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Hyvät sisaret!
Pidät kädessäsi Soroptimisti–lehteä, jonka ulkoasu ja sisällön jäsentely on uudistunut. Innoituksen lähteenä on toiminut kattojärjestömme Soroptimist International of
Europen The Link–lehden raikkaan muutoksen kokenut sisältö ja ilme.
Soroptimisti–lehdellä on tänä vuonna yhtenäinen teema, joka kuuluu: Voimaannuta!
Voimme voimaannuttaa itse itseämme ja toinen toisiamme. Lehden artikkeleista käy
ilmi, että voimaannuttaa voi muun muassa koulutukseen, johtotehtäviin, rajojen rikkomiseen, itsetuntoon tyttönä, ja kiusaamista vastaan. Unelmatkin voi voimaannuttaa
todeksi; myös sellaiset, joita ei edes tiennyt itsellään olevankaan.
Kiitos kaikille, jotka ovat lähettäneet lehteä varten materiaalia ja artikkeleita. Tämä lehti
ja sen tekeminen on ollut minun unelmani. Kiitos teille kaikille, jotka teitte sen mahdolliseksi.
Toivotan lehden koko toimitustiimin puolesta kaikille hyviä lukuhetkiä!
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PÄÄKIRJOITUS
Parhaat Sisaret,
Bästa Soroptimister!
Lähes kolme vuotta sitten pohdin kovasti ehdotusta asettua
ehdolle SI Finlandin läntisen
alueen varapresidentiksi, ja tehtävien kierron mukaan aikanani
Unionin presidentiksi. Aika on
kulkenut kuin siivillä, ja nyt kirjoitan ensimmäistä Presidentin tervehdystäni Soroptimisti–lehteen.
Miksi sitten lähdin mukaan? Mikä
soroptimismissa kiinnostaa? Tasa-arvo, eettisyys, ihmisoikeudet
ja naisten aseman parantaminen
ovat kirjattuna sääntöihimme,
näihin kaikkiin on helppo yhtyä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,
verkostoituminen, naisten ja tyttöjen tasa-arvoisen kohtelun
ja mahdollisuuksien parantaminen on tärkeää. Muodollisesti maamme on tasa-arvoinen, mutta lasikattoja ja -seiniä on
edelleen murskattavana.
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Unionin toimintasuunnitelmassa on pari vuotta ollut mukana
osallistuminen yhteiskunnalliseen keskustelutilaisuuteen SuomiAreenaan Porissa kesällä 2017. Nyt tämä osallistumisemme
on vihdoin saatu vahvistettua. ”Suomi 100 vuotta Yhdessä”
teeman mukaisesti, olemme mukana yhdessä Zonta International Piiri 20 kanssa.
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Uutena pohjoismaisena yhteistyöhankkeena on Nordic Soroptimist Leadership Academy, NSLA, tässä on tarkoitus tuoda
käytännön tasolle SI:n ”Kouluta Johtamaan” yleisteema. Ensimmäinen Akatemia on suunnitteilla Ruotsissa kesä–heinäkuussa 2017.

Hallituksen vaihtokokous Porissa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Toivon että tulevalla kaudella voimme viedä eteenpäin asioita
eri ohjelma-alueilta, edistää naisten ja tyttöjen asemaa ja lisätä
järjestömme tunnettavuutta. Klubeissa ja Unionissa toiminnan
pitää olla mielekästä ja kiinnostavaa, osallistavaa mutta ei pakottavaa. Kokoukset voivat tarvittaessa olla tiukasti asiapitoisia, kuitenkaan unohtamatta omaa hyvinvointia, viihtymistä ja
iloista Soroptimisti–sisaruutta.
Bästa Soroptimister, låt oss lysa upp vår omgivning med
ljusceremonin på den internationella Soroptimistdagen, som
firas samma dag som FN:s dag för de Mänskliga rättigheterna,
den 10 december.
Fridfull Jul och ett Gott Nytt Soroptimistår!
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Soroptimistivuotta!
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VOIMAANNUTA! NAISET RAJOJEN RIKKOJINA

Nordic days 2016
Iloisesti Imatralla, leppoisasti Lappeenrannassa
Pohjoismaiset sisaret koolla 9. – 11.9.2016
Anu Talka, SI Lappeenranta

Lähes kolme vuotta sitten etsittiin
Pohjoismaisten sisarpäivien järjestämisestä
kiinnostuneita suomalaisklubeja.
SI Lappeenranta innostui ja pyysi SI Imatran
kumppaniksi. Yhdessä tartuimme haasteeseen
tavoitteenamme järjestää kansainvälinen
tapahtuma karjalaisilla mausteilla: iloinen,
inspiroiva ja informatiivinen tapahtuma.
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Sisarpäivien avaus Imatran perinteikkäässä
Valtionhotellissa
Ilta alkoi historialla, josta paikalliset oppaat kertoivat
1800–luvun asuissaan. Ohjelmallinen ilta aloitettiin
kynttiläseremonialla. Elizabeth Nehondo kenialaisesta Kakamegan klubista, Mjöll Florsdottir Islannista,
Minna Lahti Suomen unionista ja Anu Talka Lappeenrannan klubista sytyttivät kynttilät.

VOIMAANNUTA! NAISET RAJOJEN RIKKOJINA
Imatran kaupungin ja Suomen unionin tervehdysten
jälkeen nautittiin illallinen. Arpalipuke toi useimmille
pöytäseuraksi ennestään tuntemattomia sisaria ja uusia tuttavuuksia syntyi. Illan aikana esittäytyivät Oulun
klubin vieraina paikalle tulleet kenialaiset sisaret Kakamegan klubista.
Lauantain Naiset rajojen rikkojina–seminaari
Holiday Club Saimaalla Lappeenrannan puolella
Sisarpäiväseminaarin teeman ”Naiset rajojen rikkojina”
ympärille valikoituivat puhujat, eri-ikäiset ja erilaisilla
kokemuksilla varustetut naiset, nuoresta lukiolaisesta
aina Suomen ensimmäiseen naispresidenttiin. Kukin
heistä on tavalla tai toisella rikkonut ainakin omia rajojaan ja yleisiä odotuksia.
Puheenvuorojen mittaan siirryttiin henkilökohtaisista
kokemuksista laajempiin, globaaleihin kysymyksiin.
Aamupäivän puhujista Maija Lemponen on lukiolainen Itä–Suomen suomalais–venäläisestä koulusta, Sonja Airikka järjestöaktiivi ja ammatissa toimiva
kauppatieteiden maisteri sekä Rita Wallenius venäläistaustainen maahanmuuttaja. Heidän tarinoissaan
yhteisenä tekijänä oli päämäärätietoisten valintojen
tekeminen. Ennen lounasta rentouduttiin vielä naurujoogan parissa, vetäjänä Lisa Leinonen.

Saimaan aalloilla seilaten Lappeenrannan
Linnoitukseen
Sunnuntaina suunnattiin Saimaalle. Sumuinen sää
muuttui vähitellen auringonpaisteeksi, joten Saimaa
näytti parhaat puolensa. Matkan aikana kuulimme
esittelyjä Saimaan vesistöstä ja Lappeenrannan historiasta sekä Seppo Äikkään haitarisävelmiä.
Lappeenrannan matkustajasatamasta käveltiin Linnoitukseen Kehruuhuoneelle, jossa nautimme ensin
lounaaksi karjalanpaistia herkullisine lisukkeineen. Sen
jälkeen oli Lappeenrannan kaupungin tervehdyksen
ja Kehruuhuoneen emännän, muusikko Sari Kaasisen
vuoro. Lopuksi kansantanssiryhmä Kirjavat, mukana
Sonja Airikka, päätti yhteisen viikonloppumme. Sari
Kaasisen ja Kirjavien esityksessä menoa ja meininkiä
riitti eikä suomalaisesta melankoliasta näkynyt jälkeäkään!

Iltapäivällä siirryttiin työelämän haasteisiin. Uraa yliopistossa ja elinkeinoelämässä tehnyt Anne Jalkala
puhui mentoroinnin tärkeydestä yrityselämäuraa tekeville nuorille naisille ja toimittaja Marja Manninen lähestyi omaa uraansa itsetunnon kasvattamisen näkökulmasta. Presidentti Tarja Halonen käsitteli hänelle
ja soroptimisteille tärkeitä aiheita: naisten asemaa, ihmisoikeuksia ja koulutusta.
Päivän viimeisenä ohjelmanumerona nähtiin lappeenrantalaislähtöisen tanssijan Inari Hulkkosen lyhytfilmi, jonka tekemistä SI Lappeenranta oli tukenut. Sen
jälkeen islantilaisen Akureyen klubin sisaret toivottivat kaikki tervetulleiksi Islantiin vuoden 2018 Pohjoismaisille sisarpäiville.

Presidentti Tarja Halonen pääsi ennen omaa puheenvuoroaan
esittämään kysymyksen toimittaja Marja Manniselle. Yleensä
asetelma on ollut päinvastainen.
Kuvat: Juha Pietiläinen

Juhlava gaalaillallinen Aleksanteri–salissa
Ennen illallista oli mahdollista osallistua suomalaiseen
kansantanssiperinteeseen nojaavalle FolkJam–ryhmäliikuntatunnille tai teatteri–kuvataidetyöpajaan. Samaan aikaan oli tarjolla tietoa ruotsalaisten organisoimasta soroptimistien johtamisakatemiasta.
Lauantai-illan gaalaillallinen ohjelmineen ja pienine puheineen päätti tiiviin päivän. Ohjelmaksi olimme valinneet lappeenrantalaisen Taidekoulu Estradin
nuorten sirkusesityksen ja imatralaisen viihdekuoron
Carelia Singersin ikivihreitä melodioita. Gaalaillallisen
puitteet Aleksanteri–salissa olivat juhlavat, mutta ilta
karjalaisittain iloisen mutkaton.
Soroptimisti 2016
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VOIMAANNUTA! UNELMAT TODEKSI

Asenne
mahdollistaa
Marjatta Björknäs, SI Vaasa – Vasa

Monella nuorella on ongelmia, jotka joskus tuntuvat
ylitsepääsemättömiltä. Mikä on Sinun neuvosi nuorelle ja hänen vanhemmilleen?

Rita Wallenius tuli Petroskoista Suomeen
vaihto-oppilaaksi vuonna 1996. Imatralla
Pohjoismaisilla Sisarpäivillä tämä nykyinen
Suomen kansalainen valotti omakohtaisia
kokemuksiaan rajojen rikkomisesta. Tärkeää
on, että tuntee itsensä, heikkoutensa ja
vahvuutensa. Omana heikkoutenaan Rita
mainitsi “bad english”, mutta voitti pelkonsa
ja tuli puhumaan suurelle naisjoukolle. Kotiin
viemisenä, minulle välittyi, että ratkaisevaa
on asenne, positiivisuus ja iloisuus kaikessa
toiminnassa. Sisarpäivien jälkeen minulla oli
mahdollisuus haastatella Rita Walleniusta.
Kerro vähän omasta elämästäsi, lapsuus, nuoruus, ammattiura, perhe, läheiset?
Olen Rita ja asun Imatralla kahden ihanan tyttären
kanssa. Olen maahanmuuttaja ja yhteisöaktiivi, uskon
että jopa hyvinkin pienillä teoilla maailmasta pystyy
tekemään paljon paremman paikan. ammatiltani olen

“Elämässä täytyy olla intohimoa, ilman sitä on vaikeaa
rakastaa sekä omaa tekemistään että itseään.”
Kipinän, monikulttuurisen toimintakeskuksen toiminnanjohtaja ja perustaja. Kipinä on elämäntyöni, unelmasta syntynyt.. Myös erilaiset haasteet ja elämän
kokemukset matkallani ovat niitä kokemuksia, joita
päätin hyödyntää auttamalla muita ihmisiä ja erityisesti maahanmuuttajia. Mielestäni elämä ei ole koskaan
helppoa, mutta se on ainutkertainen lahja jota voi
käyttää vain kerran. Mikään ei ole pakko, koska kaikki
on mahdollista.
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Nuorten ongelmat johtuvat mielestäni useasti rakkauden puutteesta, enkä tarkoita vanhempien rakkautta
vaan itsensä rakastamista eli lämmintä ja armollista
itsensä arvostamisen tunnetta nuoren sisällä. Itse löysin rakkauden itsestäni vasta aikuisiällä, sitä ennen elin
muiden miellyttämisen kautta ja heidän toiveiden mukaisesti. Odotin hyväksyntää ja rakkautta ulkopuolelta ja muilta. Haluan kannustaa nuoria olemaan itselle
armollisia ja etsimään sitä oikeaa, omaa juttuaan niin
kauan kun tarve vaatii. Elämässä täytyy olla intohimoa,
ilman sitä ei saa aikaiseksi ja on vaikeaa rakastaa sekä
omaa tekemistä että itseään.
Miten Sinä saat aikasi riittämään myös vapaaehtoistyöhön?
Vapaaehtoistyö ei ole minulle työtä, vaan elämäntapaa
ja sen takia se vain on osa elämääni. En anna aikaa
vapaaehtoistyölle, vaan elän sitä ja tässä elämäntilanteessa myös lasten kanssa yhdessä.
Maahanmuutto tekee Suomesta paremman maan vai tekeekö?
Maahanmuutto ei tee Suomesta parempaa, se on meidän Suomessa asuvien ja yhteiskuntaan vaikuttavien
tehtävä. Maahanmuutto tekee Suomesta monipuolisemman, värikkäämmän, osaavan ja kulttuuririkkaan
paikan asua ja lastemme kasvaa.
Miten me kaikki voimme edesauttaa maahanmuuttajien kotouttamisessa?
Hymy ja katsekontakti kertovat ilman sanoja, että on
okei, ettemme ymmärrä toisiamme, mutta minä haluan silti tutustua sinuun. Osallisuus maahanmuuttajien arkeen on olennaisessa roolissa kotouttamisen
edistämisessä. Myös työelämän mahdollisimman suvaitsevainen ilmapiiri on tärkeä, koska maahanmuuttajat haluavat olla tärkeitä ja merkityksellisiä tälle
ympäröivälle yhteiskunnalle. Ottakaa heidät mukaan,
viekää vaikkapa kahville alkuun.

VOIMAANNUTA! KOULUTUKSEEN JA JOHTOTEHTÄVIIN

Mentorointi

palkitsevaa auttamista
Marjatta Björknäs, SI Vaasa – Vasa

Mentorointi on tiedon, taidon ja sosiaalisen
pääoman siirtoa mentorilta mentoroitavalle
kasvotusten.
Mentori–sanan juuret ovat Kreikan mytologiassa:
Odysseus antoi Troijan sotaan lähtiessään vuonna 875
eKr. ystävälleen Mentorille tehtävän toimia juuri syntyneen poikansa Telemakhoksen ohjaajana ja opastajana.
Mentoroinnin perusta on ehdoton, molemminpuolinen luottamuksellisuus ja avoimuus. Kaikki keskustelut ovat ja pysyvät mentorin ja mentoroitavan välisinä
salaisuuksina. Mentori kokee onnistumisen iloa, kun
mentoroitava menestyy ja pärjää. Hän ei saa olla kateellinen eikä ahne.
Mentori on väsymätön kuuntelija ja noudattaa peri
aatetta: kun on kaksi korvaa ja yksi suu, niitä on syytä
käyttää samassa suhteessa. Hän on palloseinä, ajatusten ja ideoiden testauspinta, kyseenalaistaja ja keskustelukumppani. Sitä vastoin, hän ei ole päättäjä, ei anna
selkeitä toimintaohjeita, vaan antaa pohdittavaksi
vaihtoehtoja. Vastuu ja päätökset ovat mentoroitavan.
Vanhemmat ovat kautta aikojen kutsuneet lapselleen
kummit. Kummien on odotettu toimivan puolueettomana tukena, turvana ja henkisenä hoivana lapsen eri
kasvu- ja kehitysvaiheissa. Samalla tavoin esimerkiksi
yrityskummi pyrkii antamaan lisäarvoa yrityksen henkiseen pääomaan. Jokaisella yrityksellähän on koosta
riippumatta kolmenlaista pääomaa; omaa pääomaa,
vierasta pääomaa ja henkistä pääomaa.
Itse olen toiminut mentorina ja yrityskummina vuodesta 2006 lähtien. Yrityskummina toimin pelkästä
auttamisen ilosta. Täytynee toki myöntää, että jäljellä
on edelleen hitusen pätemisen tarvettakin.
Mentoroitava ei aina välttämättä tunnista ongelmien
todellista syytää. Esimerkkinä kerron metallialan yrittäjästä, joka pyysi minulta apua tuotehinnoitteluun.
Varsin nopeasti selvisi, että ongelma ei ollutkaan hinnoittelussa. Varsinainen ongelma oli yrittäjän henkinen jaksaminen. Avioliitto oli ajautumassa karille, yrityksen toiminta oli vaarantumassa, ja yrittäjä oli vaarassa menettää perheensä ja omaisuutensa. Ongelma

Kummien ja mentorien tehtävissä on
samoja piirteitä. Kuva: Hans Björknäs

alkoi purkautua, kun yrittäjä pystyi puhumaan, uskalsi
rehdisti avautua ja alkoi pohdiskella syitä ja seurauksia,
sekä toteutettavissa olevia ratkaisuja. Jo pelkkä puhuminen voi avata silmät näkemään todelliset asiat. Yritys
menestyy tällä hetkellä hyvin ja avioliitto on kunnossa.

“Mentori on palloseinä, ajatusten ja
ideoiden testauspinta, kyseenalaistaja
ja keskustelulumppani.”
Mielestäni jokaisella aloittavalla yrityksellä tulisi olla
yrityskummi. Hänen avullaan saatetaan välttää pahimmat alkuvaiheen kompastuskivet. Omistajanvaihdoksen yhteydessä sekä myyjällä että ostajalla tulisi olla
oma yrityskumminsa. Myyjä tarvitsee yrityskummia
henkisenä tukena lievittämään luopumisen tuskaa.
Ostaja tarvitsee puolueettoman mielipiteen saavutettavissa olevan tuloksen ja kauppahinnan suhteesta.
Kokemukseni mukaan onnellinen ostaja on monasti
valmis maksaan liian korkean kauppahinnan.
Useimmissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja ammateissa on omat mentorointijärjestelmänsä. Opintonsa
päättäneet mentoroivat opiskelun alkutaipaleella olevia, vanhemmat kollegat opastavat nuoria. Nämä ovat
arvokkaita, eräänlaisia mestari–kisällisuhteita.
Mentorointia voidaan soveltaa kaikilla elämän alueilla.
Samalla kun tapaamme muita, käymme oman paikkakuntamme ulkopuolella, matkustamme eri puolilla
maailmaa, meistä jokainen voi toimia kummina, oman
alueemme puolestapuhujana. Se ei maksa mitään, ei
suoranaisesti tuota mitään, mutta se antaa hyvän mielen ja siitä voi loppujen lopuksi olla arvaamaton hyöty.
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VOIMAANNUTA! TYTTÖ JA YLPEÄ SIITÄ

Tyttöjen päivä
11.10.2016
Tyttö ja ylpeä siitä
Elina Vuorinen, SI Turku

Tyttöjen talon tyttöjen tekemä kortti, joka muistuttaa
tärkeästä asiasta. Kuva: Milla Roos.

SI Turku järjesti Tyttö ja ylpeä siitä
– tapahtuman Turun pääkirjastossa tyttöjen
päivänä 11.10.2016. Yleisöllä oli mahdollisuus
tutustua myös kirjaston Info–pisteellä olevaan
järjestötoriin, missä oli tarjolla tietoa
SI Turun, Mannerheimin lastensuojeluliiton,
Turun kriisikeskuksen, Turun Punaisen Ristin
Turvatalon ja Turun Tyttöjen talon palveluista
sekä toiminnasta. Lisäksi kaupunginkirjaston
nuortenosasto Stoori oli mukana
”tyttöistetyllä” viikolla.

Koskemattomuuden rajat kehittyvät lapsuudessa turvallisen vanhemmuuden myötä, Elina Haasjoki jatkoi.
Yksityisyyden rajaaminen voi tänä päivänä olla vaikeaa
nuorelle. Tämä näkyy hyvin sosiaalisessa mediassa.
Mitä sitten tapahtuu kaltoin kohdelluiksi joutuneille tytöille, pojille tai aikuisille? Syyllisyyden tunne on
vahva uhrin mielessä. Samoin häpeä, pelko ja ahdistus.
Koskessa pato pysäyttää vapaana etenevät kuohut;
tämä metafora voisi kuvata uhrin asioiden käsittelyä,
paranemista ja mahdollista posttraumaattista kasvua.
Kun on selvinnyt, niin voi jatkaa elämäänsä vahvempana ja tietoisempana. Tärkeä on tukea avoimuutta, avun
ja oikeuden saamisessa.

Tilaisuuden pääpuhuja, Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnanjohtaja Janina Andersson puhui aiheesta
”Tyttönä syntyminen Suomessa on lottovoitto”. Suomen tyttöjen asema on kansainvälisessä vertailussa erinomainen. Yhtenä syynä tähän on pidetty sitä,
kuinka Suomen isät ovat asennoituneet tyttäriinsä.
Suomessa tyttöjen tekemiset ovat yhtä tärkeitä kuin
poikien. Andersson kertoi kokemuksistaan muun
muassa kansainvälisessä seksuaalivalistusta tekevässä
työryhmässä. Näillä matkoilla hän näki, kuinka tyttöjen
omalla tahdolla ei useinkaan ollut mitään merkitystä.
Tytöillä ei ole ihmisarvoa, ja varsinkin sota-alueilla ongelmaksi muodostuu, miten voi oppia rakastamaan
vihollisen raiskauksen seurauksena syntynyttä lasta.

Elina Haasjoki näytti lopuksi brittipoliisin julkaiseman
Consent–videon, missä seksiin ja teekupilliseen suostuminen rinnastettiin. Jos esimerkiksi toinen kieltäytyy
juomasta hänelle tarjottua teetä, niin ei ole tapana
kaataa sitä väkisin hänen kurkkuunsa.

Positiivinen syrjintä on uusi pohjoismainen trendi, ja
Mannerheimin lastensuojeluliitto on osaltaan ajatusta
toteuttamassa. Ideana on tehdä keskivertoa parempia
harrastetiloja vähävaraisille alueille ja satsata erityisesti näiden alueiden nuoriin. Mannerheimin lastensuojeluliitto on järjestämässä heti koulupäivän jälkeistä
tyttöjen harrastetoimintaa Turussa.
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Turun kriisikeskuksen psykologi Elina Haasjoki kertoi
Koski–hankkeesta, jossa työskennellään seksuaaliväkivallan uhrien tueksi. Hanketta toteutetaan tuomalla
uhreille tarkoitetut palvelut paremmin esille, ja puhumalla avoimesti seksuaaliväkivallasta sekä ottamalla
aihe esille julkisessa keskustelussa. Seksuaalinen väkivalta ja ahdistelu jää usein piiloon: arviolta vain joka
kymmenes seksuaalisen väkivallan kokemus tulee näkyväksi ja tilastojen tietoon.
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Toiminnanjohtaja Tiina Karppinen Turun Tyttöjen
talosta puhui lopuksi tyttöjen voimaantumisesta. On
hyvä pohtia miten me naisina, siskoina ja äiteinä toimimme yhteisömme omina voimaannuttajina. Tärkeää
on myös tiedostaa, miten puhumme itsellemme itsestämme ja toisille toisistamme. Turun Tyttöjen Talon
tytöt ovat Turun yrittäjänaisten tuella tehneet korttisarjan, missä valokuvan lisäksi on voimaannuttavia
viestejä.
Voimme olla onnellisia siitä, että olemme saaneet syntyä tytöiksi juuri Suomeen. Tyttöjen päivän tapahtuma
toi esille sen, miten meillä on asian parissa vielä paljon
haasteita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

VOIMAANNUTA! MONIKULTTUURISUUTEEN

Pakolaisasiaa
Turun Naistenpäivän
seminaarissa
Mervi Remo – Lahti, SI Turku – Aboa
Kirsti Saarnivaara, SI Turku

Turkulaiset naisjärjestöt, SI Turku ja SI Turku –
Aboa mukana, järjestivät 8.3.2016 perinteisen
Naistenpäivän seminaarin, jonka aiheeksi
valittiin Pakeneva nainen ja arjen haasteet.
Professori Elina Pirjatanniemi Åbo Akademista toi
esille, että noin 60 miljoonasta pakolaisesta puolet on
naisia. Kertoessaan matkalle lähtöön johtaneista syistä,
hän pyysi moralisoinnin sijaan itse kutakin kysymään,
onko ollut vaihtoehtoja. Toisen esityksen piti Toiminnanjohtaja Henna Junttila aiheena ”Monikulttuurinen
varhaiskasvatus – maahanmuuttajalapsen päiväkotipäivä”. Mukana oli myös päiväkodissa työskentelevä,
Somaliasta Suomeen tullut ja täällä lähihoitajaksi opiskellut 27–vuotias Kaltun Hassan, joka kertoi omasta
kotoutumisestaan.
Tilaisuus oli onnistunut – paikalla oli noin 250 kuulijaa.
Saimme faktojen lisäksi pohdittavaksi asenteitamme.
Moni totesikin tilaisuuden jälkeen, että joutuu miettimään pakolaisasiaa uudella myönteisemmällä tavalla. Seminaarin tuotosta päätettiin käyttää 1000 euroa
15–29–vuotiaiden turvapaikanhakijatyttöjen ja -naisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Koulutustilaisuuksia maahanmuutajanaisille
Ensimmäisessä tilaisuudessa, 9.4.2016, Lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka puhui aiheesta
”Tasa-arvo ja ihmisoikeudet”. Toisena puhujana oli
yli 30 vuotta sitten Turkista Suomeen avioitunut Daisy Ladiesin toiminnanjohtaja Hissu Kytö, joka kertoi
omista kokemuksistaan otsikolla ”Naisena Suomessa”.
Toisessa tilaisuudessa, 16.4.2016, oli esillä terveyteen liittyviä asioita – Sairaanhoitaja Milla Heinonen
alusti aiheesta ”Terveys ja hyvinvointi”. Alustusten jälkeen keskusteltiin ryhmissä, missä toivottiin vastaanottokeskuksiin enemmän tietoa suomalaisesta arjesta
sekä yhteistä tekemistä, mm. ohjattua liikuntaa. Paikalla oli turvapaikanhakijoita sekä Halikon että Turun
vastaanottokeskuksista hieman yli 30 henkilöä.
Tästä projektista syntyi ajatus, että naisjärjestöillä saattaisi olla paikallisesti tärkeä rooli erityisesti naisten kotouttamisen onnistumisessa!

Monikulttuurista
yhteistyötä Turussa
Milla Roos, SI Turku

Ajatus paikallisella tasolla tapahtuvasta,
konkreettisesta naisten aseman
parantamisesta, ja halusta oppia itse uusista
kulttuureista, syntyi maahanmuuttajanaisen
pitämästä esitelmästä klubikokouksessamme.
Taloudellisen tuen lähettäminen maailmalle
on helpompaa kuin itsensä likoon laittaminen!
Yhteistyökumppaniksi löysimme Daisy Ladies–yhdistyksen, joka toimii Suomeen muuttaneiden naisten
sosiaalisena tukiverkkona lähentäen kulttuureita toisiinsa ja vahvistaen eri etnisten ryhmien omaa kulttuuri-identiteettiä.
Syksystä 2013 lähtien klubimme sisaret kävivät jonkin
aikaa pitämässä suomen tunteja maahanmuuttajanaisille. Sen jälkeen olemme tavanneet maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa kanssa Turun yliopiston
kasvitieteellisessä puutarhassa sekä perinteistä suomalaista elämää esittelevässä Kuralan Kylämäen Elävän historian museossa. Molempiin tapaamisiin on
osallistunut 10–20 naista ja lasta. Uusien tapaamisten
ja toimintamuotojen kehittely jatkuu, seuraavana kenties yhteiset illalliset...

Kuva: Maria Asplund
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VOIMAANNUTA! KOULUTUKSEEN JA JOHTOTEHTÄVIIN

Johtajuutta
ja yrittäjyyttä
opitaan
Eva Hänninen – Salmelin, SI Tammerkoski
SI Finland, presidentti 2000 – 2002

Johtajuuden ja yrittäjyyden oppimisen
tarpeellisuudesta viestivät talousuutiset
viikoittain. Johtajina on suomalaisten naisten
samoin kuin miestenkin kasvettava toimimaan
epävarmuudessa, tekemään päätöksiä
vajavaisen tiedon pohjalta, vaikka päätöksen
seurauksena voi olla epäonnistuminen. Näihin
työelämän ja johtamisen haasteisiin voi löytyä
uusiakin ratkaisuja.
Työelämän yhtenäiset urat ovat ohenemassa ja lyhenemässä. On toki ammatteja, joissa työtehtävät
pysyvät ytimiltään lähes samoina. Silti niissäkin työn
organisointi ja moninaistuneet teknologiset työvälineet edellyttävät jatkuvaa osaamisen täydentämistä,
uudelleen jäsentämistä ja oman toiminnan arviointia.
Yksinkertaistaen voi sanoa, että humanistin tulee oppia tekniikkaa ja tekniikan edustajan tulee olla myös
humanisti.
Mitkä arvot ovat yhteisiä ja mitkä vaihtelevat erilaisissa
työelämän kulttuureissa kasvaneilla? Mitkä toimintatavat sopivat kaikille ikään ja koulutukseen katsomatta
vai sopivatko mitkään? Mistä asioista ja toimintatavoista on pysähdyttävä keskustelemaan ja luomaan
yhteiset tavat ja yhteisymmärrys? Liian usein työpaikoilla puhutaan kiireessä toisen ohi ja tulkitaan kuultu
käsite vain oman kokemuksen kautta. Yhteisymmärrykseen pääseminen merkitsee ajan antamista toisen
ajatteluun, kieleen, terminologiaan ja sanastoon tutustumista varten.
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Johtamisen haasteeksi on noussut eri puolilla maailmaa sijaitsevien yksiköiden tiimien ohjaus ja strategioiden jatkuva tarkistaminen. Niinpä johtamiseen
kuuluvia elementtejä valuu moniin erilaisiin työtehtäviin. Pitkää koulutusta vaativiin ammatteihin ja tehtäviin on alkanut sisältyä yhä enemmän tavoitteiden
asettamista, aikataulujen laadintaa, suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, seurantaa ja saatujen tulosten arviointia. Tehtävien sisällöt ovat alkaneet edellyttää perinteistä linjaorganisaatiota laajempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötaitojen hallintaa.
Naiset johtamiskoulutuksen muutoksissa
Suomessa
Naisten urakehitys työmarkkinoilla yrittäjinä ja johtajina nostettiin keskusteluun 1980–luvulla. Tuolloin Suomessa johtamiskoulutusta tarjosivat Johtamistaidon
opisto, Liikkeenjohdon instituutti sekä julkisella sektorilla kunta- ja kaupunkiopistot. Näiden oppilaitosten
johtamisohjelmiin osallistuneista oli naisten osuus alle
kymmenen prosenttia. Koulutetut naiset ymmärsivät,
että muuttuvassa työelämässä myös he tarvitsevat
esimies- ja johtamiskoulutusta edetäkseen urallaan.
Naisten johtamiskoulutus- ja valmennustoiminnan
loi Suomeen Kansainvälinen Naisjohtajainstituutti,
joka perustettiin Tampereelle 1988.

“Humanistin tulee oppia
tekniikkaa ja tekniikan
edustajan tulee olla myös
humanisti.”
Naisjohtajainstituutin tavoitteena oli edistää naisten
johtamistaitoja työelämässä ja erilaisissa organisaatioissa sekä luoda uutta johtamiskulttuuria tuomalla esiin naisten osaamista. Asiantuntija- ja yrittäjätaustaisten naisten ammatillisiin tarpeisiin kehitettiin
1990–luvun alussa yhden vuoden mittaiset mentorointiohjelmat. Ohjelman osana olevaa tavoitteellista
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parikeskustelua mentorin ja mentoroitavan kesken
vahvistettiin systemaattisilla johtajuutta ja yritystoimintaa analysoivilla teemoilla. Koulutus sisälsi johtamisen yleisteorian, käytäntöjen ja kokemusten vaihdon lisäksi henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
Kansainvälisen Naisjohtajainstituutin muututtua osakeyhtiöksi 1995 se keskittyi naisille suunnattujen
mentorointiohjelmien suunnitteluun, toimeenpanoon
ja toteuttamiseen liiketoimintaperiaatteella. Tästä
eteenpäin naisille tarjotut johtamiskoulutukset alkoivat olla erityishankkeita, joita rahoitettiin Euroopan
Sosiaalirahaston varoin. Koulutuksen järjestäjinä olivat
usein eritasoiset oppilaitokset tai julkiset organisaatiot. Näin naisille suunnattujen johtamiskoulutusten
hinta saatiin kohtuulliseksi. Johtajien ammattitaitoa
kehittävät mentorointiohjelmat siirtyivät suurten organisaatioiden sisäisiksi kehittämisohjelmiksi.
Johtamiskoulutus etsi suuntaansa
Ylimmän liikkeenjohdon koulutus hahmottui yritysten
kansainvälistymisen myötä: ylimmän johdon koulutukseen haluavat siirtyivät ulkomaisiin johtamiskoulutusta
tarjoaviin organisaatioihin ja loivat samalla voimavarakseen kansainvälistä vertaisverkostoa. Yliopistojen
täydennyskoulutusyksikköjen johtamiskoulutus– ja
MBA–ohjelmat tarjosivat keskisuurten -ja pienyritysten
johtajille, asiantuntijoille ja päälliköille uraa edistävää
koulutusta. Esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulun
JOKO– ja MBA–koulutusten rinnalle tuli Jyväskylän yliopiston Strateginen johtamiskoulutus. Tampereen yliopisto ja Tampereen Teknillinen yliopisto organisoivat
yhteisen MBA–ohjelmansa. Näiden ohjelmien myötä
osanottajien sukupuolijakauma alkoi tasoittua.

“Uteliaisuus, uskallus
kokeilla ja mokata ovat
oppimisen perusaskeleita
myös johtajuuteen.”
Osa johtamiskoulutuksestakin siirtyi työssä tapahtuvaksi valmennukseksi. Tärkeintä oli taata nopea
ja joustava tiedonkulku sekä osaamisen löytyminen
talon sisältä. Tällaiset ohjelmat tekevät näkyväksi ja
tunnetuksi myös naisten osaamista organisaatiossa.
Mentorointi itsensä ja oman johtajuuden kehittämisen
välineenä on jatkunut ja levinnyt.
Koko koulutusjärjestelmän tasolla rinnan johtamiskoulutuksen uudistusten käytiin merkittävää keskustelua
koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamisesta. Ammattikorkeakoulutuksen kehittämisen yhtenä tavoitteena oli linkittää lähemmin toisiinsa ammatillinen koulutus ja työelämän tarpeet. Tavoitteena oli,

että koulutetut henkilöt siirtyisivät työhön sujuvasti ja
paremmin valmiuksin.
Kokemuskellarista vahvuudet esiin
Moni nuori nainen ja selkeästi yhden tai useammankin työuran tehnyt henkilö pohtii nykyisin ”mitä teen
isona”, miten jatkan tästä eteenpäin. Juuri eläkkeelle
jääneet, terveet naiset ajattelevat usein myös samaa.

“Nuoren kokemuksen sanoittaminen
työelämäkielelle on osoittautunut
nuorta tukevaksi ja hänen itsetuntoaan kasvattavaksi toiminnaksi.”
Nuoret ovat usein olleet aktiivisia yhdistyksissä, partiossa ja harrastuksissa tai tehneet vapaaehtoistyötä ja
osallistuneet erilaisiin kampanjoihin. Töitä haettaessa
nuori ei aina oivalla poimia ”kokemuskellaristaan” näitä hänelle ominaisia vahvuuksia. Keskustelu luotettavan ulkopuolisen henkilön tai mentorin kanssa antaa
uusia näkökulmia omiin taitoihin ja tietoihin. Nuoren
kokemuksen sanoittaminen ”työelämäkielelle” on
osoittautunut nuorta tukevaksi ja hänen itsetuntoaan
kasvattavaksi toiminnaksi.
Pitkään töitä tehneiden naisten pulmana on se, että he
muistava hyvin viimeiset työvuodet, mutta ammatillisen kasvamisen mutkaiset polut hankittuine taitoineen
ovat unohtuneet, tai he vähättelevät niitä. Aiemman
työkokemuksen päivittäminen tuo usein mukanaan itsekunnioituksen ja rohkaisee aloitteellisuuteen.
Tekemällä oppii, sanotaan. Oma oppiminen tulee näkyväksi vain sitä tietoisesti työstämällä ja dokumentoimalla. Uteliaisuus, uskallus kokeilla ja mokata ovat
oppimisen perusaskeleita myös johtajuuteen. Kaikkea
ei tarvitse tietää, sillä halu selvittää ja etsiä toimivia
ratkaisuja tuo tulosta niissä puitteissa, joissa itse kullakin on toimivaltaa.
Ammatilliseen kehittymiseen on monia polkuja. Monesti tylsien ja mitäänsanomattomien nimikkeiden
taakse kätkeytyy monitaitoisuutta, yrittäjyyttä ja johtajuutta. Tuodaan ne esiin! Ollaan kiinnostuneita ja
arvostavan uteliaita työelämän osaamiseen, kuljetaan
silmät avoinna ja kuullaan sivuäänetkin. ”Soroptimist
International on maailmanlaajuinen ääni naisten ja
lasten koulutuksen sekä uralla etenemisen puolesta”.
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VOIMAANNUTA! UNELMAT TODEKSI

Kirjailijaksi 80-vuotiaana
Irmeli Kaario, SI Espoo

Elinkeinoelämän palveluksessa vietetyn
työelämän jätettyään Irmeli Kaario
SI Espoon aktiivinen perustajajäsen, ei
missään vaiheessa haaveillut ryhtyvänsä
kirjailijaksi. Henkisyyden kaipuu johdatti
Irmelin työväenopiston kirjoituskurssille.
Kasvaminen kirjailijaksi on vaatinut uskallusta
ja itsensä likoon laittamista.
Löysin Tapiolan työväenopiston kirjoituskurssin, jossa
kirjoitettiin oma elämä auki seitsemän vuoden jaksoissa. Minua kiehtoi ajatus, että jäsentäisin elämäni
paperille. Jos vain pystyisin muistamaan kaiken. Siitä
alkoi mahtava ajatus- ja muistelutyö. Mieleen tulvahti
tapahtumia ja muistoja, joita en koskaan ollut jäsentänyt. Tein aikajanan ja sijoitin sinne elämäni tapahtumia. Se oli kuin jännitysnäytelmää. Aluksi en ollut varma mistään vuosiluvuista, mutta tarkistettuani tietoja
sukulaisilta ja ystäviltä onnistuin sijoittamaan elämäni
tärkeimmät tapahtumat jonkinlaisessa järjestyksessä
paperille. Kurssilla luettiin omat kirjoitukset ääneen,
saatiin palautetta toisiltamme sekä kurssin vetäjältä.
Sain hyvin rohkaisevaa palautetta. Mielessäni välähti,
että ehkä osaan kirjoittaa.
Kirjoittaessani huomasin, että minulla on erikoinen
lähtökohta. Äitini oli Pietarin emigrantti ja Karjalan
evakko. Isäni taas oli aivan toista maata, suomenruotsalainen. Minulla oli kaksi erilaista kulttuuriperintöä.
Tätä en ollut mitenkään mieltänyt aikaisemmin. Osallistuin uusille kirjoituskursseille. Hyvän palautteen innoittamana aloin kirjoittaa päivittäin ja vähitellen
mieleeni juolahti, että voisin kirjoittaa jälkipolvilleni taustastani. Pian minulla oli koottuna
melkoinen määrä hajanaisia
kirjoituksia alkaen Pietarissa
syntyneen karjalaisen isoäitini
Maria Wetterstrandin elämästä, Novgorodissa syntyneen
äitini, Ester Willbergin elämästä
ja tietysti omasta elämästäni. Ne
olivat hajallaan ja epäjärjestyksessä parissa mapissa.
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Innostus, uskallus ja toteutus
Eräällä kirjoituskurssilla piti kirjoittaa haikuja. En tiennyt niistä mitään. Sepittelin joitakin. Yllättäen haikut
vetivät mukaansa. Ulkoillessani tai yksin saunoessani
mietin elämääni haikujen rytmissä. Kirjasin ne, ja päädyin kokoamaan yhteen, ryhmittelin ne erilaisten otsikoiden alle ja loin elämästäni haikurunoelman. Olin
kärsimätön, enkä jaksanut enää niiden parissa työskennellä. Annoin kokoelmalle nimen ja vein sen Tapiolassa sijaitsevaan kirjapainoon vain kysyäkseni, miten
niistä saisi jonkinlaisen painotuotteen. Arkit suhahtivat
suureen koneeseen, joka toisesta päästä heitti ulos
valmiin taitetun vihkosen. Olin aivan haltioissani. Minulla voisi olla ikioma julkaisu.

“Vaikein osa trilogiassa oli
oma elämäntarinani.”
Valitsin kansikuvaksi itse ottamani valokuvan ulkosaaristostamme. Vuonna 2014 minulla oli käsissäni sata
kappaletta omaa haikuvihkostani. Puhkuin ilosta. Kerroin julkaisustani ystävilleni. Pian ne menivät kaupaksi
ja jouduin ottamaan toisen ja kolmannen painoksen.
Lähetin haikurunoelmani arvioitavaksi. Sain uskomattoman hienon arvostelun. Sen mukaan olin käyttänyt
lähes kaikkia runouden tehokeinoja vaikka en tiennyt
niistä mitään.
Päätin jaksaa tehdä mammuttityön ja ryhdyin työstämään elämäntarinaani. Se ei ollut vielä täysin jäsentynyt aivoissani, joten luetutin sen kahdella ystävälläni.
Tein korjauksia ja poistin tarpeettomat toistot. Olin tietoinen, että suuret
kustantajat hyväksyvät kustantamoon
saapuneista
käsikirjoituksista
vain
puoli prosenttia. En
kuvitellut
mitään,
halusin vain saada
kaikki muistelmani
painetuksi. Tampereella oli tuolloin yksi
kirjallinen
tapahtuma, jonne sai lähettää
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novelleja. Epäröiden lähetin yhden. Sain kutsun tulla
tapahtumaan. Tavatessani siellä kirjailija Pasi Lampelan, hän sanoi, että minun novellini oli ainoa, joka oli
tehnyt häneen vaikutuksen. Tanssin ulos lyhyestä tapaamisestamme ja olin vakuuttunut siitä, että minun
tulee ryhtyä kirjailijaksi. Kerroin sen ystävälleni, jotten
voisi perua päätöstäni. Olin lähestymässä kahdeksaakymmentä ikävuotta.
Tein ensin isoäitini tarinan. Pohjana oli hänen omia
muistelmiaan ja muilta sukulaisilta saamiani tietoja.
Koska isoäitini oli ollut minun läheisin ihmiseni lapsuudessa, menin hänen päänsä sisään ja kirjoitin hänen tarinansa hänen omalla äänellään. Kirja valmistui
kesällä 2015. Pian sen jälkeen valmistui äitini tarina samalla tavalla toteutettuna.
Vaikein osa trilogiassa oli oma elämäntarinani. Se oli
niin sydänverellä kirjoitettu, rehellisesti ja aidosti, että
pelkäsin perheeni reaktiota. Kuvien etsiminen ja valitseminen oli tuskallista työtä. Kun sain vihdoin kaikki
tekstit ja kuvat painokuntoon, luulin halkeavani. Kuvittelin, että ratkean riemusta, kun saan käsiini lämpimäiskappaleen. Niin ei kuitenkaan käynyt. Tuli syvä
häpeä. Se ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä sain läheisiltäni, ystäviltäni ja vierailtakin niin upeaa palautetta, että sopeuduin siihen, että olin avannut itseni
koko maailmalle.
Kirjoittamisen avaimet
Kirjoittamiseen pitää olla palo. Pitää antaa kaiken tulla
ulos itsestään kritiikittömästi. Myöhemmin tulee harkinnan ja korjaamisen aika. Näin ainakin minä kirjoitan.
Kun aloitan, tarina tempaa heti mukaansa enkä malttaisi keskeyttää. Kirjoituskurssi antaa alkusysäyksen,
mutta työn toteuttaminen edellyttää paksua nahkaa
ja sinnikkyyttä sekä lujaa uskoa itseensä. Jossain epätoivon vaiheessa totesin, ettei minua liikuta lainkaan,
mitä muut minusta ja kirjoistani ajattelevat. Minulla on
oikeus olla juuri se, mikä olen. Koko nuoruuttani vallitsi käsitys, mitä muut ajattelevat.

“Kirjoittamisessa olen
pyrkinyt tuomaan esille
nimenomaan oman ääneni.”
Kirjoittaminen on antanut minulle koko elämäni. Kirjoitin itseni ulos kaikesta entisestä. Nyt ei kukaan enää
istu olkapäälläni. Olen saanut rauhan ja tyydytyksen.
Ystäväpiiri on jonkin verran vaihtunut. Olen saanut uusia ystäviä kirjoituskursseilla. Toivoisin, että minulla olisi kirjallinen piiri, jossa voisimme rohkaista toisiamme
ja olla tukena.

Irmeli Kaario tapasi työssään myös Persian shaahin ja
shaahitar Farah Diban.

Esikuvien vaikutus
Soroptimistina olen ollut Espoon klubissa vuodesta
1973 lähtien. Olen saanut tutustua huomattavaan sisarjoukkoon eri puolilla maailmaa. Kirjoittamiseen se
on vaikuttanut elämän sisältöä antavana. Ehkä suurin
anti oli ensimmäisellä kansainvälisellä soroptimistien
hiihtoleirillä Kilpisjärvellä, jossa oppaamme poroisäntä, pani minut miettimään, mitä haluan elämältä. En
ollut koskaan ajatellut sellaista. Se osui minuun syvästi. Siihen saakka olin ollut muiden ohjattavissa. Siellä
päätin ottaa elämän omiin käsiini.
Sanotaan, että kirjailijat lainaavat ja varastavat. Ainakaan tietoisesti en ole sitä tehnyt. Eino Leino, iki-ihana
idolini, on antanut vaikutteita. Kirjoittamisessa olen
pyrkinyt tuomaan esille nimenomaan oman ääneni.
Yhtenä esikuvana minulla on ollut ranskalainen filosofi
ja kirjailija Jean Paul Sartre. Hän on sanonut, että jokainen ihminen luo oman eksistenssinsä. Sitä olen pyrkinyt noudattamaan. Ajattelun syvyyttä ja ihmismielen
monimutkaisia koukeroita olen oppinut Shakespearen näytelmistä. Olen myös tutustunut melko laajasti
Ranskan, Englannin ja Venäjän klassiseen kirjallisuuteen. Kirjoittaessani olen kuitenkin vain seurannut sisintäni ja alitajuntaani.
Äskettäin vietin viikon Kreikassa, Santorinin–saaren
valloittavissa maisemissa kirjoituskurssilla. Siellä pääsin lopullisesti irti entisestä elämästäni. Nyt yritän hahmottaa, mitä seuraavaksi kirjoitan.
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Educate to Lead:
Nepal
SI President´s Appeal
2015–2017
Soroptimist Internationalin presidentti Yvonne Simpson ja
governor Kirsti Varis Sofian governorkokouksessa

Soroptimist Internationalin presidentti
2015 – 2017 Yvonne Simpson julkisti
viime vuonna vetoomuksensa, missä
pyydettiin kaikkia soroptimisteja yhdessä
tukemaan Nepalin naisia ja tyttöjä,
kevään 2015 tuhoisien maanjäristysten
jälkeisessä jälleenrakennustyössä.
Painopiste Nepalissa on naisten ja tyttöjen
koulutusmahdollisuuksien tukemisessa
Kouluta johtamaan – teeman hengessä.

SI presidentti Yvonne Simpson on alkanut itsekin valmistaa kukkasten muotoisia rintakoruja, joita on myyty jo 3700 dollarin edestä. Tällä summalla saadaan
kustannettua Nepalissa viiden tytön asuntolapaikat ja
turvallinen opiskelu lukiossa kahden vuoden ajan.

Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista
maailmassa, noin neljäsosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Köyhyys koskettaa nimenomaan naisia
ja he ovat alttiina väkivallalle, raiskauksille ja seksuaaliselle hyväksikäytölle, jotka kaikki lisääntyvät huomattavasti katastrofien yhteydessä.

Truckee Meadowsin soroptimistiklubin projekti

Yli 15–vuotiaista naisista lukutaitoisia on vain 44,5 %.
Kaikista alle 18–vuotiaista tytöistä on naimisissa 40 %
ja noin 7 % on synnyttänyt. Lapsimorsiamia Nepalissa
on arviolta 577 000. Luonnonkatastrofit aiheuttavat
vaikeuksia kaikille, mutta naiset ja tytöt kärsivät niistä
eniten
Toivoa kuitenkin on. Katastrofin jälkeinen muutos voi
jopa avata uusia ovia naisten ja tyttöjen roolien vahvistamiseen yhteiskunnassa. Sen sijaan, että naiset olisivat vain passiivisia katastrofien uhreja, heidän on koulutuksen avulla mahdollista ottaa roolia muutosagentteina, saada itseluottamusta ja oppia johtamistaitoja,
joista on hyötyä koko yhteisölle jälleenrakentamisen
aikana.
SI presidentti Yvonne Simpsonin oma projekti:
Flowers For Nepal
President´s Appealin tavoite, 500 000 dollaria, on sama
kuin, jos jokainen soroptimisti jättäisi yhdet kakkukahvit nauttimatta ja lahjoittaisi niiden kustannuksen,
noin 8 dollaria, vetoomukseen.
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Yvonne Simpson vetoaa: ”Jos me kaikki käytämme kykyjämme, voimme päästä tavoitteeseemme ja saada
1000 naista ja tyttöä koulutuksen pariin, kehittämään
taitojaan ja saamaan johtamiskoulutusta Nepalissa.
Tämä antaa heille mahdollisuuksia jälleenrakennustyössä.”

Nevadassa toimivan Truckee Meadowsin soroptimistiklubin tavoitteeksi Nepalissa muodostui rakentaa
asuntola ja rahoittaa stipendeillä tyttöjen kouluttautumista. Asuntola oli tarpeen, ettei tyttöjen tarvinnut
enää kävellä useita tunteja päivittäin kodin ja koulun
väliä. Klubi on myös rahoittanut projekteja, jotka liittyvät turvalliseen ruoanvalmistukseen, aurinkoenergialla
tuotettuun sähköön, tietokoneisiin ja saniteettitiloihin. Koulusta tähän mennessä valmistuneet 900 tyttöä
ovat vaikuttaneet omissa kylissään elävien perheiden
elämään sekä nostaneet omaa elintasoaan.
President’s Appealista on myönnetty tukea SI Truckee
Meadowsin projektille: Kahdenkymmenen tytön asuntolapaikka, täysihoito, opetus, kirjat, tarvikkeet ja koulupuvut kustannetaan kahdeksi vuodeksi. Koulutuksen
jälkeen naisten on mahdollista perustaa pienyritys
mikrolainan avulla. www.soroptimistinternational.org/
appeal
SI Finlandin klubit mukana auttamassa
Klubimme ovat osallistuneet President´s Appealiin
tehtävien lahjoitusten sekä omien projektiensa avulla
Nepalin jälleenrakentamiseen sekä naisten ja tyttöjen
auttamiseen. Nepal–haasteeseen maanjäristysten jälkeen on kertynyt varoja yhteensä 1100 € ja President’s
Appealiin yhteensä 1600 €.
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Autolla Nepaliin:
Tukea maanjäristyksen
uhreille
Merjo Hakkarainen, SI Jyvässeutu

Klubimme SI Jyvässeutu järjesti lokakuussa
2015 Autolla Nepaliin – elokuvanäytöksen
Muuramen kulttuurikeskuksessa yhteistyössä
Black Lion Pictures – tuotantoyhtiön
kanssa tukeakseen sen tuotolla Nepalin
maanjäristysten uhreja.
Myimme elokuvalippuja hintaan 10 eur/kpl. Muuramen kulttuuritoimi antoi meille Muurame–salin käyttöönsä ilmaiseksi sekä maksoi vahtimestarin palkan.
Muuramelainen–lehti mainosti tapahtumaa ilmaiseksi ja paikallinen kirpputoriyrittäjä sekä Jyväskylän
Unicef–kioski myivät lippuja ennakkoon, Saimme lähetettyä Unioin kautta Nepaliin hieman yli 800 euroa
näytöksen ansiosta.
Elokuva on erittäin jännittävä, kiehtova, mukaansatempaava ja innoittava road movie, joka jättää mielen
lämpimäksi ikään katsomatta. Kaikki sen nähneet ystäväni ja tuttuni ovat elokuvaa kovasti kehuneet!

Kuva: Black Lion Pictures

Toivomme kovasti, että tämä meidän projektimme oli
vain lähtölaukaus paljon suuremmalle, ja että nepalilaiset saisivat konkreettista hyötyä meidän ja muiden
naisklubien innostuneen työn tuloksena. Tässä Black
Lion Picturesin yhteystietoja: Miika Norvanto, Black
Lion Pictures Oy, Salmelantie 6, 88600 Sotkamo, 050539 7399, miika@blacklionpictures.fi.
Koska Sorotimisti–järjestöjen tarkoitus on edelleen
kerätä rahaa Nepaliin, näkisimme tässä suuren mahdollisuuden muillekin klubeille tehdä vastaavanlaista
avustustoimintaa.

Koulupukuja Nepalin
tytöille
Anja Laurila, SI Forssa

Viime keväänä SI Forssa päätti toteuttaa
jo perinteeksi käyneen muotinäytöksen
vintage- ja kierrätysteemalla entisessä
Forssan puuvillatehtaan värjäämössä.
Tapahtumalla kerättiin rahaa Nepalin tyttöjen
koulupukuja varten ja tuotolla tuettiin myös
kosmetologiopiskelijoiden opintomatkaa.
Ammatti-instituutin tytöt suorittivat oppilastyönä
meikkausta, hoitivat kahvion ja toimivat mannekiineina, lisäksi eteisaulassa oli näyttely artesaaniopiskelijoiden tekemistä re–design uusiovaatteista. Pukuja oli
20–luvulta lähtien 80–luvulle asti, ja jokaisen puvun
historia kerrottiin yleisölle.
Mielenkiintoisimman puvun esitteli klubimme jäsen,
kansanedustaja Sirkka–Liisa Anttila. Puku oli teetetty vuonna 1996 yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden

Kuva: Black Lion Pictures

saamisen 90–vuotisjuhlaan. Se oli kopio vuoden 1907
maailmanhistorian ensimmäisten naisparlamentaarikkojen juhlamekoista, heidän kokoontuessaan juhlimaan eduskuntaan pääsyään.
Marja–Leena Puntilan esittelemä, hänen äidilleen
kuulunut puku 20–luvulta oli tilaisuuden vanhin puku.
Mukana oli myös edelleen käytössä oleva Marimekko
60–luvulta. Vanhimmat vaatteet olivat enimmäkseen
itse tehtyjä tai kotiompelijoiden valmistamia. Pula-aikakin näkyi vaatteissa.
Soroptimisti 2016
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Making Africa
Liisa Lehtinen, SI Rauma

tulee kattaa myös uusiutuva energia, asuminen, kierrätys ja ICT–ratkaisut. Lopulta viime kuussa Minna
johti ensimmäistä suomalaisliikemiesryhmän tutustumismatkaa, tarkoituksena tutkimustulosten pohjalta tuottaa askelmerkit, joiden avulla suomalaiset
PK–yritykset pystyvät tarjoamaan olosuhteisiin sopivia
kestäviä ratkaisuja.

Äskettäin Bilbaon Guggenheimissa näkemäni
laaja nykytaiteen näyttely Making Africa
teki minuun valtavan vaikutuksen ja
herätti ajatuksia, jotka saivat näyttelyn
tunnuslauseen “The future belongs to Africa”
tuntumaan kiehtovan oikeutetulta. Suomessa
vaikutuin klubimme SI Rauman jäsenen,
FT Minna Keinänen – Toivolan esitelmästä,
joka käsitteli kauas tulevaisuuteen tähtäävää
yhteistyötä namibialaisten ja suomalaisten
toimijoiden kesken NAMURBAN–projektissa.
FT Minna Keinänen – Toivola on tutkimuspäällikkö
Satakunnan Ammattikorkeakoulussa, jossa hän johtaa
Smart Urban Business–ryhmää. Business with Impact
–ohjelman NAMURBAN–projektissa tutkitaan ja kehitetään yhdessä Namibian University of Science and
Technologyn kanssa ratkaisuja tukemaan urbaania kehitystä. Pilottimaana on siis Namibia ja siellä Walvis
Bayn kaupunki Atlantin rannikolla, missä on käynnissä
mittava satamaprojekti, johon nämä kehittämisteemat
liittyvät.
SAMK:in ja Namibian yliopiston yhteistyö käynnistyi
runsaat viisi vuotta sitten, kun silloinen STX Rauman
telakka allekirjoitti sopimuksen merentutkimusaluksen
rakentamisesta Namibian kalastus- ja merenkulkuministeriölle. Tällöin SAMK:in merenkulun yksikkö sitoutui kouluttamaan aluksen miehistön. Tutkimusalus
Mirabilis luovutettiin juhlallisesti omistajilleen kesäkuussa 2012.
Pari vuotta myöhemmin alettiin tutkia ja kehittää puhtaan veden saantia ja jäteveden puhdistusta. Kävi ilmi,
että kestävien tulosten aikaansaamiseksi tutkimuksen
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Kestävä liiketoiminta edellyttää paikallisten valmiuksien parantamista kouluttamalla Suomessa namibialaisia avainopettajia, jotka puolestaan kouluttavat
maanmiehiään eri alojen ammattilaisiksi, esimerkiksi
aurinkoenergian asennukseen ja käyttöönottoon. Yleisiä liiketoiminnan puitteita selvittää parhaillaan maan
pääkaupungissa Windhoekissa NAMURBAN–projektin
pro gradu–työntekijä aiheenaan Namibian lainsäädäntö, yrityskulttuuri ja toimintatavat. Tämä tutkimus
on esimerkki siitä tieteellisesti tutkitusta pohjasta, jolle suomalaisten ja namibialaisten yhteistyö perustuu
etsittäessä ratkaisuja mitä moninaisimpiin käytännön
kysymyksiin.
Alkuperäisten tutkimuskohteiden, merenkulun ja puhtaan veden rinnalle ovat tulossa aiemmin mainittujen
uusien alojen lisäksi koko toimintaympäristö mukaan
lukien terveydenhuolto ja matkailu. Lokakuussa 2016
Minna johti historian suurinta koulutusvientidelegaatiota Namibiaan, mikä tulee johtamaan useisiin uusiin
koulutushankkeisiin Suomen ja Namibian välillä.
Suomalaiset ovat haluttuja yhteistyökumppaneita
Suomalaisten on yllättävän helppo päästä yhteistyöhön nimenomaan Namibiassa, kiitos lähetystyöntekijöiden ja presidentti Martti Ahtisaaren, joka toimi siellä
YK:n pääsihteerin erityisedustajana valvomassa maan
itsenäistymistä. Hyvä maine kantaa kauas ja auttaa tänään suomalaisia maan rakentamisessa. Namibian tasavallan suhteellisen pieni asukasmäärä 2,3 miljoonaa
helpottaa myös yhteistyön kehittämistä.
Minnan esitystä kuunnellessa oivalsi, että nyt todella
etsitään uudenlaista tapaa rakentaa Afrikkaa yhdistämällä afrikkalaiset voimavarat, ihmisten luovuus ja
maanosan suuret rikkaudet länsimaiseen tietotaitoon.
Namibia on tulevaisuudessa eteläisen Afrikan liikenteen solmukohta, maan luonto on kaunis ja maaperästä löytyy timanttia, kultaa, sinkkiä, lyijyä ja uraania. Kysymys on pitkäkestoisesta yhteistyöstä, jossa tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja teknologian avulla
saadaan aikaan paikallisten toivoma muutos.
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Malivenji
ylös köyhyydestä
Taru – Maija Gustafsson, SI Naantali

Naantalin soroptimistiklubi on toiminut
aktiivisesti Pohjois – Malawissa Mzuzun
kaupungin ympäristössä mahdollistaen
paikallisten naisten opastusta käsitöihin sekä
puhtaan ja lämpimän veden saantia
Solvatten–laitteiden avulla.
Milla Gustafsson, jonka synnyin- ja koulukaupunki on Naantali, on toiminut alueella vuodesta 2012.
Kun englantilainen avustusjärjestö VSO (Voluntary
Services Overseas) etsi meijerituotantoneuvojaa Malawiin, päätti Milla hakeutua toimeen. Kahden vuoden
ajan hän kiersi arviolta 900 maatilalla opastaen viljelijöitä karjasuojan rakentamisessa, rehun valmistuksessa, maitokarjan hoidossa ja jalostuksessa, sekä kehitti
maidon keräysjärjestelmää ja meijeritoimintaa.
Kun kaksi vuotta oli kulunut, VSO lopetti tukensa
hankkeelle. Silloin Milla osti Malivenjin kylästä palasen
maata ja ryhtyi viljelemään maissia ja soijaa. Avukseen
hän palkkasi viisi kylän naista. Töitä ei kuitenkaan ollut jatkuvasti, naisilla oli satokausien välissä runsaasti
aikaa. Niinpä Milla pyysi apua Naantalin Soroptimistiklubilta. Alkoi mittava lankojen, virkkuukoukkujen ja
puikkojen kerääminen. Opeteltiin käsitöitä. Koska talvikuukausina heinä – elokuussa alueella on todella kylmää, naiset ovat virkanneet ja kutoneet peitteitä sekä
omaan käyttöönsä mutta myös myytäväksi. Lankoja
on lähetetty yli 50 kg ja lisätarvetta on jatkuvasti. SI
Pori on toiminut kanssamme ansiokkaasti tässä lankaprojektissa.

Kuvat: Milla Gustafsson

Uutena yhteistyökumppaninamme on Eva Demaya
Center, vuonna 2001 perustettu Malawilainen NGO
organisaatio, joka sijaitsee 100 km Mzuzusta Rumphin
alueella. Eva Demaya Centerin tavoitteena on kehittää
alueen väestön elinolosuhteita. Viime syyskuussa lähetimme 18 kpl Solvatteneita järjestölle. Olemme saanet sieltä erittäin positiivisen raportin laitteiden hyödyllisyydestä.
Laitteita on toimitettu myös Tansaniaan ja Keniaan.
Tansaniassa avun saajana on Kibaha Childrens Center,
ja Keniassa Samburu paimentolaisheimo, joka joutuu
muuttamaan kuivina kuukausina veden ja vähäisenkin
ruohon perässä. Viimeisen saamamme raportin mukaan he kertovat, miten puhdas vesi on kortilla, 7 km:n
päässä oleva joki on ollut kuiva heinäkuusta. Kuoppia
jokeen kaivamalla he saavat vähän vettä käyttöönsä.
Elämä kylissä on todella alkeellista.
Olemme saaneet arvokasta apua Ruotsin unionin Solvatten projektiryhmältä ja Solvatten Ab:lta. Tästä innostuneina olemme painattaneet suomenkielisen esitteen Solvattenista. Esitettä on saatavana SI Naantalin
sihteeriltä. tarumaijagustafsson@gmail.com

Solvatten–laitteita Malawiin, Tansaniaan ja
Keniaan
Toinen projektimme alueella on Solvatten. Olemme
toimittaneet yhteensä 30 kpl näitä aurinkoenergialla toimivia vedenpuhdistus- ja lämmityskanistereita
Malawiin. Malivenjiin toimittamamme 12 kanisteria
ovat olleet ahkerassa käytössä, ja Monika Tchereko
Malivenjistä kertookin miten Solvatten on parantanut
alueen hygieniatasoa ja säästänyt aikaa ja energiaa,
unohtamatta mainita ympäristövaikutuksia. Tytöt ehtivät aamuisin kouluun, kun ei enää tarvitse kerätä puita
veden lämmittämiseen.
Soroptimisti 2016

17

VOIMAANNUTA! NOSTETTA NUORILLE

Sisarpäivillä Kouvolassa
Liisa Ritari, SI Pohjois – Kymi

SI Pohjois – Kymi kokosi soroptimistisisaria
liki viidestäkymmenestä
klubista edustajistonkokous- ja
sisarpäiväviikonloppuna 20. – 21.5.2016
Kouvolan Vaakunaan.
SI Finlandin hallituksen kokous oli perinteiseen tapaan
jo perjantaina, minkä jälkeen hallituksen kokouksen
osallistujat ja muutkin jo perjantaina saapuneet sisaret
viettivät yhteistä iltaa Pohjois–Kymen sisarten kanssa
illastamalla ja kuulumisia vaihtamalla.
Lauantain edustajistonkokous
Lauantaina Kouvolan kaupungin tervehdyksen kokoukseen toi kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.
Rohkeasti hän jäi avustamaan kartan piirtäjänä draamaopettaja Piia Kleimolaa, joka herätteli mukaansatempaavaan tapaansa eri puolilta Suomea saapuneet
133 soroptimistisisarta pienen liikkumisen ja naapurin
kanssa jutustelun avulla vapautuneeseen ja virkeään
kokousvireeseen. Virittelyn päätteeksi päivän juontaja Liisa Ritari ojensi Piia Kleimolalle SI Pohjois–Kymen
lahjoittaman apurahan kohdennettavaksi Toimintavoima–yrityksen järjestämiin lasten poikkitaiteellisiin leireihin.
Alkuseremonioiden jälkeen kokous monine puheenvuoroineen ja lukuisine äänestyksineen sujui SI Pohjois–Kymen presidentti Paula Kuisma – Sorjosen vetämänä rivakasti. Iltapäivään jäi sopivasti väljyyttäkin
ennen iltajuhlaa. Pieni päiväkävelymahdollisuus oli
tarjolla jo kokouksen lounastauolla, kun kokouksen
osallistujat jaloittelivat läheiseen Lääninpuistoon vieden soroptimistipuun juurelle oransseja, järjestön arvoista ja tavoitteista kertovia viirejä Irma Rosenius –
Sutelan ohjaamana.
SI Pohjois – Kymen 35–vuotisjuhlailta
Ylinnä - Soroptimistipuu ja sisarten viirit
Ylhäällä - Tervetuloa ilmoittautumaan: Ritva Rasi, Raila
Norlund, Kirsi Seppälä, Sirpa Mäntynen
Keskellä - Ruusu ansioituneille sisarille: Sirkku Niemi, Anja
Korhonen, Taina Sihvola, Irma Rosenius-Sutela
Alhaalla vas. - Anne Käki, Kerttu Haapamäki, Kyllikki Ek
Alhaalla oik. - Juhlapuhuja SPR:n Kymen piirin
toiminnanjohtaja Arja Vainio ja Liisa Ritari
Kuvat: Mirja Rasimus
Viereisen sivun taideleirikuvat: Piia Kleimola
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Illaksi kokoussali koristeltiin vaaleanvihreän sävyillä
kauniin keväiseksi Pohjois–Kymen soroptimistiklubin
35–vuotisjuhlapaikaksi. Sisarten iloisen puheensorinan
täyttämä sali hiljeni aina yhtä juhlavaan kynttiläseremoniaan. Itsekin soroptimistitaustainen, SPR:n Kymen
piirin toiminnanjohtaja Arja Vainio kertoi juhlapuheessaan paljon puhuttavasta turvapaikanhakijoiden
tilanteesta, mistä hänellä oli koskettavan ajankohtaista
käytännön tietoa.

VOIMAANNUTA! NOSTETTA NUORILLE
Hotelli Vaakunan tarjoamat erinomaiset puitteet ja
maistuva ruoka sekä paikalliset musikantit – Sari ja
Antti Saarinen, jotka tahdittivat kevyillä klassisilla, ikivihreillä ja elokuvasävelmillä – edesauttoivat tunnelmallisen juhlaillallistuokion syntymistä. Palkitsemisten
ja muistamisten jälkeen Tassistudio Move Up:n tanssijat Riikka Keurulainen ja Janne Outinen liukuivat sulavasti valloittamaan tanssilattian näyttävillä vakio- ja
lattariesityksillään. Karibian rennon keinuvat rytmit
huipensivat tunnelman tarttuen välittömästi juhlayleisöön, ja Jannen oli helppo houkutella yleisö mukaan
kepeän salsan rytmeihin. Sisarjoukon tanssiessa lanteet keinahtelivat ja kupliva nauru oli herkässä, saimme yhdessä hyvät bileet pystyyn.
Näistä lämpimistä loppuillan riemukkaista ja vapautuneista tunnelmista oli kuitenkin aika hajaantua kunkin
tahoilleen, kuka viereiseen Aula–ravintolaan jatkoille,
kuka minnekin. Kaikki hauska päättyy aikanaan. Onnistuneesta soroptimisti–viikonlopusta jäi mukana olleille kokouspäätösten lisäksi iloisen yhdessäolon luoma
hyvä mieli kotiin viemisiksi.

Taideleirejä lapsille
Liisa Ritari, SI Pohjois – Kymi

”Tamperelainen nuori mies muutti perheineen
jo monia, monia vuosia sitten Kuusankoskelle
ja sai Kymintehtaalta töitä. Jossakin vaiheessa
tämä vähän yksinäinen nuori mies tutustui
vuolaan Kymijoen pohjalla uineeseen
kalaan. Pojan kerrottua kalatuttavastaan
muille, häntä alettiin pitää vähän hölmönä.
Mutta yllättäen joen pohjasta alkoikin
löytyä kummallisia asioita, ja alkoi tapahtua
kaikenlaisia outoja juttuja..”
Tällaisella tarinalla Piia Kleimola Toimintavoima–
yrityksestä johdatteli Taideruukin kulttuurikeskuksen
poikkitaiteellisen lastenleirin osallistujajoukon leirin teemaan ja aiheeseen. Alkoi syntyä monenmoista: draamaa, tarinaa, teatteriesityksiä, liikettä, leikkiä,
veistoksia, maalauksia jne.. Ohjelmaltaan monipuolisen leiriviikon aikana ehti tapahtua kaikenlaisen hauskan ohella jopa outoja, ajoittain selkäpiitäkin karmivia
asioita. Kuulopuheiden mukaan on erittäin vahvaa tietoa jopa Taideruukin kummituksenkin näyttäytymisestä leiriläisille.
Viime kesänä saatiin siis pystyyn erinomaisesti onnistunut 23 lapsen taideleiri, jolla Piia Kleimolan apuna
toimi neljä ohjaajaa, osa heistä eri taiteenalojen taitajia. Seuraava leiri oli suunnitteilla syyslomaviikolle.

SI Pohjois–Kymen klubin sisaret haluavat kiittää kaikkia Kouvolan Vaakunassa toukokuussa 2016 klubin
35–vuotisjuhlintaan osallistuneita ja klubia avustuksella muistaneita. On tärkeää tuottaa tekemisen kautta
iloa lapsille, sekä luoda väyliä ja antaa rohkeutta luovuudelle ja itseilmaisulle. Nämä ovat merkittäviä taitoja tulevaisuudessa.
Soroptimisti 2016
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Pallo pyörimään – nostetta
tyttöjen golfiin

Ähtärissä nalleperheen naapurissa 13.8.2016

Pohjoismaisilla Sisarpäivillä Imatralla 9.9.2016

Päivi Jämsä, SI Pohjois – Pirkanmaa

Eeva Harjulehto, SI Lappeenranta

Soroptimistisisaria Kuusamosta Saloon oli kokoontunut Ähtärin kauniille golfkentälle Ähtäri Zoon naapuriin kilpailemaan järjestön golfin Suomenmestaruuksista. Kisoja on järjestetty vuodesta 1992 lähtien.
Kisan järjestivät Pohjois–Pirkanmaan soroptimistisisaret yhteistyössä Ähtärin Golfin kanssa

Aurinkoisen, lämpimän syyspäivän aamuna kokoontui
Holiday Club Saimaan uudelle 18–reikäiselle golfkentälle kahdeksan sisarta eri Pohjoismaista, sekä lisäksi kolme heidän puolisoaan. Kilpailumuotona oli
yksilöllinen pistebogey–kilpailu, sekä tietysti lähimmäs
lippua–ja pisin avauslyönti–kilpailut. Lämmin sää nostatti hien kilpailijoille, osasyynä tähän lienee ollut myös
kentän kapeat väylät, joihin pallot helposti häviävät.

Aamuinen kaatosade oli loppunut eivätkä märkä kenttä ja kova tuuli haitanneet urheita pelaajia, ja tulostaso muodostui kohtuulliseksi. Kilpailijat pitivät kenttää
kauniina ja vaihtelevana, mutta haasteellisena paikoitellen kapeine väylineen. Kisan A–sarjassa kolme parasta olivat Rauni Allinen, Liisa Nurmi ja Aira Putkonen
ja kilpailun B–sarjassa Anneli Heinonen, Päivi Jämsä
ja Marjut Ruokonen sekä Scramblessa Terttu Iltanen
ja Ritva Sointula. Lähimmäs lippua–kilpailun voitti
Riitta Luoto.
Kisojen järjestelyjä pidettiin kaiken kaikkiaan onnistuneina. Kilpailusta saatu tuotto käytetään alueemme
tyttöjen golfharrastuksen tukemiseen. Ensi vuonna
Soror Optima Golf – kisa järjestetään Lahdessa.

Sisarellinen yhteishenki ja peli-ilo siivittivät kaikki pelaajat hienoon kierrokseen. Hólmfríður Pálsdóttir
Islannista voitti ja Hafdís Karlsdóttir kiri toiseksi. Kolmanneksi kilpailussa tuli Kirsti Varis, joka voitti myös
pisin draivi–kilpailun. Päivi Jämsä pääsi lähimmäs
lippua. Palkinnon saivat tosin kaikki osallistujat, sillä
Lappeenrannan klubin sisar oli keittänyt kilpailijoille
maukkaat hillopurkit maistiaisiksi Etelä–Karjalasta sekä
muistoksi hienosta kilpailusta. Leppoisan ”jälkipelin”
merkeissä useimmat pelaajat ja järjestäjät suuntasivat
katseensa Islantiin, jossa seuraavat Pohjoismaiset sisarpäivät, ja myös golfkilpailut, pidetään.

Open Heart–Open Door – ystävyyttä yli rajojen
Kirsti Varis, SI Helsinki, SI Finland, governor
Ystävyys on yksi Soroptimisti–järjestön kivijaloista ja
parhaimmillaan se on kansainvälistä ja vastavuoroista.
Open Heart–Open Door on entisen SIE Presidentin
Heidi Konradin perustama Friendship vaihto-ohjelma,
jonka kautta voi tarjota vieraanvaraisuutta soroptimisteille, heidän ystävilleen tai lapsilleen samoin kuin
päästä itse siitä osalliseksi eri puolilla soroptimistimaailmaa. Ohjelmassa on mukana yli 500 soroptimistia yli
50 maassa.
Sisaret vierailevat toistensa luona joko loma- tai
työmatkojen puitteissa. Ohjelma perustuu ystävyyteen ja vapaaehtoisuuteen. Vastavuoroisuusperiaat-
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teen vuoksi majoituksesta ei koidu kustannuksia.
Ilmoittaudu yhteyshenkilölle ja pääset mukaan nauttimaan kansainvälisestä ystävyydestä!

Henny Knap–Go
Liaison Officer ohod
e-mail: hkhknapgo@upcmail.nl

VOIMAANNUTA! NOSTETTA NUORILLE

Hymyllä

kiusaamista vastaan

Merina Hovi, SI Savonlinna, SI Finland, presidentti
2012 – 2014

Hymy kiertämään on kampanja, jonka idea
on vähentää kiusaamista niin kouluissa
kuin työyhteisöissä positiivisin keinoin,
edistää ihmisten erilaisuuden hyväksymistä
ja arvostamista, sekä saada ihmiset
hymyilemään enemmän.
Hymy kiertämään – kampanjan 3 ohjetta ovat:
Älä jätä kiusattua yksin. Puutu tilanteeseen,
tai, jos et itse uskalla, niin kerro jollekin, joka
uskaltaa. Hymyile, koska hymy lohduttaa,
parantaa ja antaa voimia. Hymy voi oikeasti
parantaa.
Kerro kuka olet, ja mistä sait idean lähteä mukaan
Hymy kiertämään–kiusaamisen vastaiseen kampanjaan?
Olen hallitseva Miss Suomi Shirly Karvinen, ja, kun
kuulin ensimmäisen kerran Hymy kiertämään–kampanjasta niin lähdin epäröimättä mukaan. Koskaan ei
voi puhua liikaa näin tärkeistä asioista.
Mitä odotat kampanjalta?

23–vuotias tradenomiksi opiskeleva Shirly Karvinen
kruunattiin Miss Suomeksi viime keväänä. Soroptimisti–
lehdellä oli mahdollisuus haastatella tätä kansainvälisen
taustan omaavaa Hymy kiertämään–kampanjan keulakuvaa.
Kuvan oikeudet Shirly Karvinen

Mitä mielestäsi tarkoittaa onni tai onnellisuus?

Koen, että puhumalla ja olemalla esimerkkinä muille
voin auttaa ihmisiä, jotka ovat kiusattuja tai kiusaajia.
Se että puheillani voin auttaa edes yhtä ihmistä, se on
jo iso asia.

Itselleni onni ja onnellisuus on tyytyväisyyttä omaan
arkeen. Se, että saan nauttia elämän pienistä hetkistä
esimerkiksi aamukahvista tai myöhäisestä herätyksestä, ne ovat ne asiat mitkä tekevät onnelliseksi. Elämä ei
koostu isoista hetkistä vaan niistä pienistä onnellisista
hetkistä mitkä muodostavat ison kokonaisuuden.

Mikä mielestäsi on suvaitsevaisuutta?

Mistä haaveilit lapsena ja mitkä ovat unelmasi nyt?

Me olemme kaikki erilaisia tässä maapallolla. Sen sijaan, että pelkäisimme ja vieroksuisimme erilaisuutta,
meidän pitäisi oppia toisiltamme ja hyväksyä ihmisten
erilaisuus. Erilaisuus on rikkaus.

Haaveilin tasapainoisesta ja onnellisesta elämästä, ja
haaveilen edelleen samoista asioista, ja tietysti haaveilen hyvästä urasta. Mutta tärkein minulle on, että saan
olla terve, saan tehdä työtä, josta nautin ja mahdollisesti saan ympärilleni ihanan oman perheen.

Mihin kiinnität huomiota tapaamassasi ihmisessä?
kiinnitän huomiota ihmisen “energiaan”. Koen, että
meistä kaikista välittyy tietynlaista energiaa riippuen
siitä, minkälaisia ihmisiä olemme. Usein ihmisen tavatessa pystyy hyvin sanomaan, kohtaavatko kemiat.

Soroptimisti 2016
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Past presidentin tervehdys
Hyvä sisar,

Minna Lahti, SI Finland, presidentti 2014 – 2016

On tullut aika kiittää teitä kaikkia – rinnalla kulkemisesta, rohkaisusta, tuesta ja ennen
kaikkea luottamuksestanne. Ensimmäisessä klubitiedotteen presidentin kirjeessäni,
kerroin odottavani työntäyteisiä, tapahtumarikkaita, eteenpäin johtavia ja haasteellisiakin etappeja sekä monia elämänmyönteisiä, avartavia
kohtaamisia. Kaiken tuon sain ja paljon enemmänkin nopeasti kuluneina Unionin presidentti vuosina. Tulen vaalimaan kaikkia kokemuksia ja
kohtaamisia kanssanne. Sain olla mukana monissa klubikokouksissa, osallistua mm.
juhliin, konsertteihin, seminaareihin sekä jakaa iloja ja huolianne – tutustua teihin.

”Jokaisella on
omat purjeet ja
haluttu suunta,
jota päivien tuulet
ja elämän myrskyt
sekoittavat.
Pidä lujasti kiinni
ja anna mennä
– täysin purjein!”

Klubeissa tehdään hienoa, hyvin arvokasta työtä, josta pitää tuntea ylpeyttä sekä
kertoa toiminnasta ainakin paikallisesti sekä jakaa niitä onnistumisia, innostumisia
myös muille klubeille. On ollut hienoa päästä mukaan ja saada kokea myös SIE:n
tasolla järjestön toimintaa, unohtamatta Pohjoismaista yhteistyötä mm. Soroptimistien tunnettavuuden eteen. Tätä yhteistyötä tulee jatkaa ja lisätä, näin toivottavas- – Liisa Jeromaa –
ti saamme meille tärkeitä asioita näkyvämmiksi myös SIE:n tasolla. Tämä on ollut
mahtava kokemus upeiden naisten kanssa jaettuna! Pohjoismaisten sisarpäivien illallisella teimme Astan kanssa
vahdinvaihdon hienossa seurassa. Tuntui hyvältä luovuttaa kaunis presidentin kääty ja järjestömme vetovastuu
Astan päteviin käsiin. Mukavaa on päästä osallistumaan hallitustyöskentelyyn past presidenttinä ja näin kantamaan vastuuta järjestössämme edelleen.

Kiitos työryhmälleni ja hallitukselleni hyvästä työstä sekä oikein paljon iloa ja valoa Astan hallitukselle! Mielenkiinnolla katson mihin tuulet minua soroptimistina kuljettavat. Yhä olen käytettävissänne, nappaa siis hihasta
kiinni kohdatessa ja kerro mitä sinulle kuuluu, mikä mietityttää ja pyydä apua tarvittaessa.

Halauksin, Minna

Governoriksi?
Heidi Knuutila, SI Finland, presidentti 2008 – 2010
governor 2012 – 2016

Heidi Knuutila, SI Turku – Aboa, on ollut SI Finlandin
toimihenkilönä 10 vuotta, joista vuodet 2008 – 2010 Unionin
presidenttinä ja vuodet 2012 – 2016 Governorina.

Kerran vuodessa Soroptimist International of
Europe, SIE, pitää governors meetingin, GM,
joka vastaa SI Finlandin tasolla edustajiston
kokousta. GM on SIE:n päättävä elin, johon
kokoontuvat unionien ja single klubien
governorit eli edustajat. Kokoukseen
osallistuvat usein myös unionien presidentit
sekä silent observerit eli tarkkailijat.
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Governorkokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat ja valitaan äänestyksellä soroptimisteja SIE:n
virkoihin. Governorit toimivat vuoden mittaan Federaation ja oman unioninsa linkkeinä SIE:tä koskevissa
asioissa. Governorit pääsevät seuraamaan Federaation
toimintaa ja päätöksentekoa sekä ennen kaikkea verkostoitumaan muiden unionien edustajien sekä SIE:n
viranhaltijoiden kanssa. Governorkokousten yhteyteen
järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa mm. paneudutaan Federaation kehittämiseen, syvennetään tulevia
teemoja tai ryhmätöissä kuullaan muiden unionien
nykyisistä käytännöistä. Governorkokoukset ovat hyvin tiiviitä ja tehokkaita, mutta tarjoavat usein mahdollisuuden omalla kustannuksella oheisohjelmaan,
mikä on antoisaa aikaa verkostoitumiseen ja uusien
ystävyyssuhteiden luomiseen.

Suosittelen lämpimästi, Heidi

SI FINLANDIN UUTISET

Unionin uusi hallitus
Porissa 29.–30.10.2016
Merina Hovi, SI Finland, presidentti 2012 – 2014

Perinteisesti uuden hallituksen ensimmäiseen
kokoukseen ovat osallistuneet myös
edellisellä kaudella Unionissa työskennelleet
toimihenkilöt, koska näin taataan parhaiten
tiedon siirto viranhaltijalta toiselle.
Porin hotelli Vaakunaan kokoontui lauantaiaamuna
kaikkiaan 23 sisarta eri puolilta Suomea presidentti Asta von Frenckellin luotsatessa kokousta. Kahden
päivän aikana käytiin läpi kaikki uuden toimikauden
kannnalta tärkeät asiat. Lauantai-iltana Raatihuoneen
Kellarissa oli ohjelmassa perinteinen käätyjen luovutus
uusille varapresidenteille.
Sunnuntaina kokouksessa päätettiin työryhmätoimintamallin mukaisesta tehtävien jaosta. Ohjelma- ja vaikuttamistyöryhmän johtoon valittiin eteläisen alueen
varapresidentti Tuula Pohjola, ohjelmajohtajana toimii Hilkka Knuuttila. Viestintätyöryhmän johtoon tuli
itäisen alueen varapresidentti Soili Pelkonen ja kehitys-ja laajennustyöryhmän johtoon pohjoisen alueen
varapresidentti Kaijaleena Serlo. Stipenditoimikunnan
puheenjohtajana toimii Minna Giss ja laajentamistoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Salme Määttä.

Varainhoitaja Hanna Kaitaniemi kertoi kokouksessa
talousasioista sekä esitteli uudet myyntituotteet:
liukuvärjätyn sinikeltaisen ja valkokeltaisen (Hannalla
kaulassa), pitkän silkkihuivin kullatulla Soroptimisti-logolla.
Hinta 40 eur. Tilaukset: soroptimistikauppa@gmail.com.

Vasemmalta: Presidentti Asta von Frenckell, eteläisen alueen
varapresidentti Tuula Pohjola, pastpresidentti Minna Lahti,
pohjoisen alueen varapresidentti Kaijaleena Serlo ja itäisen
alueen varapresidentti Soili Pelkonen

Alarivi vasemmalta: tiedottaja Jaana Lappalainen, presidentti Asta von Frenckell, sääntötoimikunnan pj. Eeva-Liisa SarvilinnaHeimonen, governor Irma Rosenius-Sutela, varagovernor Katri Penttinen, governor Kirsti Varis.
Ylärivi vasemmalta: itäisen alueen varapresidentti Soili Pelkonen, sihteeri Kaija Hapuoja, sihteeri Anna Seljamo, past presidentti
Minna Lahti, stipenditoimikunnan pj. Minna Giss, varagovernor Pirkko Lindfors, eteläisen alueen varapresidentti Tuula Pohjola,
taloustoimikunnan pj. Tarja Mattila-Backman, varagovernor 2012-2016 Tuula-Maija Leikomaa. Kuvat: Merina Hovi
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Advocacy – vaikuttaminen
Merina Hovi, SI Savonlinna, SI Finland, presidentti 2012 – 2014

SI:n presidentti Yvonne Simpson, SI:n YK–edustaja Bette
Levy, SI:n vaikuttamisjohtaja Pat Black ja SI:n president elect
Mariet Verhoef Cohen YK:n Naisen aseman neuvottelukunnan
istunnossa maaliskuussa 2016.

Klubeilta tulleet kysymykset siitä, mitä
Soroptimist International of Europen ja SI:n
tasolla tehdään ja miten siellä vaikutetaan,
saivat Soroptimisti–lehden tarttumaan
aiheeseen ja kysymään järjestön ylimmiltä
tasoilta, missä kaikkialla soroptimistien ääni
kuuluu. Governorimme ja myös SI–tasolla
toimineen Kirsti Variksen välityksellä saimme
viestit SI:n presidentti Yvonne Simpsonilta
sekä SIE:n European Women´s Lobbyn
edustajalta Renate Smith–Kubatilta.
Soroptimisti–järjestön slogan kuuluu: ”A global Voice
for Women”. Soroptimistien ääni kuuluu kaikissa kuudessa YK:n keskuksessa, joissa järjestöllä on edustajat.
Euroopan tasolla meitä edustetaan Euroopan Neuvostossa, European Women´s Lobbyssa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä. Suomessa Soroptimisteja edustaa Naisjärjestöjen Keskusliitossa vuosina
2016–2018 SI Finlandin presidentti Asta von Frenckell
ja pohjoisen alueen varapresidentti Kaijaleena Serlo.
Viestissään SI:n presidentti Yvonne Simpson kiittää
klubeja työstä naisten ja tyttöjen elämän parantamiseksi ja painottaa, että juuri ruohonjuuritason projektit
tarjoavat tärkeää tietoa, joka mahdollistaa SI:n vaikuttamisen YK:ssa sekä muilla tahoilla. Hän toteaa, että
Soroptimist International on yksi 148:sta vapaaehtoisjärjestöstä, jolla on yleinen neuvoa-antava asema YK:n
talous- ja sosiaalineuvostossa, ja sen vuoksi saamme
äänemme kuuluville saleissa, joissa päätöksiä tehdään.
Yvonne Simpson kertoo, että tänä vuonna SI oli yksi
kolmesta vapaaehtoisjärjestöstä, joiden edustajilla oli
mahdollisuus tehdä kysymyksiä Naisen aseman neuvottelukunnan istunnossa YK:ssa. Yvonne Simpson oli
esittänyt asiantuntijaryhmälle Soroptimistien huolen,
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koskien kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Vaikuttaminen ei olisi mahdollista ilman taustatyötä, jota YK:n edustajat tekevät ympäri maailmaa.
Yhteiset tavoitteemme vuosille 2016–2019 koskevat
ihmisoikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa koulutuksen ja voimaantumisen avulla. Näiden tavoitteiden toteutumista klubit voivat parhaiten tukea toteuttamalla
projekteja ja raportoimalla niistä. Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä, ja jokaisen sisaren panos on merkittävä. ”Minulle on suuri kunnia edustaa teitä”, Yvonne
Simpson toteaa lopuksi.
Renate Smith–Kubat, SIE:n edustaja EWL:ssä eli European Women´s Lobbyssä, kertoo, että EWL on Euroopan suurin sateenvarjojärjestö, joka edustaa 2500
naisjärjestöä. Hän jatkaa, että EWL keskittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn ja naisten aseman parantamiseen.
EWL valvoo EU–lainsäädännön toteutumista naisten
oikeuksien osalta ja toimii yhteistyössä Euroopan komission ja parlamentin sekä muiden samanhenkisten
organisaatioiden kanssa.

“Soroptimistien ääni kuuluu kaikissa
kuudessa YK:n keskuksessa, Talous- ja
sosiaalineuvoston Naisen aseman neuvottelukunnassa, Euroopan Neuvostossa,
European Women´s Lobbyssa ja Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä.”
Mitä SIE:n edustajien työ sitten EWL:ssä sisältää? Renate Smith–Kubat kertoo, että päivittäin hän käy läpi
runsasta sähköpostivirtaa, seuraa eri organisaatioiden
verkkosivuja, osallistuu EWL:n järjestämiin tilaisuuksiin
ja solmii suhteita muihin organisaatioihin. Välitöntä toimintaa vaativissa tilanteissa, hän välittää tiedon
SIE:n Geneven päämajaan neuvotellakseen toimintaan
osallistumisesta. Toiminta voi olla esim. soroptimistien
allekirjoitus jonkin tärkeän asian puolesta. Renate toteaa, että SIE:n lähes 35 000:n jäsenen voimin voimme
yhdessä levittää tietoa sekä vaikuttaa hallitustemme
toimiin.
Renate Smith–Kubat toivoo, että klubit raportoisivat
etenkin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvistä projekteista. Lopuksi Renate Smith–Kubat sanoo olevansa
etuoikeutettu saadessaan toimia edustajanamme ja
ilmoittaa ottavansa mielellänsä vastaa käytännön toimintaehdotuksia.

SI FINLANDIN UUTISET

Dear Soroptimist Sisters of the Finnish Union

Dear Finnish Soroptimists

Thank you for the work you do to transform the lives
of women and girls. The projects at the grassroots level provide essential information to enable the SI advocacy team to have a voice at the UN and related
agencies.

EWL is the largest European umbrella organisation representing the interest of about 2500 women’s’ organisations. Its Secretariat General is located in Brussels.

Soroptimist International has General Consultative
Status with the Economic and Social Council, United Nations (ECOSOC). We are one of only 148 NGOs
(Non-Government Organisations) with this status. It
enables us to deliver written and oral statements –
and be heard in the very chamber where decisions are
made. This year at CSW (Commission on the Status of
Women) I had the opportunity to have dialogue and
ask questions of the panel of governments.
On your behalf I asked for immediate implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs),
the request for disaggregated data and asked what
resources governments would put towards their commitment to achieve 50:50 by 2030. SI has a committed presence in the UN Centres and we ensure we are
present at critical times (and sometimes this means
we wait for days to have our say). The task would not
be achieved without the background work of our SI
UN Representatives who work tirelessly in New York,
Rome, Geneva, Paris, Vienna and Nairobi. I could present our Global Voice for Women because the Soroptimist clubs worldwide have projects that educate and
empower women and girls. We quote the stories from
the club projects.
The approved SI Advocacy goal for 2016–2019 is
“SI advocates for human rights and gender equality
through education and empowerment”. Clubs do this
through projects with education, health, prevention of
poverty, good citizenship, community development,
advancing human rights, peace, equality and diversity.
You can best help us by continuing with your projects
and report them to the SIE database.
Gender equality has not been achieved in any country. The governments make the agreements and you
can best support our advocacy work by knowing what
your government agrees to and reminding them to
meet their obligations.

Their work is focussed on promoting women’s issues,
such as gender equality, violence against women,
reproductive rights, equal pay, more women on the
Boards...The ‘The European Barometer on Rape’ is a
spine chilling summary of the situation in all European
Countries and very pertinent now as we are approaching the 16 days of Activism against gender- based violence.
EWL serves as a watchdog of European legislation in
respect of women’s issues. EWL works closely with
the European Commission and Parliament and forms
co-operations with other like-minded organisations.
What does the SIE Representative to the EWL’s
work entail?
The EWL rep watches carefully by screening the website and following the many emails that arrive on a daily
basis. If immediate action is required, I will forward the
request to the SIE President and the SIEHQ for their
opinion, if we can participate in an action. That might
be a participation in an important issue where our signature and widespread awareness could be of use.
Recently, I signed a request by the Slovenian Women’s
Lobby to stop legislation to remove reimbursements
for oral contraceptives. To my relief and joy, the Slovenian parliament decided that they could not pass
the law in question because they needed more information.
I attend events organised by EWL, if they fit into the
SIE profile. I always try to get to know people, not only
from the Secretariat of EWL but also of other organisations. What we can contribute is the experience in the
field of work done by clubs and unions, we have after
all nearly 35000 members. I would really appreciate
being given information on what Unions and Clubs
are doing, especially on the theme of violence against
women. Please, Programme Directors, fill in your PFR’s
– we need to be able to give evidence on our activities!

Each Soroptimist adds to the impact we make. We rely
on each other’s contribution and when we bring it together we are an effective part of a global movement.
It is a great privilege to represent you.

I am sending a special ‘hei’ to my Finnish friends and
look forward to hearing from you with practical suggestions.

Yvonne Simpson, Soroptimist International, President

Renate Smith–Kubat, SIE Rep to EWL
Soroptimisti 2016
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SIE:n Governorkokous Sofiassa
Bulgariassa 8.–10.7.2016
Tuula-Maija Leikomaa, varagovernor, SI Tampere ja Kirsti Varis, governor, SI Helsinki

Helteinen kaupunki ja iloiset soroptimistit,
siinä oli GM – Sofia pähkinänkuoressa!
SIE:n presidentti Maria Elisabetta de Franciscis
veti heinäkuisen governorkokouksen
jouhevasti: Aikataulu piti, äänestykset
sujuivat ja ilmapiiri oli koko ajan kiireetön
ja osallistujia kuunteleva. Avatessaan
tilaisuuden Maria Elisabetta toi esille
toiveensa: Let´s dare to think out of the box.
Kokouskeskukseen kulkevalle kävelysillalle oli pystytetty kolmisenkymmentä jättikokoista julistetta, jotka
kertoivat soroptimisti–järjestöstä sekä esittelivät kaikki
kahdeksan Bulgarian klubia erikseen. Julisteet olivat
sillalla koko seuraavan viikon. Kokousta kuvattiin televisioon, presidentti Maria Elisabettaa haastateltiin ja
asiasta kirjoittivat paikalliset sanomalehdet.
Ohjelmassa ei ollut henkilövalintoja, myös jäsenmaksu
pysyi entisenä. Cape Verde hyväksyttiin uudeksi soroptimisti–maaksi. SIE:hen kuuluu maita Afrikasta ja
Lähi-idästä. Näiden, samoin kuin SIGBI–Federaatioon
kuuluvien Afrikassa olevien maiden välillä on tehostettu tiedotusta, järjestetty yhteinen kongressi ja koulutuksia tarkoituksella perustaa oma Afrikan federaatio.

Governor Kirsti Varis, varagovernor Tuula-Maija Leikomaa ja
presidentti Minna Lahti Sofian governorkokouksessa.
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Unionit olivat saaneet lähettää toiveita ja ehdotuksia SIE:n sääntömuutostyöryhmälle, jonka tavoite on
selkiyttää ja yksinkertaistaa sääntöjä. Järjestön markkinointiin esiteltiin kaksi melko erilaista mallia, joilla tunnettuus mm. sosiaalisessa mediassa lisääntyisi.
SIE:n teemaan 2015–2017 Soroptimists invest in Education on saatu yhteistyökumppani hollantilaisesta My
Book Buddy–järjestöstä. SIE ohjelmajohtaja Marlène
van Benthem esitteli projektin, joka tavoite on lukutaidottomuuden vähentäminen. 6–12–vuotiaat lapset
kehitysmaissa voivat lainata kirjoja, viedä niitä kotiin
ja mahdollisesti saada myös muut perheenjäsenet innostumaan lukemisesta. Projektissa kerätään varoja
lastenkirjojen hankintaan, kirjastotoiminnan perustamiseen mm. pakolaisleireillä sekä opettajien koulutukseen.
SIE:n rahastoista jaettiin viime kaudella 177 250 euroa stipendeinä ja apurahoina. Myös ensi kaudella
summa on samaa luokkaa ja kaikki anomukset tulee
tehdä sähköisinä! Project of the Year–palkinnon voitti Madagaskarin ja Sveitsin klubien yhteishanke, jossa
oli kunnostettu koulutuskeskus ja orpokoti Antananarivossa, Madagaskarissa. Kaikki palkitut projektit on
esitelty: http://www.soroptimisteurope.org/programs/
best-practices.
Federation Presidentti Maria Elisabetta kiitti nuorta
Bulgarian unionia ja heidän aktiivista 122 jäsentään
hienosti järjestetystä kokouksesta lahjoittaen kokouksen aikana SIE:n myyntituotteista saadut 1 300 euroa
Bulgarian unionille.
Kokouksen välitön tunnelma, eri maiden edustajien
tapaaminen ja kahvitaukokeskustelut järjestön tilasta ympäri Eurooppaa lisäsivät osaltaan kokouksen arvoa. Vuonna 2017 governorit kokoontuvat
Italiassa Firenzessä heinäkuussa, juuri ennen siellä
14.–16.7.2017 pidettävää Euroopan Federaation
kongressia, joka kutsuu meitä kaikkia mukaan!

YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

Ogre–Kegumsin klubin
vieraana Latviassa
Rauni Tiililä, SI Pälkäneen seutu
Perjantaiaamulla lähdimme kohti Rundalen linnaa,
missä vietimme aikaa kolmisen tuntia katsastaen myös
linnan mahtavan puutarhan. Sen jälkeen vuorossa
oli Vaidelotes, jossa isäntäväki pukeutuneena perinneasuihin esitteli alkuperäistä, latvialaista maalaiselämää. Ruokailimme latorakennuksessa, jossa emäntä
tarjoili perinteistä, latvialaista ohrakeittoa, jota syötiin
puulusikoin sekä yrttiteetä ja leivonnaista.
Illalla oli vuorossa ohjelmallinen illan vietto Anita–sisaren puutarhassa. Ohjelman ja kynttiläseremonian
jälkeen oli vuorossa ruokailu. Vietimme ihanaa yhdessäoloa piirissä tanssien ja laulaen.
Lauantaina lähdimme kimppakyydeillä kohti Cesisin
linnaa. Cesis on historiallisen Liettuan symboli 1200–
luvulta. Jäimme kierroksen jälkeen vielä katsomaan
kaunista Cesisin kaupunkia ja puistoja
Lauantai-iltana kävimme istuttamassa Kegumsin kirkon pihamaalle ystävyyden symbolina syyshortensiapensaan. Kirkosta siirryimme Daugava–joen rantaan,

Ogre – Kegumsin klubin Friendship viikonlopuun 8.-9.7.2016
osallistui Pälkäneen seudun klubista presidentti Tiina
Vehviläinen ja sihteeri Rauni Tiililä sekä lisäksi Elisa Tikanmäki
Joensuun klubista. Meidän lisäksemme sisaria oli Englannista,
Cirencesterin klubista ja Liettuan, Raseiniain klubista.

jossa meitä odotti saunalautta. Emännät olivat järjestäneet lautalle piknik–tarjoilun. Sisaret olivat hankkineet vihdat ja iloinen joukko asteli saunan löylyihin ja
sitten alasti Daugavan aaltoihin. Paitsi me suomalaiset,
jotka olimme pakanneet saunatarvikkeet matkalaukkuihimme, koska lähdimme vielä samana iltana junalla
Riikaan ja kotimatkalle.

Vilnius Old Townin
vieraina
Marianne Marenk, SI Valkeakoski – Vanajavesi
Vierailun aikana 25.–28.8.2016 vietimme myös klubimme 8–vuotissyntymäpäiviä. Ensimmäisenä iltana ruokailimme viehättävässä tuulimyllyravintolassa nimeltä
Marceliukes Kletis. Nautimme liettualaisia perinneruokia: kylmää punajuurikeittoa, perunapannukakkua ja
Kiovan kanaa. Majoituimme isäntäparimme Aureljan
ja Juozasen upeaan kesäasuntoon.
Seuraavana päivänä tutustuimme katedraaliin ja Germinaasin torniin, joka kohoaa katedraaliaukion takana olevalla kukkulalla, sekä kukkulan juurella olevaan
kuninkaan palatsiin 1200–luvulta. Palatsi hävitettiin
1930–luvulla ja 2000–luvulla sitä alettiin kaivaa taas
esiin. Tämä arkeologinen suursaavutus elää jatkuvasti.
Vilnius Old Townin klubi on avustanut projektia.
Tutustuimme myös maaliskuussa avattuun yliopistokampukseen ja sen kirjastoon, joka käsittää kolme
suurta rakennusta. Kirjasto on auki 24/7, ja sieltä voi
vuokrata oman työpisteen.

Vanha, kunnianarvoisa yliopisto on vuodelta 1599. Professori
Juozas Vaitkus oli varsinainen asiantuntijaopas, olihan hän
luennoinut täällä noin 40 vuoden ajan.

Perjantai-iltana juhlimme synttäreitämme Vilnan siskojen kanssa. Vaihdoimme lahjoja, lauloimme, tanssimme letkajenkkaa, nautimme liettualaisia herkkuja.
Saimme vielä syntymäpäiväkakun kotiin vietäväksi:
valtavan Baumkuchenin.
Matkalla huomasimme, miten paljon on mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri maiden soroptimistiklubien välillä. Tällaiset klubien väliset vierailut ovat todella avartavia ja mieleenpainuvia.
Soroptimisti 2016
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SI Kakamega SI Oulun vieraana
Seija Rasila, SI Oulu

Friendship Link siteitä on solmittu usein
jonkun klubisisaren henkilökohtaisen
kohtaamisen pohjalta. Näin alkoi myös Oulun
ja Kenian Kakamegan klubien ystävyyssuhde,
joka on johtanut yhteisiin projekteihin
ja molemminpuolisiin vierailuihin,
viimeisimpänä Kakamegan sisarten Suomen
vierailu syyskuun alussa.

Kakamegassa näimme, miten klubin vuosittainen rintasyöpätietoisku keräsi paikalle sillä kertaa Lubaon
koko kyläyhteisön ja miten paikallinen versio Naisten
Pankista oli tuottanut tulosta naisten toimeentulon
kohentamiseksi.

Elizabeth Nehondo, Kakamegaan 1994 perustetun
klubin jäsen oli jatko-opiskelijana Oulussa keväällä
1998, jolloin hän osallistui myös Oulun klubin kuukausikokoukseen. Suhde virallistettiin kymmenen vuotta
myöhemmin ja syksyllä 2014 klubimme 9–henkinen
ryhmä vieraili Keniassa tutustuen Nairobissa ja Kakamegassa sortoptimisti–projekteihin.

Vierailun aikana keskusteltiin tulevista yhteistyöhankkeista ja puhuttiin luonnollisesti myös vastavierailusta. Kun ohjelmaa reilu vuosi sitten ryhdyttiin rakentamaan, uskoimme, että saamme vieraaksemme muutaman sisaren. Keväällä tulijoita oli jo 12, joista kolme
joutui viime hetkillä perumaan matkan.

Soroptimistiviiriä virittämässä lentoasemalla Tuula Tähtinen,
Marja Hämäläinen ja Liisa Koski-Ahonen.
Kuvat: Ulla Pajari ja Marja Hämäläinen
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Vuosien varrella olemme voineet todeta, miten monipuolista työtä klubi tekee pienellä budjetilla, mutta
suurella sydämellä.

Vierailuohjelman tavoitteena oli esitellä monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa. Kotimajoitus ja henkilöautoilla tehdyt matkat ensin pohjoiseen Oulusta Rovaniemelle ja sitten itäisen Suomen
kautta Etelä–Karjalaan Imatralle ja Lappeenrantaan
sekä viimeiset päivät pääkaupunkiseudulla olivatkin
todellinen tietopaketti, jota sisaret viestivät sulattelevansa edelleen.
Kokemukset ovat olleet ilmeisen positiivisia. Ne, jotka
eivät päässeet osallistumaan vierailuun odottavat nyt
kutsua Suomeen ja osa niistäkin, jotka olivat mukana
toivovat uutta vierailua. – Antakaamme heidän pitää
kiinni tästä toiveesta, kirjoittaa yhteyshenkilömme
Elizabeth Nehondo.

YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

Ekumeeninen jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa
käynnisti varsinaisen ohjelman. Anglikaaniseen kirkkoon kuuluvat vieraat esittäytyivät rytmikkään laulun
ja tanssin säestyksellä ja osallistuivat myös tekstinlukuun. Ennen sitä ehdimme tutustua myös toisiimme
sekä vanhaan pappilaan sisaremme, kirkkoherra Satu
Saarisen opastuksella.
Tervetuliaisiltaa vietimme yhteisen klubikokouksen
ja nyyttikestien merkeissä sisaremme Leena Kaarelan
luona Knuutilanrannassa, missä Leenan äiti, Unionin
presidenttinäkin toiminut Maila Paulamäki on kestinnyt klubimme Link–ystäviä jo 1960–luvulla.
Lounaat nautittiin joukolla sisarperheissä. Liisa Koski –
Ahonen ja puolisonsa Pekka saivat ensimmäisenä kokea riemukkaan tanssin ja laulun siivittämät kiitokset
ateriasta. Afrikkalaisia tekstiilejä ja käsitöitä riitti tuliaisiksi jokaiseen kyläpaikkaan, aina yhtä äänekkäiden ja
vauhdikkaiden esitysten kera.
Virallisissa tutustumiskohteissa, Vanhusten palvelukodissa, Oulun kaupunginsairaalassa, Tyttöjen talossa ja
Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhuollon oppilaitoksessa kiinnostusta herättivät erityisesti palvelujen organisointi ja rahoitusmallit.
Rovaniemellä kävimme Joulumaan lisäksi Arktikumissa, missä paikallinen oppaamme, sorosisar Marja Jalkanen kertoi Lapin historiasta ja saamelaiskulttuurista.
Paluumatkalla osa ryhmästä vieraili Ruotsin puolella
Haaparannassa ja osa Syötteen tunturimaisemissa.
Oulun Koitelinkoskella nuotiolla paistetut makkarat ja
letut maistuivat ja luontopolulla opittiin sauvakävelyn
tekniikkaa.
Avec–illassa Sisko Karvosen luona oli läsnä lähes koko
klubimme.

Yllä - Satu Saarinen, Iiris Penttilä sekä vieraista Francisca
Lumumba ja Angela Kiveu.
Keskellä - Liisa ja Pekka Koski-Ahonen
Alla - Oppaina Sisko Karvonen, Kerttu Rousu, Tuula Tähtinen
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SI Kauniainen meets
club SI Luzern
Saila Kuutti, SI Kauniainen – Grankulla
Teimme parina päivänä muutaman tunnin vaellukset
maisemissa, joissa Alppien lumihuiput, vuorten vihreät
alarinteet, lehmänkellojen kilkatus ja vastaan tulevien
vaeltajien hymyilevät kasvot hurmasivat epätodellisella kauneudellaan – jäin kerrasta koukkuun! Mielessäni
jo suunnittelen uutta vaellusmatkaa Alpeille.

Matkasimme seitsemän naisen voimin Sveitsin Engelbergiin
syys-lokakuun vaiheessa pitkäksi viikonlopuksi. Osalle paikka
oli entuudestaan jo tuttu, minulle Sveitsi ja Alpit ylipäätään
olivat uusi kokemus.

Yhden päivän matkastamme käytimme klubien väliseen ystävyystoimintaan. Tapasimme viisi SI Club
Luzernin sisarta aurinkoisessa ja viehättävässä Luzernissa. Teimme reilun tunnin mittaisen kaupunkikierroskävelyn Christine Meyerin asiantuntevalla opastuksella. Kävelykierroksen jälkeen me 13 naista menimme
lounaalle, minnekäs muualle kuin Wilden mann–nimiseen ravintolaan. Lounaspöydän ääressä keskustelu kävi vilkkaana laidasta laitaan yhteiskunnallisista
asioista musiikkiin, joka tuntui yhdistävän meistä monia. Musiikillinen oli meidän tervehdyksemme myös
paikallisille sisarille, suomalaista musiikkia cd:llä sekä
Annamari Rädyn esittämä 1600–luvulta peräisi oleva
”Drink to Me Only With Thine eyes”, joka herkisti meidät kaikki ja päätti yhteisen lounaamme kauniisti.

Kakamegan klubin
ikimuistoinen vierailu
Anja Raatikainen, SI Espoo

Elizabeth Nehondo ja Angela Kiveu saunomassa.

Oulun klubin ohella kenialaisten vierailun
onnistumiseen osallistuivat useat muutkin
klubit ja kymmenet sisaret Imatralla,
Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla.
Afrikkalaissisarten elämänilo, lämpimyys
tarttuivat myös meihin suomalaisiin. Helsingin
vierailu kuvaa varmaan monien muidenkin
tuntoja.

30

Soroptimisti 2016

Maanantaina meillä Marjan Aution kanssa oli sitten
tosi mielenkiintoinen päivä porukan kanssa kaupungilla. Olin hankkinut karttoja ja esitteitä kiertoajelua
ja nähtävyyksien katselua varten, mutta kaikkien toive oli kuitenkin käydä kirppiksillä ja muissa kaupoissa. Ajoimme siis ensin ratikalla Hietaniemen kirppikselle, sitten mentiin UFF:n myymälöihin Iso–Roballe
ja Fredalle. Kävellessä poikettiin muissakin kaupoissa,
käytiin lounaalla ja sitten olikin kiire valmistautumaan
Erottajan klubin kokousiltaan.
Oli tosi hauska seurata ympäristön ilmeitä ja reaktioita,
kun iloisen ja äänekkään porukan sekä kaikkien ostoskassien kanssa tungettiin ruuhkaratikkaan. Kun porukan kanssa liikkui, katseli heitä meikäläisen suomalaisen silmin. Toisaalta tiesi, miten fiksuja naisia kaikki
olivat. Kaikki ei siis ole sitä, miltä äkkiä päältä näyttää.
Sen yritän pitää mielessäni, kun kohtaan kaupungilla
erilaisia ihmisiä.

SI FINLANDIN JA KLUBIEN ILMOITUKSET
Teemat, projektit ja toiminnassa tärkeät päivämäärät
SI Finlandin teema 2014 – 2021: Kouluta – Rohkaise – Tue
SI Finlandin pitkäntähtäimen projekti 2014 – 2018: Nostetta nuorille
SIE:n presidentti Maria Elisabetta de Franciscisin teema 2015 – 2017: Soroptimists invest in education
SI:n teema 2011 – 2021: Educate to Lead – Kouluta johtamaan
SI President´s Appeal, SI presidentti Yvonne Simpsonin vetoomus 2015 – 2017: Educate to Lead: Nepal

08.03.
19.03.
21.09.
03.10.
11.10.
24.10.
25.11.
10.12.

Kansainvälinen naistenpäivä
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä
YK:n kansainvälinen rauhanpäivä
Soroptimistiklubien ystävyyspäivä
YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä
YK:n päivä
Say NO to Violence against Women and Girls!
Kansainvälinen Soroptimistipäivä

Tapahtumakalenteri
SI Finlandin hallituksen kokoukset:
Vaasa 27. – 28.1.2017
Pori 18.3.2017
Helsinki 5.5.2017
Edustajiston kokous ja sisarpäivät:
Helsinki 5. – 7.5.2017

Fokusraportti, PFR = Programme Focus Report
Projekteista raportoidaan osoitteessa:
www.soroptimisteurope.org/pfr/createOrEdit/
Käytä omaa SIE:n jäsenalueelle luomaasi tunnusta
tai tunnus/salasanayhdistelmää:
sie/geneva
Kirjoita raportti ja tallenna se koneellesi. Sen
jälkeen täytä ja lähetä fokusraporttilomake.

Onnittelut
SI Valkeakoski 60 vuotta 9.5.2016
SI Joensuu 55 vuotta 19.3.2016
SI Salo 50 vuotta 27.2.2016
SI Pohjois–Kymi 35 vuotta 1.6.2016
SI Nokia 35 vuotta 2.6.2016
SI Jyvässeutu 35 vuotta 3.6.2016
SI Kokkola–Karleby 35 vuotta 19.9.2016
SI Ylistaro 30 vuotta 25.10.2016
SI Kalajoki–seutu 10 vuotta 19.8.2016

Soroptimistit ja Zontat SuomiAreenalla:
Pori 10.7.2017
SIE:n governorkokous:
Firenze, Italia 11. – 13.7.2017

Soroptimistit ja Zontat

SIE:n kongressi:
Firenze, Italia 14. – 16.7.2017
www.soroptimisteurope.org

10.7.2017

Klubien tapahtumat:
SI Vaasan ja SI Seinäjoen 60–vuotisjuhlat
Vaasa 27. – 29.1.2017
marjatta.bjorknas@gmail.com
www.soroptimistit.fi/Ajankohtaista
SI Savonlinnan oopperalounas
Savonlinna 17.7.2017
siofsavonlinna@gmail.com

Yhdessä SuomiAreenalla

Soroptimist International Finland

Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Vanha ylioppilastalo
5.–7.5.2017
Helsinki
Ohjelma
Perjantai 5.5.2017
klo 19.30 – 22.00 Etkot, Helsingin kaupungintalo
Lauantai 6.5.2017
klo 9.00 Edustajiston kokous, Vanha ylioppilastalo
klo 14.00 Seminaari “Vanhalta uudelle vuosisadalle”, Vanhalla
klo 19.30 Päivällinen, Vanha ylioppilastalo
Sunnuntai 7.5.2017
Aamupäivällä Kulttuuriratikka tai Kirkkojen Kierros tai golfia
klo 13.00 Päätöslounas

Tiedustelut:
Tuula Pohjola, presidentti SI Helsinki
tuula.pohjola@kolumbus.fi 050 511 3703
Leena Hytönen, presidentti SI Helsinki III
leena.hytonen@welho.com 040 5733 033
www.soroptimistit.fi/Ajankohtaista
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