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Pääkirjoitus
Lämpimät Kiitokset!
Nyt on kiitosten aika. Ensiksi
haluan kiittää Imatran klubin
sisaria erinomaisista edustajainkokouksen ja sisarpäivien
järjestelyistä. Kokous sujui
sutjakkaasti jämäkän puheenjohtajan johdolla, ja esitelmät
olivat antoisia. Kaiken kruunasi oheisohjelma, jolle Imatran Valtionhotelli ja upea sää
tarjosivat hienot puitteet.
För det andra vill jag tacka
SI Luleå Klubb för de Nordiska dagarna, som var välordnade och givande. Kesäkuussa pidetyille Pohjoismaisille
sisarpäiville Luulajassa osallistui 105 soroptimistisisarta Pohjoismaista ja muualta
Euroopasta. Suomesta sisarpäiville Luulajaan oli saa- Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin unionien presidentit yhteiskuvassa.
punut 14 soroptimistia, joista
Naantalin sisaret olivat saapuneet joukolla taittaen matkan autolla ensin
Suomen puolta rajaa ja sitten takaisin kotiin Ruotsin rannikkoa pitkin (kts.
valokuva s.8). Presidenttien workshopissa perjantaina pohdittiin ajankohtaisia teemoja kuten jäsenhankintaa, järjestön jäsenten korkeaa ikärakennetta ja uutta ’Women, Education and Leadership’ teemaa. Päivä huipentui laivaristeilyyn Luulajan edustalla. Sää suosi meitä, ja osanottajat
saivat nauttia aurinkoisesta yöttömästä yöstä. Lauantaipäivän seminaarin
teemana oli hyvinvointiteknologia. Luulajan yliopiston tutkijat esittelivät
teknologiaa, joka helpottaa esimerkiksi vammaisten ja vanhusten elämää.
Sunnuntain ohjelmassa tutustuttiin mm. Unescon maailmanperintöluettelolla olevaan Luulajan vanhaan kirkkoon. Seuraavat Pohjoismaiset päivät
pidetään Billundissa Tanskassa.
Kauteni Unionin presidenttinä lähestyy loppuaan, ja haluan kohdistaa
kiitokseni kaikille niille klubeille ja sisarille, joiden kanssa olen saanut
tehdä yhteistyötä kauteni aikana. Mukavia hetkiä on vietetty klubien tilaisuuksissa ja yksityisissä kodeissa, nämä hetket tulen muistamaan vielä
kauan. Haluan kiittää myös Unionin hallituksen jäseniä ja erityisesti työryhmääni, joka on vaativien työtehtäviensä ohella hoitanut tämänkin työn
oivallisesti!
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Hannele Teir
Unionin presidentti
2010-2012
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UNIONIN UUTISIA
Unionin uusi hallitus ja toimihenkilöt 2012 - 2014
Sisarpäivät ja edustajiston kokous pidettiin Imatralla 19. – 20.5.2012. Haluamme
vielä kerran lausua lämpimät kiitokset
Imatran sisarille onnistuneista ja hyvin
järjestetyistä päivistä. Oli ilo huomata,
kuinka Imatran klubin sisaret olivat valmistautuneet vastaanottamaan vieraat ja
onnistuivat siinä erinomaisesti. Tunnelmaa nosti vielä upea historiallinen ympäristö Imatran kosken partailla. Kiitokset
Imatran klubille!
Edustajiston kokous teki seuraavat valinnat kaudelle 1.10.2012 – 30.9.2014
Presidentti Merina Hovi,
SI of Savonlinna
Varapresidentit
Eteläinen alue Minna Lahti,
SI of Järvenpää
Läntinen alue Kirsti Saarnivaara,
SI of Turku
Pohjoinen alue Salme Määttä,
SI of Oulu
1. Kotimaan sihteeri
Anne Petäjä-Ronkainen, SI of Mikkeli
2. Kotimaan sihteeri Sari Nyrhinen,
SI of Savonlinna
Ulkomaansihteeri Kirsi-Maria E. Törönen-Ripatti, SI of Mikkeli
Varainhoitaja Airi Korhonen,
SI of Imatra
Governor Heidi Ovaska, SI of Naantali
Varagovernor Tuula-Maria Leikomaa,
SI of Tampere
Komiteoiden puheenjohtajat
Laki- ja sääntökomitea Irma Telivuo,
SI of Helsinki III Helsingfors
Laajentamiskomitea Pirkko Heikkilä,
SI of Pälkäneen seutu
Raha-asiain komitea Marjatta Björknäs, SI of Vaasa-Vasa
Ohjelmajohtaja Soili Pelkonen, SI of
Savonlinna
Apulaisohjelmajohtaja Hilkka Knuuttila, SI of Porvoo-Borgå
Hallituksessa jatkavat edelleen
pastpresidentti Hannele Teir, SI of
Pietarsaari-Jakobstad (2012–2014),
governor Riitta Moisander, SI of Mikkeli (2011 – 2013) ja varagovernor
Kirsti Varis, SI of Helsinki (2011 –
2013).

Soroptimisti

TÄRKEÄÄ! Soroptimist International
of Finland toimistopalveluissa tapahtuu
muutoksia 10.10.2012 alkaen. Palvelut
siirtyvät tällöin Unionin hallituksen
työryhmän hoidettavaksi. Seuraavassa
jäsenistölle tärkeitä yhteystietoja ja
numeroita, joihin voitte ottaa yhteyttä
kaikissa soroptimistiasioissa.

Pohjoisen alueen klubien tapaaminen ja Unionin koulutus: lauantaina
17.11.2012 Oulun monikulttuurikeskuksessa Villa Victorissa, Kirkkokatu 54,
Oulu, klo 10– 17. Lounas klo 13–14.00.
Aiheena Unionin ajankohtaisia asioita
aamupäivällä (mm. ohjelmajohtajien tehtävistä, fokusraporteista ja SI:n uudesta
teemasta), iltapäivällä klubien kuulumiset (ajankohtaiset projekti ja hankkeet).

UNIONIN YHTEYSTIEDOT
10.10.2012 ALKAEN

Läntisen alueen koulutustapahtumasta
ilmoitetaan myöhemmin.

SOITA: 044 7383000
– Soroluuri neuvoo, auttaa ja opastaa
kaikissa soroptimistiasioissa.
– Soroluuriin vastaa 10 innokasta, avuliasta ja palveluhenkistä Unionin toimihenkilöä.
– Soroluuri vastaa aina, arkena ja
sunnuntaina.

Eteläisen alueen klubien tapaaminen
ja Unionin koulutus. Koulutustilaisuus
pidetään 6.11.2012 klo 18–21. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksessa
perehdytään mm. klubien ohjelmajohtajien tehtäviin ja fokusraporttien laatimiseen.

Toimistopalvelut

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA:
soroptimistit@gmail.com
– Sähköpostiin vastaamme pikimmiten, viimeistään kolmen päivän sisällä.
LÄHETÄ KIRJEET, KORTIT ja
PAKETIT: Pl 25, 57101 Savonlinna
TILAA SOROPINSSI, KÄSIKIRJA,
NIMINEULA TAI MUITA
MYYNTITUOTTEITA:
www.soroptimistit.fi> Toiminta>
Unioni> Myyntituotteet (nettikaavake)
>lähetä -Tilaamasi tavarat ja laskun
saat postitse

Syksyn koulutustilaisuudet
Itäisen alueen klubien tapaaminen ja
Unionin koulutus: lauantaina 17.11.2012
klo 11 Savonlinnassa, Sanomalehti ItäSavon toimitilat Olavinkatu 60 (linjautoasema 2. krs)
Kaikki klubien sisaret ovat lämpimästi
tervetulleita. Koulutuksessa perehdytään
mm. klubien ohjelmajohtajien tehtäviin
ja fokusraporttien laatimiseen. Tarkempi
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuus kestää klo 16 saakka, välissä nautimme lounasta läheisessä ravintolassa
vapaamuotoisen seurustelun merkeissä.
Illalla ohjelmassa on Mustat Kalat
Savonlinnan Teatterissa ja sen jälkeen
iltapala Ravintola Majakassa. Sunnuntaina on mahdollisuus yhteiseen metsäretkeen piknik-eväineen ennen kotiinlähtöä.Ilmoittautuminen ja lisätiedot
3.11.12 mennessä: Soili Pelkonen, Soili.pelkonen@kerigolf.fi, 050 5623161.

Soroptimistilehti
Tämän Soroptimisti-lehden numeron
on toimittanut Unionin pitkäaikainen
lehden toimittaja Leena Sorvali. Haluamme lausua lämpimät kiitokset tässä
yhteydessä Leenalle ansiokkaasta työstä
Soroptimistilehden toimittamisesta.
Edustajiston kokous valitsi kaudelle
1.10.2012 – 30.9.2014 Unionin tiedottajiksi ja Suomen Soroptimisti -lehden
sekä Unionin internetsivujen vastaaviksi toimittajiksi Lea Sirénin, SI of
Akaa ja Saija Kuusisto-Lancasterin,
SI of Turku. Lehden ja internet-sivujen
toimituskunnaksi edustajisto valitsi
hallituksen työryhmän ja tiedottajat.
1.10.2012 alkaen Soroptimistilehden
aineisto lähetetään seuraavaan
osoitteeseen:
Lea Siren, sähköposti:
lea.siren@pirkanmaanlehtitalo.fi
osoite: Tapiolantie 6, 37800 Toijala
puhelin: 050 5258529

SI/E stipendit
SOROPTIMIST INTERNATIONAL
OF EUROPEN (SI/E) STIPENDIHAKU KAUDELLE 2013–2014
Lisätiedot ja hakuehdot: http://www.
soroptimistit.fi/toiminta/sie/siestipendisekä Unionin ulkomaansihteeriltä.
Hakemukset lähetetään 15.11.2012
mennessä kirjeitse ja sähköpostilla
Unionin ulkomaan sihteerille. Hakemuksessa tulee olla klubin presidentin
allekirjoitus.

Soroptimisti

Kirsi-Maria Törönen-Ripatti
sähköposti: kirsimaria@wakewa.net
osoite: Selännekatu 41, 50100 Mikkeli
puhelin: 0400 903476

Ehdokkaiden nimeäminen
Unionin tehtäviin
Seuraavassa edustajiston kokouksessa
valitaan governor ja varagovernor
kaudelle 1.10.2013 – 30.9.2015. Ennakkotietona kaikille klubeille ilmoitetaan, että sääntöjen mukaan klubien

tulee nimetä ehdokkaansa 30.11.2012
mennessä. Ehdokkaiden tulee olla
klubien aktiivijäseniä.
Ehdokkaan kirjallinen suostumus
ja hänen henkilötietonsa on liitettävä
nimeämisilmoitukseen. Ehdotukset
toimistoon osoitteella soroptimistit@
gmail.com.
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toimintavuotta ovat menneet nopeasti
ja ne ovat olleet työntäyteisiä. Haluamme kiittää yhteistyöstä kanssanne
ja haluamme toivottaa onnea ja menestystä uudelle työryhmälle työssään.
Hannele, Kaija, Terhi, Helli ja Marjatta

Hallituksen työryhmän kiitokset
Tämän toimintakauden päättyessä
jätämme tehtävämme. Kuluneet kaksi

Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Saimaan sylissä, Vuoksen varrella
Iltajuhlassa palkittiin kunniakirjalla eri tavoin ansioituneita klubeja.
SI of Forssa palkittiin sitoutuneesta
soroptimistityöstä ja aktiivisesta
jäsenhankinnasta.
SI of Naantali ja SI of Nokia vastaanottivat kunniakirjat sitoutuneesta soroptimistityöstä ja ansiokkaasta
Fokus-raporttien laatimisesta.
SI of Turun ansioita olivat sitoutunut
soroptimistityö ja ansiokas toiminta
President´s Appeal 2011-haasteen
hyväksi.
Unionin edustajisto kokoontui 19.5.2012 Imatran Valtionhotellissa. Paikalla
oli edustettuna 75 virallista kokousedustajaa ja 100 ääntä.
Unionin nykyinen
presidentti Hannele
Teir kukitti tulevan
kauden presidentin
Merina Hovin.

SI of Imatra, SI of Eura-Säkylä, SI
of Helsinki-Erottaja ja SI of Kuusankoski palkittiin sitoutuneesta soroptimistityöstä ja aktiivisesta jäsenhankinnasta. Imatran klubi on vuodessa
nostanut jäsenmääräänsä peräti seitsemällä. Samalla Imatran klubia kiitettiin
edustajiston kokouksen ja sisarpäivien
loistavista järjestelyistä.

Teksti ja kuvat: Leena Sorvali
Lisää tietoja ja kuvia Imatran sisarpäiviltä löydät
Unionin nettisivuilta www.soroptimistit.fi

Myös Unionin tiedottajan tehtävää pitkään ja
ansiokkaasti hoitanut Kirsti Varis kukitettiin.
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Kuvagalleria
Kuvagalleria

Pirkko
Heikkilä

Kuvat: Leena Sorvali

Airi
Korhonen

Minna Lahti

Marjatta
Björknäs
Heidi Ovaska

Kirsti
Saarnivaara

Soili
Pelkonen

Salme
Määttä

Anne PetäjäRonkainen

Kirsi-Maria E. Törönen-Ripatti

TuulaMaija
Leikomaa

Unionin tiedottajiksi ja Suomen Soroptimisti -lehden toimittajiksi valitut Lea
Sirén ja Saija Kuusisto-Lancaster esittäytyivät vauhdikkaasti kokousyleisölle.

Hilkka
Knuuttila
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Budapest calling
Terveiset Euroopan Federaation
governorien kokouksesta Budapestista, yhdestä Euroopan kauneimmista pääkaupungeista, joka
kylpi helteisessä auringossa 13.15.7.2012.
Komeaan ja historialliseen Corinthiahotelliin oli kokoontunut Federaation
presidentin Kathy Kaafin, hallituksen
ja virkailijoiden lisäksi governoreja 27
maasta, unionien presidenttejä, single
klubien edustajia ja silent observereitä
sekä Euroopan pääkonttorin väkeä ja
kunnioitettuja VIP-vieraita. Yhteensä
meitä oli 172 ja naisenergia täytti vuoroin niin suuren kokoussalin kuin ryhmätyötilat, ruokasalit sekä aamuisin
hotellin kauniin uima-allasosaston.
Tänä vuonna Governors Meeting
(GM) oli Federaation istuvan hallituksen ”välivuoden” kokous painottuen etupäässä toimikauden 2010-2011
toiminnan raportointiin, josta oli lähetetty etukäteen kokoukseen osallistujille noin seitsemän sentin paksuinen
materiaalinippu.
Toimintaa on siis tapahtunut, ja ahkerasti ”virkailijat” ovat niistä raportoineet. Meidän Vice Presidentimme
Leena Viitaniemi ja Public Relations
Officer Tuula Puntila esittelivät kokouksessa napakasti vastuualueensa.
Eniten keskustelua herätti 20112013 -budjetti sekä unioneilta korotetussa SI/E jäsenmaksussa kerätty SI:n
osuus. Vastoin ennakoitua, SI/E ei
korottanut jäsenmaksuaan, ja näin ollen tähän kerätty 2,40 euroa/jäsen on
Federaation tilillä. Kokous päätti, että
rahat korvamerkitään, ja mikäli niitä
ei ole käytetty kauden 2015 loppuun
mennessä governor-kokous päättää
niiden käytöstä.

Poimintoja muista kokousasioista
Kokous päätti, että Federaation hallitus voi aloittaa toimenpiteet soroptimistiklubin perustamiseksi Angolaan,
Qatariin, Jordaniaan ja Libanoniin.
Tämän todettiin vahvistavan soroptimistitoimintaa ja edesauttavan osaltaan tulevaisuudessa mahdollisen
Afrikan federaation muodostamista.
Federaation rahastoista on jaettu avustuksia Afrikassa vammaisille lapsille,
ja Haitin naisia ja lapsia on autettu

kolmen vuoden aikana koulutuksen ja
pienlainojen kautta. Action Fund -rahaa myönnettiin muun muassa naisten
ja tyttöjen koulutukseen, terveydellisten ja hygieenisten olosuhteiden, puhtaan veden ja tietotekniikan parantamiseen.
SI/E myönsi stipendejä 110500 euroa. Hakemuksia oli ennätykselliset
45 ja 17 myönnetyn stipendin yksi
saajista oli Suomen Noora PaateroHanni, SI of Rauma, joka sai 8000
euroa naistentautien jatko opintoihin.
Lämpimät onnittelut ja intoa opintoihisi, Noora!
SI tulee panostamaan strategiaan,
hallituksen jäsenten tehtävien täsmentämiseen ja niihin kouluttamiseen, kuten myös rahavarojen käyttöön.
SI/E jatkaa teemalla Soroptimists
go for Water and Food.
Friendship Link -yhteyksissä kehotettiin käyttämään sosiaalista mediaa,
Facebookia.
The Link -lehti tulee pysymään
toistaiseksi paperisena ja sitä kehotettiin tilaamaan klubeihin muun muassa
jäsenhankinnan avuksi.
SI/E:n nettisivuja kehitetään Ranskan unionin mallin mukaan.

Kiitosta ja kunniaa
”If your dreams do not scare you, you
do not go high enough!” Tämän lauseen kannustamana jaettiin kunniakirjoja, Best Practice Awards kymmenelle
SI/E:n projektille, joista Norjan unioni
sai erikoismaininnan pitkäjänteisestä,
vuonna 1985 alkaneesta työstä kehitysmaiden naisten koulutuksen hyväksi.
Kunniaa sai myös Saksan unioni,
joka oli perustanut eniten uusia klubeja sekä Romania suurimmalla uusien
jäsenten lukumäärällä.
SI/E-ohjelmajohtaja Ulrike Neubert
täsmensi SI-ohjelmateemaa ”Education and Leadership” kolmella e-kirjaimella: Educate, Empower, Enable
(kouluttaa, voimaannuttaa, mahdollistaa). Työmme tuloksia naisten ja tyttöjen koulutuksen ja johtamistaitojen
parantamisen saralta voimme seurata
SI:n nettisivuilla: Where we stand,
Programme News ja Global Impact
Report.

Members Handbook
SI/E:n nettisivuille tulee lokakuussa
raportteja, kuten SI/E:n strategia ja business planit sekä Mentoring ja koulutusohjelmien tiedot, joita ei vielä GMkokouksessa julkaistu. Nettisivuille
tulee myös meille kaikille opiksi ja
ojennukseksi Members´ Handbook.

Taas päästiin äänestämään
Kokouksessa oli tällä kertaa vain yksi
henkilövaali. SI/E Treasurer 20132015 –tehtävään valittiin murskaavalla äänten enemmistöllä (50 – 1)
Anne-Marie Hendrickx Belgian unionista. Hän on 60-vuotias taloustieteilijä ja suorittanut myös talousjohtamisen MBA-tutkinnon.
Anne-Marie on työskennellyt 26
vuotta eri belgialaisissa pankeissa muun
muassa rahoituksen ja strategian tehtävissä ja toimii nykyisin alan konsulttina. Anne-Marie on ollut soroptimisti
vuodesta 1999 ja taitaa äidinkielensä
lisäksi englannin, ranskan ja hollannin.
Uskomme, että hän antaa vahvan osaamisensa SI/E:n käyttöön sen hakiessa
erityisesti tulevana kaksivuotiskautena
toimintaansa viisautta ja rationaalisuutta sekä talouden tasapainoa.
Ei ole sellaista isoa kansainvälistä
soroptimistikokousta, jossa ei äänestettäisi. Tällä kertaa pääsimme äänestämään noin kahdestakymmenestä
sääntö muutos esityksestä.
Esityksistä yhdeksän oli SI/E:n
hallituksen tekemiä ja loput, yhtä lukuun ottamatta, aktiivisen Kreikan
unionin tekemiä. Esitykset liittyivät
pääsääntöisesti Governors’Meetinginkokousteknisiin asioihin, joten niillä
ei ole Unionin eikä klubien toimintaan vaikutusta.
Kuulimme kokouksessa tehokkaan
SI:n tulevan Presidentin Ann Garvien
puhetta naisten vahvuudesta ja yhteistoiminnan voimasta. Lounaspöydässä
hän kertoi matkustaneensa Skotlannista Budapestiin viisi vuorokautta
junalla. Saapa nähdä, kuinka hän matkustaa Suomeen, Unionimme 60-vuotisjuhlaan lokakuussa 2013.
Seuraava GM-kokous ja sen jatkona SI/E:n kongressi 12.-14.7. 2013
järjestetään Berliinissä. Kongressin
valmistelut ovat pitkällä, ja sinne odotetaan meitä kaikkia niin Suomesta
kuin muista SIE:n maista.

Soroptimisti
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Governorien koulutus
Perjantaina, ennen viikonlopun GMkokousta järjestettiin sarjassaan ensimmäinen governorien koulutustilaisuus,
joka painottui governorien tehtävänkuvan sisäistämiseen ja klubien yhteistyön laajentamiseen.
SI/E:n tuleva presidentti, sympaattinen tanskalainen Ulla Madsen johdatteli meitä ryhmätöissä governorien
käytännön tehtäviin ja kannusti laajaan
vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa.
Lauantaina paneuduimme pienryhmissä unkarilaisen soroptimistikonsultin johdolla vuorovaikutteiseen pohdintaan, kuinka voimme saada lisää
uusia jäseniä ja miten pidämme jäsenistön tyytyväisenä klubeissa.
Unionistamme Budapestissä olivat
mukana myös lokakuussa presidenttiyden aloittava Merina Hovi ja tuleva governori Heidi Ovaska. Merinan
mielestä hänelle kokouspäivien paras
anti oli tutustua Federaationeri puolilta
tulleisiin sisariin. Heidi puolestaan sai
runsaasti uusia toimintaideoita.

Summa summarum
Federaatiollamme on pätevä ja tehtävälleen omistautunut presidentti

Kathy Kaaf ja tuleva presidentti, empaattinen Ulla Madsen. Koko järjestön
tulevaisuus tulee olemaan SI-tasolla
tehokkaan, tarkkanäköisen Ann Garvien hallussa.
Raha-asioita syynätään ja strategiaa hiotaan tarkasti joka tasolla. Ensi
vuoden GM-kokous valitsee Federaatiolle uuden hallituksen sekä toimihenkilöitä ja tekee heidän myötään
toiminnan linjaukset.
Tulevan talven aikana tehtävät laitetaan hakuun… Olkaa aktiivisia klubeissa ja kannustakaa jäseniä hakemaan SI/E:n tehtäviin!
Euroopan kongressi Berliinissä tulee olemaan mielenkiintoinen ja hyvien yhteyksien päässä - lähdetään
suurella joukolla hakemaan kansainvälisiä tuttavuuksia ja uusia ideoita
klubitoimintaamme.
Kiitollisina SIE governor-kokemuksista Tuija Majuri, governori ja Kirsti
Varis, varagovernori.

Taas päästiin äänestämään, vas. Tuija
Majuri ja Kirsti Varis

Unionimme tuleva presidentti Merina säteilevän tyttärensä kanssa Budapestin upealla jokiristeilyllä hienon GM-kokouksen
päätteeksi.

Terveiset Pohjoismaisilta sisarpäiviltä Luulajasta

Kuvassa Marjo Sipilä ja Helena Hallanoro SI of Naantali, Anna-Maija Rönnemaa SI of Turku, Taru-Maija Gustafsson SI of Naantali, Kirsti Saarnivaara SI of Turku ja Hanna Kaitaniemi SI of Naantali
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SI/E Vice president Leena Viitaniemi (SI of Tampere)

Soroptimistien 8. kansainvälinen Rauhan Maraton
Kigali Ruanda 27.5 2012
Yksi tehtävistäni Federaatiomme
varapresidenttinä on vastata järjestömme puolesta RauhanMaratonista.
Tehtävä tuntui aluksi kovin epämääräiseltä ja hankalaltakin, mutta paikan päällä minulle selvisivät velvoitteeni ja vastuuni.
Rauhan Maraton on lähtenyt luxemburgilaisen soroptimistin Bettina ScollSabbatinin aloitteesta. Hän halusi löytää keinon, millä Ruandassa saataisiin
kohennusta kansanmurhan jälkeiseen
lamaantuneeseen tilaan.
Ensimmäinen maraton juostiin
vuonna 2005, kansanmurhan 11.vuosipäivänä. Bettinan pyrkimyksensä oli
osoittaa ruandalaisille, että he voisivat
tämän tapahtuman myötä olla kansakäymisessä muiden kansojen kanssa
rauhanomaisesti ja mahdollisesti hyötyä taloudellisesti vieraiden tullessa
maahan. Tällä tapahtumalla myös järjestömme saisi tunnettuutta sekä Ruandassa että muualla maailmassa. Euroopan Federaatio on myöntänyt joka
vuosi avustuksen tähän tapahtumaan.
Maratonia markkinoidaan kansainvälisissä maraton julkaisuissa yhtenä viralliset määräykset täyttävänä
juoksutapahtumana. Järjestömme on
liittänyt varsinaisen maraton juoksun
yhteyteen paikallisille lapsille suunnatun juoksukilpailun. Tämän juoksun
kaikista kuluista vastaavat soroptimistit.
Tänä vuonna Saksan Unioni oli ainoa,
jolta riitti tähän upeaan tapahtumaan
avustusta. Aikaisempina vuosina
muutamat muutkin unionit ovat olleet
mukana.
Kaikki Bettinan asettamat tavoitteet
on saavutettu, mistä olen erinomaisen
vakuuttunut varsinkin nyt, kun olen
saanut vierailla siellä. Matkani oli
kaksitahoinen: olin urheilukilpailussa
molempina juoksupäivinä, mutta sain
myös tutustua paikallisten soroptimistien projekteihin. Niihin ovat myös eurooppalaiset soroptimistit merkittävällä panoksella osallistumassa.

Lasten juoksu
Ruandalaiset lapset olivat juosseet
omilla alueillaan paikallisten soroptimistien organisoimissa kilpailuissa ja
parhaat tulivat sitten juoksemaan stadionille. Loppukilpailuun päässeitä,
noin 7-12- vuotiaita tyttöjä ja poikia
oli eri sarjoissa yli kuusisataa. Voi kuvitella, mikä riemu ja innostus täytti
stadionin, kun nämä eloisat innokkaat
lapset lähtivät noin viiden kilometrin
reitilleen. Lähtö tapahtui kahdessa
noin kolmensadan lapsen ryhmässä.
Kaikki rynnistivät matkaan pillin viheltäessä. Muutamia kaatui, heidän
ylitseen juostiin. Valmentajat ja ensiapuryhmäläiset kantoivat sivuun kaatuneita, itkuisia kilpailijoita lohduttaen ja polvia paikaten. Tantereelle jäi
lukuisia tossuja ja sukkia. Juoksuradalla mentiin lujaa ja nautittiin vauhdista ja kilpailemisesta.
Maaliintulo oli todellinen näytös.
Me, viitisentoista soroptimisia, tusinan
verran paikallisia ja Federaatiomme
toinen varapresidentti Asha Abdulrahman Keniasta, olimme aidatussa
karsinassa, mistä käsin, aidan raosta,
tarjoilimme kaikille kuudellesadalle lapselle limsaa ja keksejä heidän
juoksunsa jälkeen. Eikä tässä vielä
kaikki, vaan meidän piti kaataa juomat lasipulloista pahvimukehin siinä
samassa, sillä lapsille ei saanut-antaa
lasisia pulloja. Mukit loppuivat kes-

ken ja aitaa yritettiin kaataa, mutta
vartijat tukivat sitä.
Palkintojen jako oli juhlallinen tapahtuma. Sain muutamalla sanalla
tervehtiä iloista lapsikatrasta ja heidän huoltajiaan. Mikä ihmeellistä,
lapsiyleisö hiljeni ja hurrasi kuultuaan, että olin Suomesta. Sain ojentaa
palkinnot ja mitalit suuren paikallisen
urheilujohtajan Aleksander Kanitsingan kanssa kuudellekymmelle parhaimmalle juoksijalle. Muutkin kuin
palkintojen saajat halusivat tervehtiä
ja hiukan koskettaa.
Ilman Saksan Unionin taloudellista
tukea lasten kilpailua ei olisi juostu
tänä vuonna. Lasten saaminen mukaan on ensiarvoisen tärkeää ja arvostettavaa soroptimistityötä.

Varsinainen Soroptimistien
Peace Marathon 2012
Tämän vuoden teema oli osuvasti valittu: Urheilu välinehuumeiden väärinkäyttöä vastaan.
Maraton tapahtumassa oli useita erimittaisia juoksumatkoja. Virallinen
täysimittainen maraton (42.195 kilometriä) starttasi aamuvarhain kello seitsemältä. Juoksijoita oli 941 yli
kahdestakymmestä eri maasta, Afrikasta luonnollisesti eniten, mutta
Amerikan mantereeltakin oli yli yhdeksänkymmentä henkilöä lähtenyt
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mukaan. Meitä suomalaisia siellä oli
tasan yksi. Kenialaiset voittivat kaikki
sarjat, usein kolmois voitoilla. Ainoa
soroptimisti, joka juoksi täyden maratonin on sveitsiläinen Barbara Reifler.
Lyhimmän virallisista juoksuista juoksi kaksi soroptimistia, toinen Ruandasta ja toinen Suomesta.
Järjestelyt sujuivat hyvin, olimme
soroptimisteina vastuussa veden ja
banaanien jakelusta. Federaatiomme
myös kustansi jokaiselle juoksijalle
teepaidan, minkä selässä oli teksti Soroptimistien 8. Rauhan Maraton.
Palkintojen jako oli juhlallinen tilaisuus, missä puhuivat paikallisen
urheilu federaation presidentti, urheilu- ja kulttuuriministeri- MitaliProtais
sekä minä. Juoksutapahtuman jälkeen ministeri Protais kutsui meidät
vastuussa olleet soroptimistit sekä
korkeimmat urheilujohtajat kanssaan
lounaalle.
Erilaiset tapaamiset sekä paikallisten korkeiden urheilujohtajien että
urheiluministeriön edustajien kanssa
olivat hyvin tärkeitä. Näissä arvostetuissa viroissa oli uudet toimijat, vain
muutamia kuukausia aiemmin valitut.
Keskustelin useammassa palaverissa
heidän kansaan sekä järjestömme asioista että omasta maastamme. Suhteet
Eurooppaan ovat heillä ymmärrettävästikin hyvin ohuet. He kuitenkin
kutsuivat auliisti tapaamisiin ja olivat
innokkaita keskustelemaan kanssani.
Ruandan urheilufederaation pysyvä virkamies, Kalisa Edward, halusi
tietää, miten suomalaiset olivat suhtautuneet minun Ruandan matkaani.
Vastasin kysymällä: miksi ihmeessä?
Sitten hän tiedusteli, olinko pelännyt
lähteä Ruandaan. Siihen vastasin rehellisesti, että olihan maa melko erikoisen ja eksoottisen tuntuinen, mutta
varsinaista pelkoa en tuntenut lähtiessäni, enkä siellä ollessani - olenhan
suomalainen soroptimisti.
Näissä korkean tason palavereissa
sain myös kerrottua paikallisten soroptimistien upeista projekteista, joihin
olin jo ehtinyt tutustua siellä ollessani.

Soroptimistit Ruandassa
Iloiset ja huolehtivaiset sisaret pitivät
minusta todella esimerkillisesti huolta
matkani ajan. Sain tutustua Kibungon

soroptimistien projektiin. Les Hirondelles Kibung koulussa on kuutisesensataa oppilasta ja parikymmentä
opettajaa. Koulu on perustettu vuonna
1997 ja se täydentää kunnallista koulu
järjestelmää paikkakunnalla. Minulle
kerrottiin, että julkisen sektorin koulut ovat huomattavasti heikompitasoisia.Vanhemmat maksavat lastensa
koulunkäynnistä ja haluavat heidät
yksityiskouluun. Lapsilla on yhtenäiset kouluasut niin kuin maan muissakin kouluissa.
Ruandassa on koulupakko. Jos
perhe ei vie lasta kouluun, siitä sakotetaan. Tulijoita on paljon ja koulua
käydään kahdessa vuorossa. Federaatiomme on avustanut Kibungkoulua,
mutta paikalliset soroptimistit miestensä ja sukulaisensa kanssa tekevät paljon talkootyötä koulun eteen.
Etenkin hollantilaiset soroptimistit
avustavat tätä upeaa projektia erilaisilla lahjoituksilla, kuten rahoittamalla vedenpuhdistajan hankinnan sekä
tietotekniikka- ja laboratorioluokan.
Toinen projekti, mihin pääsin tutustumaan oli Kigalin klubin kouluprojekti San Marco. Siellä opiskelee 236
oppilasta kauniissa soroptimistien
sini-keltaisissa kouluasuissa. Koulukieli on englanti. Näin pienen episodin
koulun puutarhassa, missä huomattavan pieni koululaispoika takoi nyrkeillään isoa poikaa. Ihmettelin, mistä on kyse. Rehtori totesi syyksi sen,
että isompi poika oli puhunut ruandan
kieltä. Tätä koulua avustetaan usean
maan soroptimistien avulla, avustajina muun muassa San Marinon,
Luxemburgin, Ruotsin sorptimistit.
Koululla on oma upea puutarha, jossa
kasvatetaan vihanneksia ja muita hyötykasveja.
Molemmissa kohteissa sain hellyyttävän vastaanoton ihanilta pieniltä
koululaisilta, jotka lauloivat ja piirittivät minut välitunneillaan kysellen
nimeäni halaten, kätellen ja hyppien
ympärilläni. Kummassakin koulussa oli myös paikallisia soroptimisteja, joiden kanssa sain keskustella ja
luoda ystävyyssuhteita. Soroptimistit
ovat sitoutuneet järjestöömme ihailtavalla tavalla.
Rauhan Maraton -matka oli minulle hyvin antoisa ja uskon olevani vielä
enemmän soroptimisti tämän jälkeen.

Artikkeli Aamulehdessä 9.7.2012

Iloiset, kirmaavat lapset, joille järjestömme antoi mahdollisuuden kilpailla keskenään sekä tavata toisiaan ja
eurooppalaisia ihmisiä. Hymyilevät,
avuliaat soroptimistit, jotka ovat kokeneet epäinhimillisen kansanmurhan vuonna 1994 ja siitä selvinneet
jatkamaan elämäänsä, kertovat omaa
selviytymisen ihmettä. Lähtemätön
muisto sieluuni on piirtynyt vierailustani kansanmurhan muistokohteeseen, mikä on noin 250000 kansanmurhassa menehtyneen ruandalaisen
viimeinen leposija.
Ruandan kansa on selvinnyt ihmeteltävän hyvin vuonna 1994 tapahtuneeesta katastrofaalisesta kansanmurhasta, missä sai surmansa miljoona
kansalaista yhdestätoista miljoonasta.
Nykyään maassa vallitsee yritteliäs
henki ja siellä panostetaan lasten kouluttamiseen. Nuorille hyvin koulutetuille on tilaa. Ruandassa ei vallitse
korruptio kuten sen naapurimaissa.
Ruandassa vallitsee konsensuksen
henki, koska surulliset tapahtumat
ovat elävästi kansalaisten muistissa.
Tämän sain itsekin kokea, vaikka tutustumisaikani oli varsin lyhyt. Nuoret johtajat olivat päässeet korkeisiin
virkoihin. Erityisen maininnan arvoista on se, ettei Ruanda ole käyttänyt
kaikkia kehitysalueiden avustuksia,
kuten siellä suunnalla Afrikkaa on
vuosikausia ollut tapana, vaan on selvinnyt muiden ihmetykseksi vähemmällä. Ihailen suuresti Ruandan kansaa ja sen soroptimistisisaria.
Tunnen itseni nöyräksi, mutta vaatimattomalla tavalla etuoikeutetuksi
saadessani olla soroptimisti.

Lisää kuvia Leenan Ruandan matkalta näet digilehdestämme www.soroptimistit.fi
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VIERAITA JA VIERAILUJA

Ystävyyttä ja taidetta
Kasselissa
Nokian soroptimistiklubilla on ystävyysklubi Kasselissa Saksassa. SI of Kassel-Kurhessen-Waldeck
juhli 20-vuotista toimintaansa lauantaina 14.7.2012.
Klubin tasavuosijuhlat sattuvat samaan aikaan kuin
Kasselin nykytaiteen katselmus Documenta, joka pidetään viiden vuoden välein, nyt jo 13. kerran.
Juhlat alkoivat tutustumisella Documentakohteeseen Fridericianumiin, jossa kierrettiin oppaan johdolla kahden tunnin ajan.
Ehdimme tuossa ajassa saada käsityksen
Documenta-näyttelyn yhden kohteen laajuudesta ja monipuolisuudesta. Näyttelypaikkoja Kasselissa on yhteensä kuusitoista. Lisäksi Afganistanin Kabulissa, Egyptin
Aleksandriassa ja Kanadan Banffssa on samanaikaisesti Documenta-näyttelyt.
Kassel tuhoutui toisen maailmansodan
pommituksissa yhdeksänkymmentäprosenttisesti. Vain muutamia rakennuksia
säilyi. Kaupunki on rakennettu käytännöllisesti katsoen uudelleen 1950-luvulla.
Sodan raunioille perustettiin Documenta
1955, koska haluttiin esittää modernia
taidetta ja nykytaidetta natsiajan taiteen
rajoittuneisuuden vastapainoksi.
Documenta on maailmanlaajuisesti
merkittävä nykytaiteen katselmus. Kasselissa on myös paljon julkisia taideteoksia.
Jokaisesta näyttelystä on jäänyt jokin taideteos muistoksi kaupunkiin. Kasselilaiset ovat tottuneita nykytaiteen katsojia ja
nykytaiteesta keskustelijoita. Monilla on
kausikortti Documentaan ja eri kohteissa
vieraillaan usein, mikä onkin ymmärrettävää, koska näyttely on niin laaja. Documenta (13) on avoinna sata päivää, 9.6. 16.9.2012.
Tämä oli ensimmäinen käyntini Documentassa. En ollut ymmärtänyt, miten suuri
tapahtuma Documenta on ja miten merkittävä se on kaupungin ja osavaltion (Hessen)
taloudelle. Kolmastoista Documentan taiteellinen johtaja on amerikkais-italialainen
kuraattori Carolyn Christov-Bakargiev ja
näyttelyssä esittäytyy 193 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Mukana on kolme suomalaista: Erkki Kurenniemi, Mika Taanila ja
MA Numminen, joka esiintyi avajaisissa.

Sukelluksia uusiin elämyksiin
Kiersimme viikonlopun aikana ystävyysklubimme sisarten kanssa Documentan
kohteissa, joista ehdimme nähdä vain

Taidekierroksella Hauptbahnhoflla, vas. Ilse Ludolph, Riitta Moilasen
puoliso Paul Suominen, Gisela Schäfer, Riitta Moilanen, Magret Selzer, Anne Höhmann ja Marguerite Ernst. Taustalla Lara Favaretton
teos Momentary Monument IV (Kasselk), 2012.
Kuvaaja: tuntematon ohikulkija
muutaman ja niistäkin pieniä osia. Oli nautittavaa sukeltaa aina uusiin elämyksiin.
Valinnan varaa oli runsaasti. Mieleen ovat
jääneet esimerkiksi teokset, jotka muodostuivat erilaisista ilmavirtauksista tai äänistä.
Paljon vaikuttavia ja elämyksellisiä töitä.
Kiertokäynnin jälkeen syntymäpäiväjuhla jatkui Wilhelmshöhen puistossa,
Kaskaden-ravintolassa syntymäpäiväkahveilla ja juhlaillallisilla.Toivottaessaan
vieraat tervetulleiksi klubin presidentti
Uta Meurer kertoi, että Bergpark Wilhelmshöhe on Euroopan suurin puisto,
joka on rakennettu jo 1700-luvulla.
Illallisella oli noin seitsemänkymmentä
vierasta. Juhliin oli kutsuttu Kassel-Kurhessen-Waldeck -klubin aloitteesta perustetut
klubit ja ystävyysklubit (Suomessa, Norjassa ja Japanissa). Ystävyysklubeista Nokia
oli edustettuna. Hannoverista oli tullut Ingrid Schuman, joka oli Saksan unionin presidenttinä klubin perustamisvaiheessa ja
Luxemburgista oli paikalla SI/E:n silloinen
varapresidentti Bettina Scholl-Sabbatini,
joka oli klubia vihkimässä. Ingrid Schuman
muisteli klubin perustamisvaiheita. Bettina
kertoi Afrikan soroptimisteista. Hän sanoi,
että siellä toivotaan mentorointia kaikissa
ammateissa.

Yhteistyötä muiden klubien
kanssa
Klubin toiminnan aikana olleet kaksitoista
presidenttiä kertoivat kukin oman kautensa
projekteista ja sillä tavoin käytiin läpi klubin historia. Kummitoiminta on ollut vilkasta ja ystävyysklubimme on ollut kummina seitsemälle eri klubille, joista kaikista
oli edustajia paikalla. Kummitoiminnalla
tarkoitan, että he ovat olleet perustamassa
Saksan unioniin, Hannoverin, Marburgin,

Bad Wildungin, Korbachin, Berlin Dorotheenstadtin, Fuldan ja Kassel-Wilhelmshöhen klubeja.
Ystävyysklubimme perustaja presidentti Ulrike Schnell on ollut aloitteentekijä ja mukana toteuttamassa Saksan
unionin presidenttinä ollessaan 20102011 SI:n ohjelmaa European Mentoring
Programme of Soroptimist International.
Ohjelmassa annettiin koulutusta ja tukea
ammatissa toimiville nuorille naisille tavoitteena saada enemmän naisia johtaviin
asemiin yhteiskunnassa. Mentorointiohjelmia Kassel-Kurhessen-Waldeck -klubilla on meneillään kaksi tällä hetkellä ja
syksyllä alkaa kolmas. He tekevät paljon
yhteistyötä muiden saksalaisten klubien
kanssa.

Tavataan taas - Berliinissä
Minulla oli ilo tuoda juhlaan onnittelut
ja terveiset Nokian klubilta. Klubiemme välinen Friendship Link vahvistettiin
vuonna 1996. Perustajajäsenemme Ulla
Pajukanta oli tavannut Marguerite Ernstin
työasioissa ja käynyt perustettavan klubin
kokouksissa Kasselissa ollessaan. Edellinen tapaamisemme oli kesällä 1999 ennen SI:n Helsingin konventiota, kun kuusi
kasselilaista sisarta vieraili Nokialla.
Yhdessäolomme oli nyt yhtä mutkatonta
ja luontevaa kuin silloin kolmetoista vuotta
sitten. Vastaanotto oli lämmin, vieraanvarainen ja ystävällinen. Ilse Ludolph toimi
emäntänä ja mukana tapaamisissa olivat
kaikki Suomessa vierailleet sisaret sekä
muita klubilaisia. Henkilökohtaiset tapaamiset ovat tärkeitä, suorastaan välttämättömiä ystävyysklubitoiminnassa. Sovittiin,
että tapaamme Berliinissä ensi kesänä.
Riitta Moilanen, SI Nokia
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Dresdenin ja
Luzernin klubien
sisaria vierailulla
Kauniaisissa
Iloisessa ja välittömässä sisarhengessä saimme kesäkuun puolivälissä
viettää neljä päivää linkkiklubiemme
sisarten kanssa, jotka olivat kutsustamme saapuneet tutustumaan Kauniaisiin ja myös meihin kauniaislaisiin sorosisariin.
Dresdenin klubi on ollut linkkiklubimme jo yli viisitoista vuotta, ja
vuonna 2003 järjestimme ensimmäisen yhteisen tapaamisen Kauniaisissa.
Sitä ennen oli tapailtu Saksassa, viimeksi syksyllä 2011.
Nyt neljä soroptimistisisarta klubinsa presidentin johdattelemina noudattivat kutsuamme: Monika Borschyk,
Bianca Baumgärtner, Ursel Bahr ja
Sigrid Walser. Edustettuina olivat
seuraavat ammatit: katolisen kirkon
ekonomisti, huonekalujen entisöijä,
kirjastonhoitaja ja musiikinopettaja.
Luzernin klubiin meillä kauniaislaisilla on ollut hyvinkin tiiviit kontaktit, ja olemme tavanneet Sveitsissä
useaan kertaan, muun muassa klubin
50-vuotisjuhlissa kesällä 2009.
Jo kaksitoista vuotta tätä ennen
hiihtelimme kahdeksan klubimme
sorosiskon voimin Engelbergissä ja
tapasimme tällöin eri yhteyksissä luzernilaisia sisaria. Lisäksi klubimme
ulkomaan suhteita hoitava Christel
Westerholm-Tamminen on lähes vuosittain vieraillut Luzernin klubin kokouksissa.
Kaksi vuotta sitten klubien ystävyyssuhteet virallistettiin linkkiklubiasteelle ja tätä juhlimaan lähti seitsemän sisarta Kauniaisista syksyllä 2011.
Nyt oli siis Luzernin klubin edustajien
vuoro tulla meille: Lilian Schäfer (ekonomi), Roswitha Schwitter (hammaslääkäri), Christine Moser (opettaja) ja
Christine Meyer (arkeologi).
Olimme vastassa vieraitamme lentokentällä ja heidät kaikki majoitettiin
sisartemme koteihin. Vaikka emme
kaikki pystyneet puhumaan sujuvaa

Riemukkaan Get together
-illan päätteeksi vieraat
asettuivat yhteiskuvaan
Chateau de Beauten portaikkoon.

saksaa, sujui puhe luonte-vasti myös
englanniksi. Keskustelunaiheista ei
ollut pulaa: siirryimme sujuvasti soroprojekteista
maailmantalouteen,
maamme historiasta jalkapalloon,
naistaiteilijoista Itämeren suojeluun.

On antoisaa kuulla muiden
aikaansaannoksista
Vierailun yhteinen ohjelma alkoi perjantaina Kauniaisten kirkossa, jota
sisaremme pastori Anna-Kaisa Tuomi
esitteli. Get together -iltaa vietimme
Gallträsk-järven rannalla Anitra AiroPimiän ihanassa Chateau de Beaute
-villassa. Kynttiläseremonia yhdisti
jälleen kerran meidät erilaisista ympäristöistä ja elämäntilanteista saapuneet sisaret tutustumaan toisiimme ja
nauttimaan muutaman päivän yhdessäolosta. Illallinen maistui ja iloinen
puheensorina kertoi parinkymmenen
sisaren löytäneen runsaasti keskustelunaiheita esimerkiksi eri klubien
projekteista ja niiden tuloksista, soroptimismin monenlaisesta toteuttamisesta. On antoisaa ja terveellistä
kuulla muiden aikaansaannoksista,
vertailla erilaisia aktiviteetteja ja pohtia niiden soveltamista oman klubin
toimintaan.
Lauantaina Helsinki näyttäytyi kauniina ja aurinkoisena kesäkaupunkina,
jota ihailtiin myös mereltä käsin itään
päin suuntautuneella laivaristeilyllä.
Sen aikana nautittiin maittava merellinen lounas. Kauppatori ja -halli,
Esplanaadin kaupat ja Tuomiokirkon
ympäristön tunnelma sekä Temppeliaukion kirkko ja Sibelius-monumentti
Töölössä antoivat monipuolisen kuvan pääkaupungistamme.
Sunnuntaina suuntasimme Degerbyyn ja tutustuimme siellä Porkkalan
Igor- parenteesimuseoon. Sen perus-

tajan loistava opastus valaisi meille
kaikille tuota lähimenneisyyteen liittyvää aikaa, jolloin Neuvostoliitto piti
hallussaan Porkkalan aluetta.
Lounaan nautimme Christel Westerholm-Tammisen kodikkaalla kesäasunnolla. Vielä ehdimme tutustua Tammisaaren Helene Schjerfbeck-näyttelyyn
sisaremme Pirkko Rainesalon ansiokkaan esittelyn myötä ja nauttia iltapalan lähes myrskyisen meren äärellä perinteisen Knipanin lasitetulla terassilla.
Maanantain ja tiistain ohjelmat
koostuivat paljolti vieraidemme toivomuksista, joita he olivat poimineet
heille etukäteen lähetetyistä erilaisista
esitteistä.
Vierailu oli onnistunut, ja siihen
varmasti vaikutti myös se kodinomaisuus ja mutkattomuus, joka syntyi
siitä, että majoitimme kaikki sisaret
omiin koteihimme. Kokoonnuimme
myös päivän ohjelmien jälkeen yhteiselle iltapalalle jonkun sisaren kotiin
nauttimaan muun muassa karjalanpiirakoita munavoin kera ja raparperipiirakkaa tai raikasta salaattia viinilasillisen kanssa.
Dresdenin klubi viettää ensi kesäkuussa perustamisensa 20-vuotisjuhlaa ja saimme kutsun tulla juhlimaan.
Kun näiden yhteisten päiviän aikana
tutustuimme muutamaan Dresdenin
klubilaiseen, on mukava vastata vierailukutsuun ja lähteä juhliin tuttujen
sorosisarten luo. Vierailtamme saimme tuliaisiksi käytännölliset kassit
Luzern-mainoksineen, ihanaa sveitsiläistä suklaata, upean Dresden-kuvakirjan sekä avustuksen oman klubimme hyväntekeväisyys projektiin.
Marja-Liisa Suopanki,
Leena Harsunen
SI of Kauniainen-Grankulla
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Tukholman soroptimistisisaria
ystävyysklubivierailulla Forssassa
Forssan klubi sai vieraakseen kahdeksan sisarta Tukholmasta huhtikuun
lopulla. Ystävyysklubi on StockholmVaxholm. Alunperin linkkiklubimme
oli Stocholm-Norr, mutta joitakin
vuosia sitten se pienuutensa takia sulautettiin isompaan S-Vaxholmiin.
Vierailun suunnittelua helpotti suunnattomasti, kun toisessa päässä oli suomalainen
Tarja Laaksonen. Allekirjoittanut oli sisaria vastassa Turun satamassa. Ohjelmassa
oli aluksi asiantuntevan oppaan johdolla
kiertoajelua Turussa ja kuvakulmaa Ruotsi-Suomen historiaan, etenkin Turun linnan vaiheisiin. Opas kertoi myös olleensa mukana, kun suomalaisten rakastamat
Victoria ja Daniel vierailivat Turussa pari
vuotta sitten.
Historian pyörteisiin vieraamme joutuivat myös Forssaan saavuttuaan. Forssan
historia liittyy vahvasti tekstiiliteollisuuteen. Ruotsalaissyntyinen Axel Wahren
perusti Forssaan kehräämön vuonna 1847
ja muutamaa vuotta myöhemmin kutomon. Tästä syntyikin Suomen ensimmäinen maaseudulle perustettu teollisuusyhdyskunta. Se sai nimekseen Oy Forssa Ab.
Vuonna 1934 se sulautui Finlayson Oy:n
kanssa. Finlaysonin tyhjiksi jääneissä tiloissa käsityöläiset voivat tänä päivänä
työskennellä monin eri tavoin.

Sorvin ääreen
Klubimme japanilaisyntyinen sisar vei
vieraat ”sorvin ” ääreen. Hän oli itse ommellut valmiiksi siniset lahjakassit, joihin
vieraitten tuli painaa omaehtoisesti tekstit keltaisella. Sepäs viehätti vieraitamme! Toisenlaista kulttuuria tarjosi visiitti
sisaremme Pirkko Teräväisen taulujen
täyttämässä kodissa. Pirkko kertoi eri
tekniikoista, joita hän on kokeillut töissään.Taisipa joku taulu löytää ostajansakin. Taiteilija ja opettaja Pirkko oli myös

mukana, kun maailmankonvention yhteydessä Helsingissä vuonna 1999 järjestettiin soroptimistiemme töistä koostunut
näyttely.
Hyvin mielenkiintoinen ja avartava oli
tutustuminen Forssan Ammatti-instituuttiin, jonka rehtorina on sisaremme Tuula
Koivula. Ammattikoulutuksessamme on
yhtäläisyyksiä mutta myös erilaisuuksia.
Oppisopimuskoulutuksesta kehkeytyi vilkas keskustelu. Henkilöstöhallinto ei ole
helpoimpia tehtäviä millään sektorilla.
Illanistujaiset pidettiin Forssan seudun
kuntayhtymän koulutus- ja kokouspaikassa takkatulen ääressä. Kynttiläseremoniassa tukholmalaisten kynttilän sytyttäjäksi kutsuttiin Birgitta Hansson, joka pian
Suomen vierailun jälkeen valittiin Ruotsin Unionin presidentiksi. Ohjelmassa oli
tietoisku Suomen Unionin historiasta ja
nykytoiminnasta sekä esitys omasta klubistamme. Saimme kehuja, koska olemme parin viime vuoden aikana saaneet
monta uutta sisarta, mikä ei kuulemma
Tukholmassa ole ihan itsestään selvää.

Tänka på
Tarjoilussa tähdättiin suomalais -hämäläiseen iltapalaan. Keskinäisissä keskusteluissa tänka på`n tullessa, avuksi riensivät
Tukholman suomalaiset sisaret Tarja ja
Elina. Myös opimme, että leskenlehti ei
ole änkans blad, vaan hästhov eikä voikukka ole smörblomma vaan maskros.
Vieraitamme sykähdytti Tammelan
kirkossa sisaremme Ani Järvinen-Vesalan
loihtima hieno konsertti. Tammelan kir-

kossa on muuten Suomen toiseksi pisin
alttarikäytävä. Lounaalla aitoa lähiruokaa vieraille tarjosi klubimme presidentti
Päivi Malinen koulukeittiössään. Päätöskahvit leivonnaisineen tarjottiin Wenäjän
kartanon kauniissa salissa sisaremme Seijan kertoessa kartanon historiasta.
Bussimatkalla keskusteltiin kovasti
närmat eli lähiruuasta, joka on myös iso
puheenaihe naapurissamme. Jokioisten
läpi ajettaessa allekirjoittanut kertoi viimeaikaisista tutkimustuloksista Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
(MTT) kestävän biotalouden yksikössä
koskien ruokahävikin määrää ja laatua
elintarvikeketjussa sekä sen ympäristövaikutuksia. Tässä olisi työsarkaa kotitalouksien hävikin ja asenteiden selvittämiseen myös omassa järjestössämme. Tätä
aihetta on laajasti käsitellyt saksalainen
SI/E presidenttimme Kathy Kaaf Naisen
asema -komission kokouksessa New Yorkissa helmikuussa. Esityksesssä annetaan
monia vinkkejä muun muassa ostoskäyttäytymiseen.What should women consider when shopping? Artikkeli löytyy the
Link - lehdestä.
Meillä suomalaisilla ja ruotsalaisilla
on paljon yhteistä. Ei ole kulttuurieroja,
yhdessäolo on helppoa ja avointa.Vähän
ruostunut ruotsinkieli kyllä kaipaa harjaannusta. Kummankin osapuolen tehtäväksi jäi miettiä, mikä olisi yhteisen projektimme aihe liittyen laajaan ”Edjucate
to lead” -teemaan.Ystävyysklubien välistä yhteydenpitoa lämpimästi suositellen

Marja-Leena Puntila, SI of Forssa.
◄ Stocholm-Vaxholm
-ystävyyslinkkisisaret vierailulla Pirkko
Teräväisen taiteilijakodissa.

◄ Gaala-illallisilla Nordkalotten hotellissa Luulajan Pohjoismaisilla sisarpäivillä.
Kansallispukuiset sisaret Marja-Leena Puntilan pöytäseurueessa ovat norjalaisia ja
neljäntenä on emäntäklubin Luulajan soroptimistisisar. Hauskan juonnon lisäksi ohjelmaan kuului vauhdikkaan Lauluryhmän LUST esityksiä useampaan otteeseen.
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Petroskoin upeat sisaret juhlivat
kymmenvuotistaivaltaan
Petroskoin soroptimistiklubin perustamisen sysäys tuli Norjasta Narvikin
klubista, jonka jäsen vuonna 1999
vieraili työasioissa kaupungissa. Kesti kuitenkin vielä kolme vuotta klubin
perustamiseen.
Myös Joensuun klubin jäsen Svetlana
Koistinen on ollut merkittävästi vaikuttamassa soroptimistiaatteen vientiin ja välitykseen.
Kymmentä toimintavuotta juhlittiin
viisi päivää, 30.6.-3.7.2012. Vieraita
oli meidän kuuden suomalaisen lisäksi
Norjan kahdesta klubista neljä ja Englannin Lincolnin klubista kolme sisarta.
Juhlaohjelma koostui museokäynneistä,
seminaarista, gaalaillallisesta ja Petroskoin 309-vuotispäivän juhlinnasta. Osa
vieraista tutustui Kizhin saaren kauniisiin
puukirkkoihin. Sisar Alla Kuznetsovan
kotona vietimme hauskan sisarillan ja
paikalliseen kesämökkiin, datshaan pääsi
tutustumaan picnicillä.

Klubissa on 23 jäsentä, joilta löytyy
runsaasti kielitaitoa muun muassa suomi, englanti, saksa, norja, karjala ja jopa
kreikka. Klubin tärkeimpiä avustuskohteita ovat orpokodit ja naisten auttaminen
kriisitilanteissa. Joensuun klubin viemisinä oli noin sataviisymmentä silmälasia,
jotka tarkistuksen jälkeen annetaan Petroskoin klubin projektin kautta vanhuksille. Juhlallisuuksien seminaarissa oli
läsnä paitsi soroptimistit myös paikallisia
sosiaalialan viranhaltijoita ja järjestöjä.
Heille esiteltiin soroptimistien toimintaa,
joka on vähemmän tunnettua kuin esimerkiksi Suomessa.
Venäjällä on ainoastaan kahdeksan soroptimistiklubia eikä lainkaan omaa unionia, joten yhteistyö venäläisten klubien
kanssa on todella tärkeää.
Matkalle osallistuivat Joensuun klubista varapresidentti Kaija Santti, Maila
Viitalahti, Svetlana Koistinen ja Maija
Kettunen sekä Savonlinnan klubin presidentti Merja Castrén ja Unionin tuleva
presidentti Merina Hovi.

Soroptimismi sai uutta nostetta tässä
kansainvälisessä sisartapaamisessa, ja
Berliinin Euroopan Federaation kokoukseen vuonna 2013 päätettiin osallistua
porukalla.

Maija Kettunen, SI of Joensuu

Sisarillan kuvassa takana vas, Maija Kettunen, Merina Hovi, Svetlana Koistinen,
Merja Castrén ja Kaija Santti. Edessä oik.
illan hurmaava emäntä Alla Kuznetsova.

20 vuotta Soror Optima golfia
Tänä vuonna järjestömme golfkilpailu pelattiin kauniilla Laukaan
Peurunkagolfin kentällä. Kun kaikki
kuusitoista osallistujaa olivat ottaneet
sisarellisen hyvän tuulen mukaan ja
sää (kuluva kesä huomioiden) suosi
tapahtumaa, niin puitteet onnistuneelle tapahtumalle oli katettu.
Puolet pelaajista oli paneutunut kentän saloihin jo edellisenä päivänä ja pitivät tätä
erittäin hyvänä lähestymistapana kilpailuun kuin myös sisarsuhteiden lähentämiseen ja maailman parantamiseen. Toinen
puoli osallistujista puolestaan mietti, pitäisikö seuraaviin kilpailuihin Paltamoon
lähteä samalla idealla.
Hieno tapahtuma on kerännyt golfin
harrastajat yhteen jo kahdenkymmenen
vuoden ajan. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin Espoossa, minkä jälkeen se on
kiertänyt kattavasti eri puolilla Suomea.
Idean äiti ja liikkeelle laittaja Kirsti Varis
on osallistunut jokaiseen kilpailuun. Hän
on huolehtinut/hankkinut vakiopalkinnot
ja upean logon tapahtumalle, dokumentoinut, arkistoinut, avustanut järjestäjiä ja
kannustanut mukana olevia. Päivällisen ja
palkintojen jaon yhteydessä häntä muistettiin tästä suurenmoisesta aktiivisuudes-

ta. Juhlan kunniaksi Kirsti kertoi valittuja
paloja tapahtuman historiasta.
Myös toista sisarta muistettiin, nimittäin lähimmäs lippua kilpailu oli nimetty
Grand Old lady Hillevi Koposen kunniaksi. Hän oli mukana ensimmäisessä kilpailussa ja on osallistunut useisiin kilpailuihin myöhemminkin. Tänäkin vuonna
yhdeksänkymmenvuotias sisaremme olisi
tullut mukaan, mutta oli jo ehtinyt lupautua toiseen golf tapahtumaan. Siinä meille
tavoitettavaa itse kullekin.

Kovatasoinen kilpailu
Nyt pidetystä kilpailusta tuli kovatasoinen. Se pelattiin perinteiden mukaisesti
pistebogyna ja kaikki osallistujat pääsivät
hienosti yli kahdenkymmenen pisteen.
Kilpailun voitti Anja Lehtonen 39 pisteellä, toiseksi tuli Marja Naukkarinen 36
pisteellä ja kolmanneksi Terttu Mokka 32
pisteellä. Pisimmän avauksen löi Hanna
Niskanen (168 m) ja avauksella lähimmäs lippua pääsi Aira Putkonen (3,28
m). Näin kiertopalkinto siirtyi vuodeksi
Jyväskylään ja siirtyy taas ensi kesänä
Kajaaniin seuraavaa voittoa tavoittelevien ulottuville. Kaikki kiittelivät niin innokkaasti oman ryhmänsä hyvää henkeä

Kuvassa kaikki kilpailuun osalistuneet sisaret. Toisessa rivissä keskellä golfkisan
äiti Kirsti Varis.
ja kannustusta, että Kajaanin sisaret suunnittelivat tekevänsä ensi vuodelle mittarin
ryhmähengen mittaamiseksi.
Järjestäjänä toiminut Jyvässeudun Soroptimistiklubi kiittää kaikkia mukana
olleita upeasta yhteisestä ja iloa tuottaneesta päivästä. Kilpailu ja samalla järjestömme sai ansaittua huomiota myös
golfklubilla, jossa sini-keltaiset viirimme
liehuivat lipputangossa. Kilpailua tuki
palkintojen muodossa Nordea, Kesko,
Cumulus, NCC, Pöyry, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu, Education
Facilities Oy, Ficote Oy ja Vivaldo.Oy
Anja Lehtonen ja Ulla Rannanheimo, Si
of Jyvässeutu.
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KLUBIT TOIMIVAT
Huikea, suurta kannatusta saanut idea
Imatran sisarpäiviltä
Reserviupseerikurssin käytännön johtamistaidoissa
parhaan naisupseerioppilaan palkitseminen soroptimististipendillä
Haminan Sorptimistiklubin tekemä
ehdotus sai suuren kannatuksen Imatran sisarpäivillä toukokuussa 2012.
Idea perustui järjestömme Kouluta
johtamaan -projektiin 2012 – 2021.
Sisarpäivien osanottajat osallistuivat
innolla keräykseen.
Palkitsemisen perustelut ovat
• paras käytännön johtamistaitoa osoittanut naisupseerioppilas
• nainen, joka omalla positiivisella
käyttäytymisellään ja hyvällä esimerkillään kannustaa myös muita naisia
hyvään suoritukseen
• kurssilla vähintään kiitettävä johtamisopin arvosana ja kurssin aikana
osoitettu erinomainen johtamiskäyttäytyminen erityisesti käytännön harjoitteissa.
Johtamistaidoissa
parhaimman
naisupseerioppilaan valinta tapahtuu
jokaisen kurssin loppuarvostelukokouksessa tammi ja heinäkuussa. Palkitsemiset suoritetaan kurssien päättäjäistilaisuuksissa.
Stipendi sopii hyvin teemaamme,
ja kohdistuu koko Suomeen, koska
naisupseerioppilaiden koti- ja/tai
opiskelupaikka on jonkun klubin
paikkakunnalla tai sijaitsee samalla
alueella.

Täydennyskurssin suoritti 24 opiskelijaa joista 2 naista.

Haminan klubin ehdotus varojen keräämiseen jatkossa
Klubit tilittävät keräämänsä varat Haminan klubin tilille nro FI98 4108 7020
0044 36, BICkoodi HELSFIHH 31.12.
projektin ajan vuosittain mennessä.
Haminan klubi vetoaa kaikkiin klubeihin panoksella 1 €/jäsen, jolla voidaan palkita johtamistaidoissa paras
naisupseerioppilas kahdesti vuodessa
ainakin kymmenen vuoden ajan.

Perustietoa
Reserviupseeerikoulusta
Reserviupseerikoulu on Itä-Suomen
sotilasläänin komentajan alainen joukko-osasto, joka on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut yhteensä yli 170 000
reservin upseeria Puolustusvoimien

reserviin. Reserviupseerikoulun johtajana toimii eversti Vesa Kangasmäki.
Reserviupseerikoulu sijaitsee Haminassa ja on osa Haminan varuskuntaa.
Reserviupseerikurssi pitää sisällään kuusi kouluttavaa perusyksikköä:
1.Komppania, Sissikomppania, Tuliasemapatteri, Ilmatorjuntapatteri, Viestikomppania ja Pioneerikomppania.
Reserviupseerikursseja on kaksi
vuodessa, ne toimeenpannaan huhtikuussa ja lokakuussa, kestoltaan kurssit ovat 14 viikkoa. Upseerioppilaita
kurssilla on 650 - 750 henkeä. Lisäksi
Reserviupseerikoulu ottaa tammi- ja
heinäkuussa noin 200 alokasta kahteen
perusyksikköön, Kuljetuskomppaniaan ja Jääkärikomppaniaan.
Ensimmäiset naiset (13 henkeä)
palvelivat kurssilla 208 ”TAMMI ”
joka alkoi 7.3.1996. Tähän mennessä
RUK:n on suorittanut 556 naista.
SI of Hamina

Heinäkuun 2012 lopussa
olevaan päättäjäistilaisuuteen
stipendirahat oli kerätty sisarpäivillä Imatralla toukokuussa
2012.
Onneksi kukaan muu järjestö ei ole
tätä mahdollisuutta keksinyt, mutta
jos me Soroptimistit emme sitä ota
jatkuvaksi projektiksi – joku muu järjestö sen varmasti tekee.
Huhtikuun 20.päivänä alkaneelta
reserviupseerikurssilta 240 valmistui
628 upseerikokelasta joista naisia 23.

Soroptimistiklubin stipendin upseerikokelas Veera Vahaselle Viestikomppaniasta
luovuttivat Haminan Soroptimistiklubin presidentti Pirjo Orpana (oikealla) ja
klubin jäsen, Hanni Kangasmäki. Upseerikokelas Veera Vahanen tuli Haminaan
Porin Prikaatista.
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Tampereen klubi mukana pilottihankkeessa
Soroptimistiklubien vahvuus on siinä, että sisarilla on asiantuntemusta
ja yhteiskunnallisia verkostoja, joiden ansiosta voidaan tutustua oman
seudun toimintaan ja toimijoihin
sekä päästä myös auttamaan näitä.
Tampereen klubi sai mahdollisuuden
tukea naisten terveyteen liittyvää pilottihanketta, josta valmistui raportti
keväällä 2012. Ohessa hankkeen keskeiset tavoitteet fysioterapeutti Erja
Kyllösen raportin pohjalta Tampereen
klubin näkökulmasta kerrottuna.
Hankkeesta on laadittu fokusraportti.

Nääsville ry:n kehitysvammaisten terveyttä edistävä
Kuntoklubi-hanke.
Nääsville ry on tamperelaisten ikäihmisten, lapsiperheiden ja kehitysvammaisten
parissa toimivien järjestöjen muodostama
yhdistys. Yhdistys tarjoaa palveluja kotona selviytymisen tueksi ikäihmisille sekä
erityisryhmien asiakkaille.
Vuonna 2011 käynnistyi Nääsville ry:n
kehitysvammaisten ihmisten terveyttä edistävän liikunnan Kuntoklubi-hanke Tampereella. Hankkeen toimintakokeiluna ja niin
sanottuna pilottiryhmänä toimi kehitysvammaisten naisten painonhallintaryhmä
kesäkuusta joulukuuhun 2011. Painonhallintaryhmä toteutettiin yhteistyössä Nääsville ry:n, Tampereen Kehitysvammaisten
Tuki ry:n, Tampereen Kaupungin liikuntapalveluiden sekä Tampereen Soroptimistiklubi ry:n kanssa.
Tampereen Soroptimistiklubi ilmaisi
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:lle
keväällä 2011 halukkuutensa avustaa taloudellisesti kehitysvammaisten liikuntaa.
Avustamishankkeen yhtenä tavoitteena
oli kytkeä se Euroopan Federaation vuosien 2011-2013 vesiprojektiin. Yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa ideoitiin
alustavasti painonhallintaan tähtäävä
vesiliikuntaryhmä, joka toteutui kesällä
2011. Kuntoklubihankkeen näkökulmasta pilottiryhmänä toimineen painonhallintaryhmän tarkoituksena oli käytännön
kokeilujen kautta selvittää erilaisten tukimuotojen toimivuutta ja sopivuutta kehitysvammaisille ihmisille.

Paino - ongelmat
heikentävät toimintakykyä
Kuntoklubi-hankkeen taustatyönä tehty
kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja

päivätoimintayksiköiden henkilökunnalle
suunnattu kysely keväällä 2009 osoitti,
että paino-ongelmat ovat yksi yleisimmistä toimintakykyä heikentävistä ongelmista kehitysvammaisten ihmisten
keskuudessa. Asumis- ja päivätoimintayksiköiden henkilökunta toivoi myös
apua ja tukea kehitysvammaisten asiakkaidensa motivointiin.
Tampereen Soroptimistiklubin avustuksen ja Kuntoklubi-hankkeen pilottiryhmän kohderyhmäksi valittiin nuoret kehitysvammaiset naiset, joilla on ylipainoa.
Kurssimuotoinen ryhmä käynnistyi alkukyselyllä ja mittauksilla kesäkuun alussa
ja päättyi joulukuussa palautekyselyllä
ja mittauksilla. Alustavan suunnitelman
mukaan painonhallintaryhmän sisältöjä olivat yhdessä Tampereen kaupungin liikunnanohjaajien kanssa toteutettu
vesiliikuntajakso kesäkuussa, seuranta
Nääsville ry:n Kuntoklubi-hankkeen toimesta sekä ravitsemus- ja liikuntaohjaus.
Tavoitteena oli kannustaa ryhmäläisiä
omaehtoisempaan itsestä huolehtimiseen.
Painonhallintaryhmässä oli siis mahdollista saada tukea painonpudotukseen noin
puolen vuoden ajan. Ryhmän toiminta oli
normaaleja uimahalli- ja ryhmämaksuja
lukuun ottamatta osallistujille maksuton.
Soroptimistiklubin myöntämä avustus kattoi uimahallissa avustajina toimineiden henkilöiden palkkakustannukset,
ravitsemusterapeutin ohjauskulut sekä
materiaalikulut. Ryhmän sisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta, vesiliikunnan
ohjausta lukuun ottamatta, vastasi pääasiassa Kuntoklubi hankkeessa työskentelevä fysioterapeutti.

Vesiliikunnan toteutus
Painonhallintaryhmä käynnistyi intensiivisellä vesiliikuntajaksolla kesäkuussa,
jolloin vakituiset uimahallivuorot eivät ole
enää käytössä ja uimahallissa on enemmän
tilaa. Myös kaupungin liikunnanohjaajien
resurssit ”ylimääräisen” ohjauksen järjestämiseksi ovat silloin paremmat. Vesiliikuntakertoja oli yhteensä viisi ja vedessä
oltiin noin kuusikymmentä minuuttia kerrallaan. Ohjauksesta vastasi kaksi Tampereen kaupungin liikunnanohjaajaa. Mukana oli jokaisella kerralla myös yhdestä
kahteen Nääsville ry:n fysioterapeuttia
sekä kaksi-kolme avustajaa.
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki
ry:n leiri- ja harrastekurssiohjaajista löytyi sopiva määrä innostuneita ohjaajia
avustajiksi. Näin ollen paikalla oli aina

useampi ohjaaja/ avustaja niin pukutiloissa, pesuilla kuin altaassakin. Raportin
mukaan vesiliikuntajakso oli onnistunut
kokonaisuus. Yhteistyö avustajien ja ohjaajien kesken sujui hyvin. Ryhmäläiset
olivat innostuneita. Henkilökohtaisella
avustuksella oli erityisen suuri merkitys.
Yksilöllisen ohjauksen turvin kaikki ryhmäläiset saivat varmistusta uimataitoonsa, rohkeutta vedessä liikkumiseen ja ennen kaikkea turvallisen ja elämyksellisen
liikuntakokemuksen. Kaikilla oli todella
kivaa!

Loppuarviointi
Pilottihankkeesta saatujen kokemusten
myötä Nääsville ry on päättänyt kehittää
painonhallintaryhmän sisältöjä ja ohjelmaa siten, että tulosten kannalta tärkeäksi
nähtyjä seikkoja, sitoutumista ja lähitukea, painotetaan entistä voimakkaammin.
Vastaava ryhmä käynnistettiin Nääsville ry:n toteuttamana tämän vuoden
kesäkuussa ja alustavia suunnitelmia yhteistyötahojen kanssa on jo tehty käyttäen
suunnittelun pohjana pilottiryhmästä saatuja kokemuksia.

Soroptimistien merkitys
Tiedämme, miten arvokasta työtä kolmas
sektori tämän päivän Suomessa tekee
siellä, missä julkisen sektorin rahkeet
eivät riitä ottamaan kaikkia erityisryhmien tarpeita huomioon. Aktiiviset kansalaisjärjestöt, kuten Nääsville ry, tuntevat
kohderyhmänsä ja ideoivat erilaisia tapoja huolehtia valtavirran ulkopuolelle jäävistä ihmisistä. Yhdessä toimien eri tahot
ja järjestöt voivat saada aikaan enemmän
kuin yksin ponnistellen - se nähtiin tässäkin projektissa.
Kuten edellä kerrotaan, juuri uimahallimaksut sekä ohjaajien ja avustajien
palkkojen maksaminen uimahallikäyntien
osalta olivat ne menoerät, joissa klubimme saattoi auttaa. Klubia innostaa jatkoon
se, ettei tuntuva, konkreettinen tukeminen
edellytä suuria summia. Rahallisen avustuksen lisäksi on mahdollista toimia myös
henkilökohtaisena avustajana. Klubin
mukanaoloa tullaan tältä pohjalta suunnittelemaan.

Anna-Riitta Vuorikoski, SI of Tampere
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Kuusankosken klubi
tukee Parik-säätiön
Vire-toimintaa
Kuusankosken Soroptimistit päätti lahjoittaa
päättyvän toimintakautensa tuottoja ja tukee
Parik-Säätiön Viretoimintaa Kuusankosken
toimipisteessä. Soroptimistit järjestivät viime syksynä teatteriesityksen Kuusankosken
teatterissa, josta tuotosta puolet luovutettiin
Vire-toimintaan mielenterveyskuntoutujille
päivittäisen toimintaan fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittämiseksi.
Kuusankoskella järjestetystä teatteriesityksestä
25.11.2011 saatuja tuottoja päätettiin lahjoittaa
Parik-Säätiön Vire-toimintaan kouvolalaisille mielenterveyskuntoutujille. Kuusankosken
Soroptimistit halusivat vuonna 2010 vietetyn
50-juhlavuoden kunniaksi sekä Suomen Unionin jatkuvan teeman Naiset ja syrjäytymisen
estäminen 2010-2011 ja Naiset syrjäytyneiden
nuorten puolesta-puhujina 2012-2013 johdosta
tukea paikallista toimintaa ja mielenterveyskuntousta, joka tähtää kuntoutujan oman arjen
hallintaan vastuutehtävien ja harrastustoiminnan kautta.
Vire-toiminnan esimiehen Parik-Säätiön
palvelupäällikkö Mirja Willbergin mukaan
Vire-toiminta on mielenterveyskuntoutujille
suunnattua vapaaehtoisuuteen perustavaa toimintaa. Osallistumalla Vire-toimintaan mielenterveyskuntoutuja saa tukea ajankäytön,
arjenhallinnan ja päivittäisten toimintojen
jäsentymisessä. Vire-toiminnassa asiakkaille
tarjoutuu mahdollisuus kuntoutusmotivaation
lisääntymiseen sekä kykyjen ja taitojen testaamiseen. Vire-toimintaa tehdään Kuusankosken keskusaukion ja Kouvolan Eräpolun
toimipisteissä. Toiminnan muotoja ovat: taide,
liikunta, hyvänolon-ryhmät, ruuan valmistus
ja yhteissiivous.
- Lahjoitus merkitsee meille paljon.
Olemme ajatelleet, että lahjoitus käytettäisiin
kuntoutujien fyysisen kunnon ylläpitämiseen
hankkimalla kävelysauvoja. Lisäksi psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen taidetoimintaan
ostamalla kitara. Jotain kivaa syksylle, josta
kaikille tulisi hyvä mieli, Vire-toiminnan järjestämisestä vastaava esimies, kuntoutusohjaaja Annina Hilska sanoi.
Anne Käki, SI of Kuusankoski

HEI SISARET, NYT ALMANAKKAAN!
Soror Optima Golf lauantaina 17.8.2013 klo
12.00 alkaen
Paltamon Metelinniemen kentällä.
Kauneudestaan kuuluisa, maan viiden parhaan
golfkentän joukkoon arvostettu ”Näppiksen”
kotikenttä Oulujärven rannalla Paltamon Metelinniemessä (40 km Kajaanista) tarjoaa erinomaiset puitteet vuoden 2013 Soror Optima
Golf kilpailulle. Kajaanin soroptimistiklubi toivottaa kaikki sisaret tervetulleiksi kisaan!
Yksityiskohtainen informaatio asiasta myöhemmin.
Ks. myös
www.paltamogolf.fi!
Golfterveisin
Kaija Räihä
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IN MEMORIAM
Hanna Ebba Arvelin
Hanna Arvelin syntyi
Tyrväällä
7.3.1924
ja
kuoli
Porissa
14.3.2012. Hän valmistui Porin Diakonissalaitoksen
ensimmäisestä
opiskelijaryhmästä
diakonissaksi 1954. Sairaanhoitajaterveyssisartutkinnon hän suoritti Porin sairaanhoitaja-terveyssisarkoulussa. Pääosan työurastaan hän teki
Porin diakoniaopistossa opettajana, apulaisrehtorina ja rehtorina. Rehtorin virasta hän jäi eläkkeelle 1986.
Hannalle yhteiskunnallinen vaikuttaminen
oli tärkeää. Hän toimi Porin kaupunginvaltuustossa ja Noormarkun kunnanvaltuustossa
ja kunnanhallituksessa 1970-luvulla. Lisäksi
hänellä oli lukuisia seurakunnallisia, kunnallisia ja eri järjestöjen luottamustehtäviä.
Hanna oli Porin soroptimistiklubin perustajajäsen. Klubin presidenttinä hän toimi vuosina 1966-1967 ja 1982-1984. Idearikkaana ja
valoisana henkilönä Hanna oli kantava voima
klubissamme. Kiitoksena ja huomionosoituksena aktiivisesta toiminnasta hänet nimettiin klubin kunniajäseneksi. Oman klubin toiminnan
lisäksi hän osallistui ahkerasti Länsirannikon
klubien tilaisuuksiin, sisarpäiviin ja ystävyysklubivierailuihin. Suomen Unionin 50-vuotisjuhlassa Hannalle myönnettiin kunniakirja ansiokkaasta toiminnasta soroptimistina.
Hanna säilyy mielessämme ystävällisenä,
hienotunteisena ja sydämellisenä ihmisenä.
Hannaa lämmöllä muistaen
Porin klubin sisaret
Sirkka Lankinen
30.8.1916–15.3.2012
Sirkka
Lankinen
(o.s. Tukiainen) syntyi 1916 Ilomantsissa.
Hänen vanhempansa,
kansakoulunopettajia
molemmat, muuttivat
perheensä kanssa Lahden seudulle 1923. Sirkka Lankinen valmistui
lääkäriksi 1946 ja hänestä tuli 1951 Suomessa
ensimmäisenä naisena korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Hän avioitui 1940 lääket.
lis. Sakari Lankisen (1915–2000) kanssa, joka
erikoistui naistentauteihin ja synnytyksiin.
Sirkka ja Sakari Lankinen sijoittuivat pysyvästi Lahteen 1950-luvun alussa ja tekivät
täällä elämäntyönsä. Sirkka Lankinen tunnettiin uutterana, tarmokkaana ja peräänantamattomana vaikuttajana yhteiskunnallisen
toiminnan monilla alueilla. Hänelle myönnettiin asessorin arvonimi 1995 ja Lahti-Seura r.y.
nimesi hänet ”Vuoden lahtelaiseksi” 2001.
Sirkka Lankinen toimi yksityisenä korvalääkärinä 1952 lähtien ja hoiti potilaita
1953–1975 myös Lahden yksityissairaalassa.
Yksityisvastaanottonsa hän lopetti vähitellen

2000-luvun alussa, jolloin ikääntymisen haitat pakottivat hänet luopumaan työstä ja julkisesta toiminnasta. Hän kuoli 2012 Lahdessa
95-vuotiaana, oltuaan runsaan vuoden ajan
sairaalahoidossa.
Koska kaupungissa oli paljon kuulovammaisia lapsia, käynnisti koulutoimi Sirkka
Lankisen aloitteesta kuulo-vammaisten erityisopetuksen 1954. Lisäksi aloitettiin alle
kouluikäisten kuulovammaisten lasten päivähoito erään lastentarhan yhteydessä 1960.
Sirkka Lankinen tuli mukaan kunnallispolitiikkaan 1960-luvun alussa Kokoomuspuolueen edustajana. Hän oli kaupunginvaltuuston
jäsen 1965–1988 sekä useiden kulttuurin ja
taidealojen hallintoon liittyvien toimielinten jäsen tai puheenjohtaja. Lahdessa käytiin
1960-luvulla ”suurta sairaalasotaa” siitä, toteutetaanko kaupunginsairaalan laajennushanke vai jäädäänkö odottamaan keskussairaalan
tuloa. Nykyinen Päijät-Hämeen keskussairaalapiiri oli silloin ainoana ilman keskussairaalaa, mutta jäi siitä huolimatta rakennusjärjestyksessä viimeiseksi.
Synnytysten ja naistentautien hoito oli
suurissa vaikeuksissa ahtaissa tiloissa. Sirkka
Lankinen ja kaksi muuta valtuuston naisjäsentä
kokosivat 1966 Naiset yli puoluerajojen -ryhmän, joka keräsi nopeasti yli 21 000 nimeä kaupunginsairaalan rakentamisen puolesta. Se oli
päättäjille selvä osoitus kaupunkilaisten mielipiteestä. Sisä-asiainministeriön lupa kaupunginsairaalan uudistamiselle saatiin heinäkuussa
1967 ja rakennustyöt valmistuivat 1970.
Sirkka Lankisen poliittinen suosio oli
kasvanut ja hänet valittiin 1968 presidentin
valitsijamieheksi sekä 1970–1975 kahdesti
kansanedustajaksi. Hän piti merkittävänä toimintaansa vuoden 1971 rintamasotilaseläkelain säätämisessä. Hän oli myös säätämässä
vuoden 1972 kansanterveyslakia. Hän ei ollut
tyytyväinen lain sisältöön ja valitti sitä, että
Suomen Lääkäriliitto ei pystynyt vaikuttamaan
riittävästi asioihin lain valmisteluvaiheessa.
Lahden evankelisluterilainen seurakunta suunnitteli 1970-luvun alussa kaupungin
80-vuotiaan hirsirakenteisen kirkon purkamista ja Alvar Aallon piirtämän modernin tiilikirkon rakentamista sen paikalle. Hanke herätti
voimakasta vastustusta. Voidakseen vaikuttaa
paremmin seurakunnan kannanottoihin Sirkka
Lankinen asettui ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Hänet valittiinkin kirkkovaltuuston ja
Keski-Lahden seurakunnan seurakuntaneuvoston jäseniksi 1974–1988. Uuden kirkon rakennushanketta ei voitu kuitenkaan enää pysäyttää.
Sirkka Lankinen oli lukuisten järjestöjen,
yhdistysten ja seurojen jäsen tai luottamushenkilö. Lääkärien yhdistyksistä voidaan mainita
Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Naislääkäri-yhdistys, Suomen Otolaryngologiyhdistys ja PäijätHämeen (aik. Kyminlaakson) Lääkäriseura.
Hänet kutsuttiin kahden viimemainitun yhdistyksen kunniajäseneksi. Muista järjestöistä
hän arvosti erityisesti Soroptimistijärjestöä.
Hän oli Lahden Soroptimistiklubin jäsen 1952
alkaen ja oli mukana perustamassa Suomen
Soroptimistiklubien Unionia 1953.
Sirkkaa lämmöllä muistaen
Lahden Soroptimistiklubin sisaret
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Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisejärjestö,
joka edistää ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja 60 * Ensinmäinen klubi Helsinki vihitty 12.5.1952 * Soroptimist International of Finland vihitty 11.10.1953 *
SI (Soroptimist International) presidentti 2011 - 2013 Alice Wells * SI/E ( Soroptimist International of Europe) presidentti
2011-2013 Kathy Kaaf
Unionin hallituksen työryhmä
2011-2012
Sähköpostilla tavoitat parhaiten.
Presidentti Hannele Teir
SI of Pietarsaari-Jakobstad
044-725 0438
hannele.teir@cou.fi
1. kotimaan sihteeri Kaija Jestoi
SI of Kokkola -Karleby
044-780 9213
kaija.jestoi@kokkola.fi

www.soroptimistinternational.org
SI/E: www.soroptimisteurope.org

10 vuotta
15.11.2013 SI of Espoo-Meri

TULEVIA TAPAHTUMIA

MUITA TÄRKEITÄ
PÄIVÄMÄÄRIÄ

Unionin hallituksen vaihtokokous
27.10. - 28.10.2012, Valamo, Heinävesi
Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Jämsä 18. - 19.5.2013

2. kotimaan sihteeri Terhi Päivärinta
SI of Pietarsaari-Jakobstad
044-077 0507
terhi.paivarinta@lpkky.fi

SI/E:n kongressi
Berliini, Saksa, 12.7. - 14.7.2013
Teema: ”Visions of Paradise” - Soroptimists Go for Water and Food
http://www.soroptimist.waterandfood.eu

Ulkomaan sihteeri Helli Kitinoja
SI of Seinäjoki
040-830 4101
helli.kitinoja@seamk.fi

60-vuotias Unioni ja Juhlivat Klubit
Lahden Sibeliustalossa 12.10.2013,
päiväseminaari, konsertti ja iltajuhla

Varainhoitaja Marjatta Björknäs
SI of Vaasa-Vasa
0400-368 371
marjatta.bjorknas@gmail.com

Suomen Soroptimisti -lehti
Seuraava sähköinen lehti ilmestyy joulukuussa 2012, aineistot viimeistään
15.11.2012
Seuraava paperinen lehti ilmestyy
maaliskuussa 2013, johon aineistot
15.2.2013

Soroptimistilehti
Vastaava toimittaja Leena Sorvali
SI of Lahti
0400-889 649
leena.miestamo@pp.phnet.fi
Unionin tiedottaja
Saija Kuusisto-Lancaster
SI of Turku
040-540 6418
Unionin toimisto
Soroptimist International of Finland
(tai SI of Finland)
PL 84, 70101 KUOPIO
Puh. 050 4409 493
soroptimistit@gmail.com
Unionin tili
Nordea FI96 1579 3000 1091 84
Internet-yhteydet
SI of Finland:
www.soroptimistit.fi
Soroptimist International:

Vuosijuhlat
60 vuotta
12.10.2013 Suomen Unioni, Sibeliustalo, Lahti
9.10.2013 SI of Tampere
10.10.2013 SI of Lahti
13.10.2013 SI of Turku
11.11.2013 SI of Jyväskylä
50 vuotta
27.9.2013 SI of Helsinki III Helsingfors
28.9.2013 SI of Länsi-Pohja
29.9.2013 SI of Karhula
40 vuotta
1.11.2013 SI of Espoo
30 vuotta
25.5.2013 SI of Akaa

10.12. YK:n ihmisoikeuksien päivä
ja kansainvälinen soroptimistipäivä
08.03. Kansainvälinen naistenpäivä
19.03. Minna Canthin ja tasa-arvonpäivä
21.03. Kansainvälinen päivä rotu
syrjinnän poistamiseksi
18.03. Maailman vesipäivä
07.04. Maailman terveyspäivä
31.05. Tupakaton päivä
05.06. Maailman ympäristöpäivä
26.06. Kansainvälinen päivä
huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastustamiseksi
11.07. Maailman väestöpäivä
TEEMAT JA PROJEKTIT
Suomen Unionin teema 2012 - 2013
Naiset syrjäytyneiden nuorten puolestapuhujina
Teema on esillä 60-vuotisjuhlaseminaarissa Sibeliustalossa. Siellä on tarkoitus palkita paras tästä teemasta tehty tai meneillään oleva projekti.
SI:n teema 2011 - 2021
Educate to Lead - Kouluta johtamaan
SIE:n teema 2011 - 2013
Soroptimists go for Water and Food
President’s Appeal 2011
Birthing in the Pacific
Klubien lahjoitukset voidaan tehdä
Unionin tilille FI 96 1579 3000 1091 84
merkinnällä President’s Appeal
SOROPTIMISTI-HOTELLI
63, Bayswater Road
London W2 3PH
Tel: ++0207 723 8575
Fax: ++0207 723 1061
soropclub.63@virgin.net
www.soroclub63.org.uk
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Kiitos ja kumarrus
Vuoteen 1996 asti Suomen Soroptimistilehden toimittamisesta vastasi Unionin kunkin hallituksen alueelta valittu soroptimistisisar.

Sirkku Niemen aloittaessa kauttaan
Unionin presidenttinä vuonna 1996
(Sirkku oli silloin Pohjois-Kymen klubin jäsen) ilmeni, ettei Kymenlaaksosta löytynyt halukasta sisarta tähän
tehtävään. Niinpä Sirkku tiedusteli klubikirjeessä, löytyisikö muista klubeista
vapaaehtoista toimittajaehdokasta.
Kun Sirkun tiedustelu esiteltiin
minun klubini kokouksessa, ilmoitin
voivani ottaa tehtävän vastaan, jos
muita ei löydy. Olihan Lahdesta sopivan lyhyt matka Kymenlaaksoon. Kun
muita vapaaehtoisia ei ilmoittautunut,
sain toimittajan tehtävät hoitaakseni.
Edellisen Unionin hallituskaudella
lehden forrmaatti oli muutettu A-vitosesta A-neloseksi. Se oli hyvä, sillä
näin saatoin panostaa lehden sisällön
toimitukselliseen puoleen eli tehdä
siitä luettavamman ja visuaalisesti
miellyttävämmän. Muissa pohjoismaissa tehtiin silloin vielä kuivakkaan
oloisia, luettelomaisia A-viitosia.
Sirkun, joka oli lehden päätoimittaja, (kuten Unionin presidentit ennen ja
nyt) hallituskautta leimasi tuleva Helsingin konventio 1999. Niinpä Sirkku
työryhmineen halusi korostaa myös
lehdessämme järjestömme kansainvälisyyttä. Osa artikkeleista tehtiin
englanninkielisinä. Näin Sirkku tavatessaan SI:n johto- ja toimihenkilöitä
sekä muiden maiden sisaria saattoi
käyttää lehteämme työvälineenään.
Samalla muistutettiin ja valmennettiin
oman maan sisaria kohtaamaan järjestömme kansainvälisyys, jonka huipennus tapahtui Helsingin konvention
kautta. Vaikka itse konventio pidettiin
Helsingissä, niin monet klubit ympäri Suomen osoittivat ulkomaalaisille
osanottajille vieraanvaraisuuttaan ja
solmivat kontakteja.

Taaskaan ei löytynyt toimittajaa
Sirkun kauden jälkeen Unionin hallitusvastuu siirtyi pääkaupunkiseudulle

ja lehden päätoimittajaksi
tuli Unionin seuraava presidentti Arja Terho. Kun
pääkaupunkiseudultakaan
ei löytynyt toimittajaa,
Arja tiedusteli minulta,
voisinko jatkaa tehtävässä. Vastasin myöntävästi, mutta esitin
samalla toivomuksen pienestä kulukorvauksesta. En halunnut tehdä lehteä vain toisella kädellä vaan paneutua
kunnolla sen jokaiseen numeroon.
Siihen aikaan vielä suuri osa jutuista tuli paperiversioina, joten jouduin
ne ”latomaan” ja samalla stilisoimaan
luettavimmiksi. Osan jutuista tein itse.
Jokaisen lehden tekeminen nielaisi
työajastani vähintään kaksi viikkoa.
Usein sekään ei riittänyt, myös monet
illat ja viikonloput menivät lehden tekoon – ja valvonta vielä päälle.
Jälleen vaihtui hallitusvastuu, tällä
kertaa Pirkanmaalle. Eva HänninenSalmelin työryhmineen alkoi luotsata
Unionia. Pirkanmaaltakaan ei löytynyt
lehdelle toimittajaa ja minä sain jatkaa. Taas luotiin lehdelle uusia linjoja,
muun muassa Unionin Infosivu, josta
löytyvät niin tärkeät yhteystiedot, teemat kuin kauden tapahtumatkin. Myös
Immen, oman kansainvälisen presidenttimme, Irmeli Torssosen, aloitteita, kannanottoja ja tekemisiä alettiin
raportoida lehden joka numerossa.

Sähköinen tiedonvälitys sekä
helpotti että hankaloitti
Sähköinen tiedonvälitys lisääntyi. Se
toisaalta helpotti ja toisaalta vaikeutti
lehden tekemistä. Kaikki liitetiedostot eivät avautuneet minun järjestelmissäni, joten jouduin tämän tästä
käännättämään niitä ulkopuolisilla
tahoilla. Kun sain hankituksi omaan
järjestelmääni käännösohjelman, se
auttoi, muttei aina. Välillä näyttöpäätteeseeni ilmestyi sellaista siansaksaa,
ettei auttanut muu kuin pyytää lähettäjää faksaamaan juttunsa. Ja taas sain
”latoa” tekstiä.
Oma iso ongelmansa on tullut kuvien sähköisestä siirrosta. Monet ku-

vat ovat olleet niin heikkolaatuisia,
ettei kirjapainokaan ole saanut niistä
syntymään kelvollista jälkeä. Osa kuvista tai ilmoituksista ei ole suostunut
avautumaan minun koneessani ollenkaan. Silloin olen pyytänyt lähettämään aineistot suoraan kirjapainoon.
Pirkanmaan jälkeen tulikin sitten
pitkä matka seuraavalle hallitusalueelle, Pohjois-Suomeen. Arvelin silloin,
että nyt lehtemme saisi uuden toimittajan - olihan Kuusamon klubin sisar
Eija Kesälahti – jo monia juttuja lehteemmekin tehnyt alansa vahva ammattilainen. Liekö ajan puute vai hienotunteisuus ollut syynä, kun minua
jälleen kerran pyydettiin jatkamaan
Soroptimisti-lehden toimittajana?
Näin se on mennyt kausi kaudelta,
kunnes päätin, että minun on aika antaa tilaa nuoremmille.
Kun lupauduin Soroptimisti-lehden
toimittajaksi, en tiennyt soroptimismista juurikaan mitään. Vaikka olin
käynyt klubikokouksissa, itse soroptimismin idea oli hämärä. Lehden
toimittajana olen saanut aitiopaikan,
päässyt sisälle järjestöömme, saanut
lisätietoa, tutustunut muiden klubien
sisariin ja kokenut fantastisen yhteishengen.
Suosittelen kaikille sisarille, että
lähtisivät mukaan tarjolla oleviin Unionin, Federaation ja SI:n tehtäviin.
Vakuutan, että se kannattaa - monin
tavoin.
Kiitän teitä kaikkia, Unionin työryhmiä, hallituskumppaneita, juttujen lähettäjiä, lukijoita ja kaikkia teitä ihania sisaria, joihin olen saanut matkani
varrella tutustua.
Tämä on viimeinen tekemäni Suomen
Soroptimisti -lehti.
Toivotan teille kaikille soroptimistisisarille antoisaa toimintakautta ja
hyviä lukuhetkiä uuden päätoimittajamme Merina Hovin sekä tiedottajien Saija Kuusisto-Lancasterin ja Lea
Sirénin seurassa!
Leena Sorvali (entinen Miestamo)
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TÄTÄ PÄIVÄÄ ET HALUA MISSATA!
60-vuotias Unioni ja juhlivat klubit Lahden Sibeliustalossa
lauantaina 12.10.2013
Lahdessa pyöreitä vuosia viettävät ainakin 60-vuotiaat Lahden, Turun ja Jyväskylän klubit.
Muutkin halukkaat mahtuvat vielä mukaan: omaa toimintaansa voi esitellä esim. valokuva- tai
julistenäyttelyn muodossa. Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Merina Hoviin, Unionin 60 v.
juhlatoimikunnan vetäjään ja Unionin presidenttiin 2012-2014, merina_hovi@hotmail.com tai puh.
040-5842690.

Päivän ohjelma sisältää mm. juhlaseminaarin, juhlakonsertin ja iltajuhlan Metsähallin
upean tähtitaivaan alla. Juhlapuheen pitää SI:n kansainvälinen Presidentti 2013-2015 Ann
Garvie, kunniavieraamme merkkipäivänämme!
Merkitsethän jo nyt päivän kalenteriisi – näistä tulee juhlat, joita ei kannata jättää väliin!

