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Puhujat ja esiintyjät

Bändi
Duo Laya + L.
Duo Laya L on kolmen naisen trio, jonka musiikki 
on maanläheistä, herkkää ja mukaansatempaa-
vaa. Runsaiden lauluharmonioiden lisäksi yhtye 
maustaa musiikkiaan kitaralla ja sellolla.

Moderaattori
Mette Nordström
Yle

Toimittaja Mette Nordström on Svenska
Ylen uutisten sisältöpäällikkö ja journalisti.
Nordström on tehnyt pitkän uran ulkomaan-
toimittajana, ja hän on toiminut muun muassa 
Ylen Washingtonin-kirjeenvaihtajana.

Puheenjohtaja
Eva Biaudet
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Eva Biaudet on toiminut Naisjärjestöjen Keskus-
liiton puheenjohtajana vuodesta 2016. Biaudet 
on väsymätön naisten oikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaja. Biau-
det’n puheenjohtamana liitosta on kasvanut yksi 
Euroopan vaikuttavimmista naisten oikeuksia 
edistävistä kattojärjestöistä.

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Riikka Vacker
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Riikka Vacker puheenjohtaa Naisjärjestöjen 
Keskusliiton 110-vuotisjuhlatoimikuntaa, joka on  
työskennellyt vaikuttavan juhlavuoden aikaan-
saamiseksi. Vacker on toiminut naisten
oikeuksien edistäjänä Naisjärjestöjen Keskusliiton 
ja Marttaliiton varapuheenjohtajan tehtävissä.

Puheenjohtaja
Leena Oikarinen
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen 
Yhdistys ry

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistys 
ry on Suomen vanhin suomenkielinen edel-
leen toiminnassa oleva naisyhdistys. Yhdistys 
perustettiin vuonna 1855. Yhdistys pitää esillä 
ja edistää käkisalmelaisuutta ja karjalaisuutta. 
Yhdistys tukee myös entisten käkisalmelaisten 
ja heidän jälkeläistensä tai muiden toimijoiden 
hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoituksen 
toteutumista.

Toiminnanjohtaja
Anniina Piiroinen
Exit – pois prostituutiosta ry

Exit – pois prostituutiosta ry työskentelee 
seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution 
vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn 
ja tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön. Vuonna 
2008 perustettu Exit ry on yksi Naisjärjestöjen 
Keskusliiton uusimmista jäsenistä.

Puheenjohtaja
Nina Hahtela
Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Suomen sairaanhoitajaliitto ry on sairaan-
hoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee 
sairaanhoitajien työn merkitystä näkyväksi ja 
nostaa rohkeasti sairaanhoitajien ääntä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. Sairaanhoitajaliitto 
tukee naisvaltaisella alalla toimivia sairaanhoitajia 
pitämään huolta sekä osaavasta ja asiantunte-
vasta ammatistaan että omasta hyvinvoinnis-
taan. Liitto perustettiin vuonna 1925.

Hallituksen jäsen
Topi Vaarala
Women in Mining Suomi ry

Women in Mining Suomi ry on vuonna 2018 
perustettu verkostoitumiskanava kaikille kaivos- 
ja kaivannaisaloilla toimiville naisille työtehtävistä 
ja koulutustaustasta riippumatta. Women in
Mining Suomi ry on yksi uusimmista Naisjärjes-
töjen Keskusliiton jäsenistä liityttyään liittoon 
vuonna 2021.

Hyvinvointitoiminnan suunnittelija
Fathi Osman
African Care ry

African Care ry on vuonna 2001 perustettu
naisten ja lasten hyvinvoinnin puolesta Suomessa 
ja Somaliassa työskentelevä maahan muutta-
neiden naisten perustama kansalaisjärjestö. 
Järjestön synnytysklinikka- ja koulutushankkeet 
mahdollistavat Somaliassa vuosittain lähes tuhat 
turvallista synnytystä.



Näyttelijäntaiteen professori
Elina Knihtilä
Women in Film & Television Finland
ry:n puheenjohtaja

Pitkän näyttelijän uran tehnyt Elina Knihtilä toimii 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijän-
työn professorina, sekä Women in Film & Tele-
vision Finlandin puheenjohtajana. Knihtilä on 
työskennellyt naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi kulttuurin kentällä
vuosikymmeniä. Women in Film & Television 
Finland on perustettu vuonna 2014.
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Rahastonhoitaja
Mikaela Steffansson
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten 
Yhdistysten Liitto ry

Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (YWCA) 
on yli sadassa maassa toimiva eri ikäisten,
rohkeasti toistensa, yhteisöjensä ja koko
maailman hyväksi toimivien naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuu-
rinen liike. Suomeen vuonna 1896 perustettu 
NNKY on yksi Suomen vanhimmista naisjärjes-
töistä.

Projektisuunnittelija
Jaana Tiiri
Vammaisten naisten valtakunnallinen 
yhdistys-Rusetti ry

Vammaisten naisten valtakunnallinen
yhdistys-Rusetti ry edistää vammaisten tyttöjen, 
naisten ja naiseksi itsensä tuntevien hyvinvointia, 
unelmien toteuttamista ja voimaantumista. 
Rusetin visiossa voimaantuneet vammaiset 
naiset ja tytöt toteuttavat omia oikeuksiaan ja 
unelmiaan yhdenvertaisessa ja esteettömässä 
Suomessa. Rusetti perustettiin vuonna 2016.

Valmentajana Anneli Laine-Näätänen
Olarin Voimistelijat
OVO Team

OVO Team on hallitseva Suomen mestari ja yksi 
maailman parhaita joukkuevoimistelun joukkueita. 
OVO Team valmistautuu Suomen Voimistelu-
liiton ja Helsingin kaupungin marraskuussa 2021 
Helsingissä järjestämiin joukkuevoimistelun 
MM-kilpailuihin. Joukkueen valmennuksesta 
vastaa Anneli Laine-Näätänen. Esitys kertoo 
Freddie Mercuryn tarinaa, ja musiikki on tietysti 
Queenin.

Presidentti
Tarja Halonen
Presidentti Tarja Halonen on monien lasikattojen 
rikkoja ja laajasti suomalaisten tyttöjen ja naisten 
esikuva. Hän on Suomen ensimmäinen nainen 
ulkoministerinä ja presidenttinä sekä pitkä-
aikainen tasa-arvon ja naisten oikeuksien sekä 
kestävän kehityksen puolestapuhuja. Presidentti 
Halonen toimii Naisjärjestöjen Keskusliiton ja
tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtajana.

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on YK:n 
tasa-arvojärjestö UN Womenin HeForShe 
-solidaarisuuskampanjan lähettiläs. Presidentti 
on puhunut sukupuolten tasa-arvon sekä
naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta
voimakkaasti kansainvälisillä areenoilla.

Vieraileva professori Göteborgin
yliopistossa ja Nonresident Senior Fellow
Cecilia Malmström
Peterson Institute for International 
Economics (PIIE)

Cecilia Malmström on mittavan poliittisen 
uran tehnyt ruotsalainen poliitikko ja politiikan 
tutkimuksen tohtori. Malmström on toiminut 
komissaarina Euroopan komissiossa ja EU-asioista 
vastaavana ministerinä Ruotsin parlamentissa. 
Nykyään hän toimii vierailevana professorina 
Göteborgin yliopistossa sekä vierailevana 
vanhempana tutkijana Peterson Institute for 
International Economics (PIIE) -instituutissa. 
Malmström tunnetaan painokkaana tasa-arvon 
puolestapuhujana.

Varapuheenjohtaja
Ramieza Mahdi
Svenska Kvinnoförbudet

Ramieza Mahdi on pohjanmaalainen poliitikko ja 
Svenska Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja. 
Somaliassa syntynyt Mahdi on toiminut myös 
Vaasassa kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2017. 
Mahdi on esikuvallinen tasa-arvon, yhden-
vertaisuuden ja haavoittuvassa asemassa olevien 
puolestapuhuja. Svenska Kvinnoförbundet
perustettiin vuonna 1907.

Komissaari
Jutta Urpilainen
Kansainvälisten kumppanuuksien EU-komis-
saari Jutta Urpilainen on tunnettu merkittävästä 
poliittisesta urastaan niin Suomessa kuin EU:ssa. 
Urpilainen on rikkonut useita lasikattoja uransa 
aikana; Suomen ensimmäisen komissaarinaisen 
tittelin lisäksi hän on ensimmäinen nainen, joka 
on hoitanut sekä valtiovarainministerin salkkua 
että SDP:n puheenjohtajuutta. Työssään Urpilai-
nen ajaa sinnikkäästi koulutuksen ja tasa-arvon 
edistämistä.



Näyttelijä
Minttu Mustakallio
Minttu Mustakallio on Jussi- ja Venla-palkittu 
näyttelijä, joka on tunnettu monipuolisista
elokuva- ja televisiorooleistaan. Mustakallio
toimii Women in Film & Television Finlandin 
hallituksessa.

Vuoden teatterinäyttelijä -ehdokas 
Wenla Reimaluoto
Wenla Reimaluoto on nuori helsinkiläinen
näyttelijä, joka innostuu tummien tangojen 
ja vivahteikkaiden runojen tulkitsemisesta. 
Reimaluoto on ehdolla Vuoden teatterinäyttelijä 
-palkinnon saajaksi. 
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Toimitusjohtaja
Gunvor Kronman
Hanasaaren kulttuurikeskus

Gunvor Kronman on Hanasaaren kulttuuri-
keskuksen toimitusjohtaja ja Suomalais-ruotsa-
laisen kulttuurirahaston johtaja. Kronmanille on 
myönnetty useita kunniamainintoja Suomen ja 
Ruotsin välisten yhteyksien edistämisestä.
Kronman toimii myös maailmanlaajuisen
lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin
kansainvälisen hallituksen puheenjohtajana.

Pääsihteeri
Terhi Heinilä
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi 
Heinilä on luotsannut liittoa vuodesta 2014. 
Heinilä on palkittu ja aktiivinen esikuva naisten 
oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon
edistäjänä. Heinilän aikana Naisjärjestöjen
Keskusliitto on kasvanut 70 jäseniseksi katto-
järjestöksi, jossa on noin 400 000 jäsentä.
Heinilä toimii aktiivisena vaikuttajana myös
kansainvälisesti, kuten Euroopan komission 
urheilun korkean tason työryhmässä.


