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Kerran vuodessa ilmestyvä painettu yhdistyslehti ei pyri millään muotoa kilpailemaan sähköisille tiedotuskanaville.
Tiedotusta on tämän vuoden kuluessa
siirretty voimakkaasti klubitiedotteisiin
ja uutiskirjeisiin.
Myös klubitiedotteet alkoivat ilmestyä uutiskirjeiden formaatissa. Muotoa
varmasti vielä haetaan tämän kauden
aikana, mutta ehkäpä on turha ajatellakaan, että viestinnässä olisi enää mitään pysyvää.
Painetulla yhdistyslehdellä on kuitenkin vielä paikkansa. Tämä lehti ei
siis ole enää uutisten tiedotuskanava,
vaan pikemminkin laaja-alainen katsaus menneeseen kauteen.
Juuri päättyneellä kaudella meillä oli

kaksi isoa tapahtumaa. Euroopan federaation kongressi pidettiin heinäkuussa Berliinissä, ja Unionin ja kymmenen klubin pyöreitä vuosia juhlittiin lokakuussa Lahdessa. Nämä tapahtumat
ovatkin lehdessä esillä näkyvästi.
Tämä lehti toimii myös käyntikorttina toimintamme esittelyssä. Klubit
voivat hyödyntää sitä esimerkiksi jäsenhankinnassa ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisessa.
Klubeille toimitetaankin muutama
lehti paikkakunnalla jaettavaksi ja lehteä voi myös tulostaa nettisivuiltamme.
Ja mitä yhteistä on biljardilla ja soroptimistitoiminnalla? Ei kait mitään,
mutta kaikkea täytyy kokeilla ainakin
kerran. Hyviä lukuhetkiä!
Lea Sirén
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Soroptimist International on maailmanlaajuinen
eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö,
joka edistää ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja Suomessa 60 jäseniä noin 1400. Ensimmäinen klubi Helsinki vihitty 12.5.1952
Soroptimist International Finland vihitty 11.10.1953, presidentti 2012-2014 Merina Hovi.
SI (Soroptimist International) presidentti 2013-2015 Ann Garvie.
SI/E (Soroptimist International of Europe) presidentti 2013-2015 Ulla Madsen.
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Hyvät sisaret!
Kiitän teitä kaikkia lämpimästi osallistumisesta, työpanoksesta järjestelijänä ja myös hengessä mukana olemisesta suuressa juhlassamme viime lokakuussa Lahden Sibeliustalossa. Palaute on ollut kautta linjan, myös ulkomaita myöten, positiivista, joten
saamme täydellä syyllä onnitella itseämme hyvästä suorituksesta.
Mutta nyt on juhlat juhlittu, ja on aika suunnata katse tulevaan toimintaamme
Kouluta – Rohkaise - Tue -teeman näkökulmasta. Juhlaseminaarissamme aihe oli esillä voimakkaasti nuorten kannalta. Saimme kuulla, miten tärkeää on, että aikuisilla on aikaa lapsilleen. Samoin tietoomme tuli, että kiusaajakin tarvitsee yleisön, koska muuten kiusaaminen ei enää toimikaan,
eli ole helppoa ja hauskaa.
Kuulimme myös, miten
tärkeää ystävät ja hyvät
harrastukset ovat nuoren
kehitykselle.
Nyt voisimme toiminnassamme tarttua aiheeseen siten, että painopisteeseen tuodaan asia, joka on tärkeä lähes jokaiselle
meistä naisista, ja jo-

PÄÄK
IR

JOITU

S

hon moni meistä on jossain elämänsä vaiheessa törmännyt. Kyseessä ovat esteet ja ongelmat, joita nainen kohtaa tahtoessaan johtavaan asemaan. On todettu, että tärkein näistä esteistä ovat väärät asenteet niin naisen itsensä kuin ulkopuolisten korvien välissä. Omia kykyjä vähätellään ja
sitten jänistetään, kun tarjolla olisi vastuullinen paikka. Pelätään, että (ehkä täysin aiheellisesti) ei kotitöiltä ehditä sitä hoitaa hyvin. Ongelma on myös se, että naisten verkostoista harvoin löytyy tukijaa ja nostajaa johtotehtäviin pyrkivälle naiselle. Nainen johtajan on usein varsin yksin. Miesten kaveriporukoista sitä vastoin sparraajia tuntuu aina löytyvän. Mielenkiintoinen on myös seuraava väite: Kun nainen tahtoo valtaa, täytyy hänen ensin äärimmäisen hyvin perustella
vaatimuksensa siihen. Mies, sen sijaan, raivaa tiensä
vallan kahvaan ja vasta sen jälkeen kehittää jonkinlaisen suunnitelman siitä, miten saatua valtaa käytetään.
Marraskuun alkupuolella Naisjärjestöjen Keskusliitto tuotti kirjan nimeltä ”Opas päättäviin asemiin
haluaville naisille, Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia.” Kirjan on 20:n johtavassa asemassa olevan naisen haastattelujen perusteella kirjoittanut filosofian
tohtori Maritta Pohls. Kirja sisältää oivallisia ohjeita, melkeinpä kikkoja, siitä miten nainen voi selvitä raivattuaan tiensä huipulle. Ohessa niistä parhaita.
Lämpimin Joulunodotus terveisin,
Merina Hovi
Unionin presidentti 2012-2014

Ota käyttöön Sinulle ominainen johtamismalli, joka nousee Sinun
vahvuuksistasi ja kokemusmaailmastasi. Se on Sinun mallisi.
Tartu haasteisiin. Työ opettaa eikä epäonnistumisia pidä pelätä.
Oikotietä ei ole. Työt pitää tehdä, hommat hoitaa.
Älä liiku vain mukavuusalueellasi.
Jos on kysyntää, mene! Astu rohkeasti kehiin ja ota haasteet
vastaan.
Valta antaa mahdollisuuden edistää
tärkeinä pitämiään asioita.
Ole aina utelias ja opi.
Turpiin tulee. Älä lannistu.
Sinä selviät kyllä.
Valmistele, hanki tietoa,
käytä asiantuntijoita, osaa asiasi.
Tee hyvin se, mitä olet tekemässä.
Maine rakentuu tekojen kautta
Uskalla ottaa valta.
Uskalla epäonnistua.
Uskalla laittaa itsesi likoon.
Ja viimeiseksi kaikkein tärkein:
Naisten PITÄÄ tukea toisiaan!

UNIONIN
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UUTISIA

Teemat ohjaavat toimintaa sekä
kansainvälisesti että klubitasolla
"Soroptimistit kannustavat toimintaan ja
luovat mahdollisuuksia parantaa naisten
ja tyttöjen elämää maailmanlaajuisen jäsenverkostomme ja kansainvälisten kumppanuuksiemme kautta".
Kaikkialla maailmassa soroptimistien
toimintaa ohjaavat yhteiset päämäärät ja
tavoitteet, joihin pyritään toteuttamalla
omalle maalle ja omalle klubille sopiv ia
projekteja eri teemojen mukaisesti.
Soroptimist Internationalin pitkän ajan
teema vuosille 2011–2020 on Educate to
Lead
Kansainvälinen teemamme, Educate to
Lead eli suomeksi Kouluta johtamaan, on
yhteinen ponnistus naisten ja tyttöjen aseman kohottamiseksi ja heidän elinolojensa
parantamiseksi. Tämän teeman kautta panostamme yhdessä valitsemaamme tavoitteeseen eli naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen koulutuksen ja johtajuuden
kautta.

Järjestön päämääränä on parantaa naisten ja tyttöjen asemaa kouluttamalla heitä
ja tarjoamalla heille uusia mahdollisuuksia
sekä olla globaali ääni, joka parantaa naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia päästä koulutuksen kautta johtaviin asemiin.
Kollektiivinen vaikutus syntyy, kun koko maailmanlaajuinen soroptimistijärjestö tukee yhteistä teemaa. Teemme järjestöstämme näkyvämmän ja pystymme luomaan uusia mahdollisuuksia muuttaa naisten ja tyttöjen elämää.
Klubeja rohkaistaan keskittymään teeman kahteen elementtiin, koulutus ja johtajuus, soveltamalla niitä klubin omiin projekteihin eri ohjelma-alueillamme, joita
ovat sivistystoimi, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen, terveydenhoito,
ympäristö, naisen asema ja ihmisoikeudet
sekä kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen. Sen lisäksi, että toimitaan oman
klubin kautta, voidaan toimia alueellisesti
tai koko maan yhteisen projektin mukaisesti. Aiheeseen
liittyen Suomen Unionin teemana on Kouluta–Rohkaise–
Tue, jonka nimisenä järjestettiin myös Unionin 60-vuotisjuhlaseminaari lokakuussa. Koulutusteemaan liittyviä projekteja Suomessa on
Soili Pelkonen (vas.) ja
Minna Lahti pitävät teemojen näkyvyyttää toiminnassamme tärkeänä.

toteutettu mm. auttamalla nuoria CV:n tekemisessä ja talousasioissa sekä tukemalla
naisten jatko-opintoja. Ulkomaille suuntautuneet avustukset on kohdennettu tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseen.
Pitkän ajan teeman lisäksi toimintaamme
ohjaavat kansainvälisen presidentin vetoomus sekä Euroopan federaation presidentin valitsema 2-vuotinen teema. Molemmat liittyvät alkavalla kaudella ympäristöasioihin.
Ann Garvien vetoomus kuuluu: See Solar, Cook Solar - President's Appeal 201315, (which will support Soroptimist projects all over the world providing education and solar solutions to women). Vetoomuksen avulla pyritään tarjoamaan koulutusta ja tukemaan ratkaisuja, joiden avulla naiset voisivat hyödyntää aurinkoenergiaa entistä paremmin. Euroopan presidentin
Ulla Madsenin teema on puolestaan Let’s
Go Green! eli vihreiden ajatusten parissa
liikutaan myös Euroopan tasolla.
Teemojen mukaista toimintaa pohtiessaan klubit voivat osallistua myös jo käynnissä oleviin projekteihin kansainvälisen
Project matching -ohjelman kautta. Tämä
mahdollistaa osallistumisen isompiin ja
haasteellisempiin projekteihin, joihin yksittäisellä klubilla ei olisi taloudellista mahdollisuutta. Yhteisprojektit myös vahvistavat järjestömme vaikuttavuutta kansainvälisesti.
Soili Pelkonen
Unionin ohjelmajohtaja

Unionin teemoista pitkäkestoiseen toimintaohjelmaan
Jo pitempään Unionilla on ollut kaksivuotiskautinen teema, josta klubeissa on
johdettu ohjelma-alueille ja klubin toimintaan sopivia kokonaisuuksia. Viimeisimpinä Naiset syrjäytyneiden nuorten puolesta puhujina sekä tämän hetkinen teemamme Kouluta-Rohkaise-Tue!
Teemat ovat olleet mielenkiintoisia ja antoisia mutta lyhyitä. Teeman mukainen
toiminta, projekti tms. on saatu vauhtiin
myös klubitasolla ja sitten onkin jo vaihdettu seuraavaan teemaan.

SI siirtyi nelivuotisteemoista vuonna 2011 Educate to lead -toimintaohjelmaan, jonka kesto on 10 vuotta. Suomen Unionissa käynnistetään useamman
kauden kestävän toimintaohjelman suunnittelu. Unionin hallituksen kokouksessa 11.10.2013 perustettiin työryhmän tätä tarkoitusta varten ja Naisten matkassa -juhlakirjamme tuotto toimii projektin rahoituksena.
Klubeja pyydetään vaikuttamaan ja
valitsemaan 2 tai 3:sta toimintaohjel-

masta klubille paras. Enemmistön valitseman toimintaohjelman teemasta työryhmä miettii Unionille projektin. Klubit voivat antaa työryhmälle ideoita tai
ehdottaa enimmillään kahta omaa teemaa 15.12.2013 mennessä työryhmän
vetäjälle Minna Lahdelle (minna.lahti@kolumbus.fi). Toimintaohjelma esitellään Edustajiston kokouksessa Nokialla 24.5.2014.
Minna Lahti
Unionin eteläisen alueen
varapresidentti
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Pohjoismaiden suurin tasa-arvopoliittinen tapahtuma kahteenkymmeneen vuoteen on ensi kesän Nordiskt Forum Malmö – New
Action on Women’s Rights 12.-15.6.2014.

Nyt on kansainvälisen Forumin aika!
Ensi kesänä kaikki tasa-arvoisen maailman
mahdollisuudesta kiinnostuneet kokoontuvat 12.-15.6. Malmöön asettamaan tulevaisuuden keskeiset kysymykset. Jätetään jälkemme historiaan! Osallistu sinäkin Nordiskt Forumiin ja ole mukana vaikuttamassa kantoihin naisten oikeuksista ja tasa-arvoisista elinolosuhteista.
Mitä maailmassa on tapahtunut sitten
viimeisimmän YK:n naistenkonferenssin?
Kuinka etenee työ tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi? Mitä on tapahtunut Pekingin toimintaohjelman asettamille
tavoitteille? Kuinka tavoitteet ovat toteutuneet Pohjolassa? Mistä uusista kysymyksistä pitäisi nyt keskustella? Miten meidän
pitäisi toimia Pohjolassa ja mihin meidän

pitäisi panostaa yhdessä?
Tapahtumassa Nordiskt Forum 2014 –
New Action on Women’s Rights analysoimme yhdessä tilannetta ja asetamme
uusia poliittisia vaatimuksia. Järjestöt, viranomaiset, tutkijat, aktivistit ja elinkeinoelämän edustajat pohtivat yhdessä Nordiskt
Forumissa tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittämistä.

Nordiskt Forumin ohjelma
Forumin kolmen intensiivisen päivän aikana käsitellään seuraavia teemoja:
• Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys
• Seksuaalisuus, terveys ja lisääntymisterveysoikeudet

Pohjoismaiset sisarpäivät Billundissa
ja SI konventio Istanbulissa
Pohjoismaiset sisarpäivät ovat tänä vuonna
poikkeuksellisesti kesäkuun sijasta syyskuussa. Sisarpäivät pidetään Tanskan Billundissa syyskuun 5.-7. päivä.
Järjestelyistä vastaa SI Grindsted-Billundin soroptimistiklubi. Sisarpäiviä vietetään Nelson Mandelan ajatuksen hengessä. Hän on sanonut, että koulutus on tehokkain ase maailman muuttamiseen.
Kansainvälisen maailman konvention aika on heinäkuussa 9.-12.7.2015. Konventi-

on paikkana on idän ja lännen yhdistävä Istanbul Turkissa.
Lisätietoa löytyy soroptimistien nettisivulta sekä konvention sivuilta www.si-istanbul2015.org.
Kokouspaikkana toimii Istanbulin konventio- ja näyttely keskus The Istanbul
Convention & Exhibition Centre (ICEC).
Istanbul on huikea kaupunki, joten konvention yhteyteen kannattaa järjestää pitempikin kesälomamatka.

• Naiset työelämässä, samapalkkaisuus,
koulutus ja urakehitys
• Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta
• Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys
• Hoivatyö ja hyvinvointiyhteiskunta
• Rauha ja turvallisuus
• Poliittinen osallistuminen ja kehitys
• Tasa-arvon valtavirtaistaminen ja tasa-arvoiset toiminnot
• Haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja
vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset
• Uusi teknologia ja media
Soroptimist International Finland on mukana yhteisellä teemalla muiden pohjoismaisten Unioneiden kanssa.
Lisätietoa www.nf2014.org
Twitter: @nfm2014 & #nf2014
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Kansainvälisen presidentin Ann Garvien vetoomus

See Solar, Cook Solar

Governor kokouksessa Suomen äänivaltaa
käyttivät Heidi Knuutila (vas.) ja Kirsti Varis.

Governor kokouksen
linjauksia ja päätöksiä
Governor kokoukseen (GM) oli kokoontunut Federaation presidentin Kathy Kaafin, hallituksen ja virkailijoiden (27 henkilöä) lisäksi 49 governoria, 21
unionien presidenttiä, 12 single klubien edustajaa ja
44 silent observeriä sekä 5 henkilöä Euroopan pääkonttorista, SI presidentit, edustajia muista federaatioista ja VIP-vieraita. Yhteensä heinäkuisessa kokouksessa oli 185 energistä naista.
Ennen varsinaista Governor kokousta oli koulutustilaisuus, jossa esiteltiin Federaation uusi strateginen
ohjausmalli. Kaiken keskiössä on tiedottaminen. Tiedon kulun tärkeys, avoin asioiden käsittely ja yhteistyö eri toimintojen välillä lisää sekä järjestön sisäistä tehokkuutta että parantaa ulkoista uskottavuutta
ja kiinnostusta.
Federaation presidentiksi 2015-2017 valittiin kahden äänestyskierroksen jälkeen Maria Elisabetta de
Franciscis Italiasta.
Unionimme ehdotus soroptimistivuoden vaihtamiseksi kalenterivuodeksi sai suosiota ja kannatusta, mutta ei riittävästi ääniä mennäkseen läpi. Käytäväkeskustelut osoittivat kuitenkin, että ehdotustamme on syytä viedä eteenpäin yhdessä lobaten. Ehkäpä Ruotsin unioni tekee asiasta aikanaan uuden ehdotuksen!
Tilinpäätös vahvistettiin ja budjetti vuosille 20132015 hyväksyttiin ilman enempiä puheita. Jäsenmaksulle ei ole korotustarpeita, jäsenistöltä kerättyyn “vararahaan” ei ole kajottu, se on turvallisesti sijoitettuna.
Federaation presidentti Ulla Madsen esitteli kauden 2013-2015 linjausta - Let´s go Green, tarkoittaen että soroptimistit keskittyvät terveeseen elinympäristöön.
Apurahoja jaettiin 18 hakijalle yhteensä 109.500
euroa. Valitettavasti suomalaiset hakijat eivät niitä
tänä vuonna saaneet.
Unionistamme Berliinin GM-kokoukseen osallistuivat governorit Kirsti Varis, Heidi Knuutila, Unionin presidentti Merina Hovi sekä silent observereinä tuleva presidentti Minna Lahti ja ohjelmajohtaja Soili Pelkonen.
Kirsti Varis (alkuperäisestä lyhentänyt LS)

Energy poverty is a significant barrier to women and girls’ education and empowerment in many parts of the world. Around 1.4 billion people have no access to electricity and a billion more only have access to unreliable electricity
networks. About 3 billion people rely on solid fuels (traditional biomass and
coal) to meet their basic needs.
Women are particularly affected because of their role in collecting fuel, cooking and other domestic work. Energy poverty forces them to spend hours a day
on manual labour to prepare food or collecting firewood. It damages health,
because of harmful smoke from cooking fires or by compromising health services. It hinders communication by internet or mobile phone, prevents women
and girls from studying or working in the evenings, and places women at greater risk of violence in low-lit or darkened streets.

Action Ideas for Appeal
The "See Solar, Cook Solar" campaign will officially launch December 10,
2013. During the initial phase, while the project sites are finalised, why not
raise awareness and understanding of sustainability, energy poverty and solar energy by:
Organise a "See Solar, Cook Solar" quiz evening to test your knowledge!
We’ll provide the questions (and answers), which will be available from the
SI website soon.
President's December 10 Appeal
Ann Garvie
Soroptimist International President 2013-2015

Rentoa kisailua

Tänä kesänä kisailtiin Kajaanissa ja ensi
kesänä Soror Optima
Golfiin voi osallistua
Porvoon viheriöllä.
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Läntisen alueen koulutustilaisuudessa osattiin ottaa myös ilo irti. Tyylikkäät hammaskalustot taiottiin parilla palaa sokeria. Koulutustilaisuuden veti mallikkaasti Unionin varapresidentti Kirsti Saarnivaara (alla).

Toimintakertomusta ja Fokusta
Läntisen alueen koulutustilaisuus pidettiin
tällä kertaa Akaassa. Tilaisuudessa vaihdettiin ideoita klubien erilaisista tavoista toimia. Kirsti Saarnivaaran johdolla tutustut-

tiin uuteen toimintakertomuslomakkeeseen
sekä fokusraportointiin.
Samoin palautettiin mieliin intran rakennetta ja nettisivujen päivittämistä.

ja tutustumista lajin saloihin
Vuoden 2013 Soror Optima Golf pelattiin
Oulujärven maisemissa kauneudestaan
kuuluisan Paltamon Metelinniemen kentällä. Kilpailua emännöi Kajaanin klubi ja
voittopokaalista kisaili rennolla otteella 18
sisarta eri puolilta Suomea. Säiden haltija piti kisajärjestäjiä viimeiseen asti jännityksessä, mutta sade odotutti itseään sopivasti kilpailun loppuun asti ja pelaajat pääsivät lähes kuivin jaloin klubille saakka.
Kilpailut järjetettiin kahdessa sarjassa. Kiertopalkinnon voitti EGA-sarjassa
ykköseksi sijoittunut Rauni Allinen (PB
27) Lahdesta. Ei-EGA -sarjan voitti Anja
Lehtonen (PB 28) Jyvässeudun klubista.
Haastavissa tuuliolosuhteissa käydyn kisan erikoisuus oli se, että lähimmäksi lippua -kilpailun palkinto jäi jakamatta, koska kukaan pelaajista ei päässyt ensimmäisellä lyönnillä viheriölle saakka.
Soror Optima Golf -kilpailun ohessa järjestettiin ensimmäistä kertaa ryhmä myös
lajiin tutustuville sisarille. Golf-pro Jus-

si Räihän johdolla ryhmäläiset tutustuivat
lajin saloihin ja kävivät lopuksi kannustamassa kisailijoita väylillä. Järjestäjäklubin
mainetta puolusti Hanna Niskanen voittamalla pisin draivi -kilpailun
Tutustumisryhmään osallistui ilahduttavat 9 sisarta niin Kajaanista, Oulusta, Kemistä kuin Kalajoeltakin. Osalle golf oli
täysin uusi laji, osalla taas oli green card
suoritettuna, mutta golf-into hukassa ja
pelaaminen vähissä. Jussi avasi ryhmäläisille hieman golfterminologiaa ja kertoili lajista samalla kun ryhmäläiset tutustuivat toisiinsa.
Tositoimet aloitettiin puttauksen merkeissä. Paltamossa oli hyvä harjoitusalue,
jolla ei liiemmin ruuhkaa ollut, joten puttauksen heiluriliikettä oli hyvä harjoitella
kaikessa rauhassa. Harjoittelusessio huipentui leikkimieliseen puttikisaan, jonka
vei tiukan uusinnan jälkeen Salla Pärssinen Kajaanista. Jussi palkitsi voittajan
golf-palloilla. Lajin pariin kannustaen Jus-

si jakoi pallot myös muille ryhmäläisille
ja sitten siirryttiin rangelle harjoittelemaan
golf-svingiä.
Paikallaan olevaan pieneen valkoiseen
palloon osuminen voi olla yllättävänkin
vaikeaa. Mutta oli se vaan palkitsevaa,
kun vihdoin sai maasta ilmaan muutakin
kuin ison nurmipaakun. Lopuksi oli helppo todeta, että golf on sinänsä yksinkertainen, mutta hyvin herkkä ja tekninen laji,
jota on mukava pelata kauniina kesäpäivänä erittäin hyvässä seurassa.
Kilpailun päätteeksi söimme yhdessä
maittavan päivällisen. Anteliaiden sponsorien tuella katettu palkintopöytä notkui
monenlaisia palkintoja, josta saivat osansa kaikki tapahtumaan osallistuneet. Tapahtuman henki oli lämpimän sisarellinen ja kannustava, jossa pelaamaan mahtuivat hyvin vieretysten aloittelijat ja kokeneemmat golfin harrastajat.
Heli Katajamäki ja Hanna Niskanen

"Tärkeintä on nuorten
kohtaaminen.
Ajan antaminen on
aivan olennaista,
mutta tekemisellä ei
sen sijaan ole väliä."
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Päivi Kärkkäinen uskoo kulttuurin laajoihin hyvinvointivaikutuksiin. Pitkääkin työpäivää seuraavan baletti- tai oopperaesityksen jälkeen olo on hänen mukaansa poikkeuksetta virkeämpi kuin ennen esitystä.

Elämästä kiinni –
kulttuuria nuorille!

Nuorten syrjäytyminen on nykyaikaa leimaava ilmiö, johon myös kulttuuri-instituutiot voivat Suomen Kansallisoopperan
johtaja Päivi Kärkkäisen mukaan tarttua.

Voimaannuttavia
kulttuurielämyksiä
Nuorten syrjäytyminen on nyky-yhteiskunnan vakava ilmiö, johon eri tahot tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä lähtien ovat yrittäneet puuttua. Vaikka suomalaisten nuorten asiat ovatkin pääsääntöisesti hyvin, osalla nuorista menee huonommin
kuin koskaan. Erilaiset työryhmät ja instituutiot tekevät jatkuvaa työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja syrjäytyneiden auttamiseksi.
Usein syrjäytymisilmiöön tarttuvan työn
ajatellaan olevan lähinnä päihdetyötä ja
nuorten tukemista elämän käytännön järjestelyissä. Kansallisoopperan pääjohtaja
Päivi Kärkkäisen mukaan kuitenkin myös
kulttuurilla voi olla osansa syrjäytymisil-

miön ehkäisemisessä ja vähentämisessä.
Kulttuurilla on tutkitusti paljon vaikutusta yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin. Jo pelkän kulttuuritarjonnan olemassaolon on todettu lisäävän yhteisön hyvinvointia, vaikka aivan kaikki eivät tarjontaa
hyödyntäisikään. Kärkkäinen painottaa erityisesti kulttuurin voimaannuttavaa vaikutusta: kulttuuri ja taide auttavat jaksamaan,
ja niiden parissa voi viettää ihmeellisiä hetkiä. Kulttuuri voi osaltaan auttaa pitämään
elämästä kiinni.
– Oopperassa ja baletissa yhdistyy monta taidemuotoa, ja siksi esitykset ovat hyvin
kokonaisvaltaisia elämyksiä. Mukana on
visuaalisuutta, liikettä, musiikkia, draamaa
ja paljon muutakin, Kärkkäinen kuvailee.

Kulttuuria lapsille ja nuorille
Oopperaa ja balettia on perinteisesti pidetty vain eliitille suunnattuna korkeakulttuurina, mutta nykyisin Suomen Kansallisooppera pyrkii aktiivisesti murtamaan vanhaa

käsitystä. Kansallisoopperan kulttuuritarjonta kuuluu kaikille, ja jokaisella on oikeus päästä nauttimaan huipputasoisista
esityksistä.
Kansallisoopperan yleisöyhteistyö on
kehittynyt vuosien varrella hurjasti, ja tällä hetkellä siinä painottuu etenkin lasten ja
nuorten huomioiminen. Yleisöyhteistyön
ajatuksena onkin se, että erilaiset ryhmät
voivat saada kokemuksia oopperasta ja baletista omilla ehdoillaan.
– Yhteistyömme koulujen kanssa on todella tärkeää, koska kaikille lapsille ja nuorille ei välttämättä muuten tarjoudu mahdollisuutta tutustua oopperan ja baletin saloihin. Omakohtaisten kokemusten perusteella kukin voi muodostaa oman mielipiteensä, Kärkkäinen pohtii.
Kansallisoopperan yleisöyhteistyö tavoittaa monipuolisuutensa ansiosta vuosittain jopa 25 000 – 35 000 ihmistä. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä järjestetään paitsi oopperatalolla myös
muissa ympäristöissä.
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Päivi Kärkkäinen
Ammatti: Kansallisoopperan pääjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Monipuolisen uransa aikana Kärkkäinen on toiminut johtotehtävissä YLE:n ohjelmatuotannossa ja työskennellyt Tampereen yliopiston lehtorina ja amanuenssina sekä puheopin kouluttajana. Myös
toimittajan työ on Kärkkäiselle tuttua.
Koulutus: Kärkkäinen valmistui filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1985 pääaineinaan
suomen kieli ja tiedotusoppi. Hän on
myös opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa sekä Ohio State Universityssä (USA). Lisäksi hän on suorittanut
logonomin tutkinnon.
Perhe: aviomies, kaksi aikuista poikaa
ja kaksi lastenlasta
Harrastukset: kulttuuri monenlaisissa muodoissa, monipuolinen liikunta,
luonnossa oleilu

Sisaria, ystäviä
ja vaikuttamista
Päivi Kärkkäiselle soroptimistitoiminta
on antanut vuosien varrella paljon iloa.
Hänelle erityisen antoisaa on ollut uusien ihmisten tapaaminen ja verkostojen
luominen. Vaikka Kärkkäinen on myös
työnsä puolesta saanut kohdata paljon
erilaisia ihmisiä, soroptimistien kautta
matkan varrelle on sattunut tuttavuuksia, joita hän ei muuten ehkä koskaan
olisi tavannut.
– Sisarista on tullut erittäin hyviä ystäviä, hän kiittelee.
Vaikka soroptimistitoiminta toki antaa paljon jäsenilleen, sen tarkoitus on
myös vaikuttaa ja tuoda ympärilleen
hyvää. Kärkkäinen pitää kansainvälistä
Kouluta johtamaan -ohjelmaa toimivana teemana, koska se taipuu moneksi ja
sitä voi soveltaa helposti erilaisissa klubeissa eri puolilla maailmaa. Kymmenvuotisteema antaa tehokkaat raamit pitkäjänteiselle työlle naisten ja tyttöjen
aseman parantamiseksi.

– Kierrämme esiintymässä eri paikkakunnilla, joilla ei muuten ehkä päästäisi
nauttimaan ooppera- ja balettiesityksistä.
Yleisöyhteistyössämme merkittäviä ovat
myös lapsia ja nuoria osallistavat produktiot, joissa jokainen osallistuja pääsee mukaan tekemään balettia ja oopperaa, Kärkkäinen kertoo.
Itse tekemällä ja oppimalla lapset ja nuoret saavat tutustua kulttuurin monenlaisiin
mahdollisuuksiin ja sen hyvinvointia lisääviin vaikutuksiin. Näin heille tarjoutuu tilaisuuksia oppia ottamaan kulttuuri osaksi
hyvää ja tasapainoista elämää.

Tärkeintä on läsnäolo
Kärkkäinen peräänkuuluttaa syrjäytymisilmiöön puuttuvassa työssä myös yksilön
vastuuta, sillä hänen mukaansa jokainen
voi halutessaan saada ympärillään aikaan

jotakin hyvää. Kaikkea vastuuta ei siis tule
sysätä kouluille ja yhteiskunnalle.
– Tärkeintä on nuorten kohtaaminen.
Ajan antaminen on aivan olennaista, mutta
tekemisellä ei sen sijaan ole väliä. Yhdessä puuhailu on pääasia, Kärkkäinen miettii.
Tehokkaimmin nuorten syrjäytymistä voikin Kärkkäisen mielestä ehkäistä nimenomaan olemalla läsnä. Nuoriin täytyy
panostaa täysillä, ja heitä tulee kuunnella
tarkasti. Toiminnan sijaan merkitystä on
sillä, että nuori kokee olevansa arvokas ja
ymmärretty.
Myös yhdistystoiminnalla on Kärkkäisen
mukaan suuri rooli nuorten tukemisessa ja
auttamisessa. Tästä hyvä esimerkki on soroptimistien Kouluta, rohkaise, tue -teema,
joka pureutuu nimenomaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Teksti ja kuvat Milla Sirén

Kansallisoopperan tiloissa tehdään monenlaista työtä upeiden taideproduktioiden
tuottamiseksi. Päivi Kärkkäinen toivottaa jokaisen tervetulleeksi tutustumaan ihmeellisten kulttuurielämysten maailmaan.
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Nainen ja sosiaalinen media
Naisen suhdetta sosiaaliseen mediaan ei
ole pohdittu vielä tutkimusten tasolla paljoakaan.
- Netissä hakutulos sanoista nainen ja some ei tuota yhtään tutkimusta, mutta kaikkea muuta kylläkin, toteaa Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen.
Kotilainen luennoi aiheesta Nainen ja
sosiaalinen media soroptimistien Jämsässä
pidetyn edustajiston kokouksen yhteydessä viime keväänä.
Tämän päivän uutisia nuorten vanhempien keskuudessa onkin: tein vauvalleni Facebook-profiilin. Sosiaalisen median käyttöiän alku on kolme kuukautta. Vauva oppii silloin olemaan sylissä ja tietokoneen
äärellä.
- Mediakasvattajien keskuudessa puheenaiheena onkin tällä hetkellä, että lapsella on Facebook-profiili. Lapsen julkisuuskuva on kuitenkin aikuisten armoilla,
toteaa Sirkku Kotilainen.
- Somessa on uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Myös tutkimukset ja tutkijat jakaantuvat näihin näkökulmiin eli tutkitaan
joko uhkia tai mahdollisuuksia, jatkaa Kotilainen.

Naistapaisuus ja miestapaisuus
Sukupuolittuneita netinkäyttötapoja voidaan tarkastella kulttuurisina käytänteinä,
joita määrittävät naistapaisuus ja miestapaisuus. Viestintäteollisuus myös pakottaa
tietyyn rooliin.
On tutkittu kuinka Facebookin käyttäjät
ja ei-käyttäjät määritelevät fb:tä. Tutkimusten mukaan he määrittelevät sitä kuitenkin
hyvin samalla tavalla. Facebook on jollakin

tavalla käyttäjien tukitsema julkinen tila.
Sosiaalinen media nähdään vuorovaikutteisena toimintana, johon on mahdollisuus
osallistua. Some on kulttuurinen rakenne,
jossa erilaisia tuotoksia ilmaistaan. Mediataitojen kouluttamisen merkitys onkin lisääntynyt huomattavasti ja samalla yksilön valinta on
korostunut.
Naiset johtavat miehiä joka
ikäryhmissä rekisteröitymisessä verkkoyhteisöihin.
- Tyttötapaista somekäyttäytymistä on olla
yleisönä. Tytöt
julkaisevat asioita lähipiirissä
ja käyvät sosiaalista henkilökohtaista viestintää. Kun taas
poikatapaista
on tiedon välittäminen, kilpailu, digipelit ja
julkaisu laajemmalla yleisölle.
Pojat näyttäytyvät somessa julkisina toimijoina, selventää Kotilainen somen sukupuolirooleja.

Naiseus ja miehuus somessa
Sosiaalisen median tarjoama kuva naiseudesta on yksityistä ja kodinpiirissä toimimista. Miehuus somessa ilmenee työnä ja

Sukupolvien välisiä eroja

laajempana julkisuutena. Mies on toimija
ja nainen katseen kohde. Some seuraa yhteiskunnallisia muutoksia, mutta myös ylläpitää kohderyhmäajattelua.
Kaikki eivät pidä siitä, että ovat näkyvillä, mutta järjestötoiminnassa pitää myös
tiedostaa, että kun on mukana, niin on mu-

kana myös somessa ja hyväksyä se ja ottaa
siitä hyöty irti.
- Voimme myös ottaa kulttuurikriittisen otteen someen tiedostamalla omaa toimintaamme sekä omasta naistapaisuudesta nauttimalla ja sille välillä hymyilemällä,
keventää Kotilainen.
Lea Sirén

Tyttöjen ja poikien nettikulttuurit

 Mediankäyttöjen aloitusikä lapsuudessa (nyt noin 3 kk)
 Mediavälineiden määrä lapsuudessa
 Osallisuus digitaaliseen ja sosiaaliseen mediaan lapsuudessa ja

nuoruudessa

 Pääsy yksilön valintaa korostavaan tarjontaan lapsuudessa, esim. lajityypit

kuten tosi-televisio ja verkkoyhteisöt

 Pääsy globaaleihin, eri kieli- ja kulttuuriryhmien välisiin yhteisöihin

lapsuudessa

(Kotilainen & Suoninen 2013)

Tyttötapaista

Poikatapaista

Henk.koht viestintä
Julkaisu lähipiirissä
Sosiaalisuus
Yhteisöpalvelut

Tiedon välittäminen
Julkaisu laajemmille yleisöille
Kilpailu
Digitaaliset pelit
(Kotilainen & Suoninen 2013)
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Kouluta - Rohkaise - Tue
Soroptimist International Finlandin 60-vuotisjuhlaseminaari pidettiin Sibeliustalolla 12. lokakuuta teemalla Kouluta - Rohkaise - Tue. Seminaarin pääpuhujina olivat oikeustieteen tohtori, Tukikummit säätiön
varapuheenjohtaja Sakari Huovinen, professori, Ki-

Va Koulu -ohjelman kehittäjä Christina
Salmivalli, Soroptimist Internationalin kansainvälinen presidentti Ann Garvie sekä taiteilija,
mezzosopraano Minja Wahlsten. Juhlaseminaarin
tuotto 5000 euroa lahjoitettiin Tukikummit säätiölle.

Suomi - lasten ja nuorten menestystarinako?

Sakari Huovinen peräänkuuluttaa meidän jokaisen vastuuta nuorten hyvinnoinnista. Aukeman kuvat Lea Sirén.
Käynnistäessään vuosi sitten hankkeen
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, tasavallan presidentti Sauli Niinistö
esitti itselleen kysymyksen, jonka hän toivoo jokaisen suomalaisen esittävän myös
itselleen: Mitä minä voin tehdä tässä asiassa?
Suomi on ollut perheiden, lasten ja nuorten menestystarina. Myönteinen kehitys jatkui aina 1980-luvulle saakka. Sitten alkoi alamäki. Vaikka nuorista 80
%:lla menee hyvin, lopuilla menee
huonommin kuin koskaan. Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria Suomessa on 51 300. Köyhissä perheissä asui
20 vuotta sitten 50 000 lasta, nyt jo
yli 150 000.
Lapsiperheiden köyhyys ei ole vain
numeroita. Lasten kanssa ei vietetä aikaa eikä seurata läksyjen tekoa. Turval-

liset kasvuympäristöt ovat hävinneet. Suomalaiset lapset ovat enemmän yksin kuin
missään muualla. Mediankäyttö aiheuttaa
suurta ylikuormitusta. Köyhyys on lapsen
ja aikuisen välisten kokemusten köyhyyttä.
Kysytään, kenen on vastuu? Yhden mielestä vastuu kuuluu yhteiskunnalle. Toisen
mielestä vastuu kuuluu yksilöille itselleen.
Suomessa on – ainakin tähän asti – pidetty yhteiskunnan vastuuta pitkäjänteisempänä, kattavampana, tasa-arvoisempana ja resursseiltaan vahvana. Pohjoismaissa vakiintuneen oikeusperiaatteen mukaan
vain yhteiskunta kykenee kohtelemaan
kaikkia samanlaisia samalla tavalla, ja erilaisia eri tavalla. Hyvinvointi ei siis voi olla vain ihmisten hyväntahtoisuuden varassa, koska jotkut ovat jalomielisiä, toiset itsekkäämpiä.
Yksilö ei kuitenkaan voi unohtaa omaa

Neuvoa-antava rooli YK:ssa säilytettävä
Järjestömme kansainvälinen presidentti Ann Garvie antoi Suomelle tunnustusta fokusraporttien teosta. Hän muistutti, että fokusraportit
ovat tärkeitä, jotta pystymme pitämään neuvoa-antavan NGOroo-

limme (non-governmental organization)
YK:ssa. Tulevalle hallitukselle Garvie
myös asetti viestinnällisen haasteen. Jokaisen soroptimistin tulisi omalta osaltaan
varmistaa, ettei kukaan enää ihmettele, mikä on soroptimisti. Keinoina hän mainitsi
myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä sosiaalisen median käytön.

vastuutaan. Yksilön vastuu kykenee siirtymään nopeimmin sinne, missä apua kipeimmin tarvitaan. Murroksen myötä syntyy uusia tapoja kantaa vastuuta.
Suomi on lasten koulutuksessa ja materiaalisessa hyvinvoinnissa maailman kärkisijoilla. Mutta subjektiivisessa hyvinvoinnissa, perhesuhteissa ja kouluelämän laadussa
olemme huonoja. Järkeä on ylikorostettu ja
mieltä aliarvostettu.
Uuden ajan keskeiselle filosofille, Immanuel Kantille toivo oli tärkeä, ellei tärkein osa ihmisyyttä. Toivo perustuu ihmisyyteen. Ei ole toivoa ilman ihmisyyttä eikä ihmisyyttä ilman toivoa. Jos nuorilla ei
ole toivoa, ei ole meilläkään. Siksi on kysyttävä, ovatko nuoret osa omaa toivoani,
omaa ihmisyyttäni?
Sakari Huovinen
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Kuka tukee ja rohkaisee?

Salmivallin mukaan koulukiusaaminen jatkuu niin kauan kuin se koetaan hauskana
ja se toimii.
Kiusaaminen on yleinen ongelma kouluissa kaikkialla maailmassa. Tehokkaita puuttumisen menetelmiä tarvitaan kipeästi, ennen kaikkea kiusattujen lasten monenlaisten psykososiaalisten ongelmien vuoksi.
Kiusatut ovat usein epävarmoja, masentuneita, ahdistuneita, ja vertaisryhmässä epäsuosittuja lapsia tai nuoria. Pitkällä tähtäimellä kiusatuksi joutuminen ennustaa aikuisiän masentuneisuutta.
Esityksessään professori Christina Salmivalli kuvasi tutkimusten valossa, miten
tärkeää on rohkaista oppilaita tukemaan ja
puolustamaan kiusattuja, sekä sellaisten

oppilaiden ominaisuuksia jotka näin toimivat. Näitä ominaisuuksia ovat mm. empatia ja pystyvyysusko.
Salmivallin kehittämän KiVa koulu -ohjelma on laajasti käytössä suomalaisissa perusopetusta tarjoavissa kouluissa ja
sen on osoitettu vähentävän kiusaamista ja
kiusatuksi joutumista merkitsevästi. Tutkimukset osoittavat lisäksi, että yksi KiVan vaikutusmekanismeista on kiusaamista sivusta seuraavien oppilaiden toimintaan
vaikuttaminen; se että yhä useampi osoittaa
tukea kiusatulle.
Lea Sirén

Naisten matkassa
Seminaarin yhteydessä julkistettiin juhlakirja Naisten matkassa - paremman elämän
puolesta.
Kirjan toimittivat Marjatta Björknäs ja
Leena Sorvali. Tavoitteena oli kirja, joka on

kokonaan meidän soroptimistien tekemä. Suuri kiitos kuuluu klubeille ja kirjoittajille.
Kirjaa voi tilata Soroptimistikaupasta:
soroptimistikauppa@gmail.com.

Taiteilija Minja Wahlsten kertoi koskettavasti havainneensa, että jokaisella tapahtumalla,
epäonnistumisella ja jokaisella kohtaamallaan
henkilöllä on ollut merkityksensä hänen elämänsä rakentumisessa.
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Panu Salonen

Juhlamielellä

Unionin presidentti Merina Hovi sai lämpimän onnitteluhalauksen kansainväliseltä presidentiltä Ann Garvielta.
Sibeliustalon Metsähallissa tähtitaivaan alla juhlittiin 60-vuotiasta
Soroptimist International Finlandia ja kymmentä pyöreitä vuosiaan
tänä vuonna täyttävää klubia. Lokakuiseen juhlagaalaan osallistui yli
200 soroptimistia, seuralaista ja kutsuvierasta.
- Snellmanin päivänä 12. toukokuuta 1952 perustettiin Helsinkiin
maan ensimmäinen soroptimistiklubi. Klubitoiminnan juurruttamisen ohella, sisarten pääasiallisena tavoitteena oli lisäklubien aikaansaaminen, mikä oli edellytyksenä Unionin synnylle ja sitä tietä Euroopan federaatioon liittymiselle, kertasi Unionin presidentti Merina Hovi järjestömme historiaa.
- Seuraavana vuonna perustettiinkin sitten klubit Tampereelle,
Lahteen, Turkuun sekä Jyväskylään ja Unionimme sai viettää perustamisjuhlaansa Helsingissä Kämpin peilisalissa 11.10.1953. Vihkijänä toimi tohtori Olga Monsani ja perustajapresidenttinä Helvi
Hakulinen-Sipilä. Kuudessakymmenessä vuodessa soroptimistiklubien määrä on lisääntynyt näistä viidestä Unionin perustajaklubista
kuuteenkymmeneen. On syytä tuntea nyt juhlapäivänä kiitollisuutta
kaikkien Suomen soroptimistiklubien perustajajäseniä kohtaan heidän tekemästään työstä, jatkoi Hovi avauspuheessaan.
Kansainväliset presidentit Ann Garvie (2013-2015) ja Irmeli
Torssonen (2001-2003) toivat myös tervehdyksensä juhlayleisölle. Unioni palkitsi myös neljä klubia tehdyistä projekteista, Kokkola-Karleby (mm. konsertti), Lappeenranta (yhteistyö TaidePajan kanssa), Pori (hyväntekeväisyysnäytös) ja Porvoo-Borgån (kielimateriaalia maahanmuuttajaäideille). Leena Viitaniemelle luovutettiin Unionin kultainen kunniajäsenen soroptimistimerkki. Akaan klubi huomioi Lea Sirénin, Turun klubi Kirsti
Saarnivaaran ja Vaasan klubi Marjatta Björknäsin hopeisella kunniajäsenmerkillä. Unioni luovutti Leena Sorvalille Unionin pöytästandaarin tunnustuksena monivuotisesta työstä Suomen
Soroptimisti-lehden toimittajana.
Aiemmin päivällä Merina Hovi kiitti juhlakirjan tekijöitä.
- Erityisen tunnustuksen mittavasta työstä ansaitsevat juhlakirjan toimittaneet Marjatta Björknäs Vaasan soroptimistiklubista sekä Suomen Soroptimistilehteä pitkään tehnyt ja juhlakirjan ansiokkaasti taittanut Leena Sorvali Lahden klubista.
- Lausun kiitokset myös kirjan graafisesta suunnittelusta
vastanneelle Kirsti Varikselle Helsingin klubista sekä Lahden klubin taiteilija Satu Loukkolalle kirjan kansikuvasta,
kiitti Hovi.
Satu Loukkola oli myös tehnyt upeat naisfiguurit, jotka koristivat juhlasalia.

Juhlivien klubien edustajilla on aihetta hymyyn. He saivat
uunituoreen Naisten matkassa -juhlajulkaisun.
Juhlapaikkaa tarkastamassa Kirsti Varis (vas.) ja seminnarin juontanut Merja Vahter.

Tekijä Satu Loukkola ja mallina taideteokselle ollut
Inkeri Luoma-aho.
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Kynttiläseremoniassa Irmeli Torssonen (etualalla)
ja taustan kuvaesityksessä
tuulettaa Jämsän toukokuisen edustajiston kokousväki.
Aukeaman kuvat Lea Sirén.

Hilkka Knuuttila (vas.) ja Kirsti Saarnivaara palkitsivat
klubeja kunniakirjoin hyvin toteutetuista projekteista.

Illan juhlaglamourissa Marja-Leena Puntila (vas.), Leena
Viitaniemi, Ann Garvie ja Merina Hovi.

Rekisteröintipiste valmiina vastaanottamaan seminaarivieraat ja juhlalayleisön.

Illan juhlasta vastannut Unionin tuleva presidentti Minna
Lahti ehti kiireiltään keittöön katsastamaan tarjoilut.
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Euroopan federaation kongressi pidettiin heinäkuussa Berliinissä teemalla Visions of Paradise - Soroptimists Go fo Water and Food. Kolmen kongressipäivän aikana teemaan pureudutiin useiden keynote-puhujien alustamana, panelikeskustelussa se-

kä teematyöpajoissa. Suomalaisia
kokousosanottajia oli noin kolmekymmentä ja kaikkinensa Berliinissä
kokoontui yli 1600 soroptimistia, seuralaista ja kutsuvierasta.

Auma Obama valotti säätiönsä toimintaa.

Alice Wells puhui kokemuksistaan koskettavasti.

Käytä mitä on, saadaksesi mitä haluat
Tohtori Auma Obama kertoi Keniaan perustamastaan säätiöstä Sauti Kuu "voimallinen ääni". Säätiö auttaa nuoria parantamaan itse elämänsä laatua.
- Käytä sitä mitä sinulla on, saadaksesi mitä haluat, motivoi Obama kenialaisia nuoria.
Keinoina nuorten auttamiseen Obama kertoi käyttävänsä urheilua, draamaa, taidetta ja itsensä arvostamisen tärkeyttä.
Kenia on hyvin pitkälti maatalousmaa, mutta
maataloudessa työskenteleviä pidetään epäonnistujina, vain toimistotyötä arvostetaan. Niinpä säätiö
mm. opastaa nuoria kunnioittamaan maataloustyötä.
Omilta kiireiltään Obama on ehtinyt myös auttaa

pikkuveljeään Barack Obamaa aikoinaan Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa.
Alice Wells kertoi omista havainnoistaan, joita
oli kohdannut kansainvälisenä presidenttinä toimiessaan.
- Kohtasin naisia, jotka joutuivat jättämään kotinsa synnytyksen ajaksi ja viettämään eristyksissä jopa kolme kuukautta lapsen syntymän jälkeen, muistelee Wells.
- Senkin jälkeen äiti joutui viettämään usemman viikon kotinsa takana, jotta hän olis jälleen
puhdas palaamaan sisälle ja elämän jälleen perheensä parissa.

20.000 euron Rauhanpalkinto luovutetiin italialaiselle Silvana Arbialle (kesk.) tunnustuksena
rauhantyöstään Ruandan sisällissodan jälkeen. Pakinnon luovuttivat silloinen federaation presidentti Kathy Kaaf (vas.) ja nykyinen presidentti Ulla Madsen.
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Tekstit ja kuvat
Lea Sirén.

Panelikeskusteluun osallistuivat Stop wasting food
-kampanjan alullepanija Selina Juul (vas.), Expo
2015 puheenjohtaja Diana Bracco, toimittaja Astrid
Oldekop, Freshwater Ecology instituutin johtaja Werner Kloas ja Ingrid Tschol Robert Bosch säätiöstä.

Lopettakaa ruuan tuhlaus
- Nyt on tietoisuutta lisätty ekologisesta ruuantuotannosta sekä kestävästä ruokakulttuurista, on siis
aika tehdä tekoja, summasivat panelikeskustelijat.
- Esimerkiksi meillä Euroopassa heitetään valtavasti ruokaa hukkaan ja lapset ovat merkittävä ryhmä ruuan tuhlaamisessa, totesi aktivisti Selina Juul.
- Opettakaa lapsianne, hän kehoittaa kuulijoita.
Yhtenä ratkaisuna maailman ruokatilanteen parantamiseksi panelistit näkivät tiedeyhteisön. HeilKun tuhat naista
laulaa käsikädessä Que Sera Sera... Se sekä näyttää että kuulostaa
mahtavalta. Saksalainen taiteilija
Katrin Höpker laulatti yleisöä.
Kaksimetriset karhut aloittivat taipaleensa Berliinin katukuvassa vuonna 2002. Alun perin kyseessä oli yksittäinen taideprojekti, jossa
kukin patsas edustaa
yhtä YK:n tunnustamaa valtiota.

lä on kykyä etsiä uusia innovaatioita ruokatuotannolle. Kalatuotannon katsotaan myös olevan ekologisempaa kuin lihatuotannon.
- Syökää siis kalaa, panelistit ohjeistavat.
Yhtenä vinkkinä he mainitsevat myös rahan, jolla voi motivoida itseään hillitsemään ruuan tuhlaamista.
- Pidä kirjaa tuhlaamastasi ruuasta ja laske sen arvo rahana, voit siis säästää selvää rahaa.
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Nallukoiden suojissa
Kansainvälisissä kokouksissa toki
tutustuu kansainvälisiin vieraisiin. Sehän on
yksi koko homman juju. Mutta ennen kaikkea siellä tutustuu muiden klubien
suomalaisiin soroptimisteihin ja myös mukana oleviin soroptimistereihin.
Berliinin kongressi oli tästä hyvä esimerkki. Suomalaisia oli mukana noin kolmisen kymmentä ja pidimme
hyvin tiiviisti yhteyttä koko
kongressin ajan.
Olitpa paikalla ajoissa tai
kaikenlaisten kommellusten jälkeen hiukka myöhässä, niin aina löytyi suomalainen sisar mennä viilettämäs-
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nauravia kasvoja
sä samaan paikkaan.
Yhteisiä tauon
paikkoja lounaita,
kahvi- ja oluthetkiä taikoontui eteen aina kulloisenkin tarpeen mukaan.
Naurua ja yhteisesti jaettavia reissukokemuksia riitti
joka päivälle.
Ja eihän parempaa yhdistelmää viettää vapaa-aikaa olekaan
kuin oman maailmankuvan laajentaminen päivisin seminaarissa ja iltaisin juhliminen loistavissa bileissä. Ja jos
vielä jaksaa, voi piipahtaa paikalliseen yöelämäänkin - ja taatusti hyvässä seurassa.
Päivän seminaarit antavat myös yhteistä
puhuttavaa. Ei tarvitse tuskailla puheenaiheita pähkäillen, kokousjärjestäjä on
miettinyt nekin jo valmiiksi.
Jos et ole ollut vielä kansainvälisissä
kokouksissa mukana, laita Istanbul tähtäimeesi kesäksi 2015.
Teksti ja kuvat Lea Sirén
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AT
KLUBIT TOIMIV

Luistelu-ura
jatkunut jo
60 vuotta

Juhlavuoden peittoja lähetystyöhön

Kuvassa Tuula odottaa tuloksia hollantilaisen kilpakumppaninsa Henriette Peekelin kanssa.
Saksan Oberstdorfissa käytiin toukokuussa
kansainväliset aikuisluistelukilpailut. Porvoon soroptimistiklubin aktiivisisar Tuula
Olin edusti Suomea 1934-1944 syntyneiden yksinluistelusarjassa Bronze Ladies V
Artistic sijoittuen neljänneksi. Sarjan voitti
Kanadan Linda Maundrell. Muut kilpasiskot Tuulan kisassa olivat Itävallasta ja Hollannista. Tunnelma Oberstdorfin kuuluisien
hyppyrimäkien vieressä sijaitsevassa kisahallissa oli Tuulan mukaan valtavan hieno
elämys. Kilpailuihin osallistui 330 yksinluistelijaa 24:ssä eri sarjassa, 7 muodostelmajoukkuetta sekä lisäksi luistelijoita pariluistelu- ja jäätanssissarjoissa.
Tuulan upea luistelu-ura on kestänyt jo
yli kuusi vuosikymmentä. Ensimmäiset
kultamitalinsa Tuula on voittanut yksinluistelussa alle 10-vuotiaana ja luistelu on
kuulunut hänen elämäänsä koko aikuisiän.
72-vuotias Tuula on ollut kantavia voimia
Porvoon Taitoluistelijoiden aikuismuodostelmajoukkue Audaxissa sen perustamisesta lähtien. Tälläkin kaudella Tuula jatkaa
luistelua Audaxissa, mutta jatkaa myös yksinluistelun parissa.
- Tänä vuonna olin neljäs, mutta ensi vuonna kun tunnen systeemit, olen varmasti mitaleilla, hän jo suunnittelee jatkoa
yksinluistelu-uraansa.
- Luistelu on ihanaa ja on hienoa, toteaa Tuula.

Karhulan Soroptimistiklubin perustamisesta tuli syyskuun lopussa kuluneeksi 50
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi klubi lahjoittaa jäsenten virkkaamia peittoja Kymin
seurakunnan lähetystyölle. Syksyn aikana peittoja voi keskiviikkoisin ihailla Karhulan seurakuntakeskuksen Olohuoneessa.
Käynnissä on myös joulukortti-projekti,
jolla kerätään rahaa Kotkan-Haminan seu-

dun Etsivälle Nuorisotyölle.
Hyvällä idealla on useampi äiti, mutta yksi peitto-projektin kantavista voimista on ollut klubin perustajajäseniin kuuluva Elina Lindroos. Muita yhä aktiivisia
perustajajäseniä ovat Pirkko Leisti, Maija-Liisa Penttala ja Pirkko Aimala. Klubin presidenttinä eli puheenjohtajana toimii
Erja Ilomäki.

Loviisan klubin kynttiläprojekti
Loviisan soroptimistiklubin oma projekti
on ollut jo usean vuoden ajan Boliviassa
toimivan Corazon Granden tukeminen. Corazon Grande, Suuri Sydän, on turvapaikka
bolivialaisille tytöille, jotka omat vanhemmat ovat joko hylänneet tai joista ei kyetä huolehtimaan. Corazon Granden perustaja on loviisalaissyntyinen sosiaalikasvattaja Siw Broman.
Presidentti Evo Moralesin hallintokaudella moni asia Boliviassa on kohentunut, myös tyttöjen ja naisten asema. Silti maassa on yhä suuri joukko
intiaaniperheiden lapsia,
varsinkin tyttöjä, joiden
asema on huono.
Loviisan soroptimistiklubi kerää varoja Corazon Grandelle
mm. myymällä kauniin värikkäitä pöytäkynttilöitä. Kynttilät valmistaa porvoolainen Perinnetyö Jari Tolin. Sisaret pakkaavat
kynttilät muovipusseihin, ja Tolinin luvalla saam-

me laittaa pakkaukseen oman etiketin. Tämän kynttiläerän valokuvassa on yksi Corazon Grandessa asuva pikkutyttö. Etiketin on tehnyt loviisalaissisaren poika, Teemu Silván.
- Nihkeän kynttilän sujauttaminen tiukasti samankokoiseen muovipussiin ei ole
mikään helppo juttu, mutta harjoittelun
ja onnistuneen yhteistyön tuloksena
olemme jo lähes ammattilaisia. Myös pussin sulkemiseen
paperinarulla olemme kehittäneet erinomaiseksi havaitun parityöskentelyn
Tänä vuonna klubi aikoo
myydä 600 kynttilää.
Menekki on erinomainen, samoin tuotto huomattava. Klubi on erittäin iloinen voidessaan
lähettää tämän joululahjan Corazon Granden tytöille ja siten tukea heidän
jokapäiväistä elämäänsä ja
auttaa heitä parempaan tulevaisuuteen.
Anneli Seppälä ja Anneli
Sjöholm, kuva Teemu Silván
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SI Valkeakoski on käyttänyt viime vuonna ja käyttää edelleen erilaisten tempausten
ja hankkeiden tuottoa Valkeakoskella kaupungin nuorisotoimen Tyttöjen juttu -projektin toimintaan ja tukee näin nuorisotoimen syrjäytymisen vastaista työtä. Nuorisonohjaaja Noora Heinonen kävi klubimme marraskuun kokouksessa kertomassa
projektista, sen kuulumisista ja siitä minkälaisessa toiminnassa voimme olla mukana.
Tällä hetkellä Valkeakosken kaupungin
nuorisotoimen Tyttöjen jutussa on mukana seitsemän 14-15-vuotiasta tyttöä. Kaikilla tytöillä on jonkinasteisia oppimisen
vaikeuksia, puutteita sosiaalisissa taidoissa ja käyttäytymisen häiriöitä. Suurin osa
tytöistä on ns. joustavassa perusopetuksessa. Nuoret ovat Tyttöjen juttu -ohjelmassa
mukana lähes vuoden ajan ja tapaamisia on
noin kolmen viikon välein. Tytöt ovat hyvin sitoutuneita ryhmän toimintaan ja käyvät ryhmässä aktiivisesti. He voivat olla
mukana suunnittelemassa ja luomassa ohjelman sisältöä ohjaajien suomissa puitteissa. Ryhmän vetäjinä toimivat nuorisonohjaajat Noora Heinonen ja Nita Käkönen.
Tyttöjen jutussa opetellaan sosiaalisia
taitoja tekemällä erilaisia asioita. Arkinen muffinssien leipominen voi olla vaativa sosiaalinen tilanne, joka aiheuttaa tytöissä pelkoja ja levottomuutta. Leipomistilanteen avulla opetellaan noudattamaan annettuja ohjeita ja tekemään asioita ryhmässä. Projektin aikana tytöt opettelevat käyttäytymään julkisissa paikoissa ja tilanteis-

Mukana ”Tyttöjen jutussa”

Valkeakosken sisaret
toteuttavan
Unionin teemaa ja toimivat nuorten
tyttöjen puolestapuhujina.
sa. He tekivät retken Tampereelle teatteriin ja ravintolaan syömään. Tilanne, missä
useimmat tytöistä eivät ole elämänsä aikana olleet. Jännittävää, mutta myös hauskaa
ja ohjaajan mukaan asianmukaisesta pukeutumisesta on keskusteltu vuolaasti, sitäkin on opeteltava. SI Valkeakoski oli mukana jakamassa tämän retken kustannuksia.
Projekti tukee eri keinoja käyttäen ja positiivisten kokemusten kautta tyttöjen itsearvostusta sekä itsetuntemusta ja samalla
nuorta naiseutta. Tyttöjä tuetaan erilaisissa arkielämään liittyvissä tilanteissa ja asioissa. Tyttöjen juttu -ohjelman avulla nuo-

ret saavat vertaistukea ja kasvavat yhteenkuuluvuuteen ja ryhmän jäsenyyteen. Tärkeintä on kuitenkin se, että aikuisia on saatavilla.
- Jostakin syystä tytöt oireilevat nykyisin
voimakkaasti ja tytöillä on valtava aikuisen
nälkä, sanoo Noora Heinonen.
Kati Pinomaa
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Tablettitietokone etsivään nuorisotyöhön
Imatran soroptimistiklubi kutsui vieraikseen Imatran kaupungin
nuorisosihteeri Karina Mankin ja erityisnuorisotyönohjaaja Anu
Muukkosen kertomaan paikallisesta Haavi-projektista ja sen toiminnasta. Etsivää nuorisotyötä harjoitetaan useissa kaupungeissa, ja Haavi on imatralainen sovellus siitä. Projekti on toiminut
jo vuodesta 2008, ja se saa vuosittain rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat
joko peruskoulunsa päättäneitä ja ilman opiskelupaikkaa jääneitä,
toisen asteen koulutuksen ts. lukion tai ammattiopiston keskeyttäneitä tai jo vuosia työtä ja koulutusta vailla olevia. Vuositasolla
tavoitetaan 70-100 nuorta. Haavi tarjoaa palveluohjausta rinnalla
kulkien, ja siinä mukana oleminen on nuorelle aina vapaaehtoista ja maksutonta.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kaupungin sosiaalitoimi,
oppilaitosten oppilashuoltoryhmät, työ- ja elinkeinotoimisto sekä
Intoa Työstä ry, paikallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää sosiaalista työllistämistä ja sitä
tukevia toimintamalleja. Yhteydenottoja tulee myös nuorten läheisiltä, ystäviltä ja ilahduttavasti myös nuorilta itseltään.
Haavi-projektin toiminta sopii täysin Unionin ajankohtaiseen

Karina Mankki (vas.) vastaanotti tablettitietokoneen klubin
sihteeri Sari Fredrikssonilta.
teemaan Naiset syrjäytyneiden nuorten puolestapuhujina, joten
klubimme päätti tukea projektia lahjoittamalla sen etsiville tablettitietokoneen.
Sari Fredriksson
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Stipendi Kainuun prikaatin naiskokelaalle
Palkitsemisen jälkeisessä kahvitilaisuudessa Kainuun Prikaatin komentaja, eversti Jukka Sonninen,
vänrikki Annu
Toropainen ja
Kajaanin Soroptimistiklubin presidentti
Kaija Räihä.

Haminan Soroptimistiklubin innoittamina päätti Kajaanin soroptimistiklubi
palkita Kainuun Prikaatissa vapaaehtoisen varusmiespalveluksen menestyksekkäästi palvelleen naiskokelaan 150 euron
stipendillä. Stipendi luovutettiin Kainuun
Prikaatissa kokelaiden ylentämistilaisuudessa 1. viestintäkomppanian vänrikki
Annu Toropaiselle.
Paikallinen palkitseminen oli luontevaa, koska klubimme teemana kuluvalla
toimintakaudella on ”Koulutuksen kautta johtajuuteen”. Kainuun Prikaati valmiusyhtymänä on yksi Suomen suurimmista varuskunnista.
Kaisa Rönkä
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Stipendi johtamistaidoista
Reserviupseerikoulu on Suomen suurin johtajakoulu. Vuodesta 1920 alkaen se on kouluttanut yhteensä yli 170 000 reservin
upseeria puolustusvoimien reserviin. Reserviupseerikoulu sijaitsee Haminan kaupungissa ja on osa Haminan varuskuntaa.
Reserviupseerikoulu antaa reserviupseerin peruskoulutuksen pääosalle maavoimien ja Rajavartiolaitoksen koulutukseen valituista asevelvollisista. Lisäksi Reserviupseerikoulu
kouluttaa osan muiden puolustushaarojen asevelvollisista reserviupseereiksi.
Reserviupseerikoulu järjestää kaksi 14 viikkoa kestävää
kurssia vuodessa, kullakin kurssilla opiskelee noin 700 upseerioppilasta joista suunnilleen 15-25 on naisia. Ensimmäiset naiset saapuivat Reserviupseerikoulun kurssille 208 vuonna 1996.
Suomen Soroptimistien stipendin parhaan naisoppilaan johtamistaidoissa sai Sanna Jaakola.
Jakamalla vuotuisen stipendin naisoppilaalle Haminan klubi toteuttaa jatkossakin järjestön kansainvälistä teemaa Kouluta johtamaan.

Bland gästerna ses bl.a. stadsdirektör Mikael Jakobsson med fru
som låter sig väl smaka av bordets läckerheter. Bild Kaj Westerlund.

Gästerna gör festen
Tre år i radar har nu Systrarna i Jakobstad arrangerat sillfrukost på
Första maj. En härlig familjär och glad tillställning dagen efter valborgsfirandet. Men visst är det satt mycket jobb och engagemang bakom alla lyckade fester!
Då idén kläcktes var vi tur nog tillräckligt många i klubben som
nappade. Vi gör en sillbuffe' tillsammans och sätter upp lappar på
stan, fast i omvänd ordning förstås! Långt innan utsatt datum hade
vi sålt biljetter nog för att fylla lokalen vi bokat. 150 pers!
Sillinläggningar, sallader, rökt fisk, gravat, kavring, mjöd, köttbullar, allt vad man kan tänka sej och allt hemgjort! Det blev succé!
Inför fjärde året talar vi systrar redan om vår traditionella Sillis. Vi
vet att vi lyckas tillsammans och att vi har roligt!
Så ifall du får tag i en biljett till Valborg 2014 så ska du ta den!
Välkommen!
Maria Stenberg
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Kuormita aivojasi kulttuurilla – porukassa
Turun kaksi soroptimistiklubia, SI Turku ja
Turku Aboa yhdessä muiden Turun alueella toimivien naisjärjestöjen kanssa järjestivät perinteisen naistenpäivän seminaarin
nyt jo 11. kertaa. Seminaarin tuotosta jaettava 500 euron avustus meni soroptimisteille Papua Uuden Guinean lapsikuolleisuuden vähentämiseen. Muun tuoton järjestävät klubit jakoivat ja käyttävät omiin projekteihinsa naisten ja tyttöjen hyväksi.
– Niin se on, että kirjastokortti pitää hengissä, aloitti varsin eläväisesti dosentti ja
kirjailija Markku T. Hyyppä miltei täydelle Mauno Koivisto -keskuksen luentosalille
Turun eri naisjärjestöjen edustajia.
– Liikunta ja kaikenmaailman laihduttamiset eivät ole läheskään niin tehokkaita terveysvaikutuksiltaan kun kulttuuri kaikissa muodoissaan, hän jatkoi ja sai salin
jakamattoman huomion.
Hyypän luento ”Kulttuurifriikki elää
kauemmin - ja mistä se johtuu?” olikin ehkä se naistenpäiväseminaarin odotetuin.
Hyyppä käsittää kulttuurin laajasti puutarhanhoidosta teatteriin, järjestötoimintaan, kirjastokäyntiin ja ystävän kanssa
kahvitteluun. Se, että ihminen kokee olevansa läsnä yhteisössä vahvistaa aineetonta kulttuuripääomaa. Vaikka kulttuurin
suorastaan henkiä säästävä voima pätee-

Markku T. Hyyppä esitteli kiinnostavia
tuloksia kulttuuriharrastusten hyvää tekevistä vaikutuksista.
kin Hyypän mukaan vahvemmin miehiin
– naisilla kun kulttuurin kuluttaminen on
luonnostaan yleisempää – oli soroptimistina mukava kuulla, että naisten puolella erityisesti järjestö- ja kerhotoiminta on tehokasta. Keskinäinen luottamus luo vahvan

läsnäolon ja yhtenäisyyden tunteen ja mieli pysyy vireänä.
Hyypän luentoa edelsi sairaala Neon ortopedi Terho Kainosen esitelmä olkapäävaivoista ja niiden hoidosta ja sitä seurasi
psykologi Marjo Kokon luento-osuus Hyväpaha netti, joka avasi internetajan ihmisten eri rooleja verkossa sekä listasi verkon
hyviä ominaisuuksia siinä kuin riskejäkin.
Saimme kuulla, että nettiin tuotetaan nykyään kahdessa päivässä sama määrä tietoa, kuin sitä oli tuotettu yhteensä vuoteen
2003 mennessä. Ja teho vain kasvaa.
– Ei ihme siis, että ”Tietokonetta selaillessa mieli ei ole tyyni, niin kuin lukiessa,
vaan suriseva”, siteerasi Kokko tietokirjailija Nicholas Carria.
Kokko toi esiin myös netin negatiiviset
vaikutukset oppimiseen: oppimisesta tulee pinnallista ja hajanaista. Tämän päivän nuoret aikuiset ovat oppijoina erilaisia kuin ennen vuotta 1978 syntyneet digiimmigrantit – he ovat diginatiiveja, internetajassa kasvaneita. Diginatiiveille myös
aikaan ja paikkaan sitoutumaton elämänja työskentelytapa, diginomadius, on tavallista.
Heidi Pyhälahti
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Vieraana piispa Irja Askola
Seitsemänkymmentä pääkaupunkiseudun soroptimistia tapasi Helsingin piispa Irja Askolan Kauniaisten Uudessa Paviljongissa. Irja Askola alusti aiheesta Kirkko peilissä - mitä näkyy? Alustuksessaan piispa peilasi yhteiskunnan voimakkaiden muutosten vaikutusta kirkkoon.
Kirkon tehtävä on olla mm. asioiden sanoittajana, perspektiivin tarjoajana ja rinnalla kulkijana ihmisten arjessa. Nykyaika kutsuu kirkkoa yhä enemmän vuorovaikutteiseen kommunikaatioon, jossa sen puheiden ja tekojen samansuuntaisuutta arvioidaan päivittäin.
Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa soroptimisteja
kiinnosti myös ensimmäisen naispiispan käytännön elämän
sujuminen monien haasteiden ja aikataulujen puristuksessa.
Teksti: Anna-Kaisa Tuomi ja Kuva: Heli Kolho

Visaiset kysymykset laittoivat sisaret pohtimaan.

On ensin hau hau ja sitten ho
Pälkäneen seudun klubi järjesti Pirkanmaan klubien (Akaa, Valkeakoski, Valkeakoski-Vanajavesi, Pälkäneen seutu) tämän vuotisen kesäretken Hauhon kyläyhdistyksen remontoimaan juhlatila Kivitupaan.
Hyvän ruoan ja yhdessäolon lisäksi ilta piti sisällään visaisen tietokilpailun. Sisarten tietoja testattiin monelta saralta. Mielenkiintoinen yksityiskohta olikin Juicen biisin Hauho sanojen merkitys. Kertosäkeessä hoettava hau-ho ei siis viittaakaan Hauhoon paikkakuntana vaan siinä pohditaankin Hauhon kirkontornin korkeutta kansainvälisesti - how
hoch! Näin se matkailu jälleen avarsi sisarten tietoutta.
Lea Sirén
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Ohuiden lankojen Tyttö nimeltä Atala ja suuri sattuma
varassa
Rauman klubi etsi pitkään afrikkalaista tyt-

Ohuiden lankojen varassa –esityksen
rooleissa ovat Henna Hakkarainen ja
Susanna Metsistö, ohjauksesta vastaa
Sami Nieminen.
Naantalin soroptimistit järjestivät keväällä teatteri-illan Naantalin lukion tiloissa,
Jöns Budde -salissa. Esityksenä oli Saila Susiluodon runoihin perustuva dramatisoitu kokonaisuus kirjailijan eri runokokoelmista.
”Ohuiden lankojen varassa” näyttelijöinä ja lausujina esiintyivät Susanna Metsistö ja Henna Hakkarainen, ja esityksen
oli ohjannut ohjaaja ja teatteriopettaja, käsikirjoittaja Sami Nieminen.
Saila Susiluodon suorasanaiset runot ja
vahvat tekstit käsittelevät monia inhimillisiä teemoja. Lähtökohtana on ystävyyden ylistys ja selviytymisen ihme. Elämän
sattumanvaraisuus ja valintojen tekemisen vaikeus nousevat myös vahvasti esiin.
Näistä teemoista johtuen esitys puhutteli erinomaisesti soroptimistejakin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat ovat olleet keskeisiä aiheita Naantalin
klubin kokouksissa.
Onnistuneen varainkeräyksen lisäksi illan valmisteluun liittyi sisarten yhteinen
leivontailtapäivä. Iloisissa tunnelmissa
joukko sisaria sai opastusta ja hyviä vinkkejä piirakan tekoon Maskun-Hemmingin
yläkoulun kotitalousluokan tiloissa. Mieleen muistui välittömästi kouluvuodet vuosien takaa.
Yhdessä viihtymistä jatkettiin esityksen
jälkeen ”jälkipuinnilla”, jossa runonäytelmän esittäjät ja ohjaaja kertoivat ajatuksistaan ja työn valmistumisprosessista paikalle kokoontuneille soroptimisteille. Esittäjät
olivat iloisia saadessaan mahdollisuuden
auttaa ja osallistua soroptimistien projektiin. Me sisaret saatoimme puolestaan kertoa heille laajemmin ”suuroptimistien” toiminnasta ja tavoitteista – soroptimisti käsite kun oli heille vielä suhteellisen vieras!
Katriina Vartiainen

töä, jonka opiskelua voisi tukea. Tuttavaverkostojen kautta löytyi ugandalainen Atala,
joka haaveilee lääkärin ammatista.
Jo varhain Atalan perhe ja opettajat huomasivat hänen olevan hyvin älykäs tyttö, joka oli aina luokkansa paras. Yhdeksänvuotiaana Atala tiesi, mitä haluaisi isona tehdä: hän halusi lääkäriksi. Atalan haaveen toteutumisesta olisi siis hyötyä koko kansalle.
Vaikka Atalan perhe ja suku olivatkin hyvin
koulutusmyönteisiä, surullinen tosiasia oli,
ettei perheellä olisi varaa kouluttaa Atalaa kovinkaan pitkälle. Täysin poissa laskuista
olivat ne paremmat koulut, joista olisi helpompi ponnistaa korkeakouluun.
Mutta ei hätää, tapahtui ihmeellinen sattuma, sellainen jonka vain ihmisverkostot voivat saada aikaan. Atalan serkku, suvun ensimmäinen korkeasti koulutettu, teki väitöskirjaa suomalaisen professorin johdolla. Tällä professorilla oli veli, joka oli töissä samassa
paikassa kuin eräs klubimme sisarista. Näin kohtasivat Atalan haave ja meidän toiveemme löytää kehitysmaassa asuva tyttö, jonka koulutusta tukea. Atala sai mahdollisuuden tavoitella unelma-ammattiaan ja tulla itsekin ihmeidentekijäksi. Tämän vuoden helmikuussa Atala aloitti Primary Five -luokan ensimmäisen jakson uudessa, paremmassa koulussa.

VAT
T TOIMI

Johanna Laine (alkuperäisestä lyhentänyt LS)

KLUBI

Vasemmalla sisaremme Helena Jaakkola,
Tiina Pohtola
ja Virpi Nikander paikallisten
sisarten kanssa
kuuntelemassa pormestarin
esitystä.

Vieraisilla Englannissa Great Yarmouthissa
Meitä oli yhdeksän Jyvässeudun soroptimistisisarta
heinäkuun alussa ystävyysklubimme vieraina Englannissa Great Yarmouthissa.
Ensimmäisenä iltana tutustuimme sisariin Anne
Davisin omakotitalon puutarhajuhlissa. Sisaret olivat valmistaneet itse paikallisia suolaisia ja makeita tarjottavia. Mukavan yhdessäolon päätteeksi, päivän matkustamisesta väsyneinä siirryimme kukin
majapaikkaamme. Seuraa-

vana päivänä sisaret järjestivät meille kävelykierroksen kaupunkinsa merkittäviin kohteisiin ja iltapäivän kohokohta oli vierailu
upealle kaupungintalolle ja
kaupungin pormestarin tapaaminen. Illalla sisaret tarjosivat perinteisen fish and
ships-illallisen kaupungin
laitamilla sijaitsevassa kalaravintolassa.
Keskusteluissamme
toimme puolin ja toisin
esiin yhdistystemme tapoja
erilaisten hyvätekeväisyys-

tapahtumien järjestämisessä. Ihailuamme herätti englantilainen, laaja hyväntekeväisyyden tekemiskulttuuri, mikä juontaa jo kaukaa historiasta. Perjantaina lähdimme junalla Lontoseen ja lämpimien hyvästien lisäksi vakuutuimme,
että sisaria on lupa odottaa
vastavierailulle lähivuosina
Keski-Suomeen klubimme
vieraaksi.
Pirjo Suhonen
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Vierailu barokkitornien
ja -kupolien Dresdeniin

Dresdenissä kesä 2013 muistetaan poikkeuksellisten sateiden aiheuttamista suurtulvista. Me kolme kauniaislaista sorosisarta, Maija Manninen, Christel Westerholm-Tamminen ja Marja-Liisa Suopanki, muistamme ikuisesti myös nämä vesitulvat nähtyämme ne itse paikan päällä, mutta erityisesti muistamme sen, että juuri silloin vietettiin sisarklubimme 20-vuotisjuhlaa historiallisessa Dresdenin kaupungissa.
20-vuotisjuhliin kuului tervetuloillallinen italialaisravintolassa. Vierailuohjelmassa olivat lisäksi tutustuminen Pilnizin linna-alueeseen, laivamatka sieltä Elbeä Pitkin kaupungin keskustaan ja seuraavana päivänä kierros oppaan
johdolla Semper-oopperassa sekä vierailu taidenäyttelyssä
sorosisaren galleriassa.
Juhlien huipennus oli lauantai-illan galadinner, johon
osallistui 115 soroptimistia, kaikki pääosin Saksan eri klubeista. Meitä sisarklubilaisia vieraita oli yhdeksän; meidän
suomalaisten lisäksi edustajia Luzernista ja Interlakenista.
Puheita oli paljon, juhlapuhujana Saksan puolustusministerin puoliso. Tervehdyspuheen piti klubin presidentti Monika Burschyk. Meidän onnittelumme juhlivalle klubille lausui Christel Westerholm-Tamminen.

Kauniaislaiset sorosiskot Maija Manninen (vas.) ja Marja-Liisa
Suopanki (oik.) saksalaisten sisariensa seurassa.

IMIVAT

O
KLUBIT T

Teksti: Marja-Liisa Suopanki
Kuva: Christel Westerholm-Tamminen

Tukea syrjäytymisuhan alla oleville nuorille
Pirkanmaan ja lähialueiden soroptimistiklubit osallistuivat Tampereen klubin projektityöhön, joka suunnattiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Klubi antoi 3000 euron avustuksen Tampereen Nuorten Turvatalolle syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseen, erityisesti ryhmätoiminnan avulla. Varoja kerättiin kansainvälisen soroptimistipäivän juhlajärjestelyillä.
Nuorten turvatalo toimii nuoriin erikoistuneena ammattilaisten
ja vapaaehtoistyöntekijöiden toteuttaman sosiaalisen avun keskuksena. Turvatalolla tehtävä työ on ennaltaehkäisevää, perheja verkostokeskeistä. Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelulla ja nopealla auttamisella löytää nuoren ja hänen perheensä
omat voimavarat ja saada ne käyttöön.
Turvatalotoiminnan rahoitus perustuu Tampereen kaupungin
ja RAY:n myöntämiin avustuksiin sekä SPR:n omaan osuuteen.

Keväällä Seija Kärkkäinen ja Tuula Martikainen ojensivat lahjoituksen Nuorten Turvatalon johtaja Mari Uusi-Niemelle.

Kaksikielisyyttä vaalittu alusta lähtien
Helsinki III Helsingfors klubi perustettiin 27.9.1963, kun joukko innokkaita töölöläisrouvia päätti perustaa kaksikielisen soroptimistiklubin suomenkielisten Helsinki ja Helsinki-Erottaja klubien rinnalle. Klubin nimi olikin
aluksi Helsinki-Töölö-Helsingfors-Tölö, mutta nimi osoittautui hankalaksi etenkin kansainvälisissä yhteyksissä. Niinpä se muutettiin vuonna 1969
nykyiseen muotoonsa Helsinki III Helsingfors. Kaksikielisyydestä pidettiin
tiukasti kiinni. Molempia kieliryhmiä oli jäsenenä yhtä paljon.
Nyt 50 vuotta myöhemmin klubimme merkkivuotta juhlittiin syyskuussa
Helsingin kattojen yllä ravintola Loisteessa. Juhlan alkajaisiksi kutsuttiin
klubin kunniajäseneksi pitkäaikainen sisar, arkkitehti Annikki Nurminen.
Illan aikana pohdittiin myös klubimme tulevaisuutta; miten saada rekrytoitua nuoria jäseniä, joiden yhä niukemmasta vapaa-ajasta kilpailevat monet
muutkin harrastukset sekä netti- ja muu virtuaalimaailma. Vaikka jäsenmäärä on tällä hetkellä hienoisessa laskussa, kuten useimpien soroptimisti-

klubien kohdalla näyttää olevan trendi, kaikki olivat yksimielisiä siitä, että meillä on hyvä tulevaisuus ja tärkeä
tehtävä viedä eteenpäin yhteistä soroptimistiaatetta vielä
seuraavatkin 50 vuotta.
Ritva Savaspuro-Olli
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Ensi kesän kuumin soroptimistisuperviikonloppu Savonlinnassa
Nyt on sopiva aika ryhtyä haaveilemaan
kesästä, ja varata ohjelmaan ensi kesän
kuumin soroptimistien tapaaminen Savonlinnan soroptimistien järjestämän superviikonlopun 1.-3.8.2014 muodossa. Viikonlopun ohjelma on avoin kaikille, eli mukaan
voi ottaa perheen, ystävät ja tuttavat.
Ajatus superviikonlopun järjestämisestä
syntyi, kun sekä Unionin hallituksen vaihtokokous Savonlinnassa että Savonlinnan
soroptimistiklubin perinteinen Oopperalounas, missä juhlitaan samalla myös Savonlinnan klubin 50-vuotista taivalta, sattuivat samalle viikonlopulle.
Oopperalounas järjestetään Ravintola
Paviljongilla perjantaina 1.8.2014 klo 12.
Tarjolla on herkullinen kolmen ruokalajin
lounas pöytiin tarjoiltuna ja lounaalla esiintyvät kaksi Savonlinnan oopperajuhlakuoron lupaavaa laulajaa: Maiju Vaahtoluoto, altto, ja Saara Silvennoinen, sopraano.
Kyseessä on siis yleisölle avoin maksullinen tilaisuus, jonka tuotto lahjoitetaan Savonlinnan seudun lahjakkaille musiikin ja

taiteen opiskelijoille. Oopperalounaan jälkeen on vuorossa tervehdysten vastaanotto
ja maljojen kilistely 50-vuotiaan SI Savonlinnan kunniaksi.
Savonlinnan Oopperajuhlilla esitetään
myös juuri kyseisenä viikonloppuna Welsh
National Operan vierailunäytökset Puccinin Manon Lescaut perjantaina 1.8. klo 19
sekä Verdin iki-ihana Nabucco lauantaina
2.8. klo 19, eli tiedossa on todellista oopperan ystävän juhlaa.
Oopperaesitysten jälkeen sekä perjantaiettä lauantai-iltana (alkaen noin klo 22) on
mahdollista nauttia omakustannushintaan
illallista tunnelmallisessa kesäravintolassa
Linnan liepeillä.
Kuvittele itsesi nauttimassa illallista ympäri Suomea ja ehkä ulkomailtakin tulleiden soroptimistisisarten mukavassa seurassa kuumana elokuun iltana Saimaan rantamaisemissa. Voit samalla aistia joka solullasi suomalaisen kesäillan illan taian: sen
uskomattoman kauniit värisävyt järven pinnassa illan vaihtuessa yöksi, sen tuoksun ja

Presidentti
Merina Hovi
SI of Savonlinna
040 584 2690
merina_hovi@hotmail.com
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1. kotimaan sihteeri
Anne Petäjä-Ronkainen
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2. kotimaan sihteeri
Sari Nyrhinen
SI of Savonlinna
050 306 3578
sari.nyrhinen@strategiaenkelit.fi
Varainhoitaja
Airi Korhonen
SI of Imatra
050 514 4968
korhonen.airi@pp.inet.fi
Lappeentie 15, 55100 Imatra

Internet-yhteydet
www.soroptimistit.fi
www.soroptimistinternational.org
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Hallituksen kokoukset
08.02.2014 Mikkeli
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kosketuksen ihollasi.
Ja, mitä kaikkea muuta voikaan tuona kesäisenä superviikonloppuna Savonlinnassa
tehdä: Pelata golfia Kerigolfissa, vierailla
Olavinlinnassa, Savonlinnan maakuntamuseossa ja Punkaharjun Metsämuseo Lustossa, lähteä risteilylle siniselle Saimaalle tai
vain kuljeskella näillä onnellisten saarilla
ja nauttia torielämästä ja lörtsykahveista
Kauppatorilla.
Savonlinnan superviikonlopun koko ohjelma, oopperalounaan, oopperalippujen,
majoitusten sekä muut varaustiedot löytyvät www.soroptimistit.fi etusivun linkistä. Oopperalippu- ja majoituskiintiöiden
vuoksi varaukset täytyy tehdä jo varsin varhaisessa vaiheessa, joka kerrotaan siis nettisivuillamme näkyvässä varaustiedotteessa. Varaa nyt paikkasi ensi kesän kuumimpaan soroptimistitapahtumaan.

Edustajiston kokous
ja sisarpäivät
Nokia 24.–25.5.2013
Tärkeitä päivämääriä
08.03 Kansainvälinen
naistenpäivä
19.03. Minna Canthin ja
tasa-arvon päivä
21.09. YK:n kansainvälinen
rauhanpäivä
03.10. Klubien ystävyyspäivä
11.10. Kansainvälinen
tyttöjen päivä
24.10. YK:n päivä
10.12. Soroptimistipäivä,
YK:n ihmisoikeuksienpäivä

Merina Hovi

Unionin teema 2013-2014
Kouluta-Rohkaise-Tue
SI/E:n teema 2013-2015
Let's Go Green.
SI:n teema 2011-2021
Educate to Lead Kouluta johtamaan
President’s Appeal 2013
Ann Garvie 10.12.2013:
See Solar Cook Solar

27

Miksi soroptimistiksi?
Kollegani sanoi: ”Tiina tule mukaan Soroptimisteihin?” Mikä, sanopa se sana vielä kerran… Sen jälkeen ihmettelyä ja pohdintaa
onkin riittänyt.
Oma teini-ikäni alkoi päättyä neljääkymppiä lähestyessäni. Vasta sitten oma elämä sai
kokoisensa ja näköisensä mittasuhteet perheasiassa ja yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa. Toiset sanovat sitä myös keski-ikäksi.
Naisasia ihastuttaa ja vihastuttaa. Toisen kollegan sisko oli nimittäin harmissaan
Frankfurtin lentokentällä kun ei saanut
”Frauen”- parkkipaikkaa ja työpaikan
lounastauolla tämä ekonomikotirouvan
asenne sai osakseen monenlaista keskustelua.
Itse pidin lukiossa puheen silloin
pinnalla olleesta Samantta Foxista ja
en tiedä saiko naisjärjestö opettajan
vinkin vai miksi sain kevätjuhlassa
huomionosoituksen ja pinssin.
Minusta on hienoa, että soroptimistitoiminta haluaa ratkoa tyttöjen
ja naisten haasteita monesta näkökulmasta. Usein oppimismahdollisuuksien kautta saavutettu taloudellinen asema ja työllisyys on perusta, johon rakentaa elämää ilman väkivallan uhkaa. Äidit luovat elämää ja siirtävät sitä edelleen. On tärkeää ymmärtää terveyteen ja elintarvikkeisiin-

kin liittyvät perusasiat ja viestiä näistä asioista edelleen. Omassa työssäni olen vahvasti mukana kehittämässä suomalaista maaseutua Haluan edistää ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Vaikka työni liittyy lähinnä Euroopan Unionin tasolta lähteviin aikeisiin ja pyrkimyksiin, mittasuhteet työtä lähellä olevissa ruoan tuotanto ja ilmastonmuutos
kysymyksissä löytyvät maailmanlaajuisista
asioista. Ei ole sama kuinka siellä maailmalla
jossain niillä muilla menee. On aika välittää ja
soroptimistitoiminta on keino tarttua asioihin.
Järjestölle toivon voivani tarjota osaamiseni kautta keinoja, ajatuksia ja tekeviä käsiä asioiden eteenpäin viemiseen. Toivon, että minäkin pystyn välittämään samaa sisarellista lämpöä ja valoa.

Soroptimists go for Green!

LET´S GO TO PORVOO
Virvik Golf lauantai 9.8.2014

Golftapahtumasta lisää
kevään 2014
Unionin uutiskirjeissä.
Tervetuloa Greeneille!
SI Porvoo-Borgå
Lisätietoja:
Salla Roni-Poranen 050 379 4080

Tiina Suutari
Tiina Suutari
Soroptimistihistoria: Jäsen kesästä 2013
alkaen, ensimmäinen kokous, jossa mukana
syksyllä 2013
Perhe: Aviomies, 5-vuotias poika ja koiravanhus
Työnantaja: Pohjois-Pirkanmaan ELY-keskus
Ammatti: Maaseudun kehittämisryhmän
päällikkö
Harrastukset: Hevoset, ryhmäliikunta, hiihto, puutarhan hoito, yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen

Hyväntekeväisyyskonsertti
nuorisotyön hyväksi
Porvoon Grand kulttuuritalossa
ke 5.3.2014 kello 19
Konsertin tuotto menee lyhentämättömänä nuorisotyölle Porvoon ja
Loviisan kaupunkien Etsivä Nuorisotyön sekä Porvoon Turvakodin
kautta. Hyväntekeväisyyskonsertissa
esiintyvät Loviisan ja Porvoon Big
Bandit esittäen Frank Sinatran ja
Count Basien sävelmiä paikallisten
solistien tukemana.

Tervetuloa!
SI Loviisa ja SI Porvoo

Sisarpäivätoimikunta suunnitteluvauhdissa. Vasemmalta Pirkko
Salmo, Sari Vuokko ja
Eija Teivas.

Sisarpäivät Nokialla

Valoisa – Vahva – Vastuuntuntoinen
Tule Nokialle, kun Unionin uusi projekti
teemasta Kouluta – Rohkaise – Tue julkistetaan! Edustajiston kokous ja sisarpäivät
pidetään Nokialla 23.5.-25.5.2014. Tapahtumapaikkana on Nokian Rantasipi Eden
-kylpylähotelli.

ulkoilla kauniissa Pyhäjärven rantamaisemissa.
Ohjelmallinen iltajuhla on Edenin La Luna -ravintolassa. Tällöin on luvassa hyvää
ohjelmaa, herkullista lähiruokaa ja ennen
kaikkea tietysti sisarellisia kohtaamisia.

Valoisa–Vahva–Vastuuntuntoinen

Taide virkistää ja voimaannuttaa

Lauantaiaamupäivällä pidettävä Unionin
edustajiston kokous on tällä kertaa poikkeuksellisen runsassisältöinen monine henkilövalintoineen. Erityisen mielenkiintoiseksi kokous muodostuu myös siksi, että sen
yhteydessä julkistetaan Unionin uusi projekti teemasta Kouluta – Rohkaise – Tue.
Nokian sisarpäivien omana teemana on
Valoisa – Vahva – Vastuuntuntoinen. Teemaan liittyen lauantain seminaarissa kasvatustieteiden tohtori, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi puhuu aiheesta Naiset
ja yhteisöllisyys työelämässä ja filosofian
tohtori, kirjailija Kirsti Manninen pohtii
asenteiden siirtämistä sukupolvelta toiselle otsikolla Voiko rohkeutta opettaa?
Myöhemmin iltapäivällä on osallistujilla mahdollisuus rentoutua kylpylässä tai

Sunnuntain aamupäivällä järjestämme kaksi valinnaista retkeä, joista toinen suuntautuu Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon. Tuhopolton jälkeen kunnostettuun 1500-luvun
harmaakivikirkkoon ovat taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala maalanneet
101 koskettavaa maalausta.
Toinen retkivaihtoehto, taidekierros, vie
Pinsiön maataideteosten äärelle Nokialla.
Entisellä soranottopaikalla avautuu taiteilija Nancy Holtin Yltä ja alta -teos, joka
on luotu "luonnon ja ihmisen rakentaman
muodon vuoropuheluksi". Tämän retken
toinen kohde on taiteilija Agnes Denesin
Puuvuori-teos. Retki päättyy taiteilija Pia
Feinikin näyttelyyn Nokialla.
Retkien jälkeen kokoonnumme lähtölounaalle Edenin ravintola Esmeraldaan.

Lisää tietoa sisarpäivistä
Ohjelma ja sähköinen ilmoittautuminen
1.2.2014 alkaen www.soroptimistit.fi. Seuraa myös Unionin tiedotteita, joissa kerromme tarkemmin yksityiskohdista.
Sisarpäivillä Nokialla tavataan!
Sari Vuokko
SI Nokian presidentti

Nokian sisarpäivien tunnus
on Valoisa-VahvaVastuuntuntoinen.

