
VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ JÄRJESTÖISSÄ 

Ryhmätoiminta, ohjaus ja kohtaaminen 

Viestintä ja kampanjointi 

Varainhankinta ja tapahtumat 

Muuta 

 

 

 

 

 

 

Järjestön tiedot Toiminnan tarkoitus Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 Tehtävä 4 Tehtävä 5 

African Care Ry 
 
www.africancare.fi    
 
Paula Heikkilä, 
paula.heikkila(at)africanc
are.fi, 050 3785 660 
 

 
African Care ry:n Hyrrä-toiminta 

vahvistaa maahan muuttaneiden 
naisten ja heidän perheidensä 

hyvinvointia vertaisryhmillä. Itä-
Helsingissä järjestettävät ryhmät 
tavoittavat monenlaisista kieli- ja 
kulttuuritaustoista tulevia naisia. 

Erityisesti tuetaan heitä, jotka ovat 
haavoittuvassa asemassa, kuten 
työelämän ulkopuolella, ilman 
lukutaitoa tai pienten lasten 

vanhempia. 
 

#ohjaus 
 

Ryhmätoiminnan 
suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 
osallistuminen; 

ryhmätoiminnan 
ohjaaminen oman 

kiinnostuksen 
mukaan. 

#kehittäminen 
 

Kohtaamiskahvilan 
kehittäminen, 
markkinointi & 

siihen 
osallistuminen. 

#tapahtumat 
 

Tapahtumien 
järjestämiseen 
osallistuminen 
(esim. Maailma 

kylässä, 
Naistenpäivän 

juhla) 

#ohjaus 
 

Läksykerho + 
etäläksyapu (AC:n 

läksykerhon 
vapaaehtoisena 

toimiminen + 
naisten 

auttaminen 
läksyissä etänä). 

 

FinnWID – Naiset 
kehitystyössä ry 
 
www.finnwid.fi 
 
info(at)finnwid.fi  
 
Kaikkiin tehtäviin voi 
osallistua etänä 

FinnWID on vapaaehtoisten 
ylläpitämä järjestö, jonka toiminta on 
avointa kaikille naisten asemasta ja 
kehityskysymyksistä kiinnostuneille. 
Haluamme toimia verkostona, jossa 

voit hyödyntää omaa 
asiantuntemustasi ja kehittää 

osaamistasi hyvässä porukassa hyvä 
asian puolesta. 

Vuodesta 2017 lähtien FinnWID on 
keskittynyt ihmiskaupan vastaiseen 

työhön. 

#viestintä 
 

Viestintäaktiivit – 
Viestintätiimimme 
kehittää järjestön 

viestintää, järjestää 
kampanjoita, 
vastaa some-

alustoistamme ja 
verkkosivuis-

tamme. Voit tulla 
mukaan sillä 

panoksella kuin 
haluat. 

#kehittäminen 
 

Hallitus – 
Hallitukseemme, 

joka koordinoi 
koko järjestön 

työtä, haetaan taas 
jäseniä ensi 

keväänä – pysy 
kuulolla. 

#kehitysyhteistyö 
 

Nigeria-tiimi – Tule 
mukaan 

koordinoimaan ja 
suunnittelemaan 
yhteistyötämme 

nigerialaisen 
kumppanimme 

kanssa. 

#varainhankinta 
#tapahtumat 

 
Varainhankintamme mahdollistaa 

työmme sekä Suomessa että 
Nigeriassa. Tule suunnittelemaan 
erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 

tempauksia ja innostamaan 
yhteistyöhön yrityksiä ja muita 

sidosryhmiä. Myös varainhankinnas-
samme korostuu tasa-arvon 

edistäminen monin eri tavoin. 

VOIT MYÖS HAKEA DOKUMENTISTA SOPIVIA TEHTÄVIÄ 
SEURAAVILLA HAKUSANOILLA (paina ctrl ja F, kirjoita 
sana, liiku enterillä): 

#ohjaus      #viestintä     #tapahtumat     #varainhankinta     
#kehittäminen     #kääntäjät     #valokuvaus     #käsityö     
#kehitysyhteistyö     #juristit 

http://www.africancare.fi/
http://www.finnwid.fi/


Gynekologinen 
potilasjärjestö Korento 
ry 
 
www.korento.fi  
 
Sara Vuorela, 
järjestökoordinaattori 
(endometrioosi ja 
adenomyoosi), 
sara.vuorela(at)korento.fi
, 050 5030 900 
 
Riikka Uljas-Bärman, 
järjestökoordinaattori 
(PCOS ja vulvodynia), 
riikka.uljas-
barman(at)korento.fi, 
046 923 2858 
 

 
Gynekologisen potilasjärjestö 

Korento ry:n tehtävänä on edistää 
endometrioosin, adenomyoosin, 
PCOS:n sekä vulvodynian kanssa 

elävien hyvinvointia ja 
edunvalvontaa. Korento ry tarjoaa 

monipuolista vertaistukea sekä lisää 
yleistä tietoisuutta gynekologisista 

sairauksista ja oireyhtymistä. 
Tavoitteenamme on myös lisätä 
vastuullista kuukautispuhetta. 

 

#tapahtumat 
 

Järjestämme 
vuosittain kolme 

teemaviikkoa: 
Endometrioosiviikk

oa vietetään 
maaliskuussa, 
PCOS-viikkoa 
syyskuussa ja 

Vulvodyniaviikkoa 
marraskuussa. 
Teemaviikkoja 

järjestämässä on 
suunnittelutiimi, 

jossa voi olla 
mukana itselleen 
sopivalla tavalla. 

#viestintä 
#valokuvaus 

 
Endorfiini on 
Korento ry:n 

jäsenlehti, joka 
tuotetaan 

vapaaehtoisvoimin. 
Voit osallistua 

esimerkiksi juttuja 
kirjoittamalla, 

kuvittamalla tai 
valokuvaamalla. 

#ohjaus 
 

Vertaistukichattien 
ohella Korento ry 

järjestää eri 
aihealueiden 

ympärille 
rakentuvia 

teemachatteja, 
joissa chat-

ohjaajana voi olla 
esimerkiksi tietyn 
alan asiantuntija, 

sairauden tai 
oireyhtymän 

kanssa elävän 
läheinen tai muu 
vapaaehtoinen. 

#kehittäminen 
#viestintä 

 
Asiantuntemuksestasi on iloa ja apua 

esimerkiksi luennon, 
asiantuntijachatin tai blogitekstin 

muodossa. Toimintaamme voi myös 
tukea viemällä Korento ry:n esitteitä 

terveydenhuollon toimipisteisiin, 
jakamalla somessa päivityksiä ja 

materiaalia tai muuten osallistumalla 
järjestön somekampanjoihin. 

Tervetuloa mukaan kasvattamaan 
tietoisuutta gynekologisista 

sairauksista ja oireyhtymistä sekä 
lisäämään vastuullista 

kuukautispuhetta. 

Irakin Naisten Yhdistys 
ry (INY)  
 
www.iny.fi  
 
Duin Ghazi 
Toiminnanjohtaja 
duin.ghazi(at)iny.fi, 044 
901 6311 

 
Irakin Naisten Yhdistys ry (INY) on 

vuonna 2000 perustettu 
kansalaisjärjestö, jonka perustajina 

toimi joukko irakilaisnaisia. INY:n 
tavoitteena on edistää erityisesti 

maahanmuuttajanaisten asemaa 
perheessä ja yhteiskunnassa. 

Toimintaan kuuluu olennaisena 
osana opiskelu- ja työelämää tukevat 

toimet sekä suomen kielen 
opettaminen. 

 

#ohjaus 
 

Suomen kielen 
kurssin ohjaaja 

kaksi kertaa 
viikossa, 4 tuntia 
(kaksi eri tasoa: 
alkeet ja jatko) – 

toimistolla tai 
mahdollisesti 

etänä 

#ohjaus 
 

Hyvinvointikurssin 
ohjaaminen kerran 
viikossa 1–2 tuntia 
(esimerkiksi jooga, 

tanssi tai muu) – 
toimistolla tai 
mahdollisesti 

etänä 

#viestintä 
 

Viestintävapaaehto
inen (esim. 
nettisivujen 

ylläpito, uutiskirje 
1–4 kertaa 

vuodessa, sisällön 
tuottaminen) 

#viestintä 
#kehittäminen 

 
Vaikuttamistyö 

(esim. kampanjat) 

#tapahtumat 
#kääntäjät 

#varainhankinta 
 

Tapahtumissa 
avustaminen tai 

muun 
osaamisen 

jakaminen esim. 
käännökset, 

varainhankinta 

Kalevalaisten Naisten 
Liitto 
 
www.kalevalaistennaiste
nliitto.fi  
 
sirpa.huttunen(at)kaleval
aistennaistenliitto.fi  

Suomalaisen kulttuurin, kielen ja 
perinteen välittäminen kaikille, 

taustasta riippumatta, nyt ja 
tulevaisuudessa. Teemme sen 
luontoa kunnioittavalla tavalla. 
Kulttuuriperinnön voimauttava 

naiskuva on silta, jota pitkin 
siirrämme perinteitä sukupolvelta 

toiselle äideiltä tyttärille ja laajemmin 
koko yhteiskuntaan. 

Vuonna 2020 teemana Metsän henki 
– luontosuhde ennen ja nyt 

#viestintä 
 

Kulttuuriperintöaih
einen 

somelähettiläs, 
Facebook, 
Instagram, 

Youtube (etänä) 

#viestintä 
 

Kalevalaisen blogin 
kirjoittaja. 

Ajankohtaiset 
aiheet kulttuurista, 

kielestä, 
perinteestä, myös 

suomalais-
ugrilaisella kieli- ja 
kulttuurialueella 

kiinnostavat 

#viestintä 
 

Kulttuurilehti 
Pirran toimituksen 

avustaminen: 
toimitusneuvoston 

ideoimiin 
juttuaiheisiin 

tarvitaan 
vapaaehtoisia 

toimittajia/ 
haastattelijoita 
ympäri Suomen 

(etänä) 

#valokuvaus 
 

Valokuvaaja, 
kulttuuriperintö ja 

Metsän henki – 
teemaan kuvitusta 

kotisivuille, 
someen ja Pirta-
lehteen (etänä) 

#tapahtumat 
#viestintä 

 
Esitelmiä 

kulttuuriperintö
-aiheista 

jäsenyhdistyksis
sä eri puolilla 
Suomea tai 
verkossa. 

http://www.korento.fi/
http://www.iny.fi/
http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/
http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/


Marttaliitto ry 
 
www.martat.fi  
 
Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Ritva 
Ikonen, 
ritva.ikonen(at)martat.fi  
 
Marttojen työ on 
alueellisesti koordinoitua 
– ota yhteys oman 
alueeseen: 
https://www.martat.fi/m
arttapiirit/  
 

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, 
joka edistää kotien ja perheiden 

toimivaa ja kestävää arkea. 
Keskeiset teemat, joiden alla myös 

koulutuksia ja vapaaehtoistoimintaa 
järjestetään: Hiilineutraali koti, ruoka 

ja kuluttaminen; yhteiskunnallisiin 
häiriötilanteisiin ja sään ääri-ilmiöihin 

varautuminen; kohtaamisten 
mahdollistaminen; tasa-arvon ja 

yhdenvertaisen arjen edistäminen 

#ohjaus 
#tapahtumat 

 
Ruokamartta 
kouluttautuu 
oman piirinsä 

tilaisuuksissa tai 
valtakunnallisesti 

tekemään ruokaan, 
ravitsemukseen ja 
kestävään arkeen 

liittyviä 
pienimuotoisia 
tapahtumia ja 
ruokakursseja. 

#vietsintä 
#tapahtumat 

 
Puutarhamartta 

kouluttautuu 
oman piirinsä 

tilaisuuksissa tai 
valtakunnallisesti 

tekemään 
kestävän 

kotipuutarhaan 
liittyviä 

tapahtumia ja 
viestintää. 

#ohjaus 
#käsityöt 

 
Kässämartta – 

käsityöharrastaja, 
joka haluaa jakaa 

osaamistaan 
paikallisissa 

toimitaryhmissä ja 
yleisötilaisuuksissa

. 

#kehitysyhteistyö 
#viestintä 
#ohjaus 

Kansainvälisen toiminnan martta 
perehtyy Marttojen 

kehitysyhteistyöhön ja viestii siitä 
eteenpäin. Osa kansainvälisistä 

martoista tekee myös yhteistyötä 
oman alueensa 

maahanmuuttajayhdistysten kanssa 
tai osallistuu oman piirinsä 

kotouttavaan työhön. 

Monaliiku ry 
 
https://www.monaliiku.fi
/monaliiku-about-
us/vapaaehtoistyo-
voluntary-work/ 
 
Essi Honkonen, 
essi.honkonen(at)monali
iku.fi, 0509173076 

Mullistamme monikansallisten 
naisten sosiaalisen osallisuuden 

tarjoamalla heille mahdollisuuden 
olla aktiivisempia yhteiskunnassa. 
Tehtävämme on edistää naisten ja 

tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla 
taustasta, uskonnosta tai 

kansallisuudesta riippumatta. 
Elämäni kunnossa -toiminnan 

päätavoitteena on kohderyhmien 
terveyden edistäminen, 

syrjäytymisen ehkäiseminen, 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 

sekä elämänlaadun parantaminen 
liikunnan ja keskustelun avulla. 
Mentor on the Move -toiminta 

keskittyy maahanmuuttajanaisten 
terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
työelämävalmiuksien edistämiseen 

liikunnan ja mentoroinnin avulla. 
Kävellen museoihin -hankkeen 

päämääränä on 
maahanmuuttajanaisten fyysinen 
aktiivisuuden lisääminen, Suomen 
kulttuurin ja historian tietämyksen 
lisääminen, kuuluvuuden tunteen 

edistäminen paikallisessa yhteisössä 
ja heidän kotikaupungissaan sekä 

integraatio. 
 

#ohjaus 
 

Kävelykaveri-
toiminta Helsingin 
ja Espoon alueella. 
Vapaaehtoinen voi 

itse vaikuttaa 
sijaintiin. 

Kävelykavereiksi 
tarvitaan naisia, 
jotka lähtevät 

kävelylle 
maahanmuuttaja-

naisten kanssa. 
Tarkoituksena on 

laajentaa 
maahanmuuttaja-
naisten elinpiiriä ja 

saada lisättyä 
heidän sosiaalisia 

kontaktejaan 
arjessa yhdessä 

liikkuen. 

#ohjaus 
 

Kävellen 
museoihin -

kävelykierroksen 
ohjaaja Helsingin 

alueella. 
Tarkoituksena on 
toimia oppaana 
kävelyillä toisen 
vapaaehtoisen 

kanssa. 
Vapaaehtoistehtäv

ää varten saa 
perehdytyksen ja 
pohjamateriaalin. 
Kävelykierrokset 
toteutetaan 3–4 
museokävelyn 
sarjana viikon 
välein ja yksi 

kierros kestää noin 
kolme tuntia. 

Mahdollisuus olla 
myös mukana 
ideoimassa ja 

vaikuttamassa 
kävelykierrosten 

sisältöön. 

#tapahtumat 
 

Erilaisia tehtäviä 
tapahtumien 

järjestämisessä 
Helsingin ja 

Espoon alueella. 

#viestintä 
#valokuvaus 

 
Valokuvaaminen 
ja videoiminen 

Helsigin ja 
Espoon alueella, 

Monaliikun 
tapahtumissa ja 

ryhmissä. 

#viestintä 
 

Bloggaaminen, 
onnistuu myös 

etänä. 
Blogikirjoitusten 

kirjoittaminen 
nettisivuille 

erilaisista 
Monaliikun 

tapahtumista, 
ryhmistä ja 

muista tärkeistä 
teemoista. Aiheet 

vaihtelevat 
vapaaehtoisen 
kiinnostuksen 

mukaan. 

http://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/marttapiirit/
https://www.martat.fi/marttapiirit/
https://www.monaliiku.fi/monaliiku-about-us/vapaaehtoistyo-voluntary-work/
https://www.monaliiku.fi/monaliiku-about-us/vapaaehtoistyo-voluntary-work/
https://www.monaliiku.fi/monaliiku-about-us/vapaaehtoistyo-voluntary-work/
https://www.monaliiku.fi/monaliiku-about-us/vapaaehtoistyo-voluntary-work/


Monika-Naiset liitto ry 
 
https://monikanaiset.fi/  
 
Hitomi Tabuchi 
Järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori 
hitomi.tabuchi(at)monik
anaiset.fi, 045 126 8802 
 
Syyskuussa 2020 
pidetään vapaaehtoisten 
perehdytyskoulutus, 
joka velvoitetaan kaikilta 
vapaaehtoisilta. 

 
Monika-Naiset liitto ry on 

valtakunnallinen, sosiaalialalla 
toimiva monikulttuurinen järjestö, 

joka edistää 
maahanmuuttajataustaisten naisten 
tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta 

Suomessa sekä ennaltaehkäisee 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liitto 

on asiantuntija ja tekee 
vaikuttamistyötä naisten aseman 

parantamiseksi sekä tukee 
maahanmuuttajanaistoimintaa 

jäsenjärjestöjensä kautta. 
 

#ohjaus 
 

Lastenhoitajia sekä 
Kotoutumiskeskus 

Monikaan että 
turvakoti Monaan, 
jotta äidit voivat 

osallistua 
ryhmätoimintaan 

#ohjaus 
 

Verkkoryhmien 
vetäjiä (Suomen 

kieli, 
Infotilaisuudet) 

#ohjaus 
 

Turvakoti Monaan 
kerhovetäjiä 

(Suomen kielen 
kerho ja hyvän 
mielen kerho) 

#juristit 
 

Naisjuristeja 
antamaan 

lakineuvontaa 

 

Mothers in Business 
MiB ry 
 
www.mothersinbusiness
.fi 
 
Soile Pylsy, 
vapaaehtoistyön 
suunnittelija MiB ry, 
soile.pylsy(at)mib.fi ja 
info(at)mib.fi, 040 751 
4898 
 
www.mothersinbusiness
.fi/vapaaehtoiseksi  

 
Mothers in Business (MiB) on 

urasuuntautuneiden äitien verkosto, 
joille työn ja perheen yhdistäminen 

on luonnollinen osa arkea. Me 
tarjoamme mahdollisuuden 

työelämätaitojen ja oman osaamisen 
kehittämiseen ja edistämme äitien 

asemaa työelämässä ja 
yhteiskunnassa. Tällä hetkellä 

vapaaehtoistehtävät keskittyvät 
viestinnän ja markkinoinnin 

kehittämiseen, yhteiskunnalliseen 
vaikuttamisen systematisointiin, 

virtuaalisen toiminnan 
kehittämiseen. 

 

#tapahtumat 
#kehittäminen 

 
Tapahtumien järjestäjä –  

Osaamista ja työelämätaitoja kehittävä sekä äidin 
hyvinvointia edistävä ja vertaistukea tarjoava 

tapahtumatoiminta on MiBin ydintä, jonka mahdollistajana 
ovat vapaaehtoistoimijat. 

Vapaaehtoisena pääsee ideoimaan, suunnittelemaan ja 
toteuttamaan mibimäisiä tapahtumia, yritysvierailuja ja 

vertaiskohtaamisia. Tehtävä sopii sekä perhevapaalla että 
työelämässä olevalle. MiB toimii 10:llä paikkakunnalla ympäri 

Suomen ja tapahtumia järjestetään kaikilla MiB-
paikkakunnilla sekä virtuaalisesti. 

#kehittäminen 
#viestintä 

 
MiBin vapaaehtoiset ovat mukana 

monilla tavoin yhdistyksen 
toiminnan mahdollistamisessa ja 

kehittämisessä. Mitä sinä haluaisit 
tehdä urasuuntautuneiden äitien 
tukemiseksi tai perheystävällisen 

työelämän ja yhteiskunnan 
edistämiseksi? Kerro se meille, niin 

mahdollistamme sen yhdessä! 

Naisten Linja 
 
www.naistenlinja.fi  
 
Vapaaehtoistyön 
koordinaattori Heli 
Laakkonen 
heli.laakkonen(at)naiste
nlinja.fi, 050 567 2974  

 
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden 
naisten ja tyttöjen tukeminen sekä 

heidän läheistensä tukeminen 
väkivallan muodosta riippumatta. 

Tänä- ja ensi vuonna meillä on 
käynnissä digitaaliseen väkivaltaan 
liittyvä hanke. Keskitymme myös 
perustoimintaamme, eli naisiin 

kohdistuvan väkivallan vastaiseen 
työhön. Koulutamme uusia 

vapaaehtoisia joka vuosi. 
  

#ohjaus 
 

Puhelinpäivystys 
Naisten Linjan 
toimistolla tai 

etänä: väkivaltaa 
kokeneiden 

naisten tukeminen 
puhelimessa ma-

pe klo 16–20. 

#ohjaus 
 

Chat-päivystys 
etänä: väkivaltaa 

kokeneiden 
naisten tukeminen 
chatissä ti-ke klo 

17–19. 

#ohjaus 
 

Nettikirjepäivystys 
etänä: väkivaltaa 

kokeneiden 
naisten 

lähettämiin 
nettikirjeisiin 
vastaaminen 

viikoittain. 

 

https://monikanaiset.fi/
http://www.mothersinbusiness.fi/
http://www.mothersinbusiness.fi/
http://www.mothersinbusiness.fi/vapaaehtoiseksi
http://www.mothersinbusiness.fi/vapaaehtoiseksi
http://www.naistenlinja.fi/


Plan International 
Suomi 
 
www.plan.fi/vapaaehtois
tyo   
 
Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Ronja 
Karkinen 
ronja.karkinen(at)plan.fi, 
050-5173214 

Tavoitteenamme on 
oikeudenmukainen maailma, jossa 

kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo 
toteutuvat. Toimimme yli 70 maassa 

ja Planin vapaaehtoisena olet osa 
maailmanlaajuista liikettä tyttöjen 

oikeuksien puolesta. Yhdessä 
saamme aikaan muutoksen! 

#tapahtumat 
#viestintä 

 
Paikalliset 

ryhmämme sekä 
nuorten ryhmät 
lastenhallitus, 

Ilmastotsempparit 
ja Nuoret tasa-
arvovaikuttajat 
ottavat uusia 

jäseniä vastaan 
jatkuvalla haulla 

(lastenhallitus 
syksyisin) 

#tapahtumat 
#viestintä 

#valokuvaus 
 

 Vapaaehtoisena 
toimiminen 

tapahtumassa, 
valokuvanäyttelyn 

järjestäminen ja 
somevapaaehtoise

na toimiminen – 
liity 

sähköpostilistallem
me ja saat tietoa 
ajankohtaisista 

mahdollisuuksista 
 

  

Suomen NNKY-liitto 
 
www.ywca.fi 
 
https://ywca.fi/nnky/yhte
ystiedot/ 
 
Ota yhteyttä: 
www.voimasiskot.fi  
 
Ota yhteyttä: 
www.kamalataidit.fi  

 
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen 
Yhdistys) on eri ikäisten, rohkeasti 

toistensa, yhteisöjensä ja koko 
maailman hyväksi toimivien naisten 

ja tyttöjen ekumeeninen liike. 
Kamalat äidit® -ryhmät 

murrosikäisten lasten äideille ja 
Voimasiskot™, naisten 

voimaantumisryhmät ovat Suomen 
NNKY-liiton koordinoimaa 

vertaistoimintaa. 
Suomessa kokoonnumme NNKY:n 24 

paikallisyhdistyksessä monenlaisen 
yhdessä tekemisen, oppimisen ja 

kohtaamisen merkeissä. 
Yhdistyksistä kolme on ruotsinkielisiä.  

  

#ohjaus 
 

Voimasiskot™ -
ryhmän 

vertaisohjaaja. 
Ryhmiä 

perustetaan 
kiinnostuksen 

mukaan eri 
paikkakunnille 
yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. 
Perehdytämme 

jokaiseen ryhmään 
kaksi 

vertaisohjaajaa.  

#ohjaus 
 

Kamalat äidit® -
ryhmän 

vertaisohjaaja. 
Ryhmiä 

perustetaan 
kiinnostuksen 

mukaan eri 
paikkakunnille 
yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. 
Perehdytämme 

jokaiseen ryhmään 
kaksi 

vertaisohjaajaa.  

 
 

Vapaaehtoistehtävi
ä tarjolla monissa 

NNKY:n 
paikallisyhdistyk-
sissä. Ota yhteyttä 

suoraan 
yhdistyksiin, 
yhteystiedot 

löytyvät täältä: 
https://ywca.fi/paik

allisyhdistykset/  

 

http://www.plan.fi/vapaaehtoistyo
http://www.plan.fi/vapaaehtoistyo
http://www.ywca.fi/
https://ywca.fi/nnky/yhteystiedot/
https://ywca.fi/nnky/yhteystiedot/
http://www.voimasiskot.fi/
http://www.kamalataidit.fi/
https://ywca.fi/paikallisyhdistykset/
https://ywca.fi/paikallisyhdistykset/


Tunne rintasi ry 
 
www.tunnerintasi.fi 
 
Ee Eisen, 
järjestösihteeri ja 
vapaaehtoiskoor-
dinaattori, 
ee.eisen(at)tunnerintasi.f
i, 050 570 8317 (myös 
WhatsApp). 

Rintaterveys, rintojen omatarkkailu ja 
rintasyövän varhainen toteaminen. 

Rintojen omatarkkailutiedon 
levittäminen, sote- ja hyvinvointialan 

ammattilaisten kouluttaminen ja 
yhteistyö, rintojen avusteisen 
omatarkkailun kehittäminen, 

yhdenvertainen ja saavutettava 
syöpätyö ja mammografia. 

#ohjaus 
#tapahtumat 

 
Rintojen 

omatarkkailun 
kouluttaja, koko 

Suomi. Voit 
kouluttautua 

rintaterveyden ja 
omatarkkailun 
kouluttajaksi, 

jolloin voit vetää 
koulutuksia, 
opastuksia, 

kouluvierailuja ja 
esitellä 

toimintaamme 
messuilla ja 

tapahtumissa. 

#viestintä 
 

Sometiimiläinen, 
koko Suomi. Tule 

mukaan 
somettamaan 

rintaterveydestä 
omilla ja/tai 
järjestömme 
sometileillä. 

Keksitään yhdessä 
kivoja 

sometempauksia 
ja jaetaan tietoa 

somemaailmasta. 

#tapahtumat 
 

Tapahtuma-
avustaja, koko 

Suomi. Tule 
avustamaan 
messuille ja 

tapahtumiin. 
Ollaan mukana 

sekä pienissä että 
todella isoissa 

tapahtumissa sekä 
järjestämme myös 
itse tapahtumia. 

Voit esitellä 
toimintaamme, 

rakentaa 
messupistettä, 

kuljettaa tavaroita, 
ideoida 

tapahtumasisältöä 
tai vaikka kokata 

herkkuja. 

#viestintä 
 

Podcast-tiimi. Tule 
mukaan tekemään 
ja suunnittelemaan 

Tissipodcastia! 

#käsityöt 
#valokuvaus 

Käsityöt, taide 
ja askartelu. 

Neulo, virkkaa 
tai ompele 

opetusrintoja, 
askartele 

tissikorviksia 
kannatus-

tuotteiksi, ota 
valokuvia ja 
piirrä meille 

värityskuvia – 
kaikki on 

mahdollista! 

Suomi-Syyria 
Ystävyysseura Ry 
 
www.ssys.fi 
 
Nakkam Norii, 
nakkam.norii(at)ssys.fi, 
0505215323 

 
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry pyrkii 

solmimaan ystävyyssiteitä 
syyrialaisten maahanmuuttajien ja 
suomalaisen kantaväestön välille. 
Seura tarjoaa maahanmuuttajille 

kotoutumista tukevaa neuvontaa ja 
toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen 

erilaisten viranomaistahojen ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi 

seura järjestää erilaisia 
verkostoitumistilaisuuksia, retkiä 

sekä juhlia. 
Siltoja vanhemmille- ja Siltoja 

arabiankielisille -hanke 
  

#ohjaus 
#tapahtumat 

#kehittäminen 
 

Oletko kiinnostunut monikulttuurisen toiminnasta tai haluaisitko esimerkiksi opettaa suomen kieltä 
arabiankielisille maahanmuuttajille? Vapaaehtoisena voit hyödyntää taitojasi ja ideoitasi ja 

osallistua omien rahkeidesi mukaan Suomi-Syyria Ystävyysseuran kerhotoiminnan tai retkien 
järjestämiseen. 

http://www.tunnerintasi.fi/
http://www.ssys.fi/


UN Women Suomi 
 
www.unwomen.fi  
 
toimisto(at)unwomen.fi 

UN Women (United Nations Entity 
for Gender Equality and the 

Empowerment of Women) on YK:n 
tasa-arvojärjestö, joka edistää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
vahvistaa naisten ja tyttöjen 

ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. 
UN Women on maailman johtava 

naisten ja tyttöjen 
voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia 

ajava järjestö. UN Womenilla on yli 
200 kehityshanketta yli 90 maassa. 

UN Women Suomi on YK:n UN 
Womenin kansallinen komitea. 

Yhdistys tukee UN Womenin 
päämääriä keräämällä varoja UN 

Womenin työhön ja tekee 
varainhankintaa tukevaa viestintä- ja 

vaikuttamistyötä. 

#kääntäjät 
 

Kääntäjät = 
vapaaehtoisista 
koostuva tiimi, 

joka kääntää UN 
Womenin 

päämajalta tulevaa 
materiaalia 
englannista 

suomeksi. Tiimiin 
voi liittyä 

mistäpäin Suomea 
tahansa ja 

vapaaehtois-
toiminta tapahtuu 

etänä. 

#viestintä 
 

Someaktivistit = 
FB-ryhmän kautta 
toimiva sosiaalisen 
median aktivistien 

ryhmä, joka 
edistää UN 

Womenin teemoja 
somessa. Tiimiin 

voi liittyä 
mistäpäin Suomea 

tahansa ja 
vapaaehtois-

toiminta tapahtuu 
etänä. 

#viestintä 
 

Lehtitiimi = Tasa-
arvo nyt -lehden 

toimitusta tukevat 
vapaaehtoiset. 

Tiimiin voi liittyä 
mistäpäin Suomea 

tahansa ja 
vapaaehtoistoimin
ta tapahtuu etänä. 

#kehittäminen 
 

Materiaalitiimi = 
päivitämme ja 
työstämme UN 

Women Suomen 
vapaaehtoisen 
opasta tueksi 

paikallis-
toimikunnille ja 
vapaaehtoisille. 

Kirjoitamme 
oppaaseen 

vapaaehtoistyön 
käytäntöjä, 

esimerkkejä ja 
vinkkilistoja. 

Tiimiin voi liittyä 
mistäpäin Suomea 

tahansa ja 
vapaaeh-

toistoiminta 
tapahtuu etänä. 

#tapahtumat 
#viestintä 

 
Oranssitiimi = 

suunnitte-
lemme ja 

valmistamme 
materiaalia 
Oranssien 

päivien ajalle 
vapaaehtoisten 
tueksi. Oranssit 
päivät ovat YK:n 
kansainväliset 
päivät naisiin 
kohdistuvan 

väkivallan 
lopettamiseksi 

25.11.–10.12. 
Tiimiin voi liittyä 

mistäpäin 
Suomea 

tahansa ja 
vapaaehtoistoi
minta tapahtuu 

etänä. 

 

http://www.unwomen.fi/

