
RAHA & SIJOITTAMINEN 

Feministisin teko minkä nainen voi 

tehdä on ottaa raha-asiat haltuun 

Iina Artima Kyrki 

MeNaisten päätoimittaja 



ME NAISET  

Fiksua viihtymistä! 

- Se ”härömpi” naistenlehti 

- Naisten puheenaihemedia printissä ja verkossa 

- Aina ajankohtainen: puheenaiheet, ilmiöt, henkilöt & lifestyle 

- Vahva oma ääni:  Fiksu huumori ja asenne 

 



ME NAISTEN LUKIJAT  

Aktiivisia ja uteliaita naisia 

- 25-55-vuotiaita fiksuja, aktiivista elämää eläviä naisia 

- Uteliaita suunnannäyttäjiä ja kiireisiä tasapainon etsijöitä 

- Kiinnostuneita uutuuksista 

- Haluavat olla oman tuttavapiirinsä edelläkävijöitä 

- Etsivät hyviä diilejä, ajan ja rahan säästöä 
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              #NAISTENVUORO! 
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”Ikäni olen tehnyt työtä naisten 
aseman parantamiseksi, ja nyt 
näen, miten nuoret naiset nousevat 
puolustamaan oikeuksiaan.” 
 
Kaari Utrio, HS 8.4.2018 

 
 
 







HERÄÄMINEN ON JO TAPAHTUNUT 

   Kuluneen  vuoden  aikana  suomalaiset 

naiset  ovat  heränneet  vaurastumiseen  ja 
taloudellisen  itsenäisyyden  saavuttamiseen 

voimakkaasti.  
 

Ilmiö  näkyy  paitsi  julkisessa  keskustelussa, 
myös  raha- ja ura-aiheisten  FB-ryhmien 

lisääntymisenä.  

! 





#METOO 

Vaurastuminen  liittyy olennaisesti myös 
#metoon  kaltaisiin  yhteiskunnallisiin  

ilmiöihin. Kun koulutettuja,  itsenäisiä  naisia  
on riittävästi, he  alkavat  ajaa  omia  etujaan.  

 

 

 



MERKITYS MINULLE JA MUILLE 

Käynnissä olevan muutoksen seurauksena yhä 
useampi on ryhtynyt säästämään ja sijoittamaan 

järjestelmällisesti – tai ainakin suunnittelee tekevänsä 
niin.  

 
Suurin kynnys aloittamiselle ja vaurastumiselle on 

tiedon puute tai toisaalta tiedon ylitarjonta.  
 

Ihmisiä kiinnostaa tällä hetkellä se, miten 
vaurastumiseen oikeasti pääsee kiinni ja miten 
vaurastumisella voisi olla laajempi merkitys tai 

lisäarvo lähipiirille ja yhteiskunnalle.   
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Toimi ennen kuin on 

myöhäistä! 
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       Ajatus yhdestä urasta ja            

tulonlähteestä on vanhentunut 
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        Me Naisten tehtävä 

Keskeisenä tehtävänämme ei ole enää herättää naisia ajattelemaan 

omaa talouttaan, sillä se on jo tapahtunut.  

 

Sisältöjen tarkoitus on päästä aikeesta tekoihin ja sijoittaa naisten 

vaurastuminen osaksi isompaa yhteiskunnallista päämäärää.   
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Paikannamme vaurastumisen 
tiellä  olevia  esteitä  ja  
annamme  konkreettisia  ohjeita 
ja  neuvoja,  miten  ne  
selätetään.  
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                     Haaste 

Miten saamme naiset oivaltamaan, että oman 

vaurastumisen miettiminen on itse asiassa koko 

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämistä? 
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  Rahasta saa ja pitää puhua 

Haastetaan ja vahvistetaan uutta puhetapaa: Vaurastuminen ei ole itse asiassa itsekäs 

teko, vaan sen avulla saadaan aikaan muutos, jossa naiset nousevat puolustamaan 

omia oikeuksiaan.  

 

Vaurastumisesta puhuminen johtaa siihen, että naisten palkat nousevat ja naisten ja 

miesten välinen epätasa-arvo loivenee 
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                     Sisältö  

Inspiraatiota ja samaistumista 

 

Vertaistukea ja kannustusta: Tuodaan juttuihin ihmisiä, jotka edustavat samanlaista taustaa. 

Annetaan heidän jakaa oma sisäinen maailmansa ja parhaat keinonsa (tai pahimmat 

virheensä!), joista lukijat voivat saada inspiraatiota ja vertaistukea. 
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                 Tutkittua tietoa 

Tuodaan järkevää ja tutkittua tietoa: Asiantuntijoiden tehtävänä on 

osoittaa, mikä infotulvan keskellä on totta ja relevanttia. 

Tavoitteena voimaannuttavan ilmapiirin luominen 

 

. 

 






