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Hyvä lukija
Kädessäsi on soroptimistien vuosikatsaus ‒ Suomen Soroptimisti 2015.
Vaikka elämmekin jo täysillä sähköisen median valtakautta, on painetulla
lehdellä vielä tärkeä rooli jäsentemme
keskuudessa.
Ensinnäkin tämä julkaisu toimii lähes 1 400 soroptimistille koosteena
vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja
klubien aktiivisesta toiminnasta. Sor
optimistien toiminnan ydin on pai-

kallistason työssä, siinä mitä klubit
tekevät käytännössä naisten ja lasten
rohkaisemiseksi ja tukemiseksi. Tästä
arvokkaasta työstä on kerrottu monia
hyviä tarinoita, jotka käyvät malliksi
muillekin.
Toiseksi tämä julkaisu esittelee soroptimistien toimintaa sidosryhmille ja
potentiaalisille uusille jäsenille tuoden
esille meille tärkeitä teemoja. Haluamme korostaa, että hyvän tekeminen
yhdessä voimaannuttaa ja sisarellisuus
auttaa meitä jokaista vaikeiden aikojen
yli.
Lehden pääosassa olemme me soroptimistit ‒ verkostoituneet, eri ammattialojen ahkerat ja valveutuneet
naiset ‒ ja meille tärkeät asiat, joita
tuodaan esille myös tapahtumissamme puhuneiden alan asiantuntijoiden
näkökulmasta. Yksi näistä aiheista
on kestävä kehitys ja meidän naisten
merkittävä rooli sen eteenpäin viejinä
arjessa. Lue vahvasti naisjärjestöihin
luottavan Sirpa Pietikäisen haastattelusta, miksi juuri naisilla on ratkaisun avaimet ihmiskunnan suurimman
haasteen ratkaisussa.
Antoisia lukuhetkiä.
Jaana Lappalainen
Unionin tiedottaja

Kuva: Lea Sirèn
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Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja,
kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka edistää
ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja Suomessa 60 jäseniä noin 1400. Ensimmäinen klubi Helsinki vihitty 12.5.1952
Soroptimist International Finland vihitty 11.10.1953, presidentti 2014-2016 Minna Lahti.
SI (Soroptimist International) presidentti 2015-2017 Yvonne Simpson.
SIE (Soroptimist International of Europe) presidentti 2015-2017
Maria Elisabetta de Franciscis.
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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät sisaret
Ollaan hiljaa
pihan pienimmän puun alla
ja kuunnellaan
kun tähdet syttyvät
yksi kerrallaan
kuin kiiltomatojen lyhdyt.
Jokaisessa lyhdyssä
pieni toiveen tuike
odottamassa
täyttymystään.
- Heli Pukki -

Kuva: Heli Kolho
Miten aika kuluu näin nopeasti? Jälleen on
Soroptimisti-lehden aika. Kulunutta vuotta
taaksepäin katsoessa mieleen tulee ensin
monia ihmisiä koskettaneita vaikeuksia;
taloudellisia, luonnonkatastrofeja, pakolaisuutta. Päällimmäiseksi jäävät kuitenkin
positiiviset, lämpimät kohtaamiset, tuttu
arki sekä monet ilon ja onnen aiheet.
Soroptimisteina olemme kohdanneet ja
vastaanottaneet erilaisia haasteita toimin-

nassamme. Klubit ovat jatkaneet hienoja
projektejaan tyttöjen ja naisten auttamiseksi. Useissa klubeissa on löytynyt vastuunkantajia auttamaan muun muassa pakolaiskeskuksissa. Olette järjestäneet erilaisia
tapahtumia ja tempauksia kotimaisen tai
kansainvälisen auttamisen tueksi.
Koska elämä ei voi onneksi olla pelkkää
arkea, olette juhlistaneet tasavuosianne.
Vietimme upeat sisarpäivät Oulussa, ta-

pasimme soroptimisteja ympäri maailman
Istanbulin lämmössä ja saimme kokea ensimmäisen kansallisen soroptimistien Tyttöjen päivän seminaarin. Aivan upea soroptimistivuosi!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja lämmintä
joulumieltä Sinulle ja läheisillesi!
Lämpimin halauksin
- Minna -
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Raportoinnilla on väliä
Klubit käynnistävät hankkeita/projekteja, joissa käsitellään naisten ja tyttöjen
erityistarpeita heidän omassa
yhteisössään, kansallisella
tai Federaation tasolla soroptimistijärjestön tavoitteita edistämiseksi. Hankkeen
suunnitteluvaiheessa tehdään
hankearviointi, jolla pyritään
kiteyttämään, mihin tarkoitukseen hanke on perustettu ja mitä sillä
halutaan saavuttaa. Hankkeen/projektin
päätyttyä arviointi kertoo siitä, miten hyvin
hanke saavutti tavoitteensa. Arviointien
pitäisi auttaa määrittelemään, mikä toimi
erityisen hyvin ja missä on parantamisen
varaa. Osana arviointia ja sen lisäksi klubi
voi täyttää fokusraportin havainnollistamaan, miten naisten ja/tai tyttöjen elämää
yhteisössä on parannettu ja missä määrin
hankkeeseen osallistujat kokivat hyötyjä
tai muutoksia elämässään hankkeen seurauksena.

Fokusraportit (Programme Focus
Reports)
Fokusraportti (PFR) on online-raportti,
jonka avulla klubi tai Unioni raportoi projektista. Raportti tulee toimittaa, kun projekti on käynnissä tai valmistunut ja siinä
tulee selostaa niitä eri toimintoja, joita
klubi tai Unioni on aloittanut täyttääkseen
tietyn tarpeen. Sekä SI että SIE ovat viime
vuosina kehittäneet raportointityökalua,
jotta se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja sitä voi nykyään täyttää jo usealla eri kielellä. Suomi ei valitettavasti ole
näiden kielten joukossa, vaan me täytämme raporttimme englanniksi tai ranskaksi.
Fokusraporttiin kirjattavat asiat kannattaa
ensin kirjoittaa esim. word –asiakirjaan,
josta ne on sitten helpompi siirtää raporttilomakkeelle. Näin toimien raportin tiedot
jäävät myös klubin käyttöön välittömästi.
Raportin voi toki tulostaa myöhemmin hyväksymisen jälkeen SIE:n sivuilta. Valitettavasti jäsenet ovat kokeneet hankaluuksia
raporttien etsimisessä niiden tallentamisen
jälkeen, mutta kyllä raportit kuitenkin ovat
tietokantaan tallentuneet ja sieltä myöhemminkin löydettävissä. Tarvittaessa SIE:n
pääkonttori auttaa etsinnässä. Selailemalla
muiden tekemiä fokusraportteja saa vinkkejä oman raportin täyttämiseen.
Fokusraportti ei ole sidottu klubin toimintakertomukseen, mutta toimintakauden
aikana lähetetyt raportit kirjataan toimintakertomukseen ja Unionille lähetettävään

toimintaraporttiin. Jatkuvista
(ongoing) projekteista tehdään fokusraportti aloittaessa, projektin mahdollisesti
päättyessä sekä huippuhetkistä. Mikäli fokusraportti on
kuitenkin syystä tai toisesta
jäänyt tekemättä toimintakauden aikana, kannattaa se
joka tapauksessa tehdä ja lähettää mahdollisimman pian.

Fokusraportteja käytetään monin
eri tavoin
Klubien tekemät fokusraportit antavat tietoa Federaation pääkonttorille käynnissä
olevien tai valmistuneiden hankkeiden
määrästä kussakin unionissa tai klubissa,
kuinka monta hanketta vietiin päätökseen
kutakin ohjelma-aluetta ja tavoitetta kohti,
hankkeiden kokonaismäärä kuukaudessa/
vuodessa ja muita samankaltaisia tietoja.
SIE pääkonttori kokoaa ja lähettää nämä
tilastot kuukausittain eteenpäin. Lisäksi fokusraporttitietokannasta otettuja tietoja raportoidaan julkaisuissa, kuten SI:n Global
Voice -uutiskirjeessä sekä Global Impact
-raportissa, jossa kerrotaan, mitä Soroptimistit ovat tehneet eri osa-alueilla.
SI käyttää fokusraportteja myös tukemaan organisaation vaikuttamistyötä
YK:ssa ja erilaisissa monikansallisissa
tapahtumissa. SI osallistuu säännöllisesti
kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Naisten
aseman komissio, World Water Forum ja
muut suuret tapahtumat, joissa SI edistää
soroptimistitehtävää ja -työtä. Tämän takia
kaikki fokusraportteihin kirjatut numerot ja
aktiviteetit ovat tärkeitä.

Best Practice Awards
Vuosittain SIE valitsee esimerkillisiä hankkeita, joita on raportoitu fokusraporttien
avulla, Best Practice Awardin vastaanottajiksi. Kun klubilla on ollut menestyksekäs
hanke/projekti, joka on kohdistunut toimintaan (action) tai vaikuttamiseen (advocacy) ja jolla on saavutettu hyviä tuloksia
ja vaikuttavuutta, on klubilla mahdollisuus
saavuttaa SIE:n Best Practice Award. Palkinto on korkein kunnianosoitus, jonka yksittäinen klubi voi saada menestyksekkäästä, soroptimistien tavoitteita edistävästä
toiminnasta.
Palkintoja jaettaessa korostuu, että projektiemme tarkoituksena on konkreettisesti ja pitkäjänteisesti parantaa naisten ja
tyttöjen elämää. Best Practice –palkinnon
hakemisen edellytyksenä on Soroptimist

UNIONIN UUTISIA
Internationalin tietokantaan tallennettu fokusraportti ja hakemukset tulee jättää vuosittain tammikuun puoliväliin mennessä SI
Finlandin ohjelmajohtajalle.
SI Finlandin internet–sivuilta on linkit
SIE:n Best Practice Awards –sivuille, josta saa hyviä vinkkejä muiden Federaation
klubien toiminnasta ja palkituista projekteista. Samoin sivuiltamme löytyvät linkit
Advocacy News ja Programme News –uutiskirjeisiin, joita SIE julkaisee ja joista saa
nopeasti tietoa ja uusia ideoita oman klubin
toimintaan.
Teksti: Soili Pelkonen
Unionin ohjelmajohtaja

Tietoa tileistä ja
tuotteista
Soroptimistien varainhoitajana olen hoitanut tilejä, myyntituotteitten toimittamista
ja laskutusta reilun vuoden. Toimintakauden tulos on positiivinen, tulos näyttää
ylijäämää. Mitään rästimaksuja ei ole. Voitolliseen tulokseen vaikutti matkustus- ja
edustuskulujen ja muistamisten pieneneminen verrattuna edelliseen kauteen.
Myyntituotteitten kysyntä on ollut mukavan vilkasta, ja paitojen myynti, jonka
Merina Hovi hoiti, on ollut todella tuloksellista. Hän avasi myyntikanavan Ruotsin
Unionin kautta ruotsalaisille soroptimistisisarille. Kiinnostus on ollut siellä vilkasta
ja soroptimisti T-paitoja on toimitettu heille runsaasti. Uuden kauden alettua tuli taas
iso tilaus.
Soroptimistituotteita ovat nimineulat,
soroptimistimerkit eli pinssit, soroptimistiriipukset, klubin hopeinen kunniajäsenmerkki, jonka klubi voi tilata klubin kunniajäsenelle, huivit ja soroptimisti T-paidat.
Naisten matkassa – Paremman elämän
puolesta -juhlakirjaa on myös saatavissa.
Näitä kaikkia tuotteita toimitan mielelläni,
kun niitä sähköpostilla tilaatte osoitteesta
soroptimistikauppa@gmail.com. Tilauksia
otan vastaan myös puhelimitse numerossa
040 7374401.
Tuotteista on kuvat, tuote-esittelyt ja hinnat SI Finlandin soroptimistien nettisivuilla (www.soroptimistit.fi /klubit ja toimintaohjeet/ myyntituotteet). Unionin tuotteitten
jälkeen ovat esillä myös yksittäisten klubien myyntituotteet ja hankintaosoitteet.
Teksti: Hanna Kaitaniemi
Unionin varainhoitaja
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Unionin
verkkosivusto
uudistetaan
Unionin ja myös klubien nettisivut ovat
palvelleet jo vuosia. Vaatimukset sivujen
toimivuudesta ja ulkonäöstä muuttuvat, ja
nyt on päivityksien ja uudistuksien aika.
Suunnittelutyö on käynnissä täysin uusien kotisivujen tekemiseen. Hyvännäköiset
sivut, joilta on helppo löytää hakemansa
tiedot, ovat järjestön tärkeä käyntikortti
niin jäsenille kuin ulospäin. Tämä uudistus
tulee myös koskemaan klubien sivuja. Klubeille on tarkoitus antaa paremmat mahdollisuudet yksilöllisempien sivujen tekemiseen. Sivujen ylläpidon kannalta pyritään
helppokäyttöisyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Tekniikka ei saa olla esteenä sille,
että klubien sivut jäävät käyttämättä. Suositeltavaa olisi, että joka klubissa olisi ns.
nettivastaava, joka pitää sivuja ajan tasalla.
Myös jäsenrekisteri ja sen ylläpito tulee
päivitettäväksi, samalla myös ns. jäsenalue tulee päivitettyä ja siinäkin painotetaan
käyttäjäystävällisyyttä, mikä on klubien sihteereille tärkeää. Klubeille tullaan jatkossakin tarjoamaan tilaa omille tiedostoille.
Uudistukset tulevat tapahtumaan vuoden
2016 aikana ja niistä tiedotetaan jäsenistölle. Tarvittavaa käyttäjäkoulutusta järjestetään mm. aluekoulutusten yhteydessä.

SuomiAreena 2017
Edustajiston kokouksessa hyväksytyssä
toimintasuunnitelmassa päätettiin hakea
osallistumista SuomiAreena -tapahtumaan
Porissa kesällä 2017. Alustava ilmoittautuminen tehtiin helmikuussa 2015, ja tammikuussa 2016 saamme tietää, hyväksytäänkö meidät mukaan. Halukkaita osallistujia
on paljon, ja Areena on ”täynnä” viimeistään edellisenä vuonna. Pääteemana vuonna 2017 on luonnollisesti satavuotias itsenäinen Suomi.
Suomen suurin yhteiskunnallinen kes-

Kynttiläseremonia
Soroptimistien juhlatilaisuudet aloitetaan
perinteisellä kynttiläseremonialla. Soroptimistiorganisaation kullekin neljälle tasolle
sytytetään oma kynttilänsä. Pohjoismaissa
käytetään seuraavaa järjestystä: 1. Soroptimist International 2. Euroopan federaatio
3. Oma unioni 4. Oma klubi.

kustelutapahtuma
SuomiAreena kuuluu MTV
Uutisten Tapahtumajournalismi -yksikköön, ja se
järjestetään yhteistyössä
Porin kaupungin kanssa
heinäkuussa Pori Jazzia
edeltävällä viikolla.

Roll upp
Unionilla on muutama ns.
roll upp -juliste, joita klubit
voivat lainata tilaisuuksiinsa. ”Rollit” ovat aluepresidenteillä, joilta niitä voi kysyä lainaksi. Nykyiset rollit
tehtiin Unionin 60-vuotisjuhliin. Uudet ovat suunnitteilla, mutta näitä voi hyvin
käyttää rinnakkain.
Teksti: Asta von Frenckell
Unionin läntisen alueen
varapresidentti

Unionin viestintäryhmä. Kuvassa Soili Pelkonen, Jaana
Lappalainen, Minna Lahti ja Anna Seljamo. Kuvan otti
viestintäryhmän jäsen Asta von Frenckell.

Keinoja uusien jäsenten hankintaan
Laajentamistyöryhmässä olemme käyneet
läpi SIE:n vuonna 2014 teettämän tyytyväisyyskyselyn tuloksia, jotka voivat olla
tukena uusien jäsenten hankinnassa ja klubin jäsenten tyytyväisyyttä pohdittaessa.
Suomalaisten klubien vastausten perusteella soroptimistien arvot ja hyvä yhteistyö,
potentiaalien jäsenten määrä ja mahdollisuus ammatilliseen verkottumiseen ovat
tulevia jäseniä kiinnostavia asioita.
Tulosten perusteella hyvä tiimityö ja
jäsenten kokemus osallisuudesta, vahva
ystävyyden tunne ja ammatillinen verkottuminen ovat niitä seikkoja, joiden avulla
jäsenet pysyvät klubissa. Klubista eroamisen syitä ovat pääosin liiallinen byrokratia
ja organisaatiomallin monimutkaisuus, taloudelliset haasteet ja ikääntyminen.
Klubien on hyvä ylläpitää jäsenrekrytointia koko ajan mukana yhtenä toimintamuotona, keskustella avoimesti klubin jäsentilanteesta ja tehdä suunnitelma uusien
jäsenten hankinnassa sekä säännöllisesti

rekrytoida uusia jäseniä. Mikäli jäsenhankinta on vaikeaa, kannattaa ottaa yhteyttä
naapuriklubiin ja järjestää yhteinen keskustelu aiheesta tai ottaa yhteyttä Unionin
toimihenkilöihin. Klubeilla voisi olla myös
toimintakausittain jäsenvastaava, jonka
tehtävänä olisi pitää yllä jäsenhankintaa.
Klubit voivat myös selkeyttää omaa toimintaansa ja miettiä yhdessä, miten järjestöstä ja oman klubin toiminnasta kerrotaan
tulevalle jäsenelle siten, että hän tietää
mihin sitoutuu. Uusien jäsenten perehdyttämisessä klubin toimintasuunnitelma ja
kummin rooli ovat tärkeitä.
Soroptimistijärjestön toiminta on maailmanlaajuisesti organisoitunutta. Jokainen
sisar ansaitsee huolellisen perehdyttämisen
sekä järjestön että oman klubinsa toimintaan ja sitä kautta oman henkilökohtaisen
sisaruutensa löytämiseen.
Teksti: Salme Määttä
Unionin laajentamiskomitean
puheenjohtaja

Kynttilöiden sytyttäjät kutsutaan paikalla olevista sisarista. Kynttiläseremonia
on aina juhlallinen ja sitä kunnioitetaan
seisten. Kynttiläseremoniaa suositellaan
klubeille ainakin vuosikokousten ja vaihtokokousten yhteydessä.
Teksti: Anna Seljamo
Unionin sihteeri
Kuva: Asta von Frenckell
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Governorkokous helteisessä
Lissabonissa
Euroopan federaation governorien kokous pidettiin
tänä vuonna hieman tavallista aikaisemmin,
29.5-31.5.2015, syynä tietenkin SI:n konventio
Istanbulissa heinäkuussa. Governorkokoukseen
osallistui 181 energistä soroptimistia.
Varsinaista kokousta edeltävänä päivänä
governoreille oli järjestetty koulutus- ja
keskustelutilaisuus, jossa SIE:n laajentamiskomitean puheenjohtajan Maria Luisa Frosion ja toiminnanjohtajan Anne
Simonin johdolla pohdittiin keinoja järjestön paremman näkyvyyden luomiseksi
ja korostettiin verkostoitumisen tärkeyttä.
Huomioitavana kohderyhmänä ovat nuoret
naiset, tytöt, jotka noin 10 vuoden kuluttua
saattavat olla järjestömme jäseniä. ”Heitä
on lähestyttävä ja oltava kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät.”

Kauden 2017–2019 presidentti
Sveitsistä
Tämä kokous oli Ulla Madsenin viimeinen
Euroopan federaation presidenttinä ja niinpä henkilövalintoja tehtiin useita. SIE:n Federaation presidentiksi 2017‒2019 valittiin
selvällä äänten enemmistöllä (35/16) Renata Trottmann Probst Sveitsistä. Renata
Trottmann (s. 1956) on SI Zug klubin jäsen, monipuolisesti eri maiden yliopistoissa koulutettu, kielitaitoinen (saksa, italia,
englanti, ranska) pankkialalla työskennellyt
juristi. Hän on toiminut mm. SIE:n laki- ja
sääntökomiteassa 2011–2015. Me pohjoismaalaiset olisimme tietenkin halunneet
oman ehdokkaamme, Hafdis Karlsdottirin voittavan, mutta onneksi voi todeta, ettei hän huonolle ehdokkaalle hävinnyt!
SIE:n varapresidenteiksi valittiin Sigrid
Ag (s.1961) Norjasta, 1. varapresidentiksi
Emine Erdem (s.1959) juristi Turkista,
Marie-Claude Bertrand (s.1949) juristi Ranskasta ja Anna Wszelaczynska
(s.1957) matkailualalla toimiva ekonomi
Puolasta.
SIE:n ohjelmajohtajaksi valittiin Marlène van Benthem (s.1951) Hollannista ja
apulaisohjelmajohtajaksi Caroline Junier
(s.1950) Sveitsistä.

Lisäksi valittiin jäsenet laajentamis-, lakiasiain-, stipendi- ja talouskomiteoihin.
Kaikkien 2015‒2017 virkojen haltijoiden
esittely löytyy SIE:n verkkosivuilta.

Jäsenmaksu ei nouse
Kuulimme raportit muun muassa SIE:n
hallitukselta, SIE:n pääkonttorilta sekä
taloudellisesta tilanteesta. Paineita jäsenmaksun korottamiseen ei ollut. Stipendeinä jaettiin 108 406 euroa, Action Fundin
puitteissa avustuksia klubien projekteille
myönnettiin 45 000 euroa ja Roswitha Ott
rahastosta on jaettu 34 000 euroa Afrikassa
käynnissä oleville pienten lasten avustusprojektille.
Best Practice Awardia oli tänä vuonna
tavoitellut 100 projektia. Project of the
Year -tunnustus myönnettiin Madagasgarin
“School Biogas Station”-projektille. Kaikki 12 parasta projektia eri sarjoissa esiteltiin kokouksessa jaetussa kirjasessa. Tiedot
löytyvät myös SIE:n verkkosivuilta.

Sääntöuudistus työnalle
Renata Trottmann Probst kertoi Lean Constitution -suunnitelmasta, jossa työryhmä
käy läpi kolmen vuoden aikana kaikki
säännöt tarkoituksena yksinkertaistaa ja
vähentää järjestön kuluja. Tähän saumaan
voisi sopia myös meidän ehdottamamme
ajatus soroptimistivuoden muuttamisesta
kalenterivuodeksi.
Kokouksessa keskusteltiin SIE:n pääkonttorin tehokkaan toiminnanjohtajan
Anne Simonsin johdolla myös järjestön
yhtenäisen ilmeen merkityksestä, toiveena
”one and only SI identity”. Asian työstämiseksi tullaan nimeämään erillinen työryhmä SIE:n presidentin Maria Elisabetta de
Franciscisin kaudella.
GM kokouksessa päätettiin myös jäsenistöltä kerättyjen, erillisellä kolmen vuo-

den tilillä olleiden rahojen (246 000 euroa)
käytöstä. Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin
suunnitelma, jossa 90 prosenttia rahoista
käytetään soroptimistien tulevaisuuteen ja
näkyvyyden parantamiseen. Communication Plan tullaan esittelemään seuraavassa
GM kokouksessa Sofiassa 9.‒10.7.2016.
Loput 10 prosenttia jää edelleen ”varalle”
erilliselle tilille.

Valokuvakilpailusta voitto
Suomeen
Valokuvakilpailun aiheena oli tänä vuonna
“For Your Eyes Only”. Kilpailuun lähetettiin 76 kuvaa. Palkintoja jaettiin kolmessa sarjassa. Women and Girls Promoting
Better Nutrition -sarjan voitti SI Helsinki
klubin kautta suomalainen Helena Sandman. Ylpeinä kävimme vastaanottamassa
kunniakirjan! Kilpailun kuvat ovat SIE:n
kuvapankissa SIE:n verkkosivuilla ja kaikkien meidän käytettävissä.
Ulla Madsen luovutti presidentin ketjunsa seuraajalleen, Maria Elisabetta de
Franciscisille, joka valittiin federaation
presidentiksi 2015‒2017 Berliinin GM-kokouksessa kesällä 2013. Maria Elisabetta
(s. 1956) on italiatar, SI Caserta klubista,
koulutukseltaan juristi ja toiminut sekä SI
että SIE tasolla laki- ja sääntökomiteassa.
Kaiken kaikkiaan kokous oli hyvin työntäyteinen, monipuolisia raportteja oli todella
paljon ja ne valottivat hyvin sitä suurta työmäärää, miten klubeissa toimitaan ja mitä
meidän edustajamme maailmalla tekevät.
Väliajoilla, kahvi- ja lounastauoilla, oli mielenkiintoista tavata soroptimisteja eri maista,
solmia ystävyyssuhteita ja lobata ajatuksiamme sekä kuulla soroptimistien toiminnasta eri puolilla Euroopan federaatiota.
Hyvillä mielin GM 2015 -kokemuksista,
Tuula-Maija Leikomaa ja Kirsti Varis
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Istanbulin konventiossa
Soroptimistien 20. Maailmankonventio pidettiin kolmipäiväisenä
heinäkuussa Istanbulissa. Paikalla oli yhteensä 1566 rekisteröitynyttä
osallistujaa, heistä 12 Suomesta.
Konvention pääaiheena oli ”Educate to
lead”. Monipuolisella ohjelmalla haettiin
tuoreita ideoita naisten voimaannuttamiseen matkalla tasavertaiseen työelämään
ja yhteiskuntaan. Tätä aihetta käsiteltiin eri
näkökulmista niin pääpuhujien luennoissa,
yhteisissä paneelikeskusteluissa, valinnaisissa työpajoissa kuin vuorovaikutteisissa
istunnoissakin.

Naisiin kohdistuva väkivalta
puhutti
Ensimmäisen päivän pääpuhujat käsittelivät tasavertaisuutta ja sen puutetta työpaikoilla ja kodeissa sekä erityisesti miesten
naisiin kohdistaman väkivallan lopettamisen tarvetta. Tilaisuudessa puhuneen kirjailija Michael Kaufman mielestään perheväkivalta on työkalu pitää yllä valtaa.
Perinteisen näkemyksen mukaan miehellä
on yhteiskunnan antama oikeus valtaan ja
siksi jotkut miehistä valitsevat väkivallan
työkalukseen. Puhujat toivat eri näkökulmista esille, kuinka koskaan ei ole liian
myöhäistä oppia lukemaan tai oppia vierasta kieltä, mennä uudelleen kouluun tai
aloittaa keskeytyneet opiskelut uudestaan.
Toisena konventiopäivänä alustukset ja
keskustelu kohdistui naisten asemaan Turkissa, missä naisten osuus työvoimasta on
vain 30 prosenttia. Esimerkkeinä esiteltiin
yrityksiä, joilla on erityiset ohjelmat naisten työssäkäynnin ja perhe-elämän sovittamiseksi sekä johtajuuden mahdollistamiseksi. Väkivallan vastustaminen oli toinen
päivän pääteemoista. Avauspuheen piti
Anne K. Ream, joka oli käynnistänyt Yhdysvalloissa projektin ”Voices and Faces",
jossa väkivallan kohteeksi joutuneet naiset
antoivat äänensä ja kasvonsa julkisuuteen
tarkoituksena näyttää väkivallan hinta, auttaa muita naisia, jotka ovat kokeneet samaa
kohtelua ja murtaa ideologisia rajoja.

Tasa-arvo SI:n tavoitteena
Kolmantena päivänä ääneen pääsi yhdeksän nuorta naista eri puolilta maailmaa.
Mahdollisuus verkostoitua oli tärkeää
kaikille, samoin mukava yhteisö, mahdollisuus vaikuttaa ja mielenkiintoiset projektit. Järjestölle toivottiin näkyvyyttä tunnetuista jäsenistä ja kuuluisista henkilöistä,

jotka antaisivat kasvot toiminnalle. Naiset
kertoivat useita hyviä vinkkejä nuorten jäsenten pysymiseen klubissa ja järjestössä.
Tärkeintä on kysyä nuorilta, mitä he haluavat, koska järjestömme tulevaisuus on
nimenomaan nuorissa jäsenissä.
Väistyvä SI:n presidentti Ann Garvie
korosti, että SI:n päämäärinä tulee olla tasaarvo ja ihmisoikeudet, väkivallan vastustaminen, naisten kannustaminen, sosiaalisen
median lisääntyvä käyttäminen, maailman
muuttaminen ajatustapoja muuttamalla ja
yhteistyö miesten kanssa.
SI:n uusi presidentti Yvonne Simpson
Uudesta-Seelannista piti tärkeänä naisten
kouluttamista ja johtajuuteen valmentamista ja esitti haasteen kaikkein köyhimpien
naisten auttamiseksi. Tavoitteena on oman
federaation perustaminen Afrikan sisarille.
Ajankohtaisena kohteena Yvonne painotti
Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamista.
Seuraava eli 21. Maailmankonventio
pidetään Kuala Lumpurissa Malesiassa
18.‒21. heinäkuuta 2019. Konvention teemana on ”Reaching for the Sky”.
Teksti: Kaija Hapuoja, Unionin sihteeri
Kuvat: Lea Sirén
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Kouluta, rohkaise, tue –
ensimmäinen valtakunnallinen
Tyttöjen Päivä

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko johdatteli mielenkiintoista paneelikeskustelua Tyttöjen Päivän seminaarissa.
SI Seinäjoki järjesti Suomen soroptimistitoiminnan historiassa ensimmäisen valtakunnallisen Tyttöjen Päivän tapahtuman
Seinäjoella lauantaina 21.11.2015. Tapahtumaan osallistui 70 soroptimistisisarta
ympäri Suomen Naantalista Ouluun, sekä
myös muita päivän teemasta kiinnostuneita.
Nostetta nuorille – kouluta, rohkaise, tue
-teeman ympärille rakennetun seminaarin
avasivat Seinäjoen klubin pastpresidentti Sirpa Ojala ja apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta sekä SI Finlandin
presidentti Minna Lahti. Lapsi- ja nuorisokuoro Luritus kuoronjohtaja Hanne
Orrenmaan johdolla hurmasi kuulijat
musiikkiesityksellään, jonka sanoma sopi
juuri tähän päivään.
Seminaarin juhlapuhuja kansanedustaja Jutta Urpilainen korosti puheessaan
tyttöjen ja naisten koulutuksen merkitystä
ja kaikkien tasa-arvoista mahdollisuutta

päästä koulutukseen. Kehittyvissä maissa
koulutusta voidaan tukea muun muassa
kehitysyhteistyön määrärahoilla. Hänen
mukaansa koulutuksen osuutta tulisikin
korostaa valmisteltaessa Suomen uutta kehityspoliittista ohjelmaa, nyt Suomen määrärahoista ainoastaan kahdeksan prosenttia
on osoitettu koulutukseen. Naisten osaaminen tulisi myös saada esille ja päättäjien
joukkoon tasapuolisesti naisia ja miehiä
kaikkialla maailmassa.
Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko johdatteli alustuksellaan Tyttöjen
Päivän -seminaarin paneelikeskustelun
kahden teeman ympärille. Hän taustoitti
keskustelua kertomalla muun muassa, että
kolme neljästä maailman lukutaidottomasta on naisia, 35 prosenttia maailman naisista on kokenut väkivaltaa ja 70 prosenttia
maailman köyhistä on naisia. Paneelissa
pohdittiinkin tyttöjen ja naisten asemaa
maailmalla sekä Suomen naisten mahdollisuuksia auttaa muiden maiden naisia.
Toisena aiheena oli naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehittäminen Suomessa.
Paneelikeskusteluun osallistuivat vuoden
2012 pakolaisnaiseksi valittu, Afganista-

◄Vuoden 2012 pakolaisnaiseksi valittu
lääkäri Malalai Rahim oli yksi Tyttöjen
Päivän seminaarin paneeliosallistujista.

SI Finlandin presidentti Minna Lahti,
kansanedustaja Jutta Urpilainen ja SI
Seinäjoen pastpresidentti Sirpa Ojala.
nissa syntynyt ja Seinäjoella työskentelevä
lääkäri Malalai Rahim, korkeakoulupastori Aila Orsila, koulutusvientihankkeen
johtaja Helli Kitinoja sekä sairaanhoitajaopiskelijat Petra Vainio ja japanilainen
Momoko Kobayashi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Kabita Koirala Vaasan
ammattikorkeakoulusta. Kabita Koirala
on syntynyt Nepalissa samassa kylässä,
jossa toimii SI Seinäjoen avustama Onni
Lastenkoti. Paneelikeskustelun päätteeksi
puheenjohtaja Paula Risikko korosti vielä
koulutuksen ja osaamisen viennin merkitystä kehittyviin maihin sekä naisten ja
tyttöjen tukemista omien vahvuuksien ja
elämänpolun löytämisessä niin, että kaikkien kyvyt saadaan edistämään hyvinvointia ja rakentamaan yhteiskuntia eri puolilla
maailmaa.
Tyttöjen Päivän -seminaarin päätti Ilma
joen lausujien Sirpa Ojalan ja Kaarina
Äijön esitys Kirsti Heikkilän harmonikan
säestämänä sekä Anna-Maija Uiton esittämät päätössanat Seinäjoen klubin puolesta.
Teksti ja kuvat: Helli Kitinoja ja
Sirpa Ojala, SI Seinäjoki

▲Lapsi- ja nuorisokuoro Luritus hurmasi päivän teemaan sopivalla musiikkiesityksellään.
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Leena Vohlonen (kuva Lea Sirén) ja Anu
Talka tiimeineen vastaavat ensi vuoden
Pohjoismaisten Sisarpäivien valmisteluista.
Soroptimistien Pohjoismaiset Sisarpäivät
on joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, johon osallistuvat Islannin, Norjan,
Ruotsin, Suomen ja Tanskan sisaret. Tähän
pohjoismaiseen alueeseen kuuluvat myös
Baltian maat, joten sieltäkin on yhtä lailla
mahdollista osallistua. Järjestämisvastuu
kiertää eri maiden välillä. Suomessa vastaava tilaisuus pidettiin noin kymmenen
vuotta sitten Vaasassa. Kuuleman mukaan
tilaisuus oli mahtava ja järjestäjille positiivisen haastava kokemus!
Tällä kertaa me, Lappeenrannan ja Imatran sisaret, olemme tämän positiivisen
haasteen edessä tai oikeastaan jo sen keskellä. Ensimmäiset valmisteluliikkeet tehtiin jo viime syksyn aikana ja keväästä lähtien on tavattu erilaisissa kokoonpanoissa
klubien kesken. Näin loppuvuodesta sähköposteja sinkoilee, tekstiviestejä lähetellään, puheluja soitellaan kiihtyvää tahtia,
joten täydessä työn touhussa ollaan!
Varsinainen kokous ja majoittuminen
järjestetään Holiday Club Saimaalla, joka
sijaitsee noin seitsemän kilometriä Imatran
keskustasta ja rautatieasemalta, mutta Lappeenrannan puolella. Kylpylä on noussut nimensä mukaisesti Saimaan rannalle entisen
Rauhan sairaalan rakennuksia uudistaen ja
uutta rakentaen. Upeat tilat ja ystävällinen
palvelu luovat puitteet iloiselle yhdessäololle kansainvälisessä sisarjoukossa.
Sisarpäiviä vietetään perjantaista sunnuntaihin 9.−11. syyskuuta 2016. Viikonloppu alkaa perjantaiaamuna Soror Optima
Golf -turnauksella Holiday Clubin golfkentällä. Siihen pyydämme ilmoittautumaan erikseen. Kenttä on hyvä ja sopivan
haasteellinen. Perjantain saapumisten ja
majoittautumisten jälkeen illalla siirrytään
järjestetyn kuljetuksen kyydissä Imatralle Valtionhotelliin. Perinteisen juhlavassa
salissa buffet-iltapalan ääressä avaamme
sisarpäivien varsinaisen ohjelman.

Lauantain seminaariohjelman tulee olemaan yhdistelmä tiukkaa, tärkeää asiaa
teemalla ”Naiset rajojen rikkojina” ja viihdyttäviä virikkeitä mielelle ja ruumiille.
Pääpaino puheenvuoroissa on suomalaisen
koulutusjärjestelmän tärkeässä roolissa
naisten ja tyttöjen aseman vahvistumisessa. Pääpuhujaksi on alustavasti lupautunut
presidentti Tarja Halonen, mistä olemme
erityisen iloisia. Vaikka tasa-arvorintamalla meillä Suomessakin on vielä tekemistä,
hänen elämänsä ja uransa todistavat, että
kaikki on mahdollista! Muut puhujat ja
esiintyjät edustavat rajoja rikkoneita tai
rikkovia naisia ja tyttöjä tieteen ja kulttuurin aloilta. Lauantain seminaari huipentuu
ohjelmalliseen juhlaillalliseen. Holiday
Club Saimaan henkilökunnan kanssa yhteistyössä tavoitteenamme on järjestää
osallistujasisarille unohtumaton ilta karjalaiseen tyyliin!
Sunnuntain ohjelmana on siirtyminen
laivalla Lappeenrannan historialliseen Linnoitukseen. Matkan ajaksi on luvassa tietoa
ja viihdykettä maisemien katselun lomaan.
Linnoituksen Kehruuhuoneella nautimme
lounaan jälleen ohjelmalla höystettynä
sekä kuulemme paikan emännän, muusikko Sari Kaasisen kuulumisia. Tämän jälkeen osallistujilla on mahdollista tutustua
Linnoituksen nähtävyyksiin ja puoteihin.
Ne, jotka eivät halua osallistua laivamatkaan, voivat siirtyä linnoitukseen järjestetyllä bussikyydillä tai omalla autolla.
Halukkaille on tarjolla ohjelmaa myös
maanantaiksi. Olemme suunnitelleen yhteistyössä Saimaan Matkaverkko Oy:n
kanssa päivän matkaa Viipuriin. Matka
toteutuu, jos se herättää kiinnostusta. Viipurissa on mahdollista tutustua nähtävyyksiin, kuten Aallon vastikään remontoituun
kirjastoon sekä tehdä ostoksia ja katsella
kaunista kaupunkia.
Varaa aika jo nyt kalenteristasi ja muista
ilmoittautua ajoissa. Sisarpäivien omat nettisivut avautuvat helmikuun alussa. Löydät
linkin unionin sivuilta. Jos kaipaat tietoa puhelimitse tai sähköpostitse, otathan yhteyttä.
Lämpimästi tervetuloa Etelä-Karjalaan!
Leena Vohlonen
SI Imatra, presidentti 2014−2016
lvohlonen@gmail.com
puh. +358408308368
Anu Talka
SI Lappeenranta, presidentti 2014-2016

Soroptimistit yhteis
työhön Planin kanssa
SI Finland tukee
Plan Suomen toimintaa ja erityisesti Planin ”Koska
olen tyttö” -kampanjaa. Rahallinen
tukemme ohjautuu
erityisesti koulutukseen.
KUNNIAKIRJA
Planin kansainvälinen ja monivuotinen
Koska
olen tyttö -kampanja
keskittyy
kehitysmaiden tyttöjen elämän ja koulutuksen parantamiseen. Kampanja purkaa
esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä ja lisää
tyttöjen suojelua esimerkiksi väkivallalta
ja haitallisilta perinteiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja sukupuolielinten silpomiselta.
Koska olen tyttö -kampanja varmistaa koulutuksen neljälle miljoonalle tytölle.
Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on
kehitysmaiden lasten elinolosuhteiden parantaminen. Järjestö edistää muun muassa
lasten oikeuksien toteutumista.

Soroptimist International Finland ry on Planin tukija.
Voimassa 1.3.2015 - 1.3.2016

Ossi Heinänen
Pääsihteeri
Plan Suomi

Plan Suomi | Kumpulantie 3, 00520 Helsinki | Puh. (09) 686 9800 | E-mail: info@plan.ﬁ | plan.ﬁ

Teksti: Jaana Lappalainen
Unionin tiedottaja

Unionin arkisto
matkasi kesällä
Savonlinnasta Poriin
Turun maakunta-arkistossa säilytetään yli
kymmenen vuotta vanhoja SI Finlandin
asiakirjoja. Sitä nuoremmat kiertävät pitkin poikin Suomea. Viimeksi arkisto on
ollut edellisen presidentin Merina Hovin
luona. Hän on käynyt asiakirjat läpi ja mapittanut ne järjestykseen. Mapit täyttivät
yksitoista laatikkoa.
Kesällä hain nämä laatikot Poriin. Sain
avukseni kolme porilaista sisarta ja tyhjensimme kolmen iltapäivän aikana viisi laatikkoa: mapit auki, niitit ja klemmarit pois,
jokaisen kokouksen asiakirjat liitteineen
oman konseptipaperin sisään, päälle aihe ja
ajankohta ja paperiniput arkistokansioihin
ja niihin vielä tekstit ja vuosiluvut. Näin tulivat Unionin asiakirjat vuosilta 1999‒2005
valmiiksi Turkuun arkistoitaviksi.
Loput laatikot jäävät toistaiseksi Poriin.
Paperien lisäksi on runsaasti Soroptimistilehtiä, Unionin saamia viirejä ja lahjoja.
Teksti: Anna Seljamo
Unionin sihteeri

Brianesh, 13, Etiopia – kuva: Meeri Koutaniemi

Pohjoismaiset Sisarpäivät 2016 –
positiivista pöhinää Etelä-Karjalassa
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Naiset kestävän kehityksen vetureina
– Kestävä kehitys on koko ihmiskuntaa koskeva haaste. Naisten rooli sen eteenpäin viejänä on todella
merkittävä, sanoo europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
‒ Tutkimusten mukaan naiset ovat kaikissa kulttuureissa 20—30 prosenttia miehiä tietoisempia ympäristöasioista. Naiset
kannattavat ihmisoikeuksia ja ovat suvaitsevaisempia erilaisuutta kohtaan. Kun pidämme mielessä, että maailman väestöstä
yli puolet on naisia, naisilla on todellista
massavoimaa, korostaa Sirpa Pietikäinen.
Naisten tietoisuus kestävän kehityksen
tärkeydestä pohjautuu naisten empaattisuuteen. Naisten on täytynyt lapsia hoitaessaan osata asettua toisten ihmisten asemaan ja pitää huolta perheestä ja perheen
hyvinvoinnista. Ympäristön kestävyydestä
huolehtimisessa on kyse samasta asiasta eli
kyvystä asettua tulevien sukupolvien asemaan.

Ajattelu muuttumassa
Sirpa Pietikäinen on toiminut pitkään politiikanteon huipulla. Kansanedustajana,
ministerinä ja europarlamentaarikkona hän
on saanut pohtia maailmanlaajuisia ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita monelta eri kantilta.
‒ Kestävän kehityksen saralla on nyt
käynnissä aivan valtaisia ajattelutavan
muutos ja siirtyminen siiloajattelusta holistiseen ajatteluun.
Kestävän kehityksen haasteet ovat monimutkaisia ja laaja-alaisia ongelmia, jossa
kaikki vaikuttavat kaikkeen. Siiloajattelussa asioita tarkastellaan ongelma kerrallaan
irrallaan muista haasteista. Tämä on johtanut muun maussa siihen, että kun ilmastonmuutosta on yritetty ratkaista suosimalla
bioenergiaa yhtäällä, on toisaalla saatettu
lisätä ruoantuotannon ongelmia. Viljakasveista on tullut biopolttoainetta, kun pelloilla on siirrytty ravinnon kasvattamisesta
biopolttoaineiden viljelyyn.
Holistinen, laaja-alainen ajattelu soveltuu ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen
paremmin, sillä kestävää kehitystä ei voida
edistää monimuotoisesti ottamatta huomioon laaja-alaisesti eri tekijöitä.
‒ Tässä kohtaa kuvioon astuvat naiset,
joilla on luontainen kyky tarkastella asioita
laajasti ja ajatella monia asioita yhtä aikaa
tavoitteesta käsin.

Naisjärjestöissä on voimaa
Kun ottaa huomioon edellä mainitut naisten vahvan ympäristötietoisuuden, empaattisuuden ja kyvyn ajatella laaja-alaisesti,

”Minulla on erittäin vahva usko naisjärjestöjen ja -verkostojen voimaan”, sanoo
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
Soroptimisti-lehden haastattelussa.

Sirpa Pietikäinen
Ammatti: Euroopan parlamentin
jäsen vuodesta 2008. Vuosina
1991–1995 ympäristöministeri ja
vuosina 1983–2003 kokoomuksen
kansanedustaja.
Koulutus: kauppatieteiden
maisteri
Koti: Hämeenlinnassa ja
Brysselissä
Perhe: mies, äiti ja kolme kissaa
Harrastukset: vaeltaminen
ja muu luonnossa liikkuminen,
lukeminen sekä kulttuuri kaikissa
muodoissaan
niin mitä saadaankaan aikaan, kun naiset
verkottuvat ja toimivat kansallisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa ja kansalaisjärjestöissä.
‒ Minulla on itse asiassa hirveän kova
usko naisjärjestöjen ja -verkostojen voimaan, sanoo Pietikäinen.
‒ Soroptimistien kaltaiset naisjärjestöt
voivat vaikuttaa monella eri tavalla kestävän kehityksen osa-alueiden edistämiseen.

Paikallistasolla naisjärjestöt voisivat järjestää kestävän kehityksen tapahtumia, jossa
keskustellaan ja tehdään yhdessä konkreettisesti jotakin vaikkapa kierrätyksen
tehostamiseksi ja ympäristötietoisuuden
lisäämiseksi.
Naisten tukeminen ja kannustaminen
ovat tärkeitä tavoitteita soroptimisteille.
Tämä istuu luontevasti kestävään kehitykseen olennaisesti kuuluvaan sosiaaliseen
vastuuseen. Yhtenä mahdollisuutena Pietikäinen näkeekin naisverkostojen tehtävän
tukea maahanmuuttajanaisten kotouttamista uuteen kotimaahan ja kulttuuriin.
‒ Maahanmuuttajista erityisesti naiset
jäävät usein kotiin ja saavat siten hitaammin sosiaalisia kontakteja paikallisiin
naisiin. Naisjärjestöt voisivatkin aktiivisemmin kutsua maahanmuuttajia omiin tilaisuuksiinsa ja tutustua heihin paremmin.
Se lisää molemminpuolista ymmärrystä ja
edistää yhteisöllisyyttä.

Tyttöjä pitää tukea
Tyttöjen tukeminen kehitysmaissa on Pietikäiselle erittäin tärkeää.
‒ Me kaikki tiedämme, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että tytöt
ovat tulevia naisia. Erityisen tärkeää olisi
vaikuttaa yhteisön asenteisiin tyttöjä kohtaan kehitysmaissa. Vaikka laki esimerkiksi kieltäisi lapsiin kohdistuvan väkivallan,
sillä ei ole mitään merkitystä, jos se ei ole
yhteisön arvoissa eikä tyttöjä tueta millään
tavalla.
Pietikäinen peräänkuuluttaa paikallisia
käytännön hankkeita; neuvontaa, paikallisia tukihenkilöitä tytöille sekä asennekasvatusta, ei vain aikuisille vaan myös tytöille
itselleen. Siinä missä aikuisten asennekasvatus korostaa lasten ihmisoikeuksia ja yksilön koskemattomuuden kunnioittamista,
tyttöjen asennekasvatus keskittyy itsetunnon vahvistamiseen. Tyttöjen ei tarvitse
väistyä, vaan heillä on oikeus vaatia turvaa
ja hyvää kohtelua.
‒ Yhteisön asenteiden muuttaminen ja
tyttöjen ihmisoikeuksien tunnustaminen on
kaiken pohja, jos tämä mättää, niin koulutuksesta tai naisten yrittäjyyden tukemisesta ei ole kovin paljon apua kestävän kehityksen näkövinkkelistä.
Teksti: Jaana Lappalainen
Unionin tiedottaja
Kuva: Sirpa Pietikäisen kuva-arkisto
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Miksi jotkut selviytyvät
mistä vain?
Tutkijat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita selvittämään niitä tekijöitä,
jotka auttavat ihmistä selviytymään traumatisoivista kokemuksista.
Tärkeäksi vastaukseksi on osoittautunut resilienssiprosessi, johon
kuuluvat kärsimyksen rinnalla vaikuttavat yksilön ja ympäristön
ominaisuudet.
Resilienssillä tarkoitetaan positiivista selviytymistä elämän äkillisistä muutoksista
ja menetyksistä, kykyä palautua ja toipua
traumatisoivasta tapahtumasta. Tutkimusten mukaan noin puolet ihmisistä on resilienttejä, joustavia ja lannistumattomia
selviytyjiä.
Psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijula on tehnyt uraauurtavaa työtä traumatisoituneiden ja surevien auttamisen ja hoidon kehittäjänä Suomessa. Hän on tutkinut
muun muassa lasten ja nuorten traumaattista surua ja siitä selviytymistä.
Elämän äkilliset muutokset ja menetykset horjuttavat myös lapsen elämän perusteita. Mitkä tekijät lapsen ympäristössä
ovat selviytymistekijöitä?
‒ Resilienteillä lapsilla on ollut yksi välittävä ja huolehtiva aikuinen. Heillä on
myös yksi taito tai lahjakkuus, jossa he
ovat hyviä ja joka auttaa sosiaalisten taitojen kehityksessä ja tunneälykkyyden
vahvistamisessa. Lisäksi näiden lasten persoonallisuudessa korostuu päämäärähakuisuus, sanoo Poijula.

Kuka on resilientti?
Elämä kaikkine käänteineen yllättää meidät jatkuvasti. Muutokset ja vastoinkäymiset haastavat meitä ja mieltämme.
Mitä parempi on resilienssin kykymme,
sitä mielekkäämmin ja menestyksekkäämmin selviydymme ja palaudumme
muutoksista.
Mistä ihminen tietää, onko hän resilientti?
‒ Tätä ei voi tietää etukäteen. Se paljastuu, kun ihminen kohtaa stressaavia arjen
haasteita ja vastoinkäymisiä. Resilienssi
auttaa meitä joustamaan ja orientoitumaan
muutoksissa uudelleen.
Aikuisten selviytymistä tutkittaessa on
havaittu, että resilienttejä ihmisiä yhdistää
älykkyys, ulospäin suuntautuneisuus, sosiaaliset taidot, myönteiset ihmissuhteet,
huumori, joustavuus ja optimismi. Menetyksenkin kohdalla tällaisen henkilön mieleen nousee myös lohduttavia ajatuksia ja
myönteisiä tunteita.

Artikkeli perustuu Soili Poijulan Oulun
sisarpäivillä toukokuussa 2015 pitämään
esitykseen ”Resilienssi - Arjen taikatekijät
selviytymisessä”. Soili Poijula on traumapsykologian ja -psykoterapian keskus Oy
Synolon Ltd:n toimitusjohtaja, psykologi,
psykoterapeutti VET ja työnohjaaja. Häneltä ilmestyy 2016 uusi kirja ”Resilienssi
- muutosten kohtaamisen taito”.
Teksti: Jaana Lappalainen
Unionin tiedottaja
Kuva: Lea Sirén

Yhteistyötä verkostoissa
‒ Verkostoituminen edellyttää halua oppia
toisista, vasta sitten voi tehdä yhteistyötä ja
oppia toisilta ja yhdessä, sanoo SI Oulun
jäsen, Oulun ammattikorkeakoulun osastonjohtaja Kaijaleena Serlo.
Serlo esitelmöi yhteistyön merkityksestä
tämän päivän toiminnassa ja opetuksessa
Oulun sisarpäivillä. Verkostoissa toimimisen konkarina Serlolla oli hyviä vinkkejä
meille, jotka olemme vasta aloittelemassa.
‒ Ryhmiä muodostettaessa pitäisi muistaa
ottaa mukaan hyvinkin erilaisia henkilöitä
ja varmistaa monipuolinen osaaminen. On
tärkeää altistua tiedon jakamiselle ja koke-

miselle, ottaa oppia toisista ja toisilta, eri alojen ihmisiltä.
Serlo kertoi valaisevan esimerkin
onnistuneesta UM:n 13 vuotta kestäneestä kehitysyhteistyöhankkeesta Keniassa. Karibunissa ja Sirisian
kyläyhteisössä vuosina 1994 ‒ 2007
toteutetun projektin tavoitteena oli
tukea kylän tyttökoulua ja edistää
alueen sosiaali- ja terveydenhoitoa.
Teksti: Jaana Lappalainen
Unionin tiedottaja
Kuva: Lea Sirén

‒ Verkostoyhteistyö pohjautuu luottamukseen,
pitkäaikaisiin suhteisiin ja vuorovaikutteisuuteen, sanoo Kaijaleena Serlo.

Soroptimisti

12

Soroptimisti

13

Soroptimisti

14

Soroptimisti

15

Soroptimisti

16

KLUBIT TOIMIVA
T

Kiertotaloutta Forssan malliin
SIE:n teema Lets´go green ‒ Working for
a healthy environment sai Forssan klubin
innostumaan ja olemaan mukana teemaa
edistävissä tapahtumissa paikkakunnan
yritysten ja oppilaitosten kanssa.
Forssan klubi oli aktiivisesti mukana
tekstiilinkeräystempauksessa yhteistyössä
Forssan kaupungin Texvex poistotekstiilipankin ja Hämeen ammattikorkeakoulun
kanssa. Toimitimme klubi-iltaamme käytöstä poistettuja puhtaita vaatteita ja kodintekstiilejä ja varsinaisena tempauspäivänä
olimme vastaanottamassa yleisöltä poistotekstiilejä. Vaatteet toimitettiin Texvex
työpajaan, jossa kaupungin työllistämät
nuoret lajittelelivat ne. Tekstiilit on pystytty hyödyntämään 90 prosenttisesti. Työpajalaiset korjaavat niistä osan myyntiin
kirpputorihinnoin, ehjistä osa menee kriisialueille ja osa kankaista myydään kilohinnoilla kuluttajille. Yhteistyökumppaneille
toimitetaan heidän toiveiden mukaista materiaalia suuremmissa määrin. Loput menee

lumppuina tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi ja
energiajätteeksi Lahden
energialaitokselle.
Forssan soroptimistit
järjestivät myös kestävän
kehityksen seminaarin
teemalla ”Kohti kestäviä
valintoja - miten voimme
vaikuttaa
kiertotalouteen”. Seminaarin suunnittelusta ja toteutuksesta Kestävän kehityksen seminaarin esitelmöitsijät vasemmalvastasi työryhmä pu- la esitelmöitsijät TkT Tuula Pohjola, ravintolayrittäjä Tiina Koski, professori Sirpa Kurppa sekä klubin presidentti
heenjohtajanaan Unionin
Ani Järvinen-Vesala ja Unionin kunniajäsen Marja-Leena
kunniajäsen ja Forssan Puntila.
klubin jäsen, MarjaLeena Puntila. Seminaari koostui kol- ja eettisyyttä. Kolmannessa esitelmässä
mesta esitelmästä: Tekniikan tohtori Tuula paikallinen yrittäjä Tiina Koski valotti,
Pohjola loi katsauksen globaaliin kierto- miten hän on toteuttanut kestävää kehitystä
talouteen ja kestävään kehitykseen. Toi- ravintolaliiketoiminnassaan mm. järkevän
sessa esitelmässä Luonnonvarakeskuksen logistiikan ja lähiruoan käytön kautta.
professori Sirpa Kurppa pohti perheen
Teksti: Mai-Leen Sukki, SI Forssa
arjen ja kuluttajavalintojen ekologisuutta

Tytöt ja naiset rauhanrakentajina
Syyskuussa vietettävän YK:n kansainvälisen rauhanpäivän teemana oli tänä vuonna
“Partnerships for Peace – Dignity for All”.
Rauhankumppanuutta ja kaikkien arvoa
korostavalla teemalla painotettiin sitä, että
rauhan rakentamisessa tarvitaan kaikkia
yhteiskunnan jäseniä.
Lukuisten eri naisjärjestöjen edustajia

saapui kuulemaan Vantaan Nicehearts ry:n
järjestämää rauhanpäivän seminaaria ”Tytöt ja naiset rauhanrakentajina” tiedekeskus Heurekan auditorioon. Toiminnanjohtaja Johanna Sjöblomin aloitteesta lähes
15 vuotta toiminut Vantaan Nicehearts ry
päämääränä on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen, alueellisen hyvin-

voinnin, vaikuttamisen sekä osallisuuden
lisääminen sekä kotouttamisen edistäminen yhteiskunnassamme.
Seminaarin suojelija, SI Finlandin presidentti Minna Lahti, toi tervehdyksen
meiltä soroptimistisisarilta. Tilaisuudessa
kuultiin ajankohtaisia rauhantyöhön liittyviä puheenvuoroja muun muassa työstä
väkivallattoman elämän, rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi, tyttöjen roolista
rauhanrakentamisen historiassa ja somalitaustaisten naisten ajatuksia sodasta ja
rauhasta.
Teksti: Kukka Lehmusvirta, SI Vantaa
Kuvat: Heli Kolho, SI Vantaa
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Valokuvaaja ja
kirjantekijä

Taitava valokuvaajasisaremme Heli Kolho
Vantaan Soroptimistiklubista hyörii tottuneesti kameraa käyttäen erilaisissa tapahtumissamme. Ensimmäiset kosketukset
valokuvaukseen alkoivat jo 1980-luvun
loppupuolella, miehensä yrityksen kautta.
Vuosituhannen alussa hän suoritti valokuvaajan ammattitutkinnon ja vähän myöhemmin, vuonna 2005, yrittäjän erikoisammattitutkinnon.
Vuonna 2010 Heli järjesti Vantaalla
Siivellä-näyttelyn, joka on myöhemmin
kiertänyt pitkin Suomea. Jokaisen valokuvatun taulun keskeisessä osassa on enkeli
ja runotekstit kuviin on tehnyt Helin hyvä
ystävä. Näyttelyn pohjalta syntyi Siivellärunokirja.
Parivaljakolta ilmestyi toinen runokirja
Sinulle vuoden 2014 lopulla.
Viime vuonna Heli kuvasi myös nukkekoteja ja kirja ilmestyikin vielä samana
vuonna. Se oli hauska, mutta haastava tehtävä, sillä kuvattavien kohteiden koko oli
1:24.
Vantaan Soroptimistiklubi on jo vuosia
ollut mukana Vantaan kaupungin maahanmuuttajanaisten kotouttamisohjelmassa.
Se on mahdollistanut Helin tämän hetkisen
projektin eli pääsyn valokuvaamaan heidän
kotejaan.
Teksti: Sirpa Kiilunen, SI Vantaa
Kuva: Matti Kolho/Kuvasuomi

Friendship Link-yhteyttä
Salzburgissa
Kaksi vuotta sitten SI Finlandin 60-vuotis- ja oman klubimme 50-vuotisjuhlassa
Sibeliustalolla Lahdessa meillä oli ilo istua
samassa illallispöydässä Salzburgin klubin
neljän sisaren kanssa ja viettää ikimuistoinen juhlailta. Salzburgin sisaret olivat tulleet tapaamaan Suomeen muuttanutta jäsentään Edeltraud Berger-Thorströmiä.
Iloksemme Edeltraud liittyi klubimme
jäseneksi keväällä 2014. Vähitellen syntyi
ajatus jatkaa ystävyyttä Salzburgin klubin
kanssa, joten päätimme esittää klubille Friendship link -yhteyden solmimista. Huhtikuussa 2015 matkasimme viiden sisaren
voimin Salzburgiin vahvistamaan ja juhlistamaan ystävyyttämme.
Salzburgin sisaret olivat loihtineet meille
upean ohjelman, johon sisältyi sekä kulttuuria että kaupunki- ja luontoretkeilyä.
Vieraanvaraisuutta ja ystävyyttä osoitti se,
että moni klubin jäsen oli mukana seurana,
oppaina ja kuljettajina. Huikea kokemus
oli nousu lähes 2000 metriä korkealle Untersbergille, jonka huiput olivat vielä paksun lumikerroksen peittämät.
Salzburgin klubilla on ollut tapana järjestää hyväntekeväisyyskonsertti. Tänä keväänä he halusivat järjestää sen Hellbrunnin linnassa vierailumme aikana. Upeassa
selloluokan lahjakkaiden nuorten soittajien
ja laulajien konsertissa kuulimme Bachia,

Vivaldia ja Mozartia. Konsertin tuotto lahjoitettiin Hospiz Bewelungille, nuorten ja
lasten palleatiivisen hoidon tukemiseen.
Matkalla kuulimme heidän muistakin toiminnallisista projekteistaan, kuten pyöräilyn ajo-opetuksesta maahanmuuttajille.
Klubiemme lämminhenkistä ystävyysjuhlaa vietettiin arvokkaassa, vanhassa
Hohensalzburgin linnassa yli kolmenkymmenen soroptimistin kesken. Unionimme
tervehdyksen juhlaan toi klubimme jäsen,
varagovernor Katri Penttinen. Ystävyysklubien presidentit Barbara Schubert ja
Arja Leijala vahvistivat puheissaan ystävyyttä ja toivoivat Friendship Link -toiminnan jatkuvan aktiivisena pitkään.
Teksti: Edeltraud Berger-Thorström ja
Arja Leijala, SI Helsinki III Helsingfors
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Ystävyysklubitoimintaa uuden
soroptimistisisaren silmin
En ollut vielä ehtinyt yhteenkään oman
klubini kokoukseen, kun soroptimistikummini ehdotti, että lähtisin klubin mukaan
Norjaan ystävyysklubimme SI Listerin
vieraaksi.
Vastaanotto Norjassa oli lämmin. SI
Lister koostuu hyvin erilaisia ammatteja edustavista vahvoista naisista, joilla on
hyvä yhdessä tekemisen meininki. Jo ensimmäisenä iltana nautimme klubilaisten
yhteistyössä valmistamasta täydestä illallisesta. Illan keskustelunaiheet vaihtelivat
vanhustenhoidosta,
terveyspalveluiden
uudelleen järjestämiseen sekä tuulivoiman
tuottamiseen.
Ohjelmaan kuului kiertoajelua LounaisNorjan kauniissa maisemissa, juhlaillallinen, kävelyretkiä sekä paljon kiinnostavia
keskusteluja. Vierailun aikana tutustuimme
myös muutamaan isoon, yli 200 vuotta
vanhaan hirsitaloon, joita yksinasuvat sisaret kunnostivat innolla ja omin voimin;
aika mykistävää!

SI Kauniainen-Grankulla klubin sisaret Maija, Marja-Liisa, Marjut, Leena, Christel ja
Annamari kävelyretkellä Norjassa.
Matka oli hyvä tapa tutustua oman klubini mukana olleisiin sisariin. Samalla taisin
löytää omaan alkavaan soroptimistitoimintaan näkökulman: lähiauttamisen, tyttöjen

aseman kohentamisen ja tytöille esimiesmallin antamisen lisäksi ilman muuta pohjoismainen yhteistyö ja ystävyysklubitoiminta.
Teksti ja kuva: Annamari Räty,
SI Kauniainen-Grankulla

Uudenkaupungin Soroptimistiklubi
vietti 60-vuotisjuhlaa
Syksyllä 1955 Uuteenkaupunkiin perustettiin Soroptimistiklubi kuudentena klubina Suomessa! Vihkiäisjuhlaa vietettiin
18.10.1955 Ravintola Kirstassa. Nyt juhlimme 60-vuotistaivaltamme Ravintola
Pookin Liiterissä kauniissa kesäsäässä.
Mukana olivat Friendship Link -klubistamme Walesin Bridgendistä vierailuille
saapuneet sisaret, Unionin edustajat sekä
muista klubeista edustajansa lähettäneet
sisaret. Juhlimme yhdessä ensin lounaalla
ja sen jälkeen osallistumalla Crusell-viikon
päätöskonserttiin.
Juhlalounaalla julkistimme 60-vuotishistoriikkimme, jonka esitteli teoksen kokoaja Taina Engros. Historiikissä jokainen
presidentti viimeisen kymmenen vuoden
ajalta kertoo omasta presidenttikaudestaan
mieleenjääneimmät tapahtumat ja valottaa siten omaa kaksivuotiskauttaan. Tässä
muutamia poimintoja näistä muisteluista:
Kymmenen vuotta sitten vietimme
50-vuotisjuhlaamme. Paula Vainion presidenttikaudelta mieleen jäivät tyttökalenteri

Uudenkaupungin Friendship Link klubin sisaret Walesin Bridgendistä kotiinlähtötunnelmissa.
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sekä klubimme uudet, ensimmäiset käädyt.
Kristiina Siren-Kittamaa oli ensimmäinen presidentti, joka niitä kantoi. Kristiinan
kaudella hyödynsimme Savonlinnan klubilta saamaamme ideaa rauhanesiliinoista,
jotka osoittautuivat suureksi hittituotteeksi Wanhan Ajan joulumarkkinoilla. Sari
Mykrä seurasi Kristiinaa presidenttinä.
Sarin kaudella suuri kohokohta oli ensivisiittimme Bridgendin klubissa. Tällöin
kävimme onnittelemassa silloin 60-vuotiasta ystävyysklubiamme. Sari luovutti
presidentinkäädyt Marja-Terttu Parsamalle. Toimintastrategia päivitettiin vastaamaan jäsenkyselymme tuloksia antoisan
keskustelun siivittämänä. Painopiste tuli
paikalliselle toimimiselle ja näkyvyyden

SI Uudenkaupungin presidentti Eija
Konttinen ja varapresidentti Paula Vainio vieraita vastaanottamassa. Kuva: Asta
von Frenckell
lisäämiselle. Marja-Tertun kaudella valitsimme ensimmäisen stipendiaattimme,

joka kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2015.
Merja Alastalo seurasi Marja-Terttua presidenttinä. Tällöin keskitimme lähes kaiken varainhankinnan ”stipendirahastoon”.
Oli jälleen meidän vuoromme järjestää
Länsirannikon Sisartapaaminen. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle presidentiksi valittiin Eija Konttinen ‒ hänelle sattui onni
olla vastuussa, kun juhlimme toimintamme
kuuttakymmentä vuotta.
Teksti: Eija Konttinen ja Paula Vainio,
SI Uusikaupunki
Kuva: Paula Vainio, SI Uusikaupunki
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Vantaan Soroptimistiklubi 40 vuotta

Kynttiläseremoniassa (vas.) Sirpa Kiilunen, Ulla Maijala, Kersti Rantasalo ja Minna
Lahti.
Runsas joukko soroptimistisisaria, ystäviä
ja yhteistyökumppaneita saapui juhlistamaan SI Vantaan 40-vuotista taivalta lokakuisena perjantai-iltana Myyrmäen kirkolle. Juhlaväen toivotti tervetulleeksi klubin
presidentti Sirpa Kiilunen, minkä jälkeen
hiljennyimme kuulemaan ja katsomaan
sekä kynttiläseremoniaa että klubin sihteerin, valokuvaaja Heli Kolhon koskettavaa
Polullasi ihminen videoesitystä. Vantaan
kaupungin tervehdyksen toi monikulttuurisuusasian päällikkö Hannele Lautiola ja
Soroptimistien tervehdyksen SI Finlandin
presidentti Minna Lahti. Historian havinaa kuvin ja sanoin sekä monin hauskoin
muisteluin kuulimme Helin ja Sirpan ja
myös perustajajäsentemme kertomina.

Vantaan Soroptimistiklubin toiminta on
monipuolista ja se tekee yhteistyötä myös
muiden vantaalaisten naisjärjestöjen kanssa. Omissa kuukausittain pidettävien klubiiltojen ohjelmassa on niin kansainvälisiä
aiheita, hemmottelu- ja hyvinvointitapahtumia kuin paikallisia yrityskäyntejä tai
retkiä lähiseudulle – yhdessä pääkaupunkiseudun soroptimistiklubien tai muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa. Jo vuodesta 2007
klubilaiset ovat tavanneet maahanmuuttajanaisia erilaisten teemojen ympärillä.
Edelleen jatkuvassa yhteistyössä tutustutaan myös eri maiden ruokakulttuureihin.
Vantaan Soroptimistiklubi on mukana
vantaalaisten naisjärjestöjen jokavuotisessa Wähäjoulu-juhlassa, Helminauha-

Vantaan klubin perustajanaiset. Takana
Päivi Maula, Ulla Maijala, Kaija Haltia
ja edessä Aune Linden ja Berit Aimonen.
seminaarissa ja Hyvinvointimessuilla, ja
osallistuu Kansainvälisen naistenpäivänjuhlan järjestelyihin, jossa valitaan Vuoden
länsivantaalainen maahanmuuttajanainen.
Jäseniä on mukana myös Luetaan yhdessä - toiminnassa. Klubi tukee stipendillä
vuosittain yhden DIAK-ammattikorkeakoulun opiskelijan naistyöhön liittyvää
opiskelujaksoa ulkomailla sekä kuukausittaisella tuella lukuluokkaa Kolumbiassa.
Ystävyystoimintaa pidetään yllä Saksassa
Gaggenau-Murgtalin Soroptimistiklubin
kanssa.
Teksti: Kukka Lehmusvirta, SI Vantaa
Kuvat: Heli Kolho, SI Vantaa
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Ompelukoneita Tansaniaan
ja nostetta nokialaisnuorille
SI Nokian saama tilkkupeittolahjoitus
muuntui rahaksi vuoden 2014 sisarpäivillä järjestetyissä arpajaisissa ja mahdollisti klubin osallistumisen ompelukoneiden hankintoihin Tansanian Kilingin
kouluissa. Varsinaisesta sisarpäivien tuotosta klubi on suunnannut suuren osan
nokialaisten nuorten hyväksi.
Tansanian Sanya Juussa sijaitsevan
Kilingin koulujen lapset opettelevat ompelemista. Kouluille hankittiin vuoden
2015 alussa lahjoitusten avulla kymmenen uutta ompelukonetta, joita käyttävät
sekä tytöt että pojat, kaikki yhtä innokkaasti. Valmista syntyy: paitoja, hameita, kasseja. Ompelutunneilla korjataan
myös monen oppilaan rikki mennyt
koulupaita. Hyötykäyttö ulottuu koteihin asti. Kukaties jotkut lapsista saavat
ompelutunneista pohjan ja sysäyksen tulevaan ammattiinsa.
Nokian klubi oli mukana Kilingin om-
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pelukonehankinnoissa kuudella koneella.
Loput neljä lahjoitti suomalainen Heikki
Tidenberg. Myös kankaita ja lankoja on
saatu lahjoituksina Suomesta.

Nostetta nuorille

Oppimisen iloa Kilingin alakoulun ompelutunnilla. Koulut kiittävät arvan ostaneita soroptimisteja.

Kaudella 2014‒2015 olemme antaneet rahalahjoituksia sekä Nokian seurakunnan
diakoniatyöhön nuorten harrastusten tukemiseksi että Naisten Pankille kehitysmaiden naisten ammattiin valmistumisen
tueksi. Helmikuussa 2015 it-alan markkinoinnin ammattilainen Annette Kauppinen piti kutsustamme Nokian koulujen
9-luokkalaisille sparrausluennot tavoitteenaan ”antaa siivet nuorille”. Samassa
kuussa järjestimme Nokian lukiolaisille
esitelmätilaisuuden, jossa VTT Sonja Kurtén-Vartio kertoi työstään kansainvälisissä
siviilikriisinhallintatehtävissä. Vuosittain
toteutamme Nostetta nuorille -teemaa koulunsa päättävien tyttöjen stipendeillä ja
ghanalaista Plan-kummityttöä tukien.
Teksti: Tellervo Vahala, SI Nokia
Kuva: Sinikka Kuusniemi

Suoraa avustusta tyttöjen koulutukseen
Karatunissa Tansaniassa toimii tyttöjen
ompelukoulu luterilaisen seurakunnan yhteydessä. Mikkelin klubilla on tässä koulussa kaksi kummioppilasta, joille klubimme kustantaa kaksivuotisen koulutuksen
lukukausimaksut.
Kouluttautumalla nuoret tytöt välttävät
yleiset lapsiavioliitot ja saavat siirrettyä
runsaat synnyttämiset aikuisikään. Opiskelu mahdollistaa maassa tytöille niin harvinaisen ammattitaidon ja omia ansioita.
Koulun 15‒20 -vuotiaille tytöille opetetaan
käsitöiden lisäksi kristillistä kasvatusta ja
erilaisia elämäntaitoja.
Klubimme lisäksi eri naisjärjestöt Mikkelissä ja Kouvolassa avustavat Qurusin
ompelukoulua käsityömateriaalien ja lukukausimaksujen muodossa. Viime maaliskuun matkalla veimme kouluun saksia,
neuloja, nappeja, neppareita, lankoja, kankaita sekä avustuksia lukukausimaksuihin
sekä uusien koneiden hankintaan.
Tarkoituksenmukaisesti ja hyvin kohdennetusti avustukset saavat aikaan hienoja tuloksia. Oli häkellyttävää nähdä ne
innokkaat ja iloiset koululaiset, joiden
koulunkäynnin oli mahdollistanut ompelukoulun tyttöjen valmistamat kouluasut. Oli
suuri ilo ja sykähdyttävä elämys olla luo-

Tansanialaista ystävällisyyttä, ompelukoulun tyttöjä ja Sirkka-Liisa Huuhtanen.
vuttamassa suomalaisten naisten avustuksia - erityisesti, kun kaikki avustukset ojennettiin suoraan ompelukoulun johtajalle
Teksti: Sirkka-Liisa Huuhtanen, SI Mikkeli

Soroptimisti

21

Jäinen rakkaus ajoi diplomi-insinöörin
ylituomariksi ja Suomen
urheilun lähettilääksi

Marie Lundmark – muutamia Valittiin vuonna 1994 ISU:n ensimmäi
seen muodostelmaluistelun tekniseen
nostoja elämänuran ja
komiteaan. Oli tekemässä lajista MMhistorian varrelta
SI Turku Aboa 1978–
Synt. ent. Tšekkoslovakiassa, Pardu
bicessa 1944
Muutti Suomeen Paraisille 1969
Dipl. ins. (kemia), informaatikko, Hel
singin teknillinen korkeakoulu
projekti-insinööri (1970–1974) ja
tietopalvelun päällikkö (1975–2004)
Partekilla
Vuodesta 1977 ISU:n yksinluistelun
tuomarina, ylituomarina 1990 alkaen
Vuodesta 1989– ISU:n tuomarina jää
tanssissa, ylituomarina 1997 alkaen
1993–96 ja 1999–2002 Suomen Tai
toluisteluliiton puheenjohtajana
1996–2004 Suomen Olympiakomi
tean hallituksessa

kelpoisen 2000.
Vuodesta 2002 alkaen ISU:n hallituk
sessa taitoluistelun kehittäjänä ja lajin
etujen vaalijana
Taitoluistelun tekninen johtaja talviuni
versiadeissa vuodesta 2007
ISU:n tekninen delegaatti vuosien
2014 (Sotši) ja 2018 (Etelä-Korea)
olympiakisoissa
Palkittu muun muassa Suomen olym
piakomitean ansioristillä 2007, Ope
tus- ja kulttuuriministeriön Pro urheilu
-mitalilla 2010 ja Suomen urheilun
lähettiläs -erikoispalkinnolla.
Puhuu tšekkiä, suomea, ruotsia, eng
lantia, saksaa ja venäjää

Sanonta ”rakkaus lajiin” saa Marie Lundmarkista puhuttaessa ihan uudenlaisen
merkityksen. SI Turku Aboa -klubissa sen
perustamisesta (1978) asti vaikuttanut Marie on niin tyyni, ettei voisi kuvitella, minkälainen historia ja arki hänellä yhä tänä
päivänä taitoluistelun parissa on.
Lukuisia ansioristejä saanut nainen on
palkittu viimeksi tammikuussa huimalla
tunnustuksella: Suomen urheilun lähettiläs
-elämäntyöpalkinnolla. Tätä ennen hän sai
myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Pro
urheilu -mitalin 2010.
Nyt kahvikupilliset juodaan sopivasti
Tšekin- ja Korean-matkan välissä – Koreaan pitää taas lähteä katsomaan, missä
mallissa 2018 talviolympialaisten valmistelut ovat. Jäähallin rakennus on vasta meneillään.
– Urheilu ja monenlainen vapaaehtoistoiminta esimerkiksi juuri Soroptimisteissa
ovat minulle tärkeitä harrastuksia. Soroptimistien myötä kotiuduin aikoinani todella
nopeasti Suomeen ja sain ihania ystäviä.
Taitoluistelu taas on minulle suuri rakkaus,
sitä hengitän ja sen parissa teen töitä niin
kauan kuin pystyssä pysyn, Marie nauraa.
Entisessä Tšekkoslovakiassa syntynyt
Marie harrasti taitoluistelua ja opiskeli
vanhempiensa toiveesta kemiaa sikäläisessä yliopistossa. Hän tuli sattumalta vaihtoopiskelijaksi Suomeen Paraisille 1968 ja
miltei sille tielle jäi. Hän palasi hetkeksi
Tšekkeihin, mutta rakkaus lennätti hänet
pian takaisin Suomeen.
– Vaikka oli muuttoni kova pala vanhemmilleni, Marie myöntää.
– Kotikasvatukseni oli rakastava mutta
melko tiukka. Se on auttanut keskittymisessä ja ajansuunnittelussa. Pystyin opiskelemaan, olemaan töissä ja tekemään samaan aikaan huippu-urheilua. Kotoa opin
myös vastuunottoa ja muiden ihmisten
huomioonottamista, kiittää Marie Lundmark.
Nyt Marien silmissä kiiltää yksi tavoite,
jonka hän vielä toivoisi luistelun parissa
saavuttavansa. Se on muodostelmaluistelun saaminen olympialaisiin.
– Ehkä sitten vähän hengähdän. Ehkä.
Teksti: Heidi Pyhälahti, SI Turku Aboa
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Let's go Green – pallo pyöri Soror Optima

Golfissa

Tämän vuoden Soro Optima Golf pelattiin Tampereella 50 vuotta täyttäneen
Tammer-Golfin aurinkoisella kentällä. Järjestyksessä 22. kisaan osallistui
24
soroptimistigolfaria.
Lämmihenkinen kilpailu
palkitsi jokaisen osallistujan.
Kilpailu käytiin kahdessa sarjassa. Sarjan PB24
voitti Porvoo-Borgå klubin Riitta Luoto ja toisen
sarjan Järvenpään klubin
Tuire Vainio, joka löi
myös pisimmän draivin.
Lähemmäs lippua kilpailu
jäi griiniosumitta.
Kiitos Soror Optima
Golf -kisojen henkiselle äidille ja kannustajalle Kirsti Varikselle, Helsingin klubista.
Pohjois-Pirkanmaan klubi järjestää vuoden
2016 kisat Ähtärissä 13.8. Merkitkää aika
kalenteriin!
Tammerkosken ja Tampereen klubien
yhteistyötä tapahtuman suunnittelussa, järjestämisessä ja hyväntekeväisyysosuuden

Tukea
tyttögolfareille

keräämisessä oli tukemassa monien sisarten ohella viisitoista yritystä.
Hyväntekeväisyyteen koottiin varoja
myymällä jäsenkunnalle Soror Optima
Golf -palloja, joista saadulla tuotolla tuettiin Tammer-Golfin tyttöjuniorityötä ja

Nepalin sisarjärjestöä Nepalin maanjärjestyksen uhrien avustamisessa.
Teksti: Eva Hänninen-Salmelin,
SI Tammerkoski
Kuva: Heli Peltoniemi, SI Tammerkoski
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Tammerkosken ja Tampereen Soror Optima Golf -kisan järjestelytoimikunnan
jäsenistä Seija Kärkkäinen ja Heidi
Tukkimies Tampereen ja Eva Hänninen-Salmelin ja Leena Strandén
Tammerkosken klubista ojensivat avustuslahjakirjan Tammer-Golfin naistoimikunnan päättäjäisissä toimikunnan
puheenjohtaja Marja-Leena Lähteenmäelle. Vuorossa oli myös osallistuminen stipendien jakamiseen yhdelletoista
nuorelle tyttöpelaajalle. Lisäksi jokainen sai Soror Optima Golf -logollisen
pallon.
Teksti: Eva Hänninen-Salmelin,
SI Tammerkoski

Kuvassa vasemmalta oikealle Heidi Tukkimies ja Seija Kärkkäinen Tampereen klubista, stipendinsaajat Veera Mikkonen, Sally Koski, Petra Puronurmi ja Pia Vilonen,
Eva Hänninen-Salmelin ja Leena Strandén Tammerkosken klubista.
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Naishehkua
Yhteisöllisyyden ja kestävän Minna Canthin
kehityksen kannustuspalkinto hengessä

Rengon koululle

Palvelupäällikkö Nikke Keskinen (oikealla) ja palvelujohtaja Mika Mäkelä (keskellä) Lasten ja nuorten palveluista sekä kouluterveydenhuollon esimies Sari Tuomivaara (vasemmalla) ovat yhteistyössä ideoineet ja vieneet Hämeenlinnan soroptimistien
haastetta eteenpäin oppilashuoltoryhmille. Keskellä tunnustusmaininnan saaneen Seminaarin koulun rehtori Joni Tikkala ja apulaisrehtori Kristiina Silokangas sekä palkinnon luovuttajan SI Hämeenlinnan puheenjohtaja Mirja Lumiaho-Suomi (toinen
vasemmalta).
Hämeenlinnan soroptimistit tekivät aloitteen kaupungin Lasten ja nuorten palveluille koulujen haastamisesta yhteisöllisyyteen ja kestävän kehityksen edistämiseen.
Lasten ja nuorten palvelut veivät haasteen
kouluille, joita pyydettiin osoittamaan, miten ne lisäävät yhteisöllisyyttä ja kestävää
kehitystä käytännön toimissa.
Hämeenlinnan soroptimistit halusivat
tukea nuorten syrjäytymistä ehkäisevää
toimintaa ja samalla kestävän kehityksen
toteuttamista. Kouluikäisten arki on keskiössä, sillä peruskoulu kokoaa ikäluokat ja
vaikuttaa kattavasti kasvavien asenteisiin
ja toimintatapoihin. Hämeenlinnan Sor
optimistiklubi lahjoitti Lasten ja nuorten
palvelujen hallinnon ja kouluterveydenhuollon kanssa suunnitellun 500 euron
kannustuspalkinnon Rengon koululle, joka
on parhaiten toteuttanut yhteisöllisiä toi-

mia kiusaamisen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi sekä edistänyt kestävää kehitystä.
Lisäksi Seminaarin koululle annettiin tunnustusmaininta aktiivisista toimista kestävän kehityksen edistämisessä. Hämeenlinnan 23 koulusta viisi vastasi kyselyyn,
jonka perusteella palkitseminen tapahtui.
Kannustuspalkinto toteuttaa Suomen soroptimistien yhteistä Kouluta‒Rohkaise‒
Tue -teeman Nostetta nuorille -hanketta ja
SIE:n Let's go green -teemaa.
Teksti: Mirja Lumiaho-Suomi,
SI Hämeenlinna

SI Jyväskylän pastpresident 2012‒2014
Elli Ojaluoto.
Jyväskylän ja Jyvässeudun soroptimistit
järjestivät yhdessä 12 muun paikallisen
naisjärjestöjen kanssa tunnelmallisen juhlan Minna Canthin syntymäpäivänä ja tasa-arvon päivänä 19.3.2015 Jyväskylässä.
Paikkana oli, kuinkas muuten, Minnansali
Jyväskylän kaupunginkirjastolla.
Juhlapuhuja dosentti Raija Julkunen
pohti juhlapuheessaan hoivaa ja sitä, voidaanko osoittaa hoivalla olevan sukupuoli.
Juhlan juonsi Siru Kovala ja illan aikana
saimme kuulla musiikkiesityksiä ja lausuntaa.
Esiintyjinä olivat mm. iranilais-suomalainen tyttöbändi Aurinko Dokhtaroon ja
Pauliina Kinnunan säestäjänään Mikael
Papatheocharias. Kanteleinprovisaation
esitti Olga Kolari ja lausuntaa Maija Piitulainen.
Illan aikana järjestettyjen arpajaisten
tuotto lahjoitettiin Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki -yhdistykselle tyttöjen ja
naisten toimintaan.
Naiskysymys ei ole naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys (Minna Canth, 1893).
Teksti: Paula Korkalainen, SI Jyväskylä
Kuva: Seija Tiihonen
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Espoon klubin jouluinen
tervehdyskäynti Palvelukoti Hopeakuuhun
Espoon klubin sisarten askartelemilla joulutähdillä koristeltu joulupuu ilahdutti Olarissa sijaitsevan palvelukoti Hopeakuun
asukkaita joulun 2014 aikaan.
Vierailimme Irmeli Kaarion, MarjaLeena Pengermän ja Pirjo Tiaisen voimin palvelutalossa joulun alla ja vietimme
talon asukkaiden kanssa rauhallisen keskustelutuokion glögiä ja sisarten leipomia
joululeivonnaisia nauttien. Osasto, jolla
vierailimme, oli avattu vain muutama päivä aikaisemmin ja asukkaat olivat juuri
muuttaneet sinne. Uudet tilat ja huoneet,
joissa jokaisella on oma parveke, miellyttivät kovasti. Osastolla oli vasta seitsemän
asukasta, joista kuusi oli viettämässä iltapäivähetkeä kanssamme. Kuulimme mielenkiintoisia tarinoita asukkaiden elämästä,
perheistä ja joulusuunnitelmista.
Espoon klubi tulee jatkamaan yhteistyötä Hopeakuun kanssa ja tarkoitus on käydä
ulkoiluttamassa asukkaita.
Teksti ja kuva: Pirjo Tiainen,
SI Espoo

Espoon klubin sisaret pikkujoulujuhlassa. Etualalla palvelukoti Hopeakuuhun joulutervehdykseksi koristeltu joulupuu.

Yrteistä eliksiiriä – ystävyysillallinen
nuorten tukemiseksi

SI Hämeenlinna järjesti keväisen ystävyysillallisen, joka nautittiin naapuriklubien, UNICEF:n
edustajan ja ystävien kesken Hämeenlinnan Raatihuoneella. Klubisisaremme Pirjo Päivärinta tuotti
illallisen ja opasti luonnonyrttien käyttöön, joita
saimme maistella kaikissa menuun ruuissa. Pääruoka, väliruuat ja jälkiruoka toivat lautasillemme
uusia herkullisia makuja luonnosta ja lähituottajien
metsistä, pelloilta ja järvistä.
Iltaan kuului myös SIE:n Past Vice Presidentin
Leena Viitaniemen esitys organisaatiostamme ja
Ruandan soroptimistien ylläpitämästä koulusta.
Klubin presidentti Mirja Lumiaho-Suomi kertoi,
että edellisen vuoden illallisen tuotto, 500 euroa,
jaetaan kannustepalkintona sellaiselle Hämeenlinnan koululle, luokalle tai ryhmälle, joka parantaa
käytännön toimin yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä omassa koulussaan. Nyt pidetyn illan tuotto
tulee tukemaan Kouluta-Rohkaise-Tue sekä Let's
go green -teemoja.
Illallisella julkistettiin ja myytiin SI Hämeenlinnan Eija Hyvärisen järjestämillä klubilaisten talkoilla ylijäämäkankaasta valmistettuja kestopusseja hedelmien ja vihannesten ostoon muovipussien
välttämiseksi.

Leena Viitaniemi ja Pirjo Päivärinta yhdessä Hämeenlinnan ja naapuriklubien
sisarien ja ystävien kanssa.

Teksti ja kuva: Mirja Lumiaho-Suomi,
SI Hämeenlinna
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Soroptimist International Finland ry:n kunniajäsen

Anni Björklund (02.04.1925–31.12.2014)
Anni Björklund oli todellinen soror optima eli paras sisar. Sanavalmiutensa ja
tarmokkuutensa hän oli perinyt lapsuuden
kodistaan, jossa Linda ja Väinö Tanner
kannustivat myös perheen tyttäret opiskeluun ja osallistumaan sota-aikana monipuolisesti perheen askareisiin.
Anni Björklund valmistui kemian diplomi-insinööriksi vuonna 1949, toimi lehtorina, tutkijana, biokemistinä ja väitteli
1970 tekniikan tohtoriksi. Hän teki pitkän
ja arvostetun työuran sairaalakemistinä.
Anni liittyi Helsingin vanhimpaan soroptimistiklubiin 1959. Anni oli Tampereen klubin jäsen 1966‒82. Mäntästä muuton myötä Anni siirtyi takaisin Helsingin
klubiin, jossa hän oli useaan kertaan hallituksen jäsen, sihteeri, presidentti ja edustaja Unionin kokouksissa. Kielitaitoinen
Anni hoiti esimerkillisesti ystäväklubien
kirjeenvaihtoa ja piti suhteita yllä ulkomaisiin ystäväsyysklubeihin.

Vuosina 1977‒79 Anni
toimi varagovernorina ja
1979‒85 Euroopan federaation stipenditoimikunnan jäsenenä ja 1979‒81
federaation stipenditoimikunnan puheenjohtajana. Soroptimistina ansioitunut Anni Björklund
kutsuttiin 1997 Soroptimist International Fin- Kynttiläseremonia SI Helsinki klubin 50-vuotisjuhlassa
land ry:n kunniajäseneksi 2002. Vasemmalta SI Presidentti Irmeli Torssonen, Unioja 2006 hän sai Unionin nin kunniajäsen Anni Björklund, Unionin presidentti Eva
standaarin kiitoksena esi- Hänninen-Salmelin ja Helsingin klubin presidentti Marmerkillisestä kansainväli- ketta Forsell.
sestä soroptimistityöstään.
Anni Björklund osallistui useisiin Eu- jestelyihin Anni osallistui kuudetta vuotta.
roopan federaation kongresseihin ja SI:n
Anni Björklundia lämpimästi muistaen
konventioon 1991 ja 1999. Suomessa piInga Blåfield-Aaltonen,
detyn kansainvälisen konvention 1999 järSI Helsinki
Ingan kaunis muistokirjoitus on luettavissa
kokonaisuudessaan SI Finlandin verkkosivuilta kohdasta Tietoa meistä - Historia.

Hillevi Koponen
Varatuomari Hillevi Koponen (1922–2015) oli pitkän linjan soroptimisti, sillä hän liittyi järjestöön jo vuonna 1956. Hän vaikutti paljon
Unionissa, oli Unionin presidentti vv. 1964–1966, huolehti juristina oikeamuotoisuuden toteutumisesta toimien laki- ja
sääntökomitean puheenjohtajana
1986–1988.
Unionin jäsenluettelokin
oli hänen harteillaan vv.
1976–1978. Hillevi tarjosi aina ystävyyttään ja
apuaan, kannusti ja rohkaisi!
Hillevi toimi aktiivisesti myös klubissamme.
Kunniajäseneksi
hänet kutsuttiin v. 2011.
Hänen kiinnostuksensa
kohdistui mm. ystävyysklubitoimintaan, Soro Optima Golfiin ja aloittamaansa Turun alueen
senioritoimintaan. Hilleville myös stipendien jakaminen oli tärkeätä.
Hän oli kolmen Läntisen alueen klubin kummi: Eura-Säkylä, Forssa
ja Salo. Hillevi oli tukemassa Irmeli Torssosta hänen kansainvälisissä
toimissaan; ensi SIE:n presidenttinä ja sittemmin SI:n presidenttinä.
Hilleviä, klubimme pitkäaikaisinta sisarta ja kunniajäsentä, Suurta
Soroptimistia kiitoksella ja lämmöllä muistaen.
Klubisisaret, SI Turku

Inkeri Keinänen
Teologian maisteri, uskonnon opettaja Inkeri Keinänen (8.5.1938‒5.12.2014)
oli SI Hyvinkään perustajajäsen. Klubin presidenttinä Inkeri oli vuosina
1994‒1995. Hänen eritystehtävänään oli vuosina
1983‒2011 UNICEF-tuotteiden myyminen. Suomen
UNICEF palkitsi hänet yhtenä parhaista ystävämyyjistä kunniakirjalla vuonna
1995 ja kultaisella ansiomerkillä vuonna 2010. Oman klubin toimintaan Inkeri osallistui aktiivisesti. Inkeri oli alusta
saakka todellinen ”paras sisar”, mikä nimitys puolivirallisesti julistettiin Unionin suositteleman klubiäänestyksen
tuloksena 90-luvun loppupuolella.
Karjalaisuus oli Inkeri Keinäselle rakas asia. Hän oli Hyvinkään Karjala-seuran kantava voima ja toimi sen puheenjohtajana vuodet 2000‒2005. Hyvinkään kotiseurakunnassa Inkeri Keinänen toimi hyvin aktiivisesti mm. lähetystön
ja vapaaehtoistyön parissa.
SI Hyvinkää jää kaipaamaan rakasta arkkisoroptimistiaan. Klubi on perustanut Inkeri Keinäsen muistorahaston,
jonka varoilla kannustetaan Pohjoispuiston koulun oppilaita opintiellä.
Pirkko Mäki
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Tuhansien kassien Taina Valkealasta
SI Pohjois-Kymen kunniajäsenen, pitokokki Taina Sihvolan keittiössä valmistui vuosikymmenien
ajan monenmoisia herkkuja. Nykyisin tämä keittiö
usein muuntautuu kierrätyskassiverstaaksi, jossa
on valmistunut liki 2000 kestävää kahvipussikassia. Nähtyään vuosia sitten kahvipusseista koripunotun kassin Taina innostui kokeilemaan uutta
tekniikka. Monen harjoituskassin jälkeen hän löysi
itseään tyydyttävän tekotavan ja mallin. Sukulaisten ja tuttavien kautta kassien kysyntä vähitellen
laajeni ja Vekaranjärven varuskunnan valapäivinä
sotilaskotisisarenakin puuhavan Tainan kasseja on
lähtenyt lähiseutua kauemmaksikin. Onpa muutama kasseista päätynyt ulkomaille saakka.
Tainan kasseissa löytyy monia kokoja ja värejä,
on erilaisia kuviosommitelmia ja eläväpintaisia
yksivärisiä kasseja. Malli on elänyt ja muuntunut
saadun palautteen ja käyttäjien vinkkien perusteella, mm. ostoskassiin mahtuu kaksi maitotölkkiä
vierekkäin. Yhteen ostoskassiin tarvitaan 48 kahvipussia, pikkulaukku valmistuu vähemmällä kun
taas vahvaan puunkantokassiin tarvitaan enemmän
pusseja. Nopeaan punontavaiheeseen pääsemistä edeltää monta työvaihetta: pussien avaaminen,
pyyhkiminen, leikkaaminen, taittelu ja ompelu.
Punoksen tiukkaamisen jälkeen Taina pujottaa
kassin suulle ylimpään taitokseen venymisen estämiseksi vahvikkeen käytetystä pakkausremmistä.
Viimeiseksi kassiin kiinnitetään kuormaliinamaiset
remmikahvat niiteillä ja tukeva kierrätyspahvi pohjalle. Kestävä uniikkikassi on valmiina käyttöön.
SI Pohjois-Kymen perustamisesta alkaen klubin
toiminnassa mukana ollut Taina on osallistunut aktiivisesti kaikkeen klubin toimintaan, klubikokouksestakaan hän ei ole ollut viittä kertaa useammin
pois näiden 35 vuoden aikana. Sisarpäivien kävijänä Taina pitää hallussaan klubin ennätystä, miltei
20 kertaa, mutta Englannissa käynnin jälkeen hän
totesi, ettei kielitaito riitä ulkomaan visiitteihin.
Kauneus kuitenkin ylittää kielimuurin, Englannista
soroptimistitapahtumasta jo vuosia sitten lahjaksi
saatu pitsiliina koristaa Sihvolan ikkunaa edelleen.
Soroptimistiaikaansa Taina Sihvola pitää erittäin
antoisana ja avartavana. ‒ Parasta ovat ihmiset, on
ollut suuri ilo saada tutustua ja tavata niin monia
erilaisia ihmisiä, kertoilee välitön Taina suu naurussa.
Hän haluaa aina helpottaa omalta osaltaan uusien sisarten mukaan tulemista tutustumalla heihin
henkilökohtaisesti. Sisarten klubissa viihtymisen
takeena hän pitää sitä, ettei tulokas koe jäävänsä
yksin. Toisena yhtä merkittävänä seikkana Taina
Sihvola painottaa kaikkien sisarten vastaanottamista samanarvoisina, pitkällekään kouluttautuminen
ei saa luoda eriarvoisuutta jäsenten keskuuteen.
Jokaisella sisarella on oma annettavansa yhteiseksi
hyväksi.
Teksti ja kuvat: Liisa Ritari, SI Pohjois-Kymi

SISARESITTELY

Kierrätyskassiverstas.

Punontavaihe vaatii
sorminäppäryyttä.

Kassikauppa on aina auki.
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SI Pohjois-Kymi järjestää Kouvolassa
edustajiston kokouksen 21.5.2016
SI Pohjois-Kymi kutsuu Suomen kaikki
sisarklubit joukolla mukaan Soroptimist
International Finland ry:n edustajiston kokoukseen ja iltajuhlaan, joka on samalla
klubimme 35-vuotisjuhla. Kokous- ja majoituspaikkana on viihtyisä hotelli Kou
volan Vaakuna aivan Kouvolan keskustassa.

Perjantaina 20.5.

Edustajiston kokous

Perjantaina Kouvolaan saapuville on yhteinen iltapala Ympäri käydään ja yhteen
tullaan -teemalla hotelli Vaakunassa klo
20.00 alkaen.

Edustajiston kokoukseen ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus ja
aamukahvi alkaa lauantaina klo
8.30. Edustajiston kokous alkaa klo
10.00. Lounas tarjoillaan ravintola
Fransmannissa klo 12.30 alkaen.
Edustajiston kokous jatkuu lounaan jälkeen klo 14.00. Klubimme
35-vuotisjuhlaa vietetään lauantaiiltana hotelli Vaakunassa. Ohjelma
sisältää muun muassa musiikki- ja
lauluesityksiä, lausuntaa ja tanssiesityksiä.
Kaikki tapahtumat keskittyvät
hotelli Kouvolan Vaakunaan kaupungin ydinkeskustassa.
Voit
kätevästi poiketa keskustaan
ostoksille, vierailla näyttelyissä
Poikilo-museoissa tai piipahtaa
Kouvolan museokorttelialueella.
Nähtävyyksistä ja ostosmahdollisuuksista löydät lisätietoja Kouvolan kaupungin matkailusivustolta
www.visitkouvola.fi.

Ohjelma ja sähköinen ilmoittautuminen
1.3.2016 alkaen www. soroptimistit.fi.
Seuraa myös Unionin kuukausitiedotteita.

SI Pohjois-Kymi

Tervetuloa Ihmeen hienoon Kouvolaan!

Presidentti
Minna Lahti
SI Järvenpää
044 738 3000
minna.lahti74@gmail.com
Jäsenaluepalvelut
044 7383 002
soroptimistit@gmail.com
Varainhoitaja
Hanna Kaitaniemi
SI Naantali
Unionin tili
IBAN FI96 1579 300 01091 84
BIC NDEAFIHH
Unionin Y-tunnus: 1711753-9

Internet-yhteydet
www.soroptimistit.fi
www.soroptimistinternational.org
www.soroptimisteurope.org
Hallituksen kokoukset
Järvenpää 6.2.2016
Kouvola 20.5.2016
Pori 29.-30.10.2016
Edustajiston kokous
Kouvola 21.5.2016
Pohjoismaiset sisarpäivät
Imatra ja Lappeenranta
9.-11.9.2016

Tärkeitä päivämääriä
08.03. Kansainvälinen naistenpäivä
19.03. Minna Canthin ja tasa-arvon
päivä
21.09. YK:n kansainvälinen rauhan
päivä
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 2015-2016
Kouluta – Rohkaise – Tue
Unionin pitkäntähtäimen projekti
Nostetta Nuorille
SIE:n teema 2015-2017
Soroptimist Invest in Education
SI:n teema 2011-2021
Educate to Lead Kouluta johtamaan
President’s Appeal 2015-2017
Yvonne Simpson
Educate to Lead Nepal
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Pohjoismaiset sisarpäivät Imatralla ja
Pohjoismaiset
sisarpäivät
Imatralla ja
Lappeenrannassa
9.-11.9.2016
Lappeenrannassa 9.-11.9.2016
Varaa aika kalenteristasi ja muista ilmoittautua!
Varaa aika kalenteristasi ja muista ilmoittautua!

Iloinen Etelä-Karjala kutsuu teemalla Naiset rajojen rikkojina. Tule
tapaamaan
sisaria Pohjoismaista,
Baltiasta
hiemanrikkojina.
kauempaakin.
Iloinen Etelä-Karjala
kutsuu teemalla
Naisetjarajojen
Tule
on iloistaBaltiasta
yhdessäoloa
ja kauempaakin.
tapaamaan sisariaLuvassa
Pohjoismaista,
ja hieman
hedelmällistäLuvassa
ajatustenvaihtoa
Saimaan rantamaisemissa.
on iloista yhdessäoloa
ja
Ja Sororoptima
Golf viheriöiden
valtiattarille!
hedelmällistä
ajatustenvaihtoa
Saimaan
rantamaisemissa.
Imatralta ja Lappeenrannasta
voi käväistä
naapurin
puolella: ekstraretki
Ja Sororoptima Golf
viheriöiden
valtiattarille!
Viipuriin tarjolla
maanantaille.
Imatralta ja Lappeenrannasta
voi käväistä
naapurin puolella: ekstraretki
Viipuriin tarjolla maanantaille.
Majoittuminen ja lauantain seminaari Holiday Club Saimaassa, jonka
tarjontaan
voit tutustua:
Majoittuminen ja lauantain
seminaari
Holiday Club Saimaassa, jonka
http://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa
tarjontaan voit tutustua:
http://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa
Pohjoismaisten sisarpäivien sivut avautuvat ja ilmoittautuminen alkaa
1.2.2016. Linkki
julkaistaan
Unionin
Ajankohtaista
-palstalla sekä
Pohjoismaisten
sisarpäivien
sivut
avautuvat
ja ilmoittautuminen
alkaa
järjestävien
klubien
sivuilla.
1.2.2016. Linkki julkaistaan
Unionin
Ajankohtaista
-palstalla sekä
järjestävien klubien sivuilla.

Pysy kuulolla – lisätietoa tulossa!
Pysy kuulolla – lisätietoa tulossa!

