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ARVOT, MISSIO JA VISIO

ARVOT JA ARVOPERUSTA 

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Osaamisen arvostaminen

• Yhdessä tekeminen sydämellä 

ARVOPERUSTA: SIVISTYS YHTEISKUNNALLISENA MUUTOSVOIMANA JA YKSILÖLLISENÄ VOIMAVARANA

MISSIO  

Edistämme rauhaa, sivistystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kansainvälisten sisarjärjestöjemme ja 
kansallisten yhteistyökumppaniemme kanssa.

VISIO

Olemme tunnettuja ja moderneja edelläkävijöitä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. 



9. VIESTINTÄKANAVAT
• Monikanavainen, eri asiakasryhmät tavoittava viestintä
• SANL:in verkkosivuston kv-ryhmän osio
• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
• Näkyvyys medioissa

LEAN CANVAS 2023 - 2027

4. TOIMINTA JA 
OSALLISTUMISMUODOT

• Yhteinen vaikuttamistyö 
kansallisten verkostojen ja  kv-
sisarjärjestöjen kanssa

• Kulttuurien välinen toiminta
• Osaamisen ja asian-

tuntemuksen jakaminen ja 
kehittäminen

2. KOHDERYHMIEN 
YDINTARPEET

• Osallisuus kansainvälisessä 
naisyhteisöjen verkostossa sekä 
kansallisessa ja kansainvälisessä 
yhteiskunnallisessa 
vaikuttamistyössä

• Osallisuus monialaisen osaamisen 
tunnistavassa innovatiivisessa 
verkostossa

• Työn saannin, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen 
työelämässä 

• Työllistämisen ja työllistymisen 
huolten ja esteiden esiin nosto

• Sisarjärjestöjen yksilöllisten 
tarpeiden huomioiminen

8. ONNISTUMISEN MITTARIT
• Tapahtumien ja julkilausumien/ 

kannanottojen määrä
• Yhteiskokousten/-toiminnan määrää 
• Osallistujilta saatu palaute: toteutuuko 

arvolupaus

Mittariston painopisteet vaihtelevat 
vuosittain.

5. HOUKUTTAVUUS-
TEKIJÄT

• Helposti lähestyttävä
• Verkostojen laajuus ja 

monipuolisuus
• Toimintojen sisältöjen 

korkealaatuisuus
• Asiantuntijuuden 

monialaisuus

1. KOHDERYHMÄT
• Akateemiset naiset
• Akateemista tutkintoa 

opiskelevat naiset 
• Suomeen muuttoa 

harkitsevat akateemiset 
naiset ja opiskelijat  

• Sisarjärjestöt ulkomailla 
• Yhteiskunnalliset päättäjät 

ja lainsäätäjät
• Liike-elämän edustajat

7. KUSTANNUSRAKENNE
• Kansainväliset matkakulut ja osallistumismaksut
• Sisarjärjestöyhteistyö
• Asiantuntijapalkkiot, palkkakustannukset
• Kokous- ja tapahtumakulut
• Alustoiden, kanavien ym. luonti, ylläpito, päivitys ja 

tietoturvallisuus = IT

6. PÄÄASIALLINEN TULORAHOITUS
• Jäsenmaksutuotot, kv-yritykset > yritysyhteistyö
• Ministeriöt, kaupungit ja kunnat, avustus- ja hanke-hakemukset, 

säätiörahoitus, kampanjat, yhteistyökumppaneiden rahoitus
• Konferenssien osallistumismaksut
• Oppilaitosyhteistyö/hankkeet
• Osaamisen ja asiantuntemuksen myynti

3. 
ARVOLUPAUS

Olemme 
kansainvälisissä 
ja kansallisissa 
verkostoissa 
osallistava, 

asiantunteva ja 
vaikuttava 

toimija



VISUALISOITU TOIMINTASUUNNITELMA



TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET JA 
TEEMAVUODET

2023
• KANSAINVÄLISYYS NÄKYY MYÖS 

TOIMINNASSAMME SUOMESSA

• Kv-ryhmän toimintaryhmät ovat 

valtakunnallisia ja tuovat yhteen eri 

paikallisyhdistyksien jäseniä.

• KV-ryhmän tekemisen meininki on 

innostunutta, koska jokainen 

vapaaehtoistoimija on löytänyt juuri häntä 

itseään kiinnostavan toimintaryhmän.

• Tarjoamme Suomeen muuttaneille 

koulutetuille naisille mahdollisuuden 

verkottua suomalaisten kollegoidensa 

kanssa.

• Osallistumme julkiseen keskusteluun ja 

edistämme tasa-arvoisen lainsäädännön 

laadintaa ja lakien toimeenpanon seurantaa 

Euroopan Unionin ja YK:n kanssa.

2024
• OTAMME 

ROHKEASTI 

KANTAA

• Osallistumme 

aktiivisesti Erasmus-

hankkeisiin, joiden 

avulla voimme 

kehittää  laajalti 

erilaisia tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuus-

asioita.

• Verkostossa olevat 

naiset antavat 

arvokasta tietoa ja 

kontakteja omiin 

kotimaihinsa.

2025:
• SISAR-

JÄRJESTÖJEMME 

KAUTTA SUORAT 

YHTEYDET MAIHIN 

OVAT LAAJAT JA 

AKTIIVISET

• Jaamme ympäri 

maailmaa tietoa ja hyviä 

käytänteitä eri 

verkostoissa eteenpäin 

jaettavaksi ja 

hyödynnettäväksi.

• SANL:n kansainvälinen 

toiminta on vilkasta ja 

edistää tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta 

monissa kansainvälisissä 

projekteissa, joihin 

osallistumme.

2026
• VERKOSTOIDUMME 

AKTIIVISESTI 

LAAJASTI 

KANSAINVÄLISESTI 

• Toimintamme rahoitus 

tulee eri maiden sisar-

järjestöiltä, 

ministeriöiltä, YK:lta 

jne....

• Meillä on lukuisia 

erilaisia toimintaryhmiä, 

jotka organisoivat 

toimintaansa 

itsenäisesti eri 

teemojen äärellä 

kansallisesti ja 

kansainvälisesti

2027
• YHDISTÄMME 

ONNISTUNEESTI 

AKATEEMISIA NAISIA 

YMPÄRI MAAILMAN.

• Kansainvälisiä 

kehittämishankkeita eri 

puolilla maailmaa 

toimivien 

sisarjärjestöjen kanssa.

• Kansainvälisten 

sisarjärjestöjen kanssa 

tehtävät 

yhteistyömuodot 

kehittyvät ajassa.

Painopiste on konkreettisessa toiminnassa, teoissa.



SANL strategia ja toimintasuunnitelmat

Paikallisyhdistykset

JÄSENET

SANL 

hallituksen jäsenet
Kv-työryhmä

Toimintaryhmä

Toimintaryhmä

TOIMINTARYHMÄTSANL KV-TYÖRYHMÄ

Muu strategian ja toiminta-

suunnitelman mukainen toiminta

Kv-työryhmän toimintatapa



TOIMINTARYHMÄT

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Nepal-ryhmä

• International Helvi Sipilä Seminar (IHSS)

• ”Monikulttuurinen Vantaa, kansainvälisten kulttuurien ilta” –toimintaan osallistuminen

Painopiste on konkreettisessa toiminnassa, teoissa.

Rauha
• Helena Ranta Forum

• ”Minun polkuni” -toimintaan osallistuminen ukrainalaisten tukemiseksi

Sivistys
• Auroras -verkosto

• Yleissivistävät webinaarit ja seminaarit 

• Tiedon lisääminen, maailmankuvan avartaminen
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