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Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry  Vapaaehtoistyö 5.1.2021 

Hallitus 
 

Vapaaehtoistyön esimerkkejä vuosittain 4 yleisötapahtumaa ym. 
Kuten esimerkeistä näkyy, kaikki toiminta perustuu vahvaan yhteistyöhön. 

1. Kansainväliset Naisten päivät 8.3. Yleisötilaisuudet 

Naistenpäivän juhla 2019 ennen eduskuntavaaleja, yhteistyössä Oulun seudun Nytkis 

- juhlan järjestelyt, tiedottaminen (lehti-ilmoitus) ja tarjoilut Oulun Naisliitto 

 

2. Minna Canthin  ja  tasa-arvon päivä 19.3. Yleisötilaisuudet 
Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry ohjelman järjestäjänä, Oulun kaupungin kirjasto ja Oulun 
seudun NYTKIS yhteistyössä.18.3.2018 
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3. Kansalaisvaikuttamisenpäivä 1.10. Miina Sillanpään muistoksi. Yleisötilaisuudet 
Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto hankkii esiintyjät ja maksaa NYTKIS ry:n myöntämillä varoilla 
kuluja, osan kuluista maksaa yhteistyökumppanit, kuten tässä tapauksessa Hyvän mielen talo. 
Tarjoilun järjestää  yleensä naisliittolaiset ja tässä tapauksessa tarjoilua avustivat vastaanottokodin 
ystävät. 

 
 
Tilanteen mukaan järjestetään myös normaalista poikkeavia tapahtumia, kuten alla oleva EU-vaalipaneeli. 
Tässä pääjärjestäjänä on Oulun seudun NYTKIS, mutta toimeenpanijana Nytkisin jäsenenä oleva 
naisliittolainen ja yhdistys, mm. kahvitarjoilusta ja tiedotuksesta vastuussa. 
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4. YK:n naisiin kohdistuva väkivallan vastainen päivä 25.11. Yleisötilaisuudet 
 

Vuosittain osallistutaan VALOA – EI VÄKIVALTAA-tapahtumaan. Aikaisempina vuosina tapahtuma järjestettiin 
Oulussa ulkona. 
 Ohessa 2019  NYTKISIn lisäksi Oulun Naisverkosto, jonka avulla saatiin taphtumaan paljon puheenvuoroja.  
Tilaisuuden tiedotus- ja tarjoililujärjestäjinä Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto. Avauspuhe  ja puheno 10. 
Oulun Naisliiton edustajalta. Oulun kaupungin kirjasto yhteistyössä. 

 
 

Valoa-ei väkivaltaa Kauppurientorilla 25.11.2017, vas. Ensi- ja turvakodin puheenvuoro, oik. vapaaehtoisten 
tiedonjakajien ryhmä, useita naisliittolaisia edessä. Mm. paikan varaus ja tiedotus SNL Oulun Osasto, kuvat 
Ulla Törne 
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Esimerkkejä yhteistyökumppaneista: 

Oulun seudun NYTKIS, minkä jäsenenä  Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto on toiminut yli 15 v. 

Oulun kaupungin Kirjasto, minkä tiloissa järjestetään usein yleisötilaisuuksia, kirjasto myös tiedottaa  

Oulun naisverkosto, missä on kymmeniä jäseniä, ja minkä kokouksissa suunnittelemme ja ehdotamme 

NYTKISin tilaisuuksiin ohjelmien aiheita ja esiintyjiä. 
Oulun Naisverkoston toimijoita mm: 

- Tyttöjen Talo Vuolle setlementti  
- Hyvämielentalo  
- Oulun Ensi- ja turvakoti 
- Rauhankasvatusinstituutti  
- Oulun Zonta -kerhot  
- Monikulttuuriset siskot  
- Oulun kaupungin hankkeista esim. PEVA, perheväkivallan vastainen hanke 
- Suomalaisen Naisliiton Oulun Osasto 
- Oulun Naisunioni 

 

Esimerkki ajalta, jolloin yhteistyökumppaneita oli muutamia: 
Perinteiset Minnan päivät toteutettiin kolmannen kerran ravintola Rauhalassa 
19.3.2012  
 
YLEISÖTILAISUUDEN Järjestelyissä oli yhteistyökumppanina Oulun seudun NYTKIS. 
Myös Naisten pankin Oulun solu esitteli omaa toimintaansa ja päivän teema heillä oli kuukausilahjoittajat. 
   Oulun seudun Nytkisin puheenvuoron käytti Taina Pitkänen-Koli. 
   Oulun osaston ohjelmaryhmä esitti katsauksen oululaisista vaikuttajanaisista vuosisadan alkupuolelta 
vuoteen 1980 saakka. Anna Redingiä esitti Eeva-Kaarina Sarastamo, Alma Hirvelää esitti Virve Vikamaa ja 
Katri Heikkilää Kristiina Haukkamaa, Kirsti Ojala toimi kertojana. Pöytäkeskustelun aikana Alma, Anna ja Katri 
kertoivat omista toiminnoistaan sekä mm. Naima Kurvisesta, Wilhelmiina Vuorivirrasta ja Hilja Oulasvirrasta. 
Naiset olivat mukana sekä valistustyössä, hyväntekeväisyydessä, että kunnallispolitiikassa. 
    Kertoja valotti naisten yhteistyöjärjestöjä ja kaksipäiväisten naisten päivien viettoa Oulun seudulla. Lopuksi 
selveni, miten hitaasti naiskansanedustajien määrä oli noussut ensimmäiset 70 vuotta, jolloin äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus oli saavutettu, sillä siihen saakka oli vain 1-2 naista Oulun vaalipiiristä eduskunnassa, kun se 
tänään on sentään 7-8 eli yli 40 %. 
    Toinen illan pääohjelmista oli puheenjohtaja TM Tiina Tervaskanto Mäentaustan esitelmä 
koulutusyhteistyöstä Afrikassa. Tiina esitti kuvin ja sanoin Namibiassa ja Mosambikissa käytyjä kokemuksia 
paikallisissa sairaaloissa ja oppilaitoksissa. Projektiin kuuluu myös oppilaiden vaihto. 
Rauhalaan oli saapunut yli 30 naista, vaikka samana päivänä oli monta naisten tapahtumaa Oulussa. 

         Ohjelmassa Oulun osaston naiset näyttelevät edeltäjiensä toimintoja. Kuva Ritva Rundgren 


