kasvu vuoteen 2019 verrattuna.

Luentojen ja webinaarien osallistujamäärät v. 2019-2021
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4.2. Luentotoiminnan merkitys osallistujille

Luennoista ja webinaareista kerättiin palautetta kirjallisesti joko sähköisen (webinaarit) tai pape-

risen (liveluennot) palautelomakkeen kautta. Kerätyt luentopalautteet olivat erittäin myönteisiä 

ja toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat. Palautteiden perusteella luennot tarjosivat osal-

listujille hyödyllistä tietoa itseä koskettavista asioista ja toivat tunnetta vertaisuudesta – sii-

tä, ettei ole yksin haasteidensa kanssa. 

Palautteissa osallistujia pyydettiin arvioimaan mm. luennon sisältöä, luennoitsijan esiintymistä, 

luennon ajankohtaa ja pituutta, yleisön mahdollisuutta osallistua/keskustella sekä arvoasteikol-

la 1-5, jossa 1 on huono ja 5 on erittäin hyvä. Lisäksi palautekyselyissä kartoitettiin missä määrin 

osallistuja sai hyödyllistä tietoa itseään koskettavista asioista sekä mikäli osallistujalle tuli tunne, 

ettei ole pohtimiensa asioiden kanssa yksin (vertaisuuden kokemus). Myös näitä kysymyksiä mi-

tattiin arvoasteikolla 1-5, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. 

Oheisessa taulukossa on listattuna kaikkien yleisöluentojen ja webinaarien palautteiden keski-

arvojen keskiarvo. Naistenkartano suunnittelee uudet luentosarjat aina palautteiden perusteella 

ja naisten toiveita tarkasti kuunnellen. 

Luentopalautteet 2021

Kuten taulukosta näkyy, luennot ovat saaneet erittäin myönteistä palautetta ja osallistujien ko-

kemus vertaisuudesta (tunne, ettei ole yksin) on vahvistunut. Yleisön mahdollisuus osallistua 

-kysymyksen suhteellisen alhainen arvosana johtunee siitä, että verkossa järjestettävissä tapah-

tumissa ei ole mahdollista samanlaiseen vuorovaikutukseen kuin liveluennoissa. Webinaareissa 

ja livestriimeissä on kuitenkin ollut mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä chatissa. 

Luentopalautteissa kartoitettiin myös mistä vastaaja oli kuullut luennosta sekä onko hän osallis-

tunut Naistenkartanon luennolle aiemmin. Kaikista vastaajista (N= 434) 58 % osallistui Naisten-

kartanon luennolle ensimmäistä kertaa, mikä osoittaa, että markkinoinnin ja yhteistyön kautta 

onnistuttiin tavoittamaan myös uutta yleisöä. Sosiaalinen media (Facebook, Instagram, Twitter) 

oli ylivoimaisesti yleisin kanava, jota kautta osallistujat olivat kuulleet luennosta. Palautetta jättä-

neistä 71 % oli kuullut luennosta SOME-kanavien kautta.
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Kanavat, joita kautta luento tavoitti yleisöä

4.3. Muut tapahtumat

Muut tapahtumat keräsivät vuoden aikana 452 osallistujaa. Vuoden aikana toteutettiin kaksi 

paneelikeskustelua sekä yksi työpaja. Työpaja ja yksi paneelikeskustelu järjestettiin osana Nai-

serityisen työn verkoston Hyvän mielen naistenpäivää. Hyvän mielen naistenpäivä on jokavuoti-

nen tapahtuma, jonka järjestää Naiserityisen työn verkosto. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota 

ei-kaupallinen, hyvinvointia edistävä päivä, joka samalla lisää tietoa naisille tarjolla olevista pal-

veluista. Hyvän mielen naistenpäivän yhteydessä toteutettiin verkoston yhteinen paneelikeskus-

telu, jota fasilitoi Naistenkartanon toiminnanjohtaja. Paneelikeskustelun aiheena oli ”Tarvitaanko 

sukupuolierityisiä palveluita?”. Naistenkartanon järjestämiin Hyvän mielen naistenpäivä -tapahtu-

miin osallistui kaikkiaan noin 100 henkilöä. 

Toinen paneelikeskustelu järjestettiin toukokuussa, jolloin aiheena oli ”Digihäirintä naisten ja 

tyttöjen elämässä”. Tapahtuma järjestettiin verkossa yhteistyössä Zonta Piirin 20 kanssa ja pa-

neelikeskusteluun osallistuivat edustajia Valtioneuvoston kansliasta, Turv@verkko -hankkeesta 

(Naisten Linja Suomessa ry), Someturva oy:sta sekä Sua varten somessa -hankkeesta (Loisto 

Setlementti ry). Tapahtumaan osallistui yhteensä 80 henkilöä. 

Keväällä 2021 Naistenkartano käynnisti Notkea keho, notkea mieli -joogasarjan, joka toteutettiin 

etänä palkkatuella työskentelevän ohjaajan toimesta kerran viikossa keskiviikkoaamuisin. Joo-

gasarja jatkui kesätauon jälkeen ja päättyi joulukuussa. Aamujoogaa järjestettiin yhteensä 30 

kertaa vuoden aikana ja osallistujia oli yhteensä 218. Lisäksi yhteistyössä Valo-valmennuksen 

RIKSU – rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus -hankkeen kanssa to-

teutui vaikeassa elämäntilanteessa eläville naisille tarkoitettu kohtaamispaikka Salonki Tampe-

reen toimistolla 15 kertaa vuoden aikana ja se keräsi 34 osallistumista. Tampereella toteutettu 

avointen ovien päivä ja Voi hyvin –viikkoon liittyvä mini-NOVAT-kävely keräsivät 20 osallistujaa, 

vaikka pandemiatilanne vaikeutti kasvokkaisten tapaamisten järjestämistä. 
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5. Vaikuttamistyö ja koulutukset

Naistenkartanon ydinviestinä on nostaa esiin jokaisen naisen oikeus olla #ainutlaatuinen oma 

itsensä ja määritellä sukupuolensa ja naiseutensa itse. Yhdistyksen toimintamuodot tukevat 

oman ainutlaatuisuuden arvostamista. Koska työ on varhaisvaiheen ennaltaehkäisevää päihde-

työtä, viestintä ei ole päihdekeskeistä, vaikka luento- ja vertaisryhmätoiminta tukee päihteistä ja 

muista riippuvuuksista irtautumista. Palvelulupaus #enolekaanyksin on Naistenkartanon asia-

kasviestinnän keskiössä: asioista puhuminen, vertaisuus ja muiden naisten tarinoiden ja luento-

jen kuunteleminen normalisoivat omaa tilannetta ja tuovat helpotusta oloon. Asiakasviestinnäs-

sä keskeistä oli myös vastavoimana toimiminen naisten toimijuutta kapeuttaville vihapuheelle 

ja häirinnälle. Ilmiöinä edellä mainitut ovat huolestuttavan yleisiä ja heikentävät paitsi naisten 

hyvinvointia yksilötasolla myös luottamuksen tunnetta yhteisöön ja halukkuutta osallistua yhtei-

seen keskusteluun, mikä on uhka demokratialle.  

Ammattilaisviestinnässä keskityttiin sukupuolisensitiivisten palveluiden tärkeyden esiintuomi-

seen ja Naistenkartanon palveluiden tutuksi tekemiseen osana ennaltaehkäisevän päihde- ja 

mielenterveystyön kokonaisuutta, mikä oli erityisen ajankohtaista sote-uudistuksen tuomien ra-

kenteellisten muutosten vuoksi.

Vaikuttamistyötä tehtiin paljon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Naistenkartanon koor-

dinoima naiserityisen työn vapaamuotoinen järjestöverkosto kasvoi reilun 20 eri tahon kokoi-

seksi. Verkosto kokoontui viisi kertaa ja lisäksi pienemmät työryhmät valmistelijat yhteisiä asioita 

kymmenkunta kertaa. Verkostolle luotiin pysyvä oma alasivu Naistenkartanon verkkosivuille (ht-

tps://www.naistenkartano.com/naiserityisen-tyon-verkosto/) ja verkostolle alettiin myös kehit-

tää omaa logoa, jota on tarkoitus hyödyntää verkoston yhteisessä viestinnässä. Lisäksi verkosto 

alkoi suunnitella yhteistä viestintäkampanjaa vuodelle 2022 ja teki yhteisiä ohjelmaehdotuksia 

mm. päihdepäiville ja M/S Sostelle. Kampanjan ja yhteisen sivuston on tarkoitus tuoda esille 

naiserityisen työn tärkeyttä sekä jakaa tietoa naiserityisistä palveluista. Kampanja käynnistyy 

naistenpäivänä 2022.

Vaikuttamistyötä tehtiin sosiaalisessa mediassa ja blogikirjoitusten avulla. Naistenkartanon so-

mekanavissa jaetaan säännöllisesti sekä yhdistyksen omaa että muiden tuottamaa tietoon pe-

rustuvaa informaatiota naisten hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Blogikirjoituksia julkaistiin 

kaikkiaan 21 ja osa niistä käsitteli naisten palveluita ja asemaa yhteiskunnan rakenteiden nä-

kökulmasta ja osa naisen hyvinvointiin liittyviä seikkoja yksilötasolla. NOVAT-naisten kirjoituksia 

julkaistiin blogissa yhteensä kolme. Blogikirjoituksia avattiin yhteensä 6168 kertaa.

Vuonna 2021 ammattilaisviestinnässä ja -vaikuttamisessa keskityttiin kouluttamaan ammattilai-

sia ja opiskelijoita sukupuolisensitiivisten ja naiserityisten palveluiden tärkeydestä. Naistenkar-

tanon toiminnanjohtaja osallistui asiantuntijana kolmeen koulutukseen, joissa käsiteltiin naiseri-

tyistä työtä. Koulutuksiin osallistui yhteensä 135 henkilöä.

https://www.naistenkartano.com/naiserityisen-tyon-verkosto/
https://www.naistenkartano.com/naiserityisen-tyon-verkosto/
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Koulutukset, joihin Naistenkartano osallistui asiantuntijana

KOULUTUKSEN AIHE OSALLISTUJAMÄÄRÄ

”Naiserityisyys rikosseuraamuksessa”, ammattilaiskoulutus RISEn 

johdon päivillä
110

”Naiserityisyys ja digisosiaalityö”, koulutus Laureassa sosiono-
miopiskelijoille

18

”Mitä on naiserityisyys?”, koulutus Hoivatien avopalveluiden kes-
kijohdolle

7

YHTEENSÄ 135

Naistenkartano osallistui myös muiden tahojen järjestämiin some-kampanjoihin, joissa käsitel-

tiin teemoja kuten naisjärjestöjen tekemä työ (Suomi ilman naisia, Naisjärjestöjen keskusliitto), 

järjestöjen tarjoama apu ja tuki ja näiden rEPT-ooli aluevaaleissa (aluevaalit, EHYT ry / EPT-ver-

kosto) sekä naisiin kohdistuva väkivalta (Valoa, ei väkivaltaa, Suomen kansallinen väkivaltaob-

servatorio). Naistenkartanon tekemät kampanjajulkaisut tavoittivat yhteensä n. 7150 henkilöä.

Yhteistyönä toteutetut SOME-kampanjat

KAMPANJA
TAVOITETTAVUUS  

(INSTAGRAM)

TAVOITETTAVUUS  

(FACEBOOK)

Suomi Ilman Naisia (NJKL) 336 907

Valoa ei väkivaltaa (Väkivaltaobservatorio) 343 3314

Aluevaalit (EHYT / EPT-verkosto) - 881

Tekojen tiistai 300 1069

TAVOITETTAVUUS YHTEENSÄ 979 6171

Naistenkartano esiintyi kolmessa eri mediakirjoituksessa vuoden aikana, joista yksi julkaistiin 

kolmessa eri mediassa. Mediakirjoitukset käsittelivät naiserityistä työtä, naiserityistä vertaistu-

kea sekä Naistenkartanon NOVAT-vertaistukiryhmiä. Lisäksi Naistenkartano sai näkyvyyttä Yle 

Kioskin turvallista tilaa käsittelevässä somejulkaisussa, jossa Naistenkartanoa mainittiin yhtenä 

lähteenä. Naistenkartanon omista julkaisusta suosituin oli marraskuussa julkaistu kuva sisämi-

nisteri Ohisalon vierailusta. Kuva sai 389 tykkäystä ja tavoitti n. 8600 henkilöä.
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Mediakirjoitukset 2021

OTSIKKO / AIHE KIRJOITTAJAT MEDIAT

Naiserityinen vertaistuki -  

NOVAT -ryhmät naisen  

hyvinvoinnin tukena

Veera Heinonen, Liisa Kiilunen & 

Anna Vuorio

Kansalaisareenan julkaisuja 

1/2021

Naiseus jää usein näky-

mättömäksi palveluissa

Maiju Lehtonen, Yhdessä koko-

Nainen -hanke, Sari Nyberg, Maria 

Akatemia ry, Anna Vuorio, Naisten-

kartano ry

Helsingin Sanomat; Pieks-

mäen lehti; Keskisuomalai-

nen (verkkojulkaisut)

Itseni hyväksyminen voi 

muuttaa elämäni
Anna Vuorio Vertaistalo.fi / Terveyskylä.fi

Mikä on turvallinen  

keskustelutila ja miten  

sellainen luodaan?

Naistenkartano mainittu yhtenä  

lähteenä
Yle Kioskin Instagram tili

6. Vapaaehtoistoiminta

Naistenkartanon vapaaehtoistoimintaa kehitettiin ak-

tiivisesti vuoden 2021 aikana. Kun aiemmin vapaaeh-

toistyö oli ollut NOVAT-vertaisryhmätoiminnan ulko-

puolella satunnaista, nyt sille kehitettiin rakenteita: 

määriteltiin erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät, joita 

Naistenkartanolla on tarjolla, järjestettiin ensimmäi-

nen vapaaehtoistyön info, johon osallistui 17 henki-

löä, koulutettiin vertaisohjaajia ja mietittiin myös, mi-

ten Naistenkartano kiittää ja huomioi vapaaehtoisiaan. 

Vapaaehtoisten määrä nousi vuoden aikana 42:een. 

Asiakaskoordinaattorit/työntekijät keskustelivat va-

paaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden kanssa, jär-

jestivät vertaisohjaajien työpajan ja suunnittelivat 

toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vauva-NOVAT-ryhmä toteutettiin vertaisohjaajan ve-

tämänä ja kaikki oma-apuryhmänä kokoontuvat NOVAT-ryhmät toki nojaavat vahvasti vapaaeh-

toisuuteen.

Vapaaehtoiset järjestivät tai olivat avustamassa eri-

laisia tilaisuuksia naisille. NOVAT-naisten pikkujou-

lut toteutuivat vapaaehtoisten avustuksella sekä 

Helsingissä (1) että Tampereella (1), joskin näiden 

tapahtumien osallistujamääriä (yht. 17) jouduttiin 

koronatilanteen vuoksi rajaamaan. 
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Toimintansa päättäneille ryhmille järjestettiin kuulumistapaamisia, ja monet ryhmät jatkoivat 

omaehtoisia tapaamisia (n. 10kpl) vapaaehtoisvoimin, joihin osallistui 56 naista vuoden aikana.  

Tampereen toimistolla toimi avoin kohtaamispaikka Sali, jonka ohjelmasta vastasivat vapaaeh-

toiset. Se kokoontui 11 kertaa ja keräsi 38 osallistumista. 

Tampereella toteutui myös vapaaehtoisen opiskelijan toteuttamana kaksi viiden kerran työpa-

jaa aiheesta ”seksuaalisuus naisen elämässä”, ja ne keräsivät kaikkiaan 61 osallistumista. Toinen 

opiskelija järjesti neljän kerran työpajan aiheella ”Eläväisenä kehossa”. Tämä työpaja mahdollisti 

38 kohtaamista. Lisäksi vapaaehtoiset toteuttivat ohjelmaa mm. NOVAT-naisten pikkujouluissa. 

Kaikkiaan vapaaehtoisvoimin toteutui vuoden aikana 37 tapaamista, joiden ansiosta syntyi 

203 kohtaamista. 

7. Viestintä

Viestinnän ajanmukaistaminen kantoi hedelmää vuonna 2021 – sen avulla tuettiin onnistuneesti 

sekä asiakas- että ammattilaisviestintää ja tehtiin tuloksellista vaikuttamistyötä, kuten edellisissä 

luvussa kuvattiin. Viestinnässä suunnattiin katse myös jo eteenpäin, kun Naistenkartano alkoi 

suunnitella 100-vuotisjuhlavuottaan, jota vietetään vuonna 2022. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestö käynnistää viestintä-

kampanjan, jossa tuodaan esille naiseuden moni-

naisuuden ja ainutlaatuisuuden. Kampanjan tavoit-

teena on toimia vastavoimana naisiin kohdistuviin 

stereotypioihin ja rooliodotuksiin, vahvistaa naisten 

osallisuutta ja rohkaista naisia elämään omannä-

köistä elämää sekä toteuttamaan ja ilmaisemaan it-

seään. Viestintäkampanjaan kutsuttiin mukaan mm. 

sisäministeri Maria Ohisalo, joka valmisteli kampan-

jaan videotervehdyksen marraskuussa. 

7.1. Some-kanavat

Naistenkartanon sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) päivitettiin vuoden 

aikana säännöllisesti ja tavoitettavien henkilöiden määrä jatkui tasaista kasvua. Lisäksi Naisten-

kartanolle luotiin Linkedin -profiili, jotta työntekijät voisivat lisätä Naistenkartanon työnantajak-

seen omissa profiileissaan. Linkedin profiili mahdollistaa myös verkostoitumisen muiden tahojen 

kanssa, sekä parantaa Naistenkartanon näkyvyyttä.  

Naistenkartanon yhtenä viestinnän tavoitteena vuonna 2021 oli kasvattaa some-tilien seuraa-

jamääriä 1000 henkilöllä. Aktiivisimmat some-kanavat (Facebook, Instagram, Twitter) saivat yh-

teensä 2027 seuraajaa lisää vuoden aikana, mikä on 50,35 % totaalien kasvu vuoden aikana. Suu-

rin osa seuraajakasvusta tuli Facebookista (1483 seuraajaa lisää) mutta prosentuaalisesti suurin 

kasvu tapahtui Instagramissa (67,01 % kasvu vuoden aikana). Myös Twitter tilin seuraajamäärä 

kasvoi merkittävästi (56,02 %) vuoden aikana.
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SOME-kanavien seuraajamäärien kehitys 2020-2022

Näiden kanavien lisäksi Naistenkartanon YouTube -kanavaa päivitettiin myös aktiivisesti. Kana-

valle lisättiin mm. luentojen, webinaarien sekä joogasarjan tallenteet. Naistenkartanon YouTu-

be kanava sai vuoden aikana 109 seuraajaa lisää (363 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna) 

ja kanavalle tallennettuja videoida katsottiin 6032 kertaa. Kaikkien videoiden tavoitettavuus oli 

yhteensä 45 568, mikä tarkoittaa, että videota näytettiin (mutta ei välttämättä katsottu) 45 568 

kertaa. Somekanavat tavoittivat yhteensä n. 480 520 henkilöä (Facebook & Instagram), ja Nais-

tenkartanon sisältöjä jaettiin ainakin 769 kertaa.

Naistenkartanon verkkosivuilla vieraili vuoden aikana 64 014 henkilöä. 

7.2. Uutiskirje

Naistenkartanon postituslistalle liittyi vuoden aikana 349 uutta tilaajaa ja uutiskirjeitä lähetettiin 

n. 1900 henkilölle. Tähän lukuun ei ole laskettu mukaan niitä, jotka peruivat tilauksen saman 

vuoden aikana. Uutiskirjeitä lähetettiin Naistenkartanon toiminnasta kiinnostuneille, jotka olivat 

liittyneet mukaan verkkosivujen kautta, yleisöluennolla, tai NOVAT-vertaistukitoimintaan tulles-

sa. Uutiskirjeissä mainostettiin Naistenkartanon tulevia tapahtumia sekä kasvokkain ja verkossa 

toimivia vertaisryhmiä. Uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 4 kpl ja niiden avausprosentit olivat 42-

55 % välillä.

8. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyötä jatkettiin monien eri toimijoiden kanssa uuden strategian mukaisesti niin vaikutta-

mistyössä kuin toiminnan järjestämisessä, kuten aiemmin on kuvattu. Aiesopimuksia Naisten-

kartanolla oli kaikkiaan 14 kpl eri toimijoiden kanssa, mutta toki yhteistyötä tehtiin paljon laa-

jemminkin.  Kaikkiaan erilaisia verkostotapaamisia kertyi koko henkilöstölle vuoden aikana 115 

kappaletta, sillä painopisteenä oli vahvasti yhdistyksen tunnetuksi tekeminen eri toimijoille ja 

synergian etsiminen kaikessa tekemisessä. 

Uusia kumppanuuksia solmittiin mm. Tampereen Setlementin ja vammaisten naisten valtakun-

nallisen yhdistyksen Rusetti ry:n kanssa. Lisäksi Helsingissä aloitettiin neuvottelut Sahan-seu-

ran Hyvinvointia Naisille –hankkeen kanssa mahanmuuttajanaisille tavoittamiseksi toimintaan 
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ja Tampereella vastaavia neuvotteluja käytiin mm. Tampereen kaupungin maahanmuuttajainfo 

Mainion kanssa.  Näiden uusien yhteistyömuotojen on tarkoitus toteutua vuoden 2022 aikana. 

8.1. Oppilaitosyhteistyö

Naistenkartano teki vuonna 2022 aktiivista opiskelijayhteistyötä. Kolme opiskelijaa tekivät vuo-

den aikana opiskeluihin liittyvän harjoittelujakson Naistenkartanolla: yhteisöpedagogiopiskelijat 

Kristiina Joenpolvi ja Inkeri Kautto HUMAKista Tampereella ja sosionomiopiskelija Marja Kivi-

lompolo XAMKista Helsingissä. Opiskelijat toimivat asiakaskoordinaattorien työpareina ryhmän-

ohjaustilanteissa ja tekivät työntekijöiden tuella myös itsenäistä ohjaustyötä, mikäli se kuului 

harjoittelujakson tavoitteisiin. 

Opinnäytteitä Naistenkartanolle tehtiin vuoden aikana kaksi. Naistenkartano oli mukana DIAKin 

opiskelijoiden Katariina Elovirran, Iidasofia Lehtisen, Jenny Mannisen ja Nita Sulosen opinnäytetyö-

nään toteuttamassa ryhmänohjaajan oppaassa (https://www.theseus.fi/handle/10024/488073)  

asunnottomuutta kokeneiden naisten toipumisen tueksi. Yhteisöpedagogiopiskelija Kristiina 

Joenpolvi selvitti naiseuteen liittyviä erilaisia rooleja ja niiden vaikutusta hyvinvointiin (https://

www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508040/Joenpolvi_Kristiina.pdf?sequence=2&isAl-

lowed=y). Opinnäytetyö tarjosi Naistenkartanolle arvokasta tietoa toiminnassa mukana olevien 

naisten elämäntilanteista ja rooliodotusten ja –paineiden moninaisuudesta. Lisäksi Naistenkar-

tanon työntekijät tapasivat useita opiskelijoita eri oppilaitoksista tutustumisen ja toiminnan esit-

telyn merkeissä. 

9. Organisaatio ja henkilöstö

Naistenkartanon organisaatiolle ominaista oli kevyt hallinto, jokaisen työntekijän työnku-

va lähellä asiakastyötä ja osallistuminen kehittämiseen ja arviointiin. Selkeät rakenteet tuki-

vat työssä onnistumista ja jaksamista: jokaisella työntekijän tekimistä raamitti työnkuva, yh-

dessä laaditut tavoitteet ja säännölliset keskustelut työssä onnistumisesta ja jaksamisesta. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/488073
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508040/Joenpolvi_Kristiina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508040/Joenpolvi_Kristiina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508040/Joenpolvi_Kristiina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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9.1. Yhdistyksen jäsenet ja päätöksenteko 

Naistenkartanon ylin päätöksentekoelin on vuosikokous, joka järjestetään joka vuosi huhtikuun 

loppuun mennessä. Kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus 

sekä hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kokous valitsee myös 

yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajan. Yhdistyksen tilintarkastajana toimi BDO Oy:n Hannele 

Stenmark.

Vuonna 2021 Naistenkartanon yhteisöjäseniä oli 2: Svenska Marthaförbundet sekä Suomen 

Lastenhoitoalan Liitto ry. Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 31.3.2021. Lisäksi yksilöjäsenien 

määrä nousi merkittävästi, kun vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön mahdollisuus liittyä kanna-

tusjäseneksi ja jäsenyyttä myös markkinoitiin aiemmaan aktiivisemmin. Yksilöjäseniä eli varsi-

naisia jäseniä ja kannattavia jäseniä oli vuoden 2021 lopulla yhteensä 28. 

9.2. Edustukset ja jäsenyydet

Naistenkartano on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n eli SOSTEn, Kansalaisareenan, EHYT ry:n ja 

Naisjärjestöjen keskusliiton (NJKL) jäsen. 

9.3. Hallituksen kokoonpano ja sen työskentely

Naistenkartanon hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäseninä 

toimi Silja Peippo (puheenjohtaja), Heli Valli (varapuheenjohtaja), Annika Jansson, Hanna Ahokas, 

Susanna Råman-Maljonen sekä Elise Hindström (varajäsen). Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden 

2021 aikana.

9.4. Henkilöstö ja heidän toimenkuvansa

Henkilöstön toimenkuvat säilyivät vuoden aikana pääosin entisellään. Uusia työntekijöitä palkat-

tiin käynnistyneeseen Supernovat-hankkeeseen 2,5 henkilötyövuotta (ks. tarkemmin Superno-

vat-hankkeen vuosikertomus) ja koko viisihenkinen hanketiimi työskenteli Naistenkartanon Hel-

singin toimiston yhteydessä. 

NETTA-hanke päättyi kesäkuun 

lopussa ja projektipäällikön työ-

suhde päättyi, mutta hankkeen 

kehittämä toiminta siirtyi kaven-

nettuna järjestöassistentin työ-

tehtäviin. Palkkatukityöntekijän 

työsuhde päättyi rahoituksen 

päättyessä 6.12.2021. Yleisavus-

tuksella työskentelevässä hen-

kilöstössä ei tapahtunut vuoden 

aikana vaihtuvuutta.
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Yhdistyksen henkilöstön työnkuvat vuonna 2021 olivat seuraavat:

• Toiminnanjohtaja, 100 % työaika. Vastuualueena henkilöstön ja toiminnan johtaminen, 

talous, sidosryhmäyhteistyö, kumppanuudet, varainhankinta, hallinto sekä toiminnan ke-

hittämisen johtaminen. Tehtävää hoiti Anna Vuorio.

• Asiakaskoordinaattori, pääkaupunkiseutu, 80 % työaika, vastuualueena NOVAT-vertairyh-

mien koordinointi, tuki, ja tiedottaminen, yhteistyö verkostojen kanssa, toiminnan kehittä-

minen sekä vapaaehtoisten tuki. Tehtävää hoiti Liisa Kiilunen.

• Asiakaskoordinaattori, Pirkanmaa, 80 % työaika, vastuualueena NOVAT-vertairyhmien 

koordinointi, tuki, ja tiedottaminen, yhteistyö verkostojen kanssa, toiminnan kehittäminen 

sekä vapaaehtoisten tuki.  Tehtävää hoiti Sini Astrén.

• Järjestökoordinaattori, 100% työaika, vastuualueena yhdistyksen viestintä, tiedotus ja 

tapahtumat, yhdistyshallinto, graafinen työ sekä toiminnan kehittäminen. Tehtävää hoiti 

Jonna Kautto.

• Järjestöassistentti, 50% työaika. Vastuualueena yhdistyksen hallinnon tukeminen, vaiku-

tusten arvioinnin tilastot, avustaminen tapahtumissa, NETTA-hankkeesta siirtynyt yksilö-

viestipalvelu sekä kirjoittaen-NOVAT-ryhmien koordinointi. Tehtävää hoiti Veera Heino-

nen. Opintovapaalla 1.1.-31.5.2021

• Projektipäällikkö, NETTA – hanke, 80% työaika. Vastuualueena olemassa olevan  

Nettikartano -toiminnan kuten NOVAT-verkkokurssien, yksilötukipalvelun sekä muiden 

digitaalisten palveluiden kehittäminen. Tehtävää hoiti Katri Takala. Työsuhde päättyi 

30.6.2021.

• Ryhmätoiminnan ohjaaja, NETTA-hanke. Tuntityö tarpeen mukaan, vastuualueena verk-

kokurssien toteuttaminen projektipäällikön tukena sekä toiminnan kehittäminen. Tehtä-

vää hoiti Anni Peltoniemi. Työsuhde siirtyi asteittain kevään aikana käynnistyvään Super-

novat -hankkeeseen.

• Ryhmätoiminnan ohjaaja, Helsinki ja verkko, 60 % työaika, palkkatukityö TE-toimiston 

myöntämällä 100  % tuella. Taide-NOVAT-ryhmien järjestäminen ja erilaisissa tapahtu-

missa avustaminen. Tehtävää hoiti Kirsi Kuronen. Työsuhde päättyi 6.12.2021.

• Lisäksi Supernovat-hankkeessa projektipäällikkö ja 2 ryhmänohjaajaa, ks. tarkemmin 

hankkeen vuosikertomus.

9.5. Talous ja kehittäminen

Vuonna 2021 keskeisimpinä rahoitusmuotoina olivat STEA:n yleisavustus 330 850 € sekä uusi, 

vuosille 2021-2023 myönnetty Supernovat-hanke (ks. tarkemmin hankkeen vuosikertomus 2021), 

joka toteutetaan yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa. Supernovat-hanketta hallin-

noi Naistenkartano, joka delegoi saamastaan avustuksesta 299 500 € VVA ry:lle 111000 €:n suu-

ruisen osuuden. NETTA-hankeesta 2018-2020 siirtyi vuodelle 2021 avustusta 34882 € ja hanke 

päättyi 30.6.2021. Hankkeesta laadittiin oma erillinen loppuraportti, joka toimii myös hankkeen 

vuosikertomuksena. 

Kunta-avustuksia yhdistys sai Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavus-

tuksena 7500 € Helsingissä tapahtuvaan toimintaan sekä 1700 € Tampereen kaupungin avus-



27

tusta Tampereen toimintaan. Yleisöluennot ja webinaarit olivat maksuttomia, jotta ne ovat hel-

posti saavutettavissa. Osallistumis-, koulutus- ja aineistomaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 

10 039 €. Lisäksi TE-toimiston maksamaa palkkatukea ja siihen liittyvää kuntalisää kertyi vuoden 

aikana 27624 €.

Yhdistyksen taloustilanne vuonna 2021 oli vakaa. Muutamia poikkeamia budjettiin vuoden aika-

na tuli: Henkilöstön palkkakulut olivat hiukan ennakoitua alhaisemmat järjestöassistentin opin-

tovapaan vuoksi, mutta toisaalta esimerkiksi työterveyskulut ylittyivät ja myös TES:n yleiskorotus 

nosti palkkakuluja. Matkakulut jäivät budjetoitua alemmalle tasolle pandemiatilanteen pitkit-

tyessä, mutta toisaalta ICT-kulut ylittyivät hiukan. ICT-ja tietohallinnon kilpailutus ja uudistami-

nen alkoivat suunnitellusti, mutta niiden lopullinen toteutus siirtyi vuodelle 2022. Kokonaisuute-

na talous oli hyvin tasapainossa. 

Henkilöstön työnohjaukseen ja koulutukseen satsattiin, jotta työkyky ja motivaatio säilyivät hy-

vänä poikkeuksellisen pandemiatilanteen ja uudistusten keskellä. Koulutuksia ostettiin ulkopuo-

lisilta asiantuntijoilta ammatillista osaamista tukevista aihepiireistä, joita olivat: varainhankinta ja 

vapaaehtoistyö, ryhmien ja keskustelujen fasilitointi, turvallisuus, esiintyminen ja monikulttuuri-

suuden huomioiminen. Työssäjaksamisen tueksi järjestettiin henkilöstölle koulutus aivojen huol-

losta etätyössä. 

Kehittämisen keskiössä olivat selkeät ja järkevät toimintatavat ja läpinäkyvä toiminnan tulok-

sellisuuden arviointi. Kaikkien ryhmämuotojen säännöt ja toimintaperiaatteet päivitettiin ja yh-

denmukaistettiin ja lyhyt-NOVATin ja mini-NOVATin uudistetut käsikirjat otettiin käyttöön. Lisäksi 

henkilöstö kirkasti, yksinkertaisti ja modernisoi sisäisiä toimintaprosesseja yhdessä ja mm. asiak-

kaaksi tulon ja ryhmän alkamisen tukiprosessit järkevöityivät tämän työskentelyn avulla. Avain-

prosessit kuvattiin kirjallisesti ja materiaaleja voidaan hyödyntää perehdytyksessä ja yhdenmu-

kaisten toimintatapojen omaksumisessa. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja jäsenhankinta 

saivat myös tuekseen yhdessä mietityt toimintatavat. Palautekyselyt uudistettiin vastaamaan 

entistä paremmin kysymykseen työn tuloksellisuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtyvä avustus STEA:n yleisavustuksen osalta on 16 560,73 €.
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