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Suomen Soroptimisti -lehden
toimittaminen on näköalapaikka. Sitä tulee väkisinkin
tutustuttua järjestömme laajan toimintaan.
Tässä lehdessä tämä toiminta tulee näkyväksi. Klubi on järjestömme tärkein yksikkö. Sieltä lähtee tekemisen
meininki ja sieltä ammennamme myös voimia arjessa
selviytymiseen.
Toiminnassamme pyrimme tasa-arvoon monien asioiden suhteen. Lehden tekeminen ei kuitenkaan ole tasa-arvoa. Mielenkiintoinen tuote
syntyy kontrasteista, nostoista ja laskuista. Päätöksiä täytyy tehdä ja katsoa kokonaisuutta, muuten lehti ei valmistu koskaan.
Välillä täytyy myös etsiä
uusia näkökulmia omaan toimintaan ja katsoa asioita itselle uudesta vinkkelistä.
Jos et ole aiemmin katsonut
soroptimistitoimintaa kansainvälisestä kulmasta, siihen
on nyt ensi kesänä loistava
mahdollisuus Istanbulin konventiossa. Toimintamme laajuus Suomessa on mahtavaa
ja kun siihen lisää kansainvälisen ulottuvuuden, alkaa järjestömme vaikuttavuus tulla
näkyväksi.
Lea Sirén
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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät sisaret
Etsitään ihmistä,
yhtä kolmesta miljardista:
pituus ja ulkonäkö sivuseikkoja,
pankkitili ja automerkki
epäoleellisia asioita.
Tarjotaan mielenkiintoinen toimi.
Vaaditaan
epäinhimillisen paljon:
enemmän kuulemista
kuin puhumista,
enemmän ymmärtämistä
kuin tuomitsemista,
enemmän auttamista
kuin valittamista.
Etsitään ihmistä.
Kiitollisuudesta ei oteta vastuuta.
Jos tunnette selviytyvänne tehtävästä,
ilmoittautukaa mahdollisimman pian
kenen tahansa luona!
- kirjoittaja tuntematon Tänäkin vuonna meitä kaikkia ovat koskettaneet monet ilot, surut, haasteet
ja onnistumiset sekä maailmalla että kotona. SI Pohjois-Pirkanmaa haastoi
muutkin soroptimistit Lastensairaala 2017 lipaskerääjiksi ja useampi klubi tarttui haasteeseen. Monet muut klubit kertoivat tukeneensa hanketta muuten. Tulimme yhteen toisiamme arvostaen ja kuunnellen muun
muassa Nokian sisarpäivillä Valoisa-vahva-vastuuntuntoinen -teemalla. Pohjoismaisilla sisarpäivillä Tanskassa pysähdyttiin koulutuksen
äärelle ja Ruotsissa Nordiskt Forumissa naisten ja tyttöjen oikeudet
nostettiin jälleen esiin. Klubit ovat jakaneet omia stipendejä, kutsuneet uusia kunniajäseniä, juhlineet pyöreitä vuosia sekä järjestäneet
seminaareja, kertoneet järjestöstämme monilla eri foorumeilla unohtamatta ammattiesitelmiä, kolme minuuttisia... Federaation jakamista stipendeistä kaksi myönnettiin suomalaisille stipendiaateille jatko-opiskelua varten. Upeaa soroptimistitoimintaa!
Toivottavasti tapaamme ensi vuonna Oulun sisarpäivillä sekä SI:n 20.
kansainvälisessä konventiossa Istanbulissa. Suomen 2016 vuoden Pohjoismaiset sisarpäivät Breaking barriers -teemallaan ovat myös lähempänä, pääsette jakamaan uutta esitettä ja osallistumaan Nostetta nuorille -teemamme seminaariin lokakuussa. Toimintamallimme toivon vakiintuvan myös klubien tasolla – työryhmässä toimien jokaisella klubin toimihenkilöllä on tuki ja apu lähellä.
Levollista Joulun aikaa Sinulle ja läheisillesi!
Lämpimin halauksin
- Minna -

UNIONIN
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UUTISIA

Kolme haastetta klubeille
Tätä kirjoittaessani on kulunut jo kuukausi siitä, kun kaksivuotiskauteni SI Finlandin presidenttinä päättyi. Kiitän kaikkia sisaria luottamuksesta sekä unohtumattomista hetkistä kanssanne.
Työni Unionin hallituksessa tulee jatkumaan vielä kaksi vuotta vastuualueena
viestintätyöryhmän vetäminen. Unionin

toisena tiedottajana vastaan klubitiedotteiden ja www-sivujen toimittamisesta. SI
Finlandin uuden painetun esitteen teko yhdessä esitetyöryhmän kanssa on myös kuulunut syyskauden ohjelmaan. Keväällä kutsuvat lisäksi uudet haasteet, kun saan mahdollisuuden ryhtyä yhdessä Unionin talous-toimikunnan puheenjohtajan Marjatta Björknäsin kanssa toimittamaan Suomen Soroptimisti-lehteä, lehden nykyisen,
ansiokkaan toimittajan, Lea Sirénin jättäessä tehtävän. Tulen myös vetämään työryhmää, joka laatii jäsenille jo pitkään kaivatun toimintaohjekirjan. Kirjan tavoitteena on muun muassa antaa klubien toimihenkilöille selkeät vastaukset kaikkiin kysymyksiin, joita klubin eri tehtäviä hoitaessa saattaa herätä.
Haluan heittää teille, hyvät sisaret, kolme
haastetta, joihin toivon kaikkien tarttuvan.

Haaste 1: Naisten matkassa
SI Finlandin 60-vuotisjuhlavuosi herät-

ti ajatuksen Unionin omasta pitkän tähtäimen projektista, ja viime keväänä klubit valitsivatkin tämän uuden projektin teemaksi Nostetta nuorille. Nimensä mukaisesti hankkeen tavoitteena on auttaa nuoria,
sekä tyttöjä että poikia, kotimaassa ja ulkomailla, jotta he saisivat mahdollisuuksia
koulutukseen ja tasa-arvoiseen elämään.
Hanketta rahoitetaan Naisten matkassa – Paremman elämän puolesta -kirjan
myynnistä saaduilla
varoilla.
Haastan jokaisen klubin nyt tilaamaan kirjaa 16 kappaletta ja toteuttamaan oman projektin siitä, miten kirjoja myymällä, lainaamalla tai lahjoittamalla voidaan lisätä tietoutta soroptimisteista, innostaa nuoria, tuottaa
iloa tai hankkia uusia jäseniä. Vain taivas on rajana ideoinnissa. Naisten matkassa -kirjatilaukset
Marjatta Björknäs,
marjatta.bjorknas@
gmail.com. 16 kirjaa
maksaa yhteensä 200 euroa ja lähetetään ilman postikuluja. Lisätiedot: www.soroptimistit.fi/klubit/myyntituotteet.

Haaste 2: Työryhmätoimintamalli
Viime keväänä Nokialla esiteltiin edustajiston kokouksessa uusi työryhmätoimintamalli klubeille. Työryhmätoimintamallin
ideana on se, että klubi jakautuu neljään
työryhmään, joista klubin hallitus, pastpresidentti sekä ohjelmajohtaja muodostavat
strategisen johtoryhmän, joka vastaa klubin hallinnollisesta toiminnasta. Klubin
varapresidentti, ohjelmajohtaja ja apulaisohjelmajohtaja vetävät klubin ohjelma- ja
vaikuttamistyöryhmää, joka vastaa klubin
projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä myös fokusraportoinnista. Tähän
työryhmään voi kuulua iso osa klubin jäseniä hoitamaan erilaisia tehtäviä esimerkiksi varainhankinnassa, yhdyshenkilöinä
muihin järjestöihin sekä toimimaan klubin
jatkuvien projektien vetäjinä. Yksi klubin

hallituksen jäsenistä ottaa vastuulleen klubin viestintätyöryhmän vetämisen. Lehdistötiedotteet klubin järjestämistä erilaisista tilaisuuksista ovat tärkeä osa järjestömme näkyvyyden lisäämistä. Klubin viestintätyöryhmäläiset varmistavat klubin toiminnan näkyvyyden myös Suomen Soroptimisti -lehdessä, nettisivuilla ja Unionin
uutiskirjeissä. Klubin neljäs työryhmä on
kehitys- ja laajennustyöryhmä, jonka vastuulla on järjestää perehdytystä klubilaisille, erityisesti uusille jäsenille, sekä kehittää jatkuvasti keinoja, joilla jäsenet saadaan
sitoutumaan klubin toimintaan sekä, joilla klubiin saadaan liittymään uusia jäseniä.
Klubin työryhmämallin tarkemmat tiedot:
www.soroptimistit.fi/klubit/uusi-tyoryhmamalli. Toiminnan päämäärät, tavoitteet ja
viestit: www.soroptimistit.fi/klubit/paamaarat-tavoitteet-ja-viestit.
Haastan jokaisen klubin ottamaan toiminnassaan käyttöön uuden työryhmätoimintamallin, antamaan selkeyttä klubin eri
toimintojen vastuista, sekä antamaan mahdollisuuden myös hallitukseen kuulumattomille sisarille osallistua täysipainoisesti toimintaan ja tuntea olevansa tärkeä osa
klubia.

Haaste 3: Järjestön toiminta
Nyt, kun upouusi ja ideoita pursuva hallitus 2014 - 2016 on presidenttimme Minna
Lahden johdolla aloittanut työnsä, on kaikkien sisarten hyvä hetki ryhtyä aktiivisesti seuraamaan SI Finlandin klubitiedotteita sekä www.soroptimistit.fi -sivuja. Sieltä
löytyvät ohjeet ja ajankohtaiset asiat.
Haastan jokaisen sisaren miettimään ja
ideoimaan järjestömme toimintaa, ja lähettämään ideansa sekä parannusehdotuksensa soroptimistit@gmail.com sähköpostiin.
Yhdessä ideoita kehittäen yllämme vaikka
mihin. Haastan myös jokaisen klubin miettimään mahdollisia ehdokkaita jo tässä vaiheessa kaudelle 2016 - 2018, ja jokaisen sisaren miettimään, voisinko juuri minä tarjoutua olemaan käytettävänä tehtäviin. SI
Finland tarvitsee osaajia, tekijöitä ja näkijöitä, eli juuri Sinua toteuttamaan toimintamme päämääriä ja tavoitteita!
Lämmintä Joulun aikaa kaikille sisarille!
Teksti: Merina Hovi
IPP, Viestintä, SI Finland, SI Savonlinna
Kuva: Lea Sirén
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Kirsi Haajanen
hoitaa
jäsenrekisteriä
Jäsenrekisterin hoitajana on aloittanut
Kirsi Haajanen. Hänen toimenkuvansa pitää sisällään:

Naisten matkassa
Hyvät Soroptimistit! Bästa Soroptimister!
Dear Soroptimist friends!
Kaksi vuotta sitten päätimme julkaista
kirjan Unionin 60-vuotistaipaleen kunniaksi. Pohdinnan tuloksena kirjan nimeksi
valikoitui Naisten matkassa paremman elämän puolesta. Kirja näki päivänvalon tasan
vuosi sitten Lahden juhlaseminaarissa Sibelius-talolla. Henkisen panoksensa antaneet 35 arjen ahertajaa ja uranaista tekivät
tästä kirjasta ainutlaatuisen. Olen täynnä
ihailua ja kiitän lämpimästi kaikkia, jotka
ovat osallistuneet kirjan tekemiseen mahdollistaen sen julkaisemisen.
Kirjan tuottoa päätettiin suunnata tyttöjen hyvinvointiin. Klubilaisten ideoitten ja
työryhmän työn tuloksena on käynnistymässä hanke Nostetta nuorille, jonka siemenrahana on kirjan tuotto. Tämän hetkinen tuotto on 14 948 euroa, mikä on hieno tulos. Monet ei-soroptimistit, miehet ja
naiset ovat ostaneet kirjan. Pääosa on toki
mennyt Unioniin kuuluville klubeille. Kiitän kaikkia 60 klubia kirjan levittämisestä.
Erityiskiitoksen kukkien kera haluan antaa

seuraaville 13 klubille: Akaa, Espoo-Meri,
Helsinki, Imatra, Järvenpää, Karhula, Lahti, Naantali, Pietarsaari, Pori, Savonlinna,
Tammerkoski ja Vaasa.
Kirjan ensimmäinen 2000 kpl painos alkaa olla vähissä. Vähäinen loppuvarasto on
siirtynyt minulle Vaasaan. Nyt on hyvä aika hankkia kätevästi joululahjat tuttaville ja
ystäville ja samalla olla mukana auttamassa
nuoria. Olen iloinen viestistäsi sähköpostiini marjatta.bjorknas@gmail.com. Toimitan kirjat paluupostissa kotiisi. Jokainen
lisäsentti menee lyhentämättömänä hankkeeseen Nostetta nuorille.
Tänä sähköisen viestinnän aikana on rauhoittavaa ottaa painettu kirja käteen pimentyvinä syksyn iltoina.
Hyvää Joulun odotusta, God väntan på
Julen, and a Merry Christmas to You All!
Teksti: Marjatta Björknäs
Taloustoimikunnan puheenjohtaja,
Naisten matkassa -juhlakirjatyöryhmän
vetäjä, SI Finland, SI Vaasa-Vasa
Kuva: Lea Sirén

- jäsentilastojen ylläpito ja rekisteriajot
- jäsenyyshakemuksien hyväksymisen ja
siihen liittyvät tehtävät
- jäsenten siirrot klubista toiseen sekä
eronneiden tai kuolleiden jäsenten poistaminen
- postituslistojen tekeminen Suomen Soroptimisti -lehden sekä sähköisen uutiskirjeen jakelua varten
- seuraavan kauden klubin presidenttien,
sihteereiden, varainhoitajien ja ohjelmajohtajien yhteystietolistan tekeminen
- säännöllinen sähköpostiliikenteen seuranta ja viesteihin vastaaminen tai uudelleenohjaaminen
- klubien salasanojen hallinnointi
- puhelimeen vastaaminen
- jäsenrekisteriasioiden neuvonta

Kirsi on toiminut noin 10 vuotta erilaisissa ympäristö- ja pohjavesialan
työtehtävissä, suurimman osan EteläSavon ELY-keskuksella pohjavesien
käytön ja suojelun saralla. Tällä hetkellä hän toimii geologina työosuuskunnan Eezy Osk kautta. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja sairaanhoitaja. Kotona ilahduttaa pieni
lapsi ja kaksi itämaista kissaa.
– Pidän luonnossa liikkumisesta ja
olen aloittanut luontovalokuvauksen
taiteen keinona ja toivon, että voisin
jatkossa tuottaa luontovalokuvia hoitolaitoksille ikäihmisten ja myös henkilökunnankin iloksi, suunittelee Kirsi.
– On ilo toimia jäsenrekisterin hoitajana järjestössä, missä pyritään tuottamaan hyvää lähimmäisille niin Suomessa kuin ulkomaillakin, toteaa Kirsi uudesta pestistään.
Kirsi Haajanen
soroptimistit@gmail.com
044 7383 002
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Governorit kokoustivat tänä

Euroopan federaation governorien kokous
pidettiin Kööpenhaminassa 12.-13.7.2014
tanskalaisen SIE:n presidentin Ulla Madsenin luotsaamana. Ulla Madsenin presidenttikausi polkaistiin käyntiin lokakuussa 2013 teemalla Let’s go for green – Working for a healthy environment!

Järjestön arvot jäsenhankintaan
Governorien työpajassa purettiin jäsenistökyselyn tuloksia ja mietittiin niiden pohjalta toimenpiteitä. Keväällä järjestetyssä kyselyssä 1 255 klubilta kysyttiin neljä kysymystä, jotka kaikki liittyivät jäsenistöön
– sen pitämiseen ja rekrytointiin. Vastaukset saatiin 707 klubilta, vastausprosentti oli
56,3, joka käsitti kaikkiaan 19 700 jäsentä. Tuloksista saatiin siis hyvä otanta koko
federaation osalta. Kysely tavoitti Suomen
Unionin osalta 53 % klubeista eli 31 klubia
vastasi kyselyyn.
Governorien työpajassa käsiteltiin myös
kyselyn tulokset. Klubin jäsenten ikärakenne, taloudellinen tilanne ja järjestön vähäinen julkinen näkyminen osoittautuivat suuremmiksi jäsenkadon syiksi. Vastaavasti
järjestön arvot ja korkealuokkainen toiminta nousivat jäsenhankinnan houkuttimiksi.
Klubeja, joilla on jäsenmäärän kanssa vaikeuksia, puuttui yhteistyötä, toimiva Friendship-toiminta ja korkeatasoiset projektit.
Kyselyn tulosten pohjalta mietittiin toimenpiteitä – muun muassa järjestön imago
ja haluttavuus nousivat voimakkaasti esille,
kun keskusteltiin jäsenhankinnasta.

Koolla 177 soroptimistia
Kokoukseen osallistui 50 governoria, 23
Unionin presidenttiä, single klubin edustajia Euroopasta 15 ja Afrikasta & Caribial-

ta 11, SIE:n hallitus ja komiteoitten jäseniä
sekä virkailijoita yhteensä 26 ja luonnollisesti Euroopan pääkonttorin väkeä. Lisäksi kutsuttuina oli SI:n presidenttejä ja muiden Federaatioiden nykyisiä ja entisiä presidenttejä yhteensä 10 sekä 34 silent observeria ja kolme tulkkia. Yhteensä meitä oli
177 soroptimistia.
Tänä vuonna henkilövalintoja ei ollut
kuin yksi, SIE:n varainhoitaja 2015-2017,
johon äänestettiin Anne-Marie Hendrickx
Belgian unionista. Anne-Marie on toiminut
Federaation varainhoitajana kauden 20132015, joten ekonomistille jatkokausi oli
luonteva.

Poimintoja kokousasioista
Sääntömuutosehdotuksia oli runsaasti. Pääsimme äänestämään säännöistä yhteensä 61
kertaa. Eikä sähköinen äänestys saati sitten
äänten lasku tälläkään kertaa sujunut aivan
suunnitellusti.
Klubien mallisääntöihin tuli muutoksia,
muun muassa klubi on perustettava SIE:n
määräysten mukaan eikä SI:n, kuten aiemmin ja jäsenyys voidaan päättää, jos jäsen
on niin sanottu riidankylväjä. Myös Unionille annetaan velvollisuus/vastuu erottaa
klubin jäsen, jos 1/3 kyseisen klubin jäsenistä lähestyy Unionin hallitusta asialla. Tämä tosin edellyttää, että Unionilla on
erimielisyyksien ratkaisukomitea, joka on
meiltä lopetettu 1980. Kaikki sääntömuutokset ovat äänestystuloksineen liitteessä.
Vaikka SIE:n alueella jäsenmäärä on
kohtuullisen vakaa, uusien jäsenien saanti ilahdutti governoreja suunnattomasti.
Uusiksi singel klubeiksi hyväksyttiin Fria
Kimbo (Guinea), Chernivtsi (Ukraine). Kuwait ja Serbia saatiin SIE:n federaatioon,
samoin pääsimme äänestämään Tskhaltubo

(Georgia) ja Kutaisi (Georgia) klubit joukkoomme. Eniten uusia klubeja perustettiin
Saksan Unioniin, toiseksi eniten Ranskaan
ja kolmannen palkinnon nappasi Ruanda.
Strategisen johtamismallin mukaan kuulimme raportit SIE:n hallitukselta, SIE:n
pääkonttorilta, taloudellisesta tilanteesta,
kehitys- ja laajennusryhmältä, ohjelmatoiminta- ja vaikuttamisryhmältä sekä viestintäryhmältä. Kaikki vastuuhenkilöt esittivät
omat raporttinsa. Osa raporteista oli lähetetty governoreille etukäteen, mikä joudutti niiden käsittelyä. Osa virkailijoista antoi
suullisesti raporttinsa vasta kokouksessa ja
kaikki raportit hyväksyttiin äänestämällä.
Mielenkiintoa herätti muun muassa Afrikan tilanne, josta todettiin, että SIE ja SIGBI työstävät yhdessä Afrikan jäsenhankintaa ja Unionien vahvistumista toiveena oman federation muodostaminen. Olosuhteet ovat vaikeat, skype- ja web-neuvotteluilla pyritään pitämään yhteyksiä.
Kadonneiden tyttöjen hyväksi tehdään työtä ja Norsunluurannikolla järjestetään seminaari UNESCON konferenssin yhteyteen.
Kuultiin myös edustajiemme ansiokkaat
raportit EWL (The European Women’s
Lobby), CoE (The Council of Europe) ja
OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) samoin kuin The Link
-lehden toimittajalta ja SIE:n tiedottajalta.
Paljon ansiokasta työtä tehdään!
Mieltämme lämmitti suuresti SI Presidentti Ann Garven julkiset kiitokset suomalaisille soroptimisteille vierailustaan
Unionin 60 v -juhlassa Lahden Sibelius-talossa syksyllä 2013.

Stipendejä ja kilpailuja
SIE myönsi stipendejä yhteensä 100 410
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vuonna Kööpenhaminassa
euroa. SI Vaasan ja SI Seinäjoen ehdottamille stipendiaateille myönnettiin stipendit
jatko-opiskelua varten; Racheal Katusiime sai 4 700 euroa ja Meseret Gebremedhin Negussie 3 000 euroa. Action Fund
-rahastosta varattiin 51 560 euroa kuudelletoista projektille.
Soroptimistien valokuvakilpailu oli julistettu ensimmäistä kertaa edellisenä vuonna
ja jostain syystä se oli jäänyt meille suomalaisille jokseenkin tuntemattomaksi.
Kilpailussa oli kaksi sarjaa: Women and
Girls for a Healthy Environment ja Women
and Girls Stop Waisting. Ensimmäisen sarjan voitti Villy Makou, SI Athens (Kreikka) valokuvallaan Blue+Green=Yeollow ja
toisen sarjan Roberta Ghidoni, SI Crema
(Italia). Valokuvat ovat nähtävissä SIE:n sivuilla ja ovat sieltä kaikkien käytettävissä.
Ennätysmäärä eli 113 klubien projektia
osallistui Best Practice Award –palkitsemiseen. Tänä vuonna ensimmäisen palkinnon sai Italian unionin hieno projekti lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Ympäri Italiaa on perustettu oikeussa-

lien yhteyteen lapsille tarkoitettuja turvallisia huoneita, joissa pieniä todistajia voidaan kuulustella ilman ulkopuolisia uhkatekijöitä. Näitä soroptimistitunnuksin merkittyjä turvahuoneita on tällä hetkellä 56
kappaletta, noin 100 000 alaikäistä on jo
hyötynyt turvajärjestelyistä ja Italian valtion rahallinen hyöty asiasta on suuri. SIE:n
nettisivuilla on kaikkien palkittujen projektien innoittavat esittelyt.
Seuraava governorkokous pidetään SI
konvention takia jo toukokuun lopussa
30.-31.5.2015 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
– Soroptimist will indeed no longer be
the world´s best kept secret, totesi SIEn
presidentti Ulla ja kannusti governoreja
viemään viestiä Unioneihin ja kehotti toimimaan salaisuuden poistamiseksi.
Valitettavasti tämän vuonna GM kokous
itsessään, järjestäjien taholta, ei pannut tikkua ristiin vetoomuksen eteen. Paikalla ei
ollut lehdistöä, tiedotteista puhumattakaan,
ei Kööpenhaminan kaupungin tai elinkeinoelämän edustajia kuuntelemassa klubi-

en ansiokkaasta toiminnasta, kokouspaikan ulkopuolella ei ollut merkkiäkään, että
sisällä istui Soroptimistijärjestön asiantuntevimmat edustajat, joka federaatiosta joka tasolta, SI:n ja SIE:n aivot, 113 parhaan
projektin puolestapuhujat, meidän EWL,
CoE ja OSCE edustajat jne.
Siis herkullinen hetki viestittää järjestöstä ja sen ansiokkaasta toiminnasta missattiin totaalisesti.
Vaikka olimme aika-ajoin uupuneita pitkistä istunnoista ja kriittisiä kokousjärjestelyitä kohtaan, Governors´ Meetingissä
kollegoiden tapaaminen, klubien hienoihin projekteihin tutustuminen ja työ järjestön arvostettuja päämääriä kohtaan toi innostusta. Kokousten väliajat käytimme lobbaamiseen, risujen ja ruusujen jakamiseen
ja myyntityöhön. Olihan meillä oma Soro
Mister Mika Knuutila mukana auttamassa T-paitojemme kaupittelussa – ja kaikki
paidat myytiin!
Kiitollisina GM 2014 –kokemuksista,
Heidi Knuutila ja Kirsti Varis

Unionin presidenttien tapaaminen Kööpenhaminassa
Soroptimist International Europen alueella toimivien Unioneiden presidentit kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen
Kööpenhaminaan 11.7.2014. Unioneiden presidenttien tapaaminen järjestettiin aiempien vuosien tapaan governorkokousta edeltävänä päivänä. Kokouksessa järjestettiin paneelikeskustelu aiheena SIE:n uuden strategisen toimintamallin käyttöönotto Unionien ja klubien tasolla.
Paneelikeskusteluun oli pyydetty puheenvuorot Islannin, Norjan, Belgian ja
Suomen unioneilta.
Islannin unionin Hafdis Karldottir, joka oli toiminut SIE:n tasolla uutta mallia suunnitelleessa työryhmässä,
selosti toimintamallin käyttöönottoa Islannissa. Islannin malli oli pitkälti samankaltainen Suomen unionin käyttöön ottaman mallin kanssa. Eri toimihenkilöiden vastuualueiden selkeytyminen oli molemmissa malleissa keskeinen asia. Norjan unioni oli jo 10
vuotta sitten ottanut käyttöönsä oman

strategisen toimintamallin, jonka tuloksista kertoi Norjan unionin presidentti Gerd Halmö. Belgian unionissa uutta mallia ei vielä ollut varsinaisesti otettu
käyttöön, joten Gerda Rosiers Belgiasta
esitti lähinnä pohdintoja sekä kysymyksiä joita malli oli herättänyt.
Islannin Hafdis on perustanut facebookiin keskusteluryhmän uuden mallin
käyttöönotosta, joten vuoden aikana uu-

den toimintamallin käyttöönotosta tulee
kertymään todennäköisesti enemmän tietoa. SI Finlandin toiminta on järjestetty toimimaan uuden mallin mukaisesti, ja
olisi todella hienoa, jos voisimme raportoida kauden lopussa myös klubien ottaneen sen toiminnassaan käyttöönsä.
Merina Hovi
IPP, Viestintä, SI Finland, SI Savonlinna
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Kirsi HeikkiläTammen mukaan läsnäolotaitojen harjoittamisesta voi olla hyötyä työelämässä, jotta
jokainen voisi
tunnistaa ja tarvittaessa muuttaa omia käyttäytymismallejaan ja reagointitapojaan.

Työelämässä ikä
ei aina ole pelkkä numero
Työhyvinvointialan asiantuntija Kirsi Heikkilä-Tammen
mukaan eri-ikäiset työntekijät tulisi huomioida
paremmin työpaikkojen johtamiskäytännöissä.
Työhyvinvointi puhuttaa sanomalehtien palstoilla ja työpaikkojen taukotiloissa. Työuria pyritään pidentämään kahdesta suunnasta, mutta poliittiset päätökset eivät yksin riitä. Yksinkertaista täsmälääkettä on hankala keksiä, mutta hyviä ratkaisuja voisi löytyä esimerkiksi esimiestyön kehittämisestä.
Työhyvinvointialan asiantuntija ja tutkija Kirsi Heikkilä-Tammi kiinnittäisi nykyistä enemmän huomiota siihen, miten
eri-ikäisiä työntekijöitä kannattaa johtaa.
Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa Heikkilä-Tammi tiimeineen selvitti eriikäisten työntekijöiden näkemyksiä hyvästä johtajuudesta työssä jaksamisen näkökulmasta.
– Ikäjohtamiskäytännöistä puhuttaessa
vain ikääntyvät ovat usein keskiössä. Me
kuitenkin oletimme, että myös muilla ikäryhmillä voisi olla omat erityistarpeensa,
Heikkilä-Tammi kertoo.
Kyselyjen, haastattelujen ja workshopkeskustelujen perusteella selvisi, että esimiehen tuki ja ohjaus ovat tärkeitä erityisesti nuorille työntekijöille. Ikääntyneem-

mät sen sijaan toivovat, että heidän osaamistaan arvostetaan ja että karttunut kokemus huomioidaan työn organisoimisessa.
– Keski-ikäiset puolestaan korostivat
omia vaikutusmahdollisuuksiaan. He haluavat viedä aktiivisesti asioita eteenpäin,
Heikkilä-Tammi kuvailee.

Unelmia työelämän
perusasioista
Tutkimuksessa selvisi, että kaikille ikäryhmille tärkeintä työssä jaksamisessa on työyhteisön ilmapiiri, johon hyvällä esimiestyöllä voidaan olennaisesti vaikuttaa. Vastauksissa toistuivat työntekijän kuunteleminen, kannustaminen ja arvostaminen sekä yleinen avoimuus.
– Johtajan tärkeimpinä ominaisuuksina
pidettiin oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, Heikkilä-Tammi summaa.
Kun tutkimuksen osallistujia pyydettiin
kuvailemaan unelmatyöpaikkaansa ja parasta mahdollista johtamista, eivät kuvitelmat olleet lainkaan niin villejä kuin tutkimusryhmä oli ennakoinut. Esille nousi ai-

Kirsi Heikkilä-Tammi
Ammatti: Työhyvinvointitiimin ohjelmajohtaja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja Koulutuskeskus Synergosissa vuodesta 2009 alkaen. Uransa aikana Heikkilä-Tammi on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston
Kasvatustieteiden yksikössä, kehittämiskonsulttina Vervessä sekä kehitysjohtajana Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.
Koulutus: Kasvatustieteiden tohtori
Perhe: Aviomies ja kaksi kissaa
Harrastukset: Maaseutuelämä, eläinten kanssa puuhailu, ulkoilu ja liikkuminen, kesäisin puutarhanhoito
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noastaan perusasioita kuten toiveita kohtuullisemmasta työmäärästä ja työpaikan
paremmasta yhteishengestä.
– Jos työntekijälle ei tule edes mieleen
unelmoida paremmasta, ollaan vasta perusteiden äärellä. Suomalaisessa työelämässä
on vielä paljon kehitettävää, Heikkilä-Tammi pohtii.

Työpaikoilla tarvitaan
yhteisöllisyyttä
Suomalaista johtamista leimaa monesti
tunteiden vähäisyys, mikä saattaa heijastua koko työyhteisöön. Yhteishengestä olisi
kuitenkin hyötyä, sillä positiivisessa ilmapiirissä työntekijöiden välinen luottamus
kasvaa. Työn laatukin kohentuu, kun vuorovaikutusta on enemmän. Lisäksi työntekijät voivat paremmin.
– Sairastumis- ja masentumisriskin on
huomattu olevan suurempi työyhteisöissä,
joissa sosiaalinen pääoma on alhainen. Yhteisöllisyydellä on siis väliä, Heikkilä-Tammi toteaa.
Työyhteisöissä vähitellen syntyvä ja asteittain syventyvä luottamus avaa oven aitoon yhteisöllisyyteen. Keinoja on monenlaisia, mutta hyvän työilmapiirin tarve on
kaikille sama – niin uransa ensiaskelia ottaville kuin pitkän matkan jo kulkeneille.
Teksti ja kuvat: Milla Sirén
Kirsi Heikkilä-Tammi puhui keväällä Suomen
soroptimistien edustajiston kokouksessa. Artikkelissa esitellyt tutkimustulokset pohjautuvat
Sanna Nuutisen, Kirsi Heikkilä-Tammen, Marja-Liisa Mankan ja Laura Bordin tutkimukseen
“Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen
keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa”.

Kirsi Heikkilä-Tammi
etsii ammatikseen ratkaisuja työhyvinvoinnin haasteisiin.

Yhteisöllisyys on pieniä tekoja
Jokainen voi edistää yhteisöllisyyttä omalla työpaikallaan, ja
vastuu työn sujumisesta ja hyvän
ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu
kaikille. Yhteisöllisyys syntyy ja
kehittyy pienistä teoista:
• Tee työsi ja huolehdi osaamisestasi
• Ole reilu ja kohtelias, tervehdi, kiitä ja pyydä tarvittaessa an-

teeksi
• Auta toisia ja ole kiinnostunut
heistä
• Tee yhteistyötä
• Kysy, jos et tiedä
• Anna ja pyydä palautetta
• Kerro mielipiteesi, jotta asiat
etenevät
• Osallistu työpaikan kehittämistyöhön

• Edistä myönteistä ilmapiiriä ja
viihtyvyyttä
Listan pohjana on käytetty MarjaLiisa Mankan ja Riitta-Liisa Larjovuoren opasta “Yhteisöllisyydellä menestykseen – opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen”.
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SI Grindstedin Billund kokosi yhteensä lähes 160 soroptimistia Islannista, Norjasta,
Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta Pohjoismaisille sisarpäiville Tanskaan Billundiin 5.9.7.9.2014. Suomesta osallistui
kymmenen soroptimistia ja lisäksi heidän perheenjäseniään. Sisarpäivien pääteemana
oli koulutus otsikoituna Nelson Mandelan kuuluisan lauseen mukaan: Koulutus on
kaikkein tehokkain ase, millä voimme muuttaa maailmaa.
Perjantaina alkuiltapäivästä
tapasivat kaikkien viiden Pohjoismaan presidentit ja tulevat
presidentit yhteisessä palaverissa. Jokainen Pohjoismaa
antoi ensin tilannekatsauksen
toiminnastaan, minkä jälkeen
keskusteltiin pohjoismaisen
soroptimistiyhteistyön aloittamisesta. Yhteistyö päätettiin
käynnistää perustamalla alkajaisiksi facebook-ryhmä presidenteille ja ohjelmajohtajille. Mielenkiintoista jatkoa jäädään odottamaan.
Sisarpäivät käynnistyivät
myöhemmin iltapäivällä, kun
osallistujat marssivat nuorten puhallinsoittajien tahdissa hotelli Legolandista Billund Centeriin, missä pormestari toivotti soroptimistit tervetulleiksi ja kertoi kaupungin visiosta tulla Lasten Pääkaupungiksi. Illalla kokoonnuttiin Legolandin Atlantisakvaarioon nauttimaan tapaspöytien antimista, seurustelemaan ja ihailemaan trooppisia
kaloja, haita ja jättiläisrapuja.
Lauantain seminaariohjelma koostui useista mielenkiintoisista esityksistä keskittyen tulevaisuuden koulutukseen, globalisaatioon ja digitalisoitumiseen. Erityisesti korostuivat ne suuret vaatimukset, mitkä nuorten tämän päivän koulutuksen on täytettävä tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Taukojen aikana oli mahdollisuus solmia uusia tutta-

vuuksia sekä kuunnella kaupungin parasta (=ainoaa) poikabändiä, jonka reipastahtinen
meno sai naisyleisön helistämään tahtia Legoland -karkkirasioilla. Älynystyröitä
saatiin myös hieroa, kun jokainen kokosi oman näköisen ankan legopalikoista.
Seminaariohjelman päätyttyä oli Imatran ja Lappeenrannan klubien sisarten vuoro esitellä
kahden vuoden päästä
syyskuun alussa vuonna 2016 Holiday Club
Saimaassa järjestettäviä seuraavia Pohjoismaisia sisarpäiviä. Esittelyvideo oli niin houkutteleva, että runsaasti käsiä nousi pystyyn Imatran
klubin presidentin Leena
Vohlosen kysyttyä yleisöltä osallistumishalukkuutta
seuraaviin sisarpäiviin.
Juhlaillallisella lauantai-iltana saivat kaikki eri
maista olevat pohjoismaiset soroptimistit tutustua
toisiinsa ja kuulla toistensa
klubien toiminnasta. Pöydissä kuultiinkin varsinainen pohjosmaisten kielien sekamelska englannilla höystettynä.
Sunnuntain retkikohteita olivat Ribe ja Kammerslusen, Jellingin kirkko viikinkiaikaiset hautamonumentit sekä Torskindin
veistospuisto. Tietysti
lopuksi oli pistäydyttävä Legolandissakin.
Pohjoismaiset sisarpäivät Billundissa oli
kaiken kaikkiaan hyvin järjestetty, antoisa
ja lämminhenkinen soroptimistitapahtuma. Voimmekin kaikki jäädä odottamaan
innolla, mitä Itä-Suomen sisaret saavat aikaan kahden
vuoden kuluttua syksyllä.
Merina Hovi
IPP, Viestintä, SI Finland, SI
Savonlinna
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Soroptimistit Nordisk Forumissa

Soroptimistien messuosastolla riitti vierailijoita. Kuvassa keskellä Kirsti Saarnivaara ja Minna Lahti.
Suomen unioni osallistui kesäkuussa Malmössä järjestettyyn Nordiskt Forumiin.
Olimme mukana eri tehtävissä soroptimistien messuosastolla ja autoimme myös soroptimistien seminaaritilaisuuden järjestelyissä.
Presidenttimme Minna Lahti oli tehnyt yhdessä varapresidentti Salme Määtän kanssa töitä pohjoismaisten soroptimistien kanssa koko kevään, jotta näkyvyytemme olisi taattu monien muiden naisjärjestöjen joukossa. Huolellinen suunnittelu

olikin tarpeen, sillä Forumiin otti osaa 200
eri järjestöä. Rekisteröityneitä osallistujia
oli noin 7 000, ja arvioiden mukaan neljän päivän aikana Forumissa vieraili noin
20 000 kävijää.
Aiemmin vastaavanlainen naisasioihin
keskittynyt pohjoismainen tapahtuma järjestettiin Oslossa 1988 ja Turussa 1994.
– Tulimme nähdyksi, meillä oli äksöniä
siniset paidat päällä ja mukana olleet soroptimistit saivat uutta innostusta toimintaan!,
tiivisti Minna Lahti Forumin annin sorop-

timisteille. Minnan ja Salmen lisäksi Unionista mukana olivat myös Kirsti Saarnivaara, Kaija Hapuoja ja Lea Sirén.
Suomesta esiintymässä oli monia taiteen
ja politiikan edustajia. Ohessa on jutut Elisabeth Rehnin ja Eva Biaudet'n puheenvuoroista sekä Federaation presidentin Ulla Madsenin esityksestä.
Johdantoteksti ja kuvat: Lea Sirén
Muut tekstit: Milla Sirén

Federaation presidentti Madsen:

Naisilla avainrooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
Euroopan Soroptimistien lähivuosien teema Let’s go green – working for healthy
environment innoitti Euroopan federaation presidentti Ulla Madsenin puhumaan
ympäristöasioista, ilmastonmuutoksesta
ja kestävästä kehityksestä.
– Ympäristön huomioiminen ei ole
enää vaihtoehto vaan elinehto, Madsen
summasi.
Madsenin mukaan naisilla on ilmaston
lämpenemisen hillitsemisessä merkittävä
osa. Etenkin kehittyvien maiden köyhällä maaseudulla asuvat naiset ovat todella
riippuvaisia paikallisista luonnonvaroista, sillä he hyödyntävät niitä turvatakseen yhteisöllensä veden, ruoan ja energian saamisen.
Toisaalta naisilla on
myös
hyvä

mahdollisuus tuoda edistysaskeleita yhteisöönsä ja juurruttaa ympärilleen ympäristöystävällisiä toimintatapoja.
– Naiset tulisi saada tehokkaammin
mukaan julkiseen päätöksentekoon, Madsen totesi.
Ympäristöasiat koskevat aivan kaikkia
ihmisiä maailmanlaajuisesti, mutta päättäjistä valtaosa on miehiä. Ekologisuuteen liittyvä ja jokaisen ihmisen tavoittava koulutus onkin nyt tärkeämpää kuin
koskaan, sillä se on avain vastuullisuuteen ja tiedostavuuteen.
Soroptimistit voivat osaltaan olla luomassa maailmaa, jossa ympäristöstä huolehditaan entistä paremmin. Tästä esimerkkejä ovat lukuisat projektit, joiden
parissa järjestö toimii parhaillaan ja joita
sen nimissä on jo toteutettu.
– Globaalin, kansallisen ja paikallisen
aktiivisuuden lisäksi jokainen voi myös

henkilökohtaisesti lisätä toimiensa ekologisuutta esimerkiksi kotitalousjätettä
vähentämällä, Madsen muistutti puheenvuoronsa lopuksi.

Arja Saijonmaa viihdytti ja
laulatti tuhatpäistä yleisöä
useampaan kertaan.

Elisabeth Rehn kannusti naisia neuvottelupöytiin
Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolustusministeri ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana tunnetuksi tullut Elisabeth Rehn
vaati puheessaan sukupuolten välistä tasaarvoa päätöksentekoon.
– Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi
Women’s Situation Room -konseptin avulla, Rehn kehui.
Women’s Situation Room on toimintamalli, joka pyrkii osallistamaan naiset väkivallattomien, vapaiden, reilujen ja uskottavien vaalien järjestämiseen. Konseptia on
hyödynnetty menestyksekkäästi Liberiassa,
Senegalissa, Sierra Leonessa ja Keniassa.
Tasa-arvon merkitys on Rehnin mukaan

hiljalleen alettu tiedostaa myös Ruandassa,
jonka hallintoa on ymmärretty rakentaa uudelleen sekä naisten että miesten voimin.
Vuoden 2008 parlamenttivaaleissa Ruandasta tulikin ensimmäinen valtio, jonka
parlamenttiedustajista enemmistö oli naisia.
Päätöksenteon ohella tärkeiksi tasa-arvon mittareiksi Rehn nimesi lainsäädännön puolueettomuuden ja oikeuskäsittelyn
oikeudenmukaisuuden. Oikeusturvan tulisi
myös taata jokaiselle ihmiselle kaikki tarvittava huolenpito ja apu tilanteessa, jossa
joutuu rikoksen uhriksi tai todistajaksi.
– Laillisuusperiaatteiden täytyisi olla

kohdallaan jo ennen mahdollisia konflikteja – jälkeenpäin on aivan liian myöhäistä, Rehn sanoi.

Eva Biaudet parantaisi romaninaisten asemaa työmarkkinoilla
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet käänsi puheenvuorollaan huomion vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanteeseen.
– Mitä uhatummaksi vähemmistö kokee asemansa, sitä vähemmän
kulttuurien monimuotoisuudelle ja
naisten tasa-arvolle annetaan sijaa,
Biaudet sanoi.
Esimerkkitapaukseksi Biaudet
nosti Suomen romanit, joista uuden tutkimuksen mukaan lähes 70
prosenttia on kohdannut syrjintää
kuluneen vuoden aikana. Romaninaisten kohdalla huomattavaa oli
syrjityksi tulemisen kokemus ni-

menomaan työnhakukontekstissa.
Ongelmia ovat aiheuttaneet paitsi liian vähäinen koulutus myös
työnantajien syvälle juurtuneet ennakkoluulot. Lisäksi romaniyhteisön sisäinen epätasa-arvo saattaa
vaikeuttaa romaninaisten työnhakua.
– Jotkut naiset hylkäävät työtarjouksia, koska he pelkäävät romaniyhteisön negatiivista reaktiota,
Biaudet kuvaili.
Työnteko tarkoittaa monelle naiselle taloudellista riippumattomuutta, mutta se myös vahvistaa
tunnetta kuulumisesta yhteiskun-

taan. Työmarkkinoiden ongelmien vähentämiseksi Biaudet
peräänkuulutti syrjinnän parempaa tiedostamista sekä
rekrytointiprosessien muuttamista läpinäkyvämmiksi.
– Lisäksi me kaikki voimme tukea romanien oikeuksia tarkastelemalla omia ennakkoluulojamme ja
korjaamalla virheellisiä stereotyyppisiä käsityksiämme.

14

Savonlinnan superviikonloppu
saa jatkoa ensi kesänäkin

Viime kesän napakymppi, SI Savonlinnan
superviikonloppu oopperalounaan, oopperan ja mukavan yhdessä olon merkeissä saa
suuren suosion innoittamana jatkoa myös
tulevana kesänä. Kokoonnumme Savonlinnaan perjantaista sunnuntaihin 24.-26.7. Viimekesäiseen tapaan odotamme seuraamme
sisaria perheineen ja ystävineen myös muista pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Savonlinnan klubin oopperalounas- ja superviikonlopputyöryhmä rakentaa tulevan kesän viikonlopun ohjelman hyväksi havaitulla kaavalla, eli yhdistämällä Savonlinnan
oopperajuhlien annin ja klubin perinteisen
oopperalounaan yhteisiin illallisiin ja muuhun yhteiseen ohjelmaan. Mukaan ovat siis
tervetulleita kaikki soroptimistit ystävineen
ja perheenjäsenineen.
Heinäkuussa soroptimistit kokoontuvat vajaan viikon ajan Istanbuliin. Kahdeskymmenes kansainvälinen konventio pidetään Turkissa Istanbulissa 9.12.7.2015. Konvention nettisivut ovat
jo auki, eli matkakuumeen nostatus voi
nyt virallisesti alkaa. Tapahtumaan on
vielä aikaa, joten monenlaista projektia
voidaan vielä polkaista liikkeelle asian
tiimoilta ja kerätä kenties myös klubitasolla matkatukea konventioon lähteville sisarille.
Tapahtumaa kannattaa markkinoida
klubikokouksissa, jotta Suomesta saadaan rekisteröitymään historian suurin
delegaatio, myös seuralaiset ovat erittäin tervetulleita mukaan.
Matkavaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin, nyt viikon matkoja lentoineen saa 400-500 eurolla.

Ohjelmassa perjantai 24.7.2015:
• Klo 19 Olavinlinnassa Puccinin Tosca.
Esityskieli italia, tekstitys suomeksi ja englanniksi.
• Klo 22 Yhteinen illallinen, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ohjelmassa lauantai 25.7.2015:
• Klo 12 Oopperalounas Ravintola Paviljongilla, Rajalahdenkatu 4.
• Lounaalla esiintyy sopraano Johanna Rusanen-Kartano. Lounas tarjoillaan pöytiin.
• Klo 19 Olavinlinassa Verdin La Traviata. Esityskieli italia, tekstitys suomeksi ja
englanniksi.
• Klo 22.15 Yhteinen illallinen Olavinlinnan Linnantuvassa

Ohjelmassa sunnuntai 26.7.2015:
• Klo 15 Kerimäen kirkossa Haydn: Luominen, The Creation, päivän muu ohjelma
ilmoitetaan myöhemmin.
Majoituksiin ja oopperalippuihin pyritään saamaan sekä edullisempi että kalliimpi vaihtoehto.
Varaukset, hintatiedustelut ja lisätiedot
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna, e-mail: info@
savonlinnatravel.com, puh: 0600 30007.
Tavataan Savonlinnassa superviikonloppuna 24.-26. heinäkuuta ja Oopperalounaalla 25. päivänä.
Merina Hovi
IPP, Viestintä, SI Finland, SI Savonlinna

Heinäkuussa Istanbuliin
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Soroptimists go for Green
– golffaillen Porvoossa

Kisan jälkeen
nautittiin päivällistä ja
parhaana pelaajana palkittiin Merjo Hakkarainen.
Tänä vuonna Soror Optima Golf järjestettiin meren äärellä Virvik Golfissa Porvoossa
elokuussa. Kesän helteet pelottivat jonkin
verran osallistujia, mutta pieni innostunut
golf-harrastajien joukko sekä lajista kiinnostuneet ei-golfaajat viettivät leppoisan
päivän Virvikissä. Ja onneksi myös kovimmat helteet vähän hellittivät pelipäiväksi.
Kilpailu onnistui hyvin, tosin osa pelaa-

jista valitti kentän vaikeutta. Ei-golfaajat
saivat asiantuntevaa opastusta, taisi muutama sisar innostua golfista perin pohjaisesti.
Päivän lopuksi saimme nauttia pienistä
hyvinvointipalveluista, kuten niskahieronnasta, käsihoidosta ja saunasta. Tilaisuuden
päätimme yhteiseen päivälliseen ja palkintojen jakoon.
Palkinnot olivat perinteisesti runsaat ja

mieluisat. Parhaan pelaajan palkinto matkasi tällä kertaa Muurameen Merjo Hakkaraiselle, mutta hole-in-one kiertopalkinto jäi tälläkin kertaa odottamaan seuraavan vuoden onnekasta pelaajaa. Onnistunut päivä oli monille yksi kesän kohokohdista. Tapahtuma yhdisti meitä sisaria
eri klubeista sekä kasvatti soroptimistihenkeä. Ensi vuonna uudestaan Tampereella.

Sytopipoja pään suojaksi
SI Helsinki-Erottaja on viimeaikaisissa
projekteissaan liittynyt valmiisiin toimivien järjestöjen projekteihin. Ennen toimintamme aloitusta olemme varmistaneet yhteistyökumppaniltamme, että he voivat ottaa vastaan ahkeruutemme tuotokset.
Tänä vuonna olemme olleet mukana sytopipoprojektissa, jossa neulotaan ja virkataan päähineitä sytostaattihoidoissa hiuksensa menettäneille lämmikkeeksi ja koristeeksi.
Sytostaattihoidoissa, kun hiukset lähtevät, pää on melkoisen kylmä, joten tiiviille
myssyille on eniten tarvetta. Kasvava sänki tunkee myös helposti rei’istä näkyville.
Kalju voi olla myös melko arka.
Sytomyssyissä on tärkeintä materiaali,
sillä myssy ei saa kutittaa, hiostaa eikä mitenkään ärsyttää herkkää päänahkaa. Myös
paksut, kovat saumat painavat ja voivat olla

epämiellyttäviä. Hyvä olisi myös, jos myssy kestäisi hyvin pesua.
Langan on siis oltava pehmeää, kutittamatonta ja hiostamatonta. Puuvilla ja bambulangat ovat olleet hyvä valinta. Pehmeistä tekokuiduista aikuiset itse tietävät, käykö materiaali heille. Pipoihin liitetään aina lankavyötteestä tiedot ja pieni tervehdys esim. Pikaista paranemista! tai Kyllä
se siitä!
Monet käyttävät myssyä sisällä ja peruukkia ulkona. Malliltaan ja väriltään
myssy voi olla millainen tahansa. On vain
hyvä, että tehdään monenlaisia myssyjä
niin, että jokainen tarvitsija voi valita mieleisensä. Tähän mennessä olemme neuloneet runsaat puolen sataan pipoa. Yksikin
pipo on tärkeä.
Pirkko Kiravuo
SI Helsinki-Erottaja
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Nairobin soroptimisti-iltaan osallistui Unionin presidentti Jutta Quaden johdolla (vas.) viisi sisarta. Esittäytymisten jälkeen ehdimme keskustella mmuun muassa Educate to Lead projekteista klubitasolla, kuulla Ruotsin Solvatten projektin toteutumisesta Keniassa, Afrikan Federaation perustamishankkeista sekä etsiä keinoja jäsenmäärän kasvattamiseen.

Paha panna paremmaksi!

OULUSTA

KENIAAN

Afrikka pursuaa iloa ja ystävällisyyttä

Ilo on läsnä kaikkialla Kenian
soroptimistitoiminnassa. Sinikeltaiset asut, kynttiläseremonia ja alkurukous aina kokoonnuttaessa vahvistavat yhteisöllisyyttä. Kuvissa ylhäältä alkaen Maxmilla Luchacha
ja Terry Odongo, Eva Odongo
ja Rose Musungu Mbasu.

Oulun soroptimistiklubin kahden viikon matka Keniaan lokakuussa oli kattava luontosafari, mutta ennen kaikkea mieliinpainuva kokemus
ihmisten ilosta, ystävällisyydestä, auttamisen halusta ja tekemisen riemusta. Kymmenen suomalaisen ja kahden ruotsalaisen soroptimistin vierailu Oulun ystävyysklubin Kakamegan hoivissa olikin uskomaton elämys ja mykistävä voiman näyte tältä vajaan 20 klubisisaren joukolta.
Nelipäiväisen vierailumme tuloksena meillä
jokaisella on oma bestiksemme Kakamegassa,
olemme kirjanneet lukuisia ideoita yhteistyön
tiivistämiseen ja odotamme innokkaina vastavierailua, johon sikäläiset sisaret innostuivat. Ja
kuin sokerina pohjalla oli kolmen kummityttömme kohtaaminen ja heidän opintotulostensa esittely. Educate to Lead teema kantaa!
Ennen Kakamegaa tapasimme myös myös
Nairobin soroptimisteja Kenian pääkaupungin
kolmesta klubista. Yhteisen illanviettomme yksi keskeinen aihe oli Ruotsin unionin Solvatten
–projekti, joka oli kahden ruotsalaissisaremme
pontimena matkalle osallistumiseen.
Kakamegassa vierailimme myös soroptimistiperheiden kodeissa sekä Lubao Progressive Women Group Kakamega –projektin mallitilalla.
Perehdyimme myös Oulun ammattikorkeakoulun ja Masinde Muliron yliopiston yhteistyöhön
kahden naisjohtajan ja kenties tulevan soroptimistin Gladys J. Mengichin ja Millicent Ambetsan opastuksella.
Soroptimistien merkitystä Keniassa korosti
myös vierailumme Kakamegan kuvernöörin virkatalolla. Itse kuvernööri oli virkamatkalla, mutta
hänen sijaisensa Arthur Opayina vakuuttui soportimistien toiminnasta ja lupasi kaiken tukensa Kakamegan klubin vireillä oleville hankkeille.
Paikallisten projektien lisäksi varakuvernööri sai
tietoiskun myös Solvattenin toiminnasta ja Ruotsin avustusorganisaatioiden laajuudesta.

Ennen Kakamegaa olimme tutustuneet myös
Panda Flowersin ruusuviljelmiin Naivashan
Ruusulaaksossa, noin 70 km Nairobista koilliseen. Tämä Reilun kaupan yritys toimittaa ruusuja myös suomalaisille kauppaketjuille. Vaikka yritys on yksityinen bisnes, se toimii yhteistyössä työntekijöiden muodostaman osuuskunnan kanssa ja luovuttaa sille 10 prosenttia voitoistaan.
Yritys on antanut tilat ja laitteet muun muassa osuuskunnan puhdasvesipullottamolle, kanalalle, kuurojen työkeskukselle ja rakennuttanut sairaalan synnytysosastoineen sekä asuintaloja työntekijöilleen. Yrityksen suojissa on
myös luokkatiloja, joissa opetetaan henkilöstölle muun muassa atk-taitoja ja ompelua. Työntekijöistä noin 70 prosenttia on naisia, monet heistä yksinhuoltajia.
Toinen matkaviikkomme kului safareilla, joiksi voidaan laskea myös yli 1200 kilometrin siirtymämatkat kahdella suurella jeepillä Nairobista, Naivashaan, Kakamegaan sekä Kerichon ja
Kisiin kautta Masai Maran kansallispuistoon
Tansanian rajalle ja takaisin Nairobiin, mistä lensimme vielä Mombasaan parin päivän lomalle.
Kaikkialla kohtasimme iloisia ja ystävällisiä
ihmisiä, jotka pyysivät toivottamaan matkailijat
tervetulleiksi Keniaan, jonka pääelinkeino turismi on romahtanut viime vuosien terroristi-iskujen seurauksena. Maan turvallisuutta on tehostettu ja kokemustemme perusteella huoli kaikessa vakavuudessankin on aika lailla liioiteltu. Ihmisten ohella afrikkalaisiin elämyksiin kuuluu
tietysti luonto, josta voisi lyhyenkin matkan jälkeen kirjoittaa pitkän kertomuksen jo julkaistujen satojen teosten jatkoksi.
Matkakertomuksen tekstit: Seija Rasila
Kuvat: Ulla Pajari ja Seija Rasila

OULUSTA

Soroptimistiryhmä odotti meitä banderolleineen kaupungin rajalla.

Jytte Roos, Florence ja Solvatten yksikkö.

Presidentit Tuula Tähtinen ja Elizabeth Nehondo
seminaarin puheenjohtajina.
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KENIAAN

SI Oulu Kenian matkaryhmä:
Aila Asikainen
Marja Hämäläinen
Sisko Karvonen
Ulla Pajari
Tuula Pörhö
Pirjo Ranta
Seija Rasila
Ulla Toppila
Tuula Tähtinen
Marja-Leena Puntila, SI Frossa
Jytte Roos, Stockholm Ekerö
Barbro Nilsson, Stockholm Ekerö

Seija Rasilan terveiset Oulusta.
Kakamegan klubin perustajapresidentin Mary Theresa
Odingon eli Terryn (kesk. keltaisissa) illalliskutsuilla tutustuimme toisiimme ja soroptimistitoimintaan. Ilta päättyi
afrikkalaistapaan riemukkaaseen tanssiin ja lauluun.
Kiitokset tuesta
Matkaryhmä kiittää Suomen
unionia Kakamegan seminaarin
järjestelyjen tukemisesta 500
euron stipendillä sekä Ruotsin
unionia Nairobin sisarten osallistumiskuluista sisarillallisella!
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Educate to Lead toimii Keniassa

Mentorointia ja apurahoja
Kenialaisen soroptimistin, terveydenhuollon maisteri Elizabeth Nehondon opintovierailut Ouluun 2000-luvulla, viimeksi
2008, antoivat sysäyksen Viktoria-järven
tuntumassa päiväntasaajalla sijaitsevan Kakamegan ja Oulun soroptimistiklubien ystävyyssuhteelle, joka virallistettiin 2011.
Klubimme 50-vuotisjuhlavuonna 2009
olimme jo ottaneet Kakamegan klubin suosituksesta kummitytöksemme peruskoulunsa päättäneen Lydia Karegin. Isoäitinsä luona asuvalla orpotytöllä ei ollut varaa
maksullisiin jatko-opintoihin, vaikka hänen
unelmanaan olikin tulla juristiksi ja soroptimistiksi ja päästä matkustamaan maailman ympäri. Tuellamme suoritetun lukion jälkeen arvosanat eivät kuitenkaan riittäneet yliopistoon, joten haave oli kariutu-
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massa ja Lydiaa uhkasi niin monen afrikkalaistytön kohtalo – suvun painostama pakkoavioliitto.
Karkumatka ystävättären suojiin ja soroptimistin ryhtyminen mentoriksi pelastivat vasta aikuistumassa olevan tytön, jolle löytyi vuosi sitten opiskelupaikka Sigalagalan ammattikorkeakoulusta. Nyt hento nainen on hyvää vauhtia valmistumassa
insinööriksi – Keniassa naiselle vielä harvinaiseen ammattiin! Välit isoäitiin ovat
taas lämpimät ja aviomiestä hän voi odottaa kunnes on valmistunut ja vieraillut Suomessa, kuten leikkisästi vitsailimme tapaamisten yhteydessä. Lydia on nyt myös Kakamegan klubin sisarkokelas.
Lydian jatko-opintojen tyssätessä olimme ottaneet jo uuden kummitytön, Emel-

IDP sotalesken
kioskin edustalla.
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da Amayan, jonka ravintotieteiden opinnot uhkasivat keskeytyä äidittömässä perheessä pienemmistä sisaruksista huolehtimisen vuoksi. Yhteisessä illanvietossa tunsimme suurta ylpeyttä Emeldan ojentaessa klubimme presidentille todistuksensa
ja kertoessa opiskelun jatkosuunnitelmistaan. Työpaikan saanti ei ole koulutuksesta
huolimatta itsestään selvää Keniassakaan.
Kolmas suomalaisten kummityttö Kakamegassa on Forssan klubin kouluttama Caroline Lwikato, peruskoulun opettaja ja
soroptimisti. Hän on naimisissa opettajan
kanssa ja heillä on 7- ja 5-vuotiaat lapset.
Caroline on jatkanut opintojaan ja on vastikään suorittanut yliopistossa Bachelor of
Arts in Education tutkinnon.

Emelda Amaya saa
tuliaiset presidentti
Tuula Tähtiseltä.

Lydia Karegi ja Elizabeth
Nehondo

Lubaon kylän väkeä. Keskellä Tuula Tähtinen ja Florence.
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Illallisilla varoja
Satakunnan
keskussairaalan
Lasten- ja
naistentalolle

Tietoiskun jälkeen kylän naisilla oli mahdollisuus päästä terveydenhoitajan tutkimuksiin, joihin ilmoittautui myös muutama kylän mieskin. Asia koettiin tärkeäksi.

Naisten pankki Lubaoon kylän omin voimin
Kakamegan soroptimistien yksi avustuskohde on Lubaon kylässä, missä 12 kylän
naista oli perustanut soroptimistien avustuksella oman naistenpankin. Jokainen jäsen tallettaa pankkiin kymmenen euroa
kuussa. Pankki myöntää jäsenilleen lainoja 10 prosentin korolla esimerkiksi lehmän
tai muiden kotieläinten hankintaan, ompelukoneen ostoon tai muuhun oman talouden tai elinkeinon kohentamiseen.
Pankinjohtajan Florencen tila oli hyvä
esimerkki tuloksista. Vaatimattomat asuintilat ja pieni navetta olivat siistit, pellot tehokkaassa käytössä ja jätehuolto toimi vielä harvinaiseen tapaan kompostoimalla.
Vierailuamme varten kylän muutkin naiset olivat kokoontuneet avaralle pihamaalle, jonne soroptimistit olivat pystyttäneet
ison teltan suojaksi auringon paahteelta tai
mahdolliselta sadekuurolta.
Tilaisuuteen kuului myös soroptimistien
tietoisku rintasyövästä ja rintojen omatoimisen tutkinnan tärkeydestä. Kakamegan sisaret demonstroivat ensin mallitutkimuksen, jonka jälkeen kyläläiset, joukossa
myös miehiä, saivat tehdä kysymyksiä ja
ilmoittautua terveydenhoitajan talon suojissa suorittamaan tutkimukseen.
Pihamaalla oli myös Solvatten-kanisteri, jonka toimivuus oli helppo testata keskipäivän paahtavassa auringossa. Raaka-aineeksi kelpaa huonompikin vesi, joten keksintö säästää polttopuiden lisäksi myös vedenhakumatkoja maaseudulla, missä etenkin kuivina aikoina vesi joudutaan kantamaan hyvinkin kaukaa. Kaikki töitä, jotka
ovat naisten vastuulla.
Afrikkalainen arki tuli tutuksi myös kyläläisten esittämässä näytelmässä, joka

kuvasi arjen vaikeuksia ja toisaalta yhteiskunnan pelisääntöjä. Polttopuiden kerääminen luonnosta on varastamista, josta rangaistuksena on noin 5 000 euron sakko tai
kolmen vuoden vankeus. Varkaat kepitettiin heti paikan päällä ja selkäsauna toistui myös kuulusteluissa. Näytelmässä annettiin myös monenlaisia energiansäästöneuvoja ja näytettiin muun muassa miten
aurinkoenergialyhty toimii, soroptimistien
kampanjoima tuote sekin.
Ohjelmaan kuului myös meidän soroptimistivieraiden pukeminen peristeiseen kangaan, kankaaseen, josta saa hameen, hartiahuivin, päähineen, kantoliinan tai vaikkapa pöytäliinan. Kangat kiedottiin yllemme
iloisen laulun ja tanssin säestämänä – tapa
joka toistui lähes joka paikassa ja tilanteessa ja tarttui myös meihin vieraisiin.
Kylän väki oli pukeutunut parhaimpiinsa ja lapset seurasivat putipuhtoisina pyhävaatteissa sivustalla tapahtumia. Vaikka
kännykät, kamerat ja läppärit ovat arkipäivää kaikkialla Keniassakin, herätti omien
kuvien näkeminen lapsissa vilpitöntä iloa
ja kiinnostusta. Yhteisöllisyys, ilo ja ystävällisyys olivatkin läsnä kaikkialla.
Kylävierailumme päätteeksi Mama
Rose sai kainaloonsa pulleana pyristelevän kanan ja auton tavaratilaan pakattiin
valtaisa banaaniterttu pihapuusta. Molemmat lahjat löytyivät illalla jäähyväisillanviettomme pitopöydästä. Kana tuotiin juhlallisesti presidenttimme leikattavaksi, varsin tylsällä veitsellä. Hauska sattuma, että tuliaistavaroidemme joukossa oli lahjapaketissa Fiskarsin rullateroitin, josta kokkimme taatusti ilahtui.

SI Pori järjesti huhtikuussa ohjelmalliset
hyväntekeväisyysillalliset sadalle hengelle
meren äärellä klubisisaremme Maija Peltosen Pohjanhovissa Ahlaisissa.
Sisaret lahjoittivat ruuan raaka-aineita ja
valmistivat yhdessä ruuan tilaisuuteen.
Ruoka oli erittäin kiiteltyä ja herkullista lähiruokaa, kuten suppilovahverokeittoa,
hirvipaistia, uunikalaa, puolukkaunelmaa
sekä luonnollisesti täytekakkua ja kahvia.
Ohjelmassa oli runsaasti musiikkia, pakina Porin murteella sekä soroptimistitoiminnan ja juhlapaikan esittely.
Tilaisuuden tuotto, 3 700 euroa, lahjoitettiin Poriin rakenteilla olevan ja 2015 valmistuvan Satakunnan Keskussairaalan Lasten- ja naistentalon naistenosastolle. Kokonaistuottoon sisältyy 500 euron lahjoitus,
jonka antaja halusi pysyä tuntemattomana.
Projekti tukee yhtä Soroptimist Internationalin tavoitteista: Varmistetaan naisten
ja tyttöjen pääsy parhaan mahdollisen terveydenhuollon piiriin.
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Piippuniemi – Rovaniemi
ennen ja jälkeen tuhon
Kun toinen maailmansota oli jo päättynyt
eteläisen Suomen osalta, maan pohjoisosissa oli edessä vielä Lapin sota, kolmas Suomen sodista II maailmansodassa. Se leikkasi Lapin historian kahtia; ennen ja jälkeen.
Rovaniemestä tuli Piippuniemi.
Toinen maailmansota ja jälleenrakennus,
myös henkinen, ovat olleet monipuolisesti
esillä SI Rovaniemen tapaamisissa. Teemaa
on käsitelty monen klubi-illan ajan. Olemme kuunnelleet luennon sodan tapahtumista ja pohtineet evakuointia myös kansainväliseltä kannalta.
Evakkoiltamme intensiivinen tunnelma
on mielissä vieläkin. Kiitos siitä kuuluu illan vetäjälle ja jäsenellemme Seija Kylmäselle. Ilmapiiri oli lämmin ja niin luottamuksellinen, että pääsimme syvällisesti
käsittelemään vaikeaa asiaa. Kaiken kaikkiaan jäsenet kokivat teeman hyvin antoisaksi.
Tämän jälkeen oli vuorossa teemaopastus Piippuniemi-Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon, joka konkretisoi lokakuun
1944 tapahtumat. Silloin 90 prosenttia Rovaniemen keskustasta tuhoutui viikossa; ta-

lojen lisäksi myös tiet, sillat, maantierummut, lossit, rautatiet ja kaukopuhelinlinjat
poltettiin tai räjäytettiin. Miinoja oli kaikkialla.
Kuljimme bussilla historiallisesti tärkeissä paikoissa, vaikka useimmat toisen
maailmasodan aikaisista rakennuksista ja
rakenteista onkin hävitetty. Myös tuolloin
saatu kansainvälinen apu oli esillä. Apua
tuli monelta taholta kuten UNRRAlta (josta
tuli UNICEF), Punaiselta Ristiltä ja kveekareilta.
Väistämättä mieleemme tulivat nykyiset
kriisit, niiden aiheuttamat traumat ja avustusoperaatiot. Suomessakin on tarvittu vuosikymmeniä ennen kuin on rohjettu puhua
moninaisista sotavuosiin liittyvistä ongelmista. Tämä kannattanee muistaa, kun mietimme nykyajan kansainvälisiä ongelmapesäkkeitä.
Rovaniemellä ja yleisesti pohjoisessa oli
eletty saksalaisaikaa vuodesta 1940. Jatkosodan päätyttyä yli 200 000 Saksan armeijan sotilaan oli poistuttava kahdessa viikossa Neuvostoliiton vaatimuksesta. Pehmeämmät toimet eivät riittäneet valvonta-

Taidelauantaina arpakauppaa
Lahdessa vietettiin Taidelauantaita aurinkoisessa syyskuun alun säässä. Väkeä kiersi kaupungin keskustassa järjestetyissä tapahtumissa runsaasti. Taidemuseolle oli
vapaapääsy ja siellä kävi päivän aikana yli
1000 vierasta.
Klubillamme oli Taidemuseon alussa
oma standy, jossa myimme arpoja. Taidearpojen palkintoina oli muun muassa grafiikan vedoksia ja Naisten matkassa -kirjoja.

Arpakauppa kävi hyvin, kun vitosella sai
kolme yritystä. Samalla esittelimme soroptimistien toimintaa. Saimme standyn taustaksi edustavan roll-upin ja lisäksi esitteitä, joita jaoimme kaikille kiinnostuneille.
Rauni Allinen, SI Lahti
Leena Sorvali sinisiä ja
punaisia arpoja kaupitellen

Piippuniemeä Lapin sodan
(1944–1945) jäljiltä: Valtakadun ja Ruokasenkadun kulma. Kuva: Werner Öhrling/
Lapin maakuntamuseo.
komissiolle, ja niinpä Suomi joutui aloittamaan todelliset sotatoimet entistä liittolaista vastaan.
Mitä Piippuniemi tarkoittaa? Se kuvaa
Rovaniemeä Lapin sodan jälkeen. Vain savupiiput törröttivät tuhotun kauppalan keskustassa.
Historian tunteminen on tärkeää, sen tiedämme. Lapin sotaa ei vieläkään tunneta
varsinkaan etelässä. Nyt se on esillä paikallisesti, mutta entä valtakunnallisesti? Hieman ihmetyttää, että Ylessä on kiitettävästi
radio-ohjelmia jatkosodasta, mutta ei ainakaan vielä ole ehditty tehdä ohjelmia Lapin
sodasta. Liekö niitä tulossa? Kyse oli kuitenkin Suomen selviämisestä.
Minulla on työtehtävissäni ollut ilo kohdata monenlaisia ihmisiä ja ryhmiä. Piippuniemestä puhuminen on aina omaa luokkaansa. Aihe on vakava ja ihmisiä syvästi koskettava. Ei tieto aina lisää tuskaa, se
antaa myös ymmärrystä. Ja se tekee ihmiselle hyvää.
Marja Jalkanen
SI Rovaniemi
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Valokuvauskurssi
Mikkelissä
Mikkelin soroptimistit järjestivät valokuvanäyttelyn Mikkelin pääkirjastossa yhteistyössä Olkkarin, valokuvaaja Sami
Funken ja Mikkelin kirjastotoimen kanssa.
Näyttelyn valokuvat ovat valmistuneet
Mikkelin soroptimistiklubin tuella toteutetun valokuvauskurssin päätteeksi. Valokuvauskurssille osallistuneet nuoret ovat ottaneet näyttelyn valokuvat heitä kiinnostavista aiheista. Valokuvauskurssi toteutettiin
kevään ja syksyn 2014 aikana.
Valokuvaajat ovat Ida-Maria Ahonen,
Ninnu Harakainen ja Iina Kääriäinen.
Katri Kirsi, SI Mikkeli

Kuvassa keskellä Hashini Fernando, oikealla SI Colombon varapresidentti Indrani
de Silva ja Taru-Maija Gustafsson.

Naantalin kehitysyhteistyötä
Naantalin klubin aktiivinen toiminta kehitysmaiden naisten hyväksi jatkuu voimakkaana. Vuonna 2006 alkanut yhteistyö SI
Colombon kanssa kulminoituu tällä erää
köyhän lääketieteen opiskelija Hashini
Fernandon tukemiseen. Hashinin löysimme SI Colombon jäsenten suosituksesta.
Hashini on 24 vuotias neljännen vuosikurssin opiskelija Kelaniyan Ragama yliopistossa. Sri Lankan valtio maksaa hänelle kuukausittain 2 500 rupeeta (15 euroa).
Summa ei kata läheskään kaikkia opiskeluun liittyviä kustannuksia. Klubimme
maksaa vuosittaisen 400 euron suuruisen
stipendin SI Colombon tilille, kunnes hän
valmistuu arviolta vuonna 2016. SI Colombo puolestaan maksaa Hashinille kuukausittaisen rahamäärän 5 500 rupeeta.

Käsityötaitoa ja villalankoja
Naantalin klubi yhdessä SI Porin kanssa on
toimittanut kuluvan vuoden aikana käsityölankoja Malawiin yli 30 kiloa. Kaikki sai
alkunsa, kun eräs klubin sisarista vieraili
tyttärensä luona pohjois Malawissa, Mzuzussa. Siellä Patricia Nkombo näki ystävättärensä äidin virkkaavan isoäidin ruutuja. Valmiista ruuduista oli jo ommeltu peite.
Patricia ehdotti, että Luwingan kylässä olisi naisia, jotka ehkä haluaisivat oppia tuon
taidon. Niinpä sitten kerättiin mukana olleet langat ja virkkuukoukut.

Paikalla oli 10 eri ikäistä naista, pari oli
selvästi jo aikaisemmin virkannut jotakin ja
parissa tunnissa alkoi syntyä isoäidin ruutuja. Syntyi käsityökerho, joka kokoontuu
viikottain, keskiviiko iltapäivisin pariksi
tunniksi yhteen kuten meillä täälläkin ompeluseuroissa on tapana.
Ongelmana oli ainoastaan materiaalin
puute, saatavana on ainoastaan hyvin ohutta kiinalaista acryylilankaa, virkkuukoukkuja tai puikkoja ei löytynyt edes pääkaupungista eikä Blantyresta, joka on sentään
maan suurin liike-elämän keskus. Niinpä sitten lähdimme keräämään lankoja ja
koukkuja/puikkoja. Sana on levinnyt ja jatkuvasti saamme vastaanottaa materiaalia.
Valmiit peitteet myydään Mzuzun torilla,
Patricia Nkombon kampaamossa. Näin Luwingan kylän naiset saavat rahaa voidakseen lähettää tyttärensä kouluun.

Nuttuja Etiopiaan
Naantalissa on kahtena vuotena osallistuttu Nuttu projektiin www.nuttu.info (löytyy
myös FB:sta) Sisaret ovat kutoneet yli 150
nuttua, jotka ovat matkanneet Tuurin kautta Addis Abebaan.
Nuttu projekti jatkuu ainakin vielä vuonna 2015.
Taru-Maija Gustafsson
SI Naantali

Kuva: Ida-Maria Ahonen.

Kuva: Iina Kääriäinen.

Glögiä Turussa
SI Turku-Aboa jatkoi viimevuoden perinnettä ja laittoi jälleen glögin myyntitiskin Turun joulukaupungin avajaisten
yhteyteen.
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Hyväntekeväisyyttä
klubien yhteistyöllä

Loviisan ja Porvoon presidentit Anja
Järvinen ja Arja Kostiainen luovuttivat
Porvoon Turvakodin avustusshekin turvakodin johtaja Kristiina Huopalaiselle.
Loviisan ja Porvoon klubit järjestivät onnistuneen hyväntekeväisyyskonsertin Porvoon turvakodin sekä Loviisan ja Porvoon
etsivän nuorisotyön hyväksi. Maaliskuussa järjestetyssä konsertissa esiintyivät molempien kaupunkien big bandit, jotka saatiin mukaan yhteisiin talkoisiin pientä korvausta vastaan.
Myös paikalliset yritykset lähtivät kivasti tukemaan tapahtumaa. Konsertin suojelijoiksi saimme paikallisesti merkittäviä poliitikkoja. Musiikki soi upeasti ja tunnelma oli huipussaan, kun big bandit soittivat tuttuja Count Basien, Glenn Millerin ja Frank Sinatran sävelmiä loppuun
myydylle, lähes kolmelle sadalle hengelle.
Klubien yhteistyössä järjestettiin väliaikatarjoilu sekä arpajaiset.
Koko projekti kesti yli vuoden alkukokouksista lopputuloslaskelmaan. Kahden pienen klubin yhteistyöllä saimme aikaan hienon hyväntekeväisyystapahtuman.
Talkootöinä hoidetut konsertin mainostus,
sponsoreiden hankinta, salin koristelu, arpajaiset sekä tarjoilu lähensivät kivasti klubeja toisiinsa sekä loivat oikeaa yhteisöllisyyttä.
Ylpeinä pystyimme toteamaan konsertin
tuoton olleen yli 8 000 euroa. Luovutimme 2 000 euron lahjashekin yhdessä Porvoon Turvakodille syyskuussa ja myöhemmin syksyllä molempien kaupunkien etsivä nuorisotyö -yksiköt saivat omat toiminta-avustuksensa. Mielenkiinnolla jäämme odottelemaan hyväntekeväisyyskohteidemme raportteja siitä, miten avustukset käytettiin.

Turun Ensi- ja turvakodin edustaja Eija Järviö vastaanottaa lahjoitukset. Taustalla
vasemmalta SI Turun jäsenet Leena Elo, Leeni Mäkelä ja Marianne Laulumaa.

Peittoja ensikotiin
SI Turun sisaret luovuttivat valmistamiaan
vauvanpeittoja Turun Ensi- ja turvakotiin
syyskuun lopulla. Neljäntoista konepestävän vauvanpeiton lisäksi uuden kodin saivat lisäksi muutama vauvannuttu ja klubin jäsenen Maila Lindholmin valmistama värikäs seinäkudos nimeltään Pallome-

ri. SI Turku lahjoitti myös pienen summan
käytettäväksi Ensi- ja turvakodin asukkaita ilahduttamiseen.
Lisää peittoja ja lastentarvikkeita ensikodin kirpputorille lahjoitetaan vielä ennen joulua.

SI Turun jäsenet Hanna Mattila, Anna Seljamo, Marjaana Heikkilä-Hoikka ja Elina
Vuorinen klubin pöydän ympärillä Tuomas-messussa.

Nenäpäivän Tuomasmessu
SI Turku oli perinteiseen tapaan mukana
Nenäpäivän keräykseen liittyvässä Tuomasmessussa. Kansantajuinen ja musiikkipitoinen tapahtuma veti tälläkin kertaa mukaansa paljon kuulijoita; Turun Mikaelinkirkkoon kerääntyi kaiken kaikkiaan noin
500 henkeä. Musiikista vastasi Pekka Simojoki EtCetera-bändeineen.

Sisaret avustivat messun aikana monenlaisissa käytännön tehtävissä. Tuomasmessun yhteistyökumppaneilla, kuten myös
Turun klubilla oli oma pöytänsä, jolle osallistujat toivat esirukouspyyntöjä. Samalla
sisaret jakoivat myös informaatiota soroptimistitoiminnasta.
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Vantaan Soroptimistit syysretkellä Lottamuseossa
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IT TO

Vantaan soroptimistit aloittivat syyskauden retkellä Lottamuseoon Tuusulan Rantatielle yhdessä
Foundation ry:n maahanmuuttajanaisten ja Lions
Klub Vantaa-Helsingen kanssa. Teemme molempien kanssa paljon yhteistyötä, joten yhteisretki
tuntui luontevalta idealta. Matkaan meitä lähti yhteensä 31 naista.
Lottamuseota ylläpitää Lotta Svärd säätiö. Oppaanamme toimi Irja Rättö. Hän kertoi, että itsenäisyyden ja kansalaissodan aikana suomalaiset
naiset olivat muodostaneet vapaaehtoisia yhdistyksiä eri puolelle Suomea. Vuonna 1921 paikalliset yhdistykset järjestettiin Lotta Svärd-järjes-

töksi. Lotan vaatimuksena oli, että nainen oli
hyvämaineinen, tupakoimaton ja raitis. Lotat suorittivat lähinnä lääkintä-, ilmatilan
tarkkailu-, muonitus- ja puhelinkeskuksen
hoitotöitä. Opas mainitsi myös, että ministeri Elisabeth Rehnin puku pikkulottana
on näytteillä. Kyllä suomalaisissa naisissa
oli ennen ja on myös nykyisin paljon Naisvoimaa.
Teksti: Sirpa Kiilunen
Kuva: Heli Kolho

Uutena Sisarena
hyväntuulinen Karima
Me, Vantaan soroptimistit, olemme tehneet yhteistyötä Vantaan Kaupungin kanssa jo vuodesta 2007 tukemalla maahanmuuttajanaisten kotoutumista Suomeen. Olemme
järjestäneet yhteisiä iltoja erilaisten teemojen kuten naisten asema, tavat ja tottumukset Suomessa ja muualla maailmassa. Karima on osallistunut jo
useamman vuoden ajan
aktiivisesti yhteisiin iltoihimme.
Olemme tosi iloisia,
että saimme nyt algerialaisesta ystävästämme uuden sisaren klubiimme.

Olen Karima, algerialainen, tulin Suomeen
1995. Tulin Suomeen autamaan veljeäni, hoitamaan lapsia, koska hän ja vaimonsa olivat
töissä. Olen ollut töissä algeriassa sosiaaliohjaajana lukiossa. Ja otin vuoden vapaata, että tulen autamaan veljeäni. Vuoden jälkeen
sain hyvän työn islamilaisessa päiväkodissa. Olin töissä islamilaisessa päiväkodissa, joka sijaitsee Helsingissä, työni oli lastentarhan ope. Olin töissä tarhassa neljä
ja puoli vuotta. Sitten menin naimisiin ja
muutin Tampereelle. Siellä opiskelin lisää englanniksi. Tamperella syntyi minulle lapsi. Muutin takaisin Myyrmäkeen ja
sain myös työn suomalaiseen päiväkotiin,
työni oli lastentarhaopettaja. Olen onnellinen tästä ja Suomi on minulle kuin
toinen maa. Minulla on myös todella
paljon mukavia suomalaisia kavereita
- he ovat minulle kuin sisaria.

IMIVA
T

24

KLUB

IT TO

IMIVA
T

Sienet - metsiemme superruokaa
Mikkelin soroptimisklubi ja Hirvensalmen
Martat järjestivät syyskuussa monikulttuurisen sieni-illan. Mukaan oli kutsuttu Hirvensalmella asuvia uusia maahanmuuttajaperheitä. Yhteistä kieltä ei läheskään kaikilla osallistujilla ollut, mutta kiinnostus
sieniin ja sieniruokiin yhdisti mukavalla
tavalla eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä.

Kantarelli, tatti ja suppilovahvero
Ilta alkoi Hirvensalmen Marttojen havainnollisella sieniopastuksella. Ennen sienimetsään menoa on tärkeää perehtyä eri sienilajeihin ja opetella tunnistamaan mahdollisimman monia sieniä jo tuttujen lajien lisäksi. Monilla onkin omat bravuurilajinsa;
tutuimpien joukossa kantarelli, herkkutatti ja suppilovahvero. Uusia kiinnostuksen
kohteita tulee kuitenkin joka vuosi; esimerkiksi vaikkapa sikurirousku. Suomen metsistä löytyykin paljon erinomaisia ruokasieniä, kuten mustatorvisieni, valmuskat ja
orakkaat.
Sienten poimiminen edellyttää aina varmaa lajintunnistusta. Sienimetsässä eri lajit, myös ne jotka tunnistaa, on hyvä kerätä uusien tuttavuuksien kanssa eri koreihin,
jotta ikäviä erehdyksiä ei satu.

Kehitä sienivainuasi
Satoisimmat sienipaikat vaihtelevat sienikauden aikana. Aikaisimmat ruokasienet
ovat toukokuussa rikottuun maaperään, esimerkiksi hakkuupaikoille, ilmaantuvat korvasienet
ja vanhaa peltomaatyyppiä suosivat huhtasienet. Korvasienet ovat kypsentämättöminä kuolettavan myrkyllisiä ja vaativat aina
huolellisen esikä-

sittelyn. Keväisen korvasienikeiton maku
on kuitenkin vertaansa vailla ja palkitsee
vaivan. Hienoaromiset huhtasienet sopivat
sellaisinaan käytettäväksi, mutta ovat ikävä kyllä niukkasatoisia ja vaikeasti löydettävissä.
Ruokasieniä alkaa vähitellen löytyä juhannuksesta lähtien. Ensimmäisenä löytyy usein koivun seuralaisia – kantarellit
eli keltavahverot, punikkitatit ja koivunkantosienet ilmestyvät jopa juhannuksen
tienoilla. Kesäiset sieniretket kannattaakin
suunnata valoisiin, kosteapohjaisiin sekalehtimetsiin.
Sateisina kesinä ruokasieniä alkaa ilmestyä kuusivaltaisiin metsiinkin jo heinäkuussa. Ensimmäisten joukossa ovat
vaaleaorakkaat, haaparouskut ja kuusenherkkutatit. Karut mäntymetsät kannattaa
säästää vähän myöhempiä sieniretkiä varten, kunnes maaperä on kunnolla kostunut.
Heinäkuussa voi onnekas sienestäjä löytää havupuumetsistä voitatteja, haperoita
ja rouskuja.
Paras sienikausi ajoittuu yleensä elokuuhun ja syyskuun alkuun kuten tänä vuonnakin. Silloin sieniä löytyy runsaasti erityyppisistä metsämaastoista. Aiemmin mainittujen lisäksi satoa saa männynherkkutateista, lampaankäävistä ja mustista torvisienistä. Syyskuun suosituin ruokasieni on
monen sienestäjän lempilajike – suppilovahvero, jota kannattaa etsiä kuusimetsistä, missä se kasvaakin
usein laajoina ryppäinä.

Parhaiden reseptien
paljastus
Monet Marttoihin kuuluvat ovat lähes sieniammattilaisia ja heillä olikin jaettavanaan parhaita reseptejään soroptimistiklubin sieniharrastajille ja Afganistanilaistaustaisille maahanmuuttajille. Loppu-

ilta kului rattoisasti, kun kukin ryhmä valmisti oman sieniruokansa Marttojen reseptivihkosta. Iloinen puheensorina vaihtui
tyytyväiseen hyrinään, kun pääsimme tunnin aherruksen jälkeen maistelemaan toistemme valmistamia herkullisia sieniruokia.
Tarjolla oli muun muassa mahtava mustatorvisienipiiras, rapeita kantarelliohukaisia ja leppärouskurieskasia, maukasta suppilovahverokeittoa ja sienipizzaa.
Ilta oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Saatoimme tyytyväisinä yhdessä todeta, että ruoanlaitto on mitä mainioin tapa tutustua toisiimme ja uuteen kulttuuriin.
Teksti: Merja Pulliainen
Kuvat: Saila Nurminen ja
Juha Pulliainen
Leppärouskurieskaset
½ l paloiteltuja leppärouskuja
½ l vettä tai maitoa
50g hiivaa
2 tl suolaa
2 rkl hunajaa tai siirappia
3 dl sämpyläjauhoja
8 dl vehnäjauhoja
½ dl öljyä
Hienonna sienet. Liuota hiiva haaleaan nesteeseen. Lisää taikinaan
sienet, suola, hunaja ja sämpyläjauhot. Alusta taikina pehmeäksi vehnäjauhoilla ja lisää loppuvaiheessa öljy. Anna taikinan kohota
rauhassa.
Nujerra taikina jauhotetulla leivinalustalla ja muotoile siitä tanko. Jaa tanko 12 palaan, pyöritä
palat tasaisiksi ja taputtele ohuiksi rieskoiksi. Anna kohota. Pistele
rieskat ja voitele halutessasi öljyllä. Paista 225 C noin l5 minuuttia.
Nauti sellaisenaan tai yrttilevitteellä siveltynä.
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Ensi kesän kohokohta Kultarannassa
Naantalin Musiikkijuhlat, klubin vuosijuhla ja kesän kaunein päivä kutsuvat Sinut elämysten keskelle. SI Naantali täyttää 40 vuotta ja tahtoo juhlia yhdessä
suomalaisten sisarien ja pohjoismaisten
ystävyysklubien kanssa.
Juhlat ovat lauantaina 6.6.2015. Silloin
Kultarannan puistossa soi sopraano Helena Juntusen ja Okko Kamun johtaman Turun Filharmonikkojen konsertti ja
illallisjuhla on Kaivohuoneella. Naanta-

lin vanha kaupunki näyttää kauneimmat
kasvonsa viikonlopun ohjelman aikana.
Varaa jo nyt aika kalenteriisi. Lipunmyynti ja ilmoittautuminen aukeavat
myöhemmin, tässä vaiheessa tiedusteluihin vastaa klubin sihteeri sähköpostitse: tarumaijagustafsson@gmail.com.
Sopraano Helena Juntunen esiintyy ensi kesänä Kultarannassa.
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Vår nya syster har varit Rockstjärna
Så lite vi vet om varandra! När Erna valdes
till ny medlem i klubben visste vi att hon
var pianolärare och sådana har vi alltid nytta av i olika sammanhang.
När hon skulle hålla sitt yrkesföredrag
började hon med att visa en video när hon
spelar keyboard i Lordi, med artistnamnet
Enary. Hon var medlem i Lordi åren 19972005 och innan det hade hon spelat keyboard ett halvt år i Children of Bodom. Efter
åren med Lordi bad medlemmarna i Deathlike Silence att hon skulle komma och spela keyboard i deras band. Det var efter en
spelning i Jakobstad som hon träffade sin
blivande man, hösten 2007. De gifte sig i
maj 2008 och på hösten föddes Elin.
Det enda hon saknar av sitt gamla liv
är turnerandet, känslan av att få spela för
40 000 personer som hon fick vara med
om tillsammans med Lordi i tyska Wacken
2003 (vi fick även se den videon), och också mindre spelningar, som den när hon träffade sin blivande man i Jakobstad.
Erna är musikaliskt en mångsidig dam,
hon spelade vacker klassisk musik och en
egen komposition åt oss och sjöng Queens
The show must go on - underbart!
Idag är hon småbarnsmamma i en liten
by utanför Jakobstad och arbetar som skolgångsbiträde. Hon vill inte att hennes tidigare liv kopplas ihop med hennes nuvarande efternamn, därför nämns det inte heller
här.

Uusi sisaremme on ollut
Heavyrokkistara!
Kuinka vähän tiedämmekään toisistamme!
Kun Erna valittiin klubin jäseneksi tiesim-

me että hän on hyvä pianonsoittaja, ja sellaisesta on aina hyötyä erilaisissa tilaisuuksissa.
Ammattiesitelmää pitäessään hän aloitti
näyttämällä videon, jossa hän soittaa kosketinsoittimia Lordi-yhtyeessä, taiteilijanimellä Enary. Hän oli Lordin jäsenenä vuosina 1997-2005 ja ennen sitä hän oli soittanut puolisen vuotta yhtyeessä Children
of Bodom. Lordi-vuosien jälkeen Deathlike Silence-yhtyeen jäsenet pyysivät häntä mukaan kosketin-soittajaksi. Keikkaillan jälkeen Pietarsaaressa syksyllä 2007
hän tapasi tulevan miehensä. He menivät
naimisiin keväällä 2008 ja syksyllä Elintytär syntyi.
Vanhasta elämästään hän kaipaa keikkailua, tunteen kun saa esiintyä 40 000
hengelle jota hän sai tehdä Lordin kanssa 2003 Saksan Wackenissa (saimme
myös nähdä sen videon),
mutta myös pienempiä keikkoja, esimerkiksi sen missä hän tapasi tulevan miehensä Pietarsaaressa.
Erna on musikaalisesti monitoiminainen, hän
esitti meille kauniin klassisen sävelmän, oman
sävellyksensä ja
lauloi Queen-yhtyeen The show
must go on - fantastista!
Tänään Erna

asuu pienessä kylässä Pietarsaaren ulkopuolella ja toimii kouluavustajana kotiäitiyden ohella. Hän ei halua, että hänen nykyinen sukunimi kytkettäisiin entiseen elämäänsä, siksi se ei tässä näykään.
Marita Westerlund
SI Pietarsaari-Jakobstad
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Mek kans
Rauma sorosisko oliva jo pidemä aikka
fundeeran, et millal vois otta teemaks oma
äidinkiäle säilyttämise. Se äidinkiäl o meil
tiätyste rauma. Sit leiskat miäle, et yhdistetä mont hyväntekeväisyysasia yhdes tilaisuudes ja järjestetän kiälkurssi, mist tuato
menevä Rauman Katulähetyksel syrjäytymise ehkäsemisse. Tavotteks laitetti, et
naisekki ruppeis rohkemin käyttämä Rauma murret. Naisil ko ei ol ollu mittä murreköörei niinko äijil o. Toivotti semmost ilost
oivallust, et tämä meijäm puhuma kiäl on
tosi hiano eikä kukka voi meit siin pomotta taik sanno, et vääri meni.
Tilaisuude nimeks tul Mek kans ja se päätettim pittä lauanta 5.4.2014 oikken koko
päivän tapahtuman. Runoilija Heli Laaksone tul meil oppaks ja todistusaineistoks
siit, et nainenki voi puhel murttel ja ol pätevä. Hyvä opettaja Heli oliki. Alkku hän
lämmittel meit puhelemal kiälsosiolokiast
– et kui kiäl ja murtte ova tärkkiöi, iha ihmisoikeus. Heli osas jututta väkki siltaval,
et meil tuliki heti oikken keskustelevainen
tilaisuus.

Kiälkurssi pidetti merem parttal ja siihe soveski hyvi Eeva Winterin keromukse saaristolaiselämäst. Hänelt kuultti hauskoi jutui ja samal hianoi rauman kiäle sanoi, ko ei olttu vuassin kuulttu. Välil syätti lohisoppa ja sorotte leipoma saaristolaisleippä. Niist limpuist ruppeki tulema oikke meijä tavaramerkki, ko olla niit niimpali leivot ja myyt. Ehtopual Heli kerros
murtten käyttämisest ja annoi meil käytännö vinkei. Me saatti rohkasu siin, et raumlainenki voi sujuvast käyttä ja varsinkin
kirjotta murttel vaik postkorti (taik lehtjutu…), vaikkei ain tiädäiskä olisik rauman

kiäle laillnen giälop laittan johonkkim been
taik geen.
Hyvä päiv meil ol. Eine yli nelikymment
tytyväist naist kool ja lisseks hiuka raha hyvän tarkotukse. Jatkoki me o jo fundeerat.
Tiätä vaik täst tulis iham pysyväki toimintta, ämmitte murrekerho tai muut mukava.
Se o selvä, et meil tämä o jo antam pali - luannikast yhdessäolo, hyädylist tiatto ja rohkeut. Kaikil o oikeus oma äidinkiäle, raumlaisilakki. Mek kans!
Teksti: Maija Perävainio
Kuva: Sirke Ajanko

Satukirjoilla stipendivaroja
SI Riihimäki lahjoitti kaksi stipendiä Hämeen ammattikorkeakoulun ulkomaalaisopiskelijoille. Stipendin saivat nepalilainen Avijita Kharel ja kiinalainen Yijie Li,
oman opiskeluryhmänsä ainoat naispuoliset insinööriopiskelijat HAMKin Riihimäen yksikön englanninkielisessä konetekniikan koulutusohjelmassa. Kumpikin opiskelee Riihimäellä neljättä vuotta ja amk-insinööri- eli Bachelor-tutkinto on loppusuoralla, valmistuminen häämöttää vuoden
päässä. Koska harjoittelupaikan saaminen
Suomesta on vielä hieman vajavaisella suomen kielen taidolla vaikeaa, molemmat aikovat jatkaa opintojaan suoraan ylempään
korkeakoulututkintoon. Avijita haaveilee
robotiikan opinnoista Hollannissa ja Yijie
maisteriopinnoista Saksassa.
Suomea nuoret naiset ovat opiskelleet
kolme kurssia, ja keskustelu alkaa jo sujua. Sekä Suomeen että suomalaiseen opiskelukulttuuriin molemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Kumpikin on valmis jäämään tänne myös työhön.
– Täällä on turvallista, täällä kaikki toimii. Nepalissa minun odotetaan vain menevän naimisiin, toteaa Avijita.
– Kiinassa naisinsinööri voi korkeintaan

perustaa oman yrityksen, säestää Yijie.
Soroptimisteihin nuoret tutustuivat jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun soroptimistiklubin silloinen presidentti, HAMKin
lehtori Ritva Antila kutsui heidät kertomaan itsestään ja maastaan klubin kokoukseen osana klubin kansainvälisyysteemaa.
Tällä kertaa nuoret naiset kertoivat opiskelukuulumisiaan ja tulevaisuudenhaaveitaan. Stipendit ojennettiin illan päätteeksi
sekä kiitokseksi että kannustukseksi tuleviin opintoihin.
Yli 30 vuotta toiminut Riihimäen klubi
on avustanut omalla paikkakunnalla niin
lapsia, nuoria kuin vanhuksiakin. Kansainvälisiä avustuskohteita on viime vuosina
ollut muun muassa kehitysmaiden kätilökoulutuksen edistäminen. Tämänkertaiset
stipendivarat on saatu pääasiassa satukirjaprojektista: klubin jäsenten laatimista saduista painetun kirjan tuotosta. Satukirjaa
oli myynnissä jo Nokian sisarpäivillä ja sitä voi ostaa ensi vuonna Oulussakin.
Teksti: Sirkka Helenius ja Ritva Antila
Kuvassa vasemmalla kiinalainen Yijie ja
oikealla nepalilainen Avijita.
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Vierailulla ystävyysklubissa Kegumsissa
Pälkäneen seudun klubilla
oli ilo vierailla ystävyysklubissa Kegumsissa Latviassa, kun klubi vietti 10-vuo-

tisjuhlallisuuksiaan tänä keväänä. Vierailu piti sisällään
monenlaisia tilaisuuksia ja
juhlallisuuksia.
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Lastenjuhlan kanitarha.
Tässä syntyy merirosvolaiva palapelinä.
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Apua lapsille mach show'lla ja teatterilla
SI Kouvolan yli viisikymmenvuotisen
hyväntekeväisyystoiminnan pääasiallinen varainkeruu on ollut teatterinäytöksen myynti kerran vuodessa. Aina ei ole
ollut helppo urakka myydä 350 lippua,
mutta asiallemme uskollinen yleisömme
on suurena apuna ja katsomo on lähes aina loppuunmyyty. Lipuista pieni osa on myös lahjoitettu muun muassa mielenterveyskuntoutujille, omaishoitajille, työttömille. Kouvolan teatterille kuuluu
kiitos hyvästä neuvotteluyhteistyöstä.   
Vuosien saatossa klubillamme on ollut myös muita varainkeruu-

menetelmiä kuten esimerkiksi myyjäisiin osallistumiset itse valmistetuin tuottein sekä mukanaolo
koirien match shown järjestämisessä.  
Oman klubimme pääasiallinen avustuskohde on tällä hetkellä Kouvolan perhetukikeskus,
jonka otimme avustettavaksi noin 10 vuotta sitten. Aiemmin avustuskohteemme oli vuosikymmeniä Punkaharjun SOS-lapsikylä. Kaksi kertaa vuodessa käymme viemässä rahalahjoituksen suoraan keskukseen, jossa työntekijät tietävät parhaiten, miten rahat käytetään lasten ja nuorten harrastus- ja vapaaajan toimintaan.

KLUBIT TOIMIVAT
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Sisarista saa voimaa pysyä virkeänä

Sisaret tapaamassa Ainoa; Maija Peltoniemi (vas.), Aila Lahti, Aino Maijala ja Sirkku Sipilä.
Vuonna 1957 perustettu Virtain ja Ruoveden yhteinen yhdistys oli ensimmäinen
maaseutuklubi. Myöhemmin mukaan liittyi myös Ähtäri, jolloin yhdistys sai nimekseen Pohjois-Pirkanmaan soroptimistiklubi.
Viidenkymmenen vuoden ajan soroptimistien toiminnassa aktiivisesti mukana ollut Aino Maijala kertoo muistelujaan tältä
ajalta. Aino toiminut muun muassa yhdistyksen presidenttinä sekä sihteerinä useita
kertoja ja hänet on valittu ansioistaan klubin kunniajäseneksi.
– Aikoinaan minua pyysi mukaan soroptimistien toimintaan Virroilla vahvasti vaikuttanut ja Ainala-palvelutalon johtajanakin toiminut Saara Saarelma. Aluksi oli
mukana paljon eri alojen yrittäjiä ja liikkeenomistajia. Kun yhdistykseen saa samanaikaisesti kuulua vain yksi edustaja kustakin ammatista, kutsuttiin mukaan
myös muun muassa opettajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, maatilan emäntiä, mutta vain yksi kutakin, Aino muistelee alkuaikoja.
– Minua peloteltiin aluksi klubin kovista vaatimuksista, hienoista kokouksista illallisineen ja juhlavine pukeutumisineen.
Olinhan nuori ja hiljan paikkakunnalle tullut, joten jännitti. Kokoukset esitelmineen
ja tarjoiluineen pidettiinkin alkuaikoina sisarten kotona. Ei se kuitenkaan niin pelottavaa ollut. Tätä nykyä tapaamisia järjestetään kotien lisäksi usein kokoustiloissa,
vierailemalla eri työpailoilla ja laitoksissa.
Tarjoilukaan ei ole pääasia, vaan tärkeämpää on esitelmä ja sisarten tapaaminen, Aino kertoo.
Alkuaikoina naisten muodostamaa klubia oudoksuttiin, sitä pidettiin hienostelu-

na. Miesklubejahan paikkakunnalla kyllä
jo oli. Soroptimistiklubin rikkaus on siinä,
että siihen kuuluu eri ikäisiä, eri ammattia
edustavia ja erilaisia taustoja omaavia naisia, joilla kaikilla on yhteinen tavoite: tyttöjen ja naisten auttaminen, rohkaiseminen
ja tukeminen sekä kotimaassa että kehitysmaissa paremman elämän saavuttamiseksi.
– Klubissa on hienoja ja mukavia ihmisiä, onpahan itseään paremmassa seurassa,
toteaa Aino leikillisesti.
– Vaikka emme tapaa kovinkaan usein
piirimme ulkopuolella, tunnen, että minulla on aina yhteys sisariin ja saan heiltä voimaa ja tukea pysyä virkeänä. Siitä
olen vähän pahoillani, että kokousaikataulu on usein kiireinen, joten uusiin sisariin
eri paikkakunnilta ei ehdi kunnolla tutustua, Aino jatkaa.
– Meidän yhdistyksemme on aina ollut
aktiivinen. Vuonna 1964 nuorena klubina
uskaltauduimme jopa järjestäään valtakunalliset sisarpäivät Virroille. Arvovaltaisia
vieraita majoitettiin muun muassa perheisiin. Kansakoululla oli ruokailu ja Hiekkarannalla pääjuhla, johon en päässyt valitettavasti ollenkaan osallistumaan, sillä aikani kului koululla muonitustehtävissä, kertoo Aino, jolla on muistona juhlista osallistujille annettu leipälautanen.
Klubimme on aina ollut hyvin aktiivinen, konsertteja, teatteriesityksiä ja runoiltoja on järjestetty ja tuotto lahjoitettu hyväntekeväisyyteen. Viime syksyisen Elvisshown ja lipaskeräyksen tuotto 3 000 euroa lahjoitettiin Uuden Lastensairaalan rakentamiseen. Haastoimme mukaan lipaskeräykseen kaikki Suomen klubit ja asia etenee hyvin. Vuoden teemamme on KoulutaRohkaise-Tue.

Kun sisarilta pyydetään kommentteja Ainon vuosikymmenten toiminnasta klubissamme, ei positiivisille sanoille näy loppua. Parhaiten ovat jääneet mieleen Ainon
tunteella esittämät runot. Joka tilaisuuteen
Aino on löytänyt sopivaa ja kaunista sanottavaa. Aino onkin yksimielisesti valittu
Parhaaksi sisareksi, jonka tittelin hän kävi
vastaanottamassa Helsingissä. Aino kertoo
tuntemattoman ihmisen pysäyttäneen hänet kerran kadulla ja kysyneen: ”Oletteko
te onnellinen ihminen, kun te aina hymyilette?” Aino pohti ylpeänä juuriaan Karjalassa, elämäänsä,lapsiaan ja lastenlapsiaan.
Sitä, että on tullut toimeen kaikkien kanssa
ja tavannut monia hienoja ihmisiä ja vastasi: ”Kyllä minä olen onnellinen ihminen”.
Teksti: Maija Peltoniemi
Soroptimisti Sisareni!
On koolla joukko Siskojen
Sisaret parhaat nää
Päämäärä meill´ on yhteinen
ja aate yhdistää.
Haluan näin kiittää teitä jokaista
viidestäkymmenestä aktiivisesta –
soroptimistiaatteen yhdessä kuljetuista vuosista.
Mitä tänään toivoisin –
aikaan uuteen alkavaan?
Paljon antaa haluaisin
Rakkauden kasvumaan
kärsivällisyyden kielen
ymmärryksen taitoa
hellän oivaltavan mielen
ystävyyttä aitoa
- Aino Maijala -
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Sisaret Mailis ja Eeva muistoissamme
Uudenkaupungin soroptimistisisaria on alkusyksyn aikana kohdannut kaksi suruviestiä. Mailis Saari, klubin perustajajäsen ja
kunniajäsemme poistui keskuudestamme
elokuussa. Mailis oli syntynyt 18.10.1917,
joten hän olisi noin kolmen vuoden kuluttua saavuttanut sadan vuoden iän.
Toinen uutinen menetyksestä tuli syyskuussa, jolloin sisaremme - toisen polven
soroptimisti - Eeva Salonen joutui luovuttamaan taistelunsa vaikeaa sairautta vastaan. Eeva oli syntynyt 11.4.1948.

Kultturelli perustajajäsen
Mailis Saaren syntyessä maamme oli suuriruhtinaskuntana osa Venäjää. Hänen lähtiessään Suomi oli valtiona osana Eurooppaa. Hän siis eli ja koki kaikki tähänastiset Suomen valtion päämiehet. Aivan yhtä
monipuolinen oli Mailiksen elämän kirjo.
Hän syntyi ainoana lapsena kosmopoliittiseen perheeseen. Hänen äitinsä oli norjalaisen laivanvarustajan ja kartanonomistajan tytär ja isä kokenut merenkyntäjä, merikapteeni ja laivaston kapteeniluutnantti.
Tytär olisi ylioppilaaksi päästyään mielinyt opiskelemaan kieliä, mutta isän komennosta hän meni harjoittelijaksi apteekkiin ja

valmistui farmaseutiksi. Sodan aikana hän
tapasi miehensä, majuri Eino Saaren. Vuosien kuluessa Mailis ehti olla mukana mitä erilaisimmissa toimissa, varsinaisen ammattinsa lisäksi toimistosta autotehtaan oppaaseen. Kaikissa vaiheissa pariskunta pysyi kuitenkin kotikaupungissaan Uudessakaupungissa, vaikka aina tilaisuuden tullen
matkustelivat laajasti. Veren perintöä lienee
Mailiksen sanoma – Kauas olen aina kaivannut. Mailis Saari oli koko Uudenkaupungin kulttuuripersoona, joka aina viime
aikoihin asti osallistui ja harrasti monipuolisesti teatteria, kirjallisuutta, kuvataidetta ja musiikkia. Hän oli perustamassa Uudenkaupungin soroptimistiklubia lähes 60
vuotta sitten, oli vuosikymmeniä aktiivisesti toiminnassa mukana ja vielä kunniajäsenenä voimiensa mukaan läsnä kokouksissa. Mailiksen mukana Uudenkaupungin sisaret menettivät kultturellin ja aristokraattisen persoonan, jolla oli lämmin sydän ja ystävällinen sana kaikille.

Toisen polven soroptimisti
Kaikki halusivat viimeiseen asti uskoa että iloinen ja sosiaalinen Eeva Salonen päihittää sairautensa ja on jälleen klubimme

toiminnassa. Vielä kuluneena kesänä Eeva
nähtiin iloisena ja energisenä kaupungilla. Syyskuun alussa kuultiin kuitenkin jonkinlaisen käänteen tapahtuneen, mutta hän
lähetti vielä sairaalasta terveiset kokoukseemme. Eevan äiti oli pitkäaikainen Uudenkaupungin klubin jäsen ja niinpä tytär
tutustui ja kasvoi soroptimistihenkeen. Jatkaessaan äitinsä askelissa yrittäjänä hänestä varsin nuorena tuli myös klubin jäsen.
Ihmisenä Eeva oli välitön ja seurassa viihtyvä. Hän oli kiinnostunut niin uusimmasta tekniikasta kuin kirjallisuudesta ja musiikista. Myös ruoanlaitto ja leipominen olivat mieluisia harrastuksia. Klubin osallistuessa muun muassa Wanhan Ajan Markkinoille myyntipöydällä oli Eevan kakkuja ja
leipiä tai hän jakoi reseptejä muidenkin leivottaviksi. Kaiken muun ohessa koiraharrastus täytti suuren osan Eevan ajasta. Hän
kasvatti vuosikymmenien ajan Aeredalinterriereitä. Rakkaat airikset olivat hänelle
kuin perheenjäseniä ja muut airisihmiset
kuin toinen suku. Käsi puolisonsa kädessä
Eeva lähti viimeiselle matkalleen. Uudenkaupungin klubi kokee suurena menetyksenä iloisen Eevan poismenon.
Teksti: Taina Engros
Kuvat: Paula Vainio, Mika Reinholma

Eeva Salonen
(vas.) ja Mailis Saari.

Presidentti
Minna Lahti
SI Järvenpää
044 738 3000
minna.lahti74@gmail.com
Jäsenaluepalvelut
Kirsi Haajanen
044 738 3002
soroptimistit@gmail.com
Varainhoitaja
Hanna Kaitaniemi
SI Naantali

Unionin tili
IBAN FI96 1579 3000 1091 84
BIC NDEAFIHH
Unionin Y-tunnus: 1711753-9
Internet-yhteydet
www.soroptimistit.fi
www.soroptimistinternational.org
www.soroptimisteurope.org
Hallituksen kokoukset
Järvenpää 7.2.2015
Oulu 22.5.2015
Edustajiston kokous
ja sisarpäivät
Oulu 23.–24.5.2015

Tärkeitä päivämääriä
08.03 Kansainvälinen
naistenpäivä
19.03. Minna Canthin ja
tasa-arvon päivä
21.09. YK:n kansainvälinen
rauhanpäivä
03.10. Klubien ystävyyspäivä
11.10. Kansainvälinen
tyttöjen päivä
24.10. YK:n päivä
25.11. YK:n kansainvälinen päivä
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan
väkivallan vastustamiseksi
10.12. Soroptimistipäivä,
YK:n ihmisoikeuksienpäivä

Unionin teema 2014-2015
Kouluta – Rohkaise – Tue
Unionin pitkäntähtäimen projekti
Nostetta Nuorille
SI/E:n teema 2013-2015
Let's Go Green.
SI:n teema 2011-2021
Educate to Lead Kouluta johtamaan
President’s Appeal 2015
Ann Garvie
See Solar Cook Solar
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Antoisia vuosia soroptimistina
Lähes 23 vuotta soroptimistina. Kun
minut kutsuttiin Turun klubiin, minulla ei ollut mitään tietoa sellaisesta järjestöstä kuin Soroptimistit. Minua vähän ihmetytti Lucian päivän tilaisuudessa, kun tuttu aptekkaari tuli juttelemaan kanssani seurassaan minulle tuntematon henkilö. Tämä henkilö oli Irmeli Torssonen.
Kahden kuukauden kuluttua helmikuussa 1992 osallistuin ensimmäistä kertaa klubikokoukseen. Vähitellen
järjestön tavoitteet ja ohjelmat tulivat
tutuimmiksi. Osallistuminen Helsingin konventioon vuonna 1999 selkeytti edelleen soroptimistitoimintaa minulle. Konvention aikana eri luentoja
kuunnellessa tuli kyllä kovin voimaton
olo – olisi niin paljon tehtävää tyttöjen
ja naisten auttamiseksi.
Klubissani olen toiminut monissa eri
tehtävissä muun muassa presidenttinä.
Vuonna 2008 soroptimistiasiat olivat siinä määrin tuttuja, että rohkenin
asettua ehdolle Unionin toimihenkilöksi. Siitä alkoi kahden 2-vuotiskauden,
2008-2010 ja 2010-2012, pesti ohjelmakoordinaattorina alueella Kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen.
Pyrin erityisesti markkinoimaan Focus-raporttien tärkeyttä. Soroptimistiurani huippu olivat kaudet 2012-2013
ja 2013-2014, jolloin toimin Läntisen
alueen varapresidenttinä. Vieraillessani alueen klubien kokouksissa pääsin
keskustelemaan
klubien toiminnasta ja

– Lähtekää heinäkuussa Istanbulin konvetioon,
kehoittaa Kirsti
Saarnivaara.

projekteista ja samalla pystyin levittämään soroptimistitietoutta ja kertomaan ajankohtaisista asioista. Sain klubeissa hyvän vastaanoton ja kommenttina kuulin muun muassa, että vierailuni antoi järjestöllemme kasvot.
Klubien huoli ja vaikeus uusien jäsenien hankkimisessa ja jäsenten pysymisessä klubissa tuli esille lähes jokaisessa klubitapaamisessa. Myös järjestömme byrokaratia puhutti. Viimeisimmissä tapaamisissa nousi esille myös uuden johtamismallin, tetraedrin, tuominen klubin toimintaan; tämän uuden
mallin käytäntöönottaminen vaatinee
vielä pohdintaa ja opastusta.
Toimiminen Unionin hallituksessa kaikkiaan
kuuden vuoden ajan, ensin ohjelmakoordinaattorina ja sitten
Läntisen alueen varapresidenttinä, oli antoisa ja palkitseva
kokemus – kiitos
kaikille hyvästä yhteistyöstä.
Olen ollut mukana
varsin paljon eri-

laisissa soroptimistitapahtumissa. Minusta on tärkeää, että osallistuu Unionin tapahtumiin, Pohjoismaisille sisarpäiville sekä SIE:n ja SI:n kongresseihin. Näissä oppii paljon ja lisukkeena
tulee mahdollisuus matkustaa ja tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin ja paikkoihin. Soroptimistitoiminta onkin antanut paljon ystäviä ja tuttuja niin Suomesta kuin ulkomailtakin. SI:n konventio Australiassa vuonna 2003 oli ikimuistettava tapahtuma niin konvention
ohjelman kuin retkien osalta. Jos osallistuu vain klubikokouksiin, kuva soroptimistitoiminnasta jää aika kapeaksi. Niinpä yllytänkin sisaria mahdollisuuksiensa mukaan lähtemään erilaisiin tapahtumiin
– osallistumisen voisi esimerkiksi aloittaa Edustajiston kokouksessa Oulussa toukokuussa ja
SI:n konventiossa Istanbulissa heinäkuussa!
Kirsti Saarnivaara
SI Turku

Oulun sisaret esittämässä sisarpäiväkutsuaan Nokialla toukokuussa 2014.

Oulu kutsuu Sisarpäiville 22.-24.5.2015

Iloa, ystävyyttä ja yhteistyötä!

Sisarpäivät aloitetaan perjantaina Etkoilla
klo 19 alkaen ravintola Tubassa, kierrätysja ekohenkisessä kaiken kansan kultuurikuppilassa. Tarjolla on buffet-illallinen ja
sopusointuista elävää musiikkia. Kävelymatka hotellista kaksi ”ristiä”.

telyä voi seurata screeniltä myös taukotilassa, jossa on koko päivän tarjolla kahvia ja klubien myyntituotteita. Oulun klubin Kenian matkan hankintoina myynnissä on myös afrikkalaisia koruja ja tekstiilejä. Osanottajilla on mahdollisuus tutustua myös Kakamegan ystävyysklubimme
projekteihin ja safariimme dataesityksinä.
Buffetlounas tarjoillaan hotellissa puolisen aikaan.
Iltapäivän viime virityksessä oleva seminaari aloitetaan klo 14.
Lauantai-iltaa vietetään pyöreisiin pöytiin tarjoiltavan juhlaillallisen merkeissä
hotellin ravintolatiloissa. Seurustelun lomassa esiintyvät nuoret viihdealan taitajat.

Seuraa edustajistoa screeniltä

Kehorukous ja oppitunti Oulua

Edustajiston kokous alkaa lauantaina klo
9 Holiday Innissä. Ilmoittautumiset ja valtakirjojen tarkastus perjantaina klo 18-20
ja lauantaina klo 8 alkaen hotellin aulassa.
Kokoussalin ohella edustajiston työsken-

Sunnuntaina ohjelmassa on aamiaisen jälkeen klo 9 sisarpiirissä kehorukous ja lähtösiunaus Oulun seurakuntayhtymän ensimmäisen naiskirkkoherran ja pyhän tanssin
ohjaajan sorosisko Satu Saarisen johdolla.

SI Oulu kutsuu Suomen kaikki sisarklubit joukolla Soroptimist International Finland ry:n edustajiston kokoukseen ja sisarpäiville Ouluun! Kokous- ja majoituspaikkana on viihtyisä ja edullinen hotelli Holiday Inn Oulun ydinkeskustassa tuomiokirkon kupeessa.

Perjantaina etkoillaan

Sunnuntaina klo 10 on mahdollisuus tutustua Oulun entisen lääninhallituksen tiloihin ja taidekokoelmaan tai osallistua
kiertoajelulle - Lyhyt oppitunti Oulua, oppaana arkkitehti Matti Karhula.
Sisarpäivien päätöslounas tarjoillaan
puolelta päivin Holiday Innissä.
Helppoa! Kokousohjelma on kaikkiaan
keskitetty ydinkeskustaan Franzenin puiston ja Hupisaarten tuntumaan. Holiday Innistä on mahdollisuus piipahtaa ostoksille
kaupungille, vierailla Oulun taidemuseossa
tai Tietomaassa tai vaikkapa lainata polkupyörä lähilenkille. Lisävihjeitä Oulun kaupungin sivuilta www.ouka.fi.
Ohjelma ja sähköinen ilmoittautuminen
1.3.2015 alkaen www.soroptimistit.fi.
Seuraa myös Unionin tiedotteita, joissa
lisää yksityiskohdista.
Tavataan Sisarpäivillä Oulussa!
Tuula Tähtinen
SI Oulun presidentti

