
 

NAISEN TEKO KUNNIAMAININTA 2016 

 

Zonta International Piiri 20 NAISEN TEKO - kunniamaininta 

NAISEN Teko-kunniamaininnalla Zonta International Piiri 20 haluaa kunnioittaa työssään ja 

erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissään ansioituneita naisia, jotka henkilökohtaisella 

sitoutumisellaan, ammattitaidollaan ja osaamisellaan ovat merkittävästi toimineet naisen aseman 

parantamiseksi Suomessa. Kunniamaininnan saajat valitsee ZI Piiri 20:n Palvelutoimikunta, jonka 

jäsenet ovat governorin nimittämiä. Huomionosoituksia on annettu vuodesta 1988 lähtien. Mm. 

seuraavia henkilöitä on näiden vuosien aikanapalkittu: valtioneuvos Riitta Uosukainen, professori 

Helena Ranta, teatterijohtaja Ritva Siikala, dosentti Teija Tiilikainen, professori Pirjo Mäkelä, 

professori Sirkka-Liisa Kivelä.  

  

Zonta International, Piiri 20 on päättänyt antaa vuoden 2016 Naisen teko- kunniamaininnan 

Yleisradion toimittaja Tiina Merikannolle ja Tukinainen ry:lle. 

Tiina Merikanto 

Toimittaja Tiina Merikanto on tehnyt sitkeän johdonmukaisesti vuosien ajan ohjelmia 

vanhustenhoidosta ja seurannut monipuolisesti SOTEn kehittämistä.Tiina Merikanto on 

voimakas toimittaja, mutta hänen aina asiallinen asioiden käsittelytapansa luo uskottavuutta 

median tehtävään kansalaisinfon lähteenä. Hän ei koskaan ammu ns. ylitse, vaan on vakaan 

asiallinen eikä ole huhujen yms. vietävissä. Koulutukseltaan hän on historianopettaja, joka 

hallitsee lähdekritiikin, mutta samalla osaa avata Maija Meikäläisellekin vaikeita asioita 

konkretialla ohjelmissaan. Hänellä näyttää myös olevan missio ja visio jokaisen kansalaisen 

hyvästä ja tasa-arvoisesta palvelukohtelusta. Tiina Merikanto ei ole koskaan hyökkäävä tai 

aggressivinen oman itsensä korostaja, vaan hän menee tuleen asia edellä.  

 

Terveydenhuolto ja vanhusten asiat ovat mitä ajankohtaisimpia naisaiheita, joiden 

asiantuntijana Merikannon työnantajakin näyttää häntä pitävän. Merikanto sopii hyvin 

Naisen Teko- kunniamaininnan saajaksi juuri sen vuoksi, että hän nimenomaan omassa 

toimittajan arkityössään edistää meille zontille tärkeitä asioita, joita olemme itsekin pitäneet 

esillä Keltaisen Ruusun kampanjallamme Sisarta ei jätetä, joka kohdistui vanhustyöhön 

(yhdessä Vanhustyön Keskusliiton kanssa). Tiina Merikanto on naisena hyvä esimerkki muille 

naisille ja tytöille. 

 

 

Tukinainen Ry 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on seksuaalirikosten uhrien tukijärjestö, joka tekee työtä 

naisten turvallisuuden lisäämiseksi, naisten auttamiseksi ja voimaantumiseksi.  

Raiskauskriisikeskusta hallinnoi Tukinainen ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys. Toimintaa 

rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ry. 

 

Tukinaisen toimintaperiaatteita ovat ammatillisuus, eettisyys, tarjottavan avun 

maksuttomuus asiakkaalle ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tukinainen tarjoaa 



 

maksutonta terapeuttista ja juridista ammattiapua seksuaalista väkivaltaa ja/tai 

hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen.  

 

Tukinaisen tehtäviin kuuluu seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kohtaamiseen ja 

hoitoon sekä juridisiin kysymyksiin liittyvän tietotaidon valtakunnallinen lisääminen ja näistä 

asioista tiedottaminen. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöille suunnattujen koulutusten 

ja konsultaation avulla  

 

Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vaikeasti tunnistettavia ilmiöitä. 

Erityisesti nuoriin ja lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset sekä lähisuhdeväkivalta ovat 

rikoksia, joissa asian ilmi tuleminen kestää usein pitkään. Näistä rikoksista tehtävien 

ilmoituksien määrät ovat lisääntyneet. Seksuaalinen väkivalta osana lähisuhdeväkivaltaa on 

tiedostettu, mutta yhä vaiettu asia kaikkialla maailmassa. Raiskauskriisikeskus työskentee 

edesauttaakseen avointa ja kehittävää julkista keskustelua näistä aiheista.   

 

Tukinaisen toiminta liittyy tiiviisti Zonta says NO –kampanjaan. Lisäksi seksuaalirikokset ja 

lähisudeväkivalta ovat olleet viime kuukausina voimakkaasti esille suomalaisessa 

yhteiskunnassa. 

 

Lisätietoja  

Palvelutoimikunnan puheenjohtaja Marjukka Aaltonen, 050 420 4205 

Zonta International Piiri 20, Governor Salla Tuominen, 040 575 1547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen 

palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 

65 Zonta-kerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, 

taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa 

maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla 

sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamista.      

 


