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Tiedotus sähköistyy
Unionin hallituksen kokouksessa helmikuussa päätettiin siirtää sisäisen tiedotuksen painopistettä yhä enemmän
sähköisten uutiskirjeiden maailmaan.
Jo useana vuonna on edustajiston
viesti ollut selvästi kulujen karsimisen
suuntaan. Yksi suurimpia kulueriä toiminnassamme ovat olleet lehden kulut.
Lähdemme kokeilemaan yhden lehden taktiikkaa sekä sähköistä tiedotusta
jo nyt kevään aikana. Siirrymme käyttämään liike-elämästä tuttuja sähköisiä
uutiskirjeitä. Aika näyttää millaiseksi
kirjeet käytännössä muodostuvat. Painettu lehti ilmestyy aina toimintakauden loputtua ja toimii myös aina juuri
päättyneen kauden koosteena.
Painetun lehden roolia on tarkoitus
muuttaa ajattomanpaan suuntaan. Lehti on myös sisällöltään sellainen, että
käsiteltävät asiat avautuvat myös muil-

le kuin soroptimisteille.
Klubien toiminnan esittelyä pidetään
edelleenkin tärkeänä ja toivottavasti
klubit laittavat kuvia ja juttuja toiminnastaan jatkossakin. Niitä julkaistaan
myös sähköisissä uutiskirjeissä pitkin
vuotta.
Tiedotuksen sähköistäminen tuo toki haasteita jäsenistön tietoteknisten
taitojen ja laitteiden suhteen. Onneksi
toimintamme ydin on klubikokoukset,
joissa kuulee ne tärkeät asiat, vaikkei
tietotekniikka niin hallussa olisikaan.
Maailma on kuitenkin siirtymässä joka rintamalla yhä enemmän sähköisiin
laitteisiin ja siitä kehityksestä emme voi
jäädä pois.
Seuraava Suomen Soroptimisti -lehti
ilmestyy joulukuussa 2013.
Lea Sirén
Suomen Soroptimistilehti, tiedotus

Valkeakosken klubivierailulla keskustelimme Unionin roolista, mitä mielikuvia meillä on Unionin toiminnasta ja mitä Unionin oikein pitäisi tehdä.
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Parasta naisille
Tyttöjen ja naisten auttaminen, rohkaiseminen ja tukeminen paremman elämän saavuttamiseksi koulutuksen ja työssäoppimisen keinoin - tätä kaikkea ja paljon muuta on Soroptimist International.
Näillä sanoilla käynnistyy Unionin uudistunut tiedote, joka lähetetään kevään kuluessa kaikille klubeille. Tiedotteen laatimisesta vastaa Unionin uusi Teksti-työryhmä tukijoukkoineen. Työryhmä halusi saada aikaan tiedotteen, joka herättää lukijassa positiivisia ajatuksia, ja synnyttää halun liittyä mukaan soroptimistien joukkoon.
Sama päämäärä, järjestön jäsenmäärän kasvattaminen, oli mielessä myös Tuote-työryhmällä, kun se viime kuussa lanseerasi uuden myyntituotteen: SOROPTIMIST strassi T-paidan. On
nimittäin todella voimakas kannanotto asiamme puolesta, kun
nainen vetää päälleen T-paidan, jonka etumusta koristaa strassein sana SOROPTIMIST. Silloin kannattaakin kantaa mukanaan Unionin tiedotteita ja ojennella niitä kaikille, jotka kysyvät, mitä paidassa oleva sana tarkoittaa.
Kysymykseen on hyvä myös harjoitella valmis vastaus, vaikkapa näin: Nimi ”Soroptimist” tulee latinan sanoista soror, joka
tarkoittaa sisarta, ja optima, joka tarkoittaa parasta. Vapaasti suomentaen soroptimistin voi siis aivan hyvin sanoa tarkoittavan ”parasta naisille.” Tähän voi vielä lisätä: Jo vuodesta 1921 lähtien soroptimistit ovat pyrkineet saavuttamaan ”parasta naisille” kaikilla elämän aloilla nyt jo 125 maassa. Näistä maista Suomi on ollut mukana jo 60 vuoden ajan.
Toinen tärkeä tavoite Tuote-työryhmän T-paitaprojektissa oli mahdollistaa paitojen myyntituotolla klubien kansainvälistä ystävyysklubitoimintaa,
ja olla sitä kautta myös edesauttamassa erilaisten yli rajojen tehtävien yhteisten projektien syntymistä. Unioni myöntää
Matkarahastosta avustusta klubeille ja yksittäisille klubien jäsenille kansainväliseen ystävyysklubitoimintaan budjettiin varatun
määrärahan puitteissa. Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli, hakemuksesta käy ilmi, että matkan tarkoituksena on aloittaa vierailun kohdeklubin kanssa yhteinen projekti, on hakemuksella hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.
Ensi kesänä, 12.7.-14.7.2013, järjestetään Berliinissä Sorop-

PÄÄKIRJO
T

US

timist International Europen 20. kongressi aiheena Visions of
Paradise, Soroptimists go for Water and Food. Siellä on kaikilla mahdollisuus solmia uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja saada
uusia ideoita toimintaan. Keskustelun käynnistämiseksi uuden
kansainvälisen tuttavuuden kanssa
kannattaa tietysti olla sonnustautuneena SOROPTIMIST strassi
T-paitaan.
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille sisarille!
Merina Hovi
Unionin presidentti
2012-2014

Alueelliset pienoissisarpäivät

Haasteita klubeille

Nyt on klubeilla tilaisuus saada lisäpotkua toiminnalleen järjestämällä alueellaan syksyn 2013 tai kevään 2014 alueelliset pienoissisarpäivät.
Klubeja pyydetään hakemaan syksyn 2013 ja kevään 2014 alueellisten tapaamisten ja koulutustilaisuuksien järjestelyvuoroa
30.4.2013 mennessä ottamalla yhteys alueensa varapresidenttiin
tai Unionin presidenttiin, joilta saa myös lisätietoja.
Alueelliset tapaamiset ja koulutustilaisuudet järjestetään omakustannusperiaatteella eli osallistujat tai heidän klubinsa maksavat ruokailusta ja mahdollisesta tilavuokrasta.
Suotavaa on, että tilaisuuden pitopaikasta ei menisi tilavuokraa.
Unioni huolehtii tilaisuuden koulutustarjonnasta ja kouluttajista.
Järjestävä klubi suunnittelee mahdollisen oheisohjelman.

Unioni haastaa klubit käynnistämään projekteja Unionin teemasta Naiset syrjäytyneiden nuorten puolestapuhujina sekä SI:n
Kouluta Johtamaan -teemasta alaotsikolla Kouluta, Voimaannuta, Mahdollista, joka Unionin 60-vuotisjuhlaseminaarissa kuuluu: Kouluta, Rohkaise, Tue. Parhaat jo päättyneet tai meneillään olevat projektit palkitaan Unionin ja klubien juhlassa Lahden Sibelius-talossa 12.10.2013.
Ehtona on, että projektista on tehty fokusraportti. Ehdotukset
palkittaviksi projekteiksi lähetetään osoitteeseen soroptimisti@
gmail.com 30.9.2013 mennessä.
Aktiivinen jäsenhankinta on jokaisen klubin kunnia-asia: Kolme eniten uusia jäseniä 1.5.2012−30.4.2013 hankkinutta klubia
palkitaan Jämsässä sisarpäivillä 18.−19.5.2013.
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UUSIA JÄSENIÄ

1.12.2012 - 28.2.2013
Helsinki III Helsingfors
Savolainen-Loimu Liisa
Imatra
Raatemaa Liisa
Sikanen Mari
Joensuu
Ikonen Senja Irmeli
Jämsänjokilaakso
Koskinen Riitta
Lampinen Mai-Stiina
Järvenpää
Rentola Liisa
Sorjonen Anu
Viita Johanna
Kajaani
Lukander Pirjo
Mäki Marjut Hannele
Partanen Tanja Mari Susanna
Kalajoki-seutu
Harvala Anne Maria
Kokkola-Karleby
Kähäri-Wiik Kaija
Kouvola
Luukkanen Irma
Kuusamo
Lampila Hilppa Ilona
Savolainen Kati
Törmänen Rauni Regina
Kuusankoski
Hautalainen Merja Anneli
Lappeenranta
Ahonen Päivi Sinikka
Lavikkala Veera
Oulu
Saarela Saara
Serlo Kaijaleena
Porvoo-Borgå
Olander Tarja Maria
Riihimäki
Lehtonen Marjatta
Tammerkoski
Hietala Pirjo
Sarkaniemi Sari
Tampere
Reuter Brigitte
Salmi Ulla Hanneli
Turku
Koivisto Minna
Valkeakoski
Riikonen Mervi
Valkeakoski-Vanajavesi
Rassl Monette
Vantaa
Daher Taija
Demnati Karima
Lappalainen Maarit
Pohjolan-Pirhonen Ulla

Juhlaohjelma Sibelius
Ensi lokakuun 12. päivän Unionin ja klubien juhlaohjelmasta jää suunniteltu konsertti pois. Näin ollen iltajuhla pääsee alkamaan jo klo 19.
Päiväseminaarin alkamisajankohta säilyy ennallaan eli klo 14. Seminaarissa ja
Juhlaillallisilla puhuu muun muassa KiVakoulun kehittäjä, Peace Prize -ehdokkaamme professori Christina Salmivalli ja SI:n
presidentti 2013-2015 Ann Garvie. Seminaarin teemana on Kouluta-Rohkaise-Tue
/ Educate -Enpower-Enable.

Haaste klubeille
Unioni haastaa klubit käynnistämään
projekteja Unionin teemasta
Naiset syrjäytyneiden nuor-

NIN
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Klubien toimintakertomusloke uudistetaan
niin, että klubit eivät siinä enää raportoi
jokaisen kuukausikokouksen sisältöä vaan
lomakkeella kootaan tietoa toiminnasta
kauden aikana yleisemmällä tasolla ja keskittyen niihin asioihin, joita meidän tulee
edelleen raportoida Federaatiolle.
Tästä uudistuksesta johtuen Toimintakertomuslomake 2012-2013 ei ole vielä
toiminnassa.
Klubien toivotaan kiinnittävän huomiota klubikokousten pöytäkirjojen sisältöihin niin, että aiemmin kertomukseen kirjatut asit löytyvät tarvittaessa ja pöytäkirjoista olisi myöhemmin klubin historiikin kir-

ten puolestapuhujina sekä SI:n Kouluta
Johtamaan -teemasta alaotsikolla Kouluta,
Voimaannuta, Mahdollista, joka Unionin
60-vuotisjuhlaseminaarissa kuuluu: Kouluta, Rohkaise, Tue.
Parhaat jo päättyneet tai meneillään olevat projektit palkitaan Unionin ja klubien
juhlassa Lahden Sibeliustalossa 12.10. Ehtona on, että projektista on tehty fokusraportti.
Ehdotukset palkittaviksi projekteiksi lähetetään osoitteeseen soroptimisti@gmail.
com 30.9.2013 mennessä.
Ilmoittautuminen juhlaseminaariin ja
iltajuhlaan alkaa huhtikuussa nettisivuilla www.soroptimistit.fi.
Majoitusvarauksista ilmoitetaan myöhemmin. Sunnuntaille on
suunnitteilla oheisohjelmaa.

joittamisen yhteydessä hyötyä ja iloa.
Klubin projekteista ja eri teemoihn liittyvistä aktiviteeteistä on hyvä laatia (esim.
kokouspöytäkirjan liitteeksi) toimenpidekohtainen raportti, jossa kirjataan suunnittelu ennakkoarviointeineen, toteutus ja johtopäätökset sekä mahdolliset jatkosuunnitelmat.
Toimenpiteen vaikuttavuus on syytä arvioida sanallisesti ja kohderyhmän koko
sekä kerättyjen varojen kohdentaminen selkeästi lukuina.
Soili Pelkonen
ohjelmajohtaja

BERLIN
20th congress SI/E
Visions of Paradise

12.7.-14.7.2013
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talossa kevenee
Aikataulu:
Klo 14.00-16.45 Juhlaseminaari Puusepänsalissa, kaikille avoin
Klo 15.00-15.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
Klo 19.00-22.00 Ohjelmalliset juhlaillalliset Metsähallissa, avec
Hinnat:
Juhlaseminaari soroptimisteille 35 euroa (muu yleisö 50 euroa)
- sis. kahvitarjoilun
Ohjelmalliset juhlaillalliset, avec-tilaisuus 85 euroa
- pöytiin tarjoilu
- sis. kuohuviinin ja kaksi kaatoa puna- tai valkoviiniä
Ilmoittautuminen:
www.soroptimistit.fi
- ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa

Rekisteröidy Berliiniin
edullisesti maaliskuussa
Maaliskuun loppuun mennessä voi Berliinin kongressiin, 12.-14.7., rekisteröityä
255 euron hintaan. Sen jälken rekisteröintimaksu nousee 290 euroon. Rekisteröityminen tapahtuu kongressin nettisivujen kautta
http://www.soroptimist.waterandfood.eu.
Rekisteröintimaksu kattaa kaikki päiväohjelmat seminaareineen, kongressin informaatiomateriaalin, perjantain ja lauantain lounaat, seminaaritaukojen tarjoilut sekä kongressin avaus- ja lopetustilaisuuksien juhlallisuudet.
Rekisteröinnin yhteydessä voit myös valita kuudesta vaihtoehdosta perjantain ja
lauantain iltapäivän teemaluennon aiheen.
Kongressin teemoina ovat veden ja elintarvikkeiden epätasainen jakautuminen,
kestävä maatalous, paikallis- ja perinnetieto ja kestävät hankeet. Teemoista luennoivat useat alan asiantuntijat, nettisivuilla on
tarkempaa tietoa puhujista.
Kongressin yhteydessä on myös paljon
oheisohjelmaa kuten vierailuja, retkiä, konsertteja ja kulttuurikohteita. Oheisohjelman
hinnat vaihtelevat 17 eurosta 45 euroon.
Lauantain gaalaillallinen on 65 euroa.
Kongressin jälkeen 15.-16.7. on myös
mahdollista osallistua monille järjestetyille retkille. Tarjolla on viisi erilaista vaihto-

ehtoa, joiden hinnat vaihtelevat 85 eurosta 292 euroon.
Seuralaiset ovat erittäin tervetulleita
osallistumaan oheisohjelmaan.

Matka-avustukset Unionilta
Unionin varoista budjetin mukaisesti on
haettavissa matka-avustusta kongressiin
osallistumista varten. Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa sähköisesti suoraan
varainhoitajalle korhonen.airi@pp.inet.fi
30.4.2013 mennessä.

Federaation presidentti Kathy Kaaf
odottaa 2000
kongressiosallistujaa yli
80 maasta.

Muutoksia Unionin
toimihenkilöihin
Vuoden alkupuolella eropyyntönsä Unionin hallitukselle esittivät toimikaudelle
2012-2014 laki- ja sääntökomitean puheenjohtajaksi valittu Irma Telivuo sekä ulkomaan sihteeriksi ja samalla stipenditoimikunnan puheenjohtajaksi valittu Kirsimaria E. Törönen-Ripatti. Kaudelle 20112013 governoriksi valittu Riitta Moisander esitti eropyyntönsä perhesyihin vedoten.
Unionin hallitus nimesi laki- ja sääntökomitean jäsenen Eeva-Liisa SarvilinnaHeimosen hoitamaan laki- ja sääntökomitean puheenjohtajan virkaa, sekä Unionin
tiedottajan Saija Kuusisto-Lancasterin
hoitamaan stipenditoimikunnan puheenjohtajan virkaa. Hallitus tulee esittämään,
että edustajiston kokous valitsee heidät kyseisiin virkoihin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 30.9.2014 saakka.
Unionin hallitus nimesi varagovernor
Kirsti Variksen hoitamaan governorin
virkaa, ja tulee esittämään, että edustajiston kokous valitsee hänet kyseiseen virkaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 30.9.2013
saakka. Esityksen perusteena on hänen valintansa toiseksi Unionin edustajaksi ensi
kesän governorkokoukseen. Unionin edustajat valmistelevat ja esittävät governorkokoukselle Unionin ehdotuksen soroptimistien toimintavuoden muuttamiseksi kalenterivuodeksi.

Uudet viranhoitajat:
Laki-ja sääntökomitean
puheenjohtaja:
Eeva-Liisa
Sarvilinna-Heimonen
eevaliisa.sarvilinnaheimonen@
gmail.com
040 7389145
Stipenditoimikunnan
puheenjohtaja:
Saija Kuusisto-Lancaster
saija.kuusisto-lancaster@
sandvik.com
040 5406418
Governor:
Kirsti Varis
kirsti.varis.orig@kolumbus.fi
050 5124589
Friendship Link -asiat
Laajentamiskomitean
puheenjohtaja Pirkko Lindfors
69piko@gmail.com
0400 302939
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Uusia tuotteita
Kouluta - Rohkaise - Tue
Avaimenperä 5€

Hiirimatto 6€

Klubin kunniajäsenen hopeinen kunniamerkki noudattaa
muotoilultaan Unionin kunniajäsenen kultaista kunniamerkkiä, ja on arvokas huomionosoitus klubin ansioituneelle jäsenelle, 120 euroa + postikulut 5 euroa.
Kullattu pronssinen SOROPTIMIST-riipus ketjuineen
myydään tyylikkäässä rasiassa. Kaulakoru on kaunis ja juhlava, ja sopii tilattavaksi klubin presidentille tai lahjaksi ystävyysklubivierailulle. Jokainen soroptimisti voi tilata korua
myös omaan käyttöönsä erilaisia tilaisuuksia juhlistamaan, 55
euroa + postikulut 5 euroa (sis. ketju ja rasia).
Soroptimist T-paitojen tuotolla kartutetaan Unionin matkarahastoa, riipusten ja klubien kunniajäsenmerkkien tuotoilla
kartutetaan Action fund- sekä toimisto ja toiminta-rahastoja, Kouluta-Rohkaise-Tue-tuotteilla tuetaan Tukikummit ry:tä.

Kuulakärkikynä 3€

Hintoihin lisätään postimaksu.
Tilaa tuotteet: soroptimistikauppa@gmail.com

Tavoitteena selkokieliset säännöt
Kun Unionin viime syksynä asetettu sääntömuutostyöryhmä aloitti työnsä, sen tavoitteena oli ennen kaikkea hakea sääntöihin selkeyttä lukuisissa käytännön toimintaa koskevissa kysymyksissä, sekä saattaa
ne ajan tasalle ja vastaamaan Federaation
klubien ja unionien mallisääntöjä.
Työryhmällä oli selkeä näkemys siitä, millaiset järjestömme sääntöjen tulisi olla, jotta
ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat kaikkia jäseniä. Sääntöjen tulisi ensinnäkin olla laaditut niin, että jokainen jäsen,
ammatista tai koulutustaustasta riippumatta,
pystyisi niihin tutustuttuaan toimimaan niin
klubin kuin Unioninkin tehtävissä. Säännöt
eivät myöskään saisi sisältää tulkinnanvaraisuuksia, eli, sanalla sanoen, ne eivät saisi herättää lukijassa enemmän kysymyksiä kuin
antaa vastauksia.

Sääntöjen ennakkotarkastus
Unionin hallitus hyväksyi kokouksessaan
2.2.2013 sääntömuutostyöryhmän esityksen lähettää sääntömuutos niin klubien kuin
Unioninkin sääntöjen osalta ennakkotarkastettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Sääntöjen ennakkotarkastus saadaan toivon mukaan vietyä kevään aikana läpi, jol-

loin hallitus tulee esittämään kevään edustajiston kokoukselle ennakkotarkastettujen
sääntöjen hyväksymistä. Jos edustajistonkokous hyväksyy säännöt muuttamatta niitä, voidaan sääntöjä alkaa soveltaa sisäisessä toiminnassa heti.
Koska ennakkotarkastus on voimassa kaksi vuotta ennakkotarkastuspäätöksestä, voidaan niiden lopullinen rekisteröinti Unionin sääntöjen osalta suorittaa, kun on selvillä Federaation taholta mahdollisesti tulossa
olevat sääntöjen muutostarpeet. Klubit sen
sijaan voivat rekisteröidä ennakkotarkastetut säännöt tarvittaessa heti, jolloin rekisteröintimaksu on 30€, kun ilmoitus on tehty paperisena tai 20€, kun ilmoitus on tehty sähköisesti. Edellytyksenä on, että klubi
rekisteröi ennakkotarkastetut säännöt muuttamatta niitä. Tämän voi tehdä osoitteessa:
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_muutosten_rekisteroiminen

Klubin nimestä jää of pois
Sekä klubien että Unionin nimessä siirrytään Federaation alueella yleistyvään muotoon kirjoittaa nimi ilman englanninkielistä of-sanaa.
Epävirallisesti kaksikielinen klubi voi re-

kisteröidä säännöt muodossa: Klubin kieli
on suomi ja ruotsi.

Toimihenkilöt ja ystävyysjäsenet
Kuinka moni tietää, mitä ovat ystävyysjäsenet? Tämä asia käy selville uusituista säännöistä. Tämän pykälän perusteella klubi voi ottaa jäseneksi esim. kouluttamattoman ja työttömän maahanmuuttajanaisen tai poliitikon, jos
hän vaikuttavasti edistää toiminnassaan soroptimistijärjestön tavoitteita.
On tärkeää, että klubi valitsee toimihenkilönsä jo vuosikokouksen yhteydessä. Unionin täytyy nimittäin elokuussa ilmoittaa Federaatioon klubien seuraavan kauden presidentit ja sihteerit.

Jäsenmaksut
Uusituissa säännöissä halutaan tuoda selkeästi esille, että klubin jäsen on maksuvelvollinen klubille, ei siis Unionille. Jokainen klubi voi itsenäisesti päättää vuosikokouksessaan, milloin jäsenmaksut halutaan
jäseniltä periä ja peritäänkö ne yhdessä tai
useammassa erässä. Useimmat klubit perivätkin erikseen Unionin vuosikokouksessa päätetyn jäsenmaksun ja erikseen klu-

SOROPTIMIST strassi T-paidat maksavat 35 euroa
+ postikulut. Paitoja voi tilata nettisivultamme löytyvällä kaavakkeella: soroptimistikauppa@gmail.com.
Nettisivujemme Ajankohtaista-palstalla ja Myyntituotteet-sivulla on Soroptimistikauppa-Extra -kaavake, jossa on lisää tietoja paidoista, koot, värit ym.

Kuva: Lea Sirén
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bin vuosikokouksessa päätetyn jäsenmaksun. Kirjanpidon kannalta on yksinkertaisinta periä jäsenmaksut sen tilikauden aikana, jota kyseiset maksut koskevat. Klubi voi
myös vuosikokouksessaan päättää sen ajankohdan, jolloin jäsenenä olleilta jäsenmaksu peritään. Unionin kunniajäseniltä ja 50
vuotta klubin jäsenenä olleilta ei peritä jäsenmaksuja. Klubi ei peri omilta kunniajäseniltään klubin jäsenmaksua ja se voi maksaa Unionin jäsenmaksun kunniajäsenensä
puolesta.
Federaation mallisäännöissä määritellään se, millä perusteella klubien Unionille maksama maksu määräytyy ja milloin se
on maksettava: Klubin on suoritettava Unionille edustajiston kokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut kunkin vuoden lokakuun 30. päivään mennessä saman vuoden
kesäkuun 30. päivän jäsenmäärän mukaan.
Tähän lukumäärään ei oteta huomioon Unionin kunniajäseniä ja 50 vuotta klubin jäsenenä olleita.

hallituksen jäsenenä tai governorina? Mihin
mennessä klubin on tehtävä aloitteet edustajiston kokoukselle? Voivatko kaikki jäsenet
osallistua edustajiston kokoukseen? Nämä
asia selvitetään klubien sääntöjen 11 §:ssä
ja Unionin sääntöjen 5 §:ssä.
Moni järjestöömme liittynyt ihmettelee
mielessään, mitä kummaa ovat Unionin vakinaiset komiteat ja ennen kaikkea, mitä ne
mahtavat puuhata. Sääntömuutostyöryhmä
haluaa hälventää salaperäisyyden verhoa tämänkin asian ympäriltä toteamalla, että Unionin neljä vakinaista toimikuntaa ovat sääntötomikunta, laajentamistoimikunta, taloustoimikunta ja stipenditoimikunta. Lisäksi jokaisen toimikunnan kohdalla selvitetään sen
keskeinen toimenkuva. Sääntöihin tuodaan
myös maininta toimikuntien kolmijäsenisyydestä. Unionin ulkomaan sihteerin aiemmin hoitama stipenditoimikunta tuodaan
nyt vakinaisten toimikuntien joukkoon, koska halutaan saada stipendiasioiden hoitoon
jatkuvuutta.

Klubin edustus ja toimikunnat

Yksi ehdokas - yksi virka

Kuka voi edustaa klubia, jos sekä klubin
varsinaiset että varaedustajat ovat estyneitä? Voiko klubin edustaja toimia Unionin

Klubeilla on mahdollisuus nimetä aktiivijäseniään ehdokkaiksi Unionin virkoihin Unionin hallituksen pyynnöstä lokakuun alusta

marraskuun loppuun. Tätä kutsutaan nimeämismenettelyksi. Ehdokas ei voi olla ehdolla moneen virkaan samanaikaisesti, koska silloin muiden klubien on mahdotonta ilmoittaa ketä ehdokasta he kannattavat mihinkin virkaan. Ehdokkaan jatkoon pääsy
riippuu siitä, että häntä kannattaa vähintään
yksi klubi hänen oman klubinsa lisäksi. Ehdokkaiden nimeäminen määräaikaan mennessä on jokaisen klubin kunnia-asia, jota
on hyvä ryhtyä pohtimaan jo kevään kokouksissa.
Tällä hetkellä voimassa olevat Unionin
säännöt, klubien mallisäännöt, Federaation
säännöt ja Federaation mallisäännöt unioneille ja klubeille sekä myös SI:n säännöt
ovat kaikkien sisarten luettavissa: www.soroptimistit.fi>jäsenille>Muut>Tiedostot(vai
nkirjautuneille)>Unioni>Saannot
Merina Hovi
Unionin Presidentti 2012-2014
Unionin sääntömuutostyöryhmän
puheenjohtaja
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Jämsänjokilaakson sisaret ovat aloittaneet valmistelut kevään Edustajiston kokousta ja sisarpäiviä varten. Talvisessa askarteluillassa syntyi monta kaunista koristetta.

Tervetuloa Jämsään!
Minulla on ilo ja kunnia kutsua teidät
hyvät Sisaret edustajiston kokoukseen
ja sisarpäiville Jämsään. Kaupunkimme on myös Suomen tämän vuoden
suurimman urheilutapahtuman Jämsä-Jukola tapahtumapaikka. JämsäJukola kokoaa kesäkuussa kaupunkiimme noin 45 000 ihmistä.
Edustajiston kokous on Vitikkalan
koululla Jämsän keskustassa. Lounaan
piipahdamme syömässä naapurissa sijaitsevalla uudella Paunun koululla. Kokouksen lomassa pääset tutustumaan paikallisen yrittäjien tuotteisiin ja voit löytää pöydiltä jotain mukavaa kotiin viemistä.
Jämsänjokilaaksoa voisi kutsua myös huopalaaksoksi koska meillä on kunnassa neljä huopatehdasta ja kolme tehtaan myymälää. Tänä vuonna vietetään Huopakesän 15. juhlavuotta jota
juhlitaan monipuolisena näyttelynä oheistapahtumineen.
Lauantaina professori Sirkku Kotilainen johdattelee meidät esityksessään sosiaalisen median saloihin.
Hän tulee kertomaan aiheesta, joka on monelle vielä vieras, mutta joka kasvattaa suosiotaan
päivä päivältä.
Sisarpäivien iltajuhlan
vietämme Himos Areenalla laskettelurinteiden ja uuden golf-kentän vieressä Patalahden
rannalla. Himoksella on
400 eri majoitusvaihto-

ehtoa joista uskon löytyvän jokaiselle sopivan.
Olemme järjestäneet linja-autokuljetuksen lauantaiaamuna Himokselta kokouspaikalle ja takaisin
kokouksen jälkeen.
Perjantai-illaksi olemme varanneet savusaunan
ja porealtaan klo 21.00 - 02.00. Saunaan voi tulla jokainen joka haluaa, pyyhkeet ovat valmiina
saunalla.
Lauantaina kansanedustaja Tuula Peltonen tuo
kaupungin tervehdyksen ja saamme nauttia kaupungin tarjoamat iltapäiväkahvit.
Sunnuntai-aamuna lähdemme kävellen aamuhartauteen 2,5 kilometrin päässä sijaitsevaan taiteilija Veli Ähtävän ateljeehen. Matkalla meillä
on aikaa kertoa teille paikkakuntamme historiaa
ja siitä miksi Jämsän äijä jäi taivaasta.
Klubimme on viisikymmentä vuotta vanha,
nuorekas ja rohkea. Haluamme tarjota teille Sisaret mukavan kokouksen ja sisarpäivät. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että toivomme kartuttavamme klubin hyväntekeväisyyskassaa samalla kun vietämme kanssanne hauskan viikonlopun.
Yksi keino saada teidän rahapussien nyörit avautumaan ovat arpajaiset joiden palkintoja
olemme saaneet lahjoituksina ja joita olemme tehneet omissa askarteluilloissamme - tulette yllättymään siitä mitä kaikkea me olemme saaneet aikaan. Tulemme lahjoittamaan saadun tuoton lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön omalla
paikkakunnallamme.
Olette lämpimästi tervetulleita!
Aira Putkonen presidentti 2012-2014
SI Jämsänjokilaakso

Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Jämsässä 18.–19.5.2013

Perjantai 17.5.

Himos Center, Länsi-Himoksentie 4, Jämsä
Himoksen Kokouskeskus Koulu, Säyryläntie 445, Jämsä
Himoksessa majoittuvien avaimet on noudettavissa Himos Centeristä
16.00-20.00
17.00–20.00
18.00–21.00
21.00–02.00

Unionin hallituksen kokous, Himoksen Kokouskeskus Koulu
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus, Himoksen Kokouskeskus Koulu
HimosHotellin Ravintola Tupa avoinna
HimosHotellin savusauna ja poreallas

Lauantai 18.5.

Vitikkalan koulu, Joonaantie 1, Jämsä
HimosAreena, Säyryläntie 445, Jämsä
07.00-9.30
08.0008.00-9.00
09.00

Sunnuntai 19.5.

HimosAreena – Atelje Veli Ähtävä, Säyryläntie 210

Omakustanteinen aamiainen,
HimosHotelli Ravintola Tupa
HimosAreenan pihasta linja-autokuljetus
Vitikkalan koululle
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
Tervetulokahvi

07.30–11.00
9.00 kävelijät
9.45

Tervetulosanat
Aira Putkonen, presidentti,
kaupunginhallituksen jäsen
Edustajiston kokous

10.00–11.00
13.00

12.00–13.30

Lounas, Paunun koulu
Paikallisten yrittäjien tuotemyyntiä,
Vitikkalan koulu

13.30–14.30

16.00

Nainen ja sosiaalinen media –esitys
Sirkku Kotilainen, mediakasvatuksen professori,
Tampereen yliopisto
Tulevien sisarpäivien järjestäjien tervehdys
Iltapäiväkahvi ja Jämsän kaupungin tervehdys
Tuula Peltonen, kansanedustaja
Lähtö Himokselle (huom. myös bussikuljetus)

19.00

Juhlaillallinen ja ohjelmaa, HimosAreena

14.30
14.45

Hinnat
Edustajiston kokous
19.4. mennessä ilmoittautuneille ja maksaneille 70 €
19.4. jälkeen ilmoittautuneille			
110 €
(sis. tervetulokahvi, lounas, iltapäiväkahvi ja ohjelma)

Ohjelmallinen juhlaillallinen 			

Majoitus
HimosLomat
leena.parnajarvi@himoslomat.fi
puh. 020 711 9224
Varauspyyntöön viitteeksi Sisarpäivät

65 €

Omakustanteinen aamiainen,
HimosHotelli, Ravintola Tupa
Lähdemme aamuhartauteen
HimosAreenan pihasta yhdessä kävellen
tai yhteiskyydeillä Atelje Veli Ähtävälle
(matkan pituus 2,5 km)
Aamun hartaushetki
Hellevi Malinen, pastori
Huoneiden ja mökkien luovutus.

Ilmoittautuminen
Sähköisesti Unionin sivuilta
löytyvällä linkillä 1.3.2013.

Lisätietoja
Aira Putkonen, presidentti
aira.putkonen@wippies.fi
puh. 040 158 7979
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Suomen ehdokas SI/E:n rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 2013:

Kiusaaminen ei saa olla tabu
Turkulainen Christina Salmivalli aloitti
lasten välisten suhteiden tutkimuksen tehdessään pro gradu tutkimustaan, väitteli
samasta aiheesta 1998 ja on nykyään yksi johtavista koulukiusaamiseen ja siihen
puuttumisen keinoihin keskittyvistä tutkijoista.

Miksi koulukiusaaminen?
Keväällä 1986 nuori porilainen abiturientti Christina Salmivalli tähtäsi kauppakorkeaan. Pääsykoekirjat olivat jo hankittuna, mutta viime hetkellä psykologia veikin
voiton, ja samana syksynä Christina aloitti psykologian opinnot Turun yliopistossa.
Ja jäi sille tielle.
Opiskeluvuosien aikana Christinaa alkoivat kiinnostaa varsinkin ryhmät ja ryhmän
vaikutus yksilön käyttäytymiseen. Kun pro
gradu -tutkielman tekeminen tuli ajankohtaiseksi, oli ohjaajan valinta hänelle helppoa: hän halusi Kirsti Lagerspetzin, Turun
yliopiston psykologian professorin. Lagerspetz oli kansainvälisesti arvostettu aggression tutkija, ja Christina Salmivallin lopputyön aiheeksi valikoitui koulukiusaaminen, koska se yhdisti aggressiot ja aggressiivisen käyttäytymisen yksilön ja ryhmän
rooliin. Ohjaajan rohkaisemana Salmivalli osallistui jo maisterinopintojen loppuvaiheessa kongresseihin ja kiersi puhumassa
koulukiusaamisesta eri puolilla maata, ja
mentorinsa innostavan tuen siivittämänä
hän väitteli tohtoriksi vuonna 1998, vain
vuosi esikoisensa syntymän jälkeen.

KiVa™ kiusaamisen vastainen
toimenpideohjelma
KiVa Koulu on kehitetty Turun yliopiston
psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella, ja se perustuu Salmivallin tutkimukseen. KiVa Koulu-ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua eli noin 90 % Suomen
perusopetuksesta vastaavista kouluista.
KiVa™ ohjelman tavoitteet ovat:
• kiusaamisen vähentäminen,
• kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja
• kiusaamisen seurausten minimointi.
- Ohjelmassa korostetaan sitä, miten jokainen voi vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiin tukemalla yksin jääneitä tai kiusattuja
sen sijaan, että menisi porukassa mukaan

kiusaamiseen, Salmivalli painottaa.
Tutkimusten mukaan KiVa Koulu -hanke vähentää paitsi kiusaamista ja kiusatuksi joutumista, myös ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta samalla, kun se lisää sosiaalisia taitoja sekä kouluviihtyvyyttä ja -motivaatiota. KiVa antaa koulun henkilökunnalle systemaattisia konkreettisia keinoja
koordinoida ja järjestää kiusaamista vastustavia aktiviteetteja. Se ei ole kasa esitteitä vaan prosessi, osa koulun elämää!

Tilanne Suomessa
ennen ja nyt
Christina Salmivalli kertoo, että se, miten
Suomen kouluissa suhtaudutaan kiusaamiseen on muuttunut merkittävästi sitten
hänen graduaikojensa. 1990-luvun alussa
yleinen asenne kouluissa oli kieltävä: ”Ei
me, mutta ne muut!”. Kun Salmivalli kiersi kouluissa puhumassa kiusaamisesta, vakuuttelivat rehtorit kautta maan, ettei kiusaamista heidän kouluissaan esiinny. Nykyään ollaan avoimempia ja uskalletaan
myöntää, että kiusaamista sekä tapahtuu
että se on ongelma, eikä siitä puhuminen
tarkoita koulun epäonnistuneen kasvatustehtävässään.
Salmivalli toteaa, että valitettavasti samaa avoimuutta ei vielä ole kaikkialla maailmassa. Hän kertoo esimerkkinä tällä hetkellä Turussa opiskelevasta japanilaisesta vaihto-opiskelijasta, joka haluaisi palata kotimaahansa ja tehdä siellä oman gradunsa kiusaamisesta. Paikalliset professorit ovat kuitenkin hanketta vastaan, koska
näin hankalan aiheen ennakoidaan aiheuttavan ongelmia koulujen kanssa: Japanissa kiusaamista ei myönnetä, vaan opettajat
kokevat sen suureksi häpeäksi. Niin kauan
kun kiusaaminen on tabu, ei siihen luonnollisesti myöskään voida puuttua ja se näkyy
valitettavasti mm. japanilaisten nuorten itsemurhatilastoissa.
- KiVa on toivottavasti muuttanut asenteita kotimaassamme, Christina Salmivalli
toteaa. Ennen ohjelmaa kiusaamiseen pyrittiin vaikuttamaan lakeja säätämällä ja koulujen velvoitteita lisäämällä, mutta opettajilta puuttui konkreettinen malli puuttua siihen. Kiva Koulu-hanke on tuonut yhteisiä
säveliä ja konkreettisia keinoja puuttua kiusaamistapauksiin niin, että jokaisen opettajan tai koulun ei tarvitse itse yrittää kehittää näitä keinoja.

KiVa ja muu maailma
KiVa koulua on viety myös ulkomaille,
mm. Hollantiin ja Walesiin. Tutkimukset
alkoivat viime syksynä, ja alkavana keväänä saadaan ensimmäiset tulokset Hollannista. Hollannissa asia on saanut paljon
julkisuutta ja mm. paikallinen TV on tehnyt
aiheesta useita haastatteluja. 70 koulua on
jo nyt mukana, ja uusia halukkaita ilmaantuu koko ajan. Turun yliopiston tavoite on
löytää kansainvälisiä partnereita toteuttamaan KiVa koulua kansainvälisesti: Turun
yliopisto myisi näille tarkasti tiettyjen kriteerien perusteella valituille kumppaneille
lisenssejä, ja paikalliset kumppanit kouluttaisivat kouluja ja niiden henkilökuntaa KiVa-teemaan.

Kiusaaminen syrjäytymisen
aiheuttajana
Christina Salmivallin mielestä tälläkin hetkellä aktiivisesti käytävään opettajan rooliin liittyvässä keskustelussa merkittävintä
ei ole se, onko opettajalla lupa tutkia oppilaiden reppuja tai pulpetteja, vaan tärkeämpää olisi puhua opettajan avainasemasta,
kun hän johtaa lasten ryhmää ja jakaa oppilaille näiden koko loppuelämän kannalta
elintärkeitä ryhmässä toimimisen valmiuksia. Jokainen oppilas ja yksilö ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti. Sosiaalinen
syrjäytyminen alkaa usein jo koululuokassa
ja johtaa monesti myös yhteiskunnalliseen
syrjäytymiseen. Kiusattu ja syrjitty lapsi
kasvaa vetäytyväksi ja araksi nuoreksi, eikä hän enää liity helposti uusiin ryhmiin.
Valitettavasti myös kouluampumisten taustalla on lähes aina pitkään jatkunut kiusatuksi joutuminen ja toveriryhmästä syrjäytyminen. Christina Salmivalli kertoo, että
heillä on meneillään mielenkiintoinen tutkimushanke syrjäytymiseen liittyen. Samoja oppilaita on seurattu alakoulun 3. luokalta lähtien, ja he ovat vuosittain vastanneet kyselyyn vertaissuhteisiin, sosiaalisiin
tilanteisiin ja syrjäytymiseen liittyen. Näihin nyt yhdeksännelle luokalle ehtineisiin
oppilaisiin liittyviä uusia tutkimustuloksia
saadaan lähiaikoina, ja niistä Christina Salmivalli lupasi kertoa lisää 60-vuotisjuhlassamme 12.10.2013 Lahden Sibeliustalolla.
Saija Kuusisto-Lancaster
Unionin tiedottaja
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Lue lisää:
www.kivakoulu.fi
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Meillä on kotikieli ja
Nokian soroptimistiklubin järjestämä helmikuinen murreilta toi hyvää mieltä täydelle salilliselle yleisöä. Lännen murrenaiset Heli
Laaksonen ja Elina Wallin herättivät tunteita ja naurattivat Nokian Kerholaan saapunutta
yleisöä puolentoista tunnin ajan.
- Tavoitteenamme oli tuottaa hyvää mieltä Nokialla sekä saada myös paikallista näkyvyyttä soroptimistitoiminnalle, kiteytti murreillan ideanikkarina toiminut Krista Valli.

Murteen kehitysalusta merkitsee
Meillä on monta kieltä käytössämme. Koulussa opettelemme äidinkieltä, sitä virallisissa yhteyksissä käytettävää kirjakieltä. Sitten meillä
on kotikieli, jota käytämme kommunikoidessamme läheistemme kanssa. Kotikieli on myös
hyvin lähellä tunnekieltä. Sillä ilmaistaan tunteita eritavalla kuin virallisella äidinkielellä.
- Puheena käyttämämme kieli omaksutaan
ympäristössä, jossa kasvamme, selventää Heli
Laaksonen murteen käyttöä.
Jos molemmat vanhemmat ovat kotoisin samasta kielikulttuurista, tietyn murteen käyttö
perheen kielenä vahvistuu.
- Jos henkilön puheessa ei ole selvästi erotettavissa olevaa murretta, tilanne on usein sen
kaltainen, että toinen vanhemmista on esimerkiksi Hämeestä ja toinen Karjalasta. Silloin
murrekielen kehitysalusta on hieman sekalainen, valottaa Elina murteen vahvuutta eri henkilöiden puhekielessä.
Heli ja Elina kävivät myös pitämässä Emäkosken koulun viestintäluokalle äidinkielen
tunnin aiheesta: Voiko puheenpulputuksella elättää itsensä?
- Nuorilla ei ollut sitä ennakkoluuloa, että murteen itsetarkoitus
on olla hauskaa, kuten vanhemmilla ihmisillä useinkin
on, totesi Heli
nuorten suhtautumisesta
murteisiin.
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meillä on äidinkieli
Koululaiset apuna järjestelyissä
Helin ja Elinan iloluontoinen juttuehtoo sai ensi-iltansa Porissa viime elokuussa. Krista Vallin tarkoituksen oli mennä katsomaan ystävänsä Elinan esitystä, mutta aikataulut eivät sitten
sopineetkaan yhteen. Niinpä Krista tiedusteli
olisiko Helin ja Elinan mahdollista tulla kiertueensa puitteisssa esiintymään Nokialle.

Presidentti Sari Vuokko (vas.) ja tapahtumaidean äiti Krista Valli iloitsivat onnistuneesta murreillasta.

Elina Wallin (vas.) ja Heli
Laaksonen toivat hyvää mieltä
tunteikkaalla ja iloisella
esiintymisellään.

Emäkosken koulun viestintäluokka 7E oli
myös mukana tapahtuman järjestelyissä.
- Luokan oppilaat auttoivat lipunmyynnissä,
salin tuolien järjestelyissä sekä ottivat narikkapalvelut esitysiltana hoidettavakseen, kertoi itseään järjestelyiden apumummoksi tituleerannut Pirkko Salmo.
Klubin presidentti Sari Vuokko oli erityisen ilahtunut tapahtuman saamasta suuresta suosiosta. Yleisöä oli saapunut paikalle myös Nokian
ulkopuolelta.
- Järjestelyissä on ollut aivan upea työryhmä,
kehui presidentti klubinsa sisaria.
Lea Sirén
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Suomen suurin
johtajakoulu
Reserviupseerikoulu on Itä-Suomen sotilasläänin komentajan alainen joukko-osasto, joka on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut yhteensä yli 170 000 reservin upseeria puolustusvoimien reserviin.
Reserviupseerikoulu sijaitsee
Haminan kaupungissa ja on osa
Haminan varuskuntaa.
Reserviupseerikoulu antaa reserviupseerin peruskoulutuksen
pääosalle maavoimien ja Rajavartiolaitoksen koulutukseen valituista asevelvollisista.
Reserviupseerikoulu järjestää
kaksi 14 viikkoa kestävää kurssia
vuodessa, kullakin kurssilla opiskelee noin 700 upseerioppilasta
joista suunnilleen 15-25 on naisia.
Ensimmäiset naiset saapuivat Reserviupseerikoulun kurssille 208 vuonna 1996. Priimuksena
nainen on ollut ainakin kerran jokaisessa yksikössä ja koko koulun
priimuksena kaksi kertaa.
Tällä hetkellä Reserviupseerikoulun on suorittanut 581 naista.
Kirsi Lauri

1000 €
apuraha
haettavana
SI Turku ja Turun alueen senioriklubi julistavat kaikkien Suomen soroptimistien tai heidän
tyttäriensä haettavaksi tuhannen
euron apurahan ammattitaidon
edistämiseksi.
Perustellut vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään
maanantaihin 15.4.2013 mennessä osoitteella Hillevi Koponen,
Koulukatu 19 A 28, 20100 Turku.
Apuraha luovutetaan saajalle
maanantaina 14.10.2013 Turussa klubin vuosijuhlakokouksessa. Silloin myös
Turun alueen
senioriklubi tulee keskeytyksettä toimineeksi 10 vuotta.

Johtamistaidoista jaettiin 500€ stipendi
Johanna Puukka Kaartin
Jääkärirykmentistä palkittiin
tammikuisessa päättäjäistilaisuudessa soroptimistien johtamistaidon stipendillä. Stipendin suuruus oli 500 euroa.
Keräykseen osallistui tällä
kertaa 24 soroptimistiklubia:
Nokia, Ylistaro, Kuopio, Kau-

niainen, Kemijävi, Kuusamo,
Valkeakoski-Vanajavesi, Salo, Pietarsaari, Riihimäki, Espoo, Vaasa, Lahti, Tampere,
Turku, Hyvinkää, Karhula,
Rauma, Jyväskylä, Savonlinna, Pori, Seinäjoki, Naantali
ja Hamina.
Johtamistaidoissa paras

naisupseerioppilas on tarkoitus palkita kahdesti vuodessa. Klubit voivat tilittää panoksensa yksi euro/soroptimisti SI of Haminan tilille
FI98 4108 70200044 36, BIC
HELSFIHH vuosittain 31.12.
mennessä.

Kuva Kirsi Lauri.

Johtamistaidon stipendin Johanna Puukalle (oik.) luovuttivat Haminan klubista Hanni Kangasmäki (vas.) ja presidentti Anne Uski.

Unionin presidentti 2016-2018 pohdintaan
Call for candidates for SI/E
Presidency 2015-2017. Näin
kuului Federaatiolta Unionille viime joulukuussa tullut kehotus nimetä ehdokas SI/E:n
president electiksi 2013-2015
ja samalla presidentiksi 20152017. Unionin hallitus sai SI/
E:n nykyiseltä varapresidentiltä Leena Viitaniemeltä tietää,
että käytäntönä on valita ehdokkaat vuorotellen joko Etelä- tai Pohjois-Euroopasta. Nyt
olisi vuorossa Etelä-Eurooppa. Helmikuun puolessa välissä Federaatio ilmoitti, että ehdokkaina ovat SI/E:n nykyisen
laki- ja sääntökomitean puheenjohtaja Maria Elisabetta de Franciscis Italian unionista, Nilgun Özler Turkin
unioista ja Elisabeth Brandl
Itävallan unionista. Unionia
pyydettiin ilmoittamaan, ke-

tä näistä ehdokkaista se kannattaa. Unioni ilmoitti kannattavansa Italian ehdokasta Maria Elisabettaa, koska hän erittäin yhteistyökykyisenä ja pitkään SI/E:n virassa toimineena pystyisi varmasti parhaiten
toimimaan SI/E:n presidenttinä 2015-2017.
Tällaisesta pitkän tähtäimen
suunnittelusta ehdokasvalinnoissa voitaisiin ottaa oppia
myös Unionissa. Esimerkiksi juuri nyt olisikin korkea aika herättää läntisen alueen klubeissa keskustelu siitä, kuka
olisi paras valinta läntisen alueen varapresidentiksi kaudelle
2014-2016 ja samalla Unionin
presidentiksi 2016-2018. Läntisen alueen varapresidentin
samoin kuin muidenkin Unionin hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden 2014-2016 va-

linta tapahtuu toukokuussa
2014 Nokialla. Virallinen ehdokkaiden haku alkaa lokakuussa 2013, jolloin Unioni
kehottaa klubeja nimeämään
ehdokkaansa edellä mainittuihin virkoihin 30.11.2013 mennessä.
Nyt siis kannattaa ryhtyä
katselemaan kevään kokouksissa sisaria sillä silmällä, ja
herättämään keskustelua asiasta. Myös itseään voi vallan hyvin ehdottaa tulevaksi ehdokkaaksi. Tärkeintä tässä asiassa on aito halu ja innostus ryhtyä hoitamaan meidän kaikkien Suomen soroptimistien yhteisen kattojärjestön, Soroptimist International Finlandin,
toimintaa.
Merina Hovi
Unionin presidentti
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Marja-Liisa Mankan (kesk.) ajatuksia työnilosta olivat kuuntelemassa myös liiketaloutta Laurean ammattikorkeakoulussa opiskelevat Essi Kurkela (vas.) ja Mira Rantalainen.

Myönteisyys laajentaa havaintokykyä
Tampereen yliopiston professori MarjaLiisa Manka kertoi ajatuksiaan työnilosta
Pälkäneen seudun soroptimistiklubin kutsumana Rönnvikin Viinitilalla toissa viikolla.
Tilaisuutta piristivät myös luennon netistä bonganneet Laurean liiketalouden opiskelijat Essi Kurkela ja Mira Rantalainen.
- Teemme opinnäytettä aiheesta Naisjohtajuuden piikkilanka-aidat ja tikapuut, ja tämä
luento sattui tosi sopivaan aikaan opinnäytteemme kannalta, kertoivat Essi ja Mira.

Rönnvikin Viinitilalle Pälkäneelle saapui soroptimisteja myös lähikunnista.

Marja-Liisa Mankan kiinnostus työhyvinvointiin juontuu Saarioisten tehtaalle,
jossa hän aikoinaan työhyvinvoinnin avulla tehosti tuotantoa. Tutkimusten mukaan
aivojen välittäjäaineet ovat erilaiset riippuen siitä ovatko ajatukset positiivisia vai negatiivisia.
Marja-Liisa havainnollisti myös esimerkein kuinka tärkeää on säilyttää positiivinen uteliaisuus läpi elämän. Uusia asioita
täytyy kokea iästä riippumatta.
- Kaisa, 95v., on vielä niin utelias, että
otti hiuksiinsa uuden värin, vaikka ei ole
koskaan aikaisemmin elämässään hiuksiaan värjännyt. Kunpa me kaikki bodaisimme aivojamme samalla tavalla kuin Kaisa,
totesi Marja-Liisa.
Positiivisten ajatusten merkitystä on tutkittu paljon.
- Myönteiset tunteet laajentavat meidän
havaintokykyä ja vastaavasti negatiiviset
pienentävät, kertoi Marja-Liisaa tutkimustuloksista.
Positiivisten ajatusten voimaa on tutkittu muun muassa insinöörien työyhteisössä. Heitä pyydettiin ensimmäisellä viikol-

la ajattelemaan hyviä ajatuksia itsestään,
seuraavalla viikolla läheisimmistään, seuraavalla työyhteisöstään ja viimeisellä viikolla jopa siitä työpaikan nilkistä.
Tutkimuksen jälkeen insinöörien tietoinen läsnäolo oli lisääntynyt ja he havaitsivat asioita, joita he eivät olleet aiemmin
tiedostaneet.
Voimme myös lisätä peiliin katsomalla
omaa itsetuntemustamme ja ohjata myös
kehonkielellä ajatuksiamme.
- Myös keho vaikuttaa asioiden tulkintaan. Voimme harjoitella myös miimistä
onnellisuutta. Esimerkiksi on iso ero sillä,
jos pidämme kynää tiukasti huulten välissä
mököttävällä ilmeellä tai rennosti hampaiden välissä ennen jotain tapahtumaa. Tiukka mököttävä ilme vaikuttaa negatiivisesti
tapaamme suhtautua asioihin.
- Jos katsot maailmaa realistisen optimisesti ja näet asioiden myönteiset puolet,
niin kohdatessasi ongelmia, ne eivät lannistakaan sinua, vaan sinusta on tullut sitkeä,
lopetti Marja-Liisa Manka työniloillan.
Lea Sirén
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Joulukorteilla tukea nuorille
Karhulan soroptimistiklubi ei aikaillut tarttua Unionin juhlavuoden 2012–2013 teeman ”Naiset syrjäytyneiden nuorten puolestapuhujina. Jouluksi klubi teetätti joulukortteja, joiden tuotto lahjoitettiin KotkanHaminan seudun etsivälle nuorisotyölle
Findersille.
Nuorisolakiin sisältyvän etsivän nuorisotyön kohteena ovat peruskoulun päättäneet
oppilaat, toiselta asteelta pudonneet tai keskeyttämisuhan alla olevat sekä ilman toisen
asteen opiskelupaikkaa jääneet alle 29-vuotiaat nuoret. Työ on sananmukaisesti etsivää, sillä työntekijät jäljittävät syrjäyty-
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misvaarassa olevia nuoria, jotka ovat esim.
jättäneet koulunsa kesken. Yhdessä nuoren kanssa pyritään löytämään oma polku
eteenpäin, luomaan tukiverkkoja ja auttamaan mm. virastoasioissa.
Vaikka työtä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, alueen kunnat ja KotkanHaminan seudun koulutuskuntayhtymä,
tarvetta on soroptimistien lahjoitukselle.
- Lahjoitusvaroilla voimme auttaa nuoria välittömästi vaikkapa ostamalla ruokakassin, kertoo työtä tekevä Jaana Vehviläinen.
- Jotkut vanhemmat toteavat 18-vuotiaalle, että meidän vastuumme päättyy

tähän ja olet nyt omillasi.
Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaita oli noin 450 Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän muodostamalla seudulla.
Teksti: Mervi Liimatainen
Kuva: Juha Koski
Karhulan soroptimistiklubista lahjoitusta
olivat antamassa sihteeri Riitta Sairanen
(vas.) ja presidentti Erja Ilomäki. Vastaanottajina etsivän nuorisotyön työntekijät Mari Virtanen, Jaana Vehviläinen,
Katriina Osola ja Markus Tähti.
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Ombogan kyläläisiä. Kuvan
naiset olivat osallisina Irenen
opinnäytetyöhön liittyvissä
tutkimuksissa.

DIAK-stipendiaattien matkassa maailmalla
Pääkaupunkiseudun soroptimistit ovat jakaneet Diak-stipendiä jo kymmenen vuoden ajan, aluksi vuosittain, nykyisin joka
toinen vuosi. Vuoden 2012 marraskuussa
jaettiin 8. stipendi Maria Takalle ja samalla kuuntelimme edellisen stipendiaattimme Irene Veräjäkorvan esitelmän omasta työstään Keniassa. Tällä kertaa stipendiä Marialle olivat lahjoittamassa laajennetun pääkaupunkiseudun klubit: SI Helsinki-Erottaja, SI Helsinki-Meri, SI EspooMeri, SI Kauniainen, SI Vantaa ja uusina
SI Hyvinkää ja SI Riihimäki. Tämä soroptimistien pitkäaikaisprojekti elää ja voi hyvin – kiitos klubeille.

Työskentely Ombagan kylässä
Terveydenhoitaja (AMK) Irene Veräjäkorva vastaanotti edellisen DIAK-stipendin ja
kertoi elokuussa 2012 valmistuneesta opinnäytetyöstään Women’s Health and Health
Promotion in the Luo Community of Omboga Area in Kenya.
Ombogan on noin 1000 asukkaan kylä
Victoriajärven rannalla. Luo-heimo on Kenian neljänneksi suurin ja tunnettu mm. ylpeydestään ja koulutuksestaan. Esimerkiksi Barac Obaman isä on luo, samoin Kenian pääministeri. Ombogan kylässä on kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio. Koska koko
luo-heimoon on väkimäärältään vain viisimiljoonainen, koulukieleksi tulee swahili
ja englanti neljännen luokan jälkeen. Kou-

lutus on maksullista, ja perheet asettavat
poikien koulutuksen etusijalle.
Irene Veräjäkorva asui opinnäytetyötään
tehdessään kolme kuukautta kylässä ja tutki
asukkaiden terveyttä, terveysriskejä ja pohti terveyden edistämiseen liittyviä seikkoja
käyttäen etnografisia ja kvalitatiivisiä menetelmiä.
Kunnallista lasten ja äitien ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ei kylässä ole. Apua
haetaan, kun ollaan sairaita. Kylässä on
pieni rakennus, jossa on odotushuone ja terveydenhoitajan huone. Sairaanhoitaja tulee
kaksi kertaa viikkossa ja pitää huoneessa
vastaanottoa. Välineenään hänellä on verenpainemittari ja laastaria. Muita välineitä tutkimiseen ei ole. Se tuntuu turhauttavalta. Esimerkiksi rokottaminen on mahdotonta, koska rokotteiden säilyttäminen
vaatisi jääkaappia, joka puolestaan vaatisi
sähköä. Kätilö ja synnytyssairaala on 30 kilometrin päässä. Kulkemista rajoittaa kulkuneuvojen puute. Bussi kulkee vain kaksi
kertaa viikossa. Myös palvelujen maksullisuus rajoittaa käyttöä.
Alueen kulttuurin myönteisiä voimavaroja ovat hengelliset ja sosiaaliset tekijät.
Naiset ovat solidaarisia ja heillä on keskinäinen sosiaalinen turvaverkko. Perinteeseen liittyy myös vähemmän myönteisiä tekijöitä kuten noituus sekä naisleskien puhdistus ja perintäjärjestelmä, jotka lisäävät
myös HIV-riskiä. Moniavioisuus on laissa
kielletty, mutta sitä ei valvota.

Seksuaalinen terveys on tabu, siitä ei puhuta yleisesti. Kouluopetuksessa asia nousee esille, ja tytöt ja pojat puhuvat keskenään
asiasta. Myös Punainen Risti on käynnistänyt kouluissa kerhoja aiheeseen liittyen.
Naisten rooli on tukea miehiä, jotka tekevät päätökset. Naiset saattavat ansaita jonkin verran torimyynnillä, mutta terveydenhoitoon niistä varoista ei tavallisesti jää.
Hyvä terveys määritellään sairauden puuttumiseksi. Samoin omassa kulttuurissa on
terveyden osalta ”sokeita pisteitä”, joita ei
nähdä. Naiset toivoivat kuitenkin saavansa
lisää tietoa esimerkiksi lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Uusi stipendiaattimme Nepalissa
Uusi stipendiaattimme Maria Taka työskenteli jo marraskuussa Nepalissa, mutta kertoi ohjaajansa lukemassa kirjeessään
työstään lasten, erityisesti tyttöjen parissa. Maria järjestää voimaannuttavia työpajoja sellaisille lapsille, jotka ovat heikossa asemassa: hylättyjä, hyväksikäytettyjä ja
muun väkivallan kohteeksi joutuneita.
Kirjeitse Maria kiitti stipendistä, joka
mahdollistaa mm. työpajojen materiaalihankintoja. Tästä stipendiä rahoittaneet
klubit kuulevat myöhemmin marraskuussa 2014.
Teksti: Mirja Holste, SI Helsinki-Erottaja
Kuva: Irene Veräjäkorva
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Sairaalan 8-paikkainen teho-osasto, missä kaikki potilaat ovat samassa huoneessa. Vain yhdelle voi antaa maskilla happea ja seurata sydänääniä. Monet potilaista ovat todella vakavasti sairaita. Sitkeitä ihmisiä, monet toipuivat antibioottien ansiosta; niitäkin
oli käytössä rajoitetusti. Lisää kuvia Ilembulasta voit katsoa Imatran klubin www-sivuilta.

Tansaniaan tarvitaan monenlaista apua
Olen soroptimistina untuvikko, liittynyt
Imatran klubiin noin vuosi sitten. Olen
synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri ja
olin vapaaehtoistyössä Ilembulan sairaalassa Lounais-Tansaniassa syksyllä 2011. Toimin ns. rotarylääkaripankin lähettämänä.
Lääkäripankki on myös osa Suomen valtion virallista kehitysapua. Sairaala on luterilaisen kirkon ylläpitämä ja se on toiminut 1960-luvulta asti.
Mennessäni tiesin jotain sairaalan toiminnasta, mutta aluksi kulttuurisokki oli
melkoinen. Kaikesta oli puutetta. Diagnostiset keinot olivat olemattomat. Laboratoriossa olisi ollut kohtalaiset mahdollisuudet verikokeisiin, mutta vaikka lahjoituskoneita oli, reagensseja ei ollut, minkä vuoksi
esimerkiksi jopa hemoglobiinin mittaaminen oli mahdotonta.
Potilaita ei juurikaan tutkittu, ei ollut gynekologista tutkimuspöytääkään. Ultraäänilaitteita oli kaksi, Saksasta lahjoitukse-

na saatua, joiden anturikaapeleista ainakin
puolet poikki ja toinen laite antoi sähköiskuja potilaalle.
Synnyttäjällä ei ollut mahdollisuutta kivunlievitykseen. Sikiön vointia ei juurikaan seurattu. Supistuksia parantavaa oksitosiinia ei ollut; jouduin ainakin kolme
viikkoa pyytämään tätä halpaa peruslääkettä. Keisarileikkauksia tehtiin paljon, yli
40 % synnytyksistä (Suomessa keskimäärin alle 20 %). Tätä ihmettelinkin jo etukäteen ja pääasiallinen syy on koulutuksen
puute. Päivystysaikana sairaalaa pyörittävät AMOt eli löyhästi koulutetut yleislääkärit, jotka eivät osaa hoitaa synnytyksiä.
Silloin keisarileikkaus tuntuu siinä hetkessä helpolta ratkaisulta, mutta ei mielestäni ole viisasta kehitysmaassa eikä muuallakaan. Vastasyntyneitä kuitenkin kuoli mennen tullen, nestehoidon- ja varsinkin hengityskoneiden puute esti tehokkaamman elvytyksen.

Avun tarve siellä on huutava ja ihmiset
todella sairaita. Alkujärkytyksestä selvittyäni sopeuduin oikein hyvin ja päätin jo
siellä ollessani palaavani takaisin. Ajattelin hankkivani ultraäänilaitteen ja sikiön
sydänäänten kuuntelulaitteen viemisiksi
seuraavalla kerralla.
Sain kertoa kokemuksestani ja näyttää
kuvia Imatran sorosiskoille. Siellä heräsi ajatus avustaa Ilembulan sairalaa. Erään
sorosisaren kautta sain yhteyden Lifemed
Oy:hyn, mistä saimme lahjoituksena sekä ultraäänilaitteen että sikiön sydänäänien seurantalaitteen. Klubimme lahjoitusrahalla voimme nyt hankkia jotain muuta tarpeellista.
Haluan sydämestäni kiittää Lifemedia
tästä hienosta ja huutavaan tarpeeseen tulevasta avusta.
Liisa Raatemaa
SI of Imatra
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Parannusta Petroskoin vanhusten
ja lasten elämän laatuun
Joensuun Soroptimistiklubi jatkaa edelleen kansainvälistä
yhteistyötä Petroskoin ystävyysklubin kanssa.
Viime keväänä klubin kokouksessa syntyi idea lahjoittaa
Petroskoin klubille käytettyjä silmälaseja, jotka Petroskoin
sisaret voisivat ottaa itselleen tai lahjoittaa niille, jotka tarvitsevat. Melkein jokaisesta pöytälaatikosta voi löytyä pari
silmälaseja, joita ei enää käytetä. Tämä samainen pari voisi muuttaa toisen ihmisen elämän. Klubimme jäsen Margit
Drotár sai paljon tarkastettuja ja puhdistettuja silmälaseja
Outokummusta optikkoliikkeestä lahjoitettavaksi edelleen
Petroskoin klubille.

Lasit kahdessa erässä
Ensimmäinen erä silmälaseja annettiin Petroskoin klubille viime kesänä 2012, kun vierailimme Petroskoin klubin
10-vuotisperustamisjuhlassa. Koska emme halunneet ongelmia Venäjän tullin kanssa, sovittiin, että toinen erä toimitetaan myöhemmin. Se tapahtuikin tammikuussa 2013.
Käytettyjä silmälaseja annettiin Petroskoin klubin projektin kautta vanhuksille ja lapsille. Kaksi Petroskoin klubin sisarta Vera Khevsurishvili ja Alla Kuznetsova osallistuivat
myös silmälasien lahjoitustilaisuuteen.
Ensiksi kävimme vanhainkodissa, joka on valtion sosiaalihuollon laitos ja sijaitsee hyvällä paikalla mäntymetsäalueella. Yhdeksänkerroksisessa talossa asuu täysihoidossa
210 vanhusta ja vammaista, jotka saavat erikoissairaanhoidon, ruoan, vaatteet, jalkineet, kalusteet, vuodevaatteet ja
maksavat tästä kaikesta 75% eläkkeestään.
Vanhainkodin työntekijä Nadezhda Koshkina otti silmälasit kiitollisena vastaan ja kertoi, että talossa asuville vanhuksille antavat apua erikoislääkärit sekä optikkokin. Optikko tarkastaa lasit ja antaa ne tarvitseville vanhuksille.

Vanhainkodin työntekijä Nadezhda Koshkina ottaa silmälasit vastaan
Svetlana Koistiselta (takana oik.), SI of Joensuu.
Vera Khevsurishvili (vas.), SI of Petroskoi näyttää vanhuksille silmälaseja.

Apua myös alaikäisille
Seuraava kohde oli alaikäisille tarkoitettu
sosiaalinen kuntoutuskeskus Nadezhda eli
Toivo. Sinne otetaan 3-18 vuoden ikäisiä
lapsia ja nuoria ympäri vuorokauden. Tämän laitoksen tarkoitus on parantaa laiminlyötyjen ja hyljättyjen alaikäisten lasten elämää ja tarjota kattavaa hoitoa. Kunnan perustama laitos antaa psykologista
apua ja terveys- ja sosiaalipalveluja alaikäiselle, jotka ovat
vaikeassa tilanteessa tai vaarassa.
Kuntoutuskeskuksen kasvattaja Tatjana Teslä tekee työtä 11 hengen lapsiryhmässä. Lapsien ikä ryhmässä on 1017 vuotta. Tällä hetkellä keskuksessa asuu pysyvästi 28 lasta ja lisäksi 26 lasta käy päivittäin osastolla. Opettaja sanoi,
että osa lapsista käyttää silmälaseja ja että niille varmasti
löytyy omistajat.
Seuraava projektimme voisi olla vaikkapa kuulolaitteiden kerääminen ja toimittaminen Petroskoin vanhuksille.

KLUB

Svetlana Koistinen, SI of Joensuu
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Tatjana Teslä lapsiryhmänsä kanssa.
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Flash Mobbing fo Mums
Pohjois-Kymin klubin sisaret osallistuivat jälleen kerran Kouvolassa järjestettyihin järjestöjen joulumyyjäisiin joulukuun
8. päivä. Perinteisesti myynnissä oli soroptimistiglögiä, sillikaviaaria, sienisalaattia, hyytelöitä ja leivonnaisia ym. Konseptiin kuuluivat myös pika-arpajaiset, joihin
koottiin palkintoja yhdessä. Myyjäisjärjestelyt tehtiin yhdessä valmistamalla glögiä
ja sillikaviaaria edellisenä iltana kotitalousopettaja-sisaremme koulun keittiössä.
Järjestelyt ovat jo vuosien ajan yhdistäneet klubimme sisaria ja luovat oikeaa
ja mukavaa yhteisöllisyyttä. Jokainen voi
osallistua kykynsä mukaan. Osa sisarista valmistaa myytäviä tuotteita kotonaan,
mutta edellisen illan tapahtumaan pyritään
silti osallistumaan.

Joulukuun myyjäisissä halusimme tuoda
esiin 10.12.2012 Soroptimist Day of Actionin. Flash Mobbing for Mums -tempauksena sisaret leipoivat sydämen- ja naishahmon muotoisia joulupipareita, joita jaettiin pöydän ääreen ostoksille tulleille ja
myös ohikulkijoille. Samalla heille kerrottiin tempauksen syy ja kohde. Myös kirjallinen info asiasta oli esillä piparikorissa.
Mirja Rasimus
SI of Pohjois-Kymi
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Flash mob - äkkiryhmä
Flash mob on tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja
tekee ennaltasovittuna ajankohtana jotain odottamatonta. Termi tällaisille tapahtumille syntyi vuonna 2003. Tapahtumat suunnitellaan yleensä internetin välityksellä, jossa kerätään osanottajia ja sovitaan aika, paikka ja tehtävä asia. Suomeksi termistä flash mob on käytetty nimeä äkkiryhmä.
- Wikipedia -

Pienprojekteilla suurta iloa
Soroptimistitoimintaan kuuluvat Unionin ja SI:n suuret projektit, joihin suomalaiset klubit kiitettävästi osallistuvat. Näiden lisäksi monilla klubeilla on monia, usein kestoltaan pitkäaikaisia projekteja, joiden eteen tehdään yhdessä työtä tai kerätään varoja. Usein pitkäikäiset projektit ovat jopa helpompia
hoitaa tuttuuden ja kokemuksista viisastuneina takia kuin uudet. Projektin aloittaminen vaatii aina paljon pohjatyötä ennen
kuin projekti nousee siivilleen.
Helsinki-Erottaja –klubin monivuotisia projekteja ovat Inkerin ja Karjalan sotaveteraanien joulupaketeista huolehtiminen, Yayasan Penghiburin -lastenkodin sekä Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten viikkojulkaisun lukeminen disketille. Uudempi jatkuva projekti on suomenkielen opetus Luetaan
yhdessä -verkoston osana.
Pikkuprojektejamme ovat UNICEF-korttien myynti ja
UNICEF:in vesikeräys.
Suuri yhteinen tempauksemme oli vuonna 2010 klubimme
50-vuotisjuhlan kunniaksi Etiopian Mustan Leijonan sairaalaan
lähettämämme vastasyntyneiden ”villabodyt”. Tavoitteenamme
oli neuloa nuttu jokaista klubin vuotta kohden, mutta puuhaan
ryhtyessämme innostuimme ja neuloimme yli kaksinkertaisen
määrän eli 109 nuttua.
Tämä projekti poiki jatkokseen neulomisesta innostuneiden
pienryhmän ja pienprojektin. Jouluksi 2011 liityimme yhteen

Vaaka ry:n kanssa, joka puolestaan yhdessä seurakuntien diakoniatoimen kanssa lahjoitti tarvitsevien perheiden lapsille kahden neuleen settejä: joko pipo-kaulaliina tai lapaset-sukat. Lähdimme liikkeelle vähän verkkaisesti kahden neulojan voimin ja
saimme kokoon 11 lapas-sukka –settiä. Eräs klubimme jäsen
osallistui lahjoittamalla sukkiin ja lapasiin makeisia.
Tämä oli helppo projekti, koska yhteistyökumppani oli valmiina.
Neulomisintoa oli jäljellä. Niinpä päädyimme villasukkiin ja
neulomisjoukkokin kaksinkertaistui.
Yhteistyökumppaniksi löytyi Inkeri-paketeista tuttu Sotaveteraaniliitto. Rajan takana neulojamummoja löytyy, joten sukkien saajiksi päätyivät omat veteraanimme kotimaassa.
Pääkaupunkiseudun aktiivisin sotaveteraaniyhdistys on ItäHelsingin sotaveteraanit, jotka kokoontuvat kuukausittain Matteuksen kirkossa Itäkeskuksessa. Pääsimme sukkapusseinemme mukaan heidän lokakuun kokoukseensa. Yhdistyksen puheenjohtajan Kaija Uuksulaisen apuna oli toimeliaita rouvia
sotaveteraaniesiliinoissaan avustamassa veteraania keppien ja
rollaattorien avulla liikkumisessa, keräämässä nimet vieraskirjaan, antamassa tämän vuoden syntymäpäiväsankareille punaisen ruusun ja tilaisuuden lopulla kaatamassa kahvia ja jakamassa kakkulautasia.
Ohjelmassa oli tervehdyssanojen jälkeen kadettien laulutervehdys. Muutaman lyhyehkön puheen ja uskomattoman taitavan klarinetti/trumpettiesityksen jälkeen oli meidän vuoromme. Kerroin lyhyesti soroptimisteista ja neulojien ajatuksista
sukkien valmistuessa:
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Kuvassa sisaret Eila Rosenberg, Ritva Rasi, Liisa
Ritari, klubin
presidentti Irma Rosenius-Sutela,
Mirja Rasimus ja Helena Eirto.

”Sukkia kutoessani lämmöllä mietin kenen jalkoihin ne aikanaan päätyvät. Veteraanien jalat ovat monia kokeneet ja tosi kovia polkuja tallanneet. Joka sukkaparin mukana lähtee sydänlämmin kiitollinen ajatus.”
”Minun kutomispaikkani olivat kotona ja mökillä rauhallisia
iltahetkiä, jolloin ajattelin paljon oman lapsuuteni aikoja ja veteraaneja, joiden asioista on mielestäni yhä puhuttu kovin vähän. Oma Isäni oli 65% sotainvalidi, jolla oli oikea käsi mennyt sodassa. Kun asiasta puhuttiin, totesi hän vain, että moni
menetti paljon enemmän.”
”Muistin lapsuuteni pommituksia, äitini rauhallisuutta hänen
laittaessaan pahveja särkyneisiin ikkunoihin kerrostalomme ullakon palaessa. Muistin kiitollisuuttani kun isäni palasi sodasta
vahingoittumattomana. Muistin myös vanhempien huolestuneisuutta ns. vaaran vuosina.”
Kun kahvia kaadettiin kuppeihin, kiersimme kolmen soroptimistin voimin pusseinemme jakamassa sukkia. Jokaiseen sukkapariin oli merkitty sukkien koko. Olimme Stockmannin miesten osaston ystävällisten myyjien avulla piirtäneet sukkakokokartat, joihin jokainen sukkapari verrattiin ja sukkien koko merkittiin tarralla.
Sukkien saajat eivät olleet uskoa saamaansa lahjaan. Useampi kuin yksi tarjosi maksua. Joku herroista kertoi hakeneensa kunnon villasukkia eri toreilta ja halleista. Niinpä hän nappasi kaksi paria itselleen. Joku rouva pyysi arkaillen isoa kokoa, koska ”liikavarpaani ovat niin arat”. Enkeleiksi meitä kutsui moni. Omatkin silmämme kostuivat. Jaoimme kaikkiaan

66 paria sukkia. Pusseihimme jäi seitsemän paria suurikokoisia sukkia, koot 45-48.
Muutama miehensä mukana ollut rouva jäi ilman sukkia.
Heillekin lupasimme neuloa sukat. He saavat ne joulukuun kokouksessa.
Ylijääneiden isojen sukkien määrän täydensimme kymmeneen ja lahjoitimme ne tänä vuonna 80 vuotta täyttäville näkövammaisille.
Pienprojektimme tuotti saajille ja tekijöille paljon iloa.
Pirkko Kiravuo
SI Helsinki-Erottaja

Soroptimist International on maailmanlaajuinen
eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö,
joka edistää ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja 60, ensimmäinen 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
2012-2014
Presidentti Merina Hovi
SI of Savonlinna
040 584 2690
merina_hovi@hotmail.com
1. kotimaan sihteeri
Anne Petäjä-Ronkainen
SI of Mikkeli
0400 587504
anne.petaja-ronkainen@kotikone.fi
2. kotimaan sihteeri Sari Nyrhinen
SI of Savonlinna
050 306 3578
sari.nyrhinen@strategiaenkelit.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA
Hallituksen kokoukset
17.05.2013 Jämsä
11.10.2013 Lahti
Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Jämsä 18.–19.5.2013
SI/E kongressi
12.-14.7.2013 Berliini, Saksa
Teema: Visions of Paradise Soroptimists Go for Water and Food
www.soroptimist.waterandfood.eu
60-vuotias Unioni ja Juhlivat Klubit
12.10.2013 Lahden Sibeliustalossa
päiväseminaari ja iltajuhla

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

18.03.
Maailman vesipäivä
19.03.
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä
21.03.
Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän
		poistamiseksi
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
08.09.
Kansainvälinen lukutaitopäivä
21.09.
YK:n kansainvälinen rauhanpäivä
3.10.
Klubien ystävyyspäivä
11.10.
Kansainvälinen tyttöjen päivä
12.10.
60-vuotias Unioni ja juhlivat klubit
Sibeliustalossa
17.10.
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen päivä
24.10.
YK:n päivä

Varainhoitaja Airi Korhonen
SI of Imatra
050 514 4968
korhonen.airi@pp.inet.fi
Lappeentie 15, 55100 Imatra

Soroptimistilehti
Seuraava ilmestyy joulukuussa 2013,
aineistot viimeistään 1.11.2013

VUOSIJUHLAT

TEEMAT JA PROJEKTIT

Soroptimistilehti
Vastaava toimittaja Lea Sirén
SI of Akaa
050-525 8529
lea.siren@pirkanmaanlehtitalo.fi

60 vuotta
11.10.2013 SI of Finland,
- Sibeliustalo, Lahti 12.10.2013
9.10.2013 SI of Tampere
10.10.2013 SI of Lahti
- Sibeliustalo, Lahti 12.10.2013
13.10.2013 SI of Turku,
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
11.11.2013 SI of Jyväskylä,
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013

Unionin teema 2012-2013
Naiset syrjäytyneiden nuorten
puolestapuhujina
- Unionin 60-vuotisjuhlissa Sibeliustalossa palkitaan paras tästä teemasta tehty tai meneillään
oleva projekti

Unionin tiedottaja ja
stipenditoimikunnan puheenjohtaja
Saija kuusisto-Lancaster
SI of Turku
040-540 6418
saija.kuusisto-lancaster@sandvik.com
Unioni
SI of Finland ry
PL 25, 57101 SAVONLINNA
044 7383 000
soroptimistit@gmail.com
Unionin toimihenkilöiden, klubien
presidenttien ja sihteerien yhteystiedot:
www.soroptimistit.fi>jäsenille(kirjaudu)>Muut>
Tiedostot(vain kirjautuneille)>Unioni
Unionin tili
IBAN FI96 1579 3000 1091 84
BIC NDEAFIHH
Unionin Y-tunnus: 1711753-9
Internet-yhteydet
SI of Finland:
www.soroptimistit.fi
Soroptimist International:
www.soroptimistinternational.org
SI/E: www.soroptimisteurope.org

50 vuotta
27.9.2013 SI of Helsinki III Helsingfors
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
28.9.2013 SI of Länsi-Pohja
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
29.9.2013 SI of Karhula
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
40 vuotta
1.11.2013 SI of Espoo
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
30 vuotta
25.5.2013 SI of Akaa
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
20 vuotta
17.5.2013 SI of Helsinki-Meri
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
10 vuotta
15.11.2013 SI of Espoo-Meri

SI/E:n teema 2011-2013
Soroptimists go for Water and Food
SI/E:n ohjelmajohtaja Ulrike Neubertin
teema: Educate, Empower. Enable - Kouluta,
Voimaannuta, Mahdollista
- Unionin 60-vuotisjuhlissa Sibeliustalossa palkitaan paras tästä teemasta tehty tai meneillään
oleva projekti
SI:n teema 2011-2021
Educate to lead - Kouluta johtamaan
President’s Appeal 2012
Birthing in the Pacific,  SI:n presidentti Alice
Wells vetoaa Papua Uusi Guinean äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi
Klubien lahjoitukset voidaan tehdä
Unionin tilille: FI96 1579 3000 1091 84
merkinnällä President’s Appeal
SOROPTIMISTI-HOTELLI
63, Bayswater Road
London W2 3PH
Tel: ++0207 723 8575
Fax: ++0207 723 1061
info@soropclub63.org.uk
www.soroclub63.org.uk
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SOROR OPTIMA GOLF
PALTAMON UPEALLA JA
ARVOSTETULLA KENTÄLLÄ
METELINNIEMESSÄ

LA 17.8.2013

Ohjelma
kilpailijoille

Oheisohjelma
sisarille

klo 10.30 golfklubilla
ilmoittautuminen, kilpailun avaus ja
keittolounas
klo 12.00
alkaen pelisarjat käynnistyvät
1) Pistebogey HCP 18R,
tasoitus 0–36 EGA-tasoitus
2) Pistebogey HCP 18R,
tasoitus yli 36 ja
ei-EGA-tasoitus 0–54
noin klo 17.00 golfklubilla
sauna ja päivällinen

klo 10.30 golfklubilla
ilmoittautuminen, keittolounas ja
Paltamo Golfin PGA-pro
Jussi Räihän informaatio
klo 12.00–15.00
tutustuminen golfin alkeisiin
Jussi Räihän johdolla
rangeharjoittelu, chippi,
putti ja lähipelikisailu
klo 15.00–17.00 väylille golfkisaa
seuraamaan
noin klo 17.00 golfklubilla
sauna ja päivällinen

Hinta: Kaikki tämä +
greenfee vain 80 euroa.

Hinta: Golfopetus 30 euroa ja
sauna + ruokailut 40 euroa.

Hei golfsisar!
Innosta klubisisaresikin golfin
pariin! Nautitaan
yhteisestä golfpäivästä
Näppiksen kotikentällä
Metelinniemessä!
LÄMPIMÄSTI
TERVETULOA!

Majoittuminen,
ilmoittautuminen ja
kulkuyhteydet
IImoittautuminen ja tiedustelut
31.7. mennessä:

presidentti Kaija Räihä,
raihat@kajaani.net,
050 5172 255
Hanna Niskanen,
hanna.niskanen@iki.fi,
040 7329 747
Maksu:
Tilille: FI35 1057 3000 2063 79
Saaja: Si of Kajaani
Kulkuyhteydet:
Junayhteys suoraan Paltamoon
ja esim. lauantai-iltana Oulun
kautta yöjunaan Helsinkiin.
Lentoyhteys Kajaanin kautta.
Etäisyys Kajaani-Paltamo 40 km.
Majoittuminen:
Metelinniemessä ryhmämökkimajoituksia ja Kajaanissa
hotelleja.
Mökkimajoitusvaraukset
Pirjo Ronkainen, 044 5286 087.
www.paltamogolf.fi

Lahti Sibeliustalo
12.10.2013

60-vuotias Unioni ja Juhlivat Klubit

Kouluta-Rohkaise-Tue
Juhlaseminaari

Aikataulu:
klo 14.00-16.45 Juhlaseminaari Puusepänsalissa
- kaikille avoin yleisötilaisuus
klo 15.00-15.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
klo 19.00-22.00 Ohjelmalliset juhlaillalliset Metsähallissa
- avec-tilaisuus
Hinnat:
Juhlaseminaari soroptimisteille 35 euroa, muulle yleisölle 50 euroa
- sis. kahvitarjoilun
Ohjelmalliset juhlaillalliset, avec, pöytiin tarjoilu, 85 euroa
- sis. kuohuviinin ja kaksi kaatoa puna- tai valkoviiniä
Ilmoittautuminen:
www.soroptimistit.fi
- ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa

Kouluta

Rohkaise

Kouluta uusiin
haasteisiin

Huomisen
johtajuus

Tue
Nostetta
nuorille
Katse
eteenpäin

Leading the
Future

Lasikatot
helisemään

Tulevaisuuden
puolesta

www.soroptimistit.fi

