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NAISET LIIKKEELLÄ !
Paremman elämän puolesta

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
Hyvä lukija!
65 vuotta sitten 11.10.1953 perustettiin Helsingin hotelli Kämpin hienossa Peilisalissa Suomen
soroptimistiklubien unioni, nykyinen Soroptimist
International Finland. Perustavina klubeina olivat
Helsingin, Tampereen, Lahden, Turun ja Jyväskylän
soroptimistiklubit. Perustamiskokoukseen osallistui
soroptimistien Euroopan presidentti Olga Monsani,
joka puheessaan lausui näin: ’Kun ihmiset oppivat kunnioittamaan toisiaan, he tulevat
ystäviksi. Ystävät taas tekevät toisilleen hyviä tekoja. Kun tällaisia ystäviä on paljon maailmassa, lisääntyy hyvä ja paha vähenee.’
Soroptimistit ovat Suomessa olleet liikkeellä paremman elämän puolesta jo 65 vuotta.
Kuten lehden eräässä artikkelissa sanotaan: ’Vaikka maailma on muuttunut, niin ihmiset
tuskin eivät ainakaan kovin paljon. Meidän pyyteetön työmme naisten ja lasten auttamiseksi, huonommassa asemassa olevien ihmisten elämän parantamiseksi, usko siihen,
että voimme tehdä toisille hyvää, ei ole mihinkään kadonnut.’ Näistä naisista kerrotaan
tässä Soroptimisti–lehdessä.
Toimittajatiimimme haluaa kiittää kuluneista kolmesta vuodesta, joina olemme saaneet
olla tekemässä tätä lehteä sekä kaikesta avusta ja aineistoista lehteen. Toivotamme kaikille hyviä lukuhetkiä sekä vuoden 2019 Soroptimisti–lehden toimituskunnalle onnea ja
menestystä.

Merina ja Marjatta
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PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖ

Parhaat Sisaret,

SI FINLANDIN UUTISET

Syksy ja lokakuu ilmaantuivat nopeammin kuin olin keväällä Sisarpäivien aikana uskonutkaan. Toimikauteni SI Finlandin presidenttinä on
käynnistynyt ja uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa Kuusamon
vaihtokokouksessa edellisen hallituksen opastuksella. Luotan tiimimme avoimeen vuorovaikutukseen ja
sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin.
Tärkeää on jatkaa keskustelua tasa-arvosta, eettisyydestä, ihmisoikeuksista ja naisten aseman parantamisesta.
Kansainvälinen tyttöjen päivä on YK:n julistama vuosipäivä ja
sitä vietettiin ensi kertaa 11. lokakuuta 2012. Teemapäivän tavoitteena on tukea kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa ja perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman
syrjintää ja väkivaltaa. Tänä vuonna SI Kuusamo organisoi
erittäin onnistuneen ja monipuolisen tapahtuman 6.10.2018
teemalla ’Oikeus omaan minuuteen’. Ohjelma pureutui naisiin
ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan. Oikeus koskemattomuuteen kuuluu kaikille ja erityisesti kannamme huolta eri-ikäisten tyttöjen ja naisten oikeudesta, koskien myös ikääntyviä ja
iäkkäitä naisia.
Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa soroptimistiklubien ja
SI Finlandin välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä lisätä
ja kehittää soroptimistiklubien keskinäistä yhteistyötä ja klubin sisäistä ’kummitoimintaa’. Toivon että tulevalla kaudella
voimme edistää klubien verkostoitumista ja mahdollisuuksia
hyödyntää hyvien käytäntöjen ja projektiosaamisen jakamista.
Järjestömme jäsenmäärän lisääminen sekä julkisuuskuvan kehittäminen olivat vahvasti esillä uusille Euroopan soroptimisti–unioneiden presidenteille järjestetyssä koulutustilaisuudessa Madridissa. Tilaisuus tarjosi erinomaisen mahdollisuuden
verkostoitua esim. Pohjoismaisten unioneiden presidenttien
kanssa sekä oppia uusia ideoita ja jakaa hyviä kokemuksia. SIE
auttaa omalta osaltaan jäsenhankinnassa tekemällä materiaalia unioneiden ja klubien käytettäväksi. Mentorointi nostettiin
yhdeksi hyväksi mahdollisuudeksi vahvistaa uusien jäsenten
toimintaa klubin eri tehtävissä ja soveltuu käytettäväksi alueellisesti klubin ja unionin tasolla tai kansainvälisessä yhteistyössä.
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Lopuksi lämpimät onnittelut Tuula Pohjolan, SI Helsinki, valinnasta Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen 2019–2021.
Hyvää Soroptimisti–juhlavuotta ja Rauhallista Joulua!

Kaijaleena

Kannen kuva, naiset Islannin sisarpäivillä liikkeellä
kohti Skutustadirin mutakraateria, sekä kuvat
sivuilla 28–29 ja 10–11 (neljä ulointa kuvaa) SI
Oulun Pohjoismaisten Sisarpäivien matkaryhmä:
Aila Asikainen, Marja Hämäläinen, Leena Kaarela,
Eine Kela, Seija Rasila, Tuula Tähtinen

Soroptimisti 2018

3

SI FINLANDIN UUTISET

Past presidentin tervehdys
Asta von Frenckell, SI Finland presidentti 2016–2018
Parhaat Sisaret
Bästa Soroptimister!
Nyt on hetki jolloin saan
katsoa taakse juuri kulunutta soroptimistikautta.
Pari vuotta on kulunut,
kun kirjoitin uutena presidenttinä ajatuksiani tulevasta. Hallitus, työryhmät, ns. laajennettu hallitus, me
kaikki toimimme tiiminä yhteisten päämäärien eteen.
Presidenttinä saa kuitenkin hoitaa paljon juoksevia
käytännön asioita, Unionin toimisto on jo pitkään ollut
virtuaalinen, eli toimii presidentin ja sihteerien tietokoneilla, palvelimilla ja ns. pilvissä. Kokouksiakin pidetään välillä niin sähköpostilla kuin esim. Skype–palvelussa. Parasta on kuitenkin ollut tapaamiset ja ihan
perinteiset kokoukset.
Toimikauteni aikana on ikävä kyllä 4 klubia lopettanut
toimintansa. Jokaisella heistä omat syynsä, surettaa
kuitenkin tilanne, jos järjestömme koetaan byrokraattiseksi, ja hallituksiin on vaikeata saada toimitsijoita.
Olemme kaikki vaativissakin ammateissa toimivia, joten pienen 20–35–jäsenen yhdistyksen vetäminen ei
ole kellekään meistä vaikeaa. Rajoitetut toimikaudet
takaavat sen, että tehtävien ei pitäisi kasautua ja rasittaa yhtä henkilöä määräänsä enempää. Suomen unioni ja laajentamistoimikunta auttaa ja tukee tarvittaessa
klubeja käytännön asioissa.
Uusien jäsenten saaminen klubeihin onkin ensiarvoisen tärkeää. Mielekäs toiminta eri projektien muodossa ja sisarellinen kannustava henki klubissa antaa niin
vanhoille kuin uusille soroptimisteille enemmän kuin

ottaa. SIE on painottanut klubien ’jäsenhuoltoa’ niin,
että vanhat jäsenet pysyvät, ja uudet tuntevat itsensä tervetulleeksi. Suomen klubeihin on vuoden aikana
liittynyt uusia sisaria kokonaisen klubin verran! Uskon
että vielä saamme uuden klubin, uudelle paikkakunnalle. Se olkoon tavoite!
Bästa Sorotimister, nu är det dags att kort blicka bakåt.
Styrelsen arbetar som ett team, mycket har vi gjort,
men ännu mera finns kvar. Vi har förverkligat tre stora
saker; nya hemsidor för både Unionen och klubbara
samt uppdatering av medlemsregistret. Soroptimist
Nordic Leadership Academy SNLA har etablerats, och
vi har deltagit i SuomiAreena tillsammans med Zontas. Den gamla sanningen att tiden går fort när man
har roligt, stämmer precis. Det är med stor glädje, lite
lättnad men inget vemod som jag kan ge över presidenskapet till Kaijaleena.
Lopuksi vielä Soroptimisti–vetoomus joka luetaan
Norjassa jokaisessa kokouksessa:
’Olkaamme vilpittömiä ystävyydessä ja pyrkikäämme
rauhaan ja yhteisymmärrykseen. Olkaamme valmiit
auttamaan ja palvelemaan. Olkoon päämäärämme
korkealla ja tehkäämme työmme arvokkaasti ja vastuullisesti.’
Kiitos kuluneista vuosista, Tack för de gångna åren.

Asta

SI Finlandin hallitus 2018–2020

Eturivissä vasemmalta:
edellisen kauden presidentti
Asta von Frenckell
presidentti Kaijaleena Serlo
eteläisen alueen varapres.
Tiina Ketola
Takarivissä vasemmalta:
sihteeri Tuula Tähtinen
sihteeri Anne Karhula
varainhoit. Ritva Raitamaa
itäisen alueen varapres.
Liisa Ritari
läntisen alueen varapres.
Leena Viitaniemi

4

Soroptimisti 2018

Tuula Pohjola, SI Helsinki
Naisjärjestöjen Keskusliiton
hallituksen jäsen 2019–2021.
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Naiset liikkeelle!
Anna–Liisa Sairanen, SI Savonlinna

Anna–Liisa Sairanen, SI Savonlinnan
presidentti, oli ensikertalaisena
klubinsa edustajana SI Finlandin
edustajainkokouksessa ja Sisarpäivillä Turussa
toukokuussa. Hänen mielestään kokemus oli
avartava ja luento mukaansa tempaava.
Iltapäivän luennoitsija LT Harri Helajärven aiheena
oli uuden asenteen löytäminen terveyden edistämiseen. On tärkeää kuunnella ja tutkiskella itseään rehellisesti. Miten saisin tehtyä hyviä valintoja joka päivä
vai annanko helpon elämän viedä itseäni? Noin 90 %
elämäntapavalinnoista perustuu tunteeseen ja vain
10 % tietoon. Hän muistutti meitä siitä, että ihminen
on kokonaisuus. Hyvä kunto ja hyvä mieli ovat yhteydessä toisiinsa, samoin minä itse ja muut. Myös työllä
ja vapaa-ajalla on vaikutuksia toisiinsa. Hyvinvoinnin
osatekijöitä ovat terveellinen ravinto, nautinnollinen
liikunta, henkinen hyvinvointi, lepo ja uni sekä sosiaaliset suhteet.

Anna–Liisa Sairanen

Heidi Knuutila

Hilkka Huiskala

Anna Seljamo

Haasteena on katkojen saaminen arkeen vaarallisten
paikallaan olojen lomaan. Muutoksessa on kyse omasta asenteestamme. Me itse päätämme onko elämämme suorittamista vai nautintoa. Sillä miten puhumme
itsellemme ja toisillemme on merkitystä. Kun välitämme itsestämme, välitämme myös läheisistämme.

Soror Optima
Parhaat sisaret tiedoissa
ja taidoissa verrattomat
parhaaseen pyrkivät
toisiaan tukien ja auttaen
juhlivat pitkää taivaltaan
kuusikymmentäviisi vuotta
yhdessä kuljettu
itseään kehitetty
lukuisilla alueilla
kansainväliseen sisaruuteen
yhdistytty ja osallistuttu
maailman naisia ja lapsia
tuettu ja avustettu
löytämään itsensä ja elämänsä
kouluttamalla ja opettelemalla
sivistykseen ja omaan kulttuuriin
nojauduttu ja turvattu
suvaitsevuuteen ja
rakentavaan yhteisöllisyyteen
sitouduttu nyt ja huomenna
paremman tulevaisuuden puolesta
–Irmeli Kaario

Onnittelut

SI Finland 65 vuotta 11.10.2018
SI Tampere 65 vuotta 9.10.2018
SI Lahti 65 vuotta 10.10.2018
SI Turku 65 vuotta 13.10.2018
SI Jyväskylä 65 vuotta 11.11.2018
SI Helsinki III Helsingfors 55 vuotta 27.9.2018
SI Länsi–Pohja 55 vuotta 28.9.2018
SI Karhula 55 vuotta 29.9.2018
SI Tammerkoski 50 vuotta 12.10.2018
SI Forssa 50 vuotta 13.10.2018
SI Espoo 45 vuotta 1.11.2018
SI Turku Aboa 40 vuotta 6.10.2018
SI Akaa 35 vuotta 25.5.2018
SI Helsinki–Meri 25 vuotta 17.5.2018
SI Espoo–Meri 15 vuotta 15.11.2018
SI Valkeakoski–Vanajavesi 10 vuotta 30.8.2018

Kämpin Peilisali
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Kohtaamisia Luzernissa
Merina Hovi, SI Savonlinna

Kaikilla halukkailla soroptimisteilla oli
mahdollisuus osallistua tarkkailijana
Luzernissa toukokuun lopulla pidettyyn
SIE:n governorien kokoukseen. Soroptimisti–
lehden toimittaja Merina Hovi päätti käyttää
tilaisuutta hyväksi ja lähteä katsomaan
minkälaiset soroptimistituulet keväisessä
Sveitsissä puhaltavat.
Governorkokous oli kaksipäiväinen ja se pidettiin
Sveitsin liikennemuseossa. Kokouksessa ei tällä kertaa ollut henkilövalintoja, mutta sitäkin mielenkiintoisempaa muuta kuultavaa. SIE:n eri viranhaltioiden ja
työryhmien puheenvuorojen lisäksi kuultiin mm. European Women´s Lobbyn presidentin esitys, valittiin Best
Practice Award–palkintojen voittajat ja valokuvakilpailun voittajat sekä jaettiin stipendejä unioneista ja single klubeista tulleiden hakemusten perusteella. Project
of the Year–palkinto meni Norjan unionille ihmiskaupan vastaisen hankkeen toteuttamisesta. Stipendejä
tuli Suomeen 5000 euroa SI Jyvässeudun ehdokkaalle
ja 2000 euroa SI Lahden ehdokkaalle. Kaikkiaan SIE jakoi stipendeinä lähes 130 000 euroa.
Suomea edustaneet presidentti Asta von Frenckell ja
governorit Katri Penttinen sekä Irma Rosenius–Sutela röyhistivät rintaansa, kun puhujalavalle astui SIE:n
mentorointityöryhmään kuuluva Saija Kuusisto–Lancaster, jonka eloisa olemus ja asiantunteva esitys kirvoitti kokousyleisöstä suuret aplodit. Hyvä Saija!
Kokouksen kahvitauolla tutustuessani myyntituotteisiin kukapa siellä seisoikaan myyntipöydän takana
President´s appeal–hankkeiden hyväksi valmistettuja
hopeariipuksia/rintaneuloja myymässä! Iloisesti hy-
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myillen SI:n PR–Liaison Islannin Hafdis Karlsdottir
esitteli kreikkalaisen Villy Makoun suunnittelemaa hopeakorua, jossa on 22 karaatin kultaus. Koru maksaa
90 euroa ja sitä voi tilata sähköpostitse hafdis@in.is.
Lauantai-iltana oli ohjelmassa perinteinen Federation
Dinner, joka pidettiin laivalla Luzern–järvellä. SIE:n presidentti Renata Trottmann–Probst säteili upeassa,
punaisessa leningissään. Ruokailun jälkeen oli erilaista
ohjelmaa, jonka kruunasi laivaan saapunut sveitsiläismiesten svengaava puhallinorkesteri. Yhtenä pitkänä
letkana me soroptimistit tanssimme ympäri laivaa.
Onneksi kukaan ei molskahtanut vauhdissa Luzern–
järven aaltoihin.
Mieliinpainuvimpana muistona Luzernin governorkokous–matkasta jäi kohtaaminen bussipysäkillä, kun
olin lähdössä kokouspaikalta hotellille. Viereeni tupsahti matkalaukkuineen ystävällisen näköinen punatakkinen nainen. Hän rupesi juttelemaan ja kysyi,
mistä olen kotoisin. Kun kerroin mistä tulen, nainen
ilmoitti olleensa luennoimassa Savonlinnassa vuosia sitten. Hän oli silloin ottanut yhteyttä paikallisen
klubin presidenttiin, joka oli kutsunut hänet ja muita
Savonlinnan klubin sisaria kotiinsa iltapäiväteelle. Silloin tunnistin juttukaverini. Hän oli Wienin Belvederen
klubin Gertraud Pichler. Muistin kuinka olin eräänä
kesäkuun päivänä 2006 rientänyt töistä kotiin leipomaan omenastruudelia tälle tärkeälle vieraalleni. Se
vain tuntui niin sydäntä lämmittävältä kohtaamiselta.
Kokouksesta: https://extranet.soroptimisteurope.org/
download/downloads. Seuraavan kerran governorit
kokoontuvat Zagrebissa Kroatiassa hotelli Sheratonissa 25.–26.5.2019. Rekisteröityminen tapahtumaan
avautuu vuoden 2019 alussa SIE:n sivuilla www.soroptimisteurope.org. Kaikki joukolla mukaan!

SI FINLANDIN UUTISET

Tuulta mentoroinnin
purjeisiin
Saija Kuusisto–Lancaster, SI Turku

Kesällä 2016 sain upeita uutisia:
minut oli valittu SIE:n kuusijäseniseen
mentorointityöryhmään edustamaan Suomea!
Mentorointityöryhmän tehtäväksi tuli
kehittää konsepti, jonka avulla soroptimistit
ympäri Eurooppaa pystyisivät aloittamaan
oman mentorointiohjelmansa joko unionin tai
klubin tasolla.
Työryhmäämme johti alkukuukaudet Elena Savu Romaniasta, mutta samana syksynä Verena von Tresckow–Bronke, otti vetovastuun. Ensimmäiseksi etapiksi
sovittiin mentorointioppaan laatiminen ja julkaiseminen. Ryhmässämme oli alusta alkaen tekemisen meininki! Yhdessä suunnittelimme mentorointioppaan sisällön ja pääotsikot, ja sen jälkeen kukin alkoi omatoimisesti tuottaa oman otsikkonsa alle sopivaa sisältöä.
SIE:ltä saimme viimeistelyvaiheessa mm. kieliasun tarkastusapua, ja Soroptimistien stipendin saanut nuori
graafikko teki oppaaseemme kuvituksen ja layoutin.

Saija Kuusisto–Lancaster

Asta von Frenckell, Katri Penttinen, Irma Rosenius–Sutela

Toukokuussa 2018 olimme valmiita! Presidentti Renata
Trottmann–Probst kutsui työryhmämme Luzernin governikokoukseen kertomaan mentoroinnista, ja siinä
yhteydessä luovutimme kirjasen ensimmäisen kopion
hänelle muistoksi. Koko ryhmämme oli liian suuri astumaan lavalle, mutta minä sain kunnian olla yksi puhujanpönttöön nousseista. Painotin, että mentorointi
on helppo ja toimiva tapa saada julkisuutta järjestöllemme. Toiveena on, että moni nuori mentoroitava
kuulee mentorointivuotensa aikana organisaatiostamme, pääsee mukaan klubikokouksiin ja toivottavasti
innostuu niin, että haluaa itsekin liittyä mukaan! Puheenvuoromme jälkeen saimme useita yhteydenottoja
eri puolelta Eurooppaa – viestimme oli mennyt perille!
Uusi kausi on alkanut sekä mentorointityöryhmällemme että kaikille soroptimisteille. Ensimmäinen Suomen
unionin mentorointikausi on myös alkanut – treenaamme mentorointia yhden mentori–mentoroitavaparin
kanssa, ja ensi vuonna toivottavasti saamme Rauman Nordic Leadership Academyn kautta lisää nuoria mentoroitavia Unionille – upeita ja motivoituneita
mentoreita meillä Suomessa jo onkin. Mukaan kyllä
mahtuu vielä! Tämän kauden aikana SIE:n mentorointityöryhmä järjestää neljä webinaaria, joissa kerromme
mentoreiden tehtävästä, mentoroitavien toivotusta
profiilista ja mentorointiohjelman aloittamisesta. Toivonkin runsaasti osallistujia meiltä koti–Suomesta!

Renata Trottmann–Probst

Hafdis
Merina ja Gertraud v. 2006
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Women, Water
and Leadership
Mariet Verhoef–Cohen, SI President 2017–2019

already water stressed due to population and economic growth. In fact, 2.5 billion people (36% of the world population) live in these regions and women and
girls are disproportionately affected.
Mwihoko Women

Dear Finnish Soroptimists, I am honoured
to have the opportunity to write in your
magazine and I would like to remind you
of our global organisation that joins us all
together – Soroptimist International. My
challenge as SI President is to show the
outside world as well as our worldwide
Soroptimists members and partners that SI
is thé ‘global voice for women’! I advocate for
Sustainable Development Goal 5 – Gender
Equality and the empowerment of women
and girls – as that is what we as Soroptimists
should go for. Who else would fight for women
and women rights, if we don’t do it?
Each SI President chooses a biennium theme, the ‘President’s Appeal’, which is supported through funds
raised by Soroptimists worldwide. I am a water woman, even my zodiac sign is Aquarius and I have opted for an ambitious water theme: ‘Women, Water and
Leadership’ (WWL), which will support 5 projects on 5
continents to educate, empower and enable women
and girls, ensuring they have the capacity, experience and education needed to manage water resources,
improve their lives and gain careers in the water sector.
Economic implications of water scarcity
When water resources are unhealthy or unreliable,
businesses cannot grow and cannot hire or sustain a
workforce. Local commerce suffers, incomes decline,
tax revenues fall. Today, many regions of the world are
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The WWL African project is with the Mwihoko Women
Group in Kenya. Focused on improving access to agricultural information, clean energy and water to achieve better food security, 500 women farmers in Nakura
County are being educated in agriculture and modern
farming techniques, including skills to aid crop maturity and increase agricultural yield, allowing the women
to move from subsistence farming to selling their produce at market.
WeWash
The WWL European project, WeWash (Women Empowerment through WAter, Sanitation, and Health), is
reshaping the lives of unemployed and low–income
women and girls in rural villages in Bulgaria by increasing access to safe water and sanitation, whilst supporting the provision of healthy, unpolluted food for
the women and girls. Coaching programmes and leadership training support the involvement of women
in decision–making, increasing employability for 100
women, and equipping 30+ women with the skills to
run small-scale businesses in the alternative sanitation
sector.
Projects starting soon
Mariet recently visited a rural village in Sarawak, Malaysia, where there is no clean water for drinking or
cooking, no electricity, no sanitation and no medical
clinic. Threatened by consistent logging, which is harming the rich biodiversity of the area and polluting
vital sources of drinking water, the community needs
support. The project proposal has been submitted and
the project will start soon.
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Make a Difference to Women and Girls
WWL will contribute to achieving Sustainable Development Goals 1, 2, 4, 5, 6 and 7, on the challenges
of poverty, food security; education, access to water;
gender equality and climate change.

SI presidentti Mariet Verhoef–Cohen,
horoskooppimerkiltäänkin vesimies, on
omien sanojensa mukaisesti todellinen
vesinainen. Hän on toiminut Women for
Water Partnership–järjestön presidenttinä
keskittyen edistämään erityisesti kestävän
kehityksen päämäärää 5 eli sukupuolten
välistä tasa-arvoa ja naisten voimaantumista
sekä päämäärää 6 eli maailman vesivarojen
hoitoa. Soroptimist Internationalin
presidenttinä hänen vetoomuksensa,
President´s appeal, haastaa kaikki
soroptimistit tukemaan sellaisia hankkeita,
joilla naisille ja tytöille taataan vesivarojen
hoitoon ja veteen liittyviin ammattiuriin
tarvittava pätevyys, kokemus ja koulutus.

I thank you all for your support, donations and joined
actions and wish you a wonderful start of the new Soroptimist year. Finally, I do hope to see many of you in
Kuala Lumpur, Malaysia for the SI Convention in July
2019.
Malesiassa käynnistynyt kolmas hanke tukee paikallisia maaseudulla asuvia ihmisiä, joiden elämä on kärsinyt suurimuotoisten metsähakkuiden vahingoitettua
luontoa ja vesivaroja.

President´s appeal tukee Kenian Nakuran maakunnassa toteutettavaa hanketta, missä 500 maanviljelystä
elantonsa saavaa naista koulutetaan tehokkaampien
viljelymenetelmien käyttöön sekä puhtaan veden ja
ravinnon saantiin. Tarkoituksena on, että naiset pystyvät myös myymään tuotteitaan ja sitä kautta parantamaan elinolosuhteitaan.
Toinen hanke tähtää Bulgarian maalaiskylien naisten
ja tyttöjen veden, jätehuollon ja terveellisen ravinnon
saatavuuden turvaamiseen. Tarkoituksena on lisätä
naisten mahdollisuuksia osallistua alueensa päätöksentekoon ja puhtaanapitotoimintaan.

Soroptimisti–lehden toimittaja Merina Hovi tapasi
Soroptimist International presidentti Mariet Verhoef-Cohenin
Luzernissa pidetyssä SIE:n governorkokouksessa.
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Nordic Meeting 2018 Islannissa
Asta von Frenckell, SI Finland presidentti 2016 – 2018

Soroptimistien Pohjoismaiset Sisarpäivät
pidettiin Juhannuksena Pohjois–Islannissa
Akureyrissa. Pohjolan valoisimpaan
aikaan olimme kokoontuneet HOF–
kongressikeskukseen energiateeman ‘Our
Environment and Energy – Using it without
losing it’ tiimoilta kuulemaan ja pohtimaan
eri näkökulmista miten voimme vastuullisesti
hyödyntää energiaa ja luonnonvaroja,
käyttämättä niitä loppuun. Kaikki aiheet
sopivat YK:n Agenda 2030 tavoitteen
seitsemän ’edullista ja puhdasta energiaa’ alle.
Tervetulotoivotuksen esitti SI Islannin presidentti
Laufey G Baldursdottir. Päivät alkoivat perinteisesti
kynttiläseremonialla. Luennot antoivat paljon ajateltavaa, keskustelut jatkuivat vielä illallakin. Luentojen lomassa saimme kokea ja kokeilla naisenergiaa zumba–
tanssin muodossa. Hyvin me naiset siellä penkkirivissä
vedettiin vauhdikkaasti reippaiden rytmien tahdissa!
Yhdeksän puhujaa lähestyi teemaa omalta kannaltaan.
Akureyrin kaupungin tavoite on olla hiilineutraali kaupunki. Ensimmäinen ( ja ainoa) miespuolinen puhuja
Cleantec yhtiön tj Guðmundur Sigurdsson kertoi isojen kaupunkien energiaratkaisuista, miten alueen geotermisyyttä hyödynnetään niin talojen lämmityksessä,
kuin nyt myös joukkoliikenteessä. Kaksi päästövapaata
bussia kulkee nyt jo kaupungissa.
Birgitta Stefánsdóttir, ympäristöjärjestön asiantuntija puhui kestävästä kulutuksesta. Nykyisen kulutuksen
ylläpitämiseen tarvitsemme kaikkiaan 4,2 maapalloa.
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Yhtenä esimerkkinä hän nosti esille tekstiiliteollisuuden. Tekstiilit ovat yksittäisen kuluttajan neljänneksi
saastuttavin hyödyke. Yhden T–paidan tuottamiseen
kuluu 2700 litraa vettä. Elinkaariajattelu ja kierrättäminen ovat asioita, jotka jokainen voi pitää mielessään ja
toteuttaa.
Nuori ympäristöaktivisti Rakel Gudmundsdóttir
kertoi mm. elintarvikkeista, ruokahävikistä ja ’dyykkauksesta’. Luontaistuotteiden asiantuntija, kirjailija
Guðrún Bergmann puhui maataloudessa käytettävistä kemikaaleista ja puhtaan ravinnon merkityksestä.
Auður Nana Baldvinsdóttir, Naiset Energiateollisuudessa–säätiön perustaja puhui naisista energiateollisuuden johtotehtävissä ja palveluksessa. Vuonna 2016
perustetun säätiön tavoite on voimaannutta naisia,
vahvistaa verkostoitumista ja kannustaa naisia hakeutumaan energia-alan opintoihin. Onko sukupuolten
tasa-arvolla merkitystä? On todettu, että naisten ja
miesten tasavertaisella osuudella johtotehtävissä ja
päätöksenteossa on myönteinen vaikutus yrityksen
tulokseen.
Brynhildur Davíðsdóttir, Energia- ja ympäristöasioiden professori Islannin yliopistolta, lähestyi aihetta
’Energia ja kestävä kehitys’ laajemminkin. Hän puhui
kolmesta ulottuvuudesta: talous, yhteiskunta ja ympäristö. Haaste on sovittaa taloudellinen kehitys sosiaalisiin- ja ympäristötavoitteisiin. Tässä yhtälössä energialla on tärkeä rooli kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Korkealaatuisen energian saatavuus on tasa-arvoja naistenoikeuskysymys. YK agenda 7 saavuttaminen
on pohjana muiden 16 tavoitteen toteutumiselle.
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Godafossin putous

Fida Abu Libdeh, GeoSili:n perustaja ja toimitusjohtaja, kertoi aluksi lyhyesti omasta matkastaan Palestiinasta Islantiin. Miten kielitaidottomasta maahanmuuttajatytöstä sinnikkyyden ja koulutuksen kautta
tuli yrittäjä, joka kehitti menetelmän erottaa Islannin
maaperästä nousevasta mineraalipitoisesta vedestä
piin ja tehdä siitä suosittu terveystuote. Hän puhui
oikeudesta koulutukseen, ja myös mahdollisuudesta
koulutukseen. Jokaisen menestyvän naisen takana on
heimo muita menestyneitä naisia tukemassa.
SI presidentti Mariet Verhoef–Cohen puhui kautensa teemasta ’Women, Water and Leadership’. Hän
kertoi myös President´s appeal–vetoomuksen turvin
käynnistyneistä projekteista. SIE presidentti Renata
Trottmann Probst toi tervehdyksensä päiville ja käsitteli naisten oikeuksia ja tasavertaisuutta teemansa
’We Stand up for Women’ mukaisesti. Lopuksi SI Ringeriken edustajat toivottivat kaikki tervetulleeksi seuraaville Pohjoismaisille Sisarpäiville Norjaan kesäkuun
alussa 2020.

HOF–kongressikeskus

Zumbaa!

Lounastauolla ryhmäkuvaan

Soroptimisti 2018
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Näkymätön tuska näkyväksi
Marjatta Björknäs, SI Vaasa – Vasa

Soroptimistien ja Zonta–järjestön yhteisen
keskustelutilaisuuden aiheena tänä vuonna
Porin SuomiAreenassa oli Näkymätön
tuska näkyväksi – lähisuhdeväkivallalle
loppu. Tilaisuuden päätteeksi sovittiin
kunnianhimoisesta, mutta menneisyyden
kehityksen valossa realistisesta tavoitteesta,
jonka mukaan Suomi on vuoteen 2030
mennessä maailman turvallisin maa naisille.
Keskustelijoiksi oli saatu pitkän kokemuksen omaavat
vahvat asiantuntijat: Ensi- ja turvakotiliiton pääsihteeri Riitta Särkelä, Amnesty Internationalin Suomen
osaston ihmisoikeusasiatuntija Pia Puu Oksanen sekä
kirjailija Laura Manninen, joka antoi keskusteluun
omakohtaisen kokemuksen lukemalla otteita esikoisromaanistaan Kaikki Anteeksi. Tilaisuuden juontajana oli toimitusjohtaja Jaana Haapala–Laiho.
Lähisuhdeväkivalta
Naisiin kohdistuva väkivalta on laaja ihmisoikeuspoliittinen käsite. Se sisältää kaiken naisiin ja tyttöihin
kohdistuvan väkivallan muodot: seksuaalinen väkivalta, seksuaalinen häirintä, kunniaan liittyvä väkivalta,
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pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silvonta sekä lähisuhdeväkivalta. Lähisuhdeväkivalta on läheisessä suhteessa käytetty väkivalta, jossa toinen kokee olevansa
alisteisessa suhteessa ja kokee tämän vuoksi pelkoa.
Pelko aiheuttaa lamaantumista, vaikuttaa kognitiivisiin
taitoihin, kykyyn tehdä päätöksiä, ratkoa ongelmia, ottaa vastaan informaatiota ja ennen kaikkea kuunnella
omaa itseään.
Lähisuhdeväkivalta on erittäin laaja ilmiö
Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on lähisuhdeväkivallan esiintymisessä Tanskan jälkeen Euroopassa toiselle sijalla. Tilastojen mukaan joka kolmas
15–74–vuotias nainen on kokenut lähisuhdeväkivaltaa,
mikä tarkoittaa lähes miljoona naista tai tyttöä. Mahdollisen eronkin jälkeen lähes puolella väkivalta tai sen
uhka jatkuu. Erotilanteisiin liittyy usein huoltajuuskiistoja, jotka ovat riskitilanteita lapsille ja naisille. Näitä
ristiriitatilanteita on 1700 vuodessa. Väkivallan äärimmäistä muotoa, vainoa, esiintyy vuodessa ainakin noin
700 tapausta. Tosiasia on, että osa väkivallasta jää piiloon.
Kenen näkymättömästä tuskasta on kyse?
Väkivallan kärsijöinä on uhrin lisäksi laaja joukko; koko
perhe, läheiset, isovanhemmat, koko suku, ystävätkin.

NAISET LIIKKEELLÄ! VOIMAANTUMISEN PUOLESTA
Väkivalta on kuin kivi, joka heitetään järveen. Sen laineet leviävät laajalle. Uhri tarvitsee aina apua, vaikka
hän ei ehkä osaa eikä uskalla pyytää. Usein uhri on
lamaantunut, eikä edes tunnista tilannetta väkivallaksi.
Väkivallan tekijä tarvitsee aina myös apua. Avun hakemisella ja avun saamisella voidaan ehkäistä samanlaisen uhkan toistuminen uusissa suhteissa.
Mistä lähisuhdeväkivalta johtuu?
Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan väkivallassa on kysymys suuresta tasa-arvo ongelmasta
eli syrjinnästä. Kyse on erityisesti naiseen kohdistuvan
syrjinnän yhdestä hyvin karkeasta muodosta. Tosin
kyllä mieskin voi joutua lähisuhdeväkivallan uhriksi.
Suomessa on vahva kulttuurillinen perinne. Asioita ja
tunteita ei ole opittu käsittelemään. Suomalainen vaikenee kaikilla kielillä. Sota-ajan vaikutukset saattavat
myös olla yhtenä selittävänä tekijänä. Väkivallalla on
heijastusvaikutus sukupolvien yli. Väkivaltaisessa suhteessa elävät aikuiset saattavat luulla, että lapset eivät

ymmärrä tai tiedä, vaikka lapset aistivat varsin tarkkaan, mitä perheessä tapahtuu.
Miksi äiti ei lähde?
Siihen, miksi väkivallan uhri ei lähde suhteesta, vaikuttavat monet käytännön realiteetit. Mistä löytää uuden
asunnon? Miten rahat riittävät? Minkälainen on lasten
tulevaisuus? Sisäisen kompassin rikkouduttua, on vaikea nähdä, mikä on normaalia. Kun oma toimintakyky
heikkenee, ei tunnisteta, että kysymys on väkivallasta.
Tilanteisiin liittyy suurta häpeää. Energiaa käytetään
peittelyyn. Väkivallan tekijä on taitava luomaan tunteen, että uhri on ansainnut kohtelunsa ja että tämä
on meidän elämää. Väkivaltaisesta suhteesta on kuitenkin syytä irtautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Väkivallalla on ominaista lisääntyä ja raaistua.
Uhri tarvitsee irtaantumiseen apua. Väyliä ja tukijoita
on monia. Kehitteillä on katkeamattoman verkoston
luominen. Avun hakeminen ei ole häpeä. Jokaisella on
oikeus elää ilman pelkoa. Aina on toivoa.

Oikeus omaan
minuuteen
Seija Väisänen, SI Kuusamo
SI Finland ja Kuusamon soroptimistiklubi järjestivät
6.10.2018 Kuusamon lukiolla Tyttöjen päivän tilaisuuden, jossa teemana oli Oikeus omaan minuuteen.
Tervetulopuheen piti SI Kuusamon presidentti Salme
Määttä. SI Finlandin presidentti Kaijaleena Serlo painotti tervehdyksessään, että oikeus omaan minuuteen
on soroptimisti–järjestön keskeinen teema, jonka mukaisesti siirrytään sanoista tekoihin tyttöjen ja naisten
aseman parantamiseksi.
Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kuusamolainen kansanedustaja Ulla Parviainen. Parviaisen mukaan tällä hallituskaudella on suomalaisten turvakotien määrärahat kaksinkertaistettu. Tyttöjen asemassa
on vielä paljon parantamisen varaa, koska esimerkiksi
maailmassa noin 66 miljoonaa tyttöä ei pääse koskaan
käymään koulua. Vaikenemisen aika on ohi, ja tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.
Tutkimuksen näkökulmaa esitteli Lapin yliopiston professori Merja Laitinen. Lähisuhdeväkivallan teot ovat
tänäkin päivänä näkyvästi esillä mediassa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 viranomaisen tietoon
tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhreiksi joutui 8300 henkilöä, joista alaikäisiä noin neljännes. Lähes 70 % uhreista oli naisia. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on kaikkialla EU:ssa yleinen,
mutta laajalti ilmoittamatta jäävä ihmisoikeusloukkaus. Kyseessä on sosiaalinen ja juridinen ongelma, joka

Oikeus omiin unelmiin:
Hanna Suhosen ensimmäinen lento Diamond
DA42 kaksimoottorikoneella.

loukkaa yksilön perusoikeuksia. Puhe ei riitä, tarvitaan
tekoja arkisissa kohtaamisissa, koulutuksessa, päätöksenteossa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Kirjailija Anna Taipale piti voimaannuttavan puheenvuoron itsensä rakastamisen tärkeydestä. Hän muistutti, että sinä itse olet parasta mitä sinulle on tapahtunut, olet arvokas nyt ja aina. Hän rohkaisi tekemään
sellaisia asioita, jotka tuovat hyvää mieltä. Sytytä vaikkapa kynttilöitä ihan itsellesi. Itsensä rakastaminen ei
ole itsekästä.
Menetelmäohjaaja Riikka Vääräniemi toi paikallisten tyttöjen kokoamien, Voimauttavan valokuvauksen
keinoin kootun digitaalisen valokuvanäyttelyn avulla
esille nuorten näkökulmaa, kokemuksia ja ajatuksia.
Paneelikeskustelussa toimittaja Reetta Räty yhdisti
tilaisuuden puheenvuorot taidokkaasti yhteen toteamalla tilaisuuden onnistuneen hyvin ja työn tämän
tärkeän asian eteen jatkuvan entistä suuremmalla painoarvolla.
Soroptimisti 2018
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Marimekon
matkassa
Heli Kolho, SI Vantaa

noin sata miljoonaa euroa. Henkilöstöä Marimekossa
on yli 430, ja sillä on eri puolilla maailmaa yli 150 myymälää, joista Suomessa 63.

Marimekko on yksi Suomen vanhimmista
ja menestyksekkäimmistä tekstiili- ja
designyrityksistä ja sen tarina kuuluu Suomen
kiehtovimpiin yritys- ja erehdystarinoihin.
Armi ja Viljo Ratia perustivat vuonna 1951 yhdessä
muotitaiteilija Riitta Immosen kanssa luovalle hulluudelle Marimekon, jonka taival on ollut nousuja ja
laskuja. Armi Ratia vei yhtiön pörssiin vuonna 1974 ja
johti yhtiötä 28 vuotta aina kuolemaansa saakka 1979.
Amer–yhtymä osti Marimekon vuonna 1985. Vuonna
1991 yritys oli vararikon partaalla. Marimekon pelastajaksi profiloitunut Kirsti Paakkanen on aina luottanut
siihen, että selviää ja osti yrityksen johtaen sitä 1991–
2008. Huhtikuusta 2015 alkaen toimitusjohtajana on
toiminut Tiina Alahuhta–Kasko ja yhtiön hallituksen
puheenjohtaja on aiemmin toimitusjohtajana työskennellyt Mika Ihamuotila. Marimekon liikevaihto on

Marimekon myymälät järjestävät usein erilaisille ryhmille kohdistettuja esittely- ja ostosiltoja. ’Saamme
näin uusia ystäviä Marimekolle,’ kertoo Tammiston
Marimekon myymälänhoitaja Hanna–Maria Huitti.
’Vaatteisiin ja asusteisiin pääsee paremmin tutustumaan, kun niitä esittelee joku kaltainen tuttu henkilö.’
Tammiston Marimekon outlet–myymälässä malleina
’salamavalojen loisteessa’ catwalkilla astelivat vaatteita
ja asusteita esittelemässä Vantaan Soroptimistiklubin
ihanat naiset.
SI Vantaan sihteerin valokuvaaja Heli Kolhon mieleen
hiipivät nuoruuden muistot 60–luvulta, jolloin hän oli
marityttö sananmukaisesti päästä jalkoihin. ’Minulla
oli jo silloin marikengät, jotka olin itse tuunannut. Löysin myös rekiltä takin ja hyllystä kankaan, jotka olivat
samaa kuosia, ja jotka halusin ylleni kun läksin kesätöihin Saksaan ystäväni kanssa,’ muistelee Heli. ’Työasuina meillä molemmilla oli myös marimekot.’ Muutamia
vuosia myöhemmin Heli työskenteli Saimaan laivoilla
oppaana. Hän teetätti silloinkin unikkokankaasta tunikan työvaatteeksi.
’Marimekko ilmestyi taas elämäni arkeen, kun otin yhteyttä yhtiön silloiseen omistajaan Kirsti Paakkaseen.
Kerroin tarinaani ja kyselin, voisimmeko tehdä yhteistyötä Marimekon kanssa.’ Heli teki miehensä kanssa
paljon matkailumainonnan kuvauksia tuottaen kuvia
muun muassa Lehtikuvan kuva-arkistoon. Usean vuoden ajan Marimekon muotinäytöksien taustakuvina
olikin sitten Kolhon valokuvaajapariskunnan luontokuvia. Vastavuoroisesti he käyttivät kuvauksissa erilaisia
Marimekon tuotteita. ’On hauskaa, että olen löytänyt
Marimekon jälleen’, iloitsee Heli.

Kuvat: Heli Kolho
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Catwalkilla tepasteli myös mukavissa Marimekko–
muistoissaan Pirkko Siivola. Hänen opiskeluaikojen
työpaikkansa oli useana kesänä ja viikonloppuisin Jyväskylän Marimekko–liike. Palkka oli minimaalisen pieni, mutta hyvät henkilökunta-alennukset houkuttelivat
sijoittamaan yhtiön tuotteisiin. Laadukkaat materiaalit
ja ajattomat tuotteet kestivätkin sitten vuosia. Elettiin
1970–luvun loppua ja vielä siis yhtiön perustajan Armi
Ratian aikaa. Marimekko oli jo silloin hyvin maineikas
yritys, oli hienoa päästä sinne töihin, kertoo Pirkko.
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Lentäjätytön unelma todeksi
SI Tammerkoski ja Hanna Patria Pilot Training–koulutuskeskuksessa Pirkkalassa

50–vuotias Tammerkosken Soroptimistiklubi
on saanut iloita Hanna Suhosen
menestyksestä: Hanna haki rahoitusta
lentäjäopintoihin SIE:n stipendirahastosta
SI Tammerkosken ehdokkaana ja myös
sai sen. Hanna kertoo lentäjä–unelmansa
toteutumisesta:
Kesäkuisena iltana kymmenen vuotta sitten kipusin
isäni kanssa kuumailmapallon kyytiin. Eipä osannut
isä aavistaa millaiset jäljet tuo lento jättäisi tyttäreensä. Hitaasti ohi lipuvia maisemia ihaillessa lentämisen
upeus avautui minulle. Lentäjän ammatti tuntui sillä
hetkellä ainoalta mahdolliselta vaihtoehdolta. Siltä se
tuntui myös abivuonna kuusi vuotta myöhemmin.
Olin päättänyt hakea Suomen Ilmailuopistoon. Tiesin
kuitenkin hakuprosessin olevan pitkä ja opintojen alkavan aikaisintaan vuoden kuluttua ylioppilaaksi valmistuttuani. Hain myös kolmeen yliopistoon, joista
valitsin lopulta Lappeenrannan teknillisen yliopiston
ja energiatekniikan koulutusohjelman. Insinööriopintojen ohessa kävin Ilmailuopiston pääsykokeissa ja
karsiuduin kolmannessa vaiheessa, juuri ennen haastatteluja.
Opinnot Lappeenrannassa jatkuivat suunniteltua pidempään. Vaikka opinnot etenivät mallikkaasti en voinut haudata unelmiani. Kahden vuoden kuluttua seuraavassa Ilmailuopiston haussa tulin valituksi. Haun
läpäisseille avautui yllättäen täysin uusi vaihtoehto:

Leena Strandén, SI Tammerkoski

Finnairin järjestämä MPL–koulutusohjelma. Ohjelma
veisi suoraan alkeista Finnairin A320–sarjan perämieheksi 18 kuukaudessa. Perinteistä reittiä vastaava matka kestää reilut kaksi vuotta.
Aloitin opinnot tammikuussa 2017 kurssini ainoana
naisena. Koulutus alkoi perustason teorioilla, sisältäen kaikkea lennon perusteista meteorologiaan ja
navigointiin. Intensiivisen teoriapaketin jälkeen aloitimme lentotoiminnan ja kuudentoista lentotunnin
jälkeen oli ensimmäisen yksinlennon aika. Perinteiden
mukaisesti onnistuneen yksinlennon jälkeen opettaja
antoi lentäjän siivet ja koulukaverit kylmän kasteen.
Yhteensä koulutuksen aikana kertyy 252 lentotuntia,
joista 92 oikealla lentokoneella ja 160 simulaattoreissa. Alun yksimoottorikoneesta ja näkölento-olosuhteista siirrytään kohti yölentoja, mittariolosuhteita ja
kaksimoottorikoneita, lopulta päätyen Airbus A320
simulaattoriin ja oikeaan matkustajakoneeseen. Lisäksi luemme liikennelentäjäteoriat, joista suoritetaan
neljätoista Trafin viranomaiskoetta. Opiskelu tapahtuu
pitkälti verkko-oppimisympäristössä, jonka lisäksi ennen kokeita järjestetään lähiopetusjaksot.
On hurjaa ajatella, että vajaan vuoden kuluttua olen
saavuttanut unelmani. En kuitenkaan halua tyytyä vain
oman unelmani toteuttamiseen, vaan haluan Soroptimistien tavoin kannustaa ja tukea tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan. Haluan kiittää Tammerkosken klubia
toimivasta yhteistyöstä stipendihakemuksen kanssa,
Suomen unionia hakemukseni puoltamisesta ja SIE:tä
päätöksestä, joka auttaa minua kohti unelmaani.
Soroptimisti 2018

15

SI FINLAND 65 VUOTTA PAREMMAN ELÄMÄN PUOLESTA

Tampereen malliin 65 vuotta
SI Tampere työryhmä: Tuula Martikainen, Leena Viitaniemi, Irmeli Salonen, Tuula Joki, Anna–Riitta Vuorikoski

Suomessa soroptimismin alku oli merkittävien
vaikuttajanaisten ansiota. Aktiiviset eri
ammattikuntien naiset seurasivat, mitä
maailmalla tapahtui. Tampere oli otollinen
paikka uusille Euroopan tuulille, koska
kaupungissa oli kulttuuria, teatteria,
oopperaa, musiikkia, kuvataidetta, muotia ja
erilaista teollisuutta yllin kyllin. Tarvittiin vielä
innostunut ajatusten ja aatteiden kokoaja:
oopperalaulaja Toini Nikander, taiteilijana
Antonietta Toini (1901– 1990). Hän keräsi
ympärilleen eri alojen vaikuttajanaisia ja
omalla valloittavalla tavallaan sai heidätkin
innostumaan soroptimistiaatteesta.
Euroopan soroptimistien presidentti Olga Monsani
vihki klubimme 9.10.1953. Aamulehti uutisoi uuden
järjestön syntymisen otsikolla ’Naiset voivat toistensa sisarina rakentaa ystävällisen maailman’. Klubimme
ensimmäisestä presidentistä Antoniettasta tuli vuonna
1956 soroptimistiklubien unionin presidentti ja vuonna 1959 Euroopan soroptimistien presidentti.
Tampereen klubitoiminnan peruspilareita ovat korkea osallistumisaktiivisuus ja pitkäaikainen jäsenyys.
Karismaattiset ja osaavat sisaret, perehdyttäminen
järjestön asioihin, mielenkiintoiset klubikokoukset,
ammattien kirjo ja lämmin henki. Valtakunnallisen ja
kansainvälisen tason tehtävät on koettu klubin toimintaa rikastuttaviksi. Vuosittaiset sisarpäivät ovat tärkeä
mahdollisuus ja estradi tavata toisia saman järjestön
sisaria. Hyvien ammattiesitelmien lisäksi pääsemme
tutustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin, yhteisöihin tai
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laitoksiin. Ja mikä parasta: tutustumme eri ammatteja
edustaviin persoonallisiin, upeisiin naisiin ja osaajiin.
Osallistumme joulukuun 10. päivänä Kansainvälisen
Soroptimistipäivän juhlaan yhdessä alueemme klubien
kanssa. 40–vuotisjuhlaamme valmistimme jopa yhdessä juhla-aterian silloisen kotitalousopettaja–sisaremme Eeva Junkkari–Riekkolan taidokkaalla opastuksella.
Erityisen mieluinen muisto on yhdessä Tammerkoski–klubin kanssa järjestetyt Sisarpäivät vuonna 1997.
Iltamien ohjemassa oli runoja, puheita, vanhanajan
voimisteluesitys ja näytelmä. Kaikki oli soroptimistien
esittämää. Jumalanpalveluksestakin vastasi eräs sisaremme. Tämä kokemus hitsasi joukkoamme yhteen
entistä lujemmin.
Meillä on ollut kummityttöjä kehitysmaista ja olemme
osallistuneet soroptimistien yhteisiin avustushankkeisiin. Paikallisen tuen kohteina ovat viime vuonna olleet
mm. SPR:n Nuorten turvatalo, Tyttöjen talo, Pirkanmaan hoitokoti ja Naisten suojakoti. Olemme tukeneet
toiminnallamme nuoria kehitysvammaisia ja maahanmuuttajanaisia sekä jakaneet stipendejä lahjakkaille
musiikin opiskelijoille. MLL:n ja Pyynikin koulun kanssa
teimme yhteistyötä tavoitteena tukea oppilaita heidän
tulevaisuuden suunnitelmissaan. Viime vuonna esittelimme toimintaamme Tampereella naisten ja tyttöjen
tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta vahvistavalla WOW–
festivaalilla.
Paljon on maailma muuttunut siitä, kun Tampereen
Soroptimistiklubi perustettiin. Uskomme, että järjestömme tulevaisuus on taattu; ovathan valtteinamme
hyvät, eri ammatteja edustavat innostuneet, samanhenkiset naiset ja toisia arvostava ilmapiiri.
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Meidän Leena
maailmalla
Tuula Martikainen ja Anna–Riitta Vuorikoski
SI Tampere

Leena Viitaniemi on SI Tampereen jäsen
vuodesta 1984, SI Finlandin kunniajäsen
sekä läntisen alueen varapresidentti 2018–
2020. Leenan soroptimistiura on laaja ja
kansainvälinen. Työssään hän on toiminut
fysioterapeuttina sekä myös oman alansa
kouluttajana ja esikuvana itsenäisestä
yrittäjänaisesta niin kotimaassa kuin
ulkomailla.
Leenan kansainvälinen soroptimistiura on monipuolinen: neljä vuotta SI Finlandin governorina, neljä vuotta SIE:n laajentamistoimikunnassa ja kaksi
vuotta sen varapresidenttinä, sisältäen mm. 10 governorkokousta, neljän uuden klubin vihkijänä, joista
kaksi Saksassa, yksi Wienissä ja yksi Fyromissa.
’Kymmenen vuotta, yli kaksikymmentä maata, yli kolmekymmentä matkaa, satoja soroptimisteja, uusia ystäviä, erilaisia kulttuureja, kymmeniä unioneja, erilaisia
klubikokouksia aina Islannista Afrikkaan, Skotlannista
Turkkiin. Ilon ja surun hetkiä, kokouksia, uusien klubien vihkiäisiä.’ Leena kertoo, että tätä ovat hänen 10
kansainvälistä soroptimistivuottaan pitäneet sisällään
ja jatkaa: ’Varapresidenttikausi Euroopassa oli antoisaa ja työntäyteistä aikaa päivittäisen sähköpostin
hoitamisineen, hallituksen kokouksineen, kirjallisten ja
suullisten raporttien laatimisineen governorkokouksiin ja siellä järjestettävine koulutuksineen. Tehtäviksi
tulivat sektoreista Pohjoismaat, Twinning–ohjelma ja
Ruandan rauhan maraton Kigalissa vuosina 2012
ja 2013.’ Leena koki yhdeksi tähtihetkistään rauhan
soihdun kantamisen kymmenien soroptimistien marssiessa banderolliensa kanssa hänen takanaan. Asuna
oli Ruandan urheilijoiden virallinen asu. Leena kannustaa soroptimisteja olemaan valmiita lähtemään ehdokkaaksi tehtäviin. Hän tietää, että järjestömme on
ponnistelujen arvoinen, se tarvitsee meitä jokaista.

Leenan Viitaniemen yritys, Fysiko, avattiin Tampereella 1.12.1970. Siitä alkoi yrittäminen, jota kesti Leenan kohdalla 40 vuotta. Fysiko kasvoi ja Leena alkoi
määrätietoisesti kehittää itseään. Hän suoritti lukuisia
kursseja Suomessa, Englannissa, Saksassa ja Kiinassa.
Brittitohtori Robert Burnsista, manipulaation mestarista, tuli oppi-isä. Vuosien harjoittelun tuloksena manipulaatiosta kehittyi Fysikon kilpailuvaltti. Sitten olivat
vuorossa akupunktio, laserhoidot ja lymfakurssit. Ammatillisen osaamisen monipuolistuessa alkoivat koulutustyöt.
Leena ja Egypti
Leena osallistui vuonna 1986 Madridissa manipulatiivisen lääketieteen kurssille. Siitä alkoi Leenan elämässä merkittävä 25 vuoden kausi: työmatkat Egyptiin.
Samalla kurssilla ollut egyptiläinen upseeri–lääkäri
Ahmed El´Shawyaki tunnusti, ettei ollut ymmärtänyt
Madridin kurssista mitään ja pyysi Leenaa näyttämään,
mitä se manipulaatio tarkoitti. Leena hoiti manipulaatiolla kuntoon erään selkäsairaan naisen, ja paikalla
olleet upseeri–lääkärit olivat yllättyneitä hoidon tuloksellisuudesta.
Tästä kerrasta alkoi Leenan pitkä ura Egyptissä. Leena koulutti, luennoi ja hoiti monia vaikutusvaltaisia
henkilöitä, jopa pääministeriä, välillä myös upseerien
ja ministerien vaimoja – kerran jopa presidentti Mubarakin Susan–rouvaa. Päivät olivat pitkiä ja potilaita
riitti. Leena on todennut kokemuksistaan seuraavasti:
’Periodi Egyptissä on kasvattanut minua, suomalaista kristittyä naista, niin soroptimistina kuin fysioterapeuttina valtavasti. Olen tuntenut olleeni esimerkkinä
eurooppalaisesta, itsenäisestä yrittäjänaisesta egyptiläisille. Olen oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan
eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Egyptin vuodet ovat
rikastuttaneet elämääni todella paljon.’
Soroptimisti 2018
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Elämä kantaa
Irmeli Piela, SI Turku

SI Finlandin kunniajäsenet Kirsti Varis ja Irmeli Piela

Irmeli Piela, SI Finlandin kunniajäsen,
on toiminut lukuisissa keskeisissä
kansainvälisissä soroptimistitehtävissä.
Soroptimist International of Europen
presidenttinä 1995–1997 Irmelin
yleisteemana oli monikulttuurisuus. Hänen
SIE–presidenttikauteensa ajoittuivat mm.
Pohjoismaiset sisarpäivät Naantalissa ja
Turun governorkokous vuonna 1996 sekä
SIE:n kongressi Malmössa 1997. Helsingissä
1999 pidetyn XVI Soroptimist International
Conventionin järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana hän toimi 1995–1999.
SI Helsingin Kirsti Varis oli konvention
paikallisen järjestelyryhmän vetäjä.
Soroptimist Internationalin presidenttinä
Irmeli oli ensimmäisenä, ja tähän mennessä
ainoana, suomalaisena 2001–2003, jolloin
hänen President´s Appeal–hankkeensa
kohdistuivat naisten ja lasten HIV/AIDS–
epidemian uhrien auttamiseen Ukrainassa
sekä Afrikan lasten auttamiseen ja
rauhan rakentamiseen. Nämä hankkeet
toteutettiin yhteistössä kahden muun
järjestön kanssa. Kirsti Varis toimi Irmelin SI
presidenttikauden toisena PR–Liaisonina,
ja Kirstin ansiosta saatiin koko järjestölle
yhtenäinen graafinen ilme. Irmeli Piela kertoo
mukaansa tempaavasti kokemuksistaan
ja ajatuksistaan sekä kannustaa kaikkia
soroptimisteja kapuamaan monivaiheinen
polku kansainvälisiin tehtäviin. Irmelin
sanoin: ’Me soroptimistit voimme omalta
osaltamme vaikuttaa asioihin kyvyillämme
ja kansainvälisillä verkostoillamme. Ellemme
usko hyvän mahdollisuuteen niin mitä jää
jäljelle? Ei mitään.’
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Miten mielenkiintoinen voikaan ihmisen elämä olla!
Täynnä sattumia, yllätyksiä ja ennalta arvaamattomia
tilanteita! Varsinkin jos on Soroptimisti. Minut kutsuttiin Turun klubiin heti kun se silloisten sääntöjen
mukaan oli mahdollista, eli 25 vuotiaana. Kummini
oli varatuomari Hillevi Koponen, Unionin presidentti
1964–66. Aloitin 24–vuotiaana lokakuun alussa 1970
Turun kaupungin matkailupäällikkönä tultuani valituksi kaupunginhallituksen päätöksellä virkaan, tosin
silloisen kaupunginjohtajan eriävän mielipiteen kera.
Olin Suomen ensimmäinen nainen matkailupäällikön
virassa. Myöhemmin kaupunginjohtaja ja minä olimme hyvät ystävät ja työtoverit.
Mitä syvemmin aloin tiedostaa järjestömme merkitystä, tarkoitusperiä ja ideologiaa, sitä enemmin kiinnyin
niiden tärkeyteen ja merkitykseen yhä monimutkaisemmassa maailmassamme. ’Minne tie vie’ on usein
käytetty fraasi. Eihän tie ihmisiä minnekään vie, vaan
ihminen itse joko tietoisesti tai alitajuisesti, joskus
myös sattumien summanakin tiensä valitsee. Aina ei
valinnan mahdollisuuksia ole. Soroptimisteilla on.
Sydämeni ’kävi ylikierroksia’ Afrikassa kun näin naisten
pitkät vedenhakumatkat Sénégalissa Saharan lähistöllä. Eräänkin soroptimistisisaremme maanomistus menetti arvonsa joen uoman muuttuessa. Myös La Lac
Rouge (vaaleanpunainen järvi), pelästytti. Järvi, jolla ei
käsittääkseni ole virtausta sisään eikä ulos. Lieneekö
Aral–järvi samanlainen? Korallit olivat kuolleet pohjaan, ja kai siksi järvi oli vaaleanpunainen. Naiset ja
lapset hakivat järven matalasta pohjasta sinne kiteytynyttä suolaa, jota rannalle saapuneille rekka-autoille
lastattiin eteenpäin myyntiin, koska suolasta saatiin
rahaa. Kun itse kokeilin kahlaamista järvessä ja vasemman jalan pikkuvarpaassani oli pieni haava, niin totesin, että kirvely oli infernaalinen.
Olin Soroptimist International of Europen Sénégalin
kaivoprojektin Follow–up Liaison, ja siksi varmistin,
että omat soroptimistisisaremme saivat myös ehdottoman tärkeän työvälineen toimiinsa, jeepin. Välimatkat ovat pitkiä ja hankalia. Onneksi meillä soroptimisteilla on tieto siitä, että kaikki antamamme apu menee
suoraan perille. Kuten nytkin esimerkiksi Turun klubin
apu Kosovon Prishtinan klubin kautta ainoaan siellä
olevaan lastensairaalaan.
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Dakarin läheltä Île de Gorén saarelta lähetettiin aikoinaan pienikokoisilla veneillä Atlantin yli lukemattomia
ihmisiä puuvillaplantaaseille orjiksi Amerikkaan. Ei se
Afrikassa ainoa lähettämispaikka ollut, mutta minulle
ainoa jonka koin, ja jossa uskomaton, voimakas tunne
otti valtaansa, aivan kuin paksut kivimuurit ympärillä olisivat verissään puhuneet. ’The walls have ears’.
Välimeren yli pakenee nytkin valtaisa määrä Afikasta
ihmisiä, tällä hetkellä Eurooppaan, suurten ongelmakimppujen kokonaisuudessa. Rahastus ja ihmiskauppa
eivät ole tänäänkään vieraita, vaikka lähtökohtaisesti
pois lähtijöitä ei kai nyt pakotetakaan, vaan rahaa vastaan heille luvataan parempaa elämää.
Myöhemmin Euroopan presidenttinä Ruandassa ymmärsin mitä on ’kalman haju. Bettina Scoll–Sabattini,
jota kutsuttiin ’Mama Afrikaksi’, vei meidät entiselle
koululle. Jo kilometrien päähän tuntui kummallinen
haju. Kun pääsimme pienen kukkulan laelle, jossa entinen koulu sijaitsi, hajun syy selvisi. Luokkahuoneiden
lattiat olivat täynnä vieri vieressä makaavia luurankoja.
Hutut ja tutsit olivat taistelleet. Ei ihme, että tänä päivänäkin Ruandassa naiset ovat vallitsevissa asemissa,
miehethän olivat suurilta osin kuolleet.

naisten ja lasten auttamiseksi, huonommassa asemassa olevien ihmisten elämän parantamiseksi, usko siihen, että voimme tehdä muille hyvää, ei ole mihinkään
kadonnut. Yksin ei kukaan saa mitään todellista tulosta aikaan. Siksi mielestäni on tärkeätä, että toimimme
muiden saman mielisten ja samoihin tavoitteisiin pyrkivien järjestöjen kanssa yhteistyössä. Ymmärtääkseni suurimpia ongelmia maailmassa ovat eriarvoisuus,
erityisesti taloudellinen nykyisin, sen lisääntyminen
sekä pelon voima. Pelon voima on suurempi kuin rakkauden. Me Soroptimistit voimme omalta osaltamme
vaikuttaa asioihin kyvyillämme ja kansainvälisillä verkostoillamme. Ellemme usko hyvän mahdollisuuteen
niin mitä jää jäljelle? Ei mitään.

Luonto on suurin voima
Madagascarilla, kun olin vihkimässä uutta klubia, oli
sadekausi. Luonto on ihmistä voimakkaampi. Paluumatkan saaren itäosasta Tananariveen (Antanarivo) oli
arvioitu kestävän neljä tuntia. Erään rotkon ylitys, jonka ’silta’ oli vain kaksi metallista rinnakkaislevyä, joihin
jeepin pyörien piti osua, kyllä nippanappa onnistui,
mutta vastakkaisella puolella oli täystulva. Joku paikallinen pikkupoika, tai ainakin sellaiselta hän minusta
näytti, kahlasi edellämme näyttämässä minne ajaa. Oli
lähes pilkkosen pimeää, ja huiman loppumatkan jälkeen pääsimme perille yli 7,5 tunnin ajon jälkeen kierteleviä vuortenteitä. Mielessäni jo ajattelin, että ’tämä
on nyt sitten tässä, minun eloni aika’.
Romaniassa, ollessani taas uutta klubia vihkimässä, tuli
hurja lumisade. Pian klubin vihkimisen jälkeen meitä
kehotettiin lähtemään pois ennen kuin tosiongelmia
tulee. Pääsimme junalle, ja asemalaiturilla oli ruskeasilmäinen pieni poika, jolla ei ollut edes kenkiä, vaan
ainoastaan T–paita ja shortsit yllään, sylissään pieni
mustaruskeavalkoinen rakkikoira, joka oli hänen ainoa
lämmittimensä. Myöhemmin kuulin, että junamme oli
viimeinen, joka lähti ennen yli viikon pituista alueen
totaalista saartoa. Äitini sanoi minulle jo hyvin pieni
ollessani, kun pelkäsin pimeää metsää, että ’mitään
muuta ei tarvitse pelätä kuin toista ihmistä’. Luonto on
sittenkin ymmärtääkseni vahvempi kuin ihminen?
Johtotähtinä ideologia ja eettiset arvot
Vaikka maailma on muuttunut, niin ihmiset tuskin eivät ainakaan kovin paljon. Meidän pyyteetön työmme

Lapsi Ruandassa 1997

Matkaan, soroptimistit
Hetkeäkään en epäröi olla kehottamatta Suomen
soroptimisteja menemään eteenpäin kansainvälisiin
tehtäviin. Olemme erittäin koulutettuja, kielitaitoisia,
yleissivistyneitä, diplomaattisia, humaaneja, empaattisia ja antautuneita asiaan. Nyt ovat myös viestintämahdollisuudet muuttuneet aikaisemmista ajoista dramaattisesti. Kun minun Euroopan ja maailman
presidenttiaikoinani viestintä käytiin pääosin kirjeitse,
telefaxilla ja puhelimitse, ovat nyt aivan toiset keinot
käytettävissä. Muistan hyvin miten eräänäkin päivänä
sain 142 viestiä kirjeitse, telefaksien kautta yms. Mutta
vielä tänä päivänäkään ei esimerkiksi monissa Afrikan
maissa saada edes sähköä enempää kuin neljä tuntia
vuorokaudessa. Miettikäähän sitäkin.
Polku kansainvälisiin tehtäviin on seuraava: Unionin
edustaja, governor, joku Unionin ’päätehtävä’, SIE:n
tehtävä, Euroopan presidentti, maailman presidentti.
Ehdottomina edellytyksinä ovat oman klubin, Unionin
Soroptimisti 2018
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Mahtinaisia
-voimaa, iloa ja
ystävyyttä
Kirsti Varis, SI Helsinki, poimintoja SI Helsinki klubin
historiasta, Inga Blåfield–Aaltosen osuudesta kirjassa
SOROR OPTIMA ANNI L

Suomen ensimmäinen soroptimistiklubi
vihittiin Snellmanin päivänä 12. toukokuuta
1952. Helsingin klubin varsinainen
syntymäpäivä oli ollut jo edellisen vuoden
lopussa. Elettiin vielä elintarvikesäännöstelyn
aikaa, kahvikulta ja leivokset olivat kortilla.
Matkustaminen oli harvinaista herkkua ja
ulkomaisia ystävyyssuhteita arvostettiin.

Irmeli Goman klubin vihkiäisissä
Kongon demokraattisessa
tasavallassa 2000.

ja muidenkin Suomen klubien ja työnantajan tuet. Jatkossa tarvitaan myös Euroopan soroptimistien tukea.
Omalla polullani minua eteenpäin ’pukkasivat’ erityisesti entinen Euroopan ja maailman presidenttimme
Marie–Jeanne Bosia–Berberat ja toiminnanjohtajamme Marie–Iréne Palèologue suomalaisten ja muiden
eurooppalaisten lisäksi. Vetovastuussa oleminen missä tahansa kansainvälisessä organisaatiossa on rankkaa. Usein tuntee olevansa yksin. Mutta se on onnistuessaan myös tavattoman palkitsevaa.
Kiitollisuus
Antoisimpia asioita soroptimistimatkani varrella ovat
olleet yhteydet Yhdistyneisiin kansakuntiin, tukeamme
ja apuamme saaneiden naisten ja lasten silmien loiste, heidän toivonsa parempaan. Ystäväverkosto, joka
syntyi sekä soroptimistien että muiden mukana olleiden toimijoiden kanssa. Hienoja ihmisiä, joita suuresti
kunnioitan! On täysin mahdotonta kiittää tässä yhteydessä kaikkia soroptimisteja, jotka ovat vuosien saatossa olleet eri toteutusten vetäjinä ja takana. Heitä on
niin monen monta. Uskomatonta porukkaa! Parhaita
sisaria! Sydänlämpimät onnitteluni Suomen unionille
merkkivuoden johdosta 2018! Hieno saavutus.
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Yleisradion vieraiden kielten opetuksesta vastaavan
ohjelmapäällikkö Helmi Palmén ja kouluradion englannin kielen opetuksesta vastaava Helvi Hakulinen–
Sipilä olivat tutustuneet työmatkoillaan Kööpenhaminassa paikallisiin soroptimisteihin. Innostuneina kansainvälisestä aatteesta, varsinkin kun pyrkimyksenä
oli edistää ystävyyden ja yhteenkuuluvuuden henkeä
ja keskinäistä palvelualttiutta, he kutsuivat eri ammatteja edustavia naisia keskustelemaan asiasta. Tarmokkuutta ja intoa riitti. Tanskalaisia yhdistyksen sääntöjä
yritettiin kääntää ja soveltaa Suomen oloihin, mutta
lopulta varatuomari Päivikki Tulenheimo–Sohlberg
laati säännöt itse. Ensimmäinen virallinen kokous pidettiin marraskuun 27. päivänä 1951, johon osallistui
myös tanskalainen soroptimisti Clara Hammerich.
’Suvaitsevaisuus, kelpoisuus, oikeamielisyys, ystävyys
ja avuliaisuus ovat ne viisi periaatetta, joihin soroptimistien toiminta rakentuu. Jokainen klubiin kuuluva
jäsen edustaa eri ammattia – minä olen kielenkääntäjä.’ sanoi Clara Hammerich vierailunsa aikana lehdistölle antamassaan haastattelussa.
Helsinki klubin perustajat olivat ahkeria ja uutteria naisia, joita kansainvälisyys ja kansainväliset vaikutteet
kiinnostivat. ’Helvi Hakulinen–Sipilä ja Leila Vaheri
olivat asiakkaitani ja pyysivät minut mukaan’, muisteli
muotitaiteilija Riitta Immonen. ’Riitta puolestaan pyysi minua’, kertoi Lempi Hildén: ’Arvostin tätä kutsua.
Klubiin haettiin eri ammattialoja edustavia naisia. Olin
ainoa leipomo–alan naisyrittäjä siihen aikaan, jolloin
leipurit olivat miehiä’. Aikoinaan Lempi Hildén oli myös
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Helsingin Soroptimistiklubin
vihkiäiset HOK:n ravintolassa

ainoa naisleipuri joka oli kauppaneuvos. ’Jokainen tarvitsee toinen toistansa. Ammatillisesti minulle klubiin
kuuluminen oli rikasta aikaa. Matkustimme esimerkiksi Riitta Immosen kanssa yhdessä Pariisiin. Riitan johdatuksella kävimme muotinäytöksissä, jotka minulle
olivat valtava elämys. Minä taas etsin hienoimmat ja
mielenkiintoisimmat ravintolat, joihin kävimme tutustumassa ja sain uusia ideoita omaan työhöni’. Pariisin
matkan innoittamana Lempi Hildén perusti Helsinkiin
ensimmäisen grilli–ravintolan, Fredrikinkadulle H–grillin, johon hankki oikein ranskalaisen kokin. ’Ja Lempi
avasi ravintolan, johon naisillakin oli pääsy iltaisin’.
Riemuitsi Riitta Immonen ja jatkoi. ’Olimme erilaisia,
se juuri oli rikkaus. Johtajaopettajan ammattitaidolla
Leila Vaheri oli unilukkari patistaen kaikkia käyttämään
rintamerkkiä. Taidemaalari Eva Cederström ei koskaan
näperrellyt pikkuasioiden parissa, hän oli taiteilija, jolla
oli aina suuret tavoitteet. Kuvanveistäjä Eila Hiltunen
oli tarmokas nainen klubin rahankeruussakin ja lahjoitti esimerkiksi kerran arvokkaan pääpalkinnon, voittajan päästä veistoksen. Anja Bardy piti gynekologian
ensimmäisen ammattiesitelmän edelleen ajankohtaisesta aiheesta: naisen hormonit.’
Estetiikkaa ja arjen oivallisia ratkaisuita esittelivät valaisinmuotoilija Lisa Johansson–Pape ja tekstiilitaiteilija Eva Taimi kuin myös arkkitehti Elsi Borg. Perhekeskeisiä ammatteja edustivat talousopettaja Sirkka
Cornér, agronomi Elli Korpinen ja lasten psykologi
Salme Wiherheimo. Glamouria toivat klubielämään
oopperalaulajatar Aino Elenius ja näyttelijätär Aino–
Inkeri Nokelainen kuin myös omalta osaltaan kukkakauppias Aune Lindman. Soile Järvelä–Kairenius oli
toimittaja ja Toini Havu kirjallisuusarvostelija. ’Minut
kutsuttiin jäseneksi edustamaan kotirouvaa’, muistelee
Kaija Junnila. ’Protestoin, en ole kotirouva, sillä teen
hyväntekeväisyystyötä.’

Vas. Helmi Palmén, Clara Hammerich,
Leila Vaheri, Lilli Gunnari, Helvi
Hakulinen–Sipilä

Governorkokous Firenzessä 1954:
Anja Bardy 2. oik.

Klubi kokoontui alkuvuosinaan etupäässä kodeissa,
mikä synnytti täydellisen ystävyyden ja luottamuksen.
Kokouksia pidettiin myös Hildénin kahvilassa, jossa
esimerkiksi 1952 jaettiin ensimmäiset jäsenmerkit ja
samalla suunniteltiin päivystystä ja ohjelmaa olympialaisten ajaksi. – Kansainvälisyys onkin linkki koko maailmaan! Suomen ensimmäiset soroptimistit – todelliset
mahtinaiset – ovat rakentaneet vankan perustan nykyiselle toiminnalle.
Soroptimisti 2018
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Pietarin ystävyysklubin
viisivuotisjuhlissa keskellä
ystävyysmaljaa kohottamassa
Lahden klubin Grand Old Woman
Sirkka Lankinen.

65 vuotta lahtelaista
sisarenergiaa
Leena Sorvali, SI Lahti

Lahden Soroptimistiklubi vihittiin 10.10.1953
Lahden Seurahuoneella. Vihkimisen suoritti
Euroopan soroptimistien kattojärjestön
presidentti Olga Monsani, joka vihki samalla
Suomen vierailullaan myös Tampereen ja
Turun klubit sekä osallistui Suomen unionin
perustavaan kokoukseen.
Maisteri Leila Vaheri, vastaperustetun Helsingin Soroptimistiklubin jäsen ja innokas soroptimistiaatteen
levittäjä oli kuullut mieheltään, Helsingin yliopistollisen korvaklinikan apulaisylilääkäriltä, että hänen assistenttinsa Sirkka Lankinen oli muuttamassa Lahteen.
Niinpä Leila Vaheri tuli varta vasten korvaklinikalle tapaamaan Sirkkaa ja kehotti tätä perustamaan soroptimistiklubi Lahteen. Kun Sirkka ei katsonut itse ehtivänsä siihen, hän soitti ekonomi Raili Valtarille, joka
innostui asiasta. Valtari kutsui eri ammateissa toimivia
ja asiasta kiinnostuneita naisia kotiinsa ja klubi päätettiin perustaa. Niin vain kävi, että myös Sirkka ryhtyi
klubia perustamaan.
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Sääntöjä piti noudattaa
Aluksi kokoukset pidettiin kodeissa, mutta jäsenmäärän kasvaessa vakinaiseksi kokouspaikaksi valittiin
ravintola Salpauksen Sininen sali. ’Siellä olimme hotelli–ravintolan johtajan Lassi Pohjan ´tyttöjä´, mutta
meillä oli aluksi yksi huoli: runsas syöminen, ja niin me
siirryimme kevyempiin iltapaloihin, lämpimiin voileipiin’, muistelivat klubin jäsenet 50–vuotishistoriikissaan. Alkuvuosina noudatettiin tiukasti klubin sääntöjä. Esimerkiksi poissaolot ja soroptimistimerkin puute
luettiin laiminlyönneiksi, joista määrättiin kurinpalautuksena sakkoa kolme ja kaksi markkaa. Rahastonhoitaja oli kuitenkin ihmetellyt, miksei professori Mirjam
Helinin lahjoittama säästöpossu liho, vaikka ravintoa
pitäisi olla tarjolla.
Niihin aikoihin otettiin käyttöön niin sanotut kolmen
minuutin puheenvuorot, jolloin kukin sai puhua sydämensä kyllyydestä haluamanaan iltana tai aakkosjärjestyksessä, miten sovittiin. Hotelli Salpauksen sulkeuduttua jouduttiin haikein mielin siirtymään Lahden
Seurahuoneelle. Sittemmin paikkaa vielä vaihdettiin, ja
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viime vuosina on kokoonnuttu Amican ylläpitämässä
ravintolassa Lahden seurakuntayhtymän tiloissa.
Tavoitteet toteutuivat yhdessä tehden
Lahden soroptimistisisaret ovat ensimmäisen viisikymmenvuotiskautensa ajan tehneet yhdessä talkoilla työtä – sekä hengen että kehon ravitsemiseksi, kaikkinaisen kauneuden kohtaamiseksi ja samalla ansaitakseen
rahaa kulloinkin ajankohtaisiksi kokemiinsa avustuskohteisiin. On järjestetty kirjallisia iltoja, konsertteja ja
teatteriesityksiä. niissä sisaret ovat saaneet olla lipunmyyjinä, eteisvahtimestareina, esiintyjien avustajina,
väliaikatarjoilun järjestäjinä, tuolien ja penkkien kantajina.
Yhteiset leipomistalkoot olivat rattoisaa yhdessä tekemistä, ja keltaiset essut piristivät kaupunkikuvaa
leivonnais- ja yrttimyyjäisten yhteydessä. Yrttimyyjäiset olivat menestys ja tavara loppui usein jo ennen ilmoitettua sulkemisaikaa. Sittemmin teatteriretket ovat
vakiintuneet vuosittaisiksi aktiviteeteiksi. Myös kesäretket joihinkin kulttuurikohteisiin ovat aina kuuluneet
Lahden klubin ohjelmaan.
Kansainvälisiä vierailuja
Alkuaikoina Lahden klubin kansainvälisyys toteutui lähinnä vierailujen muodossa puolin ja toisin. Vuonna
1992 lahtelaiset sisaret osallistuivat Pietarin klubin perustamiseen. Sen viisivuotisjuhliin sekä loistokkaisiin
kymmenvuotisjuhliin tehtiin retki. Pietarilaiset sisaret
puolestaan vierailivat Lahdessa pienemmin ja suuremmin joukoin. Maailmanjärjestön Helsingin konventio
1999 toi monenlaista kanssakäymistä klubien ja sisarten kanssa.
Lahden klubin sisaren, tietokirjailija Ursula Pelttarin
idea poiki upean kirjan Finland – a summer´s delight,
a winter´s dream (työnimeltään Maistuvia kuvia Suomesta). Ursula Pelttari työparinaan klubisisar, sisustusarkkitehti Paula Nurmi sekä työryhmän Helsingin
soroptimistiklubin Inga Aaltonen, Iris Helkama ja
Irma Taavitsainen tekivät kirjaprojektin eteen todella suuren työn. Kirja lahjoitettiin jokaiselle koventioon
saapuneelle ulkomaiselle sisarelle. Työryhmän toivomuksesta kirjan tuotto lahjoitettiin lasten allergiatutkimukseen.

rilaisten soroptimistien luona, jotka järjestivät meille
unohtumattoman illan paikallisessa kulttuurikeskuksessa. Siellä Sirkka intoutui laulamaan ja kajautti komeasti Katinkan venäjän kielellä pietarilaisen pianisin
säestyksellä. Välillä Sirkka pysäytti bussin jonkin taidegallerian kohdalla ja kävi ostamassa uuden teoksen taidekokoelmaansa. Kuvataiteiden harrastuksen
seurauksena Lankisten kodin jokainen liikenevä tila oli
täyttynyt kauniista taideteoksista.
’Siskot, siskot, siskot! Teitä en unohda koskaan’, oli
näyttelijä Inkeri Luoma-aholla (1936–2015) usein tapana huudahtaa. Inkeri sanoi, että soroptimistisisaruus
on hänelle pyhä asia. ’Olen esimerkiksi uskoutunut
muutamalle kuin papille. Olen hädissäni saanut soittaa vaikka keskellä yötä ja olen itsekin ollut uskottuna.
Sisar Terttu Mokka on pelastanut elämäni ja Sirkka
on taiteilijoitten äänenavaaja, Paula Nurmen, Kirsti
Starckin ja Anne Halmeen viereen on leppoisa istua
kokouksissa. Mutta rakastan teitä kaikkia virheistänne
huolimatta, sillä niitähän meillä kaikilla on.’
Signe Löfgren (1897–1969) oli kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu silmätautien professori, joka muutti
Lahteen talvisodan jälkeen Viipurin Diakonissalaitoksen mukana. Hän toimi Lahden Soroptimistiklubin presidenttinä, Suomen unionin edustajana ja presidenttinä vuosina 1958–1960 sekä osallistui uusien klubien
vihkiäisiin ja Euroopan kattojärjestön kongresseihin
usein omalla kustannuksellaan. Signe oli avokätinen
lahjoittaja. Klubillamme oli lyseolaispoika kummilapsena. Kokouksissa kierrätettiin pojan avustamiseksi
kirjekuorta, johon Signe sujautti joskus isonkin setelin.
Suomen Silmäsäätiölle hän testamenttasi lähes koko
omaisuutensa saatesanoilla: ’Jakakaa sitten apurahoja nuorille väitöskirjan tekijöille. Itselläni ei ollut siihen
aikaan varaa.’

Sorores ad optimas – parhaaseen pyrkivät naiset
Asessori, korvalääkäri Sirkka Lankinen (1916–2012)
osallistui useiden järjestöjen toimintaan, joista hän arvosti erityisesti Soroptimistijärjestöä. Hän toimi Lahden klubin presidenttinä vuosina 1963–1965 ja unionin varagovernorina 1958–1964. Klubia johdettiin
pitkälti Sirkan mukaan, häntä kuunneltiin ja kunnioitettiin. Riemukkaita olivat monet retket eri kohteisiin.
Mieleeni on erityisesti jäänyt klubimme vierailu pieta-

Inkeri Luoma-aho lausui
mielirunojaan SI Finlandin
60–vuotisjuhlassa
Lahden Sibelius–talossa
lokakuussa 2013.
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Ystävyyttä yli
rajojen
SI Forssan 50–vuotisjuhla

parempaa maailmaa
rakentamassa
Merina Hovi, otteita Marja–Leena Puntilan puheesta

Marja–Leena Puntila, SI Finlandin kunniajäsen,
puhui SI Forssan 50–vuotisjuhlissa 6.10.2018
siitä, mitä kansainvälinen soroptimismi on
hänelle antanut. ‘Uuden–Seelannin matkan
jälkeen kirjoitin lehteemme näin: “Matka
lujitti sydämessäni entisestään maailman
laajuisen soroptimismin yhteenkuuluvuuden,
lämpimän ystävyyden sidettä. Kaikkialla
rakennamme huomispäivän maailmaa
vastaamalla muutoksen vaatimiin haasteisiin
parhaaseen pyrkivinä sisarina”. Olen edelleen
samaa mieltä.’

Ammatissa kehittymistä ja ystävyyttä yli rajojen

Olin pitkään toivonut pääseväni Uuteen–Seelantiin,
koska minulla oli tutkijan työni kautta yhteyksiä maahan. Kun näin v. 1994 Eteläsaaren soroptimistien ystävyys–stipendihakemuksen, päätin hakea stipendiä ja
myös sain sen. Toivoin mahdollisuutta saada tutustua
lammastiloihin ja villatutkimuksiin. Kaksi viikkoa matkasimme yhdessä myös stipendin saaneen amerikkalaisen Carolin kanssa. Eteläsaaren ’pääkaupungin’
Christchurchin klubissa majoituin farmaseutti Wendyn
luokse, jonka kanssa ystävystyimme. Ehkä kaikkein
sydämellisimmät ja sisarellisimmat hetket vietin Wymean klubin maatalon leskiemännän Peggyn luona
yöpyessäni. Peggyllä oli muutamia lehmiä, jotka hän
lypsi käsin. Ylhäällä kumpareella laidunsi joukko hereford–lehmiä ja lampaita. Meillä riitti juttua erityisesti
maataloudesta ja karjataloudesta sherry lasi kädessä
pitkään yöhön. Peggyn kanssa kirjoittelimme toisillemme ja aina hän muisti meidän jutustelun sherrylasin ääressä. Sydämestä lähtevää overseas–sisaruutta!
Pohjoisella saarella vietin viikon puhtaasti lammas- ja
ruhoasioissa, uutta oppien. Matkani jatkui vielä Australiaan, jossa olin tuoreen Australian Suomenlammasyhdistyksen vieraana workshoppeja pitäen ja kertoen
tutkimustuloksistamme. Ilo oli tavata myös ystäväni
Betty Bendigo City klubista. Stipendimatkoilla oli mielenkiintoista kuulla eri maiden elinkeinoista, kulttuurista ja naisen asemasta ym. samoin kuin kertoa itse
Suomen soroptimistien toiminnasta ja naisten oloista.

Sain mahdollisuuden osallistua SIE:n Islannin ja Suomen väliseen Inter Union Study–ohjelmaan v. 1984.
Olin juuri saanut lammastutkijan vakanssin Maatalouden Tutkimuskeskuksessa Jokioisilla. Ystävääni
Riitta Suomea kiinnosti puolestaan tekstiilitaiteilijana ja yrittäjänä lampaanvilla. Tulimme valituiksi kahden viikon opintomatkalle, johon saimme sisällytettyä
runsaasti myös ammatillista lammasosuutta. Vierailut
eri klubeissa ja sisarten luona lujittivat skandinaavista
soroptimistisisaruutta. Asuin pääosan vierailun ajasta
Gudbjorg Jonsdottirin luona. Hänen kanssaan ystävyytemme on jatkunut tiiviinä tähän saakka.

Kansainvälisiä hiihtoviikkoja pidettin vuodesta 1982
alkaen Saariselällä, Ylläksellä, Luostolla ja Kiilopäällä. Vuodesta 1983 annoimme Tarja Materon kanssa
Lapin kasteen vieraillemme. Olin noitana ja englanniksi loitsusin hiilihangon kanssa tulen äärellä jotain
maagista, Tarja tarjoili ‘linnunmaitoa’. Kunkin niskaan
sujautettiin lunta. Ulkomaan sisaret saivat kasteensa
kukin vuorollaan. Jotkut jännittivät, mitä iltahämyssä
mahtaa tapahtua. Ohjelmassa oli Lapin tietouden jakamista kuten porotaloutta, saamelaiskulttuuria ym.
Ohjelmaan kuului itseoikeutetusti poroajelua, moottorikelkalla hurjastelua ja tottakai illalla tanssit kutsuivat.

Aika pian valmistuttuani agronomiksi lähdin Yhdysvaltoihin v. 1967 opiskelemaan pihvikarjan jalostusta ja
lihantuotantoa. Siitä alkoi kipinä kansainvälisyyteen.
Ollessani Hämeenlinnan klubissa sain kimmokkeen
osallistua Soroptimistien maailman konventioon Istanbulissa v. 1983. Unohtumaton ystävyys alkoi skotlantilaisen Ann Hambridgen kanssa. Forssan klubi
ja hänen silloinen klubinsa Kanadan Calgary sopivat
Friendship–linkistä v. 1998. Friendship–viikolla ennen
Suomen konventiota v. 1999 Ann ja kolme muuta Calgaryn sisarta olivat viikon klubimme vieraana.
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Governorina, Helsingin konvention järjestelytoimikunnassa ja SIE:n stipendikomiteassa
Governor–kautenani 1990–1994 SIE:n presidenttinä oli alkuun kreikkalainen Nina Koumanakou, jonka teemana oli ‘Deforestration’ ja sen tunnuslauseena
‘Plant a tree, plant a hope’. Nottinghamissa v. 1991 hyväksyttyyn nelivuotisohjelmaan sisältyi yhtenä aiheena biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Me
päädyimme täällä vihreän kullan maassa metsäluonnon suojeluun. Vammalan Vehmaanniemen luonnonsuojelutyö aloitettiin 1993. Sisaria tuli aina Oulusta
ja Rovaniemeltä saakka. Toiset olivat hangon varressa
toiset haravan. Pomomme hääri moottorisahan kanssa. Lampaatkin tulivat kavereiksemme myöhemimin.
Kahvipaussit ja ruokailut olivat odotettuja. Vuosi vuodelta umpeenkasvaneet hakamaat tulivat avoimiksi,
järvelle saatiin selkeät näkymät. Kättemme jälki näkyi!
Governor–kauteni viimeisessä kokouksessa oli SIE:n
presidenttinä saksalainen Gisela Freudenberg teemanaan ‘Friendship without borders’. Tämä teema sai
paljon kiitosta. Giselan kaudella SIE:n alueella vihittiin
peräti 60 klubia. Minä sain governorina kutsun ja kunniatehtävän toimia Slovenian Ljubljanan klubin vihkijänä lokakuussa 1993. Henkilökohtaisena lahjana
minulla oli Riitta Suomen kanssa suunniteltu ja hänen
liikkeessään valmistettu kaunis kuultokudos, jossa oli
rauhankyyhky ja avoimet ikkunat sivuilla. Gala–illan aikana viereeni tulla tupsahti uuden klubin näyttelijäsisar
Lenca, joka kertoi vastikään näytelleensä Bertolt Brehtin näytelmässä ’Herr Puntila und sein Knecht Matti’.
How nice! Lencan kanssa pidimme yhteyttä joulukirjeitten muodossa aina hänen kuolemaansa saakka.
V. 1995 osallistuin San Franciscon konventioon, jonka
lopuksi Irmeli Piela (ent. Torssonen), President elect
SIE, toivotti kaikki tervetulleeksi Suomeen v. 1999. Me
21 suomalaista sisarta nousimme tarkkaan harkitusti
yhtäaikaa ylös samanlaiset Marimekko–paidat päällämme ja heilutimme iloisia kukkahuiveja – saimme
valtaisat aplodit. Sitten screenille tuli kaunis ja erikoinen valoteos. Suomen osastolla oli esitteitä maastamme ja pinssit olivat kuumaa tavaraa. Syyskuussa 1995
Gisela luovutti SIE:n presidentin tehtävänsä Irmelille.
V. 1999 SI:n Helsingin konvention järjestelytoimikunnassa vastasin sisarten aktivoinnista, sisältäen
ystävyysklubivierailut, sinikeltaisten villasukkien kutomisen klubeissa, klubien omien projektien esittelyn
konventiossa, kuvagallerian tunnetuista soroptimisteista, myyntiartikkelit sekä soroptimistien taidenäyttelyn. Ystävyysklubivierailun järjestämisen, viikkoa
ennen konventiota, tarkoituksena oli luoda ystävyyssuhteita eri maailman kolkissa oleviin sisariin ja saada heitä tutustumaan kauniiseen maahamme. Villasukkia saatiin kokoon runsaat 1400 paria. Parasta oli
myös olla emäntänä näyttelyosastolla ja nähdä se laaja erilaisten projektien kirjo, saada kokea järjestömme

Viereinen sivu: Oik. Ljubljanan klubin vihkiminen 1993 ja vas.
Uuden–Seelannin vierailu 1994. Yllä: SI konventio Glasgow
2007, alla: Friendship–viikko Forssa 1999. Oikealla: Jälleennäkeminen, Helsingin konventio 1999, SI pres. Catharina Salt.

kansainvälisyys sekä yhteenkuuluvuus. Suomalaiset
ovat tunnettuja kongressien organisoijia – se tuli taas
kerran todistettua. Kirsti Varis järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana piti langat käsissään. Olimme hyvin
prepattuja. Vielä kerran kiitos Kirsti. Vuosia jälkeenpäin
Helsingin konventio muistetaan ja kiitosta on satanut.
SIE:n stipendikomitean jäsenyys 2001–2005, jota
hain Unionin presidentti 2000–2001 Eva Hänninen–
Salmelinin houkuttelemana, oli äärimmäisen antoisa.
Hakemusten kirjo oli laaja aina entisen itäblogin maiden sisarten halusta hankkia uutta ammatillista tietoa
ja afrikkalaisen hakijan toivosta päästä koulutuksen
turvin puolustamaan maaseudun naisten oikeuksia,
väitöskirjatutkimukseen mustista aukoista, rohkaisten
naisia myös kovan fysiikan opintoihin. Työryhmämme
ansiosta stipendinhakuprosessi uudistui ja sen kokonaan sähköiseen muotoon saattaminen pantiin alulle.
Pohjoismaista sisaruutta ja kansainvälisiä
kongresseja
Kansainvälisten kokousten kautta alkanut ystävyys sai
jatkoa kutsuessani kotiini ennen Vaasan Pohjoismaisia
sisarpäiviä Ingerin Norjasta, Lisbethin ja Lisin Tanskasta ja Stiinan Ruotsista. Ennen Luleån sisarpäiviä
olimme Stiinan luona Linköpingissä ja mukanamme
oli myös Kristin Islannista. Governorkokouksissa vasta
selvisi, miten upea järjestömme on: projektien aikaansaannokset, avustuskohteet, YK:n elimissä mukanaolo
jne. Äärettömän tärkeitä ovat myös olleet kongressien
teemat sisältöineen ja miten ne ovat avanneet uusia
näkökulmia ja tietoa maailmanlaajuisesti. Viimeisintä
tietoa huippuasiantuntijoiden esittämänä. Sosiaalinen
ja ulospäin suuntautunut luonteeni ovat olleet tärkeitä
avuja siihen, että minun on ollut helppo ystävystyä ulkomaisten sisarten kanssa. Kansainvälisen kokouksen
parasta antia on sisarellinen yhdessäolo, ja uudet tuttavuudet. Soroptimism is the deep friendship which
joins its members in all parts of the world.
Soroptimisti 2018
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Muistoja Kuopion Yhteiskoulun
ajalta 1952 – 1960
Leena Hänninen, SI Jyväskylä

Leena Hänninen on 65–vuotiaan Jyväskylän
soroptimistiklubin pitkäaikainen jäsen.
Leenan kynästä on lähtenyt useita artikkeleita
Soroptimisti–lehteen. Nyt Leena kertoo
lämminhenkisiä muistoja elämästään Kuopion
yhteiskoulun ajoilta.
Asuin Muuruveden Murtolahdessa Kallaveden pohjoispäässä. Kotimme oli tiettömän taipaleen päässä
kylästä, jonka vuoksi kuljimme joka paikkaan veneellä. Ensimmäiselle luokallekin Kuopion Yhteiskouluun
soudin ensin Haisevan laituriin, sitten kolme tuntia hitaasti puksuttavalla laivalla. Lokki–laiva kulki aikaisesta
keväästä pitkälle syksyyn aina Ylioppilaskesääni 1960
saakka. Kävelin Minna Canthin katua Minnan perustamaan kouluuni. Talvella kuljin linja-autolla ja hevosella.
Nilsiän tielle oli kuusi kilometriä ja sieltä noin 35 km
kaupunkiin.
Viisi eri koulukortteeria
Äiti oli saattamassa ensimmäiseen kortteeriin Elli–tädin
luo Haapaniemeen. Eväänä oli ruisleipää, maitokannu
ja riisipiirakoita (paksuja, isoja), usein ternimaitoakin.
Mukanani toin polkupyörän, jolla kuljin koululle. Asunto oli reilu kaksio tehtailija Jeulosen talon yläkerrassa.
Kaksi nuorempaa poikaserkkuani ja heidän poliisi–
isänsä asuivat siellä tädin lisäksi. Minulla oli turvallinen
ja hyvä olla. Jeulosella oli tytär Marjatta, joka kutsui
minut joskus vauraaseen kotiinsa.
Neljännellä luokalla meinasin lopettaa koulun, koska
jouduin kortteeriin, jossa en viihtynyt. Äitini näki kadulla tutun Jormalaisen Anni–rouvan ja sanoi: ’ottakaa Lepu luoksenne asumaan’. Ottivathan he, vaikka
perheen kaksiossa oli kolme pientä lastakin. Nukuin
keittiössä ja tein läksyt vaatehuoneessa. Rippikouluvuodestani 1957 asuin muutaman vuoden tyttölyseolaisen Marketan kanssa ja luonnollisesti koulujen
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vertailu oli kovaa. Minulle ainoa ja ehdoton oli yhteiskoulu. Elimme melkein ryynimakkaralla ja kananmunilla. Vuokraemäntämme oli simpsakka nainen. Hän
kertoi joskus ’tosi vitsiä’. Kun hän käveli kadulla korkokengissään, sanoi joku poika: ’takkaa kun lyseo, eestä
kun museo’. Viimeisen kouluvuoteni asuin Kuninkaankadulla Pitkäsillä ison huoneiston entisessä palvelijan
kamarissa. Siellä sairastin ankaran ’aasialaisen’, jolloin
vuokraemäntä hoiti minua.
Lapikkaat hävettivät
Luokallani oli 40 oppilasta, valtaosa tyttöjä. Minulla
oli ainoana luokallani lapikkaat, joita häpesin. Muitakin maalaisia oli, esim. Maaningalta Pirkko ja Karttulasta Laila. Koulu oli jotenkin kotoisa, koska asuin itsekin vaaleassa puisessa maalaistalossa. Minusta oli
jännä kulkea pitkiä tervanhajuisia käytäviä ja niiata
vastaantuleville opettajille ja osallistua aamuhartauteen. Porukoimme pihalla, kuljimme keväällä jäällä ja
maleksimme kaupungilla ’kartsalla’ ja kaupunkilaiset
vierailivat toistensa kodeissa. Sairastuneelle luokkatoverille keräsimme yhdessä herkkuja. Teitittelimme
opettajia kahdeksannelle luokalle asti. Tosin minä teitittelin vanhempianikin pitkään. Olut tai alkoholikaan
ei tullut tutuksi kouluaikana. Lukiossa käytiin jo joskus
tanssimasakin ’kulmalla’. Lauantaisin kiirehdin laivalle
suoraan koulusta.
Paras ystävä löytyi
Ystävystyin Kekäläisen Elinan kanssa. Hän pyysi minua
kotiinsa nimipäivilleen ja siitä lähtien olimme erottamattomat. Elina oli silloin hiljainen, vaikka nykyisin
Kansan raamattuseuran evankelistana puhuu suurillekin joukoille. Minä puhuin molempien puolesta esimerkiksi, kun pyysimme historian tunnille Pelkosen
Kallelta lukemista. Osallistuimme yhdessä myös Kallen
pitämään rippikouluun. Elinasta tuli tyttäreni kummi ja
ystävyys on jatkunut.

SI FINLAND 65 VUOTTA PAREMMAN ELÄMÄN
YSTÄVYYTTÄ
PUOLESTA
YLI RAJOJEN

Kuopion Yhteiskoulu
Alla: Abiturientit Leena ja Elina
1960.

Opettajista positiivisia muistoja

Perinteitä vaalittiin

Rehtorimme Erkki Turunen oli sopuisa, mutta jämäkkä
mies ja piti pojat kurissa urheilutunneilla. Tytöillä oli
iäkäs Esteri W, ’Viku’, jonka tamburiinin äänen kuulen
vieläkin korvissani: vaihtoaskel, hyppy. Olin punkero jo
koulussa, joten voimistelussa olin kankea, mutta Viku
ymmärsi. Pallon heitossa ja pesäpallossa menestyin ja
sain olla lukkarina; liikunnassa yhdeksän! Elina muistaa, että valitsin hänetkin ’armosta’ joukkueeseeni.
Pelasimme koulun pihassa, useimmat hame päällä.
Muistan, että minulla oli kyllä yhdet punamustaraitaiset kesähousut kahdeksannella luokalla.

’Vanhojen’ tanssit Puijon majalla, teatterista lainatuissa puvuissa, eivät unohdu. luokkaretki Helsinkiin, siellä
Suomenlinnan, Linnanmäen ja Kansallismuseon näkeminen ja kokeminen. ’Piletys’–reissuja tehtiin, esim.
Pitkälahteen. Hauska perinne oli pukeutua lapsiksi
penkkariaamuna. Kuljimme riemuissamme opettajien
keskellä ja jopa Kekäläisen Kyllikki nauroi kuvissa. Penkinpainajaiset rekiajeluineen Vaajasaloon yli Kallaveden oli hohdokasta. Minä sain herrasmiehen, Koskisen
Riston, parikseni ja isä hankki tuttunsa Kalle Jälänteen
hevosen. Takana oli freskomme, jossa oli lakkia tavoitteleva poika ja luki ’voi jos mie mokoman saisin!’

Pidin psykologiasta, äidinkielestä ja kirjoittamisesta,
jonka vuoksi muistan erityisellä lämmöllä Hilkka Luomaa, Kyllikki Heloa ja Erkki Korpelaa. Kerran jopa kirjoitin runon ’Laulava lehmä’. Kyllä harmitti, kun ylioppilasaineen laudatur meni yhdeksän pisteen pilkkuvirheeseen, enkä psykologian
kokeessa
muistanut
jotain
laatikkokoetta. Uskonnossa pärjäsin myös hyvin – liekö
johtunut körttiseudun
seuraperinteessä kasvamisestani.
Minun
vahvuutenani ei ollut
oppia kieliä, eikä ollut
oikein aikaakaan päntätä tekstejä ja sanoja
ulkoa päähän. Kotona
ei kukaan muu niitä
puhunut. Sain joskus ehdotkin. Isä sanoi, että ’jos luokallesi jäät, on paskalapion varressa töitä’. Pidin paljon
käsitöistä, mutta en sietänyt purkamista – enkä siedä
vieläkään. Lukiossa osallistuin vapaaehtoiseen lauluun.
Sain todistukseen yhdeksän. Sen ansiosta sain opettajan sijaisuuden Kaavilla heti koulun loputtua velvollisuudella opettaa laulua myös yläluokille, koska näiden
opettajalla oli viitonen laulussa.

Yhteisöllisyyteen kasvamista ja elämänikäistä
opiskelua
Meillä on ollut useita mukavia luokkakokouksia. Jyväskylässä asuu lisäkseni Arohongan (Siippaisen) Eeva,
jonka kanssa olemme osallistuneet niihin ja päivittäneet muistojamme. Eräs tyttö sanoi minulle, että hän
ei muista koulusta muuta kun minun kotonani maatilalla käynnin. Laitalan Jorma on vielä vuoden 1955
kuvissa, mutta muutti lukion alussa Australiaan perheensä kanssa. Eräässä kuvassa tuleva pappi, jo edesmennyt Eevamme, sekoittaa kortteja. Kesällä seilattiin
pitkin järveä vene pullollaan, eikä turvaliivejä ollut olemassakaan. Talvella kävijät saivat hevoskyytiä.
Vaikka kielissä kangertelin, minulle tuli kuitenkin ikuisen opiskelijan vietti. Opiskelin kolmiportaisen terveysalan koulutuksen: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
sekä yliopistossa terveydenhuollon hallinto (ylihoitaja).
Vielä eläkkeellä kirjoitin loppuun yhteiskuntatieteellisessä sosiaaligerontologian alan gradun (YTM). Lukiossa olin oppilaskunnan emäntänä ja osallistuimme
seurakunnan kerhotoimintaan. Niistä on itänyt myös
elämänikuinen järjestötoimintani (SPR, Soroptimistit
ym.), osin työssäkin, osin harrastuksena edelleen.
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Islanti ei jätä kylmäksi
– Kuumilta lähteiltä jäätikölle
Namaskardin rikkilähteet

Oulun soroptimistiklubin kuusihenkinen
ryhmä vakuuttui Islannin saaren
ainutlaatuisuudesta Nordic Meeting –
matkan yhteydessä viime kesänä. Satujen
saaren luonto, luonne ja historia olivat mitä
mieliinpainuvin kokemus.
Viikon matkalla ehdimme kokea lähes kaikki tärkeimmät nähtävyydet ja nauttia soroptimistisisarten
seurasta Akureyrissä vietetyn viikonlopun puitteissa.
Pohjoismaiden sisartapaamisen teema ’Ympäristön
ja energian käyttö luontoa hävittämättä’ täydensi
näkemäämme oivallisesti. Islannin vuonot ja vuoristot,
jäätiköt, putoukset, laavakentät ja kuumat lähteet eivät
ole vain turistikohteita. Ne ovat luoneet pohjan niin
elinkeinoille kuin elämäntavoille Islannissa.
Luontokohteita ja viikinkikulttuuria
Ensimmäiset kolme päivää vietimme Reykjavikissa,
missä jouduimme etsimään illallispaikkaa hyvän aikaa
paikallisten juhliessa jalkapallovoittoa Englannista täpötäysissä kahviloissa ja ravintoloissa. Sateesta huolimatta etenkin nuoriso täytti myös katukahvilat ja keskustan ison ulkoilmakatsomon. Islantilaisten välitön
elämäntapa esittäytyi näin heti alkuhetkillä.
Seuraavana aamuna matkalla majatalostamme saimme esimakua kaupungin arkkitehtuurista – pientalovaltaisen keskustan vanhemmat julkiset rakennukset
olivat laavakiveä, basalttia tai graniittia ja uusimmat
kaikesta vanhasta piittaamatonta, lähes mykistävää
materiaalien ja muotojen leikkiä. Ja kaiken vanhan ja
uuden seassa valtavia graffiteja ja muraaleja. Tarjolla
on perinteisten museoiden ja taidenäyttelyjen ohella mm. revontuli- ja valasnäyttelyt, jääluolia ja muita
geologisia kohteita.
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Seija Rasila ja Tuula Tähtinen, SI Oulu
Reykjavikista teimme toisena päivänä päiväretken
ja näimme kuuluisat Seljalandfossin ja Skogafossin
putoukset ja tutustuimme Hvollsvellurin tulivuori- ja
maanjäristyskeskukseen. Eyjafjallan vuoden 2010 tulivuorenpurkauksen näyttely oli suljettu, mutta kuvien
avulla maailmanlaajuisen lentoliikenteen sotkeneen
purkauksen tapahtumapaikasta sai hyvän käsityksen.
Nyt Eyjafjalla oli tihkusateen ja pilvien peitossa. Vaikutelmaa tehosti kuitenkin aiemmin järistyskeskuksen
pimeässä kopissa koettu 6,3 richterin ’keinojäristys’.
Rannikkoretken vaikuttaviin kokemuksiin kuului myös
Solheimakökull–jäätikkö, jota peittävä musta nokikerros havainnollisti hyvin arktisen alueen ilmasto-ongelmaa. Paluumatkalla tutustuimme Thingvellir–järveen
ja sen pohjoisreunalla mannerlaattojen repeämässä
sijaitsevan maailman vanhimman parlamentin Althingin käräjäkiviin. Kotimatkalla sivuutimme vielä Nobel–
kirjailija Haldor Laxnessin museona olevan kotitalon.
Rauhaton maankuori repeilee kaikkialla
Reykjavikista Akureyriin matkustimme vuoristobussilla
halki Islannin ylätasangon. Reitti kulki ’Kultaisen kierroksen’ pääkohteiden Strokkur–geysirin ja Gullfossin
putouksen kautta. Matkalla kävimme myös Högjökull
ja Langjökull jäätiköiden väliin jäävällä Kerlingar–vuoriston suositulla retkeilyalueella sekä Hveravellirin rikkipitoisella kuumien lähteiden ylätasangolla.
Saimme myös soroptimistiseuraa: reittiliikenteessä
olevassa bussissa oli mukana 13 sisarta, joiden joukossa olivat SIE:n presidentti Renata Trottmann Probst
sekä Ruotsin ja Suomen unioneiden presidentit Kärstin
Jacobsson ja Asta von Frenckell. Ylätasangon nähtävyyksillä saimme kokea hyisen tuulen, ja kapeilla sekä
mäkisillä sorateillä tuli selväksi, miksi vain nelivetoautoilla on pääsy reitille.
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Solheimajökull–jäätiköllä vas. Tuula Tähtinen, Aila Asikainen, Eine Kela, Seija Rasila, Leena Kaarela ja Marja Hämäläinen

Akureyrin ohjelmaamme kuului myös valassafari ja
retki Godafoss–putoukselle ja Myvatn–järvelle. Ehdimme nähdä kaikki tärkeimmät kohteet: Godafossin putoukset, Skutustadirin mutakraaterit, Dimmuborgin
laavakentät ja ’trollit’, Namaskardin kuumaiseman
kiehuvine rikkilähteineen sekä Grjotagjan mannerlaattojen repeämän ja luolaston, missä on kuvattu Game
of Thrones tv–elokuvan lukuisat kohtaukset.
Ulkoilmakylpylät vetävät väkeä
Namaskardissa matka huipentui Hveririn rikkilähteille,
missä syvänsiniharmaat lähteet pulppusivat uhkaavina
rikkipitoista mutavettä ja valkoinen kuona peitti maata
naruilla aidattujen kävelyreittien välissä. Maisema oli
kuin vieraalta planeetalta.

Skogafoss

Kierroksen päätteeksi ehdimme vielä Myvatn Nature
Bath uima-altaan maidonsiniseen veteen rentouttavaan silica–kylpyyn. Matkaoppaamme Ana oli verraton opas. Hän oli maahanmuuttaja, mutta omaksunut
islantilaisten uskomukset peikkoihin ja tunsi saagat
kuten tuntuivat kaikki islantilaiset tekevän. – Suositeltavaa, vaikka osin raakaa luettavaa ennen matkaa.
Islannin mahdollisesti kuuluisimman turistikohteen
Blue Lagoon–kylpylän olimme varanneet iltakuudeksi jo ennakkoon, koska kylpylävieraiden määrä on rajattu ja jaksotettu kellonaikojen mukaan ruuhkien välttämiseksi. Islantilaiset itse suosivat luonnonkylpylöitä,
joita löytyy jokien ja purojen varsilta joka puolelta
saarta. Ne ovat useimmiten patikkapolkujen päässä
ja sopivat ehkä paremmin retkeilijöille. Blue Lagoonin
lämpimässä, maitomaisessa vedessä silica–maskit kasvoilla ja kuohuviinilasit käsissä elämä tuntui laiffilta ja
saatoimme todeta Islannin sisarpäivämatkan täysosumaksi.

Privaatti valassafari

Blue Lagoon
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Klubikokous Ranskan
Millaussa
Seija Hirvonen, SI Pohjois–Pirkanmaa

Klubimme jäsen Tita Ilkka ja hänen puolisonsa Sami
kutsuivat 12–henkisen seurueemme viiden päivän vierailulle omistamaansa Hotel des Caussesiin Millaun
kaupunkiin. Tervetuliaisateria oli suunniteltu huolella:
ranskalaisia herkkuja. Syntymäpäiväkakkukin oli loihdittu Riitta–siskollemme. Laulettiin ja naurettiin; iltaa
oli hyvä jatkaa vielä talon viihtyisällä patiolla puiden
varjossa. Hotelli on kodikas, olohuoneen ja ruokasalin
lisäksi huoneita on vain 18. Isäntäpari on kunnostanut
huoneita vähitellen, hotellityön ohella. Talo on hyvin
ranskalainen, arvokkaita, tummia kalusteita, portaita ja
peilejä. Muuta henkilökuntaa hotellissa on neljä.
Klubikokous järjestettiin hotellin omaan ravintolaan.
Esitelmän piti Tita puolisonsa säestämänä aiheenaan
yllättävä yrittäminen. Ranskalainen mentaliteetti näkyy
pohjoismaalaisille vieraana esim. rahaliikenteen kulussa, maksuvälineenä käytetään vielä shekkejäkin.

Markkinat Millaussa, vierailu vuoriston Roquefort–
juustojen kypsytysluoliin, keskiaikainen, muurien ympäröimä Couvertoirade–kaupunki, koskenlaskua alas
valkohiekkapohjaista Tarn–jokea auringon välkkyessä
laineilla, maailman korkein silta Viaduc de Millau, poikkeaminen päiväksi Albiin, maailman perintökohteeseen ja sen Pyhän Cecilian katedraaliin sekä Toulouse–
Lautrecin taidemuseoon vanhassa piispanlinnassa,
siinä vain osa näkemästämme. Crepes–ravintolakin
koettiin, samoin perinneruokatarjoilut hanhenmaksoineen. Koimme yhdessä, opimme, keskustelimme, ystävyytemme syveni. Tämä matka oli tärkeä. Kiitos sisar
Tita ja koko marjapuuronpunaisen talon väki.

TEL DES CAUSSES
HO
Soroptimistialennus :
–10% huonehinnoista ja ruokailuista
Varaukset ja tiedustelut:
ilkka@hoteldescausses.com
tai Tita Ilkka puh +33 4546 2455
www.hoteldescausses.com

Ystävyysjuhlaa ja
yhteisnäyttely
Sirpa Kiilunen, SI Vantaa

Heli Kolho

Meille oli suuri kunnia, että saimme osallistua Vantaan ja sen saksalaisen ystävyyskaupungin Rastattin
50–vuotisystävyysjuhlaan 8.6.2018. Juhlimme myös
ystävyysklubimme SI of Murgtalin kanssa klubiemme
10–vuotista ystävyyttä mm. klubiemme omien taiteilijoiden, taidemaalari Maritta Füttererin ja valokuvaaja
Heli Kolhon, yhteisellä taidenäyttelyllä, ihaillen huimia
maisemia ja vaeltaen Baden–Badenin Merkur–vuorella
sekä nauttien SI of Murgtalin perinteisestä parsa-aikaan kuuluvasta parsalounaasta.
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Valokuvamaailma on kuulunut Heli Kolhon elämään jo
vuodesta 1988. Aluksi hän toimi miehensä assistenttina, mutta vuonna 2002 Heli suoritti ammattivalokuvaajan tutkinnon. Helillä on taito nähdä asioita lapsen
silmin ja siksi hän mielellään leikkiikin kamerallaan.
Tämän leikkimisen myötä ovat syntyneet näyttelyt
Matkalla ja Siivellä–siipien hipaisuja kameralla. Jälkimmäinen näyttely on kiertänyt Suomea yli 20 paikkakunnalla. Näyttelyiden myötä ovat syntyneet kirjat
Siivellä, Sinulle ja Yhdessä. Kirjan kuviin sopivat runot
on kirjoittanut Helin ystävä Tuula Turunen.
Heliltä on ilmestynyt myös jo monena vuonna lumoava, myyntituotteeksi sopiva Siivellä–kalenteri. Siivellä–kalenteri 2019 maksaa 12 euroa, klubeille 20 %:n
alennus 20 kpl ja siitä ylöspäin menevistä tilauksista.
Tilaukset: heli.kolho@kuvasuomi.fi.

SI FINLANDIN JA KLUBIEN ILMOITUKSET
Teemat, projektit, tärkeät päivämäärät ja päämäärä
SI Finlandin yleisteema teema 2014 – 2021: Kouluta – Rohkaise – Tue
SIE:n presidentti Renata Trottmann – Probstin teema 2017 – 2019: We Stand up for Women!
SI:n yleisteema 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:
11.–12.1.2019
29.–30.3.2019
17.5.2019
Edustajiston kokous ja sisarpäivät:
Pietarsaari 17. – 19.5.2019
Governorkokous
Zagreb, Kroatia, Hotel Sheraton 25. – 26.5.2019
Avoin kaikille soroptimisteille
Rekisteröityminen 1/2019 www.soroptimisteurope.org
Soroptimist Nordic Leadership Academy
Rauma 24. – 29.6.2019
www.soroptimistit.fi/Ajankohtaista
e–mail: soroptimistit@soroptimistit.fi
Soroptimistit ja Zontat SuomiAreenassa:
Pori 15. – 19.7.2019
Teemana tulevaisuuden osaamiset ja innovaatiot
The 21st Soroptimist International Convention
Kuala Lumpur, Malesia 18.–21.7.2019

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.

Vesi–seminaari
Oulu 24.1.2019
SI Savonlinnan oopperalounas
Savonlinna, Ravintola Paviljonki, 22.7.2019 klo 12
savonlinna@soroptimistit.fi
Tyttöjen Päivä
Pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2019
Pohjoismaiset Sisarpäivät
Ringerike, Norja 5. – 7.6.2020

Soroptimistit ja Zontat
SuomiAreenassa

15. – 19.7.2019

SISTERPOWER!
Soroptimist International Finland

Edustajiston kokous ja sisarpäivät
Ammattioppilaitos Optima
17. - 19.5.2019
Pietarsaari
Perjantai 17.5.2019

klo 19.00 Coming together – get to know your sisters, Restaurant Allegro

Lauantai 18.5.2019

klo 8.30 Edustajiston kokous, Ammattioppilaitos Optima
klo 13.00 Womenpower made in Jakobstad – Nainen vaikuttajana ja yrittäjänä
klo 16.00 Alueelliset tapaamiset
klo 19.00 Juhlaillallinen, Pietarsaaren kaupunginhotelli
Sunnuntai 19.5.2019
klo 10.00 Pietarsaaren helmiä – kolme vaihtoehtoa
klo 12.00 Time to say goodbye to your sisters – Lounas, Ravintola Pavis
Lisätiedot:
Marita Westerlund, SI Pietarsaari–Jakobstad
marita.westerlund@abo.fi, puh. 050 586 3946
www.soroptimistit.fi – Muutokset mahdollisia
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