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Ohjelma

• Tervetuloa ja henkilöstön esittäytyminen

• Mikä on Naistenkartano?

• Millaista vapaaehtoistyötä on tarjolla?

• Mitä vapaaehtoistyö vaatii?

• Mitä vapaaehtoistyö antaa?

• Miten pääsen alkuun?

• Kysymyksiä ja keskustelua 



Keitä me olemme? 



Mikä on Naistenkartano?

• Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten 
erityiset tarpeet huomioon ottava ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön 
kansalaisjärjestö. Tarjoamme naisille turvallisen vertaisyhteisön oman kasvun työstämiseen 
ja tuomme esiin sukupuolisensitiivisyyden ja ennaltaehkäisyn merkityksen päihde- ja 
mielenterveyspalveluissa. Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä verkostojen kanssa, 
tiedottamalla, kouluttamalla, tekemällä kannanottoja ja kontaktoimalla päättäjiä.

• Naistenkartano on perustettu vuonna 1922 nimellä Naisten Raittiuskeskus. Naistenkartanon 
keskeisenä toimintamuotona on nykyisin naisten keskinäisen tuen ja kasvun NOVAT-ohjelma, 
jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. NOVAT-vertaistukiryhmät on 
suunnattu kaikille naisille. NOVAT-ohjelman perustana on yhdysvaltalaisen sosiologin Jean 
Kirkpatrickin kehittämä päihdeohjelma naisille. NOVAT-ryhmätoiminnan lisäksi 
Naistenkartano järjestää ajankohtaisia ja asiakkaiden toivomia aiheita käsitteleviä 
yleisöluentoja Helsingissä ja Tampereella sekä verkossa. 



Naistenkartanon olemassaolon tarkoituksesta

• Missio: Naisilla on vapaus olla oma itsensä. He tiedostavat ja 
kyseenalaistavat heille asetetut odotukset, olettamukset ja määritelmät. 
Naisten mielen hyvinvointi ja hallinnan tunne ovat parantuneet sekä 
kokemukset omista vaikutusmahdollisuuksista ovat lisääntyneet.

• Palvelulupaus Naistenkartanon toiminnassa mukana olevat kokevat, että 
arjen hallinnan tunne on lisääntynyt ja he eivät olekaan yksin. 
Toimintaan saa tulla sellaisena kuin on. Suhde itseen paranee.

#enolekaanyksin #ainutlaatuinen #naistenkartano



Naistenkartanon organisaatio 2021

Toiminnanjohtaja (100%)

Anna Vuorio

Hallinto, esihenkilötyö, vaikuttamistyö, 
naiserityiset koulutukset ja luennot

Asiakaskoordinaattorit (80%)

Helsinki: Liisa Kiilunen

Tampere: Sini Astren

NOVAT-ryhmien organisointi ja 
ammatillinen tuki, yksilötyö ja 
asiakastoiminnan kehittäminen

Järjestökoordinaattori (100 %)

Jonna Kautto

Viestintä ja tiedottaminen, luentojen ja 
muiden tapahtumien organisointi, 
rekisterien ylläpito

Ryhmänohjaaja ja 
järjestöassistentti (40 %)

Veera Heinonen

Hallinto ja arviointi, kyselyt, 
yksilötukipalvelu ja kirjoittaen-NOVAT

Supernovat-hanke 2021-2023

Projektipäällikkö (50%) Ira Selkälä

Ryhmänohjaajat (100 %) 

Anni Peltoniemi ja Minna-Elisa Rytkönen

Marginaalissa elävien naisten tuki 
vertaistuen ja yksilötuen avulla, 
ammattilaiskoulutukset

Ryhmänohjaaja (65 %) 

Kirsi Kuronen

Tunteet kuviksi –taide-NOVAT-
ryhmien ohjaus ja jooga

Supernovat-hanke yhteistyössä 
VVA ry:n kanssa: 

Projektipäällikkö (50 %) Ira Selkälä 
ja kokemusmentorit (100%) 

Riikka Tuomi ja XX 

Vapaaehtoiset 
ja jäsenet

Hallitus, 5 jäsentä



Mikä on Naistenkartano? – keskiössä 
sukupuolierityisyys

Sukupuolierityisyys / Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolierityisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
vain tietylle sukupuolelle suunnattua toimintaa tai 
tilaa. 

Sukupuolierityinen toiminta voi olla perusteltua 
esimerkiksi silloin, kun on kyse turvallisemman tilan 
luomisesta tai tietylle sukupuolelle ominaisten, 
mahdollisesti arkaluontoisten asioiden käsittelystä.

Lähde: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto


Mikä on Naistenkartano? – naiseus yhdistää

Sukupuolierityisyys – tässä tapauksessa naiserityisyys on arkisemmin 
ajateltuna herkkyyttä tunnistaa sukupuolesta johtuvia erityisiä 
(palvelu)tarpeita. 

Nähdään usein yhtenä intersektionaalisuuden (risteävien erojen) 
muuttujana – muita ovat esimerkiksi yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä, 
toimintakyky, seksuaalinen suuntautuminen. 

Mikä kaikki vaikuttaa asemaan ja tilanteeseen yhteiskunnassa?



Millaista vapaaehtoistyötä voit tehdä?

Tapahtumiin ja viestintään liittyvät vapaaehtoistehtävät:

Blogin kirjoittaminen 

 Somesisältöjen toteutus asiakkaan näkökulmasta

 Erilaisissa tapahtumissa avustaminen

 100-vuotisjuhlan viestintään osallistuminen

NOVAT-ryhmiin liittyvät vapaaehtoistehtävät:

Ryhmän alussa mentorointi eli omista ryhmäkokemuksista 

kertominen aloittavalle ryhmälle 1. tapaamisessa

Vertaisohjaajana toiminen NOVAT-ryhmissä

NOVAT-naisten virkistyshetken toteutus



Tapahtumiin ja viestintään liittyvät tehtävät

Somesisällön tuottaminen

Esim. Blogin kirjoittaminen: pituus n. yksi A4, omakohtainen pohdinta esimerkiksi NOVAT-
ajatuksista, itsetuntemuksesta, ryhmän tuomista oivalluksista tai vertaisryhmän 
merkityksestä.

Kuvia/tekstiä/runoja/videoita someen: NOVAT-toiminnan merkityksestä omassa elämässä, 
naisena olemisesta tai ajankohtaista mm. Naistenkartanon 100-vuotisjuhlavuosi, joka 
haluaa tuoda esiin, miten #ainutlaatuinen ja moninainen suomalainen nainen on.

Erilaisissa tapahtumissa avustaminen:
 Esim. messut tai muut tapahtumat. 

 Ammattilaisesittelyihin osallistuminen (kertomaan kokemuksista)

 Pyydämme tarvittaessa.

Yhteyshenkilö: järjestökoordinaattori Jonna Kautto jonna.kautto@naistenkartano.com. Tarkemmat ohjeet saa Jonnalta. 

mailto:jonna.kautto@naistenkartano.com


NOVAT-vertaistukiryhmiin liittyvät tehtävät

Vertaisohjaajana toimiminen

 Yksittäinen ryhmän alkutapaamisessa / luennon alussa mentorointi eli omista ryhmäkokemuksista kertominen (mitä haasteita omassa 
elämässä on ollut ja miten NOVAT-vertaisryhmä on auttanut)

 Oman NOVAT-ryhmän vetäminen

 Vertaisohjaajana toiminen NOVAT-ryhmissä, edellyttää 

 vähintään lyhyt-NOVAT-ryhmän käymisen

 Soveltuvuushaastattelussa käymisen

 osallistumisen vertaisohjaajatyöpajaan (seuraava järjestetään etänä 14.10.2021 klo 17-19)

 Mahdollisuuden sitoutua viikoittaisiin tapaamisiin ryhmän ajaksi

NOVAT-naisten virkistyshetken toteutus

 jooga, kahvihetki jne.

Yhteyshenkilöt: asiakaskoordinaattorit Sini Astren (Tampere + etä) sini.astren@naistenkartano.com
& Liisa Kiilunen (Helsinki + etä) liisa.kiilunen@naistenkartano.com

mailto:sini.astren@naistenkartano.com
mailto:liisa.kiilunen@naistenkartano.com


Mitä vapaaehtoisuus vaatii? 

Motivaatiota eli halua tukea muita ja kokeilla uutta. 

 Arvosi vastaavat Naistenkartanon arvoja: naisten asema, tasa-arvo ja 

naiseuden moninaisuuden kunnioittaminen ovat sinulle tärkeitä asioita.

 Elämäntilanteesi sallii mahdollisuuden sitoutua vapaaehtoisuuteen 

(ryhmätoiminnassa).

Tavalliset taidot riittävät!



Mitä vapaaehtoistyö antaa? 

Jakamisen riemua

Auttamisen iloa

Yhdessäoloa ja vertaisuutta

Tietoa naisten tilanteesta

Mahdollisuuden vaikuttaa

Mahdollisuuden osallistua maksutta vertaisohjaajana NOVAT-ryhmään

Mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisten omiin ”Mitä kuuluu” -
tapaamisiin



Miten pääsen alkuun? 

Mitä seuraavaksi?

• Liity vapaaehtoiseksi, mikäli et vielä ole sitä tehnyt (linkki lähetetään myös sähköpostitse): 
https://link.webropolsurveys.com/S/174DE8676FC20657. Jos olet liittynyt vapaaehtoiseksi jo ennen 
infotilaisuutta, sinun ei tarvitse liittyä uudestaan.

• Mieti, millaisia vapaaehtoistehtäviä haluaisit tehdä. Voit myös ehdottaa tehtäviä meille.

• Kun olet löytänyt itsellesi mieluisan tehtävän, ole yhteydessä meihin ja kerro mitä haluaisit tehdä. 
Yhteystietomme:

• Liisa Kiilunen (Helsingin seudun ja etänä toimivat ryhmät): liisa.kiilunen@naistenkartano.com

• Sini Astrén (Tampereen seudun ja etänä toimivat ryhmät): sini.astren@naistenkartano.com

• Jonna Kautto (viestintään ja yleisötilaisuuksiin liittyvät tehtävät): jonna.kautto@naistenkartano.com

• Jos et ole varma keneen sinun tulisi olla yhteydessä voit laittaa viestiä kenelle tahansa meistä (tai 
meille kaikille).

Jatkamme suunnittelua yhdessä!

https://link.webropolsurveys.com/S/174DE8676FC20657
mailto:liisa.kiilunen@naistenkartano.com
mailto:sini.astren@naistenkartano.com
mailto:jonna.kautto@naistenkartano.com


Keskustelua ja kysymyksiä

Mitä ajatuksia herää? 

Mikä mietityttää? 

Kiinnostaako?

Kommentteja?

Kysymyksiä?



KIITOS!
Nähdään pian vapaaehtoistyön merkeissä <3

@naistenkartano #enolekaanyksin #ainutlaatuinen #naistenkartano


