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Suomen Naisresurssikeskusten yhdistys ry pahoittelee jäsenorganisaationsa PohjoisKarjalan Karellikeskus Oy:n taloustilannetta.
Yhdistys
painottaa, että Karellikeskuksen konkurssi vain konkretisoi sen, että
naisresurssikeskukset
tarvitsevat
perusrahoitusta
hankerahoituksen
lisäksi.
Naisresurssikeskusten ensimmäisen aallon jälkeen resurssikeskustoiminta on
päättynyt jo mm. Seinäjoella, Vaasassa, Lahdessa ja Porissa. Toiminnan päättymisen
syy on aina ollut toiminnan riippuvaisuus hankerahoituksesta.
Sisäasiainministeriön toimeksiannosta vuosina 2004-2005 tehtiin selvitys Alueellisen
naisresurssikeskusohjelma kehittämissuunnitelmaksi. Sen tavoitteena oli
a) käynnistää prosessi, joka johtaa naisresurssikeskusten elinvoimaisuuden
vahvistamiseen ja kansallisen kattavuuden kasvattamiseen eurooppalaiselle
tasolle
b) tuottaa ehdotus alueellisen naisresurssikeskusohjelman sisällöksi ja
toteuttamissuunnitelmaksi, jonka tuloksena kymmenkunta maa- tai seutukuntaa
voi alkaa toteuttaa ohjelmaa.
Selvityksen tuloksena syntyi Naisten voimavaraohjelma (http://www.sinni.fi/liitetied/NAVARA.pdf), jonka
tarkoituksena on varmistaa naisresurssikeskusten perusrahoitus. Rahoitus ei ole vielä kuitenkaan käynnistynyt.
Resurssikeskusten toinen aalto
Naisten resurssikeskusten toiminta on jälleen aktivoitunut niin Suomessa kuin Euroopassakin. Esim. Ruotsissa
naisresurssikeskuksia on yli 100. Naisten resurssikeskukset ovat naisten osaamiskeskuksia, joissa syntyy mm.
sosiaalisia innovaatioita. Suomessa resurssikeskustoiminnan toisen toiminta-aallon (ensimmäinen 1990-luvulla)
aikana resurssikeskuksia toimii seuraavilla paikkakunnilla (suluissa perustamisvuosi):
-

Kokkola, Osuuskunta Naisten Talo (perustettu 1995)
Joensuu, Pohjois-Karjalan Karellikeskus Oy (1999), keskukset myös Ilomantsissa, Lieksassa ja
Tohmajärvellä
Vantaa, Nicehearts ry. (2001)
Iisalmi, Reaktori – naisten resurssikeskus (2004)
Kuopio, Reaktori – naisten resurssikeskus (2006)
Kajaani, Kainuun Naisten Talo Woimala (2005)
Oulu, SINNI voimavarakeskus Oy – naisten ja tyttöjen resurssikeskus Pohjois-Pohjanmaalla (2005)
Varkaus, Keski-Savon resurssikeskus Helemet (2005)

Lisäksi naisten resurssikeskuksia valmistelevaa toimintaa (hankkeita, selvityksiä) on mm. seuraavilla paikkakunnilla: Turku, Tampere, Pello, Rovaniemi, Lahti, Hämeenlinna, Raahe, Ylivieska, Kalajoki ja Pieksämäki.
Naisten resurssikeskukset ovat aluekehitystoimijoita. Keskukset ovat profiloituneet osin toisistaan poikkeavasti.
Valtakunnallisen yhdistyksen avulla osaamisvaihtoa tehdään seuraavilla alueilla:
1)
2)
3)
4)
5)

naisten yrittäjyyden ja työllistymisen tukitoimet
sukupuolitietoinen aluekehittäminen
tasa-arvon valtavirtaistaminen alueellisesti
monikulttuuristen naisten yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen
naisten yhteiskunnallisen aktiivisuuden tukeminen

Naisten resurssikeskukset toimivat poikkisektoraalisesti yhteistyössä
julkisen sektorin kanssa työskennellään esim. suvauksen ja tasa-arvosuunnittelun tiimoilta sekä
tehdään alueellista kehittämistyötä hankkeiden avulla
yksityisen sektorin kanssa: hankeyhteistyö, yrittäjyyteen liittyvät toiminnat
kolmannen sektorin kanssa: naisten resurssien näkyväksi tekeminen, naiskulttuurin tukeminen, naisten
yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääminen, naisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien lisääminen
alueellisesti
Suomen naisresurssikeskusten yhdistys toivoo, että Joensuun naiset pysyvät mukana toiminnassa ja jaksavat
jatkaa alueensa kehittämistä. Pohjois-Karjalan Karellikeskus Oy on työskennellyt hankerahoituksella erittäin
tuloksekkaasti. Yhdistys painottaakin, että myös naisten hyväksi tehtävää toimintaa tulee rahoittaa!
Kehittämistyön osaajien toiminnan rahoittamiseen tulee löytyä pysyvä rahoitus julkiselta sektorilta.
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