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PARASTA SUOMELLE !
Soroptimistien Suomi 100 – tekoja

PARASTA NAISILLE
Jokaisella naisella ja tytöllä maailmassa on oltava mahdollisuus elää rauhanomaisissa oloissa ja toteuttaa
itseään vapaana ja tasa-arvoisena kaikilla elämän alueilla. Juuri tähän päämäärään soroptimistit kaikkialla
maailmassa pyrkivät tukemalla ja käynnistämällä koulutus- ja mentorointihankkeita, sekä toimimalla ja vaikuttamalla kaikilla tasoilla naisten ja tyttöjen oikeuksien ja elinolosuhteiden puolesta.
Soroptimist International–järjestössä toimii maailmanlaajuisesti yli 74 000 eri ammatteja ja kulttuureja
edustavaa naista 123 maassa. Suomessa toimii tällä hetkellä 60 soroptimistiklubia eri puolilla maata ja jäseniä niissä on yhteensä noin 1 250. Soroptimist International Finland on Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen.
Järjestön toiminnan kantavana voimana on kansainvälinen hyvä tahto, ymmärtäminen ja ystävyys. Soroptimist Internationalilla on neuvoa-antava asema Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostossa.
Soroptimistien edustajat osallistuvat myös Euroopan Neuvoston ja European Women´s Lobbyn kokouksiin
Soroptimist International–järjestö on saanut nimensä latinankielisistä sanoista soror, joka tarkoittaa sisarta
ja optimum, joka tarkoittaa parasta. Siis: Parasta naisille.

TOIMITTAJATIIMIN TERVEISET
Päivälehtiä lukiessa ei voi olla huomaamatta, miten paljon ongelmia tässä maassa on.
On köyhyyttä, kärsimystä, iäkkäiden huonoa hoitoa, naisten heikkoa kohtelua ja nuorten
syrjäytymistä. Tämän informaatiotulvan keskellä saattaa olla vaikeata huomata, kuinka
upea maa 100 – vuotias Suomi itse asiassa on! Meidän on syytä olla todella kiitollisia
esi-isillemme ja -äideillemme. He ovat uskalluksellaan, uurastuksellaan ja intohimollaan
luoneet tästä maasta sen, mistä me nyt kaikki saamme nauttia.
Meidän on syytä onnitella itseämme siitä, että saamme elää Suomessa, ja toimia yhdessä sen hyväksi. Tässä lehdessä kerrotaan niistä teoista, joita järjestönä olemme tehneet
100–vuotiaalle Suomelle. Soroptimisti–lehden vastaavina toimittajina kiitämme kaikkia
lehteen aineistoa lähettäneitä ja toivotamme hyviä lukuhetkiä.

Marjatta ja Merina
Asta von Frenckell
Päätoimittaja
Presidentti, SI Finland

Marjatta Björknäs
Vastaava toimittaja

Merina Hovi
Vastaava toimittaja ja taitto
Kannen kuva: Hans Björknäs
Parasta Suomelle: Julma–Ölkky uusimmassa
kansallispuistossamme Hossassa tarjoaa
unohtumattomia luontoelämyksiä kaikille.
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Parhaat Sisaret,
Bästa Soroptimister!
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Miten nopeasti vuosi on pyörähtänyt, miten paljon hienoja asioita
mahtuukaan kuluneeseen Soroptimisti–vuoteen! Suomi 100–vuoden
teeman alla on ollut paljon tapahtumia, joihin klubit ovat innokkaasti
osallistuneet. On pieniä asioita, esim.
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nuorille naisille.
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Viime kesän SuomiAreena–aiheemme ’Nainen – kenen omaisuutta olet?’ sopii hyvin SIE presidentti Renata Trottmann–
Probstin teemaan vuosille 2017–2019 ‘We Stand Up for Women.’ Naisten tasa-arvo ja tasavertainen kohtelu, ja ongelmat,
kun tämä ei toteudu, ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.
Ongelmien esille nostaminen on tärkeää, mutta myös ratkaisujen etsiminen on meidän kaikkien tehtävä.
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SI presidentin Mariet Verhoef–Cohenin Presidentin vetoomus
kaudelle 2017–2019 ’Women, Water & Leadership’ tuo taas
selkeän kohteen ja vaihtoehdon klubien varainkeruulle. Vesi–
teemassa SI Finland otti jo etumatkaa hyväksymällä SI Turun
Itämeri–haasteen keväällä 2016. Tyytyväisenä voi todeta, että
teema on aktivoinut klubeja: SI Finlandin tukema Itämeri–seminaari on järjestetty jo kahdella paikkakunnalla ja kevääksi
2018 on jo sovittu kaksi lisää.
SI Finlandin uusien kotisivujen myötä on luotu myös klubeille
alusta kehittää omia kotisivujaan. Toivon että klubit löytävät
tämän mahdollisuuden ja saavat hyvän väylän tiedottamiselle.
Tiden går fort i gott sällskap! Det gångna året har varit aktivt
på många sätt. En sak som gläder mig speciellt, är, att det fina
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PARASTA SUOMELLE! VANHALTA UUDELLE VUOSISADALLE

Vanhalta uudelle vuosisadalle
Jaana Lappalainen, SI Helsinki III Helsingfors, SI Finland, tiedottaja

Vanha ylioppilastalo loi sopivan arvokkaat
puitteet sisartapaamiselle 5. – 7.5.2017
Helsingissä. SI Helsingin ja SI Helsinki III
Helsingfors – klubien järjestämät päivät
toteuttivat hienosti Suomi 100 – juhlavuoden
teemaa. Kirsti Variksen aktiivisen työn
tuloksena Vanhan ylioppilastalon
sisäänkäyntiä koristivat hienot Soroptimisti–
banderollit, joiden ansiosta saimme valtavasti
hyvää näkyvyyttä aivan ydinkeskustassa.
Kokousviikonloppu käynnistyi tuttuun tapaan etkoilla
Helsingin kaupungintalon juhlatiloissa Empiresalissa.
Lauantaisen edustajiston kokouksen alkajaisiksi SI Finlandin presidentti Asta von Frenckell taustoitti Unionin hallituksen työtä meneillään olevalla kaudella.
SI Finland kutsui Leena Braxin uudeksi kunniajäsenekseen. Leena on toiminut yli 40 vuotta SI Tampereen
jäsenenä ja ollut myös SI Finlandin tehtävissä sekä toiminut Soroptimist International Europen tehtävissä,
muun muassa stipenditoimikunnassa.
SI Helsingin presidentti Tuula Pohjola valotti iltapäivän seminaarissa suomalaisen naisen historiaa. Koko
Pohjoismaiden ensimmäinen naisylioppilas oli venäläisen kauppaneuvoksen tytär Marie Tschetschulin,
joka kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1870, samana vuonna kuin vanha ylioppilastalo valmistui.

4

Soroptimisti 2017

Kalevala Korun Riitta Huuhtanen korosti puheessaan,
että naisjohtajilla on herkkä korva ja rohkeus muutokseen. Kalevala Koru on ottanut roolin keskustelun
herättäjänä valitessaan ei–niin–tavanomaisia aiheita
koruihinsa. Esimerkiksi Sylkevä tyttö herätti aikoinaan
monenkirjavia tunteita. Aalto–yliopiston professori
Kristiina Mäkelä luennoi työn vallankumouksesta kuvailemalla työn irtautuneen paikasta, ajasta ja perinteisestä työsuhteesta. Kuulimme myös esitykset Terhokerhoista Mannerheimin lastensuojeluliiton Tarja
Satuli–Kukkoselta ja maahanmuuttajanuorille suunnatusta kehittämishankkeesta Helsingin Diakonissalaitoksen Yasmin Yusufilta.
Vanhan ylioppilastalon juhlasalissa vietettyä iltajuhlaa
rytmitti mukavasti puheet ja esitykset. Juhlapuheen
’Tiedon oikeellisuudesta’ piti Helsingin yliopiston professori Pirjo Hiidenmaa ja jälkiruokaan illallisseurueen johdatti Suomalaisen klubin mieskvartetti
Sunnuntain ohjelmassa oli tarjolla kävelykierros kolmeen pyhättöön Helsingin keskustassa, tutustuminen
pääkaupunkiin ilmasta ja vedestä sekä naisten golf
Kulloonkylässä Porvoossa.
Leena Hytönen, SI Helsinki III–klubin presidentti, esitteli koostamansa ansiokkaan aineiston klubien Parasta Suomelle–teoista, joita on jo noin 50! Tekojen
sisältökirjo on laaja, aivan niin kuin oli toive ja tarkoituskin. Viereisillä sivuilla voi tutustua muutamiin niistä.

PARASTA SUOMELLE! SUOMI 100 – TEKOJA

Virkistystä särkistä
Päivi Ojala, SI Kalajoki–seutu
SI Kalajoki–seudun sisaret kutsuivat Parasta Suomelle–tekonaan Oulun ja Kokkolan sisaret viettämään
yhteistä virkistyspäivää Kalajoelle Viitapakan laavulle.
Viitapakka on korkea hiekkadyyni, joka kasvaa mäntyä.
Pakan juurella merituulelta suojassa on laavu. Laavulta
johtaa portaat pakan päälle olevalle lintutornille, mistä
näkee pitkälle merelle.
Osa patikoi mäntymetsän keskellä 4 km kuntopolkua
pitkin ja osa autoili laavulle. Patikoijia oli laavulla odottamassa lämmin bataatti- tai tomaattikeitto herkullisten sämpylöiden kera. Jokainen sai myös kokeilla nuotiolla lättyjen paistoa. Kyllä kahvi ja lätyt maistuivat!

Tutustu, tarinoi, tykkää
Ulla Rannanheimo, Past presidentti, SI Jyvässeutu
Ystävätukitoimintamme ’Tutustu, tarinoi, tykkää’ käsittää juttelu- ja lukuhetkiä sekä ulkoilua Telkänpesän
palvelutalossa Jyväskylässä, jonka asukkaista rintamapalvelutunnuksen omaavia naisia on 70 %. Nämä
sodan kokeneet naiset ovat keski-iältään 90 vuotiaita,
muutama jopa 100 vuotta täyttänyt.
Vierailumme ovat tapahtuneet kerran kuukaudessa.
Halusimme kohdata menneiden sukupolvien naisia,
kuulla sodan kokeneiden naisten kertomuksia omasta
elämästään sekä vastaavasti tarjota heille ystävyyttä ja
iloa. Ohjelmaamme on kuulunut toimintamme esittelyä. Kesäkuussa istutimme palvelutalon pihaan kesäkukat ja vietimme kesäisen kahvihetken. Syyskuussa
istutettiin 100–vuotis juhlakuusi palvelutalon pihalle.

SI Kalajoki–seutu lahjoitti retkiateriasta saadut 200 €
päiväkoti Puolukalle.

Kotatapahtuma tarjosi sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia kaikille osallistujilleen. Aurinko paistoi ja loi
omalta osaltaan lämpimän tunnelman. Sisaret vaihtoivat kuulumisiaan ja iloinen nauru kuului pitkälle ympäristöön. Tällaista tapahtumaa voitaisiin kokeilla uudestaan ja suositella muillekin klubeille.

Runo Juhlakuuselle
Kasvapa kaunoinen kuusi,
ylene ylväs pihapuu
tämän vuoden vartijaksi.
Kohota oksat korkealle,
korota latva laajemmalle.
Muistuta jaloa juhlavuotta,
maatamme sata–vuotiasta.
Kestä tuulet, kestä tuiskut,
kestä kesäiset lämpöpäivät.
Sinusta teemme joulukuusen
iloksi ohikulkijan.
Muistamme mukavat
Soroptimistinaiset
Telkänpesän kummitädit.
Hoidamme kuusta hellien,
lahjasta lämmöllä kiittäen.
– Maija–Liisa Laitinen,
Telkänpesän palvelutalon
asukas kuusenistuttajaisissa

Suihkulähde uusiksi
SI Sastasmala, Merja Konsti
Parasta Suomelle 100 vuotta–hankkeenaan SI Sastamala kaunisti käytöstä poistetun suihkulähteen altaan.
Kohde sijaitsi vilkkaan kävelytien varrella rannassa. Ensin altaaseen laitettiin soraa ja sitten multaa. Sen jälkeen istutettiin kesäkukat. Lopullinen tulos oli kaunis:
kukat on istutettu ja ympäristö siivottu.
Soroptimisti 2017
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100 vuotta
tasa–arvotyötä
Anneli Taina, Presidentti, SI Tammerkoski

Katsoimme, että meidän suomalaisten naisten kannattaa tasa-arvon päivänä antaa tukemme niille naisille,
joiden asema on vielä kaukana Suomen tilanteesta.

Minna Canth kotonaan Kuopiossa 1880 tai 1881.
Kuva: Kuopion Kulttuurihistoriallisen museon arkistot.

Tammerkosken Soroptimistiklubi
otti vastaan Suomi 100 – haasteen
järjestämällä yhteistyössä muutaman muun
naisyhdistyksen kanssa jo perinteeksi
käyneen tasa-arvon juhlan Minna Canthin
päivänä Tampereella. Juhlamme hyväksyttiin
Valtioneuvoston Suomi 100 – ohjelmaan.
Yhdessä–teeman mukaisesti juhlan järjestelyissä olivat Tampereen Kokoomuksen Naiset, Naisten Pankki,
Tampereen Suomalaisen Klubin naiset sekä Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys. Mainostoimisto Mainio lahjoitti tukea ja osaamista markkinointiin. Saimme seurakunnalta maksutta tilat ja muutenkin tukea,
ja Aamulehden Moro kertoi tapahtumastamme.

Eniten yleisöä keräsi tilaisuus, joka oli järjestetty Minna Canthin patsaalle Tampereen Hämeenpuistoon.
Puistojuhlan ohjelmassa oli Minna Cathin patsaan
valaistuksen julkistus, Mieskuorolaulajat frakeissaan
lauloivat serenadeja, kamarineuvos Liisa Löyttyniemi
puhui ja näyttelijä Sanna Majanlahti lausui Canthin
tekstejä. Sotilaskotisisaret järjestivät patsaalle sotilaskotiauton munkkikahveineen.
Seminaariohjelman mielenkiintoisesta sisällöstä voidaan mainita Maryan Abdulkarim, joka toi Suomen
tasa-arvokeskusteluun maahanmuuttajanaisen näkökulman ja Jutta Gustafsberg, joka kertoi naisyrittäjän
arjesta Suomessa ja selviytymisestä vaikeassa elämäntilanteessa.
Innostunut yhteistyö, keskinäinen arvostus ja luottamus, joita järjestelyissä tarvittiin, jäi meille kaikille mieleen hienona kokemuksena. Naisten välistä yhteistyötä kannattaa lisätä ja vahvistaa hankkeissa ja asioissa,
joita klubit ja yhdistykset voivat yhdessä järjestää ja
edistää omassa kotikunnassaan. Yhdessä tekemisen
piiriä kannattaa laajentaa oman järjestön ulkopuolelle.
Yhteistyö saa aikaan tuloksia ja sopii erinomaisesti Soroptimistien sisarelliseen henkeen.

Moron kanssa järjestimme myös Minna Canth–ehdokkuuskilpailun tarkoituksena tehdä Pirkanmaan vuoden
Minna Canth–nimityksestä traditio. Halusimme nimityksellä tuoda esiin sellaista naisten rohkeaa ja innovatiivista toimintaa, joka muuten jää piiloon. Valinta osui NNKY:n Itu–toimintaan, jolla tuetaan nuoria
yksinäisiä äitejä. Kalevala Koru oli lahjoittanut Naisen
ääni–korun ja sen sai muistoksi Tampereen Itu–vastaava Outi Papunen.
Keräsimme tilaisuudellamme varoja kehitysmaiden
naisyrittäjyyden tukemiseen Naisten Pankin kautta.
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Minna Canthin patsaalla Anneli Karling. Kuva: Studio Karling

PARASTA SUOMELLE! SUOMI 100 – TEKOJA

Naistenpäivä
Turun naisosaamista
parhaimmillaan
Eeva–Leena Paju, SI Turku

SI Turku ja SI Turku – Aboa järjestivät
perinteisen Naisten päivän seminaarin viiden
muun turkulaisen naisyhdistyksen kanssa.
Seminaarin teemana oli Nainen itsenäisessä
Suomessa.
Suomen juhlavuoden kunniaksi yleisölle tarjottiin suomalaista naisosaamista. Puheenvuoroista vastasivat
ministeri Elisabet Rehn ja tieteen akateemikko Sirpa
Jalkanen.
Elisabet Rehn painotti suomalaisen naisen roolia itsenäisessä Suomessa niin kansanedustajana, sotien aikana kotirintaman ylläpitäjänä ja nykypäivän vaikuttajana. Vaikka Rehn oli maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri, tasa-arvoministerin tehtävä
tuntuu kuitenkin tärkeämmältä. ’Tasa-arvolain uudistus saatiin läpi eduskunnassa, vaikka osa hallituksesta
vastusti lakia. Lakia puolsivat kuitenkin taitavat ihmiset
eri puolueista’, Rehn muisteli. Naisen asema Suomessa
ei Rehnin mukaan vieläkään ole tasa-arvoinen. ’Naisten ei pitäisi aliarvioida itseään palkkaneuvotteluissa
tai merkitystään yhteiskunnallisissa tehtävissä’ Rehn
kiteytti lopuksi.
Mittavan uran tehneen Sirpa Jalkasen mielestä tutkijan tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky kestää epäonnistumisia. Jalkaselle tieteen tekeminen on etuoikeus
ja hän nauttii yhä tutkimustyöstä. Jalkasen mukaan
tutkija ei tee työtään yksin kammiossaan: ’Tieteellisen
työn tekeminen ei onnistu ilman verkostoja, voi kilauttaa kaverille, jos tutkimus ei etene’. Suomen tiedemaailmassa ei Jalkasen mukaan ole lasikattoa, mutta
ulkomailla tilanne voi olla toinen. Aviomiehen tuki on
ollut tärkeä Jalkasen uralla, vaikka kaikilla naistutkijoilla tilanne ei ole yhtä hyvä. Jalkasen mukaan lasikatto
on usein kotisohvalla, koska osa miehistä ei kannusta
puolisoaan tieteen tekemiseen.

Elisabet Rehn arvostaa suomalaista naista, mutta uskoo
naisten vielä aliarvioivan omia kykyjään. Kuva: Hans Björknäs

Jyväskylässä teatteriilta Minnan hengessä
Leena Hänninen, SI Jyväskylä

Naisjärjestöt ovat useina vuosina Jyväskylässä
järjestäneet Naishehkua Minna Canthin
hengessä – tilaisuuden. Tänä vuonna
päättivät Jyväskylän Ruskat ja Jyväskylän
Soroptimistiklubi järjestää yhdessä teatteriillan varaamalla Minnan päivän aattona
Minnan kirjoittaman Papin perhe – näytöksen.
Uusi toteutus oli vaikuttava, rohkea kuten Minna! Uskon sen nykyisinkin puhuttelevan meitä eri sukupolvia,
niin eläkejärjestön kuin naisjärjestönkin jäseniä ja ystäviä. Totesin tervetulotoivotuksessani, että kyllä Minna
olisi ollut riemuissaan – täysi katsomo!
Soroptimistit toteuttivat tilaisuudessa perinteiseen
tapaan hyväntekeväisyysarpajaiset. Minna oli seitsemän lapsen yksinhuoltajaäiti. Hän ymmärsi vähäosaisia. Oli luonnollista suunnata arpajaisten tuotto maahanmuuttaja–yksinhuoltajaäidille Minnan hengessä.
Lahjoitus oli erityisesti tarkoitettu lasten harrastusten
tukemiseen. On huomattu, että lasten kielten oppiminen, kotoutuminen ja ystävien löytyminen toteutuvat
parhaiten harrastusten parissa.

Minna Canthin Papin perhe – näytelmä
Jyväskylässä. Kuva: Leena Hänninen

Soroptimisti 2017
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Minna Canthin
poluilla
Leena Hänninen, SI Jyväskylä

Minna Canth, Suomen ensimmäinen
huomattava naiskirjailija, lehtinainen,
liikenainen, tasa-arvon puolustaja, on saanut
toistaiseksi ainoana suomalaisena naisena
oman liputuspäivän. Liputuspäivällä 19.3.
kunnioitetaan tasa-arvoa.
Minnan luonne ja elämänkaari kirkastui minulle hyvin
Liisi Huhtalan toimittamasta julkaisusta ’Monisärmäinen Minna Canth – Luja kuin kouraantuntuvin järki’.
Minna Canth, tyttönimeltään Ulrika Wilhelmina
Johnson, syntyi 19.3.1844 Tampereella. Hän oli kauppiasperheen esikoinen ja isän tyttö. Äiti antoi tilaa
tyttärensä luovuudelle ja jo 5–vuotiaana alkaneelle
lukemishalulle. Lapsena hän kävi Charlotta Hydénin,
Mamsellin koulua, jossa oli tyttöjä ja poikia ja oppi
ruotsin kielen, jota hän arvosti vanhanakin. Minna sai
uskonnollisen kasvatuksen ja oppi kotonaan yrittäjyyden alkeet, ihmisten parissa olon ja sai matkustella
isän mukana. Perheen muutettua Kuopioon hän kävi
rouvasväenkoulua. Minna lähti kotoaan 19–vuotiaana, 1863, kun Jyväskylään perustettiin seminaari. Hän
kuitenkin keskeytti opintonsa ja avioitui lehtori Johan
Ferdinand Canthin kanssa.
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Minna oli ensimmäinen suomalainen naistoimittaja,
joka kirjoitti niin Jyväskylän ja Kuopion paikallisiin kuin
valtakunnallisiinkin lehtiin. Minnalle oli tärkeä ’naiskysymys’, joka oli myös ihmiskunnan kysymys esim.
koulutuksen kautta. Tuotoksista nousi esiin, että toinen ei saa sortaa toista, nainen on inhimillinen olento,
joka on vastuussa omasta kehityksestään, hänen tulee
palvella ihmiskuntaa ja totuutta, löydettävä sisäinen ja
ulkoinen vapautensa.
Näytelmiensä ja tekstiensä kautta Minna tarttui paitsi naisten koulutukseen, naisten pukeutumiseen, pintapuolisuuteen, lakien vääryyteen naista kohtaan, kaksinaismoraaliin ja myös luonnottomiin uskonnollisiin
käsityksiin. Juoppouden vastustajana Minna jopa organisoi Jyväskylässä vuonna 1875 naisten väkijuomien
vastaisen adressin, ensimmäisen laatuaan. Minnan
tekstit olivat melko koruttomia dialogeja ja tyylikeinona oli usein ironia. Näytelmissä nousivat esille moraali,
ihmisarvo, ihmismieli, intohimo, oikeus, totuus, äitiys
ja rakkaus. Kriittinen Minna kirjoitti novellissaan ’Hanna’ Kuopion elämän pysähtyneen paikoilleen. Rouvat
elivät vain kodilleen ja virkistyksenä olivat juorut ja
seurapiirielämä. Monet näytelmät otettiin vastaan ristiriitaisesti.

Minnan kehitys vaikuttajaksi

Minna naisten koulutuksen edistäjänä

Vaimona ja äitinä Minna ei ymmärtänyt, että sinä aikana nainen katsottiin heikommaksi, miehet eivät suvainneet vaimolle omaa seuraelämää ja nainen joutui ottamaan vastuun taloudenpidosta. Miehensä sairastuttua
hän tosin pääsi auttamaan tätä sanomalehden toimittajan töissä. Minna jäi leskeksi ja yksinhuoltajaksi 35–
vuotiaana vuonna 1879 ja muutti lapsineen Kuopioon,
missä perheellä oli lankaliike. Leskeksi jäätyään hän
päästi kynänsä valloilleen toimittajana ja kirjailijana.
Minna Canthin Kuopion kodista, Kanttilasta, kehittyi
aikaa myöten tärkeä kokoontumis- ja keskustelupaikka, Minnan salonki, Kuopion nuorelle älymystölle ja
nouseville kirjallisille sekä taiteellisille lahjakkuuksille.
Minna kuoli Kuopiossa vuonna 1897, vain 53–vuotiaana, sydänkohtaukseen tunnettuna kulttuuripersoonana, osaavana yrittäjänä ja ainoana naisena sen ajan
kauppiaiden vallan kammareissa.

Tutustuin Minnaan tavallaan ”takaperin”. 50–luvulla,
kävelin maanantaisin Kuopion satamasta Lokki–laivalta Minna Canthinkatua Kuopion Yhteiskouluun ja
lauantaisin satamaan. Poikkesin joskus Kanttilan kauppaan ja tutuksi tuli myös Emil Halosen luoma pönäkän
Minnan patsas sekä myöhemmin Kulttuurimuseossa
Minnan salonki. Opin, että Kuopion Yhteiskoulu perustettiin juuri Minnan tarmokkuuden ja taitavuuden ansiosta maamme toiseksi vanhimpana suomenkielisenä
oppikouluna. Sain 100–vuotisjuhlissa Seppo Hannulan
toimittaman historiikin, josta Minnan osuus huokuu
vahvana. Yhteiskasvatusaate on kotoisin 1850–luvulta
Amerikasta, mutta yhteiskouluaate Ruotsista.
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Suomessa oli tyttöjen koulukasvatus vuoteen 1844
ollut yksityisen opetuksen armoilla. Alussa oli vain
kaksivuotisia rouvasväenkouluja, mutta v. 1869 aloitti
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ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu Helsingissä.
Teollinen murros ja liberalismi kuitenkin vähitellen pakottivat huomioimaan naisen oikeudet työhön kodin
ulkopuolella. Naisille haluttiin henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista itsenäisyyttä sekä tasa-arvoista
koulutusta ja oikeutta opiskella yliopistossa.
Kuopion Suomalaisessa Seurassa katsotaan lausutun yhteiskoulun syntysanat. Kirjailija Minna Canth
ystävineen teki aloitteen uuden koulun perustamisesta Kuopioon. Syksyllä 1882 julkaistiin Savo–lehdessä Suomen naisille osoitettu kehotus, jossa ilmaistiin
naissivistyksen vaatimaton taso. Pian Helsingissä asetettiin komitea laatimaan opetussuunnitelmaa ja kouluille alettiin kerätä varoja. Seuraavana vuonna ehättivät ruotsinkieliset perustamaan koulun ’Läroverket för
gossar och flickor.’ Kuopiossa oli lyseo ja ruotsalainen
tyttölyseo sekä myöhemmin yksityinen suomalainen
tyttökoulu. Tytöille ja pojille yhteisen koulun puolesta
kokoustettiin ja kirjelmöitiin, mutta yhteiskasvatuksen
vastustajiakin oli aina piispaa myöten. Minna Canth oli
kaikessa mukana ja vihdoin valmisteleva toimikunta
perusti osakeyhtiön, organisoi varojenkeruuta, sääntöjen ja opetussuunnitelman valmistelun jne. Kuopion
suomalainen yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä
1892 ilman lupaa ja jatkoi Senaatin hyväksymänä 1893.
Jyväskylässä Minnan hengessä
Jyväskylään tultuani 1964 törmäsin hyvin pian Kirkkopuiston nuoren, hennon naisen, Minnan, muistomerkkiin, jonka opiskelijat lakittavat Vapun aattona. Huomasin kulkeneeni Minnan polkuja. Sittemmin perehdyin
tuon rohkean Minnan vaiheikkaiseen elämään erityisesti naisjärjestöjen näkökulmasta. Kävin katsomassa myös Helsingissä puhuttelevan Canth–näytelmän.
Minna oli kyllä oiva ”parhaaseen pyrkivä sisar”. Uskon,
että tänä päivänä Minna olisi myös maahanmuuttajien
tukena ja vastustaisi uskaliaasti Sote–suunnitelmissa
koululeikkauksia. Monet muutkin hänen ajatuksensa
puhuttelevat minua naisena, puolisona ja äitinä.

Elisabeth Järnefeltin
perintöä vaalien
SI Järvenpää
SI Järvenpää juhli 50–vuotisjuhlaansa Järvenpään taidemuseossa 13.9.2017. Museossa oli esillä samaan
aikaan Elisabeth Järnefeltistä kertova näyttely, jossa
maamme itsenäistymistä ja itsenäisyyttä tarkasteltiin
hänen ja hänen perheensä eri vaiheiden kautta. Olemme iloisia, että tämän suomalaista kulttuuria innoittaneen ja kehittäneen naisen ja hänen perheensä tarina
oli juhlissamme keskiössä. Mukaan kutsuimme myös
lähialueen Soroptimisti–klubit. Tapahtuman osallistumismaksulla keräsimme varoja Järvenpään seudun
lasten ja nuorten tukemiseksi.
’Elisabeth Järnefelt, syntyi Pietarissa 11.1.1839 Clodt
von Jürgensburgin aatelissukuun, joka oli täynnä taiteellista lahjakkuutta. Hän avioitui suomalaisen upseerin kanssa ja sai yhdeksän lasta. Tämän ainutlaatuisen
perheen lapsista tuli suomalaisen kulttuurin keskeisiä
tekijöitä: Kasperista kielenkääntäjä ja kriitikko, Arvidista kirjailija, Eerosta kuvataiteilija, ja Armaasta säveltäjä. Tytär Aino valitsi urakseen Sibeiluksen tukemisen.
Elisabeth Järnefelt muovasi uuden nuorsuomalaisen
kulttuurin, oli ensimmäisiä naisasialiikkeen vaikuttajia
sekä tolstoilaisuudessaan työväenaatteen edelläkävijä. Hän toimi uuden suomenkielisen kirjallisuuspiirin,
Järnefeltien koulun, keskushahmona. Hän kannusti
omia lapsiaan taiteen, kulttuurin ja suomalaisuuden
pariin, ja auttoi myös Juhani Ahoa löytämään oman
tyylinsä kirjailijana.’
Minna Canth Elisabeth Järnefeltistä 1884: ’Saammeko
nyt kerran nähdä naisen, joka uskaltaa vapaasti ajatella
ja joka uskaltaa ajatuksensa lausua. Saammeko nähdä
naisen, joka on vapaa kaikista ennakkoluuloista, vapaa
tavoista ja tottumuksista, vapaa ihmisten ja mielipiteiden orjuudesta ja joka uskaltaa olla todellinen!’

Minnan sanomana
SI Mikkeli

Jyväskylän Soroptimistiklubin jäseniä: edessä vasemmalta
Leena Hänninen ja Helena Hjelt. Takana vas. Marja–Liisa
Kontio, Anneli Turunen, Päivi Halinen ja Kaija Räisänen.

’Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää.’ ’Vapaus, tasa-arvo ja rakkaus. Toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?’ ’On
parempi kärsiä vääryyttä itse, kuin sitä toisille tehdä.’
’Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.’
Soroptimisti 2017
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Lasikattoa
ei ole
Marjatta Björknäs

Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta
Huuhtanen nauttii työstään, ja yritys
menestyy. Riitta piti viime toukokuussa
Helsingin sisarpäivillä mieleen jäävän
esitelmän ‘Uskalla vain’. Hän sanoo uskovansa
maailmaan, jossa jokainen saa toteuttaa
itseään ja unelmiaan juuri sellaisena kuin on.
Esitelmän innoittamana ”uskalsin” pyytää
häneltä haastattelua Soroptimisti–lehteen.
Kysyin mm. onko korualalla lasikattoa.
Riitta Huuhtanen on kotoisin Pirkanmaalta Kangasalta,
mutta juuriltaan hän on karjalaiskeskisuomalaisen, nelilapsisen perheen esikoinen. Riitta oli jo kouluaikaan
kiinnostunut kulttuurista, mikä ennakoi uraa korujen
parissa. Ensimmäiset korunsa Riitta sai joululahjaksi
kymmenen ikävuoden korvilla. Ne ovat vieläkin tallessa. Hän ymmärsi siis niiden estetiikan päälle, mutta korualalle hakeutumista hän ei silloin vielä suunnitellut.
Riitta valmistui Tampereen yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1988. Hänellä on myös Teknillisestä korkeakoulusta International Design Business
Management for Professionals (IDBMpro)–tutkinto.
Työura korujen parissa
Työelämässä asiat ovat seuranneet toistaan. Vähän yllättäenkin Riitta huomasi, että aiemmin hankittu kokemus onkin ollut erittäin tärkeää seuraavan työtehtävän kannalta. Hän ei kuitenkaan koe tietoisesti rakentaneensa urapolkua johtajaksi, vaikka hänellä onkin
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ollut koko ajan tarve hankkiutua yhä vastuullisempiin
ja haastavampiin tehtäviin. Riitasta tuli Kalevala Korun
kaupallinen johtaja vuonna 1997. Hän bongasi Hesarissa työpaikkailmoituksen, missä tehtävän edellytykset täyttyivät hänen kohdallaan täydellisesti. Tätä pestiä kesti kolme vuotta. Sen jälkeen hän siirtyi toisaalle
markkinoinnin, muotoilun ja vientimyynnin tehtäviin.
Koruun Riitta palasi vuonna 2005, jolloin muualla hankittu työkokemus sopi jälleen uuteen tehtävään erinomaisesti. Hänestä tuli Kalevala Korun ja Lapponia
Jewelryn myynti- ja markkinointijohtaja. Tätä tehtävää
Riitta hoiti kuutisen vuotta kunnes hänet valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Markkinointitausta soveltuu
hyvin Kalevala Korun kaltaisen luovan brändiyrityksen
toimitusjohtajalle.
Työn paras puoli on Riitan mukaan se, että siinä on
hyvä kombinaatio luovuutta, taiteellisuutta ja taloutta.
Riitta kertoo tekevänsä työtä idearikkaiden, luovien ja
taitavien ihmisten ympäröimänä uutta luoden. Tylsiä
päiviä hänellä ei juurikaan ole. Aina voi ideoida uusia
avauksia tai vanhan kehittämistä entistä paremmaksi.
Riitta ei jaa omaa ajankäyttöään työhön ja vapaa-aikaan kovin selkeästi, vaan ajattelee aikaa kokonaisvaltaisesti. Hän pitää työstä ja työnteosta, eikä laske tunteja. Toki hän huolehtii jaksamisestaan viettäen aikaa
perheen kanssa veneillen ja ulkoillen, sekä lenkkeillen
koiran kanssa.
Hyvä johtaja ja hyvät alaiset
Riitta on ollut sekä mies- että naisjohtajien alaisuudessa. Kokemuksen perusteella hänestä molemmat ovat
tarvittaessa yhtä tiukkoja. Yksi Riitan uran parhaista
esimiehistä oli mies. Häneltä Riitta kertoo oppineensa paljon johtamisesta; rohkeutta, luovaa ongelmanratkaisua ja uskoa omiin kykyihin sekä alaisten tasapuolisen kohtelun tärkeyden. Yrityksen menestyksen
perusta on hyvä johtaja ja hyvät alaiset. Johtajana
Riitta pyrkii itse olemaan keskusteleva ja sparraava.
Hänestä johtajan työ on palvelutehtävä. Johtajan rooli
on auttaa alaisia onnistumaan. Johtajan pitää tukea,
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antaa vastuuta ja vapautta, mutta vaatia myös tuloksia.
Riitan mukaan hyvä alainen on suora ja rehellinen ja
ottaa asiat puheeksi tarvittaessa. Hän hoitaa tehtävänsä itsenäisesti ja vastuullisesti, mutta uskaltaa pyytää
apua, tukea ja sparrausta silloin, kun kokee niitä tarvitsevansa. Hyvällä alaisella on terve itsetunto eikä hänen
tarvitse päteä muiden kustannuksella. Hän on ns. hyvä
tyyppi.
Työyhteisön pelisäännöt, naiskiintiö ja lasikatto
Riitta on vakuuttunut, että motivaatioon ja yhteishenkeen tarvitaan selkeä suunta siitä, mihin yritys on menossa ja mihin itse kukin voi sitoutua. Vahva arvopohja
on tärkeä. Kalevala Korussa se tarkoittaa mm. sitä, että
työyhteisön pelisäännöt ovat kaikille samat. Henkilöstön pitää tietää missä mennään. Toimitusjohtajalla ja
muilla esimiehillä on suuri vastuu ihmisten ajan tasalla
pitämisessä. Asiat eivät saa tulla yllätyksenä. Kalevala
Koru vetää puoleensa erityisesti naisia työntekijöiksi,
ja yrityksen henkilöstöstä naisia onkin kaksi kolmasosaa. Tähän on varmasti vaikuttanut se, että yritys
on naisorganisaation, Kalevalaisten Naisten Liiton,
omistuksessa.
Riitta kannattaa kiintiöitä yritysmaailmassa, koska
naisjohtajat ovat edelleen vähemmistönä ja erityisesti
hallituksissa heitä on vähän. Hän ei usko, että kaikki
hallituksissa istuvat miehet ovat fiksumpia kuin yksikään nainen. Kiintiöt voisivat toimia ratkaisuna siirtymävaiheen ajan, jotta naiset pääsevät näyttämään
osaamisensa. Lasikattoa Riitta ei ole huomannut, vaan
hän uskoo, että kyvyt pääsevät esiin ja vievät eteenpäin uralla.
Kalevala Koru
Kalevala Korun menestystä on rakennettu pitkäjänteisesti ja viisaasti. Tämän on suurelta osin mahdollistanut Kalevalaisten Naisten Liiton rooli pitkäaikaisena
omistajana. Syntyaikoinaan, 1930–luvun loppupuolella, yrityksen korut resonoivat suomalaisten kansallistunteeseen, mutta tuotteita lähdettiin pian myös näkemyksellisesti kehittämään siten, että ne vastaisivat
yhä uusien kuluttajaryhmien ja uusien aikakausien
vaatimuksiin. Riitta uskoo, että yrityksen päättäjät ovat
aina olleet vahvasti ajan hermolla ja ymmärtäneet yrityksen roolin kulloisessakin maailmanajassa.
Yksi yrityksen keskeisistä arvoista on kotimainen valmistus. Se on myös omistajalle, Kalevalaisten Naisten
Liitolle, keskeinen asia. Tuotantoprosessi, käytössä
oleva teknologia sekä tuotannon väen rautainen ammattitaito ovat kilpailutekijöitä, jotka mahdollistavat
laadukkaiden korujen valmistuksen Suomessa. Riitta uskoo, että paras tulos saadaan, kun henkilöstön
osaaminen otetaan käyttöön voimavarana. Yrityksen
päämarkkina-alue on Suomi. Vientimyynnistä suurin
osa tulee nykyisin verkkokaupan kautta.

Toimitusjohtaja Riitta Huuhtasen
lempikoru on tämän vuoden Roosa
nauha–koru. Roosa nauha 2017–koruksi
valittu Naisen ääni kertoo yksilön
rohkeudesta, joka yhteen koottuna voi
muuttaa maailmaa. Suomalaisnaisten
äänioikeutta julistava koru roosalla
kivellä tukee myös rintasyövän vastaista
arvokasta työtä. Kalevala Koru lahjoittaa
Roosa nauha–keräykseen 10 euroa
jokaisesta myydystä Roosa nauha–
korusta.

Kalevala Koru puhuttelee laajaa kansanjoukkoa. Naistenpäivänä lanseerattu Sylkevä tyttö herätti hämmennystä. Yritys sai siitä enemmän palautetta kuin mistään
muusta pitkiin aikoihin. Kun myöhemmin keväällä
yritys esitteli suomalaisia naisia kannustavan Kesyttämätöntä kauneutta–teeman, viesti loksahti kohdalleen. Yleisö ymmärsi nyt myös Sylkevän tytön viestin.
Kalevala Korun pyrkimyksenä on luoda koruja erilaisiin tarpeisiin ja erityyppisille kohderyhmille. Uutuudet
syntyvät brändin tavoitteiden, kohderyhmäanalyysien
ja muotoilijan luovuuden synteesinä.
Soroptimisti 2017
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Soroptimisti
koko sydämellä
Marja – Leena Puntila, SI Forssa

Kuva: Kalle Saastamoinen

Marja – Leena Puntila, SI Finlandin
kunniajäsen, pitkän linjan Soroptimisti
sekä kansainvälisillä että kotimaisilla
areenoilla, asuu Jokioisissa ja toimii
aktiivisesti klubissaan SI Forssassa. Maa – ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa,
nykyisessä LUKE:ssa, lammastutkijana
päättyneen työelämän jälkeen Marja – Leena
ei suinkaan ole jättänyt lampaita. Hän on
edelleen kiinnostunut suomenlampaan
villan laadun kehittämisestä ja on vastikään
mm. luennoinut aiheesta. Marja – Leenaa
kiinnostaa suomalainen ruokaketju ja
kierrätyskuviot. Hän on monessa mukana,
kuntoilee ja harrastaa lausuntaa; häntä voi
luonnehtia sanoilla sosiaalinen, helposti
innostuva, lähimmäisistä huolehtiva ja
verkostoitunut. Marja – Leena on Soroptimisti
koko sydämellä.
Päätös, joka elämässäni on vaatinut eniten rohkeutta, on lähtö nuorena agronomina 1960–luvun lopulla
USA:han oppimaan pihvikarjan kasvatuksesta ja
jalostuksesta. Lihakarjan kasvatus oli tuolloin nostamassa päätään Suomessa. Olen kotoisin Valkeakoskelta, ja siellä sijaitsevalle
Yhtyneitten Paperitehtaitten Lotilan tilalle oli tuotu
Yhdysvalloista ensimmäiset
mustat aberdeen angus–eläimet.
Ilman patruuna Juuso Waldenin
vaikutusta en olisi päässyt harjoittelijaksi Wye Plantationin koetilalle, missä Marylandin yliopisto johti tutkimuksia ja, mistä Suomeen tuodut angus–eläimet olivat peräisin. Näin Elias Lönnrotin
emäntäkoulun vt. johtajuus, tilanhoito ja opettajan
tehtävät Sammatissa saivat jäädä! Anguksella tehdyt
tutkimukset ovat olleet alkusysäystä kiinnostukseeni
tutkimustyötä kohtaan. Opiskelin Marylandin ja Cornellin yliopistoissa kummassakin yhden lukukauden.
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On muistettava, että tuohon aikaan Yhdysvalloissa oli
voimakasta rotusyrjintää mustia kohtaan. Martin Luther King taisteli mustien kansalaisoikeuksien puolesta
– ‘Minulla on unelma’. Suvaitsevaisuuden esitaistelija King murhattiin minun USA:ssa oloni aikana. Olin
USA:ssa 16 kk, minä aikana opin paljon ja sain hyödynnettyä tietojani jatko-opinnoissani ja tehtävissäni.
Nuo kuukaudet opettivat hyväksymään erilaisuutta ja
kasvattamaan suvaitsevaisuutta.
USA:ssa perehdyin nautojen ultraäänitutkimuksiin.
Professori, jonka opissa olin Cornellin yliopistossa,
kutsui minut ultraäänilaitteen demonstraatioon Englantiin, kun olin jo palannut Suomeen ja töissä yliopistolla. Sain professorini vakuuttumaan elävien eläinten
ultraäänimittauksista ja, kun rahoitus järjestyi, saimme hankittua kotieläinten jalostustieteen laitokselle
Scanogram–ultraäänikuvauslaitteen. Maisteri–graduni
tein aiheesta ‘Ultraäänimittaukset nuorten sonnien
teuraslaatua
arvioitaessa’.
Kymmenen
vuotta olin Hämeenlinnassa Lihateollisuuden tutkimuskeskuksessa ruhojen parissa.
Kun siirryin tutkijaksi
Jokioisiin, aloitimme
heti täällä karitsojen
selkälihaksen ja pintarasvan paksuuden ultraäänimittaukset. Mainitut mittaukset otettiin pian mukaan lampaitten jalostusvalintaan ja ovat käytössä edelleen. Mittaukset jatkuvat
kentällä tänäkin päivänä.
Luonnonvarakeskuksen ylläpitämässä Maaseutu- ja
kotieläinpuisto Elonkierrossa Jokioisilla selviää miten luonnonvaroja tutkitaan, ja miten tutkimus siirtyy
käytäntöön. Puistossa nähdään havainnollisesti, mistä
ruoka tulee ja miten ruoantuotanto vaikuttaa ympäristöömme. Puistossa laiduntavat harvinaiset kyyttölehmät kuin myös hevoset ja lampaat. Viljat, yrtit ja
ketokukat kukoistavat. Koululaisille ja opiskelijoille
Elonkierto tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen
oppimisympäristön. Tutkijoille Elonkierto mahdollistaa
ainutlaatuisen tiedonlevityspaikan.
Tänäkin vuonna, jo neljättä kertaa toteutettu, Lasten
Maatalousnäyttely Mansikki houkutteli sateesta
huolimatta tuhansia lapsiperheitä. Näyttelyn eläimet
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pupuista poneihin ja aaseista alpakkoihin kiehtoivat
lapsia. Vähemmän tuttuja olivat villasiat ja miniaasit.
Suomi 100–juhlavuoden kunniaksi Mansikissa vieraili
arvovaltainen eläin – Ypäjältä tuotu Presidentti Tarja
Halosen omistama suomenhevonen Ypäjä Tarja. Sen
kanssa varmaan tuli otettua monta selfietä!

Arjen turvaajat
Mervi Liimatainen, SI Karhula
Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja

Luonnonvarakeskuksen tiedeteltat monipuolistavat
Mansikkia. Esillä oli kuusen ja männyn siemeniä, käpyjä ja taimia. Tehtävänä oli yhdistää oikeat osat oikeaan
puulajiin. Mielenkiintoista oli myös verrata oman ”käpälänsä” jälkeä suden tassun jälkeen. Kasviteltassa selvisi, mitkä lajit ovat suosikkeja nyt, mitä syötiin sata
vuotta sitten. Vein veljentyttäreni tyttären, 8–vuotiaan
Elsan kokeilemaan käsinlypsyä kumiutareilla. Kerroin,
että isotäti oppi lypsämään viisi vuotiaana!
Tekstiilien uusiokäyttö ja kierrätys ovat aihe, jota
voidaan lähestyä myös taiteen ja kulttuurin kautta.
Usein ajatellaan että taide ja kulttuuri kukkivat ainoastaan suurissa kaupungeissa. Tämä ei totisesti pidä
paikkaansa. Sen osoitti Kulttuuriyhdistys Kuvion järjestämä tapahtumaviikko teemoinaan kierrätys ja rajojen
rikkominen avantgarden hengessä. Viikko huipentui
Jokioisten Tietotalolla järjestettyyn puettavan taiteen
Avantgarde Fashion show–näytökseen. Siihen osallistui yli 20 taiteilijaa, joukossa taiteilijat myös Japanista ja Ranskasta. Kierrätys–teemaan kuului mm. taulun
valmistaminen kierrätysmateriaaleista. Kierrätysmateriaaleista oli myös luotu uskomattomia huumorilla
höystettyjä pukuja muotinäytökseen. Yksi vaikuttava
puku oli nimeltään talvisota 2017. Kokonaisuuteen
kuului valkoisen mekon lisäksi sinistä nauhaa, sauvat
ja vatsan kohdalle ripustettu ampumataulu, jossa oli
osuman jälki. Puvun suunnittelijan lähtökohtana oli
Suomi 100–juhlavuosi. Sauvat kädessä kuvaavat sitä,
että vaikka samaa matkaa kuljetaan, niin jokainen hiihtää omaa latuaan.
Eläkkeelle jäätyäni olin perustamassa tänne Jokioisten seudulle Jokivarsien Lausujat–lausuntaryhmää.
Olemme toimineet nyt 8 vuotta. Esiintymisaiheemme
ovat olleet mitä erilaisempia: runoja elämän
varrelta, runoja rakkaudesta ja elämästä, kiitosrunoja, toiverunoja,
runoja Miina Sillanpään hengessä. Jokioisilla syntyneen Miinan
juhlavuosi oli viime
vuonna, kun tuli kuluneeksi 150 vuotta hänen syntymästään. Tänä vuonna
Jokivarsien Lausujilla on tulossa Suomi 100–juhlavuoden esitys ‘Kauan eläköön Suomi’. Lempirunoni on
Helvi Juvosen Kalliopohja. Sen toinen säkeistö alkaa:
‘Katso pohjoista taivasta’. Jenni Haukion runoteoksen
nimi on tästä runosta – siinä on juuri nuo samat sanat:
‘Katso pohjoista taivasta’.

Maanpuolustusnaisten Liitto on
valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena
on mm. maanpuolustustiedon, - taidon ja
-tahdon lisääminen. Liitto yhdistää eri-ikäisiä
naisia, joille yhteistä on isänmaallisuus ja
maanpuolustushenkisyys.
Maanpuolustusnaisten Liitto on perustettu vuonna
2004, kun reservin upseerien naiset ja aliupseerien
naiset yhdistyivät. Juuret ovat syvemmllä, ja vanhimmat yhdistykset ovat lähemmäs 70 vuotta vanhoja.
Vanhimmat jäsenet ovat lottia. Liitossa on 72 yhdistystä, joissa yhteensä noin 2200 jäsentä. Varsinainen toiminta tapahtuu yhdistyksissä. Kokousten lisäksi tehdään retkiä, kuullaan esitelmiä ja vieraillaan paikoissa,
joihin ei välttämättä muuten pääsisi. Varautumiseen
ja turvallisuuteen liittyvien taitojojen opetusta ovat
tarjonneet mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kurssit, kuten katuturvallisuus, maastotaidot ja kyberturvallisuus.
Liiton omaan koulutusohjelmaan kuuluva uusi tuote,
Arjen turvallisuus–kurssi muodostuu mm. hätäensiavun ja alkusammutuksen harjoituksista sekä erilaisista kodin turvallisuuteen liittyvistä asioita, esim. kotivara, kotitapaturmat.
Perusosan suorittanut, arjen turvaaja,
osaa turvata myös
lähimmäisensä arkea.
Kouluttautumista voi
jatkaa syvemmälle tasolle esim. viestintään,
järjestö- tai harjoitustoimintaan. On myös mahdollista
kouluttautua kouluttajaksi tai erikoistua johtamiseen.
Perimmäisenä ajatuksena on omata taidot, joilla toimia yhteiskunnan erilaisissa kriisitilanteissa.
Soroptimisti 2017
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Soroptimist Nordic Leadership
Academy Öölannissa
Kuvat: Minna Lahti

SNLA:n juuret löytyvät sekä Makedoniassa
ensimmäisen kerran järjestetystä Soroptimist
Leadership Academystä että vuoden
2014 Nordic Forum – tapahtumasta,
johon pohjoismaiset soroptimistit
osallistuivat yhdessä. Leadership Academy
on koulutusohjelma nuorille naisille,
tavoitteenaan auttaa heitä kehittämään
potentiaaliaan johtajuuteen, valmistaa
heitä johtotehtäviin ja luoda heille
verkostoitumismahdollisuuksia.
Nordic Forum osoitti meille, että yhteispohjoismaisesti tehden onnistumme luomaan hienoja projekteja. SNLA suunniteltiin lukuisten Skype kokousten sekä
yhden yhteisen tapaamisen aikana syksystä 2016 lähtien. Työryhmän työtä tuki ja ohjasi pohjoismaisten
soroptimistiunioneiden presidenttien ohjausryhmä.
Rahoituksesta suurin osa saatiin Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä SIE:lta.
Ensimmäinen SNLA luonnonkauniilla Öölannin saarella 26.–30.6.2017 toteutui Ruotsin toimiessa vetäjänä. Kansanopistolle, joka sijaitsi peltojen keskellä, kokoontui 23 naista joista 5 suomalaista, osalla
nuorista on juuret pohjoismaiden ulkopuolella. Nämä
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Minna Lahti, SI Finland, past presidentti 2016 – 2018
rohkeat, upeat 18–30–vuotiaat naiset viettivät tiiviin,
työntäyteisen, aktiivisen viikon yhdessä oppien, uutta kokien ja itseään haastaen. Heidän opettajinaan
sekä mentoreinaan toimi yhteensä 10 ruotsalaista,
norjalaista ja tanskalaista naista, joista suurin osa on
soroptimisteja. Kaikki opettajat osallistuivat hankkeeseen vapaaehtoispohjalta. Jokaisesta pohjoismaasta
oli mukana soroptimisteja auttamassa ja tarkkailijoina.
Päivien aikana osallistujat mm. saivat tietoa soroptimisti–järjestöstä, pohtivat omaa unelmaansa, oppivat
esiintymistekniikkaa, projektijohtamista, itsetuntemusta, viestintää (myös kansainvälistä) ja taloutta. Jokainen nuorista suunnitteli ja toteutti esitelmän omasta unelmastaan sekä osallistui ryhmätyöhön. Ryhmistä
yksi keskittyi SNLA viikon arviointiin ja muut pohtivat
soroptimisti–järjestön tilaa ja tulevaisuutta. Nuorten
naisten selkeä viesti oli, että meidän on oltava näkyvämpiä, avoimempia ja markkinoitava itseämme paremmin sekä oltava helpommin löydettävissä sosiaalisessa mediassa. Tasa-arvosta osallistujat haluaisivat
viedä viestiä jo varhaiskasvatusikäisille nuorten toteuttamana. Soroptimisti järjestön sisällä toimivaa tytärtai nuoriso-organisaatiotakin he pohtivat. Toivottavasti saamme monet näistä sukupolvensa roolimalleista
liittymään järjestömme aktiivisiksi jäseniksi.
Seuraava SNLA järjestetään 25.–29.6.2018 paikkana
Röros, Norja. Vuonna 2019 on Suomen vuoro.

PARASTA SUOMELLE! KOULUTA JOHTAMAAN

Naiset pystyvät
samaan kuin miehet
Marjatta Björknäs

Soroptimisti – lehdellä oli tilaisuus haastatella
muutamaa SNLA – koulutusohjelmaan
osallistuneista nuorista. Mielenkiintoista
oli kuulla heidän kokemuksiaan tästä
intensiivisestä kesäisestä opiskeluviikosta
yhdessä muiden Pohjoismaiden nuorten
kanssa.
Mikä on tulevaisuuden unelmasi?
Erica: Unelmani vaihtelevat jatkuvasti, mutta yksi tämänhetkisistä unelmistani on päästä pelastajaksi. Haluan osoittaa, että naiset pystyvät samaan kuin miehetkin. Teen töitä unelmani eteen VPK–harrastukseni
muodossa. Toimin hälytystehtävissä ja nuoriso-osaston kouluttajana.
Anni: En tällä hetkellä ole vielä siinä vaiheessa elämää
että minulla olisi muita konkreettisia suunnitelmia kuin
olla onnellinen. Asetan itselleni enemmän lyhyentähtäimen tavoitteita joista muutama tällä hetkellä on valmistuminen ja ulkomailla harjoittelu.
Micaela: Minulla on paljon unelmia ja haaveita, niin
isoja kuin pieniäkin. Haluan olla onnellinen, mitä ikinä
teenkin. Haluan vaikuttaa maailmaan ja auttaa muita
ja tehdä kovasti töitä saavuttaakseni myös lyhyen aikavälin tavoitteita, kuten suorittaa näyttelijäopintoni
loppuun Skotlannissa. Näyttelijänä tahdon saada ihmiset pohtimaan asioita ja siten töilläni vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan.
Uskotko, että SNLA–koulutusohjelmasta on hyötyä
tulevaa uraasi ajatellen?
Erica: Olen varma, että koulutusohjelmasta on minulle
paljon hyötyä tulevaisuuttani ajatellen. Se antoi minulle avaimet erilaisten ryhmien johtamiseen ja opetti
minua luottamaan itseeni enemmän.
Anni: Koulutusohjelmasta oli hyötyä itseni muovaamisessa ja uskon, että siitä on hyötyä, kun liityn työelämään urasta riippumatta.
Micaela: Varmasti. Sain kontakteja ja rohkeutta tuoda vahvemmin esille omia ajatuksiani. Lähdin mukaan
avoimin mielin, ja yllätyin positiivisesti.

Ovatko nuoret kaikissa maissa samanlaisia, onko
samoja tavoitteita, samantapaista suhtautumista
tulevaan, vai onko eri maiden nuorten asenteissa
merkittäviä eroja?
Erica: Vaikka kaikilla osallistujilla oli erilaiset taustat ja
mieltymykset, jotka vaikuttavat heidän tavoitteisiinsa,
kaikilla oli innokas ja rohkea suhtautuminen tulevaan.
Omalla tavallaan he kaikki haluavat tehdä töitä maailman parantamiseksi.
Anni: Meillä oli kaikilla erilaiset maailmankatsomukset
ja arvot, ja aivan erilaiset kokemukset elämässä, mutta
jaoimme positiivisen asenteen ja hyväksyimme eroja
toisissamme.
Micaela: En koe, että oli mitään suurempia eroja; kaikilla tapaamillani nuorilla oli tavoitteita ja he halusivat
tehdä töitä niiden eteen.
Uskotko, että sait sellaisia kontakteja, joihin olet
yhteydessä jatkossa?
Erica: Olen varma, että olen jatkossa yhteydessä saamiini kontakteihin.
Anni: Ehdottomasti. Lähennyimme enemmän kuin
uskoin mahdolliseksi viikossa. En tiedä onko kontakti
kylläkään oikea sana, koska pikemminkin sain sydänystäviä.
Micaela: Kyllä, haluan pitää yhteyttä uusiin ystäviini ja
muihin tutustumiini henkilöihin myös jatkossa.
Mitkä kolme asiaa jäi mieleesi kotiin tuomisena?
Erica: Kolme kotiin tuomista ovat saamani kontaktit,
opit johtajuudesta ja parantunut itseluottamus.
Anni: Mindfulness, stressinhallinta sekä ymmärrys
siitä, että vaikka epäonnistuisit sata kertaa, niin sinun
tarvitsee vain onnistua kerran että pääset takaisin liikkeelle.
Micaela: Hieno porukka on jäänyt päällimmäiseksi mieleen. Antoisat keskustelut mukavien ihmisten
kanssa, ja meidän saamamme materiaalit, joista löytyy
jatkossakin hyödynnettävää

Soroptimisti 2017
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Savonlinnan Oopperalounas

25 vuotta nuorten asialla
Merina Hovi, SI Savonlinna

‘Monet hyvät ideat kypsyvät itsekseen ja
kun niitä tarvitaan, ne pitää vain osata
poimia ajallaan. Savonlinnan Soroptimistien
menestystuote, oopperalounas, on tästä hyvä
esimerkki.’
Näin totesivat oopperalounaan alulle panneet klubimme voimanaiset, radiotoimittaja Maija Jalkanen ja
oopperajuhlien hallinnossa näkyvillä paikoilla vaikuttanut Anja Valtonen. Molemmat toimivat kiinteässä
suhteessa oopperajuhliin, ja tunsivat siten hyvin oopperan solisteja. Maija Jalkanen jatkoi: ’Olin haastatellut oopperalaulaja Jaakko Ryhästä radioon, ja sisäpiiri
tiesi, että hänet on valittu Savonlinnan oopperajuhlien vuoden taiteilijaksi 1994. Päätimme, että kysytään
Ryhästä esiintymään ensimmäiselle oopperalounaalle.
Soitin hänelle. Hän vastasi myöntävästi, ja siitä se lähti.’ Edellä kerrotut tiedot oopperalounaan historiasta
perustuvat Annikki Saari–Kokkosen kirjoittamaan
Savonlinnan Soroptimistiklubin 40–vuotishistoriikkiin.
Maija Jalkanen ja Anja Valtonen vetivät oopperalounasta yli 10 vuotta. Joka kesä esiintyjänä oli nimekäs
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oopperajuhlien solisti, ja stipendin saajana lahjakas
musiikin opiskelija, joista monet ovat jo tänä päivänä kuuluisia oopperalaulajia. Vakiosäestäjänä oopperalounaalla on toiminut pianisti Hannu Salmenkivi.
Vuodesta 2006 oopperalounasta on vetänyt pitkäaikainen klubimme jäsen Riitta Vahela–Kohonen tiiminsä kanssa, ja tilaisuuden juontajana on jo pitkään
ansiokkaasti toiminut Helena Strand.
Ensi kesänä oopperalounas järjestetään jo 25. kerran!
Tilaisuus on lauantaina 28.7.2018 klo 12 Ravintola
Paviljongilla, missä on tarjolla herkullinen kolmen ruokalajin menu pöytiin tarjoiltuna. Pääsyliput maksavat
42 euroa, ja niitä voi tilata ennakkoon klubin sähköpostiosoitteesta savonlinna@soroptimistit.fi. Esiintyjänä lounaalla on baritoni Kristian Lindroos, joka on
mm. Lappeenrannan laulukilpailujen miesten sarjan
voittaja 2016.
SI Savonlinna kutsuu kaikkia ensi kesänä oopperalounaalle.
Sisaret vasemmalta: Ulla Sallinen, Joanna Kupisz, Soili
Pelkonen, Riitta Vahela–Kohonen, Helena Strand, Luise
Liefländer–Leskinen, Merina Hovi, Annikki Saari–Kokkonen ja
Riitta Kärkkäinen. Kuva: Ilpo Hovi
Viereisen sivun kuva Tuuli Takalasta: Hans Björknäs

PARASTA SUOMELLE! NOSTETTA NUORILLE

Anna palaa ja
usko itseesi!
Merina Hovi

Sopraano Tuuli Takala esiintyi Savonlinnan
Soroptimistien oopperalounaalla viime kesän
heinäkuussa. Yleisö kuunteli lounaalla Tuulin
laulua henkeään pidätellen ja ihasteli hänen
yllään ollutta Jukka Rintalan suunnittelemaa
lumoavan kaunista iltapukua. Oopperajuhlilla
Tuuli lauloi Rigolettossa Gildan roolin.
Soroptimisti – lehdellä oli mahdollisuus
haastatella Tuulia.

Miten on koulutusmahdollisuuksien laita alallasi?
Hyviä musiikkiopistoja löytyy ympäri Suomen, ja samoin hyviä konservatorioita. Ammattiopintoihin päästessä vaihtoehtoja on vähemmän, joka on tavallaan
sääli, mutta erittäin hyviä vaihtoehtoja kuitenkin on –
kuten Ammattikorkeakoulut Helsingissä, Tampereella,
Turussa, Oulussa, Kuopiossa ym. sekä tietenkin Taideyliopiston Sibelius–Akatemia. Lisäksi koko maailma
pullollaan erinomaisia musiikinopiskelupaikkoja.

Mikä sai Sinut lähtemään musiikin tielle?

Missä laulat nyt seuraavan vuoden aikana?

En oikeastaan alun perin valinnut musiikkia, vaan se
pikemminkin valitsi minut. Synnyin erittäin musikaaliseen perheeseen ja sukuun. Harrastin musiikkia jo ihan
taaperoikäisestä alkaen, mutta ammattimuusikoksi
päätin ryhtyä vasta lukion jälkeen. Halusin työskennellä musiikin parissa, mutten tiennyt vielä tarkemmin,
millä tavalla. Aloitin ammattiopintoni Musiikkikasvatuksen osastolla Sibelius–Akatemiassa, ja vasta myöhemmin laulu ja ooppera veivät toden teolla mennessään. Päätin sitten panostaa täysillä laulamiseen.

Minulla on solistikiinnitys tällä hetkellä Dresdenin Valtionoopperaan (Semper–ooppera), Saksassa. Tulevana
kautena mm. Olympian, Yön kuningattaren, Blonden,
Gildan, Metsälinnun sekä Marzellinen (Fidelio) roolit.
Lisäksi esiinnyn Berliinin, Essenin ja Toulonin oopperoissa Yön kuningattarena. Alkuvuodesta 2018 laulan
Tampereella uudessa Suomen sisällissota-aiheisessa
Veljeni vartija–oopperassa Amanda Rossin roolin, ja
kesällä 2018 palaan taas Savonlinnan Oopperajuhlille
Margueriten rooliin, Gounod:n oopperassa Faust.

Hyvän äänen lisäksi, mitä ominaisuuksia tarvitaan
menestykseen?

Mikä on ollut urasi mieleenpainuvin kokemus?

Hyvän äänen ja hyvän laulutaidon lisäksi tarvitaan sinnikkyyttä ja periksi antamattomuutta – paljon! Sekä
takapuolilihaksia, koska töitä täytyy tehdä jatkuvasti
itseään kehittääkseen ja kun vaatimukset kasvavat. Sopiva analyyttisyys on myös hyvä piirre ja auttaa itsensä
kehittämisessä. Erittäin tärkeää on löytää itselle sopivat ja hyvät opettajat ja mentorit, jotka osaavat auttaa
ja viedä hommaa eteenpäin. Näiden lisäksi tarvitaan
avoin ja positiivinen mieli, rohkeutta ja vähän hyvää
tuuriakin, intohimoa unohtamatta!
Tärkein neuvosi nuorelle naiselle, joka havittelee
uraa musiikin parissa?
Anna palaa, tee töitä unelmasi eteen, usko itseesi,
kuuntele sydäntäsi äläkä lannistu vastoinkäymisistä!

Yksi vaikuttavimpia kokemuksia ihan urani alkutaipaleelta oli laulaa Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa
Wagnerin Lohengrinia! Teos ja musiikki ja produktio
olivat niin upeat, ja tuntui aivan etuoikeutetulta saada
olla mukana ja osana tätä kokonaisuutta. Olipa minulla
myös kyseisessä teoksessa ihan pieni roolikin – ensimmäinen Savonlinnassa – joka toi kokemukseen oman
erityisyytensä. Lisäksi kuoro oli täynnä upeita ystäviä
ja kollegoita! Koko kesä Savonlinnassa oli unohtumaton! Toinen mieleenpainuva, tuoreempi kokemus oli
roolidebyyttini Gildana Verdin Rigolettossa Dresdenin Semper–oopperassa. Tämä oli ensimmäinen suuri
roolini Dresdenissä ja ensimmäinen Verdin oopperani,
joten jännitystä piisasi! Mutta taas kerran kokemus oli
upea – musiikki ja produktio ovat hienot, kollegat ja
kapellimestari erittäin lämpimiä ja kannustavia ja henki ja tunnelma ensi-illassa maaginen. Myös yleisöltä
saimme mahtavan vastaanoton!
Soroptimisti 2017
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Kuva: Hans Björknäs

Soroptimistit ja Zontat yhdessä
Jaana Lappalainen, SI Finland, tiedottaja

SI Finland ja Zonta International Piiri 20
järjestivät 10.7.2017 Porin SuomiAreenassa
keskustelutilaisuuden ‘Nainen – kenen
omaisuutta olet?’. Sopivasti provosoiva
kysymyksenasettelu keräsi mukavasti väkeä
paikalle ja sai keskustelijat toimittaja Leena
Riekon vetämänä heti tarttumaan aiheeseen.

Kuva: Jaana Lappalainen

Ylhäällä panelistit vasemmalta: Riitta Särkelä, Laura Londén,
Kai Mykkänen ja Tuija Talvitie.
SI Finlandin presidentti Asta von Frenckell ja Zontien
governor Tuija Kirveskari-Tähtinen, ministeri Kai Mykkänen.
Keskellä: Marjatta Björknäs, Marja–Leena Puntila, Kaija
Hapuoja ja Tuula Pohjola.
Alhaalla: yleisö seuraa keskustelua kiinnostuneena.
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Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä
korosti, että ihmisarvo on jakamaton perusoikeus ja jo
pelkkä ajatus siitä, että joku omistaa toisen on mahdoton. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen piti tärkeänä, että kehitysapu kohdentuisi naisten ja tyttöjen koulutukseen. – On tärkeää, että tytöt
voivat olla koulussa tarpeeksi kauan, jotta he pystyvät
päättämään omasta elämästään ja tietävät, että ainoa
vaihtoehto ei ole mennä nuorena naimisiin ja saada
paljon lapsia. Jos tytöt eivät käy koulua, köyhyyden
kierre usein periytyy ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.
YK:n apulaispääsihteeri Laura Londén totesi, että on
surullista nähdä, että vielä vuonna 2017 naisten ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan päivittäin jopa länsimaisissa sivistysvaltioissa. CMI:n toiminnanjohtaja Tuija
Talvitie oli sitä mieltä, että olipa kriisi millainen tahansa, sen vaikutus tyttöjen ja naisten asemaan on aina
hyvin dramaattinen. Talvitie korosti, että konfliktien
ratkaisussa on jopa tutkimustietoa siitä, että silloin,
kun naisen mukana olo toiminnassa on konkreettista,
rauhanprosessin lopputulokset ovat parempia. Naisten rooli rauhanrakentamisessa on tunnistettu, mutta
silti käytännössä naisia näkee vieläkin vähän käytännön rauhantyössä.

PARASTA SUOMELLE! ORANGE DAY

Orange Day
– SI Vaasa in Action!
Kirsti Melin, SI Vaasa – Vasa

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri
aloitti vuonna 2008 kampanjan, joka nimesi
jokaisen kuukauden 25. päivän väkivallan
vastaiseksi päiväksi eli Orange Day:ksi.
Marraskuun 25., YK:n kansainvälinen päivä
naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi,
käynnistää Ihmisoikeuksien päivänä, 10.
joulukuuta, päättyvän 16 päivän jakson,
jolloin eri yhteisöjä kehotetaan järjestämään
tapahtumia väkivallan vastustamiseksi.
Väkivallan vastaisen tapahtuman
järjestäminen marraskuussa on muodostunut
jo perinteeksi Vaasassa, keskittyen erityisesti
naisiin ja lapsiin kohdistuvaan perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaan.
Ensimmäinen väkivallan vastainen tapahtuma nimeltään ’Hiljainen mielenosoitus’ järjestettiin Vaasassa
vuonna 2014. Tapahtumassa mukana olleet Vaasan
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat oli meikattu pahoinpidellyn näköisiksi, ja he istuivat tai seisoivat
paikoillaan hiljaisina Vaasan suurimmassa kauppagalleriassa, Rewell Centerissä, lauantaina vilkkaimpaan
ostosaikaan. Idea saatiin alun perin Uumajasta. 2015
tapahtuma noudatti melko lailla edellisen vuoden kaavaa nimellä ’Hiljaa oleminen ei enää auta’. Tapahtumat herättivät runsaasti median ja kaupunkilaisten
huomiota. Soroptimistien ohella järjestäjinä olivat
Vaasan Ensi- ja turvakoti, Länsi-Suomen Rikosuhripäivystys sekä 2015 lisäksi UN–Women.
Vuonna 2016 tapahtuma siirrettiin ulkoilmatapahtumaksi Vaasan Kirkkopuistoon. Järjestäjinä olivat edellisten lisäksi Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupungin
kulttuurikeskus ja nuorisopalvelut, SPR:n suomalainen
osasto, Zonta-naiset, Plan ja Taiteen edistämiskeskus.
Järjestäjätahot kutoivat neulegraffiteja, jotka kiinnitettiin Vaasan puistokatujen puihin parin viikon ajaksi.
Tapahtumailtana Kirkkopuistossa oli oranssein valoin
valaistuja telttoja symbolisoimassa koteja. Telttojen
oranssit valot kuvasivat kotien hyvinvointia; sammuneet valot taas sitä, että kodissa ei kaikki ollut hyvin.

Itse tapahtumassa esitettiin aiheen mukaisia puheita,
lauluja, musiikkia ja tanssia. Valkokankaalta katseltiin
’Tarinakengät’–videota, jossa väkivallan uhriksi joutuneet naiset kertoivat oman tarinansa.
Tämän vuoden väkivallan vastainen tapahtuma järjestetään Vaasassa lauantaina 18.11.2017. Rewell
Centerissä on luvassa aiheeseen liittyvää musiikkia,
tanssia, puheita, lapsille puuhastelua, ilmapalloja ja kilpailuja. ’Tarinakengät’–esitys uusitaan. Paikallinen lauluntekijä Erik Sjöholm esittää säveltämänsä ja sanoittamansa erityisesti Oranssi–päivään tarkoitetun viisun. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää Elina Viitasaari
UN–Women–järjestöstä aiheena ’Naisiin kohdistuva
väkivalta ja YK:n työ sen vähentämiseksi.’ Järjestäjätahot ovat samat kuin edellisenä vuonna ja he esittelevät kauppakeskuksessa oman järjestönsä toimintaa.
Torilla on pieniä mökkejä, joita lapset ja lapsiperheet
saavat maalata. Novian sosionomi- ja estenomiopiskelijat järjestävät lapsille siellä myös muuta ohjelmaa.
Edellisen vuoden neulegraffitit kootaan yhteen isoiksi
verkostoiksi, jotka kiinnitetään kirjaston puistoon merkiksi siitä, että verkostoituminen ja vertaistuki auttavat
myös perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohtaamisessa ja
siitä toipumisessa.

SI Vaasan sisaret kiinnittämässä puihin neulegraffiteja.
Kuvat: Hans Björknäs
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PARASTA NAISILLE! OWN THE FUTURE

SIE:n kongressi Firenzessä
– Own The Future

Saija Kuusisto–Lancaster, SI Finland, varagovernor, 2017 – 2019

Heinäkuisen Soroptimist International of
Europen kongressin mieleenpainuvimpia
osioita oli omasta mielestäni STEM eli Science,
Technology, Engineering ja Mathematics, ja
ajatuksia herättävä keskustelu siitä, miten
saada lisää naisia kiinnostumaan näistä
tieteen, teknologian, insinööritaidon ja
matematiikan piiriin kuuluvista aloista.
Firenzessä neljä ansioitunutta naista, puolalainen fyysikko Agnieszka Zalewska, italialainen matemaatikko
Susanna Terracini, saksalainen insinööritaitoa edustava Corinna Salander sekä belgialainen molekyylibiologian ja genetiikan ammattilainen Christine van
Broeckhoven esittivät kukin omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä sai heidät alun perin kiinnostumaan teknologia-alasta ja miten he ovat pystyneet
etenemään johtaviin tehtäviin näillä miesvaltaisilla alueilla. Kuulimme, että vuoteen 2020 mennessä Euroopan teknologiayritykset tarvitsevat lähes 1,5 miljoonaa
uutta työntekijää, ja tällä hetkellä naisten osuus on
vain 17 %. Tarvitaan siis toimenpiteitä, jotta myös tytöt
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kiinnostuisivat opinnoista näillä tällä hetkellä miesvaltaisilla aloilla ja keinoja, joilla entistä useammat naiset
etenisivät urallaan johtotehtäviin teknologiayrityksissä. Henkilöstön diversiteetti, monimuotoisuus, ymmärretään nykyään liiketoiminnan kannalta keskeisenä
strategisena voimavarana, jonka johtamisen tavoitteena on saavuttaa organisaatiolle kilpailuetua. Yritysten
selkeä tavoite onkin rekrytoida merkittävästi lisää naisia tuomaan erilaista näkökulmaa liiketoimintaan!
Lasikatto – vai sittenkin tahmea lattia?
Itse allekirjoitin heistä varsinkin Christinen ajatukset.
Hän kertoi, että on vuosien varrella saanut tiimiinsä sekä nuoria miehiä että naisia ja havainnut heissä
selvän eron: nuori mies, vailla kokemusta tai muita
merkittäviä meriittejä, on valmis hyppäämään miten isoihin saappaisiin hyvänsä. He uskovat itseensä
ja pärjäämiseensä, eivätkä epäröi myydä itseään ja
osaamistaan jopa ylisanoin. Suuri osa nuorista naisista on vaatimattomampia, epäröivämpiä ja nöyrempiä
ja heiltä puuttuu samanlainen itseluottamus ja vahva
ego. Christine kyseenalaistikin esityksessään lasikaton
olemassaolon ja painotti, että itse oli sitä mieltä, että

PARASTA NAISILLE! OWN THE FUTURE
naisten etenemisen STEM–aloilla estää pikemminkin
tahmea lattia. Tällä hän tarkoitti sitä, että nuoret naiset eivät edes yritä ponnistaa urallaan eteenpäin ja
ylöspäin vaan tietoisesti pysähtyvät sellaiselle tasolle,
jossa ei vaadita esimerkiksi ylipitkiä työpäiviä tai runsasta matkustamista. Isoäidit ja anopit – moni Suomen
Soroptimistikin molempia – saivat noottia: kun nuori
nainen saa ensimmäisen lapsensa ja palaa äitiyslomalta takaisin työelämään, on lapsen jättäminen vieraan
hoitoon usein kova paikka. Jos tämä tuore äiti joutuu
lisäksi työtehtäviensä takia matkustamaan, on paikka
vieläkin tiukempi, eivätkä kommentit ’Taasko sinä olet
lähdössä reissuun?’ ilahduta vaan kääntävät puukkoa
jo valmiiksi avoimessa haavassa. Muistammehan kaikki olla rohkaisevia ja auttaa näitä nuoria äitejä selviämään tästä uudesta tilanteesta, sen sijaan, että vahingossa lisäisimme paineita.

Italialainen matemaatikko Susanna Terracini pitämässä
esitystä Firenzen kongressissa. Kuvat: Anna Seljamo

Itseluottamuksen puute naisten urallaan
etenemisen esteenä

Mentoroinnilla naisia STEM–alojen johtaviin
asemiin

Omat kokemukseni nuorten naisten rekrytointitilanteessa ilmenevästä itseluottamuksen puutteesta
ovat hyvin samankaltaisia kuin Christine van Broeckhovenin. Olen urani aikana Sandvikilla rekrytoinyt
hankinnan ammattilaisia erilaisiin tehtäviin Suomen
lisäksi myös mm. Ruotsissa, Australiassa ja Kiinassa.
Esimerkiksi hankintapäällikön tehtävään saattaa hakea kokenut, monta yliopistotason tutkintoa omaava
kielitaitoinen nainen, joka haastattelutilanteessa tästä
huolimatta voi esiintyä epävarmasti ja osaamistaan
aliarvioiden. Lukemattomia kertoja haastatteluun taas
on marssinut nuori mies, nipin napin koulusta päässyt,
joka on takuuvarma siitä, että pärjää eikä itse epäile
yhtään omaa osaamistaan.

Olen tällä hetkellä mukana SIE:n mentorointityöryhmässä. Tiimimme tavoite on kehittää eräänlainen työkalupakki, sisältäen koulutuksia, materiaaleja, mentoreita ja mentoroitavia, jonka avulla unionit eri puolilla
Eurooppaa voisivat polkaista liikkeelle omat mentorointiohjelmansa. Olen vakuuttunut siitä, että jos saisimme nuorille uransa alkuvaiheessa oleville lahjakkaille naisille keskustelupariksi kokeneita, itseensä uskovia
vahvoja soroptimistinaisia, pystyisimme vaikuttamaan
tähän asenneongelmaan, ja saamaan sitä kautta yhä
useampia naisia myös Suomessa etenemään STEM–
aloilla johtaviin asemiin. Lasikatoista kyllä pääsee läpi,
mikäli asenne on kohdallaan!

Suomesta kongressiin osallistuivat
vasemmalta Minna Lahti, Katri Penttinen,
Kirsti Varis, Saija Kuusisto–Lancaster, Hanna
Mattila, Kaija Hapuoja, Kirsti Saarnivaara ja
Anna Seljamo.
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Kuva: Hans Björknäs

Women, Water and Leadership
SI President´s Appeal 2017 – 2019
Tuula Pohjola, SI Finland, eteläisen alueen varapresidentti

SI presidentti Mariet Verhoef – Cohenin
vetoomus 2017 – 2019 tukee maailman
laajuisesti sellaisia koulutus- sekä muita
hankkeita, joilla naisille ja tytöille taataan
vesivarojen hoitoon ja veteen liittyviin
ammattiuriin tarvittava pätevyys, kokemus ja
koulutus.
SI presidentin vetoomus maailman vesiasioiden puolesta on globaalisti todella ajankohtainen. On ennustettu, että 1,8 miljardia ihmistä kärsii puhtaan veden
puutteesta vuonna 2025 – siis seitsemän vuoden kuluttua. Tosiasiahan on, että vain naiset voivat mikrotasolla organisoida tämän vesiasian kehittyvissä maissa
( ja sama pätee myös suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita). Mutta totta on myös, että naisia ei juurikaan
löydy kestävän kehityksen eikä vesiasioiden johtotehtävissä.
YK:n yleiskokous julisti puhtaan veden ihmisoikeudeksi vuonna 2010. Maapalloa kutsutaan siniseksi planeetaksi, koska sen pinta-alasta 70 prosenttia on vettä.
Vesi on kuitenkin rajallinen luonnonvara, joka uusiutuu hitaasti hydrologisen kierron kautta.
Maailman vesitilanne heikkenee jatkuvasti saastumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös väestönkasvu, kaupungistuminen ja teollisuuden nopea
kasvu lisäävät rajallisten vesivarojen kysyntää ja luovat
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haasteita veden riittävyydelle. Viimeisen 50 vuoden aikana veden kulutus on lähes kaksinkertaistunut.
Maailman vedestä 97,5% on suolaista ja 2,5% on makeaa vettä. Makean veden määrästä suurin osa on
kiinteää jääpeitettä tai jäätikköä. Koko maailman vesivarannoista käytettäväksi jää vain vajaa yksi prosentti.
Pohjoismaalaisesta näkökulmasta vesiasiat eivät ole
kriittisiä, koska meillä on toimiva puhtaan veden jakelujärjestelmä ja jätevesien keräily- ja puhdistusjärjestelmä. Mutta monessa EU:n jäsenmaassakin vesiasiat
ovat keskinkertaisesti tai huonosti hoidettuja niin kunnissa ja kaupungeissa kuin teollisuudessakin.
Suomessakin toisen maailmansodan jälkeen 1940– ja
1950–luvulla teollisuuden jätevedet päästettiin pääasiassa puhdistamattomina luontoon. Onneksi yhteiskunnassamme herättiin jätevesien käsittelyyn globaalisti melko varhaisessa vaiheessa. Muuten olisimme
nyt yhtä huonossa tilanteessa kuin useimmat valtiot,
sillä Suomen järvet on pääsääntöisesti hyvin matalia
ja näin ollen pilaantuminen olisi voinut olla lopullista.
Toki muutamia pilalle sotkettuja järviä meilläkin löytyy.
Itämeri onkin sitten toinen asia: me emme ole yksin
Itämeren rannalla vaan Venäjä, Puola, Baltian maat,
Saksa, Ruotsi ja Tanska ovat olleet ja ovat edelleen
kuormittamassa tätä pohjoista merialuetta. Pohjoismaat ovat hoitaneet tonttiaan paremmin, mutta kyllä
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meilläkin on osuutemme tähän Itämeren tämänhetkiseen huonoon tilaan. Maanviljelystä aiheutuvat valumat – etenkin lannoitteiden fosfori – ovat yksi suuri
syy Itämeren huonoon tilaan.
Lisäksi Venäjältä ja Puolasta ( ja osin myös Baltiasta)
tulee Itämereen valumia teollisuuden kaatopaikolta ja
myös käsittelemättömiä jätevesiä. EU:n jäsenvaltioita
koskevan EU:n lainsäädännön mukaan on jätevesien
käsittelylle selvät säännöt. Mutta lainsäädännön valvonta ja sanktioiden langettaminen lainrikkomuksista
sen sijaan ei aina toimi. Venäjän ei tarvitse noudattaa
EU:n ympäristölakia.
Suomalaiset ja virolaiset matkustaja-alukset eivät laske jätevesiään Suomenlahdelle vaan jätevesitankit
tyhjennetään satamissa. Samoin satamissa olevia jätteiden kierrätysmahdollisuuksia käytetään ja jäteastiat
useimmiten tyhjennetään asianmukaisesti. Globaalit
risteilyalukset, joita kesäaikaan on paljon liikkeellä Itämerellä, on houkuteltu ilmaisilla satamien jätepalveluilla tuomaan jätteet maihin. Esimerkiksi Helsinki tarjoaa tällaisen palvelun. Yhä useammin alukset jättävät
jätevetensä maihin käsiteltäväksi. Vuonna 2016 lähes

90 % kansainvälisistä risteilylaivoista jätti jätevettä
Helsingin sataman laitureilla.
Itämeren erityisalueelle on astumassa voimaan käymäläjätevesien jättökielto uusille laivoille 1.6.2019. Nykyisille risteilylaivoille määräaika on 1.6.2021 ja laivat,
jotka saapuvat Itämeren ulkopuolelta ja purjehtivat
suoraan Pietariin, saavat siirtymäajan 1.6.2023 saakka
(Lähde: Helsingin Satama http://www.portofhelsinki.
fi/helsingin-satama/ymparistovastuu/ymparistovaikutusten-hallinta).
Suurin riski Itämerellä on öljyn kuljetus Venäjältä Suomenlahden kautta jalostamoille. Kaksoispohja–alukset
öljynkuljetuksessa eivät ole kaikilla toimijoilla käytössä. Lisäksi myös rahtilaivojen pohjakosketuksia Suomenlahdella tapahtuu aina silloin tällöin.
Yhteenvetona voi todeta, että Itämeren tilanne on aivan viime vuosina parantunut – hitaasti – mutta parantunut kuitenkin. Mutta vielä olemme kaukana siitä 50
vuoden takaisesta tilanteesta, kun vesi Suomenlahden
rannoilla oli kirkasta ja täysin uimakelpoista. Työtä on
edelleen tehtävänä Itämeren tilan parantamiseksi.

Uudenkaupungin
Itämeri – ilta
Taina Engros, SI Uusikaupunki
Uudenkaupungin vanha slogan kuului aikaisemmin
’Kaupunk merem parttal’. Vaikka kaupunki on 400–
vuotisjuhlavuotensa kunniaksi ottanut käyttöön uuden tunnuslauseen, ei meri mihinkään ole hävinnyt.
Niinpä onkin varsin luontevaa että klubi otti vastaan
alun pitäen SI Finlandin esittämän ja SI Turun jatkaman
haasteen. Esitelmätilaisuus otsikolla Itämeren suojelu
järjestettiin Uudenkaupungin Vahterussalissa lokakuun toisena maanantaina, jolloin uusikaupunkilaisilla
on vakinainen kokousiltansa.
Parituntiseen esitelmätilaisuuteen oli lähetetty kutsu
Länsirannikon soroptimistiklubien lisäksi myös muille Vakka–Suomen alueen naisjärjestöille. Koska aihe
on sekä ajankohtainen että kiinnostava myös suurelle
yleisölle annettiin mahdollisuus osallistua maksutta tilaisuuteen.
Uusikaupunkilaisilla oli ilo saada vieraakseen alan
asiantuntija omasta sisarverkostosta, eteläisen alueen
varapresidentti, TKT Tuula Pohjola. Hänen esitelmänsä kosketteli globaalisti ympäristön ja merien tulevaisuutta ja uhkakuvia. Niin ikään hän kertoi ajankohtaisia asioita Itämeren nykytilasta.

Itämeri–illan esitelmöitsijät Tuula Pohjola ja Piia Nurmi

Toisena alustajana kuultiin KTM Piia Nurmea Turun
Ammattikorkeakoulusta. Hän kertoi erityisestä meriroskis–projektista, joka toteutetaan Turun kaupungin
ja Wärtsilä Oy:n tuella. Tämä, alun pitäen australialainen keksintö perustuu mereen sijoitettavaan astiaan
joka pumppaavan liikkeen avulla kerää roskat. Opiskelijat tyhjentävät tarvittavin välein roskiksen ja analysoivat sen sisällön. Samalla raportoidaan jätemäärät
ja laatu sekä pyritään keksimään materiaaleille uusiokäyttöä. Kysymys on kokeiluprojektista, jonka tulokset
raportoidaan niin ikään edelleen säännöllisesti. Lähitulevaisuudessa meriroskis tulee myös kaupallisesti
saataville yksityisten ihmisten käyttöön.
Molemmat alustukset virittivät vilkkaan keskustelun ja
kysymyksiä, joita olisi ollut enemmänkin, ellei aikataulu olisi rajoittanut.
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Let´s Stand Up
for Women
Renata Trottmann – Probst, SIE President 2017 – 2019
Defending women against all violations

Kaksivuotiskautensa SIE:n Presidenttinä
aloittanut Renata Trottmann–Probst tahtoo
taistella ihmiskaupaa, tyttöjen silpomista,
lähisuhdeväkivaltaa, vainoamista ja lapsisekä pakkoavioliittoja vastaan. Hän haluaa
puolustaa naisten ihmisoikeuksia, oikeutta
koulutukseen, samanpalkkaisuuteen,
mielipiteen ilmaisuun ja tasa-arvoiseen
kohteluun kaikilla elämän alueilla. Hän pyytää
meitä kaikkia toimimaan ja vaikuttamaan
naisten oikeuksien puolesta. Let´s Stand Up
for Women!
I thank SI Finland for giving me this opportunity to
address Soroptimists in your beautiful country at the
very beginning of my term as SIE President. I feel very
strongly about the importance of reaching out to
members throughout our entire Federation, and I look
forward very much to meeting Finnish Soroptimists
personally in the years ahead.
Speak out and be active
I have chosen protecting and advancing women’s
rights as the focus of my biennium. Trafficking, FGM,
domestic violence, stalking and child and forced marriage are all very real threats to our society. It is not
only a question of being vigilant about these injustices
and infringements of women’s rights, it is also crucial
to speak out and be active. With its 34,000 members
in 62 countries, Soroptimist International of Europe is
in an ideal position to make a different. For all the importance of cultural tolerance and respect for other
beliefs, we must and will defend our freedoms. And
this is why my slogan for the next two years is ‘We
Stand Up for Women’!
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And when I encourage Soroptimists to stand up for
women, I am asking you to defend women against all
violations, not only violations in the physical sense,
but also the violations of basic human rights for women, such as the right to education, the right to equal
pay, the right to equal access to justice, or simply the
right to express ourselves! As we look to the future of
our organisation, I am convinced that we can reach a
younger demographic with these initiatives.
You already made your voices heard!
Excellent projects have been realised, such as last
year’s Best Practice Award winner in the category
Violence against Women, SI Turkey, with their outstanding and creative evolution workshop for the victims of violence, or SI Norway’s longstanding efforts
against human trafficking in Moldova, or the projects
presented during the 16 days of activism last year. The
presence of the five Scandinavian Unions at the Nordic Forum in 2014 where you ‘made your Soroptimist
voices heard’ is a further example of how we have long
stood up for women’s issues!
Advocacy furthers our causes
I firmly believe in the effectiveness and power of advocacy. Therefore, together with our global organisation,
Soroptimist International, we will engage in strong advocacy work at Federation level to further our causes.
I feel this is where the Federation can play a strategic
role thanks to the combined power of all the Unions
and Single Clubs. I sincerely hope that SI Finland will
follow my call to nominate an Advocacy Director to
facilitate this work!
More interaction with membership
I have a lot more to say and to share. We are a great
organisation, but if we want to remain a powerful force for women and if we want to effectively champion
women’s causes, we must gain the support of younger
women. Combined with the wisdom and experience
of our “older” Soroptimists, the ideas and energy of
younger women who share our values are central to
our future.
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Governorit
koolla
Kirsti Varis, SI Finland, governor 2013 – 2017,

Governorien kokous järjestettiin SIE:n
kongressin edeltävinä kiireisinä päivinä 12. –
14.7.2017 helteisessä Firenzessä, kaupungin
vanhassa historiallisessa keskustassa.
Governorit oli kutsuttu 12.7. pohtimaan ’Soroptimistien tulevaisuuden haasteita’. Keskustelu oli vilkasta ja
polveilevaa päättyen vanhojen konkareiden Kreikan
Popi Athanassioun ja Portugalin Lénia Lopesin väliseen värikkääseen sanailuun järjestön arvoista.
Kokouksen tärkeimmäksi asiaksi nousivat vaalit eli uuden hallituksen sekä toimihenkilöiden valinta kaudeksi
2017–2019. SI Finlandin presidentti Asta von Frenckell
valittiin ääntenlaskijaksi ja hän voinee vahvistaa viiden
tunnin hikisen urakan äänestyslappujen parissa. SIE:n
presidenttinä 2017–2019 toimii tähän tehtävään kaksi vuotta sitten valittu sveitsiläinen lakinainen Renata
Trottmann–Probst, ja vuoden 2019–2021 SIE:n presidentiksi valittiin kokouksessa sympaattinen, krakovalainen ekonomi Anna Wszelaczynska Puolasta.
Apurahoja jaettiin 107 500 euroa, joista 3 000 euroa
SI Kuopion ehdokkaalle lääketieteelliseen jatkokoulutukseen ja 6 000 euroa SI Tammerkosken ehdokkaalle
lentäjäkoulutukseen. Action Fund–rahastosta jaettiin
47 180 euroa klubien kansainvälisiin projekteihin.
Vuoden SIE projekti–tunnustuksen sai SI Cognac–
klubi, joka on avannut ja ylläpitää Suzanne Noeël–nimistä, väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten keskusta. Best Practice Award–tunnustuksia myönnettiin
useille klubeille hyvistä projekteista, ja ne ovat luettavissa SIE:n verkkosivuilla.
SIE:n Peace Price, joka
on palkintosummaltaan
20 000 euroa ja jaetaan
kahden vuoden välein,
myönnettiin
naisoikeusaktivisti Gégé Katana
Bukurulle. Hän on oman
turvallisuutensa vaarantaen tehnyt jo neljännesvuosisadan työtä naisten
oikeuksien edistämiseksi
sodan repimässä Kongossa.

Governorit Irma Rosenius–Sutela ja Kirsti Varis Firenzen
governorkokouksessa. Kuva: Asta von Frenckell

Olen ollut mukana toimikunnassa, joka työsti SIE: n
Women in Sport – mens sana in corpore sano –
projektia, tarkoituksena nostaa liikunnan merkitys
naisten ja tyttöjen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
keskeiseksi osaksi. Varainkeruu SIE:n Women in Sport–
palkinnon kartuttamiseksi tapahtuu klubien hyväntekeväisyystapahtumien kautta. SI Helsingin ja SI Helsinki III:n järjestämä Porvoon Kulloonkylän naisten golf
tuotti huimat 1 500 euroa palkintorahaa! Vuosi 2017
oli pilottivuosi ja nyt Firenzessä haluttiin jakaa 2 000
euron Sport Prize–palkinnot kaikkien kolmen kategorian parhaille ehdokkaille. Urheilija–palkinnon sai
rytminen voimistelija Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese (Italia), joukkue–palkinnon Soma Zafer Sport
Girls’ Football Team (Turkki) ja valmentaja–palkinnon
jalkapallovalmentaja Cecilia Andrén Nyström (Ruotsi). Palkinnot jaettiin GM:n jälkeen juhlallisesti SIE:n
kongressissa ja mielihyvää tuotti SI Helsinki–klubin
’Kolmen maahanmuuttajatytön hiihtokoulu’–ehdotuksen erityismaininta.
Kiitollisena haluan lopuksi sanoa, että oli hienoa saada
päätös pitkään jatkuneelle soroptimisti–tehtävien hoitamiselle ulkomaisilla areenoilla, minulle mieluisassa
upeassa Firenzessä.

Soror Optima Golfilla
tukea nuorille
Rauni Allinen, SI Lahti
Soror Optima Golf 2017 pelattiin elokuun lopulla
Lahden Golfin Mestari–kentällä Takkulassa. Kiertopalkinto matkasi Saloon ja sen vei mukanaan Anneli
Heinonen, SI Salo, tuloksella 31 bogey–pistettä. Tarkin
pelaaja oli Kirsti Varis, SI Helsinki, joka pääsi lähimmäs
lippua, 536 cm, väylällä 8. Pisimmän driven löi väylällä
10 Liisa Nurmi, SI Lahti. Kisan tuotto lahjoitettiin lasten ja harrastustoimintaan. 2018 tavataan Salossa!
Soroptimisti 2017
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Nainen Nepalissa
Leena Sorvali, SI Lahti

Vuosien ajan AMK – lehtori Anne Meretmaa
lähetti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita
kansainväliseen vaihtoon Aasiaan, erityisesti
Nepaliin. Niiden vuosien aikana hänelle syntyi
erityinen suhde tähän maahan ja ihmisiin
siellä. Oli kuitenkin yksi iso ongelma, joka ei
jättänyt Meretmaata rauhaan sen jälkeenkään,
kun säännölliset vierailut Nepaliin työn
puolesta loppuivat: tyttökauppa, joka
ravistelee Aasiaa ja erityisesti Nepalia vuosi
vuodelta pahemmin. ‘Jos minulta kysytään,
miten Nepalin naisia voi parhaiten auttaa,
vastaukseni on selvä: tukemalla koulutusta ja
naisten voimaannuttamista. Vain naiset itse
voivat katkaista kierteen, johon he ja heidän
tyttärensä ovat joutuneet’, Meretmaa vastaa.

Hindulaisuudessa on traditio, jonka mukaan miehen
kuollessa hänen polttorovionsa sytyttäjänä pitäisi olla
hänen poikansa, jotta miehen sielu pääsisi liikkumaan
kohti parempaa elämää. Muun muassa tästä syystä
tyttölasten syntyminen perheeseen on yhä tänä päivänä kirous. Niinpä tyttösikiöiden abortoiminen on
tavallista.

Mistä kumpuavat Nepalin moninaiset ongelmat?

Kun Meretmaa selvitteli tyttökaupan uhreiksi joutuneiden naisten taustoja, hän ei yllättynyt siitä, että dalitit ovat joukossa enemmistönä, mutta myös monien
etnisten ryhmien tytöt ovat suosittuja markkinoilla.
Sen sijaan hän oli yllättynyt kuullessaan, että joissakin
dalitien alakasteissa on käytäntöjä, joissa tyttö ennen
naimisiinmenoaan saa harjoittaa prostituutiota ansaitakseen perheelleen rahaa. Valitettavasti tytöt, jotka

Elinolosuhteiltaan hyvin haasteellisessa ja köyhässä
maassa elää vuorten eristäminä useita kymmeniä etnisiä ryhmiä, joilla on oma kielensä ja kulttuuriset tapansa. Nepal oli myös aikanaan maailman ainoa hindukuningaskunta, jonka tiukka kastijärjestelmä langetti
ihmisille hyvän tai huonon osan syntymän perusteella.
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Tyttöjä ei lähetetä kouluun, sillä heitä tarvitaan kotitöissä. Tytön syntymä on kirous myös siksi, että edelleen myötäjäiskäytäntö hallitsee avioliittomarkkinoita,
vaikka sekin on kielletty lailla vuosikymmeniä sitten.
Tytöstä on vain kuluja perheelle. Jos äiti kohtelee tytärtään alentavasti, anoppi tekee sitä vielä häijymmin,
ja tytär tullessaan äidiksi ja anopiksi jatkaa samaa käytäntöä, koska ei tiedä muita tapoja toimia.
Tyttökauppa

YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN
ovat joutuneet tyttökaupan uhreiksi ja tuotu takaisin
kotimaahan, eivät monesti pääse takaisin omaan kotiin. Perhe häpeää hyväksikäytettyä tytärtään, joka ei
ole enää kelvollinen avioliittomarkkinoilla. Tässäkin
kohdassa tytön päällä on kaksinkertainen kirous.
Kun aiemmin tytöt vietiin lähinnä Intiaan, tänä päivänä heidät saatetaan lähettää Intian kautta minne tahansa maailman kolkkaan väärän henkilöllisyyden ja
muutetun iän turvin. Heidän löytämisensä on lähes
mahdotonta. Pelkästään Intiassa arvellaan olevan jopa
300 000 nepalityttöä bordelleissa. Köyhyys, naisen
huono asema ja erityisesti lukutaidottomuus saattavat
syrjäisten seutujen tytöt alttiiksi tyttökaupalle. Houkuttimena on raha, mutta myös lupaus tytön kouluttamisesta ja pääsemisestä paremman elämän alkuun.

Nepalissa toimii useita järjestöjä joiden päätehtävä
on tyttökaupan ehkäisy. Ne tekevät yhteistyötä rajaviranomaisten kanssa ja päivittäin pystytään estämään
tyttöjen vientiä. Niillä on myös toimintaa, jolla tyttöjä
haetaan kotiin erityisesti Intian suurten kaupunkien
bordelleista. Tärkein näistä järjestöistä on kaksikymmenviisivuotias Maiti Nepal, jonka perusti aikoinaan
eronnut naisopettaja. Sen työntekijät etsivät tyttöjä muun muassa Intian bordelleista ja tuovat heidän
takaisin Nepaliin. Maiti Nepal on saanut myös kiinni
välittäjiä ja ihmiskauppiaita, jotka on saatettu tuomittaviksi. Tästä huolimatta, tytöt Nepalin syrjäkylillä eivät
ole turvassa niin kauan kuin he ovat vailla koulutusta
ja omaa ääntä.
Kuvassa vasemmalla Anne Meretmaa ja lapset laulavat
Hämähämähäkkiä. Kuva: Juha Tanhua

Soroptimisti – vieraita
Japanista
Heidi Pyhälahti, SI Turku - Aboa

Sattumien kautta tapahtuu usein mukavia
asioita – niin alkoi myös SI Turku–Aboan ja
SI Osaka–Naniwan klubien yhteydenpito.
Japanilaisen ystävyysklubin sisaret viettivät
alkusyksystä viikon Turku–Aboan vieraina.
Michiko Sagan, Sachiko Maekawa, Yasuko Taguchi,
Yukiko Yonezawa, Noriko Matsushita ja Setsuko Konishi kokivat omien sanojensa mukaan yhden elämänsä ihanimmista viikoista Turku–Aboa–klubin vieraina
Turussa. Naisille oli järjestetty viikon aikana runsaasti
ohjelmaa, josta erityisesti Sari Valasvuon luona vietetty sisarten yhteinen ilta mustikkapiirakan, teen ja
kahvin merkeissä sekä jo syksyntuoksuinen merellinen
ilta luonnonkauniissa Ruissalon Kuuvassa Sannamari
Suomen huvilalla jäivät erityisesti mieleen. Turussa oli
toki vierailtava myös nyt 50–vuotiaassa Wäinö Aaltosen museossa Jacob Hashimoton näyttelyssä yhdessä
turkulaissisarten kanssa. Helsinki–päivänä kaksi turkulaissisarta vei naiset Ateneumiin, jossa japanilaisia
viehätti erityisesti suomalainen muotoilu Alvar Aalto
–näyttelyssä.
’Muutama vuosi sitten yövyin sattumalta Osakassa
hotellissa, jossa näin naisjoukolla tutut soroptimistiviirit. Hetken päästä olinkin jo heidän kokouksessaan’,
nauraa kaupungissa tuolloin työmatkalla ollut Sari
Valasvuo. Englantia taitava Michiko Sagan alkoi pitää
yhteyttä Sariin ja hänen kauttaan koko klubiin. Valasvuo on tavannut Sekä Saganin että hänen sisarensa
Sachiko Maekawan perheineen useampaan otteeseen
Osakassa. Myös naisten iäkäs äiti on soroptimisti.

Kuva: Mira Sandelin

Michiko Sagan kertoo, että Osaka Naniwa–klubi viettää tänä vuonna 30–vuotisjuhlavuottaan. Klubi aloitti
keräyksen opaskoirien saamiseksi Kansain sokeainyhdistykselle sekä Osakassa käynnistettyyn ’Yes to life,
no to drugs’–kampanjalle. Klubi lahjoittaa rahaa myös
useampaan muuhun hyvinvointikampanjaan, kouluille
ja on myös tukenut maanjäristysten uhreja. Suurimmat
yksittäiset keräyksemme ovat hyväntekeväisyysgolfturnaus joka maaliskuu sekä vuosittainen teatteri- tai
muu taide-esitys, kertoo Sagan.
Klubin naiset ovat korkeasti koulutettuja, mutta valtaosa heistä on jo seitsemänkymppisiä. Klubikokoukset ovat siksi päivisin ja tapaamisia on tiuhaan: naiset
keskittyvät nyt arjessaan hyväntekeväisyyteen. Naisen
asema Japanissa oli toiseen maailmansotaan saakka
hyvin vaikea. Sodan jälkeen muutos oli kuitenkin merkittävä, ja nyt naiset kokevatkin olevansa jokseenkin
tasa-arvoisia – tosin joillain ikäihmisillä ja maaseudulla yhä näkyy asennetta, että naisen paikka on lapsen
kanssa kotona, ruuanlaittajana ja taloudenhoitajana,
harmittelee Sagan.
Soroptimisti 2017
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KULTTUURIUUTISET

Naisten Ääni
verkkojulkaisu
Marjatta Björknäs

Naisten Ääni on Suomalaisen Naisliiton
ideoima ja hallinnoima nettijulkaisu.
Julkaisun tarkoitus on tuoda kertomuksin
esiin naisten merkitys yhteiskunnan
rakentajina 100 – vuotiaassa Suomessa.
Nettijulkaisu on hyväksytty Suomi 100 –
hankkeeksi.

Julkaisuun on tähän mennessä tallennettu runsaat 500
tarinaa naisten monipuolisesta vaikuttamisesta ja selviytymisestä. Mukana on eri asemassa toimineita ja
toimivia naisia, vahvoista vaikuttajista tavallisiin arjen
ahertajiin. SI Finlandin vuonna 2013 julkaiseman Naisten Matkassa–paremman elämän puolesta kirjan
idea oli samanlainen. Kirjasta onkin siirretty useita tarinoita kirjoittajien luvalla Naisten Ääni–verkkojulkaisuun. Soroptimistit ovat lisäksi ahkerasti kirjoittaneet
julkaisuun uusia kertomuksia arvostamistaan naisista.
Ahkerin kirjoittaja, SI Lahden Leena Sorvali, on kirjoittanut yli 20 pienoiselämäkertaa julkaisuun. Naisten
Ääni–verkkojulkaisun kirjoitukset on luettavissa osoitteessa www.naistenaani.fi

Kosketettu
Anne Meretmaa

Kosketettu on kirja kahden suomalaisnaisen
kokemuksista tyttökaupan raastamassa
Nepalissa ja Intiassa.
’Halusin kuvata tapahtumia kahden eri-ikäisen naisen
näkökulmasta. Heidän kokemuksensa matkan alkutaipaleella ovat erilaiset kuin yö ja päivä, valo ja varjo,
mutta lopulta heidän elämänsä vieraissa olosuhteissa
saa hyvin samankaltaisia piirteitä. Olen halunnut kertoa siitä, ettei tässä kahtia jakaantuneessa maailmassa
ole viisautta, joka tulee lännestä ja tyhmyyttä, joka hallitsee muuta maailmaa. Kun elää jonkin aikaa vieraassa
kulttuurissa, alkaa ymmärtää, että on erilaisia tapoja
elää ja ratkaista ongelmia. Me kaikki voimme olla siinä toistemme tukena ja oppaina. Kirjan kertojanaisten
elämän kokemus Aasiassa muutti syvästi.’
Kuva: Juha Tanhua
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Häpeähäät
Irmeli Kaario, SI Espoo
Häpeähäät–kirjaa esittelee Marjatta Björknäs. ’Liitelen yksinäni ohi tähtisikermien,
ohi mustan aukon, joka ei vedä minua puoleensa. Totean, että taivasta ei ole, on vain
tämä päättymätön musta avaruus, jota tähdet valaisevat’. Yli kahdeksan vuosikymmentä eläneen kirjoittajan laaja-alainen sivistys, elämänkokemus ja monet matkat
eri maanosiin yhdistettyinä villinä versoavaan mielikuvitus- ja unimaailmaan luovat
novellien pohjan. Niistä heijastuu pakahduttava rakkaus, kosminen yksinäisyys ja
unelma.

Minä Bonnie, mies Clyde
Leena Sorvali, SI Lahti
Kun toinen käteni murtui, jouduin pysähtymään. Silloin muistin pöytälaatikkoni ja
kaivoin mustakantisen vihkoni esiin. Se pani muistot kiertoon. Korvissani alkoi soida
60–luvun hitti Bonnie & Clyde. Samalla aloin miettiä elämäni taustoja. Oivalsin, miten merkittävästi miehet olivat vaikuttaneet elämäni kulkuun kaikissa sen käänteissä.
Miehet muovasivat minusta itsenäisen ja rohkean naisen. Vahvat eväät tähän kasvuun sain jo lapsuudessa ja ennen kaikkea kannustavalta ja ymmärtäväiseltä isältäni.
Näistä aineksista syntyi kirjani Minä Bonnie, mies Clyde – Oodi elämäni miehille.

Jooseppi, Joki – Ylösen isäntä
Annikki Saari – Kokkonen, SI Savonlinna
Romaani isoisästä lähentää sukupolvia toisiinsa
Savonlinnan klubin jäsen Annikki Saari–Kokkonen julkaisi keväällä äitinsä isän elämäkerran, joka on täynnä monenlaista elämänviisautta. Maalaistalossa nuoren isännän
piti tulla toimeen vallanhaluisen leskiäitinsä kanssa ja samalla yrittää elää onnellista
perhe-elämää. Kaikki onnistui, myös rakentaminen ja viljely sekä kanssakäyminen
sukulaisten kanssa.

Siivellä – kalenteri 2018
Heli Kolho, SI Vantaa
Heli Kolhon kauniilla valokuvilla ja Tuula Turusen herkillä runoilla syntyi
jälleen lumoava kalenteri vuodelle 2018. heli.kolho@kuvasuomi.fi.
Levin Hullu Porossa on tänä talvena ihailtavana valokuvaaja Helin Kolhon
Siivellä – Siipien hipaisuja kameralla–näyttely
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Hädänalaisten aktiivinen
puolustaja on poissa
Anu Wulff, SI Kuopio
Kuopion soroptimistiklubin perustajajäseniin kuulunut diplomikosmetologi Eila Mytkäniemi–Ruskola menehtyi 24.1.2017 Kuopiossa 89–vuoden ikäisenä. Hän ennätti olla aktiivisesti mukana
klubin toiminnassa 50 vuotta vuosina 1959–2009 osallistuen
mm. säännöllisesti kuukausikokouksiin. Eila oli erityisen kiinnostunut työstä hädänalaisten ja syrjäytyneiden lasten ja perheiden
hyväksi Suomessa. Hänen suosituksestaan Kuopion soroptimistiklubi tuki pitkään SOS–lapsikylän toimintaa. Klubin jäsenyys
oli hänelle arvokas asia. Sisarensa pojille hän oli usein kertonut
siitä, mitä kehittävää hän oppi aina soroptimistien kokouksissa
ja, miten tarpeellista hänen oli olla hyvien ihmisten seurassa. Eila
asui viimeiset vuotensa palvelutalossa Kuopiossa Saaristokaupungissa. Huoneensa seinälle hän oli ripustanut kuvan soroptimistien kokouksesta. Soroptimistisisarena hän jäi mieleemme
aina ystävällisenä ja tyylikkäänä grand old ladynä.

Eila Mytkäniemi – Ruskola
Kuva: Hannu Lindgren

SI FINLAND ONNITTELEE

Olkaamme vilpittömiä ystävyydessämme ja osoittakaamme tahtoa rauhaan ja ymmärrykseen!
Olkaamme halukkaita auttamaan ja palvelemaan!
Asettakaamme aina korkeita tavoitteita itsellemme ja tehkäämme
työmme sydämellä ja vastuuta kantaen!
– Soroptimistin vetoomus, alkuperämaa Norja, suomennos SI Helsinki – Erottaja –

SI Helsinki 65 vuotta 12.5.2017
SI Seinäjoki 60 vuotta 6.3.2017
SI Vaasa – Vasa 60 vuotta 7.3.2017
SI Pohjois – Pirkanmaa 60 vuotta 9.3.2017
SI Kouvola 55 vuotta 24.2.2017
SI Jämsä 55 vuotta 25.2.2017
SI Kajaani 55 vuotta 11.3.2017
SI Loviisa – Lovisa 55 vuotta 23.5.2017
SI Imatra 50 vuotta 7.6.2017
SI Järvenpää 50 vuotta 8.6.2017
SI Kemijärvi 45 vuotta 3.2.2017
SI Kuusamo 45 vuotta 4.2.2017
SI Kauniainen – Grankulla 45 vuotta 5.2.2017
SI Pietarsaari – Jakobstad 45 vuotta 6.2.2017
SI Lapua 45 vuotta 7.2.2017
SI Hamina 35 vuotta 6.3.2017
SI Riihimäki 35 vuotta 9.6.2017
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SI FINLANDIN JA KLUBIEN ILMOITUKSET
Teemat, projektit, tärkeät päivämäärät ja päämäärä
SI Finlandin teema 2014 – 2021: Kouluta – Rohkaise – Tue
SI Finlandin pitkäntähtäimen projekti 2014 – 2018: Nostetta nuorille
SIE:n presidentti Renata Trottmann – Probstin teema 2017 – 2019: We Stand up for Women!
SI:n teema 2011 – 2021: Educate to Lead – Kouluta johtamaan
SI President´s Appeal, Mariet Verhoef – Cohenin vetoomus 2017 – 2019: Women, Water and Leadership

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

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

Tapahtumakalenteri
SI Finlandin hallituksen kokoukset:
20.1.2018
10.3.2018
18.5.2018
Edustajiston kokous ja sisarpäivät:
Turku 18. – 20.5.2018
Governorkokous
Luzern, Sveitsi 25. – 27.5.2018
www.soroptimisteurope.org
Pohjoismaiset Sisarpäivät
Akureyri, Islanti 22. – 24.6.2018
Ilmoittautuminen: www.soroptimist.is/index.php/english
Matkajärjestelyt: Sirkka Koponen, puh. 050 5649365
e–mail: sipsukoponen@hotmail.com
Soroptimist Nordic Leadership Academy
Röros, Norja 25. – 29.6.2018
www.soroptimistit.fi/Ajankohtaista
e–mail: soroptimistit@soroptimistit.fi
Soroptimistit ja Zontat SuomiAreenassa:
Pori 16. – 20.7.2018

Jokaisella naisella ja tytöllä maailmassa on oltava
mahdollisuus elää rauhanomaisissa oloissa ja toteuttaa
itseään vapaana ja tasa-arvoisena kaikilla elämän alueilla.
Juuri tähän päämäärään soroptimistit kaikkialla maailmassa
pyrkivät tukemalla ja käynnistämällä koulutus- ja
mentorointihankkeita, sekä toimimalla ja vaikuttamalla kaikilla
tasoilla naisten ja tyttöjen oikeuksien ja elinolosuhteiden
puolesta.

SI Savonlinnan oopperalounas
Savonlinna, Ravintola Paviljonki, 28.7.2018 klo 12
savonlinna@soroptimistit.fi
SI Forssan Itämeri – seminaari
Forssan kaupungintalo, Turuntie 18
Forssa 23.1.2018 klo 17.30
SI Helsingin kestävän kehityksen seminaari
Helsinki 22.3.2018 klo 17.30 – 20.00
Pääkapunkiseudun klubien yhteiskokous
Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanaadi 11–13
16.4.2018 klo 17.30 – 20.00

Soroptimistit ja Zontat
SuomiAreenassa

16. – 20.7.2018

Naiset liikkeelle!
Soroptimist International Finland

Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Hotelli Marina Palace
18. - 20.5.2018
Turku

Ohjelma
Perjantai 18.5.2018
klo 19.00 Nelikymppisen etkot, Aboa Vetus & Ars Nova – historian ja nykytaiteen museo

Lauantai 19.5.2018
klo 8.30 Edustajiston kokous, Hotelli Marina Palace
klo 14.00 Liikunnasta hyvinvointia, l.t. Harri Helajärvi, Hotelli Marina Palace
klo 19.00 Juhlaillallinen, Hotelli Marina Palace

Sunnuntai 20.5.2018

Lisätiedot:
Miia Tammisto, SI Turku – Aboa
mtammisto@gmail.com, puh. 050 573 3671
www.soroptimistit.fi

klo 9.00 Turku historiallisena kaupunkina – kierros
Muutokset mahdollisia
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