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Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Saimaan sylissä, Vuoksen varrella
Unionin edustajisto kokoontui
19.5.2012 Imatran Valtionhotellissa. Paikalla oli edustettuna 75
virallista kokousedustajaa ja 100
ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena-Maija Sandholm (SI of Imatra) sekä sihteereiksi Kaija Jestoi (SI of KokkolaKarleby) ja Terhi Päivärinta (SI
of Pietarsaari-Jakobstad).
SI of Imatran presidentti Eila Backman
kiitti tervehdyspuheessaan klubinsa saamasta
luottamuksesta ja valtakirjasta. Hän mainitsi,
että hän sekä klubinsa ovat kuluneen
valmisteluvuoden aikanan kasvaneet
sekä henkisesti että fyysisesti - klubin
jäsenmäärä on kasvanut kuudestatoista
jäsenestä kahteenkymmeneenkahdeksaan.
- Rakensimme nämä sisarpäivät kukin oman
taitomme ja kaupunkimme yhdistäen, hän
iloitsi.
Imatran kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Anu Urpalainen puolestaan
kertoi omassa tervehdyspuheessaan,
että Imatralla on löydetty yhteen hiileen
puhaltaminen. Imatralla vallitsee nyt
naisvalta, hän kehaisi. - Kun täällä
vielä nelisen vuotta sitten oli riitelyä ja
poliittista vääntelyä, pistettiin päät yhteen
saadaksemme avoin ja yhteistyökykyinen
päätöksentekoelimistö aikaan - ja siinä
onnistuttiin. Nyt meillä toimii yhtenäisesti
ajatteleva kaupunginvaltuusto ja -hallitus.
Naisissa on voimaa, kun vaan tahtoa
löytyy.

telemalla ja motivoimalla. - Kannustakaa
tyttöjä lukemaan ja liikkumaan, ei ole semmoista ovea, mistä tyttö ei menisi. Kehukaa
nainen päivässä, mutta kiitoksellakin tulee
olla kate. Sanokaa miltä tuntuu, kun ottaa
päähän. Jokaisella on lupa ylittää itsensä,
Uosukainen rohkaisi ja kertoi saaneensa
”reserviin” siirryttyään paljon palautetta
myös entisiltä oppilailtaan. - Reservissä lepostelen sukkelaan, hän lopetti puheensa.

Anu Urpalainen

Unionin presidentti Hannele Teir kiitti
Imatran sisaria erittäin hyvin järjestetystä
tilaisuudesta, joka keräsi ennätysmäärän
osanottajia. Esitellessään Unionin
vuosikertomusta hän totesi, että Unionin
talous on kunnossa, mutta paras keino
vahvistaa taloutta olisi saada Suomeen lisää
klubeja ja soroptimisteja.
Valtioneuvos Riitta Uosukainen käsitteli
puheessaan naisten johtajuutta. On rohjettava
ottaa riskejä. Jos riskiä kartetaan, ei mitään
tapahdu, hän totesi. Meidän naisten pitää
hivuttaa näkyviin kaikki, mitä meillä on.
Naiset eivät aina huomaa omia verkkojaan
Olette hyvällä asialla, naisten yhteistyö on

Riitta Uosukainen
välttämätöntä. Jos kukaan ei tunne ketään,
jää sivuun. Tutkimusten mukaan naisten
johtamat yritykset menestyvät.
Uosukainen kehotti johtamaan persoonalla, kannustamalla, edistämällä iloa, kuun-

S o ro p t i m i s t i s i s a r
Tiina Kärkäs kertoi
valinnastaan Imatran
Inkeriksi. Hän on
neljäskymmenestoinen
Nuorkauppakamarin
valitsema Inkeri,
jonka tehtäviin
kuuluu edustaa
Imatraa erilaisissa
tilaisuuksissa.
- Kerran Inkeri, aina
Inkeri, Tiina naurahti.
Hän esitteli samalla
rajakarjalaista asuaan,
joka on hänen äidinäitinsä vanha fereesi.
Jokainen Inkeri on saanut valita asunsa värit.
Tiina valitsi kankaat essuunsa, jossa on myös
hänen äitinsä ja isoäitinsä virkkaamia pitsejä.
Tärkeä osa asukokonaisuutta on riipus, jonka
kiven joku Nuorkauppakamarin jäsen on
käynyt kosken pohjalta hakemassa.



Toimihenkilövalinnat
Unionin hallitukseen kaudelle 2012 – 2015
edustajisto valitsi seuraavat henkilöt.
Presidentti Merina Hovi, SI of
Savonlinna
Varapresidentti, eteläinen alue, Minna Lahti,
SI of Järvenpää
Varapresidentti, läntinen alue, Kirsti
Saarnivaara, SI of Turku
Varapresidentti, pohjoinen alue, Salme
Määttä, SI of Oulu
1.kotimaan sihteeri,Anne Petäjä-Ronkainen,
SI of Mikkeli
2.kotimaan sihteeri, Sari Nyrhinen, SI of
Savonlinna
Ulkomaan sihteeri, Kirsi-Maria E. TörönenRipatti, SI of Mikkeli

Unionin nykyinen presidentti Hannele Teir ja tuleva presidentti Merina Hovi
-lehden sekä Unionin internetsivujen
toimituskunnaksi hallituksen työryhmän ja
vastaavat toimittajat.

Minna Lahti

Varainhoitaja Airi Korhonen, SI of Imatra
Governor Heidi Ovaska, SI of Naantali
Varagovernor Tuula-Maija Leikomaa, SI
of Tampere
Laki- ja sääntökomitean puheenjohtaja Irma
Telivuo, SI of Helsinki III Helsingfors
Laajentamiskomitean puheenjohtaja Pirkko
Heikkilä, SI of Pälkäneen seutu
Raha-asiainkomitean puheenjohtaja
Marjatta Björknäs, SI of Vaasa-Vasa
Ohjelmajohtaja Soili Pelkonen, SI of
Savonlinna
Apulaisohjelmajohtaja Hilkka Knuuttila,
SI of Porvoo-Borgå
Toiminnantarkastajat Maria Rekola, SI of
Espoo-Meri ja Arja Leijala, SI of Helsinki
III Helsingfors
Toiminnantarkastajien varahenkilöt Leila
Suolaakso, SI of Hämeenlinna ja HeliMarjatta Vuorinen, SI of Kalajoki-seutu
Edustajisto valitsi Unionin tiedottajiksi ja
Suomen Soroptimisti -lehden toimittajiksi
sekä Unionin internetsivujen vastaaviksi
toimittajiksi Lea Sirénin, SI of Akaa ja
Saija Kuusisto-Lancasterin, SI of Turku
sekä Unionin Suomen Soroptimisti

Klubien aloitteet
vuosikokoukselle
SI of Jyväskylä oli tehnyt aloitteen,
jotta selvitettäisiin mahdollisuus alentaa
Unionille maksettavaa jäsenmaksua, minkä
klubi on kokenut esteeksi jäsenhankinnalle.
Unionin hallituksen seuraava työryhmä
selvittää, onko Unionin jäsenmaksua
mahdollista alentaa ja kerätä tuottoja
tulevana kautena 1.10.2012 – 30.9.2013.

Kirsti
Saarnivaara

SI of Pori oli tehnyt aloitteen Unionin
sivujen modernisoinnista, alueellisesta
koulutuksesta kotisivujen tekemiseksi,
nettivastaavan valitsemiseksi klubeihin sekä
kannustamisesta alueelliseen yhteistyöhön.
Todettiin, että nettisivujen päivitys on
parhaillaan suunnitteilla, ja päätettiin
järjestää nettisivukoulutusta alueilla.
SI of Naantali oli tehnyt aloitteen painetun
jäsenluettelon julkaisemiseksi. Unionin
hallitus selvittää klubeilta painetun
jäsenluettelon tarpeellisuuden.
Unionin hallitus esitti aloitteen SI/E:n
toimintakauden muutosta kalenterivuodeksi.
Päätettiin ehdottaa muutosta.

Salme Määttä



Anne PetäjäRonkainen

Pirkko
Heikkilä

Unionin tiedottajan tehtävää pitkään ja
ansiokkaasti hoitanut Kirsti Varis kukitettiin.

Kirsi-Maria
E. TörönenRipatti
Marjatta Björknäs

Turun klubi palkittiin kunniakirjalla.

Airi
Korhonen

Soili Pelkonen

Heidi Ovaska
Eila Backman (oik.) vastaanotti Unionin Imatran klubille
myöntämän kunniakirjan, vas. Unionin edustajat Terhi
Päivärinta, Kaija Jestoi ja Hannele Teir.
Hilkka Knuuttila

TuulaMaija
Leikomaa

Unionin tiedottajiksi ja
Suomen Soroptimisti
-lehden toimittajiksi valitut
Lea Sirén ja Saija Kuusisto-Lancaster esittäytyivät
vauhdikkaasti kokousyleisölle.


Kuva: Hans Björknäs

Ennen iltajuhlaa koski kuohui
Imatran kaupunki tarjosi ennen iltajuhlaa
sisarpäivien osanottajille mahtavan
koskinäytöksen.
Iltajuhlassa viihtyttivät mieskvartetti
Vesipojat (Juha Räisänen, Kari Tähtinen,
Johan Backman ja Veikko Lankinen) ja
Maija Vinho-Juutilainen ”Naisenergiaa”esityksellään.

Koskinäytöksen jälkeen
noustiin
Valtionhotellin juhlasaliin
viettämään
iltajuhlaa.

Iltajuhlaan olivat saapuneet myös Imatran
klubin perustajajäsenet Aune Paarma, Hilkka
Halonen, Helena Ahonen ja Lea Pätilä.
Iltajuhlassa palkittiin kunniakirjalla eri
tavoin ansioituneita klubeja.
Mieskvartetti Vesipojat kohdistivat yhden
lauluistaan illan
emännälle Eila Backmanille.

SI of Forssa palkittiin sitoutuneesta
soroptimistityöstä ja aktiivisesta
jäsenhankinnasta.
SI of Naantali ja SI of Nokia vastaanottivat
kunniakirjat sitoutuneesta soroptimistityöstä
ja ansiokkaasta Fokus-raporttien
laatimisesta.
SI of Turun ansioita olivat sitoutunut
soroptimistityö ja ansiokas toiminta
President´s Appeal 2011-haasteen
hyväksi.
SI of Imatra, SI of Eura-Säkylä, SI of
Helsinki-Erottaja ja SI of Kuusankoski
palkittiin sitoutuneesta soroptimistityöstä ja
aktiivisesta jäsenhankinnasta. Imatran klubi
on vuodessa nostanut jäsenmääräänsä peräti
seitsemällä. Samalla Imatran klubia kiitettiin
edustajiston kokouksen ja sisarpäivien
loistavista järjestelyistä.
Sunnuntai aloitettiin aamuhartaudella,
jonka jälkeen lähdettiin Lea Lankisen ja
Irma Kinnusen opastuksella kierrokselle
Kruununpuistoon ja kuultiin, että Venäjän
keisarinna Katariina II seurueineen kävi
ihmettelemässä Imatrankosken voimaa.
1800-luvun lopulla se oli Eiffel-tornin
lisäksi suurin nähtävyys koko Euroopassa
ja kosken kuohuja saavuttiin katselemaan
kaukaa ulkomailta saakka.

Teksti ja kuvat: Leena Sorvali

Lea Lankinen ja Irma Kinnununen, joka on myös Imatran
klubin jäsen, johdattivat sisaria
kierrokselle Kruununpuistoon.

Sisaria Valtionhotellin
komean sisäänkäynnin edustalla lähdössä
kierrokselle.



Poimintoja Unionin toimintasuunnitelmasta
1.10.2012 – 30.9.2013
Unionin teema 2012 – 2013
on Naiset syrjäytyneiden
nuorten puolestapuhujina.
Suomessa on tällä hetkellä arviolta 50000
yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle
joutunutta nuorta. Pohtikaamme, mitä me
soroptimistit voisimme sille asialle tehdä!
Talouden tervehdyttäminen jatkuu
kustannussäästöjä hakemalla Unionin
sisäisen ja ulkoisen tiedotustoiminnan
sekä Unionin toimistopalvelujen uudelleen
organisoinnin ja kehittämisen kautta.
Unionin tiedostustoimintaa sekä ostopalveluja tehostetaan nykyaikaisin keinoin
vastaamaan klubien ja järjestöhallinnon
tarpeita.
Jäsenmäärän kasvattaminen on edelleen
paras keino lisätä järjestön tuloja. Klubien
jäsenmäärää pyritään kasvattamaan sekä
synnyttämään uusia klubeja.
Unionin ja klubien sääntöjen uudistamistarve
otetaan huomioon ja klubeja tiedotetaan
tässä asiassa.
Unionin 60-vuotisjuhlatoimikunta on
aloittanut työnsä. Tarkoitus on järjestää
Unionin sekä Lahden, Turun ja Jyväskylän
klubien yhteiset 60-vuotisjuhlat 12.10.2013
Lahden Sibeliustalossa päiväseminaareineen
ja iltajuhlineen.

SI:n pitkän aikavälin teema
2011 -2021
SI:n teema on Kouluta johtamaan (Educate
to Lead), soroptimistit koulutuksen ja
johtajuuden puolesta. Tarkoituksena
on rahoittaa projekteja, joilla pyritään
vahvistamaan naisten ja tyttöjen koulutusta
ja johtajuuden kehittymistä. Yhteisellä
toiminnalla taataan tarkoituksenmukainen,
kestävä ja riittävä globaali vaikutus sekä
tehdään tunnetuksi soroptimistijärjestöä ja
sen toimintaa.
Kouluta johtamaan -teeman tavoitteina
on saada naiset ja tytöt luottamaan omiin

kykyihinsä ja käyttämään näitä kykyjä
toiminnassaan; muuttaa yhteiskunnan
asenteita, jotta myös naiset ja tytöt voivat
mielekkäällä tavalla osallistua ja vaikuttaa
yhteiskunnallisesti sekä välittää johtajuuden
taitoja naisille ja tytöille, jotta nämä voisivat
osallistua päätöksentekoon paikallisella,
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Monet yksittäiset klubit osallistuvat jo nyt
useisiin projekteihin joko omassa maassaan
tai esimerkiksi Euroopan federaation tasolla.
Tarkoituksena ei ole muuttaa näitä aktiviteetteja, vaan rohkaista klubeja kehittämään
omaa identiteettiään ja suuntaamaan näin
toimintoja naisten ja tyttöjen koulutuksen
ja johtajuuden kehittämiseen. Pitkän aikavälin teeman mallia käytettiin vuoden
2010 President´s Appeal -vetoomuksessa,
jossa ei kerätty rahoja johonkin yksittäiseen
kohteeseen, vaan jonka avulla mahdollistettiin tulevan SI:n pitkän aikavälin teeman
resurssit.

SI/E:n teema 2011 – 2013
SI/E:n presidentin Kathy Kaafin teema
on Soroptimist go for Water and Food.
Sen tavoitteina ovat turvallisen veden
saatavuus sekä viljely- ja kasteluteknologiat;
maatilojen tuottavuuden parannustoimet,
elollisen luonnon monimuotoisuus, tieto
ilmastonmuutoksesta ja sen seuraukista, tieto
kotitalouksien ja maatilojen teknologiasta;
kalastus, metsätalous, karjankasvatus,
kotitarvepuutarhat, päiväkotien ja koulujen
puutarhat sekä elintarvikkeiden varastointi,
säilytys ja jakelu.
Yhteisön naisille on annettava vahvempi rooli antamalla heille mahdollisuuksia
koulutukseen, tulonhankkimiseen ja pienlainoihin sekä parannettava yhteisön päätöksentekoa. Maailman ylipaino-ongelma
tulee tiedostaa, tietoisuutta terveellisestä
ruokavaliosta tulee lisätä sekä on pyrittävä
vähentämään elintarvikkeiden haaskausta.

Kansainvälinen toiminta
SI/E:n viroissa toimivat Suomen Unionista
Leena Viitaniemi (Vice President) ja Tuula
Puntila (Public Relations Officer) osallistuen
Unionin hallituksen kokouksiin.

Euroopan Federaation governorkokouksen
2013 esityslistalle pyritään saamaan Unionin
ehdotus, missä SI/E:n ja siihen kuuluvien
unionien toimikausi alkaisi 1.1. ja päättyisi
31.12.
SI/E:n 20. kongressi pidetään Berliinissä
heinäkuussa 2013, teemana Soroptimist Go
for Water and Food.

Unioni kannustaa klubeja
hakemaan SI/E:n stipendejä,
Best Practise Award palkintoa ja rahaa Action
Fund -rahastosta
SI/E:n stipendiä voi hakea uudelleen- ja
jatkokouluttautumiseen, ammatin vaihtoon
tai esimerkiksi tutkimus- ja väitöskirjatyöhön.
Hakemus pitää jättää marraskuun 2012
loppuun mennessä Unionin ulkomaan
sihteerille paperi- tai sähköisessä muodossa,
ja siinä pitää olla hakijan, klubin presidentin,
ulkomaan sihteerin ja Unionin presidentin
allekirjoitukset.
SI/E:n Best Practice Award -palkintoa
(Paras projekti) tulee hakea helmikuun 2013
loppuun mennessä. Ehtona on, että projekti
on aloitettu edellisellä toimintakaudella ja
että siitä on tehty fokusraportti. Lisätietoja
saa ulkomaan sihteeriltä.
SI:n Action Fund -rahastosta voi hakea
rahaa helmikuun 2013 loppuun mennessä.
Rahaa voi hakea kehitysmaassa tehtävään
pienehköön, omavaraiseen projektiin, joka
ei saa olla maan hallituksen organisoima.
Projektissa pitää olla mukana myös Suomen
Unioni. Unionin ulkomaan sihteeri ottaa
klubeilta vastaan ehdotuksia tällaisista
klubien ja Unionin yhteistyössä tehtävistä
projekteista.



Terveisiä Pietarin klubista
SI of St. Petersburgin presidentti Marina Zakrevskaja vieraili Imatran sisarpäivillä
ja kertoi k-lubinsa taustoista ja toiminnoista.
Klubimme perustettiin 3.12.1991
roomalaisten soroptimistisisarten aloitteesta.
Carmela Basilista, Roma Tre -klubin
jäsenestä, tuli meidän - Venäjän toisen
soroptimistiklubin kummi. Tällä hetekllä
klubissamme on kaksikymmentäyksi
jäsentä.
Tuo aika oli suurten muutosten aikaa
Venäjällä, jolloin monilla ihmisillä oli vaikeuksia tulla toimeen. Klubimme keskittyi
auttamaan eniten avun tarpeessa olevia
katulapsia ja ongelmaperheiden lapsia sekä
käynnisti Charity Home (suojakoti) -projektin, joka on ollut klubimme pääasiallinen
avustusprojekti koko toimintamme ajan.
Klubimme ensimmäinen presidentti
oli Natalia Markova, Italian kauppa- ja
kulttuuriyhteistyön pääsihteeri. Hän sekä
Tatiana Katskova, Ludmila Nabok ja Tatiana
Slepova olivat klubimme perustajajäseniä.
Vuonna 1994 Nelli Fedorova liittyi klubiimme ja on toiminut siitä lähtien kansainvälisen
hyvän tahdon ja keskinäisen ymmärtämisen
koordinaattorinamme. Kaikki nämä edellä
mainitsemani naiset ovat tunnettuja sekä
Venäjällä että ulkomailla. He ovat todellisia
soroptimistijärjestön lähettiläitä.

Muita projekteja
Jo yhdeksäntoista vuotta jatkuneen
Charity Home -projektin lisäksi SI of St.
Petersburgilla on käynnissä muita projekteja
kolmella ohjelma-alueella: koulutus/
kulttuuri, sosiaalinen ja taloudellinen
kehitys sekä kansainvälinen hyvä tahto ja
keskinäinen ymmärtäminen.
Sosiaalisella ohjelma-alueella projektimme on Better world for children -projekti, jolla tuemme suojakotia. Olemme
järjestäneet muun muassa retkiä nukkegalleriaan, ilmaisia lippuja uudenvuoden
juhlallisuuksiin ja tapaamisia tunnettujen
pietarilaisten kanssa. Tuemme myös lasten
näytelmäkerhoa hankkimalla sinne pukuja
ja lahjoja sekä varustamalla nuorempien
lasten leikkihuonetta tarvittavilla kalusteilla
ja leluilla.
Toinen sosiaalinen projektimme on vuoden 2012 pääprojekti: Making a difference
- pietarilaisen hoivakodin avustaminen.

Marina
Zakrevskaja
kiitti klubinsa
puolesta
SI:n ja SI/E:n
luottamushenkilöiden antamista neuvoista
ja rohkaisusta.

Otimme tehtäväksemme somistaa hoivakodin sisäpihaa istuttamalla sinne puita,
pensaita ja kukkapenkkejä. Tarkoituksemme on saattaa projekti loppuun kesäkuussa rakentamalla kuusi aurinkosuojaa
penkkeineen paikaksi, jossa potilaat voivat
rentoutua raittiissa ulkoilmassa.
Koulutuksen ja kulttuurin alueella meillä
on meneillään Girl of the Year -projekti.
Valitsemme joka vuosi vuoden tytöksi
opinnoissaan, urheilussa, musiikissa tai
jollain muulla alueella menestyneen tytön
ja annamme hänelle hänen aktiviteettiaan
tukevan lahjan. Toinen projektimme on
Orpharion-naiskamarikuoron tukeminen.
Organisoimme kuorolle hyväntekeväisyyskonserttikiertueen Eurooppaan, kuten
Itävaltaan, Tsekkiin, Saksaan ja Maltalle.
Kuoro voitti vuonna 2011 toisen palkinnon kansainvälisessä kuorokilpailussa
Maltalla.
Tullaksemme klubina vahvemmaksi
olemme toteuttaneet projektiamme Getting
closer (Tullaan tutummiksi). Oppiaksemme
tuntemaan toisemme paremmin olemme
vierailleet toistemme työpaikoilla, käyneet
museoissa ja konserteissa ja näin vahvistaneet keskinäistä ystävyyttämme.

Vuonna 2010 klubimme palkittiin Best
Practice Awardi´lla projektistamme Image of
Water in the Arts (kuvia/mielikuvia vedestä
taiteessa) governorkokouksessa Belgian
Gentissä.
Kaikki tämä työ olisi tuskin ollut mahdollista ilman seitsemän ystävyysklubimme ja
yksittäisten soroptimistisisarten jatkuvaa ja
runsasta tukea. Ystävyysklubejamme ovat
SI of Roma Tre, Italia; SI of RotterdamSchieland, Hollanti; SI of Bergisch-Land/
Wuppertal, Saksa; SI of Lahti, Suomi, SI of
Mantova, Italia, SI of Bangor, Pohjois-Irlanti
ja SI of Bergen, Norja.
Klubimme on kasvaessaan ja kypsyessään saanut runsaasti neuvoja ja rohkaisua
Soroptimist Internationalin ja Euroopan
federaation luottamushenkilöiltä: Hanne
Jensbø, Mariet Verhoef-Cohen, Eliane Lagasse, Ulla Madsen, Leena Viitaniemi … ja
monilta muilta.
Tarkempia tietoja SI of St.Petersburgista ja
sen projekteista löytyy verkkosivuiltamme
www.sipetersburg.ru.
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SI/E Vice president Leena Viitaniemi (SI of Tampere)

Soroptimistien 8. kansainvälinen Rauhan
Maraton
Kigali Ruanda 27.5 2012
Yksi tehtävistäni Federaatiomme varapresidenttinä on vastata
järjestömme puolesta Rauhan
Maratonista. Tehtävä tuntui aluksi kovin epämääräiseltä ja hankalaltakin, mutta paikan päällä
minulle selvisivät velvoitteeni ja
vastuuni.
Rauhan
Maraton on lähtenyt
luxemburgilaisen soroptimistin Bettina
Scoll- Sabbatinin aloitteesta. Hän halusi
löytää keinon, millä Ruandassa saataisiin
kohennusta kansanmurhan jälkeiseen
lamaantuneeseen tilaan.
Ensimmäinen maraton juostiin vuonna
2005, kansanmurhan 11.vuosipäivänä.
Bettinan pyrkimyksensä oli osoittaa ruandalaisille, että he voisivat tämän tapahtuman
myötä olla kansakäymisessä muiden kansojen kanssa rauhanomaisesti ja mahdollisesti
hyötyä taloudellisesti vieraiden tullessa
maahan. Tällä tapahtumalla myös järjestömme saisi tunnettuutta sekä Ruandassa että
muualla maailmassa. Euroopan Federaatio
on myöntänyt joka vuosi avustuksen tähän
tapahtumaan.
Maratonia markkinoidaan kansainvälisissä maratonjulkaisuissa yhtenä viralliset
määräykset täyttävänä juoksutapahtumana.
Järjestömme on liittänyt varsinaisen maratonjuoksun yhteyteen paikallisille lapsille
suunnatun juoksukilpailun. Tämän juoksun
kaikista kuluista vastaavat soroptimistit.
Tänä vuonna Saksan Unioni oli ainoa, jolta
riitti tähän upeaan tapahtumaan avustusta.
Aikaisempina vuosina muutamat muutkin
unionit ovat olleet mukana.
Kaikki Bettinan asettamat tavoitteet on
saavutettu, mistä olen erinomaisen vakuuttunut varsinkin nyt, kun olen saanut vierailla
siellä. Matkani oli kaksitahoinen: olin urheilukilpailussa molempina juoksupäivinä,
mutta sain myös tutustua paikallisten soroptimistien projekteihin. Niihin ovat myös
eurooppalaiset soroptimistit merkittävällä
panoksella osallistumassa.

Lasten juoksu
Ruandalaiset lapset olivat juosseet omilla
alueillaan paikallisten soroptimistien
organisoimissa kilpailuissa ja parhaat
tulivat sitten juoksemaan stadionille.
Loppukilpailuun päässeitä, noin 7-12
vuotiaita tyttöjä ja poikia oli eri sarjoissa
yli kuusisataa. Voi kuvitella, mikä riemu
ja innostus täytti stadionin, kun nämä
eloisat innokkaat lapset lähtivät noin viiden
kilometrin reitilleen. Lähtö tapahtui kahdessa
noin kolmensadan lapsen ryhmässä. Kaikki
rynnistivät matkaan pillin viheltäessä.
Muutamia kaatui, heidän ylitseen juostiin.
Valmentajat ja ensiapuryhmäläiset kantoivat
sivuun kaatuneita, itkuisia kilpailijoita
lohduttaen ja polvia paikaten. Tantereelle
jäi lukuisia tossuja ja sukkia. Juoksuradalla
mentiin lujaa ja nautittiin vauhdista ja
kilpailemisesta.
Maaliintulo oli todellinen näytös. Me,
viitisentoista soroptimisia,tusinan verran
paikallisia ja Federaatiomme toinen varapresidentti Asha Abdulrahman Keniasta,
olimme aidatussa karsinassa, mistä käsin,
aidan raosta, tarjoilimme kaikille kuudellesadalle lapselle limsaa ja keksejä heidän
juoksunsa jälkeen. Eikä tässä vielä kaikki,
vaan meidän piti kaataa juomat lasipulloista

pahvimukehin siinä samassa, sillä lapsille ei
saanut antaa lasisia pulloja. Mukit loppuivat
kesken ja aitaa yritettiin kaataa, mutta vartijat
tukivat sitä.
Palkintojen jako oli juhlallinen tapahtuma. Sain muutamalla sanalla tervehtiä iloista
lapsikatrasta ja heidän huoltajiaan. Mikä
ihmeellistä, lapsiyleisö hiljeni ja hurrasi
kuultuaan, että olin Suomesta. Palkinnot
ja Sain ojentaa palkinnot ja mitalit suuren
paikallisen urheilujohtajan Aleksander
Kanitsingan kanssa kuudellekymmelle
parhaimmalle juoksijalle. Muutkin kuin
palkintojen saajat halusivat tervehtiä ja
hiukan koskettaa.
Ilman Saksan Unionin taloudellista tukea
lasten kilpailua ei olisi juostu tänä vuonna.
Lasten saaminen mukaan on ensiarvoisen
tärkeää ja arvostettavaa soroptimistityötä.

Varsinainen Soroptimistien
Peace Marathon 2012
Tämän vuoden teema oli osuvasti valittu:
Urheilu - väline huumeiden väärinkäyttöä
vastaan.
Maratontapahtumassa oli useita eri mittaisia
juoksumatkoja. Virallinen täysimittainen
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maraton (42.195 kilometriä) starttasi
aamuvarhain kello seitsemältä. Juoksijoita
oli 941 yli kahdestakymmestä eri
maasta, Afrikasta luonnollisesti eniten,
mutta Amerikan mantereeltakin oli yli
yhdeksänkymmentä henkilöä lähtenyt
mukaan. Meitä suomalaisia siellä oli tasan
yksi. Kenialaiset voittivat kaikki sarjat, usein
kolmoisvoitoilla. Ainoa soroptimisti, joka
juoksi täyden maratonin on sveitsiläinen
Barbara Reifler. Lyhimmän virallisista
juoksuista juoksi kaksi soroptimistia, toinen
Ruandasta ja toinen Suomesta.
Järjestelyt sujuivat hyvin, olimme soroptimisteina vastuussa veden ja banaanien
jakelusta. Federaatiomme myös kustansi
jokaiselle juoksijalle teepaidan, minkä
selässä oli teksti Soroptimistien 8. Rauhan
Maraton.
Palkintojen jako oli juhlallinen tilaisuus,
missä puhuivat paikallisen urheilufederaation presidentti, urheilu-ja kulttuuriministeriMitali Protais sekä minä. Juoksutapahtuman
jälkeen ministeri Protais kutsui meidät vastuussa olleet soroptimistit sekä korkeimmat
urheilujohtajat kanssaan lounaalle.
Erilaiset tapaamiset sekä paikallisten
korkeiden urheilujohtajien että urheiluministeriön edustajien kanssa olivat hyvin
tärkeitä. Näissä arvostetuissa viroissa oli
uudet toimijat, vain muutamia kuukausia
aiemmin valitut. Keskustelin useammassa
palaverissa heidän kansaan sekä järjestömme asioista että omasta maastamme. Suhteet
Eurooppaan ovat heillä ymmärrettävästikin
hyvin ohuet. He kuitenkin kutsuivat auliisti
tapaamisiin ja olivat innokkaita keskustelemaan kanssani.
Ruandan urheilufederaation pysyvä
virkamies, Kalisa Edward, halusi tietää,
miten suomalaiset olivat suhtautuneet minun
Ruandan matkaani. Vastasin kysymällä:
miksi ihmeessä? Sitten hän tiedusteli,
olinko pelännyt lähteä Ruandaan. Siihen

Janoisia lapsia
vastasin rehellisesti, että olihan maa melko
erikoisen ja eksoottisen tuntuinen, mutta
varsinaista pelkoa en tuntenut lähtiessäni,
enkä siellä ollessani - olenhan suomalainen
soroptimisti.
Näissä korkean tason palavereissa sain
myös kerrottua paikallisten soroptimistien
upeista projekteista, joihin olin jo ehtinyt
tutustua siellä ollessani.

Soroptimistit Ruandassa
Iloiset ja huolehtivaiset sisaret pitivät
minusta todella esimerkillisesti huolta
matkani ajan. Sain tutustua Kibungon
soroptimistien projektiin. Les Hirondelles
Kibungo-koulussa on kuutisesensataa
oppilasta ja parikymmentä opettajaa.
Koulu on perustettu vuonna 1997 ja se
täydentää kunnallista koulujärjestelmää
paikkakunnalla. Minulle kerrottiin, että
julkisen sektorin koulut ovat huomattavasti
heikompitasoisia.Vanhemmat maksavat
lastensa koulunkäynnistä ja haluavat
heidät yksityiskouluun. Lapsilla on
yhtenäiset kouluasut niin kuin maan
muissakin kouluissa. Ruandassa on

Juomat piti
kaataa lasipulloista pahvimukeihin.

koulupakko. Jos perhe ei vie lasta kouluun,
siitä sakotetaan. Tulijoita on paljon ja
koulua käydään kahdessa vuorossa.
Federaatiomme on avustanut Kibungokoulua, mutta paikalliset soroptimistit
miestensä ja sukulaisensa kanssa tekevät
paljon talkootyötä koulun eteen. Etenkin
hollantilaiset soroptimistit avustavat tätä
upeaa projektia erilaisilla lahjoituksilla, kuten
rahoittamalla vedenpuhdistajan hankinnan
sekä tietotekniikka-ja laboratorioluokan.
Toinen projekti, mihin pääsin tutstumaan
oli Kigalin klubin kouluprojekti San Marco.
Siellä opiskelee 236 oppilasta kauniissa
soroptimistien sini-keltaisissa kouluasuissa.
Koulukieli on englanti. Näin pienen episodin
koulun puutarhassa, missä huomattavan
pieni koululaispoika takoi nyrkeillään isoa
poikaa. Ihmettelin, mistä on kyse. Rehtori
totesi syyksi sen, että isompi poika oli puhunut ruandankieltä. Tätä koulua avustetaan
usean maan soroptimistien avulla, avustajina
muun muassa San Marinon, Luxemburgin,
Ruotsin sorptimistit. Koululla on oma upea
puutarha, jossa kasvatetaan vihanneksia ja
muita hyötykasveja.
Molemmissa kohteissa sain hellyyttävän
vastaanoton ihanilta pieniltä koululaisilta,
jotka lauloivat ja piirittivät minut välitunnneillaan kysellen nimeäni halaten, kätellen
ja hyppien ympärilläni. Kummassakin
koulussa oli myös paikallisia soroptimisteja,
joiden kanssa sain keskustella ja luoda ystävyyssuhteita. Soroptimistit ovat sitoutuneet
järjestöömme ihailtavalla tavalla.
Rauhan Maraton -matka oli minulle hyvin
antoisa ja uskon olevani vielä enemmän soroptimisti tämän jälkeen. Iloiset, kirmaavat
lapset, joille järjestömme antoi mahdollisuuden kilpailla keskenään sekä tavata toisiaan
ja eurooppalaisia ihmisiä. Hymyilevät,
avuliaat soroptimistit, jotka ovat kokeneet
epäinhimillisen kansanmurhan vuonna 1994
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HAASTEPALSTA
President´s Appeal 2011
– Birthing in the Pacific
SI of Turun haasteeseen 25.5.2012
jälkeen vastanneet klubit: SI of Turku, SI
of Espoo, SI of Mikkeli, SI of Helsinki,
SI of Nokia, SI of Loviisa-Lovisa ja
SI of Vaasa-Vasa ovat lahjoittaneet
vähintään tarvittavan summan yhden
synnytysavustajan saamiseksi Papua
Uusi Guineaan.
Lisäksi turkulaiset naisjärjestöt lahjoittivat Naistenpäiväseminaarinsa tuoton 500 euroa samaan kohteeseen sekä
kaksi klubia pienemmän summan.

Kigalin kaupungissa San Marco -koulukeskuksen iloisia lapsia.
ja siitä selvinneet jatkamaan elämäänsä, kertovat omaa selviytymisen ihmettä. Lähtemätön muisto sieluuni on piirtynyt vierailustani
kansanmurhan muistokohteeseen, mikä on
noin 250 000 kansanmurhassa menehtyneen
ruandalaisen viimeinen leposija.
Ruandan kansa on selvinnyt ihmeteltävän hyvin vuonna 1994 tapahtuneeesta
katastrofaalisesta kansanmurhasta, missä
sai surmansa miljoona kansalaista yhdestätoista miljoonasta. Nykyään maassa vallitsee
yritteliäs henki ja siellä panostetaan lasten
kouluttamiseen. Nuorille hyvin koulutetuille
on tilaa. Ruandassa ei vallitse korruptio
kuten sen naapurimaissa. Ruandassa
vallitsee konsensuksen henki, koska surulliset tapahtumat ovat elävästi kansalaisten
muistissa.Tämän sain itsekin kokea, vaikka
tutustumisaikani oli varsin lyhyt. Nuoret
johtajat olivat päässeet korkeisiin virkoihin.
Erityisen maininnan arvoista on se, ettei
Ruanda ole käyttänyt kaikkia kehitysalueiden avustuksia, kuten siellä suunnalla
Afrikkaa on vuosikausia ollut tapana, vaan
on selvinnyt muiden ihmetykseksi vähemmällä. Ihailen suuresti Ruandan kansaa ja
sen soroptimistisisaria.
Tunnen itseni nöyräksi, mutta vaatimattomalla tavalla etuoikeutetuksi saadessani olla
soroptimisti.

Toukokuun 2012 loppuun mennessä
34 klubia on osallistunut keräykseen ja
lahjoituksia Unionin tilille on kertynyt
7090,20 euroa.
Klubien toivotaan osallistuvan edelleen
tähän tärkeään työhön!
Tilitykset: Nordea FI96 1579 3000
1091 84, viesti: President´s Appeal
2011

Tapaaminen Ruandan Unionin presidentin kanssa

Unohtuiko klubin
nettisivujen vuosimaksu?
Unionin varainhoitaja toivoo, että klubit
hoitaisivat nettisivujensa vuosimaksun
34 euroa pika pikaa Unionin tilille FI96
1579 3000 1091 84. Maksu erääntyi jo
30.4.2012, mutta osa klubeista ei ole sitä
vielä suorittanut.

20-vuotisjuhlakilpailu
Laukaan Peurunkagolfissa
sunnuntaina 19.8.2012
Saapuminen Laukaan Peurunkagolfiin ja
tulokahvit Golf-ravintola Karlvikissa klo
9.30 alkaen. Kilpailu alkaa klo 11.00.
Päivällinen ”Birdie Buffee” ja palkintojen jako Karlvikin salissa klo 17.00.
Kilpailumaksu on 65 €/hlö sisältäen
pelaamisen tulospalveluineen, erikoisjärjestelyt, kärryt sekä saunan pyyhkeineen.
Katso myös www.lpg.fi !
Ilmoittautumiset 31.7.2012 mennessä:
anja lehtonen@jkl.fi, p. 0400 756 958 ja
ulla.rannanheimo@jkl.fi, p. 050 60687,
(nimi, soroptimistiklubi, golf-seura ja
tasoitus)
Golf-terveisin
Jyvässeudun Soroptimistiklubi
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Kajaanin soroptimistit lahjoittivat
6000 euroa Harjulan lastenkodille
Kajaanin soroptimistiklubin historian toistaiseksi suurin lahjoitus, 6 000 euroa, annettiin Harjulan lastenkodille. Klubin 50-vuotisjuhlaa vietettiin Kaukametsän salissa 14. maaliskuuta, jossa näyttelijä Ulla Tapaninen
esitti Lava-ammuntaa -show`n. Summa saatiin esityksen lipputuloista.
Harjula on Kajaanin Pelastakaa lapset
-yhdistyksen ylläpitämä lastenkoti.
Sen pitkäjänteinen toiminta on alkanut
vuonna 1945. Lastenkodissa on osastoja ja
hoitopaikkoja alle 18-vuotiaille sekä kaksi
perhepaikkaa.
Harjulalaiset käyttävät lahjoituksen
kesäretkien järjestämiseen, lasten harrastuksiin ja harrastusvälineisiin sekä lasten
asuinympäristön viihtyvyyteen.
- Järjestämme kouluikäisille lapsille
retken Punkaharjun huvipuistoon ja taidekeskus Retrettiin juhannuksen jälkeen.
Alle kouluikäisten lasten kanssa olemme
jo käyneet tivolissa Kajaanissa, tarkoitus
on järjestää heille kesän aikana myös toinen lähiretki, Harjulan lastenkodin johtaja
Anneli Grundmark kertoi.
- Noin 1500 - 2000 euroa lahjoituksesta
menee pitkäaikaiseen hoitoon sijoitettujen
kouluikäisten lasten osaston eli Kotilaosaston keittiön ruokapöydän ja tuolien
uusimiseen.
Soroptimistit järjestivät syys- ja kevätkaudella arpajaiset, joiden tuotosta puolet eli
reilut 400 euroa luovutettiin Kainuun muistiyhdistyksen KaVeRi-toimintaan. Vuonna

Kajaanin soroptimistiklubi
teki lahjoituksen Harjulan
lastenkodille
ja Kainuun
muistiyhdistykselle 50juhlavuotensa
kunniaksi.

2008 alkaneen toiminnan tavoitteena on
mm. tukea muistisairaan toimintakykyä ja
helpottaa omaisten arkea. Vapaaehtoisia
toimijoita haetaan muistisairaiden ja heidän
omaistensa henkilökohtaisiksi tukijoiksi ja
avustajiksi.
- Lahjoitus merkitsee meille paljon.
Olemme ajatelleet, että lahjoitus menisi
tyystin vapaaehtoisten virkistykseen. Jotain
pientä kivaa syksylle, josta tulisi hyvä mieli,
Kainuun Muistiyhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnasta vastaava Piia Tuhkanen sanoi.

Kajaanin soroptimistiklubin presidentti
Pauliina Saikkonen on tyytyväinen juhlavuoden onnistumiseen.
- Sisaret olivat aktiivisesti mukana
juhlavuoden aktiviteeteissa ja sen ansiosta
saimme kerätyksi kaksi suurta lahjoitusta
paikallisille kohteille. Soroptimistit saivat
myös paljon näkyvyyttä paikallisessa mediassa, Pauliina Saikkonen iloitsi.
Kaisa Rönkä, SI of Kajaani

Muistokirjoitus

Kunniajäsen Helena Viikamo-Andersson on poissa
Diplomi-insinööri Helana ViikamoAndersson kuoli Uudessakaupungissa
maaliskuun 10.päivänä. Hän oli syntynyt
Iitissa 30.12.1926.
Viime vuosien sairaus ei vienyt Helenan tulta
soroptimistitoimintaan. Aina viimeiseen asti
hän halusi osallistua kokouksiin ja mielellään
kertoi lukuisista osallistumisistaan
Soroptimistien kansainvälisiin kokouksiin
ja tapahtumiin.
Merkittävän osan elämäntyöstään Helena
Viikamo-Andersson teki Uudessakaupungissa, jonne hän muutti vuonna 1966
Rikkihappo Oy:n, sittemmin Kemira Oy:n
tehtaiden synnyn myötä.
Työelämässään Helena Viikamo-Andersson oli tunnollinen ja ammattitaitoinen henkilö, jonka erityisenä huolenpidon kohteena
olivat ympäristöön liittyvät kysymykset
ja toimenpiteet.

Vuonna 1978 hän sai Suomen Soroptimistiklubien Unionin myöntämän stipendin.
Sen avulla hän opiskeli ja työskenteli Kanadassa ympäristöasioiden piirissä.
Jo vuoden kuluttua muutostaan Uuteenkaupunkiin Helena Viikamo-Anderssonista
tuli Uudenkaupungin Soroptimistiklubin
jäsen. Hän ei suinkaan tyytynyt rivijäsenen
rooliin vaan toimi klubin sihteerinä vv.196870 sekä presidenttinä 1986-88.
Kun Soroptimistiklubien Unionin hallitus
oli Uudessakaupungissa vuosina 1974-76
toimi Helena Viikamo-Andersson
presidenttinä. Tuolloin vietettiin
Naisten vuotta ja Unioni otti teemakseen
naispappeuden edistämisen. Presidentti
Helena oli tuolloin luovuttamassa
arkkipiispalle adressia, johon oli kerätty yli
miljoona nimeä naispappeuden puolesta.

Kuva: Paula Vainio

Uudenkaupungin klubi on saanut olla ylpeä
kansainvälisestä sisarestaan. Hänet nimettiin
valtakunnallisilla sisarpäivillä järjestön
Kunniajäseneksi ja vielä 2003 hän sai
valtakunnallisen Paras sisar -kunniakirjan.
Läheisten myötä soroptimismistisisaret
muistavat Helenan aktiivisena ja myönteisenä henkilönä, jonka esimerkki kannustaa
eteenpäin.
SI of Uusikaupunki, psta Taina Engros

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisejärjestö,
joka edistää ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja 60 * Ensinmäinen klubi Helsinki vihitty 12.5.1952 * Soroptimist International of Finland vihitty 11.10.1953 *
SI (Soroptimist International) presidentti 2011 - 2013 Alice Wells * SI/E ( Soroptimist International of Europe) presidentti
2011-2013 Kathy Kaaf
Unionin hallituksen työryhmä
2011-2012
Sähköpostilla tavoitat parhaiten.
Presidentti Hannele Teir
SI of Pietarsaari-Jakobstad
044-725 0438
hannele.teir@cou.fi
1. kotimaan sihteeri Kaija Jestoi
SI of Kokkola -Karleby
044-780 9213
kaija.jestoi@kokkola.fi
2. kotimaan sihteeri Terhi
Päivärinta
SI of Pietarsaari-Jakobstad
044-077 0507
terhi.paivarinta@lpkky.fi
Ulkomaan sihteeri Helli Kitinoja
SI of Seinäjoki
040-830 4101
helli.kitinoja@seamk.fi
Varainhoitaja Marjatta Björknäs
SI of Vaasa-Vasa
0400-368 371
marjatta.bjorknas@gmail.com
Soroptimistilehti
Vastaava toimittaja Leena Sorvali
SI of Lahti
0400-889 649
leena.miestamo@pp.phnet.fi
Unionin tiedottaja
Saija Kuusisto-Lancaster
SI of Turku
040-540 6418
Unionin toimisto
Soroptimist International of Finland
(tai SI of Finland)
PL 84, 70101 KUOPIO
Puh. 050 4409 493
soroptimistit@gmail.com
Unionin tili
Nordea FI96 1579 3000 1091 84

Internet-yhteydet
SI of Finland:
www.soroptimistit.fi
Soroptimist International:
www.soroptimistinternational.org
SI/E: www.soroptimisteurope.org
TULEVIA TAPAHTUMIA
Unionin hallituksen vaihtokokous
27.10. - 28.10.2012, Valamo, Heinävesi
Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Jämsä 18. - 19.5.2013
SI/E:n kongressi
Berliini, Saksa, heinäkuu 2013
Soroptimistilehti
Seuraava paperille painettu lehti ilmestyy
syyskuussa 2012
Aineistot lehteen 15.8.2012

MUITA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
10.12. YK:n ihmisoikeuksien päivä
ja kansainvälinen soroptimistipäivä
08.03. Kansainvälinen naistenpäivä
19.03. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä
21.03. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän
poistamiseksi
18.03. Maailman vesipäivä
07.04. Maailman terveyspäivä
31.05. Tupakaton päivä
05.06. Maailman ympäristöpäivä
26.06. Kansainvälinen päivä huumeiden
väärinkäytön ja huumausainekaupan
vastustamiseksi
11.07. Maailman väestöpäivä
TEEMAT JA PROJEKTIT
Suomen Unionin teema 2011-2012
Nainen ja syrjäytymisen estäminen

Vuosijuhlat

SI:n teema 2011 - 2012
Educate to Lead - Kouluta johtajuuteen

60 vuotta
11.10.2013 Suomen Unioni, Sibeliustalo,
Lahti

SIE:n teema 2011 - 2013
Soroptimists go for Water and Food

9.10.2013 SI of Tampere
10.10.2013 SI of Lahti
13.10.2013 SI of Turku
11.11.2013 SI of Jyväskylä
50 vuotta
27.9.2013 SI of Helsinki III Helsingfors
28.9.2013 SI of Länsi-Pohja
29.9.2013 SI of Karhula
40 vuotta
1.11.2013 SI of Espoo
30 vuotta
25.5.2013 SI of Akaa
10 vuotta
15.11.2013 SI of Espoo-Meri

President’s Appeal 2011
Birthing in the Pacific
Klubien lahjoitukset voidaan tehdä
Unionin tilille FI 96 1579 3000
1091 84 merkinnällä President’s Appeal
SOROPTIMISTI-HOTELLI
63, Bayswater Road
London W2 3PH
Tel: ++0207 723 8575
Fax: ++0207 723 1061
soropclub.63@virgin.net
www.soroclub63.org.uk
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Naisjärjestöjen Keskusliitto
vaatii:

Hallituksen kehysriihen
päätöksistä sekä
kuntarakenne- ja
puolustusvoimauudistuksista
on tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi
Naiset ovat ainakin toistaiseksi menettäneet näkyvät asemansa - presidentti,
puhemies ja pääministeri- yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Eduskunnan
puhemiehistössäkään ei ole tällä hetkellä
yhtään naista. Naisten nouseminen
ykköspaikoille on vaatinut pitkää uraa ja
peräänantamatonta työtä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Meillä naisjärjestöillä onkin ponnisteltavaa saadaksemme
naisia "kasvamaan" takaisin näille
tärkeille yhteiskunnallisen vaikuttajan
paikoille.
Suomen julkisen talouden suurimpana
haasteena on valtion velkaantumisen
pysäyttäminen. Tässä tarkoituksessa
hallitus sopi maalikuun 2012 kehysriihessä
2,5 miljardin euron sopeutustoimista
siten, että puolet kerätään verojen
korotusten kautta ja toinen puoli menojen
leikkauksilla. Lisäksi hallitus valmistelee
mittavaa kuntarakenneuudistusta sekä
puolustusvoimien merkittävää toimintojen
karsimista ja joidenkin toimintojen uudelleen
sijoittamista. Kaikilla näillä uudistuksilla
on erilaiset vaikutukset naisten ja miesten
elämään.
Siksi Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous vaati hallitusta tekemään tarkan
arvion niin kehysriihen kuin kuntarakenne- ja puolustusvoimauudistusten sukupuolivaikutuksista ennen kuin uudistukset
viedään eduskunnan käsittelyyn tai pistetään
täytäntöön. Tasa-arvolain noudattamisessa
valtiovallan on itse näytettävä esimerkkiä
muille sektoreille.
Syksyn kunnallisvaalit ovat meille naisille tärkeä haaste. Kunta tarjoaa naisille tärkeät
peruspalvelut, mutta monelle naiselle myös
työpaikan. Siksi on tärkeää, että naisia on
päättämässä näistä palveluista kunnissa.

Naiset asettavat usein itselleen liian korkean kynnyksen lähteä ehdokkaiksi vaaleihin. Kuitenkin tasa-arvoinen päätöksenteko
vaatii niin naisia kuin miehiäkin päättäjiksi.
Naiset ovat vaali vaalilta lisänneet osuuttaan
kuntapäättäjinä, mutta vielä on kirittävää,
jotta puolet kunnanvaltuutetuista olisi
naisia.
Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous kannusti ja rohkaisi naisia lähtemään
ehdokkaiksi kunnallisvaaleihin. Meillä on
velvollisuus ottaa oma paikkamme kunnallisessa päätöksenteossa!
Lisätiedot:
Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri
Leena Ruusuvuori
09 494 217 ja 050 3507616

Naisjärjestöjen keskusliitto
kehottaa:

Nuoret
- hakeutukaa
rohkeasti
sukupuolellenne
epätyypillisille
koulutusaloille!
Kymmenet tuhannet nuoret valmistuivat peruskouluista ja lukioista lauantaina 2.6. Heillä on
edessään ammatinvalinta ja jatkoopintoihin hakeutuminen.
Suomessa työelämän eriytyminen
sukupuolen mukaan eli sukupuolisegregaatio
on poikkeuksellisen vahvaa muihin EUmaihin verrattuna. Työelämä jakautuu
hyvin selkeästi niin sanottuihin miesten ja
naisten aloihin. Segregaation seurausta on,
että vaikka suomalaiset naiset ovat tehneet
palkkatyötä jo yli sadan vuoden ajan ja
naisia on työelämässä lähes yhtä paljon
kuin miehiä, saavat he kuitenkin työstään
pienempää palkkaa kuin miehet, sijoittuvat
matalapalkkaisille aloille ja miehiä useammin
määräaikaisiin työsuhteisiin.
Monet miesvaltaiset alat puolestaan ovat
hyvin herkkiä talouden suhdannevaihteluil-

le. Miesten hakeutuminen naisvaltaisille ammattialoille nostaisi näiden alojen arvostusta
ja sen myötä myös palkkausta. Kouluttautumalla esimerkiksi lähi- tai sairaanhoitajiksi
miehet myös turvaisivat työllistymisensä ja
toimisivat positiivisina roolimalleina muun
muassa nuoremmille sukupolville.
Jotta eri ammattialojen sukupuolijakaumien vinoutumia voitaisiin korjata, on
koulutusalavalinnoista purettava sukupuolierojen vaikutus. Opinto-ohjaajat yhdessä
lapsen vanhempien kanssa ovat tässä tärkeässä roolissa. Opetus ja oppilaanohjaus eivät saa vahvistaa sukupuolittain kohdistuvia
ennakko-odotuksia eivätkä määritellä ennalta oppilaan oppimisvalmiuksia sukupuolen
perusteella. Sukupuolistereotypiat eriarvoistavat ja kaventavat yksilön mahdollisuuksia,
kykyjä ja kiinnostuksen kohteita. Sukupuolistereotypioiden ja opetussuunnitelman
näennäisen sukupuolineutraaliuden tilalle
tulee omaksua sukupuolisensitiivinen ote,
jonka avulla voidaan paremmin tunnistaa
jokaisen nuoren erityislaatu ja kannustaa
mielekkäisiin jatko-opintoihin.
Lisäksi tulee vahvistaa opettajien pedagogisia taitoja, jotta he eivät tiedostamattaankaan vahvistaisi vallitsevia käsityksiä
siitä, mitä tyttö osaa ja saa tehdä tai mikä on
soveliasta pojalle. Oppilaanohjauksen ohella
myös oppisisällöissä ja opetustilanteissa
voidaan kannustaa nuoria epätavanomaisille
opintopoluille. Oppilaanohjaus ja ammatinvalintatilanne on otettava erittäin vakavasti
nuorten, ja erityisesti poikien, syrjäytymisen
estämiseksi.
Naisjärjestöjen Keskusliitto onnittelee
kaikkia oppilaitoksista valmistuneita nuoria
ja kannustaa heitä hakeutumaan sellaisille
koulutus- ja ammattialoille, jotka parhaiten
vastaavat heidän omia kiinnostuksenkohteitaan ja taipumuksiaan. Sukupuolen ei tule
olla este eikä rajoite matkalla kohti omaa
unelmaa.
Lisätietoja:
Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri
Leena Ruusuvuori 09 494 217

KUTSU
Tervetuloa edustajiston kokoukseen ja
sisarpäiville Jämsään 18–19.5.2013.
Jämsä tunnetaan eteläisen Suomen Himos-hiihtokeskuksesta.
Jämsä on myös useiden kesätapahtumien pitopaikka ja puu- ja
huopateollisuuden keskittymä Päijänteen rannalla Jyväskylän ja
Tampereen välissä.
Voit tulla omalla autolla, linja-autolla tai junalla. Lentokone tuo
sinut Jyväskylään, josta matka Jämsään on n. 90 km.
Haluamme tarjota teille hyvät soroptimisti-sisaret mukavan
kokous- ja yhdessäoloviikonlopun.
Toivottavasti tapaamme vuoden kuluttua Jämsässä.
Tervetuloa
Soroptimist of Jämsänjokilaakso ry

