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Johdanto 
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Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen 

ihmisoikeusrikkomus.  

 

Myös Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on yksi 

suurimmista ihmisoikeusongelmista (Hallituksen tasa-arvo-

ohjelma 2020-2023).  

 

Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista 

toiseksi eniten, ja parisuhteessa olleista naisista lähes 

kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin 

tekemään väkivaltaa. 

 

Zonta International on 100 vuoden ajan tehnyt töitä – visionsa 

mukaisesti - sellaisen maailman eteen, jossa kukaan nainen 

ei eläisi väkivallan pelossa. 

 

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena, missä naisten 

oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy 

käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä. 

 

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten 

kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus 

päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa. 

 

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa. 



Zontat sanovat EI naisiin 

kohdistuvalle väkivallalle 
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Zonta International liittyy YK:n ”Oranssit päivät” –

kampanjaan Zonta Says NO to Violence Against Women – 

teeman alla. 

 

Kampanja käynnistyi vuonna 2012 ja sen kautta Zonta-

kerhot ympäri maailman ovat lisänneet tietoisuutta naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. 

 

Tämä vuosittainen kampanja alkaa 25.11. joka on YK:n 

kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 

lopettamiseksi. Kampanja päättyy YK:n ihmisoikeuksien 

päivään 10.12. Näiden 16 ns. aktivisminpäivän aikana 

tapahtuu Zonta Says NO –tunnuksen alla ympäri maailmaa. 

 

Tästä oppaasta löydät ideoita siihen, miten teidän kerhonne 

voisi kampanjaa toteuttaa omalla paikkakunnallanne. 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista. Se voi olla 
lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kuten psykologista alistamista, parisuhteessa tapahtuvaa 
raiskausta, lyömistä ja pahoinpitelyä tai seksuaalista häirintää, lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, avioliittoon pakottamista, digitaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää tai 
vainoamista. Se voi myös olla ihmiskauppaan liittyvää alistamista ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä tai tyttöjen sukuelinten silpomista, lapsiavioliittoja tai muuta ns. kunniaan 
liittyvää väkivaltaa.  

 – HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2020-2023 

 



Kampanjan tavoitteet 

Lisätään tietoisuutta 
 
Kampanjan tavoite on lisätä tietoisuutta naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvasta väkivallasta. Ensimmäinen askel asioiden 

muuttamiseksi on ymmärtää, että epäkohta on todellinen ja 

asioiden pitää muuttua.  

 

 

Toimitaan yhdessä 
 

Zonta says NO –kampanja on Zonta-järjestön yhteinen, 

maailmanlaajuinen kampanja. Vaikuttavuutemme on näin 

suurempi, kun jäsenemme ja kerhot eri puolilla maailmaa 

kampanjoivat yhtä aikaa saman asian puolesta. 

Kampanjan aikana voimme tuntea olevamme osa tätä globaalia 

yhteisöä ja voimaantua itsekin tämän tärkeän yhteisen työn 

kautta. 

 

Kampanjoidaan somessa 
 

Tärkeä osa kampanjaa on myös kerätä tarinoita ja kuvia 

hankkeistamme ja jakaa niitä Zonta-järjestön kanavilla. Tämä 

edelleen vahvistaa kampanjamme vaikuttavuutta. 

 

1 

2 

3 
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Ennen kampanjaa 
1. Aloita kampanjan suunnittelu jo keväällä. 

(Seurantakyselyssä monet viittasivat siihen, että aika 

loppui kesken syykaudella.) 

 

2. Kokoa työryhmä ja nimeä projektinvetäjä. Huom. Tämä ei 

ole vain Naisten oikeuksien toimikunnan hanke, vaan 

vuoden suurin vaikuttamiskampanja. 

 

3. Ideoi ja tee projektisuunnitelma. Jos joku idea ei toteudu, 

siirry varasuunnitelmaan. 

 

4. Seuraa Piirin viestintää ja tarjolla olevia materiaalia. 

 

5. Informoi Piirin naisten toimikuntaa jo etukäteen kerhonne 

suunnitelmasta. Tämä auttaa erityisesti tiedottamisessa 

Piirin tasolta, sillä media on kiinnostunein kampanjasta 

etukäteen ja 25.11. 

 

 



Ideoita kampanjaan 
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Valaise kotipaikkakuntasi 

rakennuksia oranssiksi 
• Etsi kumppaneita (valaistussuunnittelijoita, valaistusyrityksiä). 

• Etsi sponsoreita, jotka olisivat valmiita maksamaan kulut. 

• Uusissa rakennuksissa voi olla jo valmiina valojärjestelmä, jolla 

rakennuksen voi valaista oranssiksi. 

• Yhdessä samanmielisten järjestöjen kanssa mahd. kustannukset ovat 

pienemmät (YK:n oranssit päivät). 

• Valo voi olla myös pienimuotoisempi näyttely, jossa käytetään valoa 

ja oranssia väriä. 

• Valoja voi peittää oransseilla kalvoilla oikean värin saamiseksi 

(muista paloturvalllisuus). 

• Voit peittää ikkunat ohuella oranssilla paperilla tai kankaalla, niin että 

sisältä tuleva valo näyttää oranssilta. 

• Ilmoita valaistut rakennukset myös UN Womenin verkkosivuilla. 
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Pukeudu oranssiin 

• Pue patsaita oranssiin. 

• Käytä some-kuvassassi 

kampanjan kehystä. 

• Ota itsestäsi valokuva tai 

video oranssiin pukeutuneena 

ja jaa se somessa. 
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Muista väkivallan uhreja 

• Muista väkivallan uhreina menehtyneitä. 

• Jaa väkivallasta selviytyneiden tarinoita. 
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Järjestä näyttely 

• Näyteikkunat, kirjastot 
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Kutsu miehet mukaan 

sitoutumaan kampanjaan 
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Järjestä liikuntatapahtuma 

• Marras-joulukuun kelejä uhmaten! 

• Tapahtumaan voi yhdistää sekä tiedottamista että 

varainkeruuta 
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Tee yhteistyötä koululaisten 

ja opiskelijoiden kanssa 

• Järjestä yhteinen kampanja opiskelijoiden kanssa. 

• Tarjoa koulutusta tai näyttely kouluihin. 

• Etenkin digihäirintä on nuoria koskettava aihe. 

• Tarjoa itsepuolustuskurssi nuorille. 
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Järjestä kulkue, marssi tai 

paraati 
• Tai kokoonnu ryhmänä julkisella 

paikalla. 

• Tarkista, milloin pitää tehdä 

ilmoitus poliisille! 
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Visioi 

• Kuvittele, millainen olisi maailma ilman väkivaltaa. 

• Julkaise aiheesta. 

• Tee visioinnista videohaaste sosiaaliseen mediaan. 

• Haasta nuoret mukaan. 
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Kutsu päättäjiä mukaan 

tai tunnettu henkilö 

kampanjan keulakuvaksi 

• Etsi kampanjalle tunnettu 

henkilö keulakuvaksi tai 

sponsoroimaan kampanjaa. 

• Kutsu päättäjiä mukaan 

sitoutumaan näkyvästi 

kampanjan tavoitteeseen tai 

puhumaan aiheesta 

tapahtumissa, videolla, 

sosiaalisessa mediassa. 



- 16 - 

Tee yhteistyötä 
• Toisten Zonta-kerhojen kanssa 

• Osallistu Piirin somekampanjaan. 

• Samanmielisten järjestöjen kanssa esim. 

Soroptimistit, Nytkis, Martat… 

• UN Women – Oranssit päivät ovat samaa YK-

kampanjaa. Käytä myös hashtagejä #oranssipäivät 

#väkivaltaavastaan ja #OrangetheWorld 
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Opiskele ja jaa tietoa 
• Tutki aihetta itse. 

• Selvitä tilanne omalla 

paikkakunnallasi. 

• Etsi faktat tilastoista. 

• Jaa tietoa kerhossasi. 

• Jaa tietoa sosiaalisessa mediassa. 

• Tiedota naisiin kohdistuvasta 

väkivallasta julkisilla paikoilla. 

• Järjestä virtuaalinäyttely. 
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Järjestä seminaari tai 

webinaari 
• Kutsu päättäjiä keskustelemaan. 

• Haastattele paikallista poliisia . 

• Jaa haastattelu myös web-sivulla tai sosiaalisessa mediassa. 

• Järjestä virtuaalinen tapahtuma esim. webinaari. 

• Järjestä aiheeseen liittyvä elokuvanäytös. 

• Tutustukaa ennalta sovittuun elokuvaan tai kirjaan, ja 

järjestäkää sen pohjalta keskustelutilaisuus tai oman kerhon 

tapahtuma. 
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Keskity naisiin 

kohdistuvaan häirintään 

työelämässä 

Mikä on tilanne työpaikallasi? 

• Onko työpaikallasi selkeät ohjeet seksuaaliseen häirintään 

liittyen? 

• Toimintatavat asioihin puuttumiseen? 

• Onko tieto helposti kaikkien saatavilla ja henkilökunta koulutettu? 

• Ota tarvittaessa yhteyttä toimitusjohtajaan/henkilöstöosastoon 

tilanteen kartoittamiseksi. 

• Muista myös seuranta (merkitse kalenteriisi, milloin palaat 

asiaan), tämä on tärkeää parannusten aikaan saamiseksi. 

 

• Kampanjoi sosiaalisessa mediassa. 
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Kirjoita lehtijuttu, 

yleisönosastokirjoitus tai 

blogikirjoitus 
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Kampanjoi digitaalista 

häirintää ja vihapuhetta 

vastaan 
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Kampanjoi ja osallistu 

sosiaalisessa mediassa 

• Julkaise, jaa edelleen kerhosi seinällä tai omassa 

somekanavassasi, tykkää. 

• Tarkista kampanjan hashtagit Piirin ja ZI:n sivuilta. 
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Lahjoita 

• Tee lahjoitus Zonta Foundation for Womenille 

väkivallan vastaiseen työhön. 

• Tee lahjoitus lähisuhdeväkivallasta toipuville esim. 

ensi- ja turvakoteihin (raha- tai tavaralahjoitus. 
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Ota yhteyttä mediaan 

• Tee lehdistötiedote (huom. median kiinnostus on 

suurin ennen kampanjaa ja 25.11. ) 

• Kutsu media paikalle (lehdistö, radio, TV) 
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Lisätietoja 

 

• Piiri 20 Uutiskirje 

 

• www.zonta.fi 

 

• www.zonta.fi/zonta-says-no/ 

 

• www.zontasaysno.com 

 

• Piiri 20 intra 

• kirjautuminen zonta.fi-sivun 

kautta, linkki löytyy alareunasta 

• Unohtuiko salasana: laita viesti 

webmaster@zonta.fi 

-> Työkalut -> Naisten oikeudet 

 

• Facebook: Zonta International 

District 20 

 

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.fi/zonta-says-no/
http://www.zonta.fi/zonta-says-no/
http://www.zonta.fi/zonta-says-no/
http://www.zonta.fi/zonta-says-no/
http://www.zonta.fi/zonta-says-no/
http://www.zontasaysno.com/
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Kampanjan aikana 
 

 

Ota valokuvia ja videoita! (Ks. Vinkit seuraavalla sivulla) 

 

Jaa kuvia ja julkaisuja eri kanavissa (Facebook, Instagram, 

Twitter, verkkosivut). 

 

Muista hashtagit! Ne lisäävät näkyvyyttämme. 

 

Valokuvausvinkkejä 
• Sisällytä logomme tai Zonta-

materiaaleja kuvaan. 

• Kuvaa monenlaisia ihmisiä – naisia 

ja miehiä, eri ikäryhmiä, eri etnisiä 

ryhmiä…). 

• Tilannekuvia, ei vain poseerauksia 

ja ryhmäkuvia 

• Käytä luonnonvaloa aina kun 

mahdollista, ei lisätehoste-

filttereitä. 

• Kuvaa tapahtuman tunnelmaa. 

• Kuvaa toimintaa. 

• Toimi kuvaajana hienovaraisesti. 

• Ota myös lähikuvia, jotka kertovat 

tarinaa. 

• Ystävällisiä, ammattimaisia, 

monikulttuurisia, globaaleja kuvia. 

• Keskity ihmisiin. 

 

MUISTA 
• Pyydä aina lupa kuvauskohteelta ja 

valokuvaajalta. 

• Korkea resoluutio (300 dpi/ppi) 

• Jpg tai png 

• Julkaise mahdollisimman nopeasti. 

• Kuvatun henkilön nimi ja tehtävä/titteli 

mukaan 

Tapahtumien yhteydessä  
• Valokuvauslupa kannattaa sisällyttää 

automaattisesti ilmoittautumiseen 

(”ilmoittautumalla olet antanut 

luvan…”). 

• Lupa voidaan sisällyttää lippuun 

(”tämän lipun haltija antaa luvan…”). 

• Voit laittaa paikan päälle kyltin 

kertomaan siitä, että valokuvia tullaan 

ottamaan (”osallistumalla tähän 

tapahtumaan annat luvan…”). 

• Kerro valokuvaamisesta juonnon 

yhteydessä (”jos et haluat tulla 

kuvatuksi, ilmoita siitä kuvaajalle…”). 
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Kampanjan jälkeen 
1. Pohdi ja arvioi yhdessä työryhmän kanssa, miten 

kampanjanne sujui. 

 

 

2.  Tee kampanjan jälkiarviointi:  

• Miten kerho toteutti Zonta Says NO –kampanjaa 

• Palaute kampanjasta (mikä meni hyvin/mitä oppeja 

tulevaan) 

• Kuvia 

• Varaudu vastaamaan Piirin Naisten oikeuksien 

toimikunnan seurantakyselyyn. 

 

3. Jaa lisää materiaalia somekanavissa. 

 

4. Kirjoita juttu paikallislehteen. 

 

5. Kirjoita juttu tapahtumastanne Piirin uutiskirjeeseen. 

 

6. Kirjoita tapahtumasta englanninkielinen tarina Zonta 

Internationalin sivulle -> My Zonta –> Share your Story. Muista 

valita lomakkeesta ’Zonta says NO’. 

 



ALLA BARN HAR RÄTT TILL 

EN BARNDOM 

Kiitos, kun sanot EI! 

zonta.fi/zonta-says-no/ 

www.zontasaysno.com 25.11. - 10.12. 


