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Lehtiuudistus vuodenvaihteen jälkeen
Tämä sähköinen lehti on tallennettu niin sanottuun interaktiiviseen pdf
-muotoon. Tämä tarkoittaa, että jos
tekstin ympärillä on näkyvissä punainen kehys, niin siitä klikkaamalla pääsee siirtymään kyseiselle nettisivulle.
Esimerkiksi klikkaamalla tässä kohtaan sanaa Unioni, niin nettiselaimesi siirtyy Unionin sivuille. Laitan myös
linkkejä klubien sivuille, juttujen yhteyteen ja toivon, että tämä myös innostaa
klubeja päivittämään omat sivustonsa.
Myös kannen vinkit ja sisällysluettelo
on linkitetty kyseisille sivuille.
Jos taas haluat tulostaa lehden, niin
tulosteisiin ei punainen kehys tule näkyviin. Lehden kuvat on käsitelty netin
asetuksilla, joten tulosteissa kuvien laatu on kohtalainen, mutta kuitenkin ihan
riittävän informatiivinen.

Kuvien laatu vaikuttaa suuresti sähköisen tiedoston kokoon, joten pidän
tärkeämpänä, että tiedostokoko pysyy
pienenä, vaikka kuvien laatu hieman
kärsiikin.
Maaliskuussa ilmestyvä lehti on perinteinen painettu paperiversio, jonka
interaktiivinen versio julkaistaan vastaavasti Unionin sivuilla.
Lehden rakenne ja ulkoasu kokevat
myös hieman muutoksen tuulia. Aika
tulee näyttämään kuinka erilaiset roolit näille eri julkaisumuodoille kehittyy.
Tiedotus kokee parin seuraavan vuoden aikana varmasti monta muutosta,
ennen kuin on löydetty tähän päivään
sopiva tapa toimia - perinteitä unohtamatta, mutta eteenpäin katsoen.
Antoisia lukuhetkiä ja hyvää joulua!
Lea Sirén

Tuomas-tonttu on tuonut joulun kotiini jo 15 vuoden ajan. Tänäkin vuonna se
ilmaantui ovelleni itsenäisyyspäivänä. Oikein rentouttavaa joulua kaikille.
JULKAISIJA
Soroptimist International of Finland ry
SUOMEN SOROPTIMISTI
4.2010
41. vuosikerta
ISSNO 786-101X
PÄÄTOIMITTAJA
Merina Hovi, gsm 040 584 2690
merina_hovi@hotmail.com
VASTAAVA TOIMITTAJA
Lea Sirén, gsm 050 525 8529
lea.siren@pirkanmaanlehtitalo.fi

TOIMITUSNEUVOSTO
Merina Hovi, Anne Petäjä-Ronkainen,
Sari Nyrhinen, Kirsimaria E. TörönenRipatti ja Airi Korhonen
OSOITTEENMUUTOKSET
SI of Finland ry
PL 25
57101 SAVONLINNA
soroptimistit@gmail.com
www.soroptimistit.fi
Gsm 044 7383 000

SEURAAVA
SOROPTIMISTILEHTI 15.3.2013
Tekstien ja kuvien oltava 15.2.2013
mennessä osoitteessa:
Lea Sirén
Tapiolantie 6, 37800 Toijala
lea.siren@pirkanmaanlehtitalo.fi
ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
Lehden sivun koko 210 mm x 295 mm
1/1 sivu: 500 euroa (mv) 800 euroa (4-v)
1/2 sivu: 250 euroa (mv) 400 euroa (4-v)
1/4 sivu: 125 euroa (mv) 200 euroa (4-v)
Rivi-ilmoitus 100 euroa

Juhlavuoden visioita
Hyvät sisaret!
Näin Joulun alla on lupa visioida ja
toivoa, jopa haaveilla asioista, joita
tuleva vuosi tuo tullessaan. Oma visioni ja unelmani tulevalle vuodelle
2013 on tässä:
Lahti 12.10.2013. On kuulas, syksyinen
lauantaipäivä. Vesijärven rantamaisemissa
sijaitsevan Sibeliustalon uljasta Metsähallia
koristavat Soroptimist International Finlandin emännänviirit.
Halliin on pystytetty näyttelytelineitä ja
muuta rekvisiittaa, joissa kuvin ja sanoin
kerrotaan 60-vuotiaan Unionin toiminnasta. Seinällä pyörii musiikin säestämänä
Unionin historiasta kertova videoshow. Pitkää myyntipöytää pystytetään, suuren juhlan viimehetken järjestelyt ovat meneillään.
Vähitellen halliin alkaa kertyä väkeä.
Puheensorina käy yhä voimakaammaksi. Väliin kuuluu iloisia jälleen näkemisen
hihkaisuja, kätellään, halataan, vaihdetaan
kuulumisia. Sisaret ovat jälleen koolla, läheltä ja kaukaa.
Tutustutaan näyttelyyn, jossa on myös
nähtävänä Ruandan naisten tekemiä taidokkaita kasvikoruja. Myyntipöydän hitti
on tyylikäs Juhlakirja sekä tumma T-paita,
jota koristaa strassein kirjoitettu sana SOROPTIMIST.
Pikkuhiljaa siirrytään Sibeliustalon toiseen kerrokseen, Puusepänsaliin. Suuri tila on lähes täynnä. Arviolta 500 seminaarivierasta on saapunut kuulemaan tunnettuja, mielenkiintoisia puhujia, heidän joukossaan Soroptimist Internationalin presidentti
2013-2015 Ann Garvie. Puhutaan nuorista,
syrjäytymisen ehkäisemisestä, koulutuksen
tärkeydestä, naisista johtavilla paikoilla.
Kahvitauolla Metsähallin täyttää jälleen
puheen sorina. Ilmapiiri on sähköistynyt
tavalla, jonka vain yhteinen innostus kohti
yhteistä päämäärää voi saada aikaan. Juhlaseminaari päättyy. Tilat hiljenevät joksikin aikaa. Väki lähtee latautumaan palatakseen parin tunnin kuluttua parhaimpiinsa
sonnustautuneena.

Konserttiin ja illalliselle saapuvien sisarten juhlaeleganssia täydentää soroptimisti-merkki. Sen panee merkille myös
muu konserttiyleisö katsellessaan ennen
konsertin alkua soroptimistien juhlanäyttelyä. Upean konsertin päätyttyä
ja muun konserttiyleisön poistuttua
juhlivat sisaret astuvat Metsähalliin.
Näky on lumoava: korkealla hallin
katossa tuikkivat sadat tähdet, ikkunoiden takaa avautuu näkymä öiselle Vesijärvelle, soihdut roihuavat, pitkät pöydät on katettu juhlavasti, niitä koristavat keltaiset
kukka-asetelmat ja siniset, eri
klubien pöytästandaarit.
Kun alkumalja on nautittu, on aika asettua pöytiin.
Alkupaloja seuraa arvokkaan soroptimistivieraamme, Ann Garvien, juhlapuhe. Illallisen jatkuessa
pyöreitä vuosiaan juhlivat klubit tarjoilevat ohjelmayllätyksiä. Juhlamieli on ylimmillään
ja, kun lopulta on aika
lähteä toivoo moni, että voisi aloittaa kuluneen juhlapäivän taas
alusta.
Toivon, että voimme yhdessä tehdä tästä
unelmasta ensi syksynä totta.

Rauhallista
joulunaikaa
kaikille!
Merina Hovi,
Unionin
presidentti
2012-2014
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UUSIA JÄSENIÄ

UNIONIN UUTISIA

Pari vuotta sitten alkoi eri
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Mäki Tuija Maria
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Rauma
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muus
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Voisimmeko me soroptimismauttavat myös heidän
Hyvinkää
Minna Maria
tit
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Hautamäki Maria
Pajala Tarja Susanna
mia näiden nuorten puolesHämeenlinna
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että ulkopuolelle jäätapuhujina?
Räkköläinen Leila
Määttä Outi Hannele
neillä nuorilla ja heiToiviainen Hilkka
Palovaara Oili Tellervo
Merina Hovi
dän vanhemmillaan
Imatra
Salo
Unionin presidentti
ei ole puolestaAarnio Anna-Leena
Kuiro Eeva
2012-2014
puhujia.”
Kinnunen Irma
Leino Sirpa
Jyväskylä
Paakkonen Marja-Leena
Palomäki Annu Anna Maria
Savonlinna
Kajaani
Karppanen Päivi
”Jokainen uusi
Törrönen Mari Jaana
Seinäjoki
työpaikka tarvitsee moKalajoki-seutu
Isomäki Pirjo Hannele
tivoituneen
tekijän. Jos nuoAbraham Marta
Tampere
Pongracz-Pataki Andrea
Leikomaa Karoliina
ri teini-iässä itse jättäytyy syrjään
Kauniainen-Grankulla
Turku
koulutyöstä, häntä on mahdotonta
Sankila Stina
Heikkilä-Hoikka Marjaana
pakottaa.
Hän ei voi ymmärtää, miten
Kuusankoski
Turku-Aboa
dramaattisia seurauksia syrjään vetäytyRaunio Milla Johanna
Jyrkkänen Sirpa Marita
misellä
voi olla. Hän ei kykene ottamaan
Lahti
Laituri Kati Margit Marika
Heikkilä Pauliina
Minkkinen Minna Elina
vastuuta ammattiopintojen keskeyttämiKoivuniemi Eija
Pyhälahti Heidi Maria
sestä, vaikka olisi juuri ja juuri täysi-ikäiLahtinen Päivi
Uusikaupunki
nen, jonka päätöksiin vanhempien
Lapua
Karresuo-Siitonen
kantaa ei enää kysytä. Nuoren ei
Liinamaa Tarja
Katja Petra Marjatta
saisi missään vaiheessa anPeltokangas Annastiina
Minkkinen Minna Elina
Loviisa-Lovisa
Ylistaro
taa jäädä ilman vaihtoWaris Hannele
Haapala Marja Kaarina
ehtoja.”
Länsi-Pohja
Lehtonen Anne Marja-Leena
Chen Teresa
Pohtola Soile Raija Kaarina
Kurttio Hely
Petäjäjärvi Svetlana
”Monet syrjään jääneet
Mikkeli
nuoret ovat tuiki tavallisten suomalaisAvela Päivi
perheitten vesoja. Vanhemmat eivät ole hylänHaajanen Kirsi
neet
heitä vaan ovat huolehtineet heistä parhaan taiJukarainen Anna-Maija
Kankkunen Tarja
tonsa mukaan. Jos nuori syrjäytyy kotiin, niin hän on toPatrikka Eeva
della yksin. Kun masennus pirstoo elämän, nuori juuttuu
Valjakka Sari
kotiinsa sängyn, tietokoneen ja television väliin. Se on yksi
Nokia
syrjäytymisen todellisista muodoista. Nuori voi hakea
Noukka Sisko

helpotusta elämänsä merkityksettömyyteen yhteiskunnan sääntöjen ja käyttäytymiskoodien
ulkopuolelta, myös huumeista.”

”Työttömyyden ja tekemättömyyden kierteestä kasvaa helposti pysyvä olotila.
Kestää ainakin vuoden auttaa
viisi vuotta kotona ollutta nuorta,
jolta on vuorokausirytmi sekaisin ja
normiyhteiskunnan tavat hukassa.
Valtakunnallisesti nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat 300 miljoonaa
euroa vuodessa. Suomella ei ole varaa siihen, että yksikään nuori jää
kaiken ulkopuolelle. Koulutus- ja
työpaikantarvetta lisää se, että
väestön ikääntyessä uusia
työmahdollisuuksia vapautuu yhä enemmän.”

”Maaliskuussa 2011 julkistettiin tutkimus nuorista, jotka ovat jääneet työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolelle. Tutkimuksessa todettiin, että maassamme on jopa
50 000 yhteiskunnan turvaverkkojen väliin pudonnutta nuorta. Heistä monet eivät tee mitään. He eivät
käy töissä tai opiskele. Kaikki eivät ole saaneet käytyä edes peruskoulua loppuun. He ovat jääneet tai jättäytyneet yhteiskunnan ulkopuolelle, ilman ammattia tai työttömyys- ja
sosiaalitukea.”

Unionin teema 2012 - 2013

Naiset syrjäytyneiden
nuorten puolestapuhujina
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Unionin juhlavuoden myyntituotteet
Ensi
vuonna
pyörähtää
käyntiin
niin Unionin kuin kaikkien vuonna 2013 pyöreitä vuosia täyttävien klubien juhlavuosi. Sen kunniaksi kehoitetaan kaikkia
klubeja tulemaan mukaan yhteiseen soroptimisti- tuotetilaukseen, joiden avulla pystymme sekä kiillottamaan
kilpeämme että saamaan nimeämme juhlavuonna näkyvästi esille.
Uutena asiana kaikissa tuotteissa on Unionin ja klubin
nimen kirjoitustapa. Soroptimist International Finland,
Soroptimist International Klubi, siis ilman of–sanaa.
Käytäntö on jo monissa Euroopan Federaation maissa
ja sen toivotaan kotiutuvan myös meille.

UNIONIN UUTISIA

Klubin nimen edessä oleva of-sana jäämässä pois

Sääntöihin on tulossa muutoksia
UNIONIN UUTISIA
Unionin hallitus päätti kokouksessaan lokakuun lopulla sääntömuutostyöryhmän
asettamisesta. Työryhmään kuuluvat presidentti Merina Hovi, laki- ja sääntökomitean puheenjohtaja Irma Telivuo, governori ja entinen presidentti Heidi Ovaska, varagovernori Kirsti Varis, eteläisen alueen
varapresidentti Minna Lahti ja ulkomaansihteeri Kirsimaria E. Törönen-Ripatti.
Edellisen sääntömuutostyöryhmän asettamisesta on kulunut neljä vuotta, ja Unionin ja klubien sääntöihin on käytännön kokemusten kautta huomattu jälleen olevan
korjaamisen ja selkiinnyttämisen tarvetta.
Erityisesti pyritään selkiinnyttämään Federaation, Unionin ja klubien välisten maksujen maksuperusteita ja aikatauluja.

Tulevat muutosehdotukset
• Unionin ja klubin nimen muuttaminen Federaation maissa yleistyvään,
ilman englanninkielistä of-sanaa ole-

vaan muotoon Soroptimist International Finland, Soroptimist International
Klubi.
Muutokset Unionin sääntöihin:
• Toimihenkilöiden nimikkeiden saattaminen yhteneväisiksi. Pyritään eroon
sisällöltään hämäräksi jäävistä, englannin kielestä johdetuista nimikkeistä ja korvataan ne nimikkeillä, jotka
ovat tätä päivää.
• Tarkennetaan sääntöjen 6 § kohdan 11.
osalta.
• Muutetaan 7 § vastaamaan Federaation Constitution of the Unions vastaavaa kohtaa Artikla XIII.
• Muutetaan 8 § vastaamaan hallituksen kokoonpanon osalta Constitution
of the Unions Artiklaa VI.
• Määritellään ehdokkaiden pätevyysvaatimukset hallituksen ulkopuolisiin
toimihenkilö- tehtäviin.
• 12 § lisätään stipendi- ja ulkomaanasiain toimikunta vakinaiseksi toimikunnaksi.
• 13 § Ohjelmajohtajan oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puheoikeu-

della.
• Teknisiä muutoksia säännöissä olevien
ilmaisujen osalta
• Matkustussäännön uusiminen vastaamaan toimihenkilönimikkeitä.
Muutokset klubien sääntöihin:
• Muutetaan 4 § vastaamaan Federaation Constitution of the Clubs Artiklaa V.
• Muutetaan 9 § vastaamaan Constitutions of the Clubs Artiklaa XII.
• Tehdään muita tarvittavia lähinnä teknisiä muutoksia.
• Kunnianhimoisena tavoitteena on
saada sääntömuutosehdotus Unionin
sääntöjen osalta ensi kevään edustajainkokoukseen ja klubien mallisäännöt esitarkastettaviksi yhdistysrekisteriin kevättalvella. Niiden klubien, jotka eivät vielä ole vahvistaneet viimeksi esitarkastettuja sääntöjä, kannattaa
odottaa uusien sääntöjen esitarkastusta.
Merina Hovi,
Unionin presidentti 2012-2014,
sääntömuutostyöryhmän puheenjohtaja

Merina Hovi

Irma Telivuo

Heidi Ovaska

Kirsti Varis

Minna Lahti

KU

Pöytästandaari
Pöytästandaari on hieno huomionosoitus annettavaksi
klubin ansioituneille jäsenille sekä myös lahjaksi vaikkapa merkkipäiväänsä juhlivalle Friendship Link-klubille. Pöytästandaari on myös omiaan juhlistamaan klubin
pöytää Sibelius-talon iltajuhlassa ensi syksynä.
Ohessa mallina Turun klubin pöytästandaari. Standaariin kuuluu marmorijalustaan ruuvattava metallinen varsi ja se on pakattu siististi pahvirasiaan.
Standaaritilauksessa on oltava selkeästi klubin nimi,
sekä toimitus- ja laskutusosoite. Kun tilaatte nyt 10 kpl
pöytästandaareja, saatte ne hintaan à 29 euroa (sis. alv)
tai 5 kappaletta à 35 euroa (sis. alv). Yksittäiset tilaukset
Taitopainosta myöhemmin ovat kalliimpia.
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Nimineula
Lukuisat pyynnöt huomioiden olemme lisänneet nimineulaan klubin nimen lisäksi sanan Finland. Nimineulassa on magneetti kiinnitys jolla ”neula” kiinnittyy helposti ja jälkeä jättämättä. Nimineulan kappalehinta on à 7,30
euroa (sis. alv). Tilaus on klubikohtainen ja klubi saa yhden laskun kaikista tilaamistaan nimineuloista. Ohessa
nimineulamalli. Nimineulatilauksessa tulee olla klubin
nimi ja henkilölista, samoin toimitus- ja laskutusosoite.

Merina Hovi
Union President 2012-2014
SI Finland / SI Savonlinna

Kostianuksenkuja 14, FI-57600 Savonlinna, Finland
+358 40 584 2690
merina_hovi@hotmail.com

Käyntikortti
Tyylikäs Soroptimisti-käyntikortti on hienoa ojentaa kenelle tahansa. Kortit ovat offsetpainettuja, 2-puolisia ja
2-värisiä. Ohessa on käyntikorttimalli. Pakkauksessa on
200 kpl ja sen hinta on 67,65 euroa (sis. alv). Toimitus
on jokaiselle käyntikortissa olevaan osoitteeseen Maxikirjeenä sisältäen laskun. Tilaukseen tulee laittaa erillinen liite korttiin tulevista tiedoista.

Kirsimaria E.
Törönen-Ripatti

TUR

Kaikki tilaukset on lähetettävä erillisinä liitteinä 1.1.2013
mennessä osoitteeseen soroptimistikauppa@gmail.com

a

global voice

for women

Soroptimist International is a worldwide organization for women
in management and professions working through service projects
to advance human rights and the status of women.

Soroptimist International Finland
www.soroptimistit.fi
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Toiminnalle kansainvälistä näkyvyyttä

Jäsentiedot ajan tasalle

Jäsenluettelo
ilmestyy
vuoden alussa
Nyt on hyvä aika laittaa jäsentiedot ajan tasalle. Uusi jäsenluettelo painetaan vuoden 2013 alkupuolella. Klubeja pyydetään tarkistamaan jäsentensä tiedot jäsenalueella (www.soroptimistit.fi -> Jäsenille Kirjaudu sisään) vuoden 2012 loppuun mennessä.
Jokainen jäsen voi itse päivittää tietonsa menemällä jäsenalueelle omalla salasanalla (käyttäjätunnus on oma sähköpostiosoite). Jos salasana on hukassa, ota yhteyttä soroptimistien toimistoon: soroptimistit@gmail.com.
Unionin 1. sihteeri Anne Petäjä-Ronkainen vastaa
salasanapyyntöön ja lähettää uuden salasanan jäsenen sähköpostiin. Klubin salasana on yleensä klubin presidentin, sihteerin tai muun vastuuhenkilön
tiedossa. Klubin tunnuksilla kirjauduttaessa voidaan
päivittää kaikkien klubin jäsenten tietoja. Klubissa
voidaan sopia, että sihteeri tai muu vastuuhenkilö
päivittää jäsenten tai osan jäsenistä tiedot rekisteriin.
On myös tärkeää, että kun klubin vastuuhenkilöt vaihtuvat, klubin sihteeri tai muu vastuuhenkilö käy merkitsemässä uudet vastuuhenkilöt oikeisiin ryhmiin ja rooleihin. Tarkat ohjeet jäsenalueella
toimimisesta löytyvät osoitteesta www.soroptimistit.fi/ohjeet.
Jos klubin salasana ei ole tiedossa,
myös sen saa pyytämällä edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta. Klubin
salasanaa ei lähetetä
sähköpostitse, vaan
tietoturvasyistä tekstiviestillä.

Unionin uudet
yhteystiedot
Yhteystietomme ovat muuttuneet 10.10.2012 alkaen. Unionin puhelimeen (044 7383 000) vastaavat
hallituksen työryhmän jäsenet. Sähköpostiosoite on
sama vanha tuttu soroptimistit@gmail.com, mutta
postiosoite on uusi: PL 25, 57101 Savonlinna.

Rauhanpalkinto

S
ISYY

Ostoksille
soroptimistikauppaan
Unioni on avannut soroptimistikaupan. Tuotteita voi tilata suoraan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen soroptimistikauppa@gmail.
com. Kun teette tuotetilauksen sähköpostitse, muistakaa merkitä tuotteiden kappalemäärät sekä toimitus- ja laskutusosoite. Tuotteisiin
lisätään aina erillinen toimitusmaksu.
Soroptimistituotteet löytyvät Unionin nettisivulta osoitteesta: http://www.soroptimistit.fi/toiminta/unioni/myyntituotteet. Tuotteita voi myös
tilata täyttämällä sähköisen lomakkeen, joka löytyy edellä mainitusta osoitteesta.
Tuotteilla on eri toimitusajat tuotteesta riippuen, onko sitä varastossa vai joudutaanko sitä tilaamaan. Mikäli tuotetta ei ole varastossa, siitä ilmoitetaan tilaajalle sekä tuotteen mahdollinen toimitusaika.
Mikäli tuotteista on kysyttävää, voi postia laittaa osoitteeseen: soroptimistikauppa@gmail.com tai korhonen.airi@pp.inet.fi. Tuotteita voi tilata myös puhelimitse numerosta 044 3783 010.

Onhan klubin jäsenmaksut hoidettu
Unionin jäsenmaksu on edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti 68 €/jäsen. Jäsenmaksu tilitetään aina 30.6. jäsentilanteen mukaisesti. Jäsenmaksut on
maksettava Unionille aina 30.10. mennessä.
Maksaessanne klubin jäsenmaksua merkitään selvästi klubin nimi: SI of Klubi. Käyttäkää ehdottomasti klubinne viitenumeroa jäsenmaksutilityksessä, jonka Unioni on teille toimittanut. Viitenumeron käyttö varmentaa, että klubinne maksu tulee huomioiduksi.
Unionin edustajiston kokouksessa määrätyn jäsenmaksun ovat velvolliset suorittamaan kaikki aktiivi-, seniori- ja ystävyysjäsenet, lukuun ottamatta Unionin kunniajäseniä ja 50 vuotta klubin jäsenenä olleita.

Link-lehti ja klubien
nettisivujen ylläpitomaksu
Klubeilta peritään 20 euroa Federaation Link-tiedotuslehden kustannuksista.
Lehti postitetaan klubien presidenteille.
Jokaisen klubin tulee maksaa 34 euroa Unionin jäsenalueen sekä klubien nettisivujen ylläpidosta. Käyttäkää maksussa samaa viitettä kuin jäsenmaksuissa.
Tilittäkää jäsenmaksut, lehtimaksu ja nettimaksu kuitenkin eri maksuina, kiitos. Jäsenmaksut, lehtimaksut ja nettimaksut maksetaan Unionin tilille: IBAN
FI96 15793000 1091 84.
Lisätietoja jäsenmaksuista antaa Unionin hallitus, soroptimistit@gmail.com.
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Onko klubissasi kääritty hihat ja tehty jokin hieno projekti? Tai onko jäsenillänne
mielessä oiva henkilö palkittavaksi? Kertokaa siitä muillekin ja hakekaa myös kansainvälistä näkyvyyttä tekemällä hakemukset. Tällä sivulla on kootusti ohjeita kolmen
kansainvälisen palkinnon hakemiseen.

Best Practice
Onko klubillanne ollut menestyksekäs projekti, joka
on kohdistunut toimintaan
(action) tai vaikuttamiseen
(advocacy) ja jolla olette
saavuttaneet hyviä tuloksia? Onhan siitä tehty Focus raportti?

Action Fund
1. Hanke tulee kytkeä yh-

teen tai useampaan keskeiseen SI ohjelma-alueeseen.
2. Jokaisesta maasta sallitaan vain yksi hakemus
vuosittain. Sääntö koskee
Unioneita ja yksittäisiä SI
klubeja.
3. Klubipresidentti jättää
hakemuksen. Jos klubi on
osa Unionia, Unionin suositus on välttämätöntä.
4. Hankkeen tulisi olla pienimuotoinen mutta itsenäinen eli hanke ei saa olla osa
suurta valtion ja / tai kansalaisyhteiskunnan hanketta.
5. Hanke on ensisijaisesti suunnattu naisille ja lapsille.

SI Best Practice palkinto
Palkinto on korkein kunnianosoitus minkä yksittäinen klubi voi saada menestyksekkäästä, Soroptimistien tavoitteita edistävästä
toiminnasta
Palkintoa haetaan ja sen
myöntää Soroptimist Internationalin nimeämä lautakunta

Klubinne voi hakea Best
Practice palkintoa, jonka
edellytys on fokus raportin
teko. Palkinto myönnetään
Soroptimist International
tietokantaan tallennetuille,
parhaille projekteille.
Hakemukset 15.1.2013
mennessä Unionin ulkomaan sihteerille.

6. Hankeen tulee edistää

• hankkeen yksityiskohtainen budjetti (arvio
menoista ja tuloista)
2. Action Fund rahastosta
voidaan myöntää apurahaa
rajoitetusti. Hakemuksesta
tulee käydä ilmi myös muu
mahdollinen rahoitus, mikäli mahdollista.
3. Jos klubi ei lähetä loppuraporttia, menettää Unioni johon klubi kuuluu oikeuden jättää hakemuksia
rahastoon kohdistuen kahden vuoden ajaksi, alkaen
päätöksen päivämäärästä.
Yksittäisen klubin ollessa
kyseessä, pätee sama sanktio.
Hakemukset 15.1.2013
mennessä Unionin ulkomaan sihteerille.

paikallisen tilanteen kestävää parannusta.
7. Hakijan tulee osallistua
aktiivisesti hankkeeseen.
Tämä ei tarkoita ainoastaan moraalista sitoutumista vaan mahdollisuuksien
mukaan myös taloudellista tukea.
Muuta huomioitavaa:
1. Hakemuksessa on oltava:
• tarkka kuvaus hankkeesta, erityisesti
hankkeen sosiaaliset
tai opetustarkoitukselliset tavoitteet
• klubin jäsenten materiaaliset tai taloudelliset
panostukset hankkeen
toteuttamiseen

Federaation Rauhan rahastosta jaetaan viidettä kertaa palkinto Berliinin kongressissa 14.7.2013. Rauhan palkinto on 20 000
euron suuruinen ja se jaetaan joka toinen vuosi naiselle tai naisten muodostamalle ryhmälle joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt ja tehnyt rauhantyötä.
Aiemmat palkinnonsaajat:
• Vuonna 2005 Vera Bohle maaminojen
ja rypälepommien vastaisesta työstä
• Vuonna 2007 Carla Del Ponte pääsyyttäjän työstä rikoksista ihmisyyttä
vastaan entisessä Jugoslaviassa
• Vuonna 2009 Valdete Idrizi yhteisöllisestä työstä etnisten ryhmien välillä
Kosovossa
• Vuonna 2011 Sylvia Borren työstä
Kansainvälisessä Naisten Komiteassa, rauhankomitea Israelin ja Palestiinan alueilla
Palkinnonsaaja on esimerkiksi:
• toiminut ihmisoikeuksien ja oikeuden
puolesta
• sitoutunut turvaamaan perustarpeita
• vastustanut sukupuolisidonnaista väkivaltaa ja sortoa
• vastustanut sotaa, väkivaltaa ja aseellisia konflikteja
Valintakriteerit ovat:
• pitkä-aikainen ja kestävä työ
• esimerkillinen, vastuuntuntoinen ja
epäitsekäs toiminta ja/tai sitoutuminen asialle
• suvaitsevaisuus
Nyt pyydetään klubeilta ehdotuksia 31.12.
mennessä palkinnonsaajaksi! Yksittäiset
naiset ja naisryhmät toimivat mitä erilisin
tavoin rauhan puolesta. Soroptimistit haluavat nostaa heidän työnsä esiin.
Hakukaavakkeet ja
lisätiedot netissä:

Action Fund: www.soroptimistit.fi>
Toiminta>Action Fund-apurahat
Best Practice Award: www.soroptimistit.fi>
SI/E>Best Practice Award
Peace Prize: www.soroptimistit.fi>
SI/E>Peace Prize

Lisätiedot,
ehdotukset ja hakemukset:
Unionin ulkomaansihteeri
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti
kirsimaria@wakewa.net
puh: 0400 903476
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Edustajiston kokous ja sisarpäivät

Kuva Lea Sirén

Jämsä
18.-19.5.2013

Vime kevään edustajiston kokouksessa Imatralla äänestettiin useampaankin kertaa.

TULE - VAIKUTA - VERKOSTOIDU - ÄÄNESTÄ!
Alustava ohjelma päivittyy Jämsänjokilaakson nettisivuille.
www.soroptimistit.fi/clubs/jamsanjokilaakso/edustajiston-kokous-ja-sisarpaivat

Kouluta - Rohkaise - Tue
Avaimenperä 6€

Tapahtuman yhteyteen
järjestetään kaikille
soroille tarkoitettu
yhdessäolotapahtuma.

Hiirimatto 7€

Kuulakärkikynä 5€

Hintoihin lisätään postimaksu. Tilaa tuotteet: soroptimistikauppa@gmail.com

Itäisen alueen koulutuspäivä pidettiin Savonlinnassa 17.11.2012. Etualalla Savonlinnan klubin monessa ansioitunut ja aktiivinen
sisar Annikki Saari-Kokkonen. Eteläisen alueen koulutuspäivät pidettiin 6.11. Kellokoskella ja 21.11. Korpilahdella.

Oppia yhdessä ja erehtyen
Peräti 21 sisarta, aivan uusia sisaria sekä meitä kokeneita, seitsemästä pohjoisen alueen klubista oli kokoontunut pitämään alueellista koulutustilaisuutta lauantaina 17.11.2012 Oulun monikulttuurikeskukseen, Villa Victoriin, entiseen De Gamlas Hem vanhainkotiin.
Pohjoisen alueen varapresidentti Salme
Määttä (SI of Oulu) oli kutsunut koulutustilaisuuden koolle, jonka ohjelmassa oli
Unionin ohjeistuksen mukaan Suomen soroptimistien toiminta, teemat ja tiedotus.
Salme kävi Unionin uusien sähköisten aineistojen avulla eri asiaryhmiä läpi. Kaikista asiakohdista mm. focus-raportoinnista, toimintakaavakkeesta ja ohjelmajohtajan tehtävistä ja vastuusta syntyi vilkas keskustelu. Pulppuava keskustelu jatkui erinomaisen Välimeren lautasen äärellä läheisessä ravintolassa.
Iltapäivällä Länsi-Pohjan klubin jäsen
Tytti Alaranta oli pelastava enkelimme.
Hänen avullaan pääsimme ”palomuureista” huolimatta tekemään opintomatkan jä-

senrekisteriimme ja sen ajan tasalla pitoon.
Totesimme, että yhdessä, jopa erehdyksen
kautta, oppiminen on paras mahdollinen tapa oppia.
Kävimme läpi eri klubeissa virinneitä tapoja toteuttaa uusia teemoja ja kerätä euroja eri avustuskohteisiin. Tapojen ja tapahtumien kirjo on mahtava!
Tilaisuuden tunnelma oli lämmin ja keskusteleva ja käsiteltäviä asioita oli enemmän kuin aika antoi periksi. Meille kauan
toiminnassa mukana olleille tuli mieleen aikaisempina vuosina eri kokoonpanoin tapahtuneet pohjoisten klubien tapaamiset.
Kaija Räihä ilmoitti, että Soror Optima
Golf pidetään 17.8.2013 Paltamon huippuhienolla kentällä. Yhteisesti päätimme, että
sen tapahtuman yhteyteen järjestetään kaikille soroille tarkoitettu yhdessäolotapahtuma. Perästä kuuluu!
Salmelle ja Tytille suurkiitokset lämpimästä tilaisuudesta!
Liisa Koski-Ahonen
SI of Oulu

TULOSSA

Läntisen
alueen
koulutustilaisuudet
tammikuussa
Läntisen alueen koulutustilaisuudet pidetään Tampereella 15.1.2013 klo 18-21 ja
Maskussa 22.1.2013 klo 18-21.
Muistathan ilmoittautua viimeistään
viikkoa ennen tilaisuutta. Kouluttajina ovat
Kirsti Saarnivaara, Lea Sirén ja Saija
Kuusisto-Lancaster.
Kaikki soroptimistisisaret tervetuloa!
Kirsti Saarnivaara
Läntisen alueen varapresidentti
kirsti.saarnivaara@gmail.com
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Valta vaihtui Valamossa

Hallituksen vaihtokokous pidettiin Valamossa lokakuun viimeisenä viikonloppuna.
Työnsä päättänyt työryhmä toivotti antoisaa kautta juuri aloittaneelle työryhmälle. Airi Korhonen (takavas.), Hannele Teir, Marjatta Björknäs, Kaija Jestoi, Terhi Päivärinta, Merina Hovi, Kirsimaria E. Törönen-Ripatti (etuvas.), Anne Petäjä-Ronkainen
ja Sari Nyrhinen. Seuraavan kerran hallitus kokoontuu Savonlinnassa 2.2.2013.

Unionin 60-vuotisjuhlia
ideoitiin lokakuussa rennoissa merkeissä.

60-vuotisjuhlien työryhmät:
1. Juhlaseminaari: Merja Vahter pj,
Merina Hovi, Hannele Teir, Arja Leijala, Marja-Liisa Kontio, Turja Pesonen,
Kirsti Saarnivaara
2. Iltajuhla ja konsertti: Minna Lahti
pj., Marjaana Turunen, Tanja Rentto,
Riitta Sairanen, Eeva-Leena Paju, Tiina Martti, Kaija Hapuoja
3. Juhlanäyttely ja myyntipöydät:
Kirsti Varis pj, Lea Sirén, Saija Kuusisto-Lancaster, Auli Seppänen, Eva
Hänninen-Salmelin, Leena Sorvali
4. Oheisohjelma- ja majoitus: Elina Lehdeskoski pj, Kristiina Soini-Salomaa
5. Ilmoittautuminen ja tiedotus:
Unionin hallituksen työryhmä ja Soili
Pelkonen, Saija Kuusisto-Lancaster,
Lea Sirén, Arja Karasvirta
6. Emännät: Rauni Allinen pj, Annika Sajalinna
7. Juhlakirja: Marjatta Björknäs pj,
Kirsti Varis, Minna Lahti, Arja Karasvirta

Tulossa ikimuistoinen juhla
Lahden Sibeliustalossa lokakuun 12. päivänä vietettävät Unionin 60-vuotisjuhlat
alkavat juhlaseminaarilla. Iltapäivän seminaarin aiheena on muun muassa nuoret kouluta, rohkaise ja tue.
Puhujiksi seminaariin kutsutaan neljä
erityyppistä puhujaa: yhteiskunnan edustaja, talouselämän vaikuttaja, tiede- tai taide-elämän vaikuttaja sekä ulkomainen so-

Yksi 60-vuotisjuhlien osaprojekti on juhlakirjan julkaiseminen. Kirjan tarkoituksena on valaista naisten asemaa tulevaisuuden maailmassa.
Kirjan toimittaa työryhmä, joka vain vähäisessä määrin kirjoittaa itse. Pääosin sisältö on naisten kirjoittamia hahmotelmia
tulevaisuudesta. Jotta tulevaisuutta voisi ennustaa, pitää ymmärtää menneisyyttä. Aihe on aika vapaa. Toki pyritään löytämään "punainen lanka". Kirjaan voidaan
ottaa myös vanhoja, jo edesmenneiden kirjoittajien tekstejä tai kirjoituksia heidän aikaansaannoksistaan. Jokainen nainen on

kirjan arvoinen ammatista ja asemastaan
riippumatta.
Toivomme, että jokaisesta klubista tulisi muutama ehdotus sopivasta kirjoittajasta, oman klubin alueella toimivasta tai toimineesta naisesta. Liitä mukaan lyhyt perustelu miksi hän olisi sopiva kirjoittamaan
tarinan juhlakirjaamme.
Vuosi on lyhyt aika laadukkaan kirjan tekemiseen. Sen takia pyytäisimme kirjoittajaehdotukset pikaisesti, osoitteella marjatta.bjorknas@gmail.com.
Marjatta Björknäs
Juhlakirjatyöryhmä, pj

Klubin hallitus hoitaa klubinsa jäsenasioita Unionin nettisivujen jäsenalueen kautta.
Ainoastaan siirtojäsenistä ilmoitetaan sähköpostitse Unionin toimistoon. Klubin hallitus vastaa myös klubin nettisivujen päivityksestä ja ylläpidosta.
Uusi jäsen ilmoitetaan osoitteessa https://
www.tietokannat.info/forms/?soroptimistit. Tänne ei siis tarvitse kirjautua tunnuksilla. Lomakkeen lopussa on kohta, johon
pitää kirjoittaa määrätty teksti. Se estää lomakkeen koneellisen täytön. Se tarkoittaa
sitä, että esimerkiksi roskapostirobotit eivät saa lomaketta "haltuunsa" ja ala tuottaa
määrättömiä määriä roskapostia.
Muut jäsenten tietojen ylläpitotoiminnot
tehdään jäsenalueelle klubitunnuksilla kirjautuneena. Unionin toimisto auttaa mikäli tunnukset ovat päässeet unohtumaan. Jäsentietojen päivittäminen juuri nyt on erityisen tärkeää, koska painettu jäsenluettelo
ilmestyy vuoden alussa.
Jäsenalueella muun muassa poistetaan jäsen rekisteristä, muokataan jäsenen muuttuneita tietoja, muutetaan jäsenen tehtävää
sekä ilmoitetaan presidentin ja sihteerin toimikausi. Jäsenalueelta saa myös hakutoiminnolla klubin jäsenluettelon.

Vinkkejä
toimintakertomuksen
tekoon

roptimisti-puhuja. Seminaarin väliajalla
on kahvitus ja mahdollisuus tutustua näyttelyyn sekä ostaa myyntituotteita ja arpoja. Näyttelytilassa on myös valokuvaesitys.
Iltajuhla aloitetaan Sibeliustalon järjestämällä viihdekonsertilla. Illallisjuhlassa kukin juhliva klubi saa oman pöydän. Iltajuhlaan toivotaan myös juhlivilta klubeilta vapaamuotoista ohjelmaa.

Apuasi tarvitaan juhlakirjan tekoon

Klubin toiminta
jäsenalueella

Arkkimadriitta Sergei toivotti soroptimistisisarille siunauksellista kokousta. Hän kertoi tutustuneensa toimintaamme nettisivujemme kautta ja totesi, että teemme hyvää
työtä. Presidentti Merina Hovi lahjoitti Lahden klubin 50-vuotisjuhlakirjan Sisarenergiaa ja Siiri-norppa pienoispatsaan.

Vaativan soropimistihymnin laulaminen kokouksen alussa veti osallistujat vakaviksi.

Sähköinen toimintakertomuslomake mahdollistaa sen, että toimintakertomusta ei
tarvitse jättää yhden tai kahden tekijän harteille, vaan kunkin lomakkeen kohdan voi
antaa täytettäväksi sille henkilölle, joka asiasta parhaiten tietää.
Sihteerillä on muutenkin niin paljon vastuita ja velvollisuuksia, että kokonaisvastuun toimintakertomuksesta voi antaa vaikkapa ohjelmayhdyshenkilöille.
Kuukausikokoukseen voi ottaa mukaan
kannettavan tietokoneen, jossa on nettiyhteys, ja täydentää kokouksen annin suoraan
toimintakertomuslomakkeelle.
Klubin tähtijutuista voi tarinoida pidempäänkin sen kuukauden kohdalla, jolloin
tähtijuttu on toteutettu, joko kuukausikokouksen kohdalla, mikäli tapahtuma liittyy
kuukausikokoukseen, tai Muuta toimintaa
tässä kuussa -kohdassa.
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"Onni, rakkaus ja soroptimistiaate
seuratkoon teitä matkallanne"
Kansainvälistä soroptimistipäivää 10.12. juhlittiin Pirkanmaalla Tampereen Raatihuoneella. Kaupungin vastaanotolle saapui yli 130 sisarta.
Juhlatunnelman tervehdyksellään avasivat apulaispormestari Irja Tulonen ja Tampereen klubin presidentti Seija Kärkkäinen. Tervehdysten jälkeen Seija
Kärkkäinen kutsui kynttiläseremoniaan Leena Viitaniemen, Tuula-Maija Leikomaan ja Kirsti Saarnivaaran. Hän itse sytytti klubien kynttilän.

SI/E kiittää klubeja President´s
Appeal -lahjoituksesta

Apulaispormestari Irja Tulonen toi juhlaan Tampereen kaupungin tervehdyksen. Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi
Kärkkäinen kertoi kulttuurin merkityksestä terveydelle hyvin
henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Kulttuuri kaupungin voimavarana
Juhlapuhujaksi oli kutsuttu Tampereen yliopiston historiatieteen professori Marjatta Hietala. Juhlaesitelmä käsitteli kullttuurin roolia kaupungin voimavarana. Hietala valotti kuulijoille myös kulttuurin leviämisen alkujuuria.
- Tavallista kansaa puhuttelivat erityisesti kirkkomaalaukset ja kirkkotaide yleensä. Kulttuurin avulla
aikoinaan pyrittiin myös saamaan kansa pois kaduilta,
kertoi Hietala kulttuurin moninaisesta merkityksestä.
Marjatta Hietalan mukaan digitaalinen ympäristö on
nykyinen kulttuurin levittäjä. Hän pitää hyvänä esimerkkinä Demolaa, jossa opiskelijat kehittelevät uusia
ideoita it-osaajien ja taiteilijoiden yhteistyössä. Demola on tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden avoin
oppimis- ja innovaatioympäristö.
Kulttuuri on myös eurooppalaisen sivistyksen kulmakivi.
- Suomi eroaa monesta muusta maasta julkisen valtiovallan ottamalla roolilla kulttuurin saralla, vertaili
Hietala euroopan maita.

Johtamistaidoissa parhaan
naisoppilaan palkitseminen

Tampereen klubin presidentti Seija Kärkkäinen (vas.) toivotti
kätellen juhlayleisön tervetulleeksi.
Professori Marjatta Hietala (kuva alla) kertoi, että jo vuonna
1969 pidettiin Tampereella ensimmäiset esittävän teatterin festivaalit.

Huumori paljasti myös kipupisteitä
Nukketeatteri Nirunaru esitti hulvattoman hauskan esityksen liittyen soroptimistien klubitoimintaan. Huumorin ja teatterin avulla tuotiin esille myös monia järjestömme kohtaamia tulevaisuuden haasteita.
Tulevien sukupolvien vapaa-ajan käytöstä kamppailevat useat eri järjestöt. Kuinka toimintaamme pitää
muuttaa ja mihin suuntaan, jotta nuoria saadaan innostumaan järjestöstämme.
- Siirrätte kokoukset nettiin ja menette someen, totesi nukke-esityksen nuori, potentiaalinen jäsenehdokas.
Esityksessä toivotettiin myös yhdestä suusta:
- Onni, rakkaus ja soroptimistiaate seuratkoon teitä matkallanne.
Juhla järjestetään vuosittain kiertävän järjestelyvuoron mukaan. Tänä vuonna järjestelyvuorossa oli Tampereen klubi. Muut mukana olevat klubit ovat Akaa,
Forssa, Hämeenlinna, Nokia, Pohjois-Pirkanmaa, Pälkäneen seutu, Sastamala, Tammerkoski, Valkeakoski
ja Valkeakoski-Vanajavesi.
Lea Sirén

SI/E:n tilijohtaja Claire Govaerts lähetti kiitoksensa panoksestamme President´s Appeal 2011, Birthing in the Pacific, keräykseen. Tilitetty summa oli 9020,20 euroa ja sen keräämiseen olivat
osallistuneet seuraavat klubit: Pälkäneen seutu (900 €), PohjoisPirkanmaa (525 €), Helsinki (400 €), Kalajoki (299,25€), Akaa,
Uusikaupunki, Lapua, Joensuu, Lahti, Kuusankoski, Oulu, Pori,
Karhula, Savonlinna, Turku, Espoo, Mikkeli, Nokia, Vaasa, Pohjois-Kymi, Turku-Aboa, Riihimäki, Helsinki-Erottaja ja Loviisa.
President´s Appeal 2012 jatkuu samalla vetoomuksella Papua
Uusi Guinean äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi synnytysavustajia lisäämällä. Klubien lahjoitukset pyydetään tilittämään merkinnällä President´s Appeal Unionin tilille. On ihmisoikeus saada syntyä ja synnyttää turvallisesti.

Raatihuoneen upeasta tunnelmasta pääsivät nauttimaan juhlaan tulleet 130 sisarta.
Buffet-pöydän
keskusteluin ruokalaji oli juureksista ja filotaikinasta tehdyt pienet nyytit.

Tammerkosken klubin presidentti Katriina
Aalto-Setälä (vas.) paljasti, että ensi vuonna kansainvälistä soroptimistipäivää
vietetään sirkustunnelmissa.
Akaasta Auli Seppänen, Päivi
Holkeri ja Irmeli Ahonen olivat juhlamielellä.

Nyt lasikatot helisemään! Haminan reserviupseerikoulusta valmistuu vuosittain kaksi kurssia, joiden parhaat oppilaat palkitaan kurssien päättäjäistilaisuuksissa. Johtuen miesten fyysisestä
etulyöntiasemasta ovat nämä palkitut oppilaat poikkeuksetta olleet miehiä, vaikka naisoppilaat ovat saattaneekin päihittää heidät kurssilla johtamistaidoissa.
Heinäkuun lopussa olleessa kurssin päättäjäistilaisuudessa
ojennettiin ensimmäistä kertaa soroptimistiklubien stipendi johtamistaidoissa parhaalle naisupseerioppilaalle. Rahat tähän stipendiin, 700 euroa, kerättiin viime toukokuussa Imatran sisarpäivillä, missä Haminan klubin idea stipendistä sai huikean kannatuksen.
Toivottavasti klubien innostus ajatukseen säilyy, sillä vain yhden euron panos per soroptimisti vuosittain riittää jatkossa jokaisen kurssin johtamistaidoissa parhaan naisupseerioppilaan palkitsemiseen. Tämä on yksi keino saada lasikatot helisemään tässä maassa.
Haminan klubi on luvannut jatkossakin huolehtia stipendin
luovuttamisen käytännön järjestelyistä ja Unionin tiedottajat
puolestaan asian julkisuuteen saattamisesta.
Stipendeihin tarvittavat varat voi siis tilittää SI of Haminan tilille FI98 4108 7020 0044 36, BIC HELSFIHH joulukuun aikana.

Aktiivinen jäsenhankinta on
jokaisen klubin kunnia-asia
Ensi kevään sisarpäivillä Jämsässä palkitaan taas kunniakirjoilla
ne klubit, jotka ovat vuoden aikana saaneet hankittua eniten uusia jäseniä. Tähän määrään lasketaan mukaan kaikki 1.5.201230.4.2013 välisellä ajalla klubiin virallisesti liittyneet uudet sisaret.
Kevään 2012 sisarpäivillä Imatralla palkittiin kunniakirjalla sitoutuneesta soroptimistityöstä ja aktiivisesta jäsenhankinnasta SI
of Forssa, joka myös edellisellä kaudella kuului palkittujen klubien joukkoon, sekä SI of Imatra, SI of Eura-Säkylä, SI of Helsinki-Erottaja ja SI of Kuusankoski.
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Hoitovaunuja lastentautien
osastolle Pristinaan

VIERA
VIERA ITA JA
ILUJA

Pristiinan yliopistollisen
sairaalan gynekologian
professorin Myrvete Pacarada (edessä) vieraana. Oikealta Hadri Teuta,
Marja Häyhä,Piia Laurila, Kirsti Saarnivaara,
Tiina Martti, Anna-Maija Rönnemaa,professori,
Belegu Remzije, Jaana
Jaakola, Eeva-Leena Paju ja Lleshi Sabahat
SI of Turulla on ystävyysklubi Kosovon
pääkaupungissa Pristiinassa. Ryhmä kosovolaisia sisaria vieraili klubissamme Turussa 2010 ja nyt syyskuun 2012 alussa seitsemän sisarta SI of Turun klubista teki vierailun Kosovoon Pristinan klubiin.
Kosovo itsenäistyi 17.02.2008 yksipuolisesti vaikean sisällissodan ja Naton pommitusten jälkeen. Maan perustuslaki noudattaa presidentti Martti Ahtisaaren johdolla laadittua suunnitelmaa, jossa vähemmistöille taataan laajat oikeudet. Sodan jälkeen
maassa oli YK:n johtama väliaikainen hal-

linto UNMIK, jonka toiminta loppui syyskuussa 2012. Enää maassa on pääasiassa
siviiliasiantuntijoita auttamassa maan selviytymistä. Ongelmina on nuorella valtiolla valtavasti; etenkin suhteet Serbiaan, oikeuslaitoksen toimimattomuus, korruptio,
työttömyys ja köyhyys. Koululaitoksen ja
terveydenhuollon kehittämisessä on myös
paljon työtä.
Sisaret olivat järjestäneet meille mielenkiintoisen ohjelman. Tutustuimme kiertoajelulla Länsi-Kosovoon, vierailimme toisessa soroptimistiklubissa Gjakovassa, tu-

tustuimme Pristiinan yliopistollisen keskussairaalan naistentautien ja lastentautien
osastoon ja historiallisen Ulpianan arkeologisiin kaivauksiin. Olimme myös kaupunginvastaanotolla. Saimme vierailla yhden sisaren kodissa ja nautimme yhdessä juhlaillallisen. Olemme avustaneet sairaalaa sälekaihtimien hankkimisella lastenosastoille ja nyt lahjoittamillamme varoilla ostettiin lastentautien osastolle hoitovaunuja.
Anna-Maija Rönnemaa
SI of Turku
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Uskoa yhteiseen tulevaisuuteen

Ulkona oli jo talven tuntua, kun Vantaan soroptimistiklubi vietti lämminhenkistä naisenergiaa tulvivaa somalialaisen kulttuurin
iltaa Toimintatupa Myyringissä. Illan vetäjinä toimi noin 20 somalinaista sekä heidän lapsiaan.
Aluksi oli muotinäytös tyyppinen esittely
naisten arki- ja juhlapukeutumiseen. Kan-

kaiden värikylläisyys antoi aimoannoksen
loistoa hämärään marraskuun alkuun.
Esillä olvat myös naisten erilaiset käsityöt; seinäkoristeet, pannunaluset, vyöt,
maitokannut ja matot, joiden teko ja käyttötapoihin saatiin tutustua. Lisäksi saimme
käsiimme hippusen Habiibon tuomaa kotimaansa hiekkaa.

Makeiden ja suolaisten ruokien sormilla syömiseen saimme myös opetuksen illan aikana. Illan päätteeksi somalinaisten
tanssi vei meidät kaikki mukaansa sen salaisuuksiin.
Antoisa ja virkistävä ilta antoi uskoa hyvään yhteiseen tulevaisuuteen.

Toiminta tutuksi messuilla Tukea työharjoitteluun Zimbabween
Vantaan Hyvinvointimessuilla Energia Areenalla
Myyrmäessä oli tänäkin vuonna suuri joukko näytteilleasettajia, myös Vantaan Soroptimistiklubi oli
mukana. Kaunis syyssää innoitti tuhatkunta ihmistä lähtemään liikkeelle ja tutustumaan Vantaan järjestöringin ja Vantaan kaupungin järjestämien messujen antiin.
Monet osastollamme vierailleista kuuntelivat kiinnostuneina, kun kerroimme Soroptimistijärjestöstä
sekä omasta toiminnastamme. Lisäksi uusi jäsenemme, maahanmuuttajataustainen Karima, ilahdutti kävijöitä tarjoilemalla herkullista algerialaista teetä.
Kotiin viemisiksi annoimme osastollamme vierailleille mukan Soroptimisti-esitteen.
Sairaalan henkilökunta otti vastaan lahjoituksen.

Lastenosastolle lahjoitetut sälekaihtimet.

teksti: Sirpa Kiilunen, kannen kuva: Heli Kolho
SI of Vantaa

Sosionomiksi opiskeleva Elli-Maija Antila otti viime keväänä yhteyttä Vantaan Soroptimisteihin. Hän oli
löytänyt meidät sattumalta netistä ja
huomannut arvojemme olevan samoja kuin hänen. Elli-Maija oli lähdössä kesällä työharjoitteluun AIDS-Orvot ry:n kautta Zimbabween Dzivarasekwan toimintakeskukseen ja tarvitsi mukaansa kyniä, kumeja, paperia, lankoja jne. Vantaan Soroptimistit
halusivat tukea opiskelijaa ja hankkivat hänen tarvitsemansa materiaalin.
Hyvä tapa auttaa kehitysmaan lapsia parempaan elämään on tukea heidän koulutustaan. Zimbabwen AIDSOrvot ry:n tehtävänä on luoda edel-

lytykset köyhien ja lahjakkaiden orpolasten kestävälle ja pitkäjänteiselle
koulutukselle ja hyvinvoinnille. Toiminnassa maksetaan lasten puolesta koulumaksut, koulupuvut ja muut
tarvikkeet, päivittäinen ateria, urheiluasut ja terveydenhoitokulut.
Palattuaan takaisin Suomeen ElliMaija tuli kertomaan meille onnistuneesta matkastaan ja työstään Zimbabwessa. Saimme ihastella hänen ottamiaan valokuvia ja samalla todeta,
että lahjoittamastamme materiaalista
oli ollut paljon iloa monelle lapselle.
Sirpa Kiilunen, SI of Vantaa
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Hammasharjat jakoon
Asunnottomien yössä
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaisena päivänä 17.10. vietetään
Asunnottomien yötä. Tänä vuonna
erilaisia tapahtumia järjestettiin ympäri Suomea
jo viidettätoista kertaa.
Espoon tapahtuma järjestettiin Espoon keskuksessa Espoontorilla. Espoon
soroptimistit osallistuivat
tilaisuuteen lahjoittamalla asunnottomille hammasharjoja ja -tahnaa.
Tilaisuudessa jaettiin asunnottomille makkaraa, kahvia,
hernekeittoa ja lämpimiä, puhtaita vaatteita. Espoon kaupungin Terveyspalveluista oli paikalla terveydenhoitaja Anita Alverez ja suuhygienisti Anne Hätönen, joka jakoi hammasharjoja ja -tahnoja sekä
tietoa hampaiden hoidosta. Espoon
klubi lahjoitti jaetut hammasharjat
ja -tahnat. Hammastahnat oli saatu
Tamrolta ja Salutemiltä lahjoituksina, mutta hammasharjat ostimme itse.
Tilaisuuden juontaja, Hannu Hätönen, kiitti puheessaan Soroptimisteja täs-

tä lahjoituksesta. Hän kertoi myös
torille kerääntyneille ihmisille, mitä Soroptimisti-klubi tekee. Sen jälkeen ihmiset alkoivat taputtaa kiitokseksi. Hammasharjoja jaettiin illan aikana 340, joista
150 oli soroptimistien lahjoittamia. Hammastahna-

tuubeja meni
noin 500, joista 354 meidän
lahjoittamia.
Perinteisen Asunnottomien yön tulen sytytti
tasaval-

lan presidentti Sauli Niinistö, minkä jälkeen hän kävi kättelemässä ja
keskustelemassa torille kerääntyneiden ihmisten kanssa. Niinistö viihtyi
torilla tunnin verran, ja ihmiset olivat silmin nähden tyytyväisiä presidentin tapaamisesta.
Viime vuoden lopussa Espoossa oli asunnottomia
624, joista pitkäaikaisasunnottomia 336. Alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 116, heistä pitkäaikaisasunnottomia 21. Asunnottomien joukossa on naisia ja
lapsia, vaikkakin suurin osa heistä on miehiä.
teksti: Arja Karasvirta
kuvat: Ann-Marie Nystedt ja
Arja Karasvirta
SI of Espoo
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Kilpineidoista nykynaisiin
Naiset ovat tienneet asemansa jo viikinkiajalla ja pitäneet siitä tiukasti kiinni. Silloin on elänyt rohkeita kilpineitoja, joiden
haudoista jälkipolvet ovat löytäneet arkelogisissa kaivauksissa miekkoja ja muiden
aseiden jäänteitä merkkinä siitä, että ky-

Kahdeksan Länsirannikon
klubin tapaaminen järjestettiin marraskuussa Eurassa Kauttuan Klubilla, jossa oli paikalla 64 soroptimistinaista.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tehtävänä oli sytyttää Asunnottomien yön tuli.

seessä on ollut mahtinaisten hautoja.
Viikinkiajan naisten elämästä kilpineitoina ja kauppiaina kertoi Eura-Säkylän soroptimistien 18. marraskuuta Eurassa Kauttuan Klubilla järjestämässä tilaisuudessa
filosofian tohtori, arkeologi Pirkko-Liisa
Lehtosalo-Hilander.
Hän on johtanut vuosikymmeniä arkeologisia kaivauksia Euran Luistarissa, mikä on valtakunnallisesti erittäin merkittävä muinais kohde. Luistarin kalmistosta on
löydetty yli tuhat rautakautista hautapaikkaa sekä pronssikautisia hautaröykkiöitä ja
asuinpaikka. Yhden haudan löytöjen perusteella on muun muassa rekonstruoitu kuuluisa Euran muinaispuku eli viikinkiaikaisen naisen puku.

Vahvasti naisteemalla
Kahdeksan Länsirannikon klubin perintei-

seen joulunalustapaamiseen kokoontui yhteensä 64 soroptimistia Rauman, Porin,
Uudenkaupungin, Salon, Naantalin, Turun, Turku-Aboan ja Eura-Säkylän klubeista. Marraskuu on havaittu hyväksi
Länsirannikon klubien yhteiskokoontumisen ajankohdaksi, ja järjestelyvuoro kiertää klubeissa.
Euran tapahtuma vietiin läpi vahvasti naisteemalla: naiset puhuivat, lauloivat, tanssivat, ja ruoatkin oli katettu Klubin kuuluisan kummituksen mukaan nimettyyn Valkean neidon pöytään.
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin esitelmöityä taisteluihin osallistuneista viikinkiajan kilpineidoista saatiin tutustua tämän
päivän euralaiseen ”kilpineitoon”, upseerikokelas Veera Vahaseen, joka valittiin
taannoin parhaaksi naisupseerioppilaaksi
reserviupseerikurssin käytännön johtamistaidoissa ja jonka Haminan soroptimistit

palkitsivat sorotimististipendillä.
Veera Vahanen kertoi armeijakokemuksistaan ja sanoi naisen selviytyvän armeijan arjen mukanaan tuomista haasteista siinä, missä miehetkin, joissakin asioissa jopa paremmin. Tärkeintä on oikea asenne ja
sisukas päätös pärjätä.
Veera Vahasen perustama tanssiryhmä
Dancerous esitti soroptimistinaisille vauhdikkaan tanssin ja sitten olikin loppukahvittelun aika. Marraskuisen illan jo hämärtyessä iloinen puheensorina Kauttuan Klubilla loppui, sisarpiiri hajosi taas tahoilleen,
mutta yhdessä vietetyn iltapäivän lämpö
tuntui vielä pitkään jälkeenpäin.
Liisa Nykänen
SI of Eura-Säkylä
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Tavarakeräys
lasten iloksi
Turku-Aboan klubin uusi kausi alkoi
toimeliaasti Suomen unionin ”Naiset syrjäytyneiden nuorten puolestapuhujina” -teemaan sopivalla projektilla. Klubi vieraili Turun ensi ja turvakoti ry:n Tenavatuvassa, jonka kodinomaisessa huomassa järjestetään
niin toisistaan erossa olevien lasten ja
vanhempien turvallisia, valvottuja tai
tuettuja tapaamisia kuin erilaista neuvontaa perheiden kriiseissä.
Klubimme sisaret keräsivät kotoa,
ystäväpiiristä ja työpaikoilta Tenavatupaan tuliaisiksi melkoisen määrän
hyväkuntoisia kirjoja, pelejä ja leluja, joita kaivattiinkin kipeästi.
Meille paikan päällä toimintaa esitelleet ohjaajat Anne Hartman ja
Anna Nyrhinen kertoivat, että tapaamispaikkaa on tänä vuonna tarvinnut noin 54 asiakasperhettä.
– Perheistä yli 60 prosenttia tulee oikeudessa tai lastenvalvojalla
vahvistetun sopimuksen mukaisesti tai oikeuden antamalla päätöksellä. Lastensuojelun lähetteellä tulee
parikymmentä prosenttia, samoin sijaishuollossa olevien lasten perheitä. Valtaosa asiakkaista tulee siis oikeuden kautta ja päätösten taustalla
on usein huoltoriita, selvittää sosiaalityöntekijä Jaana Koski-Aaltonen
Tenavatuvasta.
Tapaamispaikkatoimintaan kuuluvat myös niin sanotut valvotut vaihdot, joita voidaan järjestää silloin,
kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai eroristiriidat tai muut
riidat estävät vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen. Lapsen siirtyminen toiselle vanhemmalle tapahtuu
näin valvotussa ympäristössä ja aina
lapsen etu huomioiden. Talo on kuitenkin avoin kaikille.
– Annamme tarvittaessa henkilökohtaistakin neuvontaa ja järjestämme nyt syksyllä muun muassa Eroneuvo-iltoja ja keväällä vielä Vanhemman neuvo -ryhmiä. Ne ovat
ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joiden toiminnan tarkoituksena
on auttaa vanhempia toimimaan paremmin yhteistyössä yhteisen lapsensa hyväksi, Koski-Aaltonen kertoo.
Heidi Pyhälahti
SI of Turku-Aboa

6000 euron lahjoitus Harjulan lastenkodille

IVAT
M
I
O
IT T

KLUB

Puuta istuttamassa olivat Riitta Klemola (vas.), Pirkko Aatola, Pirjo Helander, Elina
Lindroos, Päivi Lattunen, Maija-Liisa Penttala, Maija Liisa Kivinen, Tuula Sten ja
Mervi Liimatainen.

Riippajalava Ishulle
Ystävyydenpuistoon
Karhulan soroptimistiklubilla on ollut viitisen vuotta kummityttö Ishu Intiasta World
Vision –järjestön kautta. Klubi-illoissa on
päästy kuulemaan Ishun kuulumisia kirjeiden kautta. Nykyisin kummitoiminnasta pääsee nauttimaan myös moni kotkalainen, sillä klubi istutti 15-vuotiaalle Ishulle
riippajalavan uuteen Ystävyydenpuistoon.
Ishu on kotoisin Rajnandgaonin alueelta, joka on World Visionin Aasian kummihankkeista suurin. Kohdekylissä on toteutettu laaja opettajien ja oppilaiden koulutus, puhdas talousvesi on turvattu uudistamalla vesijohtoverkostoa, lukuisia pienviljelijöitä on ohjattu luomumaatalouteen jne.
Oppiakseen ymmärtämään ja pitämään
huolta ympäristöstä projektin lapset istuttivat puuntaimen kummien nimeen Intiassa.
He toivovat, että kummit voivat myös istuttaa taimen heidän nimeensä. Siten voimme
tehdä vihreämmän huomisen yhdessä, ker-

too yhteyshenkilönä klubista toimiva Riitta Klemola.
Kummilapset toivovat kummien lähettävän istutuksesta kuvan itselleen. Ishu itse piirsi istuttamansa puuntaimen lehden
meille.
Riippajalava lahjoitettiin ja istutettiin
yhdessä Kotkan puistotoimen kanssa. Ihan
pienestä taimesta ei ollut kyse, sillä puu oli
jo kasvanut kokoa taimitarhassa kymmenisen vuotta.
Klubin kotiseudulle Karhulaan sijoittuva
uusi Ystävyydenpuisto täydentää hienosti
Kotkan kaupungin puistojen sarjaa. Tunnetuin on Sapokan vesipuisto, joka on saanut
monia kansallisia palkintoja. Viimeksi kansainvälisesti palkittiin Katariinan meripuisto syyskuussa.
Mervi Liimatainen
SI of Karhula

Kajaanin soroptimistiklubin historian toistaiseksi suurin lahjoitus, 6 000 euroa, annettiin Harjulan lastenkodille. Klubin 50-vuotisjuhlaa vietettiin Kaukametsän salissa 14.
maaliskuuta, jossa näyttelijä Ulla Tapaninen esitti Lava-ammuntaa -show`n. Summa saatiin esityksen lipputuloista.
Harjula on Kajaanin Pelastakaa lapset
ry:n ylläpitämä lastenkoti. Sen pitkäjänteinen toiminta on alkanut vuonna 1945. Lastenkodissa on osastoja ja hoitopaikkoja alle 18-vuotiaille sekä kaksi perhepaikkaa.
Harjulalaiset käyttävät lahjoituksen kesäretkien järjestämiseen, lasten harrastuksiin
ja harrastusvälineisiin sekä lasten asuinympäristön viihtyvyyteen.
- Järjestämme kouluikäisille lapsille retken Punkaharjun huvipuistoon ja taidekeskus Retrettiin juhannuksen jälkeen. Alle kouluikäisten lasten kanssa olemme jo
käyneet tivolissa Kajaanissa, tarkoitus on
järjestää heille kesän aikana myös toinen
lähiretki, Harjulan lastenkodin johtaja Anneli Grundmark kertoi.
- Noin 1500 - 2000 euroa lahjoituksesta menee pitkäaikaiseen hoitoon sijoitettujen kouluikäisten lasten osaston eli Kotilaosaston keittiön ruokapöydän ja tuolien
uusimiseen.
Soroptimistit järjestivät syys- ja kevätkaudella arpajaiset, joiden tuotosta puolet
eli reilut 400 euroa luovutettiin Kainuun

muistiyhdistyksen KaVeRi-toimintaan.
Vuonna 2008 alkaneen toiminnan tavoitteena on muun muassa tukea muistisairaan
toimintakykyä ja helpottaa omaisten arkea.
Vapaaehtoisia toimijoita haetaan muistisairaiden ja heidän omaistensa henkilökohtaisiksi tukijoiksi ja avustajiksi.
- Lahjoitus merkitsee meille paljon.
Olemme ajatelleet, että lahjoitus menisi
tyystin vapaaehtoisten virkistykseen. Jotain pientä kivaa syksylle, josta tulisi hyvä mieli, Kainuun Muistiyhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnasta vastaava Piia Tuhkanen sanoi.
Kajaanin soroptimistiklubin presidentti
Pauliina Saikkonen on tyytyväinen juhlavuoden onnistumiseen.
- Sisaret olivat aktiivisesti mukana juhlavuoden aktiviteeteissa ja sen ansiosta
saimme kerätyksi kaksi suurta lahjoitusta
paikallisille kohteille. Soroptimistit saivat
myös paljon näkyvyyttä paikallisessa mediassa, Pauliina Saikkonen iloitsi.
Kaisa Rönkä
SI of Kajaani
Klubin 50-vuotisjuhlaa vietettiin lähes loppuunmyydyssä
Kaukametsän salissa. Kuusi tuhatta euroa saatiin esityksen
lipputuloista.

- Juhlavuotemme onnistui yli
odotusten,
Kajaanin soroptimistiklubin presidentti Pauliina Saikkonen iloitsi.
Kajaanin soroptimistiklubi teki lahjoituksen Harjulan lastenkodille ja Kainuun muistiyhdistykselle 50-juhlavuotensa kunniaksi.

23

Soroptimist International on maailmanlaajuinen
eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö,
joka edistää ihmisoikeuksia ja naisten asemaa, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Klubeja 60, ensimmäinen 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
2012-2014
Presidentti Merina Hovi
SI of Savonlinna
040 584 2690
merina_hovi@hotmail.com
1. kotimaan sihteeri
Anne Petäjä-Ronkainen
SI of Mikkeli
0400 587504
anne.petaja-ronkainen@kotikone.fi
2. kotimaan sihteeri Sari Nyrhinen
SI of Savonlinna
050 306 3578
sari.nyrhinen@strategiaenkelit.fi
Ulkomaan sihteeri
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti
SI of Mikkeli
0400 903476
kirsimaria@wakewa.net
Kasarminkatu 7 A 5, 50100 Mikkeli
Varainhoitaja Airi Korhonen
SI of Imatra
050 514 4968
korhonen.airi@pp.inet.fi
Lappeentie 15, 55100 Imatra
Soroptimistilehti
Vastaava toimittaja Lea Sirén
SI of Akaa
050-525 8529
lea.siren@pirkanmaanlehtitalo.fi
Unionin tiedottaja
Saija kuusisto-Lancaster
SI of Turku
040-540 6418
saija.kuusisto-lancaster@sandvik.com
Unioni
SI of Finland ry
PL 25, 57101 SAVONLINNA
044 7383 000
soroptimistit@gmail.com
Unionin toimihenkilöiden, klubien
presidenttien ja sihteerien yhteystiedot:
www.soroptimistit.fi>jäsenille(kirjaudu)>Muut>
Tiedostot(vain kirjautuneille)>Unioni
Unionin tili
IBAN FI96 1579 3000 1091 84
BIC NDEAFIHH
Unionin Y-tunnus: 1711753-9
Internet-yhteydet
SI of Finland:
www.soroptimistit.fi

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

10 vuotta
15.11.2013 SI of Espoo-Meri

TULEVIA TAPAHTUMIA

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Hallituksen kokoukset
02.02.2013 Savonlinna
17.05.2013 Jämsä
11.10.2013 Lahti

10.12.
YK:n ihmisoikeuksien päivä ja
		
Kansainvälinen soroptimistipäivä
08.03.
Kansainvälinen naistenpäivä
18.03.
Maailman vesipäivä
19.03.
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä
21.03.
Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän
		poistamiseksi
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
08.09.
Kansainvälinen lukutaitopäivä
21.09.
YK:n kansainvälinen rauhanpäivä

SI Denmark 75 vuotta
9.3.2013 Nyborg, Tanska
lisätiedot www.soroptimistit.fi>Ajankohtaista
Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Jämsä 18.–19.5.2013
SI/E kongressi
12.-14.7.2013 Berliini, Saksa
Teema: Visions of Paradise Soroptimists Go for Water and Food
www.soroptimist.waterandfood.eu
60-vuotias Unioni ja Juhlivat Klubit
12.10.2013 Lahden Sibeliustalossa
päiväseminaari, konsertti ja iltajuhla
Soroptimistilehti
Seuraava ilmestymispäivä 15.3.2013,
aineistot viimeistään 15.2.2013

VUOSIJUHLAT
60 vuotta
11.10.2013 SI of Finland,
- Sibeliustalo, Lahti 12.10.2013
9.10.2013 SI of Tampere
10.10.2013 SI of Lahti
- Sibeliustalo, Lahti 12.10.2013
13.10.2013 SI of Turku,
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
11.11.2013 SI of Jyväskylä,
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
50 vuotta
27.9.2013 SI of Helsinki III Helsingfors
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
28.9.2013 SI of Länsi-Pohja
29.9.2013 SI of Karhula
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
40 vuotta
1.11.2013 SI of Espoo
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
30 vuotta
25.5.2013 SI of Akaa
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013
20 vuotta
17.5.2013 SI of Helsinki-Meri
- Sibeliustalo Lahti 12.10.2013

TEEMAT JA PROJEKTIT
Unionin teema 2012-2013
Naiset syrjäytyneiden nuorten
puolestapuhujina
- Unionin 60-vuotisjuhlissa Sibeliustalossa palkitaan paras tästä teemasta tehty tai meneillään
oleva projekti
SI/E:n teema 2011-2013
Soroptimists go for Water and Food

Kuvat katsotaan aina
ja napakka juttu luetaan
Hyvä lehtiuutinen alkaa kaikkein tärkeimmällä asialla. Loppuhuipennus kuuluu
taakse jääneeseen elämään ja ainekirjoitustunneille. Perinteisesti juttu pitäisi rakentaa niin, että taittaja voi raakata parikin
viimeistä kappaletta pois ilman, että luettavuus kärsii. Juttu ei siis etene kronologisessa järjestyksessä vaan tärkeysjärjestyksessä.
Lehti- ja nettitekstin pitää olla lyhyttä ja
tiivistä. Onkin sanottu, että jutun oikea pituus on lyhin mahdollinen pituus. A4-kokoisen lehden jutuksi riittää puolikas liuska, noin 1500 merkkiä.

Uutisoi oleellinen asia
Tapahtumauutinen vastaa kysymyksiin:
mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka.
Uutisen tulisi olla helposti luettava, ymmärrettävä, vakuuttava ja välittää uutta tietoa. Asiatietojen, kuten nimien, paikkansapitävyys on myös syytä varmistaa. Yksityiskohdat tai esimerkiksi luvut ja päivämäärät voi tehdä erilliseen faktalaatikkoon,
joilloin itse tekstin luettavuus ei katkea faktatietoihin.
Lehtijutun tekeminen on myös
valintojen te-

SI/E:n ohjelmajohtaja Ulrike Neubertin
teema: Educate, Empower. Enable - Kouluta,
Voimaannuta, Mahdollista
- Unionin 60-vuotisjuhlissa Sibeliustalossa palkitaan paras tästä teemasta tehty tai meneillään
oleva projekti
SI:n teema 2011-2021
Educate to lead - Kouluta johtamaan
President’s Appeal 2012
Birthing in the Pacific, SI:n presidentti Alice
Wells vetoaa Papua Uusi Guinean äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi
Klubien lahjoitukset voidaan tehdä
Unionin tilille: FI96 1579 3000 1091 84
merkinnällä President’s Appeal
SOROPTIMISTI-HOTELLI
63, Bayswater Road
London W2 3PH
Tel: ++0207 723 8575
Fax: ++0207 723 1061
info@soropclub63.org.uk
www.soroclub63.org.uk

Tiedotustiimi, Lea Sirén
ja Saija Kuusisto-Lancaster, toivottaa lukijoille ihanaa joulun aikaa ja toimeliasta uutta
vuotta 2013!

kemistä. Absoluuttista totuutta ei ole olemassa. Joku toinen voi kirjoittaa samasta
tapahtumasta ihan erilaisen jutun. Kirjoittajan näkökulma välittyy aina juttuun, joko
tietoisesti tai tiedostamatta.
Myös itse asia pitäisi avata lukijalle. Sen
sijaan, että kirjoittaa kuulimme mielenkiintoisia asioita, voi kirjoittaa auki mikä asia,
fakta, yksityiskohta oli erityisen mielenkiintoinen.
Itsestään selvyyksien kirjoittamista kannattaa myös miettiä. Me kaikki tiedämme,
että ruoka on aina maittavaa ja että matkustaminen on raskasta ja että lentokentillä joutuu odottelemaan ja että ihmiset ovat
ystävällisiä...

Kuva on tärkein osa juttua
Tärkein osa jutussa on valokuva. Katse
kiinnittyy kuvaan ensimmäisenä, jos se
kiinnostaa, katse siirtyy otsikkoon ja kuvatekstiin.
ihmiset kuvassa on aina parempi vaihtoehto kuin maisema tai tyhjä sali. Ihmisistäkin se parempi puoli on kasvot eikä selkä. Usealla meistä on kamerakammo,
jos joku kaivaa kameran esille, niin puolet jengistä häviää pylvän

taakse. Eiköhän voitaisi yhteispäätöksellä
lopetta jo moinen anteeks-nieminen -käytös ja antaa kuvaajan tehdä tehtävänsä.
Arjen tilanteet, arkivaatteet, työn touhussa oleminen ovat kuvien aatelia. Juhlapatsastelut käätyineen, puhujapöntöt ja luokkakuvat ovat tylsää katsottavaa.
Jos ihmiset ovat kuvassa tunnistettavissa,
niin pitäisi jaksaa nähdä vaiva ja kirjoittaa
nimet kuvatekstiin. Jos kuva on kiinnostava, kuvateksti luetaan aina. Ja se kaikkein
paras zoomi on edelleen jalkazoomi, mene siis lähelle!

Ota kuva ja naputtele pätkä
Ja jos se täydellinen juttu ei tunnu millään
syntyvän, niin silloin kannatta muistaa, ettei mikään ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito, eikä sekään ole niin kovin tärkeää.
Harvalla meistä on kirjoittamisen taito, so
what, ole armollinen itsellesi ja arvosta sitä, että joku on tämänkin lehden jutut tuskasta huolimatta kirjoittanut.
Ota siis kuva ja kirjoita pätkä ja meilaa
ne osoitteella lea.
siren@pirkanmaanlehtitalo.fi.
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Lahden Sibeliustalo tarjoaa juhlalle upean tunnelmallisen ympäristön.

Tervetuloa!
Illan konsertti pääsalissa.

Iltajuhla ja juhlanäyttely Metsähallissa.

