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MONIKA-NAISET LIITTO RY
Tehdään naisten oikeuksista totta!
Vuosi 2019 oli Monika-Naiset liiton 21. toimintavuosi. Kuten
aikaisemmin, myös tänä vuonna ydintoimintaamme oli tarjota
ja kehittää palveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille
maahanmuuttajataustaisille naisille Kriisikeskus Monikassa ja
lähisuhdeväkivallan uhreille Turvakoti Monassa. Tarjosimme
kotoutumista tukevaa toimintaa Kotoutumiskeskus Monikassa.
Toimintamme muodosti ainutlaatuisen,

ryhmätila helpotti palvelujen

naiserityisiä palveluja tarjoavan

organisointia kasvavan kysynnän

matalan kynnyksen kokonaisuuden,

keskellä. Uusituista tiloista tehtiin

jollaista ei muualta Suomesta

mahdollisimman esteettömät.

löydy. Vuonna 2019 toimintamme
päätavoitteena oli parantaa

Kriisikeskus Monikan puhelin-

entisestään palvelujemme

ja chat-päivystykset lisäsivät

saavutettavuutta ja saatavuutta.

kriisiavun ja tuen saatavuutta myös

Otimme käyttöön laajennetut toimitilat

pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

yksiköissämme Turvakoti Monassa ja

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme

Kotoutumiskeskus Monikassa. Näin

niin, että mahdollisimman moni

pystyimme tarjoamaan palveluja

löytäisi toimintamme piiriin ja saisi

entistä useammalle.

tarvitsemaansa tukea. Teimme
myös aktiivista vaikuttamis- ja

Turvakoti Monan kapasiteetti

edunvalvontatyötä kohderyhmään ja

kasvoi neljän perhepaikan verran.

toimialaan liittyvissä kysymyksissä.

Kotoutumiskeskus Monikan uusi
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Huhtikuun eduskuntavaalien
alla julkaisimme naisten
oikeuksia painottavat
hallitusohjelmatavoitteemme.

TOIMINNAN
PAINOPISTEET 2019
Ĉ Jalkautetaan liiton uusi strategia

Nostimme aktiivisesti esiin naiserityisiä

2018–2022 palvelujen ja toiminnan

tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja

saatavuuden ja saavutettavuuden

osallisuuden teemoja, jotka liittyivät

parantamiseksi.

mm. ihmiskauppaan, pakkoavioliittoihin
ja kohderyhmämme työllisyyteen.
Vaadimme myös riittäviä resursseja
järjestöille, jotka tuottavat naiserityisiä
palveluja väkivallan uhreille tai

Ĉ Laajennetaan Turvakoti
Monan toiminta lisäämällä
turvakotipaikkoja yhteensä 14
paikkaan.
Ĉ Varmistetaan Kriisikeskus Monikan

kotoutumisen edistämiseksi.

rahoituksen riittävyys ihmiskaupan

Toimintamme tuki erityisesti

vastaiseen toimintaan ja tuettuun

niitä naisia, jotka jäävät helposti

asumiseen.

peruspalvelujen ulkopuolelle ja
ovat syrjäytymisvaarassa uudessa
kotimaassa.
Olemme koonneet tähän

Ĉ Tehdään verkkoauttamisesta osa
perustyötä Kriisikeskus Monikassa
ja käynnistetään kehittämistyö
Kotoutumiskeskus Monikassa.

vuosikatsaukseen toimintamme
tärkeimmät tulokset vuodelta 2019.

Lukuiloa!

“

Vuonna 2019
toimintamme
päätavoitteena oli
parantaa entisestään
palvelujemme
saavutettavuutta ja
saatavuutta.
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MONIKA-NAISET LIITTO RY
Monika-Naiset liitto ry on vuonna 1998 perustettu
monikulttuurinen naisjärjestö. Liitto edistää naisten tasaarvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäisee
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liitto on asiantuntija ja tekee
vaikuttamistyötä naisten aseman parantamiseksi. Lisäksi
Monika-Naiset liitto tukee maahanmuuttajanaistoimintaa
jäsenjärjestöjensä kautta.

TOIMINTAMUODOT JA
-TILAT
Toiminnan johtamisen, talouden,
vaikuttamisen, viestinnän,
vapaaehtoistoiminnan ja
kansainvälisen yhteistyön toimintoja
organisoi liiton hallintoyksikkö.
Liitto tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa
kokeneille ja kotoutumiseen ja
työllistymiseen tukea tarvitseville
naisille. Monika-Naiset liitto ry:n
ydintoimintaa, eli väkivaltaa tai
sen uhkaa kokeneiden tuki- ja
auttamistyötä tehtiin Kriisikeskus

Monikassa Helsingissä ja
ajanvarauksella Vantaalla
sekä salaisessa osoitteessa
toimivassa Turvakoti Monassa.
Erityisosaamistamme on pari- ja
lähisuhdeväkivallan ja väkivallan
erityispiirteiden kuten pakkoavioliiton,
kunniaan liittyvän väkivallan ja
ihmiskaupan uhrien auttamistyö.
Voit lukea lisää liiton väkivaltatyöstä
sivuilta 12 (Kriisikeskus Monika) ja 17
(Turvakoti Mona).
Kotoutumista tukevaa työtä tehtiin
Kotoutumiskeskus Monikassa
Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
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Liiton kevätkokous, 23.5.2019.

Monika-Naiset liitto ry:n keskustoimisto

jäsenjärjestöedustajina Egëzona

sijaitsi Kalasatamassa osoitteessa

Kllokoqi-Bublaku (Yhdessä – käsi

Hermannin Rantatie 12 A, 00580

kädessä ry) ja Claudia Nystrand

Helsinki. Aluetyötä jatkettiin Vantaan

(Monaliiku – Monikansallisten naisten

Myyringissä osoitteessa Liesitori 1,

liikunta ja kulttuuri ry). Hallituksen

01600 Vantaa ja Espoon Tyttöjen Talon

esittelijänä toimi toiminnanjohtaja

tiloissa osoitteessa Lintuvaarantie

Jenni Tuominen ja sihteerinä

2, Espoo. Voit lukea lisää liiton

Marianne Mela. Hallitus kokoontui

kotoutumista tukevasta työstä sivulta

toimintavuoden aikana 7 kertaa.

22 (Kotoutumiskeskus Monika).
Liiton sääntömääräinen
kevätkokous järjestettiin

HALLITUS

kuultiin hallituksen jäsenen,

Liiton hallituksen puheenjohtajana

Poliisiammattikorkeakoulun

toimi Bahar Mozaffari.

tutkija Marianne Melan esitelmä

Varapuheenjohtajana toimi Natalia

Tutkimuksellisia näkökulmia

Ollus ja hallituksen jäseninä Leena

poliisin lähisuhdeväkivaltatehtäviin

Lahti, Maria Nygård, Marianne Mela,

maahanmuuttajaperheissä.

23.5. alkaen Sinikka Mustakallio,
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23.5.2019. Kevätkokousesitelmänä

Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden
2018 tilinpäätös ja vuosikatsaus

TOIMINNAN ORGANISOINTI

sekä myönnettiin vastuuvapaus

Liiton toiminnan organisoinnista

hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

ja johtamisesta vastasi hallituksen

Kevätkokouksessa hallituksen

alaisuudessa toiminnanjohtaja

kokoonpano uudistui. Erovuorossa

Jenni Tuominen. Päivittäistä työtä

ollut Suomi-Syyria Ystävyysseura

organisoitiin esinaisten johdolla.

ry:n edustaja Mania Alkhatib jäi

Lähiesinaisena hallinnossa toimi

pois hallituksesta. Uudeksi jäseneksi

Jenni Tuominen, Kotoutumiskeskus

(henkilöjäsenenä) valittiin Sinikka

Monikassa kotouttavan toiminnan

Mustakallio.

päällikkö Marisel Soto Godoy,
Kriisikeskus Monikassa johtaja

Liiton sääntömääräinen

Natalie Gerbert ja Turvakoti

syyskokous järjestettiin 10.12.2019.

Monassa johtaja Ljudmila Kettunen.

Syyskokousesitelmänä kuultiin

Esinaisten ryhmä kokoontui viikoittain.

hallituksen varapuheenjohtajan,

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Kaisa

Euroopan Kriminaalipolitiikan

Junkkarinen osallistui esinaisten

Instituutin HEUNIn johtaja Natalia

kokouksiin.

Olluksen esitelmä Väkivallan jatkumo:
Turvapaikanhakijataustaisten naisten
kokemuksia sukupuolistuneesta
väkivallasta. Syyskokouksessa
vahvistettiin toimintasuunnitelma,
talousarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet vuodelle 2020.
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JÄSENJÄRJESTÖT

JÄSENISTÖ

Ĉ Irakin Naisten Yhdistys ry

Liiton jäsenkunnan muodosti

Ĉ Indian Women in Finland ry
Ĉ Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry
Ĉ MCML / Maman Congolaise Sans
Limite ry

yhteensä 12 jäsenjärjestöä, 1
kannatusjäsenjärjestö sekä 158
henkilöjäsentä. Voit lukea lisää
liiton jäsenjärjestötyöstä sivulta 26
(Jäsenjärjestötyö).

Ĉ Monaliiku – Monikansallisten
naisten liikunta ja kulttuuri ry
Ĉ Myllypuron maahanmuuttajien
yhdistys ry
Ĉ Non-Resident Nepali Association
Ĉ Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA
ry
Ĉ Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry
Ĉ Suomi-Kiina Taiteilijat ry (ent.
HanTang Fashion ry)

RAHOITTAJAT
Monika-Naiset liitto ry:n tuotot
koostuivat pääosin STEAn, opetusja kulttuuriministeriön, Helsingin ja
Vantaan kaupungin, Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen, säätiöiden
sekä tukiasumistoiminnan tuotoista.
Varainhankinnasta saatavat tuotot
koostuivat jäsenmaksuista ja
lahjoituksista. Voit lukea lisää liiton
taloudesta sivulta 52 (Talous).

Ĉ Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Ĉ Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
(kannatusjäsen)
Ĉ Yhdessä - käsi kädessä ry (alb. Të
Ecim Së Bashku)

HENKILÖSTÖ
Monika-Naiset liitto työllisti
toimintavuoden aikana keskimäärin
36 kokoaikaista työntekijää. Vakinaisia
työsuhteita oli 32 ja määräaikaisia 4.
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Hallinnossa työskenteli 7, Kriisikeskus

Yhdenvertaisuustoimikunta

Monikassa 7, Turvakoti Monassa 16

kokoontui vuoden aikana kuusi

ja Kotoutumiskeskus Monikassa 6

kertaa, arvioiden yhdenvertaisuuden

työntekijää. Lisäksi liitto tarjosi 10

nykytilaa ja kehittämistarpeita.

työkokeilu- tai työharjoittelupaikkaa.

Toimikunta laatii liitolle Tasa-arvo-

Henkilöstöstä 56 % oli

ja yhdenvertaisuussuunnitelman

maahanmuuttajataustaisia. Käytimme

vuosille 2020-2021, joka hyväksyttiin

toimisto- ja työkielenä suomea.

toimikunnan kokouksessa 19.12.2019.

Pystyimme tarjoamaan toimintaa ja

Yhdenvertaisuussuunnitelman

palveluja laajasti monikulttuurisen

keskeiset tavoitteet liittyvät

henkilöstön avulla, joka puhui 20 eri

rekrytointiin ja perehdyttämiseen,

kieltä.

työntekijöiden erityistarpeisiin,
syrjinnän tunnistamiseen ja siihen

Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat

puuttumiseen sekä työhyvinvointiin.

työsuojeluvaltuutettu Anna Nuotio
ja jäsenet Minna Taipale ja Jennifer

Työterveyspalvelut ostettiin

Garraoui, työsuojelupäällikkö oli

Terveystalosta. Työnohjausta

toiminnanjohtaja Jenni Tuominen.

henkilöstölle tarjosivat TMI Marko

Työsuojelutoimikunta kokoontui

Lamberg ja Dialogic Partner Oy:n

säännöllisesti ja nosti aktiivisesti

Lassi Pruuki.

esille henkilöstön näkemyksiä
työhyvinvoinnin edistämiseksi ja

Henkilöstön ammattitaitoa

osallistui työn kehittämiseen kaikissa

ja asiantuntijuutta kehitettiin

yksiköissä.

osallistumalla aktiivisesti alan
koulutuksiin ja tapahtumiin.

Yhdenvertaisuustoimikuntaan

Toimintavuonna koulutuksiin ja

kuuluivat Hitomi Tabuchi ja

tilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä 48

sosiaaliohjaajat Raquel Santana

kertaa.

del Pino, Tiina Erjava ja Minna
Taipale sekä esinaisten ryhmä.
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MONIKA-NAISET LIITON STRATEGIA VUOSILLE
2018-2022
MISSIO
Turvallinen ja tasa-arvoinen elämä jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle
naiselle Suomessa.

ARVOT

 Kunnioitus

 Asiantuntijuus

 Inhimillisyys

 Yhdenvertaisuus

 Luotettavuus

YDINTOIMINTA
Väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten auttaminen.

VISIO
“Tehdään naisten oikeuksista totta”, eli Monika-Naiset liiton palvelut
ovat saatavilla mahdollisimman monelle naiselle.

STRATEGISET TAVOITTEET 2018-2022
 laajentaa toimintaa uusilla aluetoimistoilla ja perustaa niiden yhteyteen

matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kokeneille naisille
 laajentaa turvakotitoimintaa (1-2 uutta yksikköä)
 jatkaa ja kehittää väkivalta- ja kotopalvelujen digitalisointia
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TOIMINNAN LUKUJA 2019
1215

37

asiakasta

asiantuntija-, työ- ja
ohjausryhmässä sekä
verkostossa jäsenenä
RY

MO
N

O

158

AISET LII
TT
A-N
IK

henkilöjäsentä
mo

nikanais

36
työntekijää, jotka
puhuivat 20 eri kieltä

i
et .f

75

13

vapaaehtoista
mukana toiminnassa

jäsenjärjestöä

81

puheenvuoroa koulutuksissa
ja tilaisuuksissa

62

vierailua Monika-Naiset liitossa

48

osallistumista koulutuksiin

57

osallistumista yleisötapahtumiin
ja tilaisuuksiin

KRIISIKESKUS
MONIKA

405

asiakasta (arvio*)

TURVAKOTI
MONA

343

KOTOUTUMISKESKUS
MONIKA

asiakasta

467

asiakasta
yksilöohjauskertaa

3984

yhteydenottoa

9175

asumispäivää

812

4

ryhmää, joissa

6

ryhmää, joissa

39

240

käyntikertaa

193

käyntikertaa

3034

ryhmää, joissa
käyntikertaa

*Toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä Kriisikeskus Monikassa ei voitu enää
kirjata asiakastietoja ilman asiakkaiden lupaa. Näin ollen ilmoitettu asiakasmäärä on arvio, sillä kaikki asiakkaat
eivät ole antaneet lupaa asiakasdatansa keräämiseen.
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KRIISIKESKUS MONIKA

Kriisikeskus Monika tarjoaa
matalan kynnyksen kriisiapua,
psykososiaalista tukea ja
tuetun asumisen palveluja
turvakotijakson jälkeen
sekä koordinoi ihmiskaupan
vastaista työtä. Tukea
annetaan yksilöohjauksen,
vertaistukiryhmien,
auttavan puhelimen ja chatpalvelun kautta. Palvelut
on tarkoitettu väkivaltaa
tai sen uhkaa kokeneille
maahanmuuttajataustaisille
naisille. Toimintaa tukivat
sosiaali- ja terveysministeriö
Veikkauksen tuotoilla (STEA)
sekä Helsingin ja Vantaan
kaupungit.
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KRIISIKESKUS MONIKA
Ĉ 405 asiakasta (arvio)
Ĉ 3984 yhteydenottoa tuetun
asumisen toiminnassa
Ĉ 148 kotikäyntiä, 372 käyntiä tuetun
asumisen tiimin vastaanotoilla
Ĉ 24 tunnistettua ihmiskaupan uhria
vuoden aikana
Ĉ 7 työntekijää

Vuonna 2019 Kriisikeskus Monikan

kokenut maahanmuuttajataustainen

päätavoitteena oli tehdä matalan

nainen saisi tarvitsemaansa apua.

kynnyksen tuki- ja kriisipalveluistaan

Myös ihmiskaupan vastaiseen työhön

entistä saavutettavampia, jotta

ja tukiasumistoimintaan suunnattiin

mahdollisimman moni väkivaltaa

vaadittavia resursseja. Kriisikeskuksen

työntekijät tekivät aktiivista

kenttäkäyntejä esimerkiksi asiakkaiden

vaikuttamistyötä kouluttamalla

kotona ja eri virastoissa.

eri tilaisuuksissa, puhumalla
alan tapahtumissa, antamalla

Maksuton auttava puhelimemme

haastatteluja sekä osallistumalla

palveli asiakkaita maanantaista

verkostotyöskentelyyn.

perjantaihin kello 9–16. Puhelimitse
yhteydenottoja tuli vuoden aikana
yhteensä 1603 kappaletta, mikä oli 11

PUHELIN- JA CHATPÄIVYSTYKSET
PALVELIVAT ASIAKKAITA
YMPÄRI SUOMEN

% enemmän kuin edellisvuonna.

Kriisikeskus Monikan toimitilat
sijaitsivat Helsingin Kalasatamassa,
minkä lisäksi Vantaalla tarjottiin
yksilöohjausta ajanvarauksella.
Kriisikeskuksen ydintoimintoja ovat
yksilöohjaukset sekä kriisikeskuksen
tiloissa järjestetyt vertaistukiryhmät.
Toiminta oli kysyttyä myös vuonna
2019: asiakkaita kävi vastaanotolla 941

Terveyden edistämisen teemapäivä
Laurean Tikkurilassa, 24.4.2019.

kertaa ja vertaistukiryhmä järjestettiin
4 kertaa, kahdesti keväällä ja
kahdesti syksyllä. Ryhmissä käsiteltiin
parisuhdeväkivallan ja seksuaalisen
väkivallan kokemuksia eri kielillä, mm.
venäjäksi, englanniksi ja ranskaksi.
Ryhmät kokoontuivat keskimäärin
13 kertaa. Lisäksi työntekijät tekivät

tavoittivat
“ Palvelumme
entistä useamman,
kun puhelin- ja chatpäivystykset palvelivat
asiakkaita ympäri
Suomen.
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Kriisikeskus tarjosi myös

tai pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja

verkkopalveluja, kun chat-päivystystä

yhä useammat löytäisivät avun piiriin.

järjestettiin kolme kertaa viikossa
arabian, englannin, venäjän ja suomen
kielillä. Puhelin- ja chat-päivystyksistä
vastasivat Kriisikeskuksen
kriisityöntekijät. Keskustelut olivat
luottamuksellisia ja niitä oli mahdollista
käydä nimettömästi.

TUETUN ASUMISEN
KOKONAISUUTEMME
TUKI VÄKIVALLASTA
IRTAUTUMISTA
Tuetun asumisen palvelumme

Päivystykset mahdollistivat laadukkaan

tukivat maahanmuuttajataustaisia

tuen väkivaltaa kokeneille naisille

naisia turvakotijakson jälkeen.

entistä helpommin: puhelimen tai

Palvelukokonaisuutta koordinoi

chatin kautta tehty yhteydenotto ei

Kriisikeskus Monikan tuetun asumisen

vaadi tapaamista kasvotusten, mikä voi

tiimi. Vuonna 2019 käytössämme oli

laskea kynnystä avun hakemiselle ja

19 Y-säätiöltä vuokrattua asuntoa

vaikeista asioista kertomiselle. Lisäksi

ja niissä asui vuoden aikana 26

chat-päivystys tavoittaa paremmin

naista ja 15 lasta. Asunnot sijaitsivat

niitä asiakkaita, joille asioiminen on

pääkaupunkiseudulla.

luontevampaa verkon kautta tai
kirjoittamalla.

Palvelun alussa naisille tehtiin
henkilökohtainen palvelusuunnitelma,
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Yhdessä puhelin- ja chat-päivystykset

jota päivitettiin ja arvioitiin

tekivät palveluistamme saavutettavia

asumisjakson aikana. Tavoitteena

asiakkaalle asuinpaikasta riippumatta

oli elämäntilanteen selkeytyminen,

ja ulottivat palvelumme koko Suomeen.

toimintakyvyn lisääminen ja

Erityisesti digitaalisesta chat-palvelusta

kotoutumisen edistäminen.

tiedottaminen vaatii jatkossakin

Tukiasunnoissa asuville naisille

resursseja, jotta tieto palveluistamme

tarjottiin myös psykososiaalista tukea

vakiintuisi myös asiakasvastaanottojen

väkivaltakokemuksista irtautumiseen

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Anna Nuotio kouluttamassa
Sospedin Vigor-hankkeen mentoreita ihmiskaupasta ja naisiin
kohdistuvasta väkivallasta, 24.3.2019.

ja siten pienennettiin riskiä joutua

ylivelkaantuminen, vaikeus sitoutua

uudestaan väkivallan kohteeksi.

palveluihin).

Tuimme naisia vanhemmuudessa ja
autoimme myös lapsia sopeutumaan
uuteen elämään.
Tukiasumisjakso on tarkoitettu
akuutiksi palvelumuodoksi ja
asumisaika asunnoissa on enintään
kaksi vuotta. Autoimme naisia

IHMISKAUPAN VASTAINEN
TOIMINTA TEHOSTUI JA
AUTTOI TUNNISTAMAAN
LISÄÄ IHMISKAUPAN
UHREJA

etsimään asunnon tukiasumisjakson

Monika-Naiset liiton,

jälkeen. Naisten valmiudet

Pakolaisneuvonnan, Pro-tukipisteen

itsenäiseen asumiseen paranivat.

ja Rikosuhripäivystyksen yhteisen

Osa asiakkaistamme tarvitsi

Harmaan eri sävyt -hankkeen

intensiivistä moniammatillista tukea

tavoitteena on tehostaa järjestöjen

(asiakkaan mielenterveysongelmat,

ihmiskaupan vastaista työtä
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tavoittamalla, tunnistamalla ja

asiakkaita oli 52. Asiakkaissa oli

tukemalla nykyistä paremmin

mm. paperittomia naisia, ja useiden

ihmiskaupan uhreja ja erityisen

asiakkaiden tilanteissa oli myös

haavoittuvassa asemassa olevia naisia.

pakkoavioliittoon viittavia piirteitä.

Monika-Naiset liitossa ihmiskaupan

Auttamistyön lisäksi Kriisikeskus

vastaista työtä koordinoi Kriisikeskus

Monikassa tehtiin aktiivista

Monika ja yksikössä toimi ihmiskaupan

ihmiskaupan vastaista vaikuttamis-

vastaisen työn koordinaattori.

ja verkostotyötä sekä lisättiin
ihmiskauppaan liittyvää osaamista

Tehostettu ihmiskaupan vastainen

henkilöstöä, jäsenjärjestöjä ja

työ auttoi tunnistamaan 24 uutta

yhteistyötahoja kouluttamalla.

ihmiskaupan uhria, minkä lisäksi
muualla tunnistettuja ja MonikaNaisten palveluihin ohjattuja
ihmiskaupan uhreja oli 10. Yhteensä

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteistyötahojen kokoontuminen, 7.2.2019.
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TURVAKOTI MONA

Turvakoti Mona tarjoaa
ympärivuorokautista
kriisiapua, neuvontaa
ja turvallista asumista
lähisuhdeväkivallan
uhreille. Turvakotiin voi
hakeutua silloin, kun
kotona tai yhteisössä on
väkivallan takia vaarallista.
Pääsääntöisesti Turvakoti
Monan asiakkaina ovat
maahanmuuttajataustaiset
naiset ja heidän lapsensa.
Turvakoti Mona on Suomen
ainoa salaisessa osoitteessa
sijaitseva turvakoti. Toimintaa
tuki Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL).

TURVAKOTI MONA
Ĉ 343 asiakasta, joista aikuisia naisia
151, miehiä 9, lapsia 182 sekä yksi
henkilö, jonka sukupuoli ei ollut
tiedossa
Ĉ 95,3 % turvakodin keskimääräinen
täyttöaste
Ĉ 9175 asumispäivää turvakodissa
Ĉ 16 työntekijää

Vuonna 2019 Turvakoti Monan

Toimitilojen laajentaminen mahdollisti

toiminnan päätavoite oli tarjota entistä

palvelujen saavutettavuuden ja

useammalle lähisuhdeväkivallan

saatavuuden parantamisen.

uhrille palveluja, jotka tukevat
voimaantumista, itsenäistymistä
ja väkivallatonta tulevaisuutta.
17

LAAJENSIMME
TURVAKOTIA
AUTTAAKSEMME YHÄ
USEAMPAA

ASIAKASTYÖ OLI
MONIPUOLISEMPAA JA
VAATIVAMPAA
Turvakoti Monan perustyötä on

Turvakodin koko kasvoi 10

tarjota asiakkaille välitöntä kriisiapua

perhepaikasta 14 perhepaikkaan, kun

heti turvakotijakson alettua. Kriisityö

11.3. avattiin kaksi uutta perhepaikkaa

koostuu tilanteen arvioinnista,

ja 15.4. toiset kaksi. Laajentumisen

akuuttikriisiin liittyvien tunteiden

myötä henkilöstön määrää lisättiin,

käsittelystä ja väkivallan aiheuttamien

kun turvakotiin rekrytoitiin yksi

seurauksien kartoittamisesta niin

sosiaalityöntekijä ja kaksi ohjaajaa.

asiakkaan kuin koko perheen
näkökulmasta. Psykososiaalinen tuki on
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Muutokset näkyivät myös turvakodin

yksi tärkeimmistä työmuodoistamme

uusissa, remontoiduissa tiloissa.

turvakodissa ja tarjoamme sitä

Vuoden 2018 lopussa koko

koko turvakotijakson ajan. Tuen

turvakodin kiinteistö peruskorjattiin

tarkoituksena on edistää turvakodin

ja turvakodin tilat laajenivat, joten

asiakkaiden psyykkistä ja sosiaalista

turvakodin toimintavuosi käynnistyi

jaksamista. Asiakkuuden alkuvaiheessa

asettautumalla uusiin tiloihin.

kävimme tukikeskusteluja päivittäin.

Peruskorjauksen yhteydessä palvelujen

Keskusteluissa käsiteltiin väkivallan

saavutettavuutta parannettiin

lisäksi muita elämää vaikeuttavia

tekemällä kaksi esteetöntä asuntoa

kokemuksia, kuten ulkomaalaisuuteen

sekä asentamalla lavahissi ja

liittyviä asioita, kotimaahan

liuskat esteettömän liikkumisen

karkotuksen pelkoa, lapsuudessa

varmistamiseksi. Remontin myötä

koettuja traumoja, pakolaisuutta,

lapsille valmistui myös leikkipaikka

paperittomuutta sekä naiseuden ja

turvakodin pihalle.

vanhemmuuden haasteita.

Vuoden 2019 aikana asiakastyö

mahdollisia haasteita turvakotijakson

turvakodissa monipuolistui entisestään.

päättymisen jälkeen. Esillä oli myös

Asiakaskunnassa näkyi selvemmin

vanhemmuuteen ja yksinhuoltajuuteen

moninaiset taustat ja vaikeudet, kuten

liittyviä ajatuksia ja tunteita,

päihde- ja mielenterveysongelmat,

oman kulttuurin erityispiirteiden

mikä loi uudenlaisia haasteita

käsittelyä sekä kotoutumiseen ja

asiakastyöhön. Turvakoti Mona valittiin

maahanmuuttoon liittyviä haasteita.

myös yhdeksi turvakodiksi Suojassa-

Ryhmä kokoontui suomeksi ja

hankkeeseen (iRisk), jota pilotoi THL.

englanniksi.

Hankkeessa testataan uudenlaista
menetelmää lapsityön tueksi. Tämä

Vapaaehtoisten avulla turvakodissa

vaati työntekijöiltä päivitettyä

järjestettiin kuutta eri ryhmätoimintaa:

osaamista.

suomen opetusta, suomikerhoa, hyvän
mielen ryhmää, liikuntaryhmää, keho

RYHMÄTOIMINTAMME
OLI MERKITTÄVÄ TUKI
VOIMAANTUMISPROSESSISSA

ja mieli -ryhmää sekä lastenryhmää.

Turvakoti Monan toimintaan kuuluvat
keskeisesti eri ryhmätoiminnot.
Vuonna 2019 järjestettiin 11
vertaistukiryhmätapaamista,
joihin osallistui 47 asiakasta.
Tapaamisissa käsiteltiin väkivaltaa,
traumaa, väkivallan ja trauman
vaikutusta ihmisen kehoon, erilaisia
selviytymiskertomuksia sekä
Oulun Ensi- ja turvakodin vierailu,
lokakuu 2019.
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VAHVISTIMME
VALTAKUNNALLISTA
JA KANSAINVÄLISTÄ
YHTEISTYÖTÄ
VÄKIVALTATYÖN
VERKOSTOISSA
Turvakoti Mona teki tiivistä yhteistyötä
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
myös vuonna 2019. Hyvä yhteistyö
muiden turvakotien kanssa jatkui:
Turvakodin johtaja Ljudmila Kettunen
väkivaltatyön foorumissa, 21.-22.8.2019.

mm. Toukolan ja Hämeenlinnan
turvakodit kävivät vuoden aikana
tutustumassa toimintaan. Turvakoti
Monan sosiaalityöntekijä ja johtaja

Ryhmät kokoontuivat yhteensä 58

tapasivat aktiivisesti myös muiden

kertaa ja osallistumiskertoja oli 193.

pääkaupunkiseudun turvakotien

Ryhmien teemoja olivat mm. omien

sosiaalityöntekijöitä.

voimavarojen tunnistaminen ja
kehollisten tuntemusten tunnistaminen
haastavissa tilanteissa.
Lisäksi Turvaverkko Helsingin
kanssa järjestettiin yhteistä
lastenryhmätoimintaa yhteensä neljä
kertaa. Osallistujia oli keskimäärin
kahdeksan lasta per tapaaminen.
Lastenryhmässä aiheina olivat mm.
väkivaltakokemusten käsittely ja omien
rajojen tunnistaminen.
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Turvakodin toimintaa ja tiloja esiteltiin

Lisäksi toimintaa esiteltiin eri

useille yhteistyökumppaneille ja

tapahtumissa, kuten Maailma kylässä

samalla turvakodin työntekijöillä

-festivaaleilla, Asunnottomien yössä ja

oli mahdollisuus tutustua

Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumassa.

yhteistyökumppanien toimintaan.
Turvakodilla vieraili myös

Turvakodin vahva asiantuntijuus näkyi

kansainvälisiä vieraita. Esittelimme

myös annetuissa haastatteluissa,

toimintaamme myös eri oppilaitoksissa,

aktiivisessa verkostojen

mm. Metropolian ja Laurean

työryhmätyöskentelyssä sekä useissa

ammattikorkeakoulujen opiskelijoille,

osallistumisissa alan tapahtumiin,

Diakonia-ammattikorkeakoulun

kuten Ensi- ja turvakotien liiton ja

erikoistumisvaiheen opiskelijoille

THL:n järjestämään valtakunnalliseen

sekä työväenopiston somalinkielisten

väkivaltatyön foorumiin. Turvakodin

naisten ryhmille.

henkilökunta päivitti osaamistaan
ahkerasti useissa temaattisissa
koulutuksissa.

Pietarin naisten kriisikeskuksen vierailu,
heinäkuu 2019.
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KOTOUTUMISKESKUS MONIKA

Kotoutumiskeskus
Monika tarjoaa
maahanmuuttajataustaisille
naisille matalan kynnyksen
palveluina kotoutumista
ja työllistymistä tukevaa
toimintaa, yksilöllistä
ohjausta ja neuvontaa
sekä ryhmätoimintaa. Vain
naisille tarkoitettu tila tarjoaa
turvallisen toimintaympäristön,
jossa on mahdollista oppia
uutta, löytää verkostoja
ja paikkansa aktiivisena
toimijana suomalaisessa
yhteiskunnassa. Toimintaa
tukivat sosiaali- ja
terveysministeriö Veikkauksen
tuotoilla (STEA), Helsingin
kaupunki ja Stiftelsen Den
Sjunde Mars Fonden.

22

KOTOUTUMISKESKUS
MONIKA
Ĉ 467 asiakasta
Ĉ 812 yksilöohjauskertaa
Ĉ 39 ryhmää, joissa käyntikertoja
3034
Ĉ 49 naista eteenpäin työelämään
(opiskelu- tai oppisopimuspaikan
löytäminen, työkokeilu,
palkkatukityö, määräaikainen tai
vakituinen työsuhde)
Ĉ 6 työntekijää

Vuonna 2019 Kotoutumiskeskus

-neuvontaa kerran viikossa Vantaalla

Monikan toiminnan

ja kaksi kertaa kuussa Espoossa.

päätavoitteena oli kehittyä

Asiakaskunnassa oli paljon erityistä

entistä asiakasystävällisemmäksi

tukea tarvitsevia, kuten paperittomia

laajenevien toimitilojen

naisia, joille oli vaikeaa löytää sopivia

myötä. Toimitilat uudistettiin

polkuja. Monilla asiakkailla oli työlupa

lastenhoitohuonetta suurentamalla

loppumassa tai loppunut ja siten

sekä lisäämällä luokkatila ja

erityinen kiire työpaikan löytämisessä.

ryhmätila vertaistukitoimintaa varten.

Työ erityistä tukea tarvitsevien

Toimitilamuutokset mahdollistivat

asiakkaiden kanssa voi kuormittaa

lisää ryhmätoimintaa ja siten

työntekijöitä ja vapaaehtoisia, ja

asiakasmäärien ja yksilöohjausten

edellyttää jatkuvaa uuden opettelua.

kasvua. Tarjosimme yksilöohjausta

Ennen kaikkea se aiheuttaa stressiä

matalan kynnyksen periaatteella

asiakkaalle itselleen. Tämä oli

mm. asumiseen, toimeentuloon,

huomioitava toiminnan suunnittelussa.

kansalaisuuteen, työelämään,
työllistymiseen ja kouluttautumiseen

Tarjosimme Helsingin Kalasataman

liittyvissä tarpeissa.

toimitiloissa arkisin tavoitteellista
ryhmätoimintaa laaditun viikkoohjelman mukaisesti. Ryhmissä opittiin

MONIPUOLINEN
TOIMINTAMME VASTASI
ASIAKKAIDEN TARPEISIIN
JA OLI TEHOKAS APU
KOTOUTUMISELLE

mm. arkisuomen taitoja, digitaitoja
ja englannin kieltä. Suomen kielen
ryhmiä järjestettiin sekä aloittelijoille
että edistyneille. Työllistymisen
tueksi järjestettiin työpajoja, joissa
ryhmäläiset pääsivät vahvistamaan

Kotoutumiskeskus Monikan

työelämätaitojaan ja opettelemaan

yksilöohjausta tarjottiin Helsingissä

esimerkiksi CV:n laatimista. Koska

ilman ajanvarausta joka arkipäivä.

ryhmätoimintamme on vapaaehtoista

Lisäksi tarjosimme yksilöohjausta ja

matalan kynnyksen toimintaa,
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Naiset kotouttavat -tapahtuma, 14.11.2019.

vaihtuvuus ryhmissä oli usein suurta ja

oli mahdollisuus myös varata aika

osallistujat kävivät paikalla sen aikaa,

työntekijälle yksilöohjaukseen.

kun kokivat sitä itse tarvitsevansa.
Kotoutumiskeskus Monika haluaa
Keräsimme ryhmätoimintaan

jatkuvasti parantaa palvelujensa

osallistuvilta asiakkailta kahdesti

saavutettavuutta ja palvelujen

palautetta toimintavuoden aikana.

digitalisoiminen on yksi konkreettinen

Palautteen perusteella vapaaehtoisten

tavoite tässä kehittämistyössä.

vetämät ryhmät sekä vapaaehtoisten

Toimintavuonna digitalisoimisessa

ja harjoittelijoiden toteuttama

kohdattiin haasteita, joten työ jatkuu

lastenhoito ryhmien aikana

vuonna 2020.

muodostavat toimivan kokonaisuuden.
Palvelukokonaisuutemme tarjosi
erityisesti kotona pienten lasten
kanssa oleville äideille mahdollisuuden
oppia suomea ja muita tärkeitä
asioita sekä tutustua uusiin ihmisiin.
Ryhmätoiminnan myötä niin heillä
kuin muilla ryhmiin osallistuvilla
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“

“Minä opin paljon
tästä kurssista ja sain
täällä paljon kavereita.
Kiitos henkilökunnalle
ja opettajille
ponnistelusta.”
-Asiakaspalaute

ONNISTUMISIA JA
VAIKUTTAVUUTTA
YHTEISTYÖN VOIMALLA

Työssämme kiinnitimme
erityistä huomioita paperittomiin
naisiin, tekemällä enemmän
yhteistyötä Helsingin kaupungin

Kotoutumiskeskus Monika vahvisti

Maahanmuuttoyksikön paperittomien

asemaansa valtakunnallisena

tiimin kanssa. Yhteistyössä

kotoutumisen ja työllistymisen

Diakonissalaitoksen kanssa

asiantuntijana sekä lisäsi toiminnan

järjestimme paperittomien naisten

vaikuttavuutta moniammatillisen

vertaistukiryhmän, joka kokoontui

yhteistyön kautta. Järjestimme

tiloissamme 8 kertaa. Aihe nostettiin

Startup Refugees:in kanssa erittäin

esille myös sidosryhmien kanssa Naiset

hyvää palautetta saaneen Naisten

kotouttavat -tapahtumassa 14.11.2019.

urapäivä -tapahtuman, jossa työtä

Tapahtuma keräsi laaja-alaisesti

hakevat naiset sekä työantajat

naistyötä tekeviä tahoja yhteen.

kohtasivat. Pidimme myös koulutuksia
kotoutumiseen liittyvistä teemoista.
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JÄSENJÄRJESTÖTYÖ
Monika-Naiset liitto
toimii kattojärjestönä
13 monikulttuuriselle
järjestölle, joille tarjotaan
tukea yhdistystoiminnan
kehittämiseen, voimaa
vaikuttamistyöhön ja foorumi
yhteiselle tekemiselle.

JÄSENJÄRJESTÖTYÖ
Ĉ 13 jäsenjärjestöä
Ĉ 2 uutta jäsenjärjestöä
Ĉ 25 henkilökohtaista
konsultaatiokertaa jäsenjärjestöille

Vuonna 2019 Monika-Naiset liiton
jäsenjärjestötyön päätavoitteena oli
vahvistaa järjestöjen roolia entistä
näkyvämpinä kumppaneina ja
toimijoina liiton edunvalvonta- ja
vaikuttamistyössä. Vuoden aikana
lisäsimme neuvontaa ja konsultaatiota
jäsenjärjestöille sekä tarjosimme naisiin
kohdistuvaan väkivaltaan ja tasaarvotyöhön liittyviä koulutuksia.
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Monika-Naiset liiton pidempiaikaisena

Tässä onnistuttiin myös vuonna 2019,

tavoitteena on laajentaa

kun uusiksi jäsenjärjestöiksi liittyivät

jäsenkuntaa kartoittamalla uusia

Myllypuron maahanmuuttajien

maahanmuuttajanaisjärjestöjä ja

yhdistys ry ja Yhdessä - käsi

tekemällä jäsenhankintaa.

kädessä ry.

toimii vapaaehtoispohjalta ilman
taloudellisia resursseja, eikä tunne
vielä kovin hyvin suomalaista
järjestöhallintoa.
Toukokuussa järjestettiin
yhdistystoiminnan peruskoulutus,
johon osallistui yhdeksän henkilöä
Yhdistystoiminnan peruskoulutus, kevät 2019.

neljästä järjestöstä. Kouluttajana toimi
Aatto ry:n Riitta Salin, joka perehdytti
osallistujat yhdistystoiminnassa

TARJOSIMME
HENKILÖKOHTAISTA
NEUVONTAA JA
KOULUTUSTA
JÄSENJÄRJESTÖJEN
HAASTEISIIN
Vuoden aikana annoimme lisää
neuvontaa ja tukea jäsenjärjestöille.
Kahden uuden jäsenjärjestön lisäksi

huomioitaviin asioihin ja yleisiin
kompastuskiviin. Syksyllä järjestettiin
yhdistyksen taloushallinnon
peruskoulutus, joka keräsi
ennätysmäärän osallistujia, yhteensä 16
henkilöä 8 järjestöstä. Koulutuksessa
olivat paikalla myös liiton taloustiimin
työntekijät Kaisa Junkkarinen ja
Sviatlana Mayorava.

vuoden 2018 lopussa liittyneet
Keski-Suomen Afrikkayhdistys
ry ja MCSL: Maman Congolaise
Sans Limite ry tarvitsivat uusina
järjestöinä perusteellista tietoa
yhdistystoiminnasta. Neuvontaa
toimintansa vahvistamiseksi kaipasivat
myös vanhemmat jäsenjärjestöt,
erityisesti yhdistyksen hallinnointiin

Taloushallinnon peruskoulutus, syksy 2019.

liittyen. Moni jäsenjärjestöistämme
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Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan

Järjestöt arvostivat koordinaattorin

koordinaattori Hitomi Tabuchi tapasi

aikaa ja toivoivat tapaamisia lisää

jäsenjärjestöedustajia säännöllisesti ja

myös jatkossa. Lisäksi järjestöt

antoi henkilökohtaista neuvontaa yhä

kaipasivat syvempää yhteistyötä

useammin.

muiden naisjärjestöjen kanssa ja
olivat kiinnostuneita osallistumaan

Vuoden 2019 aikana jäsenjärjestöiltä

vaikuttamistyöhön. Tiivis yhteydenpito

tuli 25 yhteydenottoa

ja vuorovaikutus jäsenjärjestöjen

liittyen henkilökohtaiseen

kanssa mahdollisti toiminnan

konsultointiin. Lisäksi järjestö- ja

kehittämistä entistä paremmin

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

järjestöjä palvelevaksi.

teki jäsenjärjestöille kasvokkain
haastatteluja, joilla kartoitettiin

Monaliikun Football 4 Diversity -tapahtuma, 26.10.2019.

järjestöjen tilannetta ja tarpeita sekä
arvioitiin Monika-Naiset liiton tarjoamia
palveluja. Keskustelujen kautta saatiin
selkeämpi kuva jäsenjärjestöjen
nykyhaasteista ja pohdittiin yhdessä
ratkaisuja.
Puutteet taloushallinnon osaamisessa
koettiin akuutiksi haasteeksi. Lisäksi
vaikeuksia tuotti järjestön sisäinen
työnjako tai aktiivisten tekijöiden
puute, jolloin työ tuntui helposti
jäävän vain yhden ihmisen vastuulle.
Jäsenjärjestöt toivoivat keinoja
lisätä jäsenistönsä itsevarmuutta
ja koulutusta, mikä voisi rohkaista
jäseniä aktiivisempaan mukanaoloon.
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Suomi-Syyria Ystävyysseuran
keskustelutilaisuus, 30.11.2019.

JÄRJESTIMME
TEMAATTISIA
KOULUTUKSIA
SEKÄ VAHVISTIMME
JÄRJESTÖJEN VÄLISTÄ
YHTEISTYÖTÄ

Panostimme jäsenjärjestöjen väliseen
yhteistyöhön syventämällä keskinäistä
vuorovaikutusta. Joulukuussa
järjestimme jäsenjärjestöjen
teematapaamisen, johon osallistui
etnisten suhteiden neuvottelukunnan
(ETNO) pääsihteeri Peter Kariuki.

Kaksi jäsenjärjestöämme järjesti omat

Tilaisuudessa keskusteltiin

koulutustilaisuutensa jäsenilleen

vaikuttamistyön mahdollisuuksista ja

tukemme avulla. Tilaisuuksissa jaettiin

jäsenjärjestöt löysivät konkreettisia

materiaalia järjestön omalla kielellä.

keinoja, joilla vaikuttaa heitä ja lapsiaan

Non-Resident Nepali Association

koskeviin asioihin. Keskustelujen kautta

järjesti jokavuotisen Women Forumin

osallistujat huomasivat, että heillä on

tilaisuuden 24.3. Töölön kirjastossa.

samanlaisia haasteita ja huolia, vaikka

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan

he kuuluvat eri järjestöihin ja etnisiin

koordinaattori Hitomi Tabuchi piti

ryhmiin. Tapaamisen seurauksena

tilaisuudessa puheenvuoron, joka

jäsenjärjestöt innostuivat yhteisistä

käsitteli lähisuhdeväkivaltaa ja avun

yhteistyön mahdollisuuksista.

hakemista. Tieto välitettiin nepalilaisille

Tilaisuuden suosion vuoksi

naisille heidän kielellään. Suomi-Kiina

jäsenjärjestöjen teematapaamisia

Lakiyhdistys puolestaan järjesti

päätettiin lisätä seuraavana vuonna.

Finland-China Legal Forumin 28.11.
Rikhardin kirjastossa. Tilaisuudessa

Osallistuimme myös tiiviisti

puhui Monika-Naiset liiton ihmiskaupan

jäsenjärjestöjen omiin tapahtumiin,

vastaisen työn koordinaattori

mm. Indian Women in Finlandin

Anna Nuotio, jonka puheenvuoro

Utsav-tapahtumaan 1.6. Leppävaaran

käsitteli ihmiskaupan eri muotoja ja

urheilupuistossa ja Monaliikun

ihmiskaupan tilannetta Suomessa.

Football 4 Diversity -tapahtumaan

Kaikki puheenvuorot tulkattiin paikan

26.10.2019.

päällä kiinaksi.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA
Monika-Naiset liiton
vapaaehtoiset tekevät
arvokasta työtä tarjoamalla
monipuolista tukea, apua ja
toimintaa eri elämäntilanteissa
eläville asiakkaille.
Vapaaehtoiset vaikuttavat itse
vapaaehtoistyönsä sisältöön
ja määrään omia taitojaan ja
ideoitaan hyödyntäen.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Ĉ 75 vapaaehtoista, joista 46
rekrytointiin toimintavuonna
Ĉ 28 osattua kieltä

Vuonna 2019 Monika-Naiset liiton
vapaaehtoistoiminnan päätavoite oli
tarjota maahanmuuttajanaisille
täsmätukea ja vapaaehtoisille
mielekäs kanava osallistua liiton
toimintaan. Rekrytoimme kymmeniä
uusia vapaaehtoisia ja kehitimme
toimintaa vapaaehtoisten ehdotusten
ja ideoiden pohjalta. Olimme
aktiivisesti esillä myös sosiaalisessa
mediassa sekä kansalaistapahtumissa
ja -tilaisuuksissa, joissa kerroimme
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
liitossa.

“

Koska tänne on
mukava tulla, näkee
uusia ihmisiä, saa olla
avuksi, erinomainen
henkilökunta, kodikas
olo. Annat toisille
tukea, mutta saat
myös itse henkistä
tukea ja hyvää oloa.
-Vapaaehtoisen palaute
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VAPAAEHTOISTEMME
MONIPUOLINEN
TAUSTA JA OSAAMINEN
MAHDOLLISTIVAT
TASOKKAAN TÄSMÄTUEN

Vapaaehtoisilla oli paljon erilaista
osaamista, sillä vapaaehtoisina oli
eri ammattien edustajia, esimerkiksi
neuvolan ja sairaanhoidon sekä taideja musiikkialan ammattilaisia. Järjestöja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Vuoden aikana rekrytoitiin yhteensä

Hitomi Tabuchi haastatteli

46 uutta vapaaehtoista. Yhteensä

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet,

75 vapaaehtoisesta 54 toimi

ja haastattelun yhteydessä kartoitettiin

Kotoutumiskeskus Monikassa ja 21

vapaaehtoisen osaamista.

Turvakoti Monassa. Vapaaehtoiset
ovat tärkeä osa Monika-Naiset liiton

Niin alku- kuin arviointihaastatteluissa

toimintaa ja he mahdollistavat monet

vapaaehtoisia kannustettiin

asiakkaille tarjotut tukimuodot.

käyttämään rohkeasti osaamistaan

Vapaaehtoiset mm. järjestivät

toiminnassa. Tämä näkyi mm. erilaisten

ryhmätoimintaa ja lastenhoitoa

infotilaisuuksien toteuttamisena.

ryhmätoimintojen ajaksi sekä

Lapsityötä tehnyt vapaaehtoinen

toimivat esimerkiksi työelämä-,

esitti kehittämiskohteita liiton

kieli-, digi- tai harrastusmentoreina

lastenhoitotoiminnassa, mikä

asiakkaiden tarpeiden mukaan.

auttoi selvästi toiminnan

Vapaaehtoistyön konkretia sai kiitosta

organisoinnissa. Vapaaehtoisten

vapaaehtoisilta, he näkivät työnsä

osaamisen arvostus näkyi heidän

merkityksen ja tunsivat tulevansa

itsevarmuutensa kasvussa ja

kuulluiksi ja arvostetuiksi työssään.

osaamisen hyödyntämisessä esim.

Tämä näkyi korkeana sitoutumisena

henkilökohtaisessa työnhaussa.

vapaaehtoistyöhön: jopa 40 %
vapaaehtoisista oli ollut toiminnassa

Huomionarvoista Monika-Naiset

mukana yli kolme vuotta.

liiton vapaaehtoistoiminnassa oli, että
yhä useampi henkilö oli yhtä aikaa
sekä asiakas että vapaaehtoinen.
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Vapaaehtoistoiminnasta on siis tullut

(työllistämis- ja väkivaltapalvelut)

asiakasryhmällemme yksi tärkeä

vapaaehtoistoiminnan kautta.

muoto osallistua ja vahvistaa omaa
aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Monipuolisuus näkyi myös

Perinteinen jako tiukkoihin auttajan

vapaaehtoisten kulttuuritaustassa:

ja autettavan rooleihin ei näin ollen

viime vuonna rekrytoiduista

sovi vapaaehtoistoimintaamme,

vapaaehtoisista puolet oli

sillä henkilö voi olla samaan aikaan

ulkomaalaistaustaisia, mikä on

molempia. Entiset asiakkaat

huomattava kasvu edellisvuosiin. Kasvu

siirtyvät vapaaehtoisiksi saatuaan

selittyy osin VALMA-koulutuksesta

itse apua järjestöltämme, ja

tulleilla lastenhoitaja-vapaaehtoisilla.

toisaalta toimintaan tutustuvat

Vapaaehtoiset osasivat yhteensä 28

vapaaehtoiset löytävät palveluja,

eri kieltä, ja suuri kielten ja kulttuurien

joita he hyödyntävät asiakkaina.

tuntemus helpotti asiakkaiden kanssa

Erityisesti korkeasti koulutetut

asiointia yksiköissämme.

naiset löysivät palveluitamme
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YLLÄPIDIMME
VAPAAEHTOISTEN
OSAAMISTA,
MOTIVAATIOTA
JA JAKSAMISTA
SÄÄNNÖLLISIN
TAPAAMISIN

Syksyllä vapaaehtoisille järjestettiin
Hyvinvointi-ilta yhteistyössä
jäsenjärjestömme Monaliikun kanssa.
Tapahtuman työpaja opetti mm.
itseensä tutustumisen ja muutoksen
mahdollistamisen keinoja sekä
rentouttavia hengitystekniikoita.
Keväällä vapaaehtoiset kutsuttiin

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan

katsomaan Valtimonteatterin

koordinaattorin kanssa sovittujen

Turvallisin ja onnellisin maa -esitystä.

tapaamisten ja keskusteluhetkien

Tapahtumiin osallistui yhteensä noin

lisäksi vapaaehtoisille tarjottiin yhteisiä,

30 henkilöä.

vapaaehtoistyötä tukevia tapahtumia.
Uusille vapaaehtoisille järjestettiin
perinteiseen tapaan koulutus syksyllä
2019, minkä lisäksi vapaaehtoisilta
kartoitettiin lisäkoulutustarpeita
säännöllisesti.

Kotoutumiskeskus Monikan vapaaehtoisten pikkujoulut, joulukuu 2019.
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VAIKUTTAMINEN JA
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Monika-Naiset liiton
vaikuttamistyön ydintä
on tarjota päättäjille ja
viranomaisille ajankohtaista
ja relevanttia tietoa
maahanmuuttajataustaisiin
naisiin kohdistuvan
väkivallan, kotoutumisen
ja työelämäosallisuuden
keskeisistä kysymyksistä
päätöksenteon ja
yhteiskunnallisen keskustelun
tukena. Lisäksi valvomme
maahanmuuttajanaisten
oikeuksia seuraamalla
lainsäädäntöä ja
päätöksentekoa.

Ĉ 6 annettua lausuntoa
Ĉ 2 kuulemistilaisuutta
Ĉ jäsenenä 37 asiantuntija-, työ- ja
ohjausryhmässä sekä verkostossa

Vuonna 2019 Monika-Naiset

riittävästi ajankohtaista ja oikeaa

liiton vaikuttamistyössä painottui

tietoa maahanmuuttajanaisiin

kevään eduskuntavaalit, joiden

kohdistuvan väkivallan, kotoutumisen

aikana vaadimme naiserityisten

ja työllistymisen kysymyksistä

kysymysten ja naisten erityistarpeiden

päätöksenteon taustalla. Nämä teemat

huomiointia. Pyrimme varmistamaan,

näkyvät tulevassa hallitusohjelmassa ja

että eduskuntavaaleissa valituilla

resursseissa.

päättäjillä ja viranomaisilla on
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VAIKUTTAMINEN JA
KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

NAISTEN
OIKEUKSISTA TOTTA
EDUSKUNTAVAALEISSA
Teimme eduskuntavaalien aikana
kattavaa vaikuttamistyötä naisten
oikeuksien puolesta osallistumalla
vaalipaneeleihin ja -tilaisuuksiin,
tapaamalla eduskuntavaaliehdokkaita sekä nostamalla
aktiivisesti tärkeitä teemoja esiin

Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin ja eduskunnan
naisverkon tapaaminen, 25.9.2019.

myös sosiaalisessa mediassa. Yksi
tärkeistä tapahtumista oli eduskunnan
naisverkoston järjestämä kuulemis-

ja perhevapaisiin sekä uuden

ja keskustelutilaisuus naisjärjestöjen

kotoutumislain ja kotoutumisohjelman

hallitusohjelmatavoitteista 7.2.2019.

sisältöön ja sukupuolivaikutusten
arviointiin. Painotimme myös

Työstimme omat

naiserityisten palvelujen tärkeyttä.

hallitusohjelmatavoitteemme, jotka

Lisäksi valtakunnallisen etnisten

julkistimme 1.4.2019. Vaadimme

suhteiden neuvottelukunnan (ETNO)

tulevalta hallitukselta mm. selkeää

työvaliokunnan jäsenenä osallistuimme

ja konkreettista sitoutumista naisiin

ETNO:n hallitusohjelmatavoitteiden

kohdistuvan väkivallan vähentämiseen

tekemiseen. Työn tuloksena

ja riittäviin resursseihin sekä tasa-

tavoitteissa huomioitiin tasa-arvon

arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmien

ja naisiin kohdistuvan väkivallan

laatimiseen. Nostimme esiin

kysymykset.

toimintamme ja kohderyhmämme
erityiskysymyksiä, jotka liittyivät

Hallitusneuvottelujen yhteydessä

esimerkiksi ihmiskauppaan,

vetosimme neuvottelijoihin yhdessä

pakkoavioliittoihin, työllisyyteen

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja
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Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis ry:n

puutuimme aktiivisesti rasismiin

kanssa. Muistutimme naisjärjestöjen

ja syrjintään, joka on osa arkea

rahoituksen merkityksestä ja pysyvän

myös monelle toiminnassamme

tasokorotuksen tärkeydestä, sillä

mukana olevalle henkilölle.

valtionavun lasku olisi suuri isku

Tehostimme havaintojemme

naisten oikeuksien puolesta tehdylle

pohjalta vaikuttamistyötä naisiin

työlle. Annoimme myös kirjallisen

kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi,

lausunnon hallitusneuvottelijoiden

maahanmuuttajanaisten

käyttöön maahanmuuttajanaisten

erityiskysymysten huomioimiseksi

työllisyystilanteesta ja keskeisistä

sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden

haasteista. Työ oli tuloksellista:

edistämiseksi:

hallitusohjelmassa huomioitiin useita
tavoitteitamme naisiin kohdistuvan

Ĉ antamalla lausuntoja (6)

väkivallan vähentämiseksi ja

Ĉ osallistumalla kuulemisiin (2)

sukupuolten välisen tasa-arvon ja

Ĉ osallistumalla asiantuntija- ja

yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

ohjausryhmiin ja verkostoihin
(37)
Ĉ tapaamalla päättäjiä

AKTIIVISTA JA
AJANKOHTAISTA
VAIKUTTAMISTYÖTÄ

olemalla mukana järjestöjen
yhteisissä kannanotoissa
Ĉ viestimällä jatkuvasti

Selvitimme vaikuttamistyön

ajankohtaisiin aiheisiin tarttuen ja

tarvetta seuraamalla jatkuvasti

osallistumalla yhteiskampanjoihin

yhteiskunnallista tilannetta, tilastoja,

ja -tempauksiin sosiaalisen

tutkimuksia, kohderyhmien palautetta

median kanavilla, blogien ja

ja liiton tarjoamien palvelujen ja

mielipidekirjoitusten kautta

asiantuntijoiden kysyntää. Yleisellä
maahanmuuttokriittisellä ilmapiirillä
oli vaikutuksensa työhömme ja
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Ĉ julkaisemalla tiedotteita ja

Esimerkkejä asiantuntija- ja muista
työryhmistä, joissa olimme mukana.
Uusina työryhminä liityimme
mukaan mm. Naisjärjestöjen
Vammaisverkostoon ja Espoon alueen
lähi- ja parisuhdeväkivallan vastaiseen
verkostoon.
Ĉ Etnisten suhteiden

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara + toimisto
vierailulla Monika-Naiset liitossa, 22.11.2019.

neuvottelukunnan työjaosto
Ĉ Ihmiskaupan vastainen verkosto

Ĉ Espoon alueen lähi- ja

Ĉ Amnestyn Joku Raja –työryhmä

parisuhdeväkivallan vastainen

Ĉ Kansallinen

verkosto

väkivaltaobservatorio
Ĉ Kunniaan liittyvän väkivallan
verkosto

Ĉ Stadin ammattiopiston KYKYIIhanke
Ĉ Tasa-arvoasiain

Ĉ Loisto Setlementin Sopu -työ

neuvottelukunnan Sukupuoli- ja

Ĉ Paperittomien verkosto

valta –jaosto

Ĉ Reilu työ -verkosto

Ĉ Tasova-hankkeen ohjausryhmä

Ĉ Naisjärjestöjen vammaisverkosto

Ĉ Turvapaikka-, maahanmuutto-

Ĉ Neliapila–verkosto

ja kotouttamisrahaston

Ĉ Istanbulin sopimuksen

seurantakomitea

toimeenpanon järjestötyöryhmä

Ĉ WeAll -neuvottelukunta

NAPE

Ĉ Yhdenvertaisuusvaltuutetun

Ĉ Harmaan eri sävyt –hankkeen
ohjausryhmä
Ĉ Helsingin kaupungin lähi- ja
parisuhdeväkivallan vastainen
verkosto

neuvottelukunta ja
ulkomaalaisjaosto
Ĉ Yhdessä-toiminnan ohjausryhmä,
Valli ry
Ĉ Women to work -hankkeen
ohjausryhmä
Ĉ Maahanmuuttajat pyörille
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-hankkeen ohjausryhmä
Ĉ Virtaa ohjaukseen -hankkeen
ohjausryhmä
Ĉ Elämäni kunnossa -hankkeen
ohjausryhmä
Ĉ Vastaanottotoiminnan
ja kotoutumisen tuen
järjestöverkosto
Ĉ Vantaan maahanmuuttajien
työllisyys- ja koulutusverkosto

Maailma kylässäfestivaalit, 25.-26.5.2019.

Asunnottomien yö,
17.10.2019.

Tapasimme aktiivisesti päättäjiä ja
Osallistuimme järjestöjen yhteisiin
vaikuttamiskampanjoihin,
mielenosoituksiin ja tempauksiin,
joissa nostimme esille
maahanmuuttajataustaisten naisten
aseman ja tarpeet. Useimmiten
nämä nais-, ihmisoikeus- sekä
kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden
kanssa yhteistyössä tuotetut
Helsinki Pride -kulkue, 29.6.2019.

vaikuttajia, mm. Helsingin kaupungin
apulaispormestari Sanna Vesikansa
kävi tutustumassa toimintaamme
17.4. ja tasa-arvovaltuutettu Jukka
Maarianvaara toimistoineen vieraili
meillä 22.11.2019.
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kannanotot ja kampanjat
sosiaalisessa mediassa olivat
tehokkaita vaikuttamisen keinoja ja
käynnistivät tärkeitä keskusteluja.
Vaikuttamistyömme Facebookja Twitter- sekä blogiviestinnän
kautta oli jatkuvaa. Voit lukea lisää
vaikuttamistyöstämme sosiaalisessa
mediassa sivulta 46 (Viestintä).

Osallistuimme asiantuntijakuulemisiin:

Raportti luovutettiin 3.10.2019
valtioneuvoston edustajille.

Ĉ eduskunnan työ- ja tasa-

Luovutustilaisuuden yhteydessä

arvovaliokunta 25.1. aiheena

järjestettiin seminaari ja paneeli, jossa

Tasa-arvovaltuutetun kertomus

olimme mukana naisiin kohdistuva

Ĉ eduskunnan

väkivalta ja työllisyys -osioissa.

tulevaisuusvaliokunta
13.2. aiheena VNS 5/2018
vp Valtioneuvoston
tulevaisuusselonteon 2. osa
Ratkaisuja työn murroksessa
Osallistuimme kansainvälisten
velvoitteiden seurantaan liittyvien
järjestöjen varjoraporttien
laatimiseen ja niiden kautta
yhteiseen vaikuttamiseen. Olimme
mukana laatimassa järjestöjen
yhteistä varjoraporttia Cedawkomitealle. Varjoraportissa nostimme
esiin mm. ihmiskauppaan ja
prostituutioon, pakkoavioliittoihin,
maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaan
väkivaltaan, kunniaan liittyvään
väkivaltaan sekä työllisyyteen
ja köyhyyteen liittyviä teemoja.
Osallistuimme Naisjärjestöjen
Keskusliiton koordinoiman
kansalaisjärjestöjen Peking +25
-rinnakkaisraportin laatimiseen.

Tapaaminen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin
kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan ja ihmiskaupan
torjunnasta, 26.11.2019.

Vaikuttamistyömme hyvänä
tuloksena voidaan pitää sitä, että
Istanbulin sopimuksen toteutumista
valvova GREVIO (Group of Experts
on Action Against Violence
Against Women and Domestic
Violence) sisällytti Suomen
raporttiinsa monia Monika-Naiset
liiton nostamia kehittämistarpeita:
naiserityisten palvelujen
puute, avioliiton pakottamisen
rangaistavuutta koskevan
lainsäädännön riittämättömyys ja
lainsäädäntömuutosten tarve.
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Keskeinen osa

tapahtuvan hyväksikäytön torjumiseksi.

vaikuttamistyötämme oli alueellisen

Kannanotto julkistettiin medialle

asiantuntijatapaamisen ja pyöreän

27.11.2019.

pöydän keskustelun järjestäminen
otsikolla Expert Group Meeting

Vaikutimme edelleen myös

on Violence Against Women and

kattojärjestöissä: puheenjohtaja Bahar

Girls and Trafficking in Human

Mozaffari jatkoi Naisjärjestöjen

Beings. Tapaaminen järjestettiin

Keskusliiton hallituksen jäsenenä.

30.8. Säätytalolla yhteistyössä

Jatkoimme työtä ETNOn

Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa.

työvaliokunnan varapuheenjohtajana

Tilaisuutta oli tukemassa myös

ja jäseninä Soste ry:ssä, Suomen

STM:n tasa-arvoyksikkö. Tilaisuuteen

Mielenterveysseurassa ja Fingo

osallistui naisjärjestöjen edustajia

ry:ssä. Perinteisesti kantasuomalainen

Virosta, Venäjältä, Norjasta ja

naisjärjestökenttä verkostoitui

European Network of Migrant Women

järjestöjemme ja monikulttuuristen

-verkostosta. Tilaisuudessa puhuivat

jäsenjärjestöjemme kanssa entistä

mm. Tasa-arvovaltuutetun toimiston

aktiivisemmin.

ylitarkastaja Venla Roth, EU:n
ihmiskaupan vastaisen toiminnan
koordinaattori Myria Vassiliadou,
Minna Canth -akatemiaprofessori
Johanna Niemi ja Ruotsin
ihmiskaupan vastainen suurlähettiläs

Ĉ ETNO (Etnisten suhteiden
neuvottelukunta)

Per-Anders Sunesson. Tilaisuuden

Ĉ Fingo ry (entinen Kepa ry)

tuloksena tehtiin julkinen kannanotto,

Ĉ Naisjärjestöjen Keskusliitto

joka luovutettiin oikeusministerille

Ĉ SOSTE Suomen sosiaali ja

26.11. Kannanotolla vedottiin
päättäjiin ja vaadittiin kiireellisiä
toimia naisiin kohdistuvan väkivallan,
ihmiskaupan ja prostituutiossa
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JÄSENYYDET

terveys ry
Ĉ Suomen Mielenterveysseura

ANNETUT LAUSUNNOT
Ĉ Helsingin kaupungin palvelujen
yhdenvertaisuussuunnitelman
uusiminen, 1.3.2019
Ĉ Arviomuistio lähestymiskiellon
valvonnan tehostamiseksi,
(VN/389/2019), 18.4.2019
Ĉ Maahanmuuttajanaisten
työllisyystilanteesta ja

Sodfa Daaji ja Ulkar Aghayeva Suomen
Sosiaalifoorumissa, 4.5.2019.

keskeisistä haasteista aiheisiin
liittyen Hallitusneuvotteluihin,
Luottamuksen ja tasa-arvoisten
työmarkkinoiden Suomi
-neuvotteluryhmä, 15.5.2019
Ĉ YK; Taloudellisia, sosiaalisia

TÄRKEIMMÄT TIEDOTTEET
JA KANNANOTOT
Ĉ Seksuaalisessa

ja sivistyksellisiä oikeuksia

hyväksikäytössä ei ole kyse

koskeva kansainvälinen

maahanmuutosta (Anti-Racism

yleissopimus (ICESCR);

Media Activist Alliance (ARMA),

Suomen 7. määräaikaisraportin

ARF (Anti-Racist Forum),

laatiminen, 4.10.2019

Critical Race Studies Network

Ĉ YK; Kansalaisoikeuksia ja

Finland, Fem-R (Feministinen ja

poliittisia oikeuksia koskeva

antirasistinen kansalaisjärjestö),

kansainvälinen yleissopimus

ETMU ry (Etnisten suhteiden ja

(ICCPR); Suomen 7.

kansainvälisen muuttoliikkeen

määräaikaisraportin laatiminen,

tutkimuksen seura), Heseta ry,

4.10.2019

Kotimajoitusverkosto, Liikkukaa

Ĉ Lapsiin kohdistuvaa

– Sports For All, Naisasialiitto

ihmiskauppaa tunnetaan

Unioni ry, Miehet ry, Monika-

Suomessa huonosti (UM),

Naiset liitto ry, Rasisminvastainen

15.11.2019
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tutkijaverkosto Raster,

Ĉ Etnisten suhteiden

Ruskeat tytöt, SahWira Africa

neuvottelukunnan kannanotto

international ry, Seta ry, Siitä viis

kansainvälisenä naistenpäivänä

– tutkijakollektiivi, Sopu ja Bahar

8.3.2019 (mukana

-työ / Loisto setlementti ry,

jäsenorganisaationa), 8.3.2019

Sukupuolentutkimuksen seura,

Ĉ Monika-Naiset liiton

Suostumus 2018, Trasek ry, Tutu

hallitusohjelmatavoitteet

ry (turvapaikanhakijoiden tuki

2019-2023: Tehdään naisten

ry), Vapaa Liikkuvuus verkosto,

oikeuksista totta!, 1.4.2019

We see you ry, 19.1.2019

Ĉ Avoin kirje Angela Merkelille Mainzer Erklärung - Open letter
to the Chancellor of Germany,
Thursday 4 April 2019 (Ban the
purchase of sex and running of
brothels! Offer real alternatives
and exit options to victims of
prostitution! Put an immediate
end to the State’s sponsored
sexual exploitation of women,
which violates human dignity
and Germany’s obligations under
international human rights law!
(eurooppalaisia organisaatioita ja
yksityishenkilöitä), 4.4.2019

Rom&Resande Kvinnojourin toiminnanjohtaja
ja kv. Romaniunionin IRU:n varapresidentti
vierailulla Monika-Naiset liitossa, 31.10.2019.
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European Network of Migrant Women -verkoston vuosikokous Lissabonissa, 24.-27.5.2019.

Ĉ Reilu työ -verkoston tiedote:

Ĉ Naisjärjestöt vaativat

Työperäisen hyväksikäytön

tehokkaita toimia ihmiskaupan

uhrien asemaa parannettava

kitkemiseksi: kannanotto

(Rikosuhripäivystys, SAK,

suomeksi, ruotsiksi ja

Palvelualojen ammattiliitto, Etelä-

englanniksi (Naisjärjestöjen

Suomen aluehallintoviraston

Keskusliitto ja Monika-Naiset

työsuojelun vastuualue, Monika-

liitto ry), 27.11.2019

Naiset liitto ry, Euroopan
kriminaalipolitiikan instituutti
(HEUNI), Pakolaisneuvonta
ry, Kotimajoitusverkosto, Protukipiste ry, Vailla vakinaista
asuntoa ry, Diakonissalaitos,
7.10.2019

Monika-Naiset liiton ihmiskaupan vastaisen
työn koordinaattori Brysselissä Brussel’s
Callin konferenssissa, 14.-17.10.2019.

43

JATKOIMME
KANSAINVÄLISTÄ
VERKOSTOTYÖTÄ
Vuoden aikana teimme aktiivisesti

VIERAILUT JA
KV-OSALLISTUMISET
Otimme vastaan kansainvälisiä
asiantuntijaryhmiä:

kansainvälistä yhteistyötä erityisesti
European Network of Migrant
Women -verkoston kanssa. Liiton
ihmiskaupan vastaisen työn

opintovierailu 26.3.2019
Ĉ Anna Zobnina (Strategy and

koordinaattori valittiin Suomen

Policy Coordinator / European

edustajaksi European Women´s

Network of Migrant Women),

Lobbyn väkivaltaobservatorioon.

Sirle Blumberg (Head of Human

Olimme jäsenenä Anna Lindh

Trafficking Counselling Service

-verkostossa, joka mahdollisti tiedon

/ Department of Victim Support

ja hyvien käytäntöjen vaihdon

and Prevention Services, Viro),

verkoston 42 kumppanimaan

Valentina Frolova (Lawyer

kesken. Järjestimme Suomen Anna

/ Moscow Bar Association,

Lindh -verkoston kanssa tilaisuuksia

Venäjä), Mildrid Mikkelsen

Suomen Sosiaalifoorumissa 4.5., mm.

(Director / ROSA, Norja),

paneelin otsikolla Women’s Rights and

Sarugaser-Hug Sulini (Human

Patriarchal Interpretations of Religions

Rights Legal Advisor / CEDAW

and Traditions, johon osallistui

Working group on Trafficking),

puheenjohtajamme Bahar Mozaffari.

Leinarte Dalia, CEDAW expert

Kansainvälinen yhteistyö toi liittoon

and member / CEDAW Working

lisää osaamista ja verkostoja sekä teki

group on Trafficking), vierailu

suomalaista maahanmuuttajanaistyötä

28.9.2019

tunnetuksi maailmalla. Osallistuimme
kansainvälisiin alan tilaisuuksiin ja
tapahtumiin resurssien mukaan.

44

Ĉ Egyptin pakolaistyötä tekevien

Ĉ European Network of
Migrant Women -verkoston
puheenjohtaja Salome Mbugua
vierailu 8.10.2019
Ĉ Rom&Resande Kvinnojourin
toiminnanjohtaja ja kv.
Romaniunionin IRU:n
varapresidentti Rosita Grönfors
31.10.2019
Ĉ Women in Iceland -järjestön
edustajat 25.11.2019
Women in Iceland -järjestön edustajat
vierailulla Monika-Naiset liitossa, 25.11.2019.

Osallistuimme kansainvälisiin
kokouksiin ja koulutuksiin:
Ĉ ETYJ ihmiskaupan vastaisen
allianssin kokous Wienissä
8.-9.4.2019
Ĉ European Network of Migrant
Women -verkoston vuosikokous
Lissabonissa 24.-27.5.2019
Ĉ EWL Observatory on Violence
Against Women + Brussel´s Call
konferenssi Brysselissä 14.17.10.2019
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VIESTINTÄ
Monika-Naiset liitto on
avainasemassa nostamassa
esille maahanmuuttajataustaisten naisten ääntä ja
oikeuksia. Läpileikkaavana
teemana on naisten tasaarvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen Suomessa.
Viestintämme on avointa
ja konkreettisesta työstä
kerrotaan ihmisläheisellä
tavalla. Työmme tulokset
tehdään viestinnän kautta
näkyviksi.

Ĉ 68 mediaosumaa
Ĉ 41 haastattelujulkaisua
Ĉ mukana 30 viestinnällisesti
merkittävässä tapahtumassa ja
kampanjassa
Ĉ Facebook-julkaisujen kattavuus
kasvoi 47%

Viestinnän tavoitteena vuonna

Toisena tärkeänä tavoitteena oli, että

2019 oli, että sidosryhmillä, suurella

mahdollisimman moni väkivaltaiseen

yleisöllä ja tiedotusvälineillä on

elämäntilanteeseen tai kotoutumiseen

ajankohtaista ja oikeaa tietoa

ja työllistymiseen tukea ja apua

maahanmuuttajataustaisiin naisiin

tarvitseva maahanmuuttajataustainen

kohdistuvan väkivallan, kotoutumisen

nainen löytää palvelumme.

ja työllistymisen kysymyksissä.
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VIESTINTÄ

KEHITIMME VIESTINNÄN
SAAVUTETTAVUUTTA
JA PARANSIMME
HUOMATTAVASTI
NÄKYVYYTTÄ
SOSIAALISESSA
MEDIASSA
Sosiaalinen media pysyi liiton

Ĉ Someseuraajien määrä nousi
12 % (v. 2019: 10 739 / v. 2018:
8361)
Ĉ Facebook-julkaisut
saavuttivat suuren määrän
käyttäjiä ja julkaisujen
kattavuus nousi 47 % (v. 2019:
318 563 / v. 2018: 169 446)
Ĉ Facebook-julkaisut saivat

keskeisimpänä viestintäkanavana ja

edellisvuotta 51 % enemmän

sen käyttöä kehitettiin entisestään.

reaktioita, kommentteja,

Pyrimme viestinnällämme

jakoja ja linkkiklikkauksia (v.

Facebookissa, Twitterissä

2019: 37 283 / v. 2018: 18 240)

ja blogissamme nostamaan

Ĉ Monika-Naiset liiton Twitter-

aktiivisesti esille työmme teemoja

tilin twiittejä katsottiin

sekä jäsenjärjestöjemme ja

vuoden aikana 13 %

yhteistyökumppaneidemme toimintaa

edellisvuotta useammin (v.

ja tapahtumia.

2019: 170 289 / v. 2018: 148 215
kertaa)

Jatkoimme vuonna 2019 viestinnän
saavutettavuuden kehittämisprosessia.
Selkeytimme viestinnässä käytettyä
kieltä ja aloitimme kotisivujemme
rakenteiden uudistusprojektin.
Selkeytetty viestintä tavoitti lukijoita
aikaisempia vuosia enemmän ja tuotti
hyviä viestinnän tuloksia:
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Monika-Naiset liiton Twitter-profiililla oli 2867 seuraajaa (v.
2018 lopussa 2503), eli kasvua seuraajien määrässä oli 13 %
edellisvuoteen verrattuna. Sivulla julkaistuja twiittejä katsottiin vuoden
aikana 170 289 kertaa (v. 2018: 148215), eli 13 % edellisvuotta enemmän. Lisäksi
toiminnanjohtaja, Kriisikeskuksen johtaja, ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori
sekä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori twiittasivat vaikuttavan
viestinnän tehostamiseksi. Heidän tilejään seurasi yhteensä 1976 Twitter-tiliä ja tieto
toimintamme tuloksista levisi entistä tehokkaammin.
Tykkääjät liiton Facebook-sivuilla
Ĉ Monika-Naiset liitto 3467 (v. 2018: 2982)
Ĉ Kriisikeskus Monika 1247 (v. 2018: 851)
Ĉ Kotoutumiskeskus Monika 870 (v.2018: 586)
Ĉ Turvakoti Monan Facebook-sivulla 312 (v. 2018: 159)

Facebook-julkaisujen kattavuus 2018-2019
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Facebook-julkaisuihin sitoutuneisuus (reaktiot, kommentit, jaot ja
linkkiklikkaukset) 2018-2019

OLIMME AIKAISEMPAA
USEAMMIN ESILLÄ
PERINTEISESSÄ MEDIASSA

joissain artikkeleissa (3) tärkeänä
valtakunnallisena palvelujentarjoajana
ja maahanmuuttajataustaisten naisten
tasa-arvoisen aseman edistäjänä.

Mediaosumien määrä nousi
toimintavuonna merkittävästi. Myös

Ĉ Mediaosumien määrä nousi

haastattelujulkaisujen määrä kasvoi

lähes 34 %				

huomattavasti. Käsiteltävinä teemoina

(v. 2019: 68 / v. 2018: 45)

olivat maahanmuuttajataustaisiin

Ĉ Haastattelujulkaisujen määrä

naisiin kohdistuva väkivalta (9),

mediassa nousi 27 % 		

ihmiskauppa (26), pakkoavioliitot ja

(v. 2019: 41 / v. 2018: 30)

kunniaan liittyvä väkivalta (16) sekä

Ĉ Olimme mukana 30

kotoutuminen ja työllistyminen (14).

viestinnällisesti merkittävässä

Lisäksi Monika-Naiset liitto mainittiin

tapahtumassa ja kampanjassa
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Ĉ Henkilöjäsenistön määrä

2019: Turvakoti Mona toteutti

kasvoi toimintavuoden aikana

marraskuussa Facebook-

noin 13%

kampanjan, jossa levitettiin tietoa
THL:n turvakotitoiminnasta

Esimerkkejä viestinnällisesti
merkittävistä
kansalaistapahtumista ja
kampanjoista:
Ĉ Maailma kylässä -festivaali
Ĉ Helsinki Pride 2019
Ĉ Mahdollisuuksia

Monika-Naiset liiton näkyvyyden

maahanmuuttajille, Työllisyyden

kasvaessa myös toiminnassa mukana

palvelutori / Helsingin kaupunki

olevien henkilöiden (asiakkaiden,

Ĉ SuomiAreena

jäsenten, vapaaehtoisten) määrä

Ĉ EIGE-toimittajien tapaaminen

lisääntyi. Erityisesti viestintämme

Monika-Naiset liiton tiloissa

sosiaalisessa mediassa teki liiton

Ĉ Naisten urapäivä,

toimintaa ja palveluja tutummaksi sekä

työllisyystapahtuma, jonka

entistä helpommin lähestyttäväksi

Kotoutumiskeskus Monika

kohderyhmälle. Vaikuttamisviestintää

järjesti yhteistyössä Start Up

toteutettiin pääasiassa Twitterissä.

Refugeesin kanssa.

Viestinnän avulla päättäjät,

Ĉ STOP! Päätepysäkki syrjinnälle

asiantuntijat ja sidosryhmä saivat

-kampanja (Ihmisoikeusliitto)

ajankohtaista tietoa toiminnasta

Ĉ #tasaarvovaalit (TANE)

ja ottivat sen myös huomioon

Ĉ #ihmisoikeusvaalit

yhteiskunnallisessa keskustelussa

Ĉ Valoa, ei väkivaltaa -kampanja

ja päätöksenteossa. Kun toimittajat

2019
Ĉ THL:n koordinoima
viestintäkampanja marraskuussa
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KIINNOSTUS
TOIMINTAAMME KOHTAAN
KASVOI JA TOIMINTAAN
OSALLISTUVIEN NAISTEN
MÄÄRÄ LISÄÄNTYI

uutisoivat toiminnastamme ja

asiantuntijamme antoivat haastatteluja,

Asiakkaita oli yksiköissämme paljon ja

lisääntyi suuren yleisön tietämys

ryhmätoimintomme olivat läpi vuoden

maahanmuuttajanaisiin liittyvistä

täynnä. Myös vapaaehtoistoiminta tai

teemoista ja yhteydenotot Monika-

työharjoittelu Monika-Naiset liitossa

Naiset liittoon lisääntyivät.

herätti niin suurta kiinnostusta, ettei
kaikille halukkaille ollut mahdollista

Yhteyttä liittoon otettiin mm.

tarjota työtehtäviä.

somekanavien pikaviestitoimintoja
hyödyntäen, soittaen ja sähköpostitse.

Useampi maahanmuuttajanainen

Facebook-julkaisujen kattavuuden

sai laadukasta tukea ja apua

kasvu näkyi toiminnassamme.

löydettyään palvelumme aikaisempaa
helpommin. Kasvava jäsenistömme sai
kauttamme mielekkään, hyvinvointia ja
yhteiskunnallista aktiivisuutta lisäävän
osallistumisväylän.

Veikkauksen viestintäpäivä järjestöille, 21.11.2019.

EU-toimittajien vierailu, 3.10.2019.
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TALOUS
Monipuolinen rahoituspohja ja luotettava hallinto luo pohjan
kehittyvälle ja laajentuvalle järjestötoiminnalle. Vuonna 2019
Monika-Naiset liiton rahoitus koostui pääosin Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA), Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL), Opetus- ja kulttuuriministeriön,
Helsingin ja Vantaan kaupungin, EU-rakennerahaston, muiden
ministeriöiden, säätiöiden sekä tukiasumistoiminnan tuotoista.

Varainhankinnan tuotot koostuivat
lahjoituksista ja jäsenmaksuista. Alla
olevassa yhteenvedossa on kerrottu
liiton rahoitus ja sen kohdistuminen
tilikaudella:

STEA:
Ĉ Yleisavustus järjestön
valtakunnalliseen toimintaan

SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ/THL:
Ĉ Valtionavustus Turvakoti Monan
toimintaan

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖ:
Ĉ Yleisavustus järjestön
valtakunnalliseen toimintaan

Ĉ Ak2-avustus Kriisikeskus
Monikan toimintaan
Ĉ Ak7-avustus Kotoutumiskeskus
Monikan toimintaan
Ĉ C-avustus Paikka auki – nuoret
työelämään -projektiin

HELSINGIN KAUPUNKI:
Ĉ Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Kriisikeskuksen ja
Kotoutumiskeskuksen
toimintakuluihin

52

VANTAAN KAUPUNKI:
Ĉ Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Kriisikeskus Monikan aluetyöhön
Vantaalla

LAHJOITUKSET/
PALKINNOT
Ĉ Emmaus ry: lahjoitus järjestön
toimintaan
Ĉ Keravan seurakunta: lahjoitus

EU-RAKENNERAHASTO,
HELSINGIN YLIOPISTO
HALLINNOI:
Ĉ Tasova-projektin kuluihin

järjestön toimintaan
Ĉ Neste Espoon henkilöstörahasto:
lahjoitus järjestön toimintaan
Tilikaudella Monika-Naiset liiton
kokonaisrahoitus oli 2 460 412,60

MUUT AVUSTUKSET JA
TUOTOT
Ĉ Yhteisvastuukeräyksen tuotot:

euroa, kasvua oli edelliseen vuoteen
verrattuna 12 prosenttia. Vastaavana
aikana kokonaiskulut olivat
-2 415 401,22 euroa. Tilikauden

Ihmiskaupan vastaiseen työhön,

ylijäämä oli 45 011,38 euroa. Oma

Harmaan Eri Sävyt

pääoma oli 104 538,85 euroa ja taseen

Ĉ Tukiasumistoiminnan

loppusumma 698 889,58 euroa.

vuokratuotot: turvakotijakson
jälkeiseen tukiasumiseen

Vuoden aikana tehtiin kehitystyötä
hallinnon digitalisoinnissa ja jatkettiin
työtä tehokkuuden, luotettavuuden
ja riskienhallinnan vahvistamiseksi.
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Monika-Naiset liitto ry, tuotot ja kulut 2015-2019

Järjestelmäuudistukset ja hallinnollisen

Taloushallinto tuotettiin omana

infrastruktuurin vahvistuminen

työnä ja palkanlaskenta ostettiin

mahdollistavat rahoituspohjan

Tilitoimisto KatuStudio Merja

laajentamisen ja toiminnan

Hurnaselta. Tilintarkastajana

tehostamisen tulevina vuosina.

jatkoi ht-tilintarkastaja Kaarina
Pyydönniemi Grant Thornton
International ltd Oy:stä.
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VERKKOSIVUSTOMME UUSIUTUU SYKSYLLÄ 2020.
Uusi saavutettava verkkosivustomme julkaistaan syksyllä
2020. Kehitystyö on hyvässä vauhdissa, ja sivusto noudattelee
uudistunutta visuaalista ilmettä. Sisältöä on kehitetty
saamamme palautteen pohjalta, ja myös kieliversioita tulee
enemmän.
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