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Presidentin tervehdys
Parhaat Sisaret, Bästa Soroptimister!
Tätä kirjoittaessa on Laskiaissunnuntai,
kevään ensi tunnelmat ovat muuttuneet
hiihtolomaviikon pakkaseen ja lumipyryyn.
Juuri sopivasti hiihdon MM kisoihin, missä
Suomen mitalitilin avasi naishiihtäjä!
Maaliskuu aloittaa aktiivisen kauden
klubeissamme. Vuosikokouksissa valitaan
uudet hallitukset, vahvistetaan
toimintasuunnitelmat sekä valitaan
edustajat ja varaedustajat seuraavan vuoden
edustajiston kokoukseen. Unionin
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edustajiston jäsenten valinta seuraavalle
vuodelle on herättänyt kysymyksiä. Tuntuu
kaukaiselta valita edustajat kokoukseen,
joka pidetään yli vuoden kuluttua. Elleivät
valitut edustajat voi osallistuja edustajiston
kokoukseen, on ennen kokousta
mahdollista antaa valtakirja jollekin toiselle
klubille. Kieltämättä tuntuu ihmeelliseltä,
että valtakirjaa ei voi siirtää oman klubin
jäsenelle. Tämän hetkisten sääntöjen
mukaan se on tehtävä näin. Mikäli oman
klubin edustajat eivät pääse kokoukseen,
toivon että klubit muistavat käyttää
oikeuttaan antaa valtakirja valitsemalleen
toiselle klubille, ja näin varmistaa äänensä
kuuluvuuden kokouksessa.
Klubitiedote on Unionin tärkeä kanava
välittää tietoa suoraan jokaiselle jäsenelle.
Pyrimme kokoamaan jokaiseen numeroon monipuolisesti tärkeitä tiedotteita ja
toimintaohjeita, mutta myös klubien uutisia ja terveisiä. Toivon, että kaikki jäsenet lukisivat
tiedotteen. Kaikki ilmestyneet tiedotteet löytyvät Unionin sivustolta.
Tällä kevätkaudella on monta soroptimisteille tärkeää päivämäärää ja tapahtumaa.
Kansainvälisen Naistenpäivän aikoihin järjestetään monilla paikkakunnilla tapahtumia, missä
soroptimistit ovat aktiivisesti mukana. Toukokuussa siirrymme Helsingissä Vanhalta uudelle
vuosisadalle. Heinäkuussa SuomiAreenan teema on ”Naisen oikeus omiin valintoihin”.
Mars månad börjar den aktiva vårsäsongen. Klubbarna väljer nya styrelser och bekräftar sina
verksamhetsplaner. Arbetet med Unionens nya hemsidor är i full gång. Samtidigt förnyas
också klubbarnas sidor. De gamla sidorna kan uppdateras till den 30.3. Nu är det viktigt att
Klubbarna utser sin egen ”data nisse”. Information om uppdaterringen skickas direkt till
klubbarna.
Jag önskar alla en inspirerande vår och God Internationell Kvinnodag !
Voimaannuttavaa kevättä ja Hyvää Kansainvälistä Naistenpäivää!
Asta

SI Finlandin ajankohtaiset asiat
Edustajiston kokous ja sisarpäivät Helsingissä 5.-7.5.2017
Soroptimist International Helsinki ja Soroptimist International Helsinki III Helsingfors -klubeilla
on ilo kutsua kaikki Soroptimist International Finland -klubien edustajat ja klubisisaret
edustajiston kokoukseen ja sisarpäiville 2017 Helsinkiin.
Kokouspäivien teema on Soroptimistit Vanhalta uudelle vuosisadalle.
Lämpimästi tervetuloa Helsinkiin!

Ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmaan

Kullo Golf 7.5.2017

SuomiAreena 2017
Tänä vuonna Porin SuomiAreenassa juhlitaan satavuotiasta Suomea. SI Finland osallistuu
yhdessä Zontien kanssa SuomiAreenaan. Yhdessä järjestämämme keskustelutilaisuus
pidetään maanantaina 10.7.2017. Keskustelun otsikkona on "Naisen oikeus omiin valintoihin"

Soroptimist Nordic Leadership Academy 2017
Pohjoismaisilla sisarpäivillä viime syksynä Imatralla meille esiteltiin nuorten naisten
koulutusohjelmaa nimeltä Soroptimist Nordic Leadership Academy. Esimerkkinä oli
Makedoniassa pidetty kolmivuotinen akatemia, jossa osallistujia on ollut lähes 90.
Nyt tavoitteena on järjestää Pohjoismaissa koulutusprojekti, johon kutsutaan nuoria naisia
oppimaan mm. verkostoitumisen, oman itsensä kehittämisen, mielenhallinnan,
vuorovaikutuksen, talouden ja yrittäjyyden taitoja. Ruotsin Unioni toimii hankkeen vetäjänä ja
akatemian pitopaikaksi on suunniteltu Öölantia. Ensimmäinen jakso on tarkoitus järjestää
ensi kesänä. Suomen Unioni aikoo osallistua hankkeeseen kustamalla viiden opiskelijan
matkakustannukset välillä Suomi – Ruotsi. Tästä lähetetään tarkempaa tietoa klubien
presidenteille.
Soroptimist Nordic Leadership Academyllä on oma Facebook-ryhmä, joka löytyy tämän linkin
takaa.

Tyttöjen päivä 2017
Vuoden 2017 tyttöjen päivän järjestelyvastuussa on Itäinen alue. Pyydämme niitä Itäisen
alueen klubeja, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään tilaisuuden vuoden 2017 tyttöjenpäivänä
(11.10.2017), ilmoittautumaan. Myös muiden alueiden klubit ovat tervetulleita ilmoittamaan
kiinnostuksestaan osoitteeseen soroptimistit@gmail.com.

Unionin ja klubien internetsivustot uudistuvat
Unionin ja klubien internetsivustojen uudistamistyö on alkanut. Luovumme nykyisistä sivuista
ja korvaamme ne uudella, Wordpress-pohjaisella järjestelmällä. Uudistuksen jälkeen Unionin
internetsivut toimivat ulkoisen viestinnän tukena. Unionin sisäisiä asioita varten tuotamme
jäsenistölle erillisen intranet-tyyppisen sivuston. Uudistuksen yhteydessä myös klubien
internetsivut uudistuvat. Klubien sivustouudistus tapahtuu käytännössä niin, että
sivustouudistuksen tekijäyhtiö siirtää klubien uusille internetsivuille nykyisten internetsivujen
sisällön. Pyydämmekin kaikkia klubeja käymään nykyisen sivuston sisältö läpi ja
poistamaan vanhentuneet tiedot maaliskuun loppuun mennessä. Jatkossa kukin klubi
päivittää omia sivujaan kuten tähänkin saakka.
Nykyisiä internetsivuja voi siis päivittää vielä maaliskuun ajan. Sen jälkeenkin sivut säilyvät
näkyvissä siihen asti, kunnes uusi järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Tavoitteena on
saada uudet sivustot näkyviin tämän kevään aikana.
Tiedotamme klubeille projektin etenemisestä. Klubeilta tullaaan myös kysymään klubin
nettisivuista vastaavan henkilön tiedot, joten viimeistään nyt on aika nimetä klubin

internetsivuista vastaava sisar. Järjestämme koulutusta uuden järjestelmän ylläpitoon sekä
verkkokoulutuksena että osana alueellisia koulutuksia.

Edustajiston kokous ja sisarpäivät 2018
Unionin hallitus pyytää Läntisen alueen klubeilta, erityisesti Varsinais-Suomen alueelta,
ehdotusta vuoden 2018 edustajiston kokouksen ja sisarpäivien pitopaikaksi osoitteeseen
soroptimistit@gmail.com

SIE:n ajankohtaiset asiat
SIE:n kongressi
Firenzessä 14.16.7.2017
SIE:n 21. kongressi järjestetään tällä kertaa
Toscanan sydämessä Firenzessä, KeskiItaliassa. Ilmoittautuminen on jo käynnissä.
Mitä nopeammin ilmoittaudut sitä vähemmän maksat. Osallistumismaksu toukokuun loppuun
mennessä 310 euroa ja sitä myöhemmin ilmoittatuville 350 euroa.

Lisätietoja kongressista ja ilmoittautuminen

SIE:n valokuvakilpailu
2017
SIE järjestää järjestyksessä neljännen
valokuvakilpailun kaikille soroptimisteille.
Kilpailu kulkee nimellä ”Soroptimistin
silmin”. Aikaa on 23.4. 2017 asti.
Valokuvakilpailun aiheet ovat:
- Naisten ja tyttöjen koulutuksen edistäminen (tiede, teknologia, suunnittelu, matematiikka)
- Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
Hakemuslomake ja osallistumisohjeet löytyvät SIE:n internetsivustolta.

Lue lisää valokuvakilpailusta

Muistakaa
Ilmoittaa tämän kevään vuosikokouksessanne valitsemanne klubin seuraava presidentin,
sihteerin ja varainhoitajan nimen ja sähköpostin osoitteella soroptimistit@gmail.com sekä
päivittää heidän yhteystietonsa jäsenrekisteriin mielellään heti valinnan jälkeen, mutta
viimeistään 15.5.2017 mennessä.

Klubit toimivat
Parasta Suomelle -haaste
Muistattehan myös ”parasta Suomelle” –haasteen. SI Helsinki ja SI Helsinki III Helsingfors
haastavat kaikki Suomen klubit ideoimaan Soroptimistien Suomi-tekoja ja antamaan samalla
lahjan Suomelle, Soroptimistit-nimeämme mukaillen, 'parasta Suomelle'. Lue tarkemmat
tiedot tammikuun klubikirjeestä, joka ilmestyi 17.1.2017.

Hymy on hymyä kaikilla kielillä
Saimme huhtikuussa 2016 mahdollisuuden
yhteisöpedagogiopintojen harjoittelun
suorittamiseen Mikkelin Soroptimistiklubilla.
Klubin ohjeistuksella ja avulla ryhdyimme
järjestämään nuorten tyttöjen ja lasten
kerhoa Mikkelin Suonsaaren
vastaanottokeskuksessa. Kävimme
keskuksessa säännöllisesti vähintään
kerran viikossa ja saimme lämpimän vastaanoton niin asukkailta kuin työntekijöiltäkin.
Kerhon jäsenten väliset suhteet tiivistyivät yhteisten kokemusten myötä, ja meille ohjaajillekin
jäi hyviä muistoja ja oppeja, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessa työskennellessämme
maahanmuuttajien tai keiden tahansa tyttöjen kanssa.
Kuvan karusellissa irtosivat naurut myös ohjaajilta.
Tek sti: Martta Kinnunen ja Miira Arell

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan

Uniikki kaitaliina juhlistaa
kynttiläseremoniaa eri puolilla
maailmaa
Kotiteollisuusneuvojana elämäntyönsä
tehnyt Maila Lindholm Turun klubista on
suunnitellut ja toteuttanut ainutlaatuisen
kynttiläliinan, joka tähän mennessä on
löytänyt tiensä 22 soroptimistiklubiin eri
puolilla maailmaa. Kangaspuilla pellavasta
kudotussa kaitaliinassa näkyvät valkoisella
pohjalla soroptimistivärit, ja kullekin
kynttilälle on selkeästi oma paikkansa.
”Eikös Maila voisi kutoa kaitaliinan
kynttiläseremoniaa varten”, ehdotti klubin silloinen sihteeri Lea Miettinen, kun pohdittiin
lahjaa 40 vuotta täyttävälle SI Porille vuonna 2000. Näin kertoo Maila kynttiläliinan synnystä.
Maila ryhtyi heti tuumasta toimeen, ja suunnitteli juhlavan liinan, jossa valkoisella pohjalla on
viisi sinistä ja kullanväristä raitaa. Juhlavuutta kaitaliinaan tuo loimivaltaisen ja kudevaltaisen
sidoksen yhdistäminen, mikä näkyy liinassa ruutukuviona. Tätä ns. kilpikangasta on
perinteisesti käytetty juhlaliinoissa. Raitojen päässä olevat tupsut antavat arvokkuutta
seremonialiinalle.
Tek sti ja k uva: Eeva-Leena Paju, SI Turk u

Lue lisää

Kynttiläliinojen saajat

Länsirannikon klubien sisaret
kokoontuivat Porissa
Aurinkoisena soroptimistipäivänä 10.12.16
runsaan 40 soroptimistinaisen iloinen
joukko Eura-Säkylästä, Raumalta,
Naantalista, Turusta, Salosta ja Porista
kokoontui Porissa.
Juhlapuheessaan sosiaali- ja
terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila
kertoi, miten sosiaali- ja terveysuudistus
etenee ja minkälaisia muutoksia se
aiheuttaa käyttäjän kannalta.
Jouluisen buffetaterian jälkeen
Vehkalahden sisarukset Ville ja Emilia
esittivät kansanlaulujen ja joululaulujen
sikermän laulaen ja soittaen, Ville
harmonikalla ja Emilia viululla.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan

Parhaat sisaret juhlivat yhdessä
Vaasan ja Seinäjoen soroptimistiklubit
viettivät tammikuun lopussa yhteistä 60vuotisjuhlaansa Vaasassa.
Kansainvälisten soroptimistisisarien juhlan
puitteiksi valittiin Vaasan oopperan Candide.
Ohjaajana Jorma Uotinen vei yleisönsä
nuoren ja viattoman miehen matkassa
maailman ympäri. Voltairen kertomus on vuodelta 1759, Leonard Bernsteinin musiikki
vuodelta 1957.
Samana vuonna Vaasan ja Seinäjoen klubit olivat viettäneet charterjuhlaansa päivän välein
maaliskuussa.
Juhlapäivällisellä Svenska Klubbenilla juhlavierainamme oli sisaria yhdestätoista
klubista.Vaasan ja Seinäjoen sisaret saivat onnitteluja, lahjoja ja juhlavieraita pitkienkin
matkojen takaa. Oopperan teemaa jatkettiin vielä suraavana päivänä Vaasan soroptimistien
Oopperabrunssilla (kuva) ja itse oopperaesityksessä.
Tek sti: Sirpa Sainio, SI Vaasa-Vasa

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan

Thaimaalainen meribiologi
Joensuun klubin vieraana

Meribiologian tutkija tri rva Napaporn
Leadprathom vieraili Joensuun klubissa.
Hänen tutkimusaiheena on merien pienten,
silmin näkymättömien muovipartikkeleiden
vaikutukset ”mittarieliöön.” Hän on tehnyt
useita stipendiaattimatkoja ulkomaille
uransa aikana ja oli vierailunsa aikoihin
puolen vuoden Erasmus-stipendiaattina
Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa.
Joensuun Soroptimistit palkitsivat
Napapornin 100 euron stipendillä, jonka hän kertoi antavansa kotimaassaan stipendinä
Joensuun klubilta jollekin naisopiskelijalle.
Tek sti: Kanerva Vaak anainen, SI Joensuu

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan

Ylistaron Soroptimistit toimineet
30 vuotta
Ylistaron Soroptimisti klubi juhli 30-vuotista
taivaltaan 23.10.2016 Ylistaron
seurakuntatalolla.
Paikalla oli oman klubin jäsenten lisäksi
Lapuan, Seinäjoen ja Vaasan klubin jäseniä
Kutsun olivat saaneet myös klubin entiset
sisaret.
Juhlapuheen tilaisuudessa piti everstiluutnantti evp Ilkka Peura. Hän puhui aiheesta:
Turvapaikanhakijat - keitä he ovat.
Juhlapuheen jälkeen kulttuurituottaja, musiikkikasvatuksen opiskelija Maiju Ylinen ja
teatteri-ilmaisunohjaaja Kaisa Lallukka veivät kuulijat kuvaelmassaan siihen kaipuuseen,
mikä Karjalaan sieltä tänne muuttaneille jäi evakkoäidin ja lapsen tarinan muodossa.
Juhlavuoden kunniaksi Ylistaron Soroptimistiklubi on istuttanut Ylistaron sankarihaudalle
lehmuksen muistuttamaan klubin historiasta ja ennen kaikkea kunnioittaakseen
sankarivainajin muistoa. Ylistarolaisten yritysten suosiollisella tuella on painatettu
seinäkalenteri vuodelle 2017.
Kuvassa klubin perustajajäseniä Sisko Kitinojaa, Pirkko Kitinojaa, Leea Torkkoa, Mirja
Kujalaa ja Leena Kurikkaa muistettiin lyhdyillä, klubin nuorimmat jäsenet Maarit Loukola,
Pirkko Ekoluoma, Pirjo Perä, Arja-Liisa Punkari ja Erja Tiensivu antoivat lyhdyt
seniorijäsenille.
Tek sti: Mirja Kujala ja k uvat: Merja Tuuri

Lue Mirja Kujalan koko teksti juhlasta ja Ylistaron klubin historiasta

Haaste kaikille klubeille
Itämeren suojelun huoneentaulu
SI Turku haastaa organisaatiot, yhdistykset, yritykset, ystävät ja tuttavat kaikki mukaan

Itämeren asialle. Itämeren suojelu lähtee pienistä teoista, joihin jokainen meistä voi vaikuttaa.
Alla on lista asioista, joita toivomme yhteistyötahomme ja tuttavamme jakavan ja
noudattavan. Jo muutamalla teolla on positiivisia vaikutuksia yhteiseen Itämereemme! Lisää
ehdotuksia voit lähettää osoitteeseen SIofTurku@gmail.com.

Lue lista

SI Helsinki järjestää kestävän kehityksen
seminaarin Helsingissä 24.3.2017
Järjestyksessä kolmas kestävän kehityksen seminaarimme käsittelee tasa-arvoa ja
sosiaalista kestävyyttä. Seminaari pidetään Aalto-yliopiston Chydenia-rakennuksessa
(Runeberginkatu 22-24) H-324 Sali (3.krs).
OHJELMA:
8.15 - 9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 - 9.10 Seminaarin avaus, SI Helsinki-klubin presidentti Tuula Pohjola
9.10 - 10.40 Kestävä kehitys: sosiaalinen vastuu
Kansanedustaja Pekka Haavisto
Toimitusjohtaja Seija Lukkala, Globe Hope Oy
10.50 - 11.00 Tilaisuuden päätös, Tuula Pohjola
Tilaisuus on maksuton. Tilaisuudessa kerättävän kahvirahan (25 euroa) tuotto käytetään SI
Finlandin kansainvälisiin tyttöjen koulutusta edistäviin projekteihin.
Lisätietoja: Tuula Pohjola, 050 511 3703, tuula.pohjola@crnet.fi

Ilmoittaudu tästä 20.3.2017 mennessä

Kesällä Savonlinnaan
Savonlinnan Soroptimistiklubin 24.
Oopperalounas pidetään maanantaina
17.7.2017 klo 12.00 Ravintola Paviljongissa,
Rajalahdenkatu 4, Savonlinna. Esiintyjänä
on sopraano Tuuli Takala (kuvassa) ja
juontajana Helena Strand.
Oopperalounaan hinta on 42 €, ja se
sisältää ohjelman sekä Ravintola Paviljongin
keittiömestarin suunnitteleman herkullisen
kolmen ruokalajin laktoosittoman menun. Varaukset ja myynti: siofsavonlinna@gmail.com.

Oopperalounasesite

Tulevia tapahtumia
Unionin hallituksen seuraavat kokoukset Helsingissä 18.3.2017 ja 5.5.2017.
WOW - Women of the World Finland Tasa-Arvon Festivaali Tampereella 11.-12.3.2017.
Lue lisää.
Sisarpäivät ja edustajiston kokous Helsingissä 6.-7.5.2017. Lue lisää.

SIE:n kokous Firenzessä 14-17.7.2017. Lue lisää.

Unionin viestinnästä
Seuraava klubitiedote ilmestyy huhtikuussa 2017. Pyydämme klubeja lähettämään
klubitiedotteeseen tarkoitettua aineistoa osoitteeseen tiedotus.soroptimistit@gmail.com.
Klubitiedote on luettavissa www.soroptimistit.fi etusivulla sekä Tiedotteet ja julkaisut -osiossa.
Unioni lähettää klubitiedotteen sähköpostitse kaikille niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoitteet ovat jäsenrekisterissämme.
Soroptimistilehteen tarkoitettua aineistoa alkuvuoden osalta tulisi lähettää toukokuun
loppuun mennessä osoitteeseen tiedotus.soroptimistit@gmail.com tai
soroptimistit@gmail.com. Toivomuksena: tekstin koko korkeintaan 1 800 merkkiä
välilyönteineen ja 2-5 mahdollisimman hyvätasoista kuvaa/juttu. Tekstit word-tiedostoina ilman
muotoiluja, ei tekstiin upotettuja kuvia. Kuvat alkuperäisen kokoisina, ilman rajauksia tai
käsittelyjä, lähetetään kukin erillisenä JPEG-tiedostona. Kirjoittajan nimi, kuvatekstit ja
kuvaajan tai kuvan oikeuksien omistajan nimi on liitettävä mukaan. Jutut julkaistaan joko
klubitiedotteessa tai syksyllä ilmestyvässä lehdessä.

Tärkeitä päivämääriä
6.3.SI Seinäjoki 60 vuotta
7.3.SI Vaasa 60 vuotta
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
9.3. SI Pohjois-Pirkanmaa 60 vuotta
19.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä
21.3. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi
18.3. Maailman vesipäivä

Soroptimist International Finland ry
puh. 044 7383 000
soroptimistit@gmail.com
Klubitiedotteen koosti
Anna Seljamo
Unionin 2.sihteeri
soroptimistit@gmail.com
tiedotus.soroptimistit@gmail.com

Kotisivut
www.soroptimistit.fi
Soroptimistikauppa
soroptimistikauppa@gmail.com

Kiitos avustajille!

Osoitelähde: SI Finland ry:n jäsenrekisteri
Poistu postituslistalta

