
Suomen liike- ja virkanaisten liitto     

TOIMINTASUUNNITELMA 2016  

Liitto edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä reagoimalla ajankohtaisiin 

asioihin, tarjoamalla naisille aktiivisen osallistumis- ja vaikutuskanavan sekä harjoittamalla kansallista ja 

kansainvälistä yhteistyötä. 

Strategiset painopistealueet  

Liiton toimintaa kehitetään kolmen strategisesti valitun painopistealueen avulla: 

1. Pienestä isoksi 

2. Naiset 50+ 

3. Naiset 25+ 

Pienestä isoksi: Liiton jäsenmäärää kasvattamalla ja taloutta vahvistamalla luodaan liitosta merkittävä 

toimija järjestökentässä. 

Naiset 50+: Liitto ajaa yli 50-vuotiaiden naisten asemaa työelämässä viestinnän ja hanketoiminnan kautta. 

Liitto käynnistää oman mentoritoimintansa osana Nainen 50+ -työtakomohanketta. Työtakomohanke 

edellyttää ulkopuolista rahoitusta.   

Naiset 25+: Liitto järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa nuorille naisille tarkoitettuja 

naisjohtajatapaamisia. Liitto on mukana virolais-suomalaisessa hankehakemuksessa, jonka tarkoitus on 

auttaa vanhempainvapaalta palaavia naisia takaisin työelämään. Tämä hanke edellyttää ulkopuolista 

rahoitusta. 

Yhdistysten toimintaa tuetaan ja kehitetään samojen teemojen mukaisesti kuin liittoakin. 

Juhlavuosi 2016  

Liitto täyttää 70 vuotta vuonna 2016. Liiton viralliset syntymäpäivät vietetään kevätkokouksen yhteydessä 

Lappeenrannassa. Pääkaupunkiseudulla järjestetään syksyllä kaikille avoin juhlavuoden seminaari.  

Kevätkokous ja syyskokous  

Liitto järjestää kevät- ja syyskokouksen sovittujen jäsenyhdistysten kanssa. 

Tasa-arvon teemaviikot 8. – 19.3.2016 ja muu tasa-arvotyö 

Tasa-arvon teemaviikot ja Equal Pay Day –postikorttikampanja järjestetään maaliskuussa yhdessä 

jäsenyhdistysten kanssa. Syksyllä järjestetään Naisten palkkapäivä –tempaus yhteistyössä muiden 

naisjärjestöjen kanssa. 

Liitto kehittää yhteistyössä muiden kanssa Samapalkka-tunnusta ja levittää tietoa Equal pacE –työkalusta 

sekä valmentaa osaajia käyttämään sitä. Tämä hanke edellyttää ulkopuolista rahoitusta. 

Liitto valmistautuu tuleviin kunnallisvaaleihin ideoimalla yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa 

Äänestä naista –kampanjan. 

Liitto kampanjoi yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa Women on boards -teemalla tavoitteena saada 

naisia lisää yritysten ja muiden organisaatioiden johtotehtäviin ja hallituksiin. 

Tasa-arvotoiminnan tukemiseksi liitto valmistelee hankkeita Naisten tietotoimisto + KK? (Kuukauden 

kysymys) sekä Naisten ajatushautomo. 



Vuoden nainen –valinta   

Vuoden nainen valitaan kevään aikana ja tieto valinnasta julkistetaan kevätkokouksen yhteydessä. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 

Liitto järjestää yhteistyössä opettajajärjestöjen, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Suomen 

sarjakuvaseuran kanssa sarjakuvakilpailun Suomen 100 + 100 vuotta peruskouluissa vuonna 2017. Hanketta 

valmistellaan jo syksyllä 2016. Tämä projekti edellyttää ulkopuolista rahoitusta.  

15th BPW Europe Conference   

Liitto organisoi jäsenilleen tarkoitetun ryhmämatkan Sveitsin Zürichiin 30.9 – 2.10.2016, jolloin kaupungissa 

järjestetään 15. BPW Europe Conference. 

Koulutuspäivät jäsenyhdistyksille   

Liitto järjestää jäsenyhdistysten puheenjohtajille yhteisen koulutustilaisuuden alkuvuodesta 2016. 

Liitto järjestää jäsenyhdistysaktiiveille tarkoitetut koulutuspäivän kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. 

Viestintä ja tiedotus  

* Liiton nettisivut: Nettisivuja kehitetään saadun palautteen mukaisesti. 

* Liiton facebook –sivut, Twitter ja LinkedIn: Liitto perustaa avoimet Facebook-sivut ja käyttää Twitteriä 

viestinnässään. LinkedIniä hyödynnetään soveltuvin osin.  

* BPW Suomi Finland –lehti: Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan jäsenlehden paperinen juhlanumero 

keväällä ja sähköinen lehti syksyllä. 

* Jäsenkirjeet: Liitto lähettää jäsenyhdistyksille ja jäsenistölle kuusi jäsenkirjettä. 

* Blogi: Liitto julkaisee kahdeksan blogikirjoitusta Työ ja ura –blogissaan nettisivuilla.  

Jäsenhankinta  

Liitto tukee aktiivisesti jäsenyhdistyksiä näiden jäsentyössä ja uusjäsenhankinnassa. Liitto perustaa 

virtuaaliyhdistyksen, mikäli siihen on tarvetta.  

Liitto osallistuu yhdessä Turun paikallisyhdistyksen kanssa Osaava nainen –messuille syksyllä 2016 

tavoitteena tehdä toimintaa tunnetuksi ja hankkia uusia jäseniä. 

Varainhankinta   

Hallitus valmistelee selvitystä koskien Liisankatu 27 B 2 –osakehuoneiston myyntiä taloudellisista ja 

toiminnallisista syistä ja laatii suunnitelman varainkäytöstä. Osakehuoneiston myynti turvaa liiton 

toiminnan jatkuvuuden ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen nykypäivän tarpeita vastaavaksi. 


