
1Minna 1/2019 • Suomalainen Naisliitto ry

Eva ja Minna – 
rohkEat ja sinnikkäät 
naisyrittäjät  



2 3

tässä Minnassa Päätoimittajalta

Oma jäsenlehti on ollut osa 
Suomalaista Naisliittoa 

lähes koko ajan. Vuonna 1905 
perustettu Naisten Ääni vaikutti 
ratkaisevasti jo liiton syntyyn. 
Molempia siivitti Lucina Hag-
manin lause: Monen äänessä 
kuuluu sotahuuto. 

Ensimmäiset vuodet Naisten 
Ääntä kustansi Naisasialiit-

to Union, sitten myös Naisliitto. 
Vuonna 1909 lehden päätoimit-
taja Maikki Friberg otti siitä 
vastuun. Samalla lehti julistau-
tui puolueettomaksi ja naisten 
asiain äänitorveksi. Vastapai-
noksi muoti- ja perhelehdille. 

Vaikka Naisten Ääni ei ol-
lut kultakaivos, lehti menestyi. 
Päätoimittaja onnistui pitämään 
menot ja kulut tasapainossa 
mainosten sekä uskollisten lu-
kijoiden ja innokkaiden asia-
miesten avulla. Numeroita oli 
vuodessa enimmillään 40, si-
vuja lähes tuhat ja painosmäärä  
lähes 10 000. Naisten Ääni oli 
todella Naisliiton äänitorvi. 

Naisten Äänen levikki vä-
heni sisällissodan jälkeen 

päätoimittajan ja Naisliiton eri-
mielisyyden vuoksi. Liitto otti 
lehden haltuunsa ja perusti Osa-
keyhtiö Rosman, joka vastasi 
lehden taloudesta. Päätoimitta-
jana jatkoi Maikki Friberg kuo-
lemaansa, vuoteen1927 saakka.  
Tämän jälkeen lehden hartioita 
levennettiin: päätoimittajaksi 
nimettiin Hilja Vilkemaa, toi-
mituskuntaan kahdeksan muuta 
Naisliiton johtonaista ja avus-
tajiksi peräti 40 kirjoittajaa, 
muun muassa Maila Talvio, L. 
Onerva ja Ester Ståhlberg. 

Talousongelmat alkoivat so-
tavuosina. Sodan päätyttyä liit-

to ilmoitti lukijoille, että Nais-
ten Ääni on päässyt taipaleensa 
päähän ja katoaa. Näin tapah-
tui: viimeinen numero ilmestyi 
vuonna 1949. 

Lehden kuoleman aiheutti 
Naisliiton johtonaisten ikäänty-
minen ja tilaajien väheneminen.  

Suomalainen Naisliitto eli 
lehdettä vuoteen 1981, jol-

loin liiton Helsingin osaston 
nuoret naiset herättivät Nai-
sen Äänen Ruususen unestaan. 
Koska Naisasialiitto Unioni oli 
varannut nimen, lapsi kastet-
tiin Minnaksi. Lehdestä vastasi 
liiton tiedotustoimikunta, ja se 
ilmestyi pari kertaa vuodessa. 

1990-luvulla Naisliitto 
päätti panostaa tiedotukseen ja 
uudistaa jäsenlehtensä. Sille ni-
mettiin toimitusneuvosto, jota 
johti lehden päätoimittaja.

Päätoimittajaksi valittiin 
ammattitoimittaja. Minna sai 
sivuilleen väriä, koko kas-
voi, samoin sivumäärä. Niinpä 
Naisliiton  täyttäessä sata vuot-
ta juhla uutisoitiin näyttävästi 
Minnassa.  

Pian juhlien jälkeen päätoi-
mittaja irtisanoutui ja leh-

ti tarvitsi uuden tekijän. Olin 
pari vuotta aiemmin liittynyt 
Naisliittoon ja – kun Minnan 
päätoimittajuutta tarjottiin – 

suostuin. Olihan se työtä, josta 
pidin ja jonka taisin. Taittajaksi 
saimme ammattitaitoisen Marja 
Kivelän.   

Vuonna 2018 havahduin, 
että olimme tehneet Minnaa 
koko ajan suurin piirtein sa-
malla sapluunalla. Maailma oli 
kuitenkin muuttunut, samoin 
lehdet. Digitaalisuus oli tätä 
päivää. Kun hallitusvuotenikin 
olivat täyttymässä – 11 vuotta 
hallituksessa, joista neljä pu-
heenjohtajana – kerroin liitolle 
lopettamisestani ja ehdotin, että 
Minna uudistetaan ja sille hae-
taan uudet tekijät.

Tästä on nyt puolitoista 
vuotta. Minnaa ei ole onnistuttu 
uudistamaan eikä tekijöitä va-
litsemaan.  

Kun syksyllä näytti, että 
toimintasuunnitelmissa luvattu 
paperiMinna jää ilmestymät-
tä, ehdotimme – Merja Helle, 
Kirsti Pohjonen ja minä – liiton 
hallitukselle, että kokoamme 
lehden. Hallitus hyväksyi. 

Kun Naisten Ääni aikoinaan 
alkoi, sen naiset taistelivat 

oikeuksiensa puolesta: äänioi-
keuden, avioliittolain, julkis-
ten virkojen avaamisen… Ne 
saatiin. Ja kun lähes 70 vuot-
ta myöhemmin Minna syntyi, 
Naisliitossa oli naisia, joita pu-
hutti lasten päivähoito, palkka-
tasa-arvo, naispappeus…     

Entä nyt? Minkä puolesta 
nostamme sotahuudon? Ja mil-
lä välinein?  Vastauksia löytyy 
tästäkin Minnasta ajattelun ja 
keskustelun tueksi.

Maija Kauppinen
Minna-lehden päätoimittaja 
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Suomalaisen Naisliiton en-
simmäisen Minna-palkinnon, 
2 000 euroa, sai tietokirjailija, 
filosofian tohtori Minna Mai-
jala Jyväskylässä Naisliiton 
Minna Canth -seminaarissa.

Perusteluissa palkintoraa-
ti, johon kuuluvat Naisliiton 
ja Vilkemaan Stipendisäätiön 
edustajien lisäksi asiantuntija-
jäsenenä Minna Canthin seura, 
totesi seuraavaa:

Minna Maijala on nostanut 
tutkimuksillaan Minna Canthin 
uudestaan näkyväksi, kirkas-
tanut hänen henkilökuvansa ja 
uudistanut elämäkertakirjoitta-

misen. Kirjallaan Herkkä, hellä, 
hehkuvainen Minna Canth hän 
on verevöittänyt kirjailijan elä-
väksi, voimakkaasti kokevaksi, 
lahjakkaaksi ja nöyräksi ihmi-
seksi. Tänä vuonna ilmestyneet 
Minna Canthin rakkaudesta ja 
rahasta kertova Punaiset ken-
gät ja novellikokoelma Minna 
Canth – ihmisen kuva monipuo-
listavat liputusMinnan kuvaa.

Punaiset kengät -kirjan esi-
puheessa kirjailija kertoo, että 
teos on ”kaikille naisille, jotka 
eivät välitä pysyä ruodussa”.

Minna-palkinto on Suomalai-
sen Naisliiton ja Opetusneuvos 
Hilja Vilkemaan Stipendisää-
tiön Minna Canthin 175-vuo-

tisjuhlavuoden kunniaksi pe-
rustama palkinto. Se annetaan 
naisille tai naisryhmälle, jotka 
edistävät Minna Canthin tavoin 
tasa-arvoa teoillaan, puheillaan, 
aloitteillaan, kirjoituksillaan 
ja taiteellaan. Palkinto jaetaan 
joka toinen vuosi.

Minna Canth oli aikakautensa 
radikaalein kirjailija. Hän osoit-
ti, että valtarakenteet ylläpitivät 
eriarvoisuutta ja yhteiskunnal-
lisia epäkohtia, eivät yksittäi-
set ihmiset. Samaa rakenteiden 
muuttamista ajavat #metoo-liik-
keen ja Greta Thunbergin esit-
tämät haasteet. Asiat eivät kehi-
ty vanhoilla rakenteilla.

TeKSTI: MAIJA KAuPPINeN • KuVA: MeRJA HeLLe

Minna Maijala (keskellä) sai ensimmäisen Suomalaisen Naisliiton Minna-palkinnon. 
Vierellä palkinnon ideoinut, palkintoryhmän puheenjohtaja Anneli Mäkinen (oik.) ja Vilkemaan 

Stipendisäätiön puheenjohtaja Marja-Riitta Tervahauta.

Minna-Palkinto 
ansioitunEEllE tiEtokirjailijallE

– Olen kiitollinen, että mi-
nua on jo kahdenkymmenen 
vuoden ajan kasvattanut 
ajattelijana ja kirjoittajana 
laaja-alainen, rohkeudes-
saan ja herkkyydessään 
voimallinen nainen, aloitti 
kirjailija Minna Maijala kii-
tospuheensa Jyväskylässä 
Minna Canth -seminaarissa, 
jossa hänelle oli juuri luovu-
tettu Naisliiton Minna-pal-
kinto.  

Kiitospuheensa Minna Mai-
jala aloitti otteella Canthin 

liki 130 vuotta sitten kirjoitta-
masta lehtikirjoituksesta:   

”Kansojen oma käsityskan-
ta on vielä niin orjamainen, 
niin suvaitsematon toisia kan-
soja kohtaan, etteivät ymmärrä, 
kuinka mieletöntä on verisellä 
taistelulla ratkaista valtiollisia 
kysymyksiä. Eikä se aina ole oi-
keassa, joka on vahvempi ja saa 
heikomman uupumaan haavoi-
hinsa. Oikeus saattaa yhtä usein 
olla heikomman puolella. Mut-
ta aseilla taistellessa ei oikeus 
pääse voitolle, vaan väkivalta.

Siinä juuri selvimmin tu-
lee näkyviin kansojen yhteinen 

ahdasmielisyys ja suvaitsemat-
tomuus, etteivät voi myöntää 
toisella kansalla olevan ihan 
yhtä suuren oikeuden kuin 
heilläkin elää ja edistyä oman 
luonteensa ja tahtonsa mukaan, 
palvella sitä Jumalaa, jota ra-
kastavat, ja järjestää ajalliset 
olonsa niin kuin parhaiten voi-
vat. Ei, jokainen kansa vaatii, 
että kaikki toisetkin kansat pal-
velisivat heidän Jumalaansa ai-
van samalla tavalla kuin hekin, 
eivätkä missään suhteessa olisi 
heistä eroavaiset. Ja jos sota 
syttyy vaikka kuinka vähäpä-
töisestä syystä, rukoillaan rajan 
molemmilla puolilla Jumalal-
ta voittoa, eikä kummallakaan 
puolella oteta huomioon, että 
onhan Jumala rajan takanakin.

Samanlainen pyrintö kuin 
kansoilla on päästä toistensa 
holhojiksi, on myös yksityi-
sillä ihmisillä ja eri puolueilla 
samassakin kansassa. Asian-
laita on aivan sama sekä us-
konnollisilla että valtiollisilla 
puolueilla. Jokainen luulee, että 
hänellä yksin on Jumala taskus-
saan, että vaan hänen jalkansa 
ovat totuuden kalliota vasten, 
ja että toiset vaan pelkästä pa-

hanilkisyydestä eivät tahdo an-
tautua hänen johdettavikseen. 
Eivät voi saada päähänsä, että 
toisillakin on vakuutus, jonka 
puolesta taistelevat. Eivät voi-
si suvaita maailmassa olevan-
kaan semmoisia mielipiteitä, 
joita he eivät hyväksy. Mutta 
maailma on avara, luulisihan 
siihen mahtuvan sekä heidän 
mielipiteensä että muiden.

Tässä eri mielipiteiden tais-
telussa nähdään nykyisellä ai-
kakaudella sama ilmiö, jota on 
nähty niin monesti ennen. Jos 
eivät aatteelliset aseet riitä, tur-
vautaan väkivaltaan. Kun kaik-
ki järjelliset ja hyväksyttävät 
syyt ovat lopussa, selitetään, 
että omatunto pakottaa vainoo-
maan toisin ajattelevia. Ei huo-
mata, että omatunto silloin on 
väärässä, kun se hyväksyy tois-
ta vastaan käytettäväksi sem-
moisia aseita, joita ei soisi toi-
sen käyttävän itseään vastaan. 
Suvaitsevaisuutta ja kunnioitus-
ta toisin ajattelevia kohtaan, sitä 
meidän aikanamme näyttää ole-
van yhtä vähän kuin ennenkin.”

MiNNa CaNth 
ei ollut hiljainen tolkun ihminen 

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Suomalainen Naisliitto on 
Suomen vanhimpia naisasiajär-
jestöjä. Jo 112 vuotta se on 
puolustanut naisten oikeuksia ja 
lisännyt heidän yhteiskunnallis-
ta aktiivisuuttaan.

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan 
Stipendisäätiö on taas Naisliiton 
vuonna 1965 perustama säätiö, 
jonka nimikkohenkilö, Hilja 
Vilkemaa, vaikutti vahvasti lii-
tossa 1910–1960-luvuilla. Hän 
testamenttasi omaisuutensa ni-

meään kantavalle stipendisääti-
ölle. Sen jakamien apurahojen 
ja palkintojen avulla Naisliitto 
edistää naisten pyrkimystä itse-
näiseen, tasa-arvoiseen ja tulok-
selliseen toimintaan.

Sääntöjensä mukaan säätiö ja-
kaa tunnustuspalkintoja naisille, 
jotka ovat suorittaneet urauur-
tavaa tai   suuriarvoista työtä 
tieteen, taiteen, kirjallisuuden, 
lehtityön tai tekniikan alalla tai 
yhteiskunnan eri tehtävissä.

Säätiön ensimmäisen tunnus-
tuspalkinnon tieteen parissa 
sai Riitta Auvinen vuonna 
1971 väitöstyöhön. Väitöskirja 
Nainen miehen yhteiskunnas-
sa herätti laajaa huomiota ja 
asemoi Riitta Auvisen vahvana 
feministinä yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Samalla korostui 
myös Suomalaisen Naisliiton 
asema yhteiskunnassa feminis-
miä tukevana järjestönä. •
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Näin kirjoitti kirjailija, 
kauppias, yhteiskunnallinen 
vaikuttaja ja suomalainen 
nainen. Otsikolla ”Maailman 
parantaja” julkaistu teksti il-
mestyi Minna Canthin itse toi-
mittamassa Vapaita aatteita 
-lehdessä vuonna 1890. Artik-
kelin pureva kritiikki on koh-
distettu heihin, jotka ylentävät 
itsensä ja pitävät itseään ”oi-
keaoppisina” joko uskontoon 
tai aatteeseen vedoten. 

Teksti on kirjoitettu sa-
moihin aikoihin, kun Suomea 
ravisteli postimanifesti ja en-
simmäinen venäläisen nationa-
lismin synnyttämä, Suomeen 
suuntautunut venäläistämisaal-
to, joka ei kohdistunut pelkäs-
tään hallintoon, vaan myös sa-
nanvapauteen, minkä Canth sai 
omaltakin kohdaltaan karvaasti 
kokea. Vapaita aatteita lopet-
ti toimintansa jo seuraavana 
vuonna, koska sensuurin jatku-
va kiusa teki lehden toimittami-
sesta liian työlään. Minna Can-
thin mukaan yksikään Vapaita 
aatteita -lehti ei ollut saanut jul-
kaisulupaa sellaisenaan. Vielä 
ankarammin Kuopion henki-
seen elämään iski Savo-lehden 
lakkauttaminen, koska se oli 
suorin sanoin arvostellut venä-
läistämispyrkimyksiä. 

Nämä iskut olivat tosin vasta 
alkujäristyksiä, ja varsinainen 
selviytymistaisto alkoi helmi-
kuun manifestin jälkeen vuonna 
1899. Uuden kenraalikuver-
nöörin, Nikolai Bobrikovin, 
keskeisenä pyrkimyksenä oli 
juuri Suomen henkinen venä-
läistäminen, oman kansallis-
tunteen nitistäminen ja venä-
läismielisyyden istuttaminen 
sen sijaan. Tähän päämäärään 
hän puuttui esimerkiksi muut-
tamalla koulukirjojen tekstiä 
venäläismieliseksi – erityisesti 
historian ja maantieteen kirjoja 

muokattiin olennaisesti – sekä 
sensuroimalla tarkalla seulal-
la sanomalehtiä, näytelmiä ja 
lyhyitä kirjallisia teoksia. Suo-
malaiset tahdottiin käännyttää 
ajattelutavassaan ja tunteissaan 
venäläisiksi, ja siihen Bobrikov 
aatetovereineen katsoi itsellään 
olevan täydet hallinnolliset oi-
keudet.

 Sen sijaan laajojen teosten 
lukijakunta katsottiin niin ole-
mattoman pieneksi, että niiden 
sensurointiinkaan ei juuri käy-
tetty resursseja. 

Minna Canth oli kuollut jo 
kaksi vuotta ennen ensimmäi-
sen sortokauden alkamista. On 
silti selvää, että venäläistämis-
ruoska olisi iskenyt myös hä-
neen ankarasti. Saatuaan dik-
taattorinvaltuudet keväällä 1903 

Bobrikov alkoi karkottaa maas-
ta keskeisiä suomalaisen vasta-
rinnan tekijöitä. Myös lakkau-
tetun Savo-lehden ja sen sijaan 
perustetun Uusi Savo -lehden 
päätoimittaja Pekka Brofeldt, 
kirjailijanimeltään Pekka Aho, 
sai määräyksen poistua maasta 
parin päivän sisällä. Hänen vel-
jensä, Canthin läheinen kirjaili-
jakollega Juhani Ahokin pake-
ni perheineen maasta saatuaan 
tietää nimensä olevan karkotus-
listalla. Kaiken tutun jättäminen 
taakse oli raskasta, etenkin kun 
oli epävarmaa, oliko kotimaa-
han koskaan enää mahdollista 
palata. Suomalaisen kirjailijan 
ja lehtimiehen mahdollisuudet 
työllistää itsensä ulkomailla oli-
vat varsin ahtaat, ja kotiin jää-
neet koettivat kaikin tavoin tu-
kea karkotettuja taloudellisesti 

– Video Minna-palkinnon luovutuksesta ja puheestani 
on nähtävissä Naisliiton yhdistysteni/osastojen verkkosivuilla, 

kertoo Minna Maijala.  – Kuva: Maija Kauppinen.

ja henkisesti, peläten jatkuvasti 
jäävänsä kiinni vääräoppisten 
kannattamisesta.

Ideologinen oikeaoppisuus 
ja myrkyllinen nationalismi ei-
vät satuta ihmisiä vain ajatusten 
tasolla, vaan pilaavat elintilaa 
ja tuhoavat elämiä. Tämän tiesi 
Minna Canth jo vuosikymmeniä 
ennen 1900-luvun alkupuolen 
tuhoisia maailmansotia, joissa 
toksisen nationalismin tuhovoi-
ma näyttäytyi äärimmillään. Ei 
koskaan enää, julistettiin toisen 
maailmansodan jälkeen. Toisen 
ihmisen arvoa ei enää koskaan 
unohdettaisi ja poljettaisi sa-
malla tavoin.

Elämme jälleen nousevan na-
tionalistisen myrskypilven var-
jossa. Minna Canthin kuvaamia 
hurskaita, oikeaoppisuuttaan 
saarnaavia joukkoja on päässyt 
monin paikoin valtaan Euroo-
passa. Myös Suomessa on syn-
tynyt oikeaoppisten joukkoja, 
jotka julistavat tietävänsä, mitä 
on oikea suomalaisuus, mitä 

on olla suomalainen nainen ja 
kuinka sellaisena kuuluu elää. 

Nämä oikeaoppiset ovat 
niin varmoja omasta totuudes-
taan, että pyrkivät tukahdutta-
maan muut äänet ja tyrehdyt-
tämään keskustelun vihalla, 
tyhjillä sloganeilla, valeuutisil-
la sekä valtaan päästyään kan-
salaisoikeuksien rajoittamisella 
ja sensuurilla. Mutta riittävätkö 
pelkät aatteelliset aseet heille 
tälläkään kertaa? Kuinka pitkäl-
le heidän aatteellinen omatun-
tonsa heidät ajaa? Kuinka pit-
källe annamme heidän mennä?

Minna Canth ei ollut hiljai-
nen tolkun ihminen, vaan hän 
nousi ylös ja korotti äänensä, 
kun näki vaaran uhkaavan. Hän 
oli maailmanparantaja, joka 
päätyi usein yleisen ivan ja pil-
kan kohteeksi. Kaikki tämä oli 
hänelle tuttua, mutta se ei saa-
nut häntä lannistumaan tai pe-
rääntymään, hänelle maailman-
parantaja ei ollut pilkkanimi. 
Sillä – kuten hän artikkelinsa 

Suomalaisen Naisliiton uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin lokakuussa Jyväskylän Minna 
Canth -seminaarissa yhdistyksen oma nainen, 
Eva Tervonen. Koska Minna Canth on elänyt 
opiskelu- ja aikuisvuosiaankin Jyväskylässä ja 
saanut patsaankin kaupungin sydämeen, il-
miselvä kuvauspaikka oli Kirkkopuisto ja sen 
kuulu muistomerkki.  

Kuvanveistäjä Pauli Koskisen veistämä pat-
sas esittää nuorta, hoikkauumaista seminaa-
rilaista, joka seisoo graniittijalustalla ja nojaa 
Moirislammen kaiteeseen. Vieressä oleva kirja 
symboloi hänen asemaansa suomalaisen kir-
jallisuuden ja naisliikkeen voimahahmona. 

Jyväskylän lisäksi Minna Canth on saanut pat-
saansa Kuopioon (1937) ja Tampereelle (1951). 
Kaikki patsaat ovat naisten aikaansaamia ja 
myös rahoittamia.

– Teksti: Maija Kauppinen Kuva: Jaska Temisevä

jyväskylän vahvat naisEtJatkoa edelliseltä sivulta.

Pride-kulkueeseeN 
OsallistuMiNeN

Suomalaisen Naisliiton 
jäsen Anneli Mäkinen eh-
dotti kesällä, että Naisliitto 
osallistuu ensi vuonna Pri-
de-kulkueeseen ja sisällyt-
tää sen osaksi toimintaansa. 
Näin liitto toteuttaisi kirjaa-
miaan arvoja: tasa-arvoa, 
ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista ja moninaisuuden 
hyväksymistä sekä yhteis-
kunnallisten epäkohtien 
esille tuomista. 

Naisliiton hallitus keskusteli 
ehdotuksesta elokuun ko-
kouksessaan ja totesi, että 
liitto kannattaa asiaa. 

päättävissä sanoissa lausuu – 
”Mutta entäs jos siitä nimestä 
kerran jäisi iva pois, jos olojen 
parannus olisikin odotettavana 
juuri siltä taholta?” •
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Olemme liputtaneet Minna 
Canthin ja tasa-arvon kun-
niaksi jo yli kymmenen vuot-
ta. Canthin asema tasa-arvon 
äitinä on itsestään selvyys, 
mutta miten se syntyi? Entä 
Suomalaisen Naisliiton rooli 
tässä?
Kysymykseen vastaa tutki-
ja, filosofian tohtori Maritta 
Pohls. 

Kun Minna Canthin kuoli 
toukokuussa 1897, nuor-

suomalaisen puolueen Nuori 
Suomi: joulualbumi omisti hä-
nelle kokonaisen numeron, jois-
sa kirjailijat muistelivat häntä. 
Juhani Aho muisteli Minna 
Canthin persoonaa, Kaarlo 
Brofelt häntä kauppiaana, Ka-
simir Leino näytelmäkirjailija-
na ja E. Vainio skruuvinpelaa-
jana. Lisäksi Robert Kiljander 
kertoi Jyväskylän ajasta ja reh-
tori Lucina Hagman kuvasi 
Canthia naisasian ajajana.

Lucina Hagman jatkoi 
muistelemista. Hänen kirjoit-
tamansa elämäkerran Minna 
Canth ensimmäinen osa ilmes-
tyi 1906, toinen 1911. Kirjan 
ilmestymisvuosi herättää ky-
symyksen, tarvittiinko elämä-
kertaa naisten aktivoimiseen 
äänestämään ensimmäisissä 
eduskuntavaaleissa? Ja äänes-
tämään nimenomaan nuorsuo-
malaisia ehdokkaita? Kirjaa pi-
dettiinkin enemmän Hagmanin 
aatemaailmasta ja arvoista ker-
tovana kuin päähenkilöä kuvaa-
vana? Erityisen voimakkaasti 
teosta arvosteli Valvoja-lehden 
päätoimittaja, kirjailija Hel-

mi Krohn-Setälä teoksessaan 
Minna Canth, Ääriviivoja. 

Epäilemättä Lucina Hag-
man halusi kertoa Minna Can-
thista naisasian ja nuorsuoma-
laisten naisten arvomaailmasta 
käsin eli oli naisasia- ja puolue-
poliittinen. Muussa 1900-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen 
kirjallisuudessa Canthin nais-
asiarooli jäi vähäiseksi. Hän 
esiintyi joko kirjailijana tai osa-
na suomalaista teatteria. Tosin 
runoilija Eino Leino määritteli 
Canthin ”suomalaisen nais-va-
pautumisen varsinaiseksi hen-
kiseksi johtajaksi ja edelläkävi-
jäksi” teoksessaan Suomalaisia 
kirjailijoita. Pikakuvia.

Naisliitto vaali Canthin 
naisasiamuistoa

1910-luvulla julkaistiin Luci-
na Hagmanin kirjoittaman elä-
mäkerran toisen osan ja Helmi 
Krohn-Setälän kirjasen ohella 
kaksi artikkelia Minna Can-

thista kirjailijana, kaksi Can-
thia osana suomalaista teatte-
rihistoriaa käsittelevää ja neljä 
muistelmaa jostakin Canthin 
elämänvaiheesta. Yksi niistä 
oli kirjallisuuden tutkija Gre-
ta von Frenckell-Thesleffin 
Minna Canth i Jyväskylä. En 
kulturidyll från 1870-talets Fin-
land.

Suomalainen Naisliitto jat-
koi Canthin naisasianaismuiston 
vaalimista. Se laati 63-sivuisen 
teoksen Canthin 70-vuotipäi-
vänä, Minna Canthin muisto 
19.III.1844. – 19.III.1914. 
Kirjaa myytiin Minna Canthin 
muistomerkkirahaston hyväksi.

Lisäksi ilmestyivät kirjas-
tojohtaja Helle Cannelinin 
(Kannila) artikkeli Minna 
Canth ja Ibsen sekä lehtori 
Hilja Vilkemaan Naisten Ääni 
-lehteen kirjoittama artikkeli 
Minna Canthin 75-vuotisena 
päivänä. Näillä molemmat ak-
tiiviset Naisliiton toimijat aloit-
tivat työnsä Canthin muiston 
vaalijana.

1920-luvulla muun muassa 
professorit Werner Söderh-
jelm ja Viljo Tarkiainen ana-
lysoivat Minna Canthia (näy-
telmä) kirjailijana. Kaikkiaan 
Canth-julkaisuja ilmestyi pa-
rikymmentä, joista naisliitto-
laisten toimesta kansanedustaja 
Hedvig Gebhardin Persoonal-
lisia muistoja Minna Canthis-
ta ja rehtori Naëmi Ingmanin 
Minna Canthin testamentti 

TeKSTI: MARITTA POHLS

suomalainen Naisliitto 
Minna Canthin muiston vaalijana

Minna Canthin kipsinen muotokuva 
on nykyään Naisliiton Aurorankadun 
kokoussalongin ikkunalla. – Kuva: 
Maija Kauppinen.

Naisten Äänessä. Myös Luci-
na Hagman julkaisi teoksessa 
Bidrag till kvinnorörelsens his-
toria i Finland artikkelin hänes-
tä.

1930-luvulla Canth ei ollut 
suosiossa, sillä hänestä julkais-
tiin vain seitsemän artikkelia, 
esimerkiksi läänirovasti E. J. 
Jokipiin artikkeli Muutamia 
yksityisiä kirkon vastustami-
silmiöitä. Naisliiton piirissä 
muisto sen sijaan eli: Hilja 
Vilkemaan Minna Canth. Elä-
mäkerrallisia piirteitä ilmestyi 
1931.

1940-luku Canth-
renessanssia

Vuosi 1944 oli Minna Canthin 
syntymän 100-vuotisjuhla-
vuosi. Naisliiton vuonna 1942 
asettama juhlatoimikunta val-
misti 88-sivuisen ohjelmavih-
kon Minna Canth 1844 – 19.3. 
– 1944, Naisliiton osastot jär-
jestivät muistojuhlia ja Naisten 
Ääni julkaisi lähes 30 artikke-
lia. Lucina Hagman kirjoitti 
Kansansa opettajasta, Hilja 
Vilkemaa pohti mitä on Etsijän, 
taistelijan, näkijän ihana osa 
ja Helle Kannila selosti Min-
na Canthia kirjeiden kirjoitta-
jana.

1940-luku oli muutenkin 
Canth-renessanssia. Juhlavuon-
na lukuisat aikakauskirjat ja 
-lehdet kertoivat hänestä. Greta 
von Frenckell-Thesleff julkaisi 
kaksi teosta: Minna Canth och 
”Det unga Finland”, Min-
na Canth. Ett hundraårsminne, 
kirjailija Tyyni Tuulion suo-
mentamana Minna Canth. Von 
Frenckell-Thesleff ei kerro 
Canthista naisasianaisena, vaan 
korostaa muita puolia kuten hä-
nen Venäjän vastaisuuttaan ja 
taistelua autonomisen Suomen 
aseman puolesta.

Suomalaisen Naisliiton kes-
keinen asema Minna Canthin 
muiston kirjallisena vaalijana ei 

jatkunut samassa mittakaavassa 
1940-luvun jälkeen. Naisliiton 
asema suomalaisessa naisjär-
jestökentässä pieneni muuten-
kin merkittävästi Naisjärjes-
töjen Keskusliiton noustessa 
keskiöön. On kuitenkin syytä 
todeta Helle Kannilan teokset 
Suolavakka. Minna Canthin 
ajatuksia, Minna Canthin kir-
jallinen tuotanto. Henkilöbib-
liografia ja Minna Canthin kir-
jeet.

Minna Canth sopi 
naisliikkeelle ja 
nuorsuomalaisille

Suomen Naisyhdistys, jonka 
perustajiin Minna Canth kuului 
ja jonka Excelsior-kalenteriin 
kirjoitti aktiivisesti 1880-luvul-
la, ei esittele häntä yhdessäkään 
julkaisussaan 1890–1930-lu-
vuilla. Vaikenemisella on 
taustansa. Canth leimasi 
1880–1890-lukujen vaihtees-
sa Aleksandra Gripenber-
gin johtaman Naisyhdistyksen 
”hampaattomaksi ja turval-
liseksi puuhasteluksi”, jossa 
jäsenmäärän kasvattaminen 
oli aatetta tärkeämpää. Helmi-
kuussa 1892 Canth kiinnittyikin 

ryhmään, joka erosi Naisyhdis-
tyksestä ja perusti Naisasialiitto 
Unionin.

Minna Canth sopi hyvin 
Unionin piirille. Hän otti vah-
vasti kantaa Venäjän sorto-
politiikkaan ja oli alusta läh-
tien suomalaisen naisliikkeen 
keskiössä. Lucina Hagman ja 
Minna Canth olivat ystäviä ja 
jakoivat ajatukset eri kansa- 
luokkien yhdistämisen ja nais-
ten koulutuksen tarpeesta. Kuo-
piolaiskirjailija sopi myös työ-
väenliikkeelle.

Olisi toki ollut muitakin nai-
sia esikuvaksi. Esimerkiksi kir-
jailija Adelaïde Ehrnrooth, jota 
Greta von Frenckell-Thesleff 
kutsuu naisasian ensimmäiseksi 
amatsoniksi ja jolle psykolo-
gi Ester Hjelt antaa epiteetin 
”ensimmäinen ja kauan ainoa 
esitaistelija”; olihan Ehrnrooth 
esitellyt i Helsingfors Dagb-
ladissa John Stuart Millin 
teoksen The Subjection of Wo-
men jo sen ilmestymisvuonna 
1869. Ehkä Ehrnroothin syrjään 
jäämisen aiheutti luokka- ja 
kielikysymys, 1907 eduskunta-
vaalien jälkeen myös puolue-
politiikka. Tuolloinhan Unionin 
naiset jakautuivat Suomalaiseen 

– Tänä Minna Canthin juhlavuonna minulle tuli tilaisuus selvittää, mitä Min-
na Canthista on kirjoitettu, ketkä ovat kirjoittaneet ja miten häntä on pidetty 
esillä, kertoo artikkelin kirjoittaja Maritta Pohls. Samasta aiheesta hän on 
puhunut Helsingin Oodissa, josta kuva, ja Hämeenlinnan Kumppanuustalol-
la. – Kuva: Marjaliisa Hentilä. 
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Naisliittoon ja Svenska Kvin-
noförbundetiin.

Minna Canth nousee 
Naisliiton esikuvaksi

Suomalaisessa Naisliitossa 
Minna Canthista tuli sen pyr-
kimysten symboli. Hän avasi 
näkymiä siihen arkeen, jossa ei 
ollut vapautta ja tasa-arvoa: Ag-
nes ryhtyy vapaudenhalussaan 
rakastajattareksi. Anna-Liisa 
joutuu vankilaan aviottoman 
lapsensa murhasta, kun taas 
lapsen isä pääsee kuin koira ve-
räjästä. Hannaa johdetaan nai-
misiin, eikä hän pääse kouluun. 
Mari ja Alma tulevat hulluksi. 
Maiju räpistelee irti perhees-
tään. Sylvi myrkyttää miehensä. 
Johanna on miehensä armoilla.

Naisliitto piti Canthin ni-
meä jatkuvasti esillä luento-
kursseillaan ja kesäjuhlillaan. 
Osastot järjestivät Minna Canth 
-iltamia, -seminaareja ja -opin-
tokerhoja. Osastot hankkivat 
häntä esittävää taidetta. Hänes-
tä kerrottiin esitelmissä. Esi-
merkiksi Helmi Krohn-Setälä 
kertoi 1909 Lappeenrannassa 
Canthista, Lucina Hagman pu-
hui Canthin haudalla Kuopiossa 
kuolemattomuudesta ja Hilja 
Vilkemaa esitteli Canthia sano-
malehtikirjailijana.

Naisliittoon kuului 1900-lu-
vun alkuvuosikymmeninä noin 
30 osastoa. Liiton valtakunnal-
lisissa tapahtumissa oli paljon 
väkeä ja ne saivat paljon julki-
suutta ajan lehdissä. Kun vielä 
laajalevikkisessä Naisten Ääni 
-lehdessä kerrottiin sekä Minna 
Canthista että liiton tapahtumis-
ta, pysyi hänen nimensä jatku-
vasti esillä.

Varoja kerättiin 
muistomerkkiin ja 
opistoon

Naisliitto alkoi heti perusta-
misensa jälkeen kerätä rahaa 
sekä Minna Canthin patsaan 

pystyttämiseksi että Canthin 
nimeä kantavan stipendirahas-
ton tai Minna Canth -opiston 
perustamiseksi. Liiton osastot 
järjestivät varainkeruutilaisuuk-
sia ja arpajaisia sekä myivät 
Canth-postikortteja. Koottuja 
teoksia markkinoitiin, ja liitto 
kehotti hankkimaan ”jokaiseen 
naisorganisatsioonin huoneis-
toon” Canthin kipsisen rintaku-
van.

Vuonna 1927 Naisliiton hal-
litus pohti, käytettäänkö varat 
patsaaseen, opistoon, taloon vai 
sivistysrahastoon. Kun asias-
ta ei päästy yksimielisyyteen, 
keräämistä jatkettiin. Oli myös 
kissanhännänvetoa patsaan 
paikasta. Kun liitto esitti Hel-
sinkiä, kuopiolaiset järjestivät 
laajan ja tuottoisan keräyksen. 
Kun myös Kuopion kaupunki, 
opetusministeriö ja Naisliitto 
tukivat patsashanketta, vuon-
na 1937 Kuopion Maljapuron 
puistossa paljastettiin Minna 
Canthin patsas, ensimmäinen 
suomalaiselle naiselle omistettu 
muistomerkki.

Paljastustilaisuudessa Nais-
liitolla oli keskeinen rooli: 
Kuopion osaston puheenjohtaja 
Helmi Karjalainen piti pal-
jastuspuheen ja Hilja Vilkemaa 
juhlapuheen. Naisliiton puheen-
johtaja Hedvig Gebhard ja kan-
sanedustaja Miina Sillanpää 
laskivat seppeleen symbolina 
Minna Canthin ja Naisliiton yh-
teisestä kansallisen yhteistun-
non syventämisen tavoitteesta.

Naisliitto anoi muistomer-
kille paikkaa myös Helsingis-
tä Kansallisteatterin edustalta. 
Tarkoitus oli paljastaa se Min-
na Canthin satavuotispäivänä 
1944. Helsinkiläisten hanke ei 
onnistunut, mutta Naisliiton 
Jyväskylän osasto keräsi varat 
Kirkkopuistoon 1962 paljastet-
tuun patsaaseen. Tampereelle 
1951 pystytetty muistomerkki 
oli sen sijaan Tampere-seuran 
aikaansaannosta.

Minna Canthin profiloitu-
miselle nimenomaan nais-
asian esikuvaksi Naisliiton 
toiminnalla on ollut suuri 
merkitys. Emme muista 
Canthia vain suurena suo-
malaisena kirjailijana vaan 
tasa-arvopyrkimysten sym-
bolina.

Naisliitolla merkittävä 
rooli

Naisliitto keräsi 1910-luvul-
ta lähtien rahaa myös Minna 
Canth -opistoon. Rahastoa kar-
tutettiin myös lahjoituksilla, 
joista merkittävimmät olivat 
ylihoitaja Naima Kurvisen ja 
kirjanpitäjä Pirkko Väänäsen 
testamenttilahjoitukset. Opisto 
aloitti toimintansa vuonna 1958 
Helle Kannilan suunnitteleman 
opiskeluohjelman varassa, mut-
ta muuntui pian Minna Canth 
-seminaareiksi.

Alkuvuosikymmeninään 
Naisliitto rakensi profiiliaan 
Minna Canthin aatteiden jatka-
jana. Canthin persoonan ympä-
rillä toteutetut keräykset tarjosi-
vat sen jäsenille mielekkään ja 
selväpiirteisen toimintakentän, 
ja niiden tuotolla pystyttiin jat-
kamaan erilaisten tilaisuuksien 
järjestämistä. Pelkillä jäsen-
maksutuloilla se olisi tuskin ol-
lut mahdollista. Canthin muis-
ton vaalimisen kautta liittoon 
sitoutuneiden määrä kasvoi.

Suomalaisella Naisliitolla 
vaikuttaa olleen erittäin keskei-
nen asema Minna Canthin esillä 
pitämisessä ja hänen muistonsa 
vaalimisessa erityisesti nais-
asia- tai tasa-arvonaisena.

Suomalainen Naisliitto – 
Minna Canth yhteys on ollut ta-
vattoman vahva ja epäilemättä 
hyödyttänyt molempia. •

Saara Kanerva, 
Suomen vanhin lotta, 
kuoli 15.9.2019 
Torniossa 107-vuotiaana. 

Saara Kanerva tuli Tornioon 
miehensä Teuvon kanssa 

1.syyskuuta 1939 eli päivänä, 
kun talvisota alkoi. Saara oli ol-
lut opettajana Köyliössä, mutta 
oli nyt virkavapaalla. Kan-
sakoulunopettajaksi Hämeen 
Kangasalan tyttö oli valmistu-
nut vuonna 1934. 

Torniossa Saara Kanerva 
työskenteli sotilaiden muonit-
tajana ja valtion tiedotuslaitok-
sen valvontaosastossa, jossa 
sensuroi sotilaiden kirjeitä. Tal-
visodan aikana hän toimi lotta-
tyttöjen johtajana. mikä innosti 
häntä liittymään alueen lottape-
rinneyhdistyksiin.  

Sodan jälkeen hän oli opet-
tajana eläkkeelle jäämiseen 
saakka eli vuoteen 1972. Hänet 
muistetaan lapsista huolehti-
vana ja äidillisenä opettajana. 

Saara ja Teuvo Kanerva sai-
vat neljä lasta, jotka kaikki kou-
lutettiin. Lapsenlapsia on kuu-
si, samoin lapsenlapsenlapsia. 

Suomalaiseen Naisliittoon 
Saara Kanerva liittyi vuon-

na 1959.  Hän oli aktiivijäsen 
Tornion Röyttässä, missä toimi 
Alatornion osaston äitilapsipiiri.  

Toinen Saara Kanervalle 
läheinen asia oli osaston yl-
läpitämä kotiteollisuuskoulu. 

Kun koulu liitettiin Länsi-Poh-
jan ammattikouluun ja sieltä 
Tervolaan, sen menetys järkyt-
ti häntä kuten muitakin nais-
liittolaisia. Hän valitti asiasta 
Lapin läänin maaherra Martti 
Miettuselle, mutta turhaan.  

Saara Kanerva oli aktiivinen 
myös yhteiskunnallisesti. 

Hän toimi kaupunginvaltuutet-
tuna ja varavaltuutettuna, so-
siaalilautakunnan varsinaisena 
jäsenenä ja avioliiton sovitte-
lijana sekä Tornion seurakun-
nan eri luottamustehtävissä. 
Näissä tehtävissä aktivisti näki 
arjen, mikä antoi pontta toi-
mia lasten ja äitien hyväksi.  

Eläkkeelle jäätyään Saa-
ra Kanerva perusti Tornion 

Kansalliset Seniorit ja valit-
tiin myöhemmin sen samoin 
kuin Lapin läänin senioripiirin 
kunniajäseneksi.  Vapaaeh-
toistyöstään hän sai Tasaval-
lan Presidentin kunniamerkin, 
Tornion kaupungin 40-vuoti-
sansiomerkin ja Lapin Lottape-
rinneyhdistyksen ansiomerkin.   

Puolisonsa kuoleman jälkeen 
Saara Kanerva asui yksin 

pitkään omistamassaan kerros-
taloasunnossa ja sen jälkeen 
muutaman vuoden Saarenvi-
reen palvelutalossa. Ikäänty-
misen myötä maailman ja koti-
maan tapahtumien seuraaminen 
vähenivät, samoin sanoma-
lehtien lukeminen.  Ajatukset 
ja muisti pelasivat koko ajan 
melko hyvin, mutta liikkumi-
seen hän käytti apuvälinettä. 

Yli sata vuotta kestäneen 
elämänsä salaisuudeksi Saa-
ra Kanerva kertoi pitkäikäisen 
sukunsa, nuoruusajan urheilun, 
säännöllisen, työntäyteisen 
elämän ja terveellisen maa-
laisruoan, mihin kuului pe-
runaa, ruisleipää, silakoita ja 
särkikaloja. Hän ei ole istunut 
ravintoloissa, ei käyttänyt alko-
holia eikä polttanut tupakkaa. 

Myös myönteinen elämän-
asenne lisäsi elinvuo-

sia: ”Pitää olla liikenteessä ja 
nauttia joka hetkestä ja päiväs-
tä”. Surut hän heittikin pitkin 
teitä ja ilot otti mukaansa. •

TeKSTI: MARJA-RIITTA TeRVAHAuTA 

In memoriam Saara Kanerva 
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TeKST JA KuVAT: MAIJA KAuPPINeN

Yrittäjänaiset ovat yhteiskunnan 
voimavara

Rehtori Meri Lumela toi Jyväskylän kaupungin tervehdyksen. 

– kuka kannattelee vaikei-
na aikoina suomen maata, 
elleivät naiset? kysyi Jy-
väskylän Naisliiton osaston 
puheenjohtaja, herastuo-
mari liisa temisevä avates-
saan syksyn MC-seminaarin. 
Vastauksia kuultiin kutsuttu-
jen pääpuhujien lisäksi kym-
meniltä muilta. 

Suomalaisella Naisliitolla oli 
tänä vuonna vain yksi Minna 
Canth -seminaari. Sen järjes-
ti Jyväskylän osasto, joka oli 
valinnut tapahtumaan ajankoh-
taisen teeman: naisyrittäjyy-
den. Puhujina oli alueen kolme 
voimanaista: liikenneneuvos 
Kaija Taipale, hotellialan yrit-
täjä Katriina Pilppula ja nuo-
ri huoltoasemayrittäjä Marit 
Mertsalmi. Heidän haastatte-
lunsa on seuraavilla sivuilla.

Seminaarin kohokohtiin 
kuului Minna-palkinto, histo-
riansa ensimmäinen. Sen sai 
ansaitusti Suomen paras Minna 
Canth -tutkija, filosofian tohtori 
Minna Maijala. Palkinnosta ja 
sen jakamisperusteista kerro-
taan edellisillä sivuilla, jossa on 
myös palkitun kiitospuhe. Vä-
kevää tekstiä sekin!

Jyväskylä on koulutuksen ja 
osaamisen kaupunki, vahvasti 
Minna Canthin kaupunki, totesi 
kaupunkinsa tervehdystä tuova 
rehtori Meri Lumela, Jyväsky-
län kaupungin hallituksen pu-
heenjohtaja. Ja luetteli joukon 
vahvuuksia, joita moni Suomen 
kaupunki voi kadehtia: Positii-
vinen väestöennuste. Runsaasti 
eri-ikäisiä. Monipuolinen opis-

kelijakaupunki. Monikerroksis-
ta asumista. Alvar Aallon kau-
punki. Hyvät liikuntapalvelut 
myös iäkkäille. Johtava kierto-
talouskaupunki.

– Keskeistä Jyväskylälle on 
myös sivistys ja välittäminen, 
poliittisen päätöksen ykkösnai-
nen kertoi ja lisäsi, että kulttuu-
rituottajat työskentelevät yh-
dessä. Kaupungissa opetellaan 
paraikaa myös suvausta eli su-
kupuolivaikutusten arviointia. 

Puheensa lopuksi Meri Lu-
mela kiitteli naisjärjestöjä, jotka 
tekevät hyvää yhteistyötä.

Kolmen yrittäjäpuheenvuo-
ron jälkeen myös osanottajil-
la – yli 60 paikallisella ja eri 
puolilta Suomea tulleella nai-
sella–- oli mahdollisuus kysel-
lä yrittäjyydestä ja kertoa oma 
yrittäjätarinansa. 

Kysymykseen, onko yrittäjyys 
yhtä raatamista, tuli vastaus, 
ettei enää nykyään. Tosin joku 
totesi, ettei yrittäjällä ole varaa 
sairastua.

– Yrittäjän pitää olla myös 
pikkuisen hullu, jyväskyläläi-
nen Eva Tervonen huomautti 
ja muistutti, että myös henkisen 
alan työntekijät, taiteilijat, ovat 
yrittäjiä.

Myös miespuolisten työn-
tekijöiden suhtautuminen nais-
johtajaan askarrutti kuulijoita. 
Näille Kaija Taipale vastasi, 
ettei hänellä ole ollut tässä juuri 
ongelmia. – On kuitenkin pidet-
tävä jöötä ettei homma lähde 
lapasesta. 

Keskustelussa nousi esiin 
myös aviopuolison vahva tuki. 

Lopuksi ehdotettiin, että 
Naisliitto ryhtyisi ajamaan mi-
kroyrittäjän ja/tai kevytyrittäjän 
etuja.

Kukkien sijaan esiintyjille annettiin Liisa Kuuselan suunnittelema kukkakortti.

Kevennystä asiapitoiseen ohjelmaan toi kaksi musiikkiesitystä. 
Runoilija Johanna Kärkkäinen aloitti MC-seminaarin huilun-
soitolla ja runoilla ja lauluryhmä Jännät päätti sen esittämällä 
moniäänistä runolaulua suomeksi ja suomalaisugrilaisilla kielillä, 
muun muassa ersäksi.  
MC-seminaarin jälkeen on aina yhteinen illanvietto. Näin myös 
Jyväskylässä.  Ravintola Verso tarjosi maittavan illallisen, jonka 
aloitti lehtikuohu ja päätti paahtokerma-pannacotta. Musiikkituo-
kiosta vastasi viulisti Eveliina Aiasaho, puheesta naisille kamari-
neuvos Erkki Fredriksson. 

Jyväskylän naisliittolaisille suurkiitos antoisasta päivästä! •

Naisliittolaisten illanvietto oli ravintola Versossa. – Meillä on ollut voimaan-
nuttava päivä, kiitteli liiton puheenjohtaja Kirsti Ojala (3. oik.) päivän antia. 
Oululaiset Ulla Törne (vas.), Liisa Viljakkala, Marjatta Keränen, Marianna Ros-
si ja Orvokki Hiltunen yhtyivät puheenjohtajaansa.  – Kuva: Merja Helle .

Verkostoitumista 
Jyväskylässä 

Suomen Yrittäjänaiset pitivät liitto-
kokouksensa ja seminaarinsa Jyväs-
kylässä samana viikonloppuna kuin 
naisliittolaiset MC-seminaarinsa. 
Molemmissa tapahtumissa kuultiin 
yrittäjätarinoita, joita alalleen antau-
tuneet puhuivat teemalla Innostu 
ja innosta. Toisena teemana yrittä-
jänaisilla oli verkostoituminen, mitä 
he toteuttivat tervehdyskäynnillä 
Minna Canth -seminaarissa. 

Kuvassa Yrittäjänaisten toimitusjoh-
taja, taloushallinnon konsultti Cari-
ta Orlando (oik.) ja puheenjohtaja 
Tiina Koski, ravintola-alan yrittäjä. 
Vasemmalla Jyväskylän Naisliiton 
tiedottaja Eva Tervonen, yrittäjä 
hänkin. 

– Seminaarimme antaa teille hengen ja 
ruumiin ravintoa, MC-seminaarin 

avaaja Liisa Temisevä lupasi. 
Eikä turhaan.
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– Nainen rekkayrityksen joh-
dossa on harvinainen ja vä-
hän outokin, toteaa alalla yli 
30 vuotta ollut liikenneneu-
vos kaija taipale. 

Yrittäjyyspuheenvuoronsa 
Minna Canth -seminaaris-

sa Kaija Taipale aloittaa ker-
tomalla esimerkin erään pit-
kähkön lakon ajalta, jolloin oli 
ajanut jakeluautoa lähiliiken-
teessä: – Kyydissä oli painavaa 
metallitavaraa, jota en jaksanut 
yksin siirrellä, ja siksi mukana 
oli kaksi 15-vuotiasta poikaa 
apumiehinä. Kun kuorma oli 
purettu, pojat menivät hake-
maan kuittausta rahtikirjaan. 
Vastaanottaja kysyi pojilta, 
kumpi heistä ajaa. Toinen po-
jista vastasi, ettei kumpikaan, ja 
viittasi minuun. 

– Rekka-auton ajaminen, 
purkaminen ja lastaaminen ovat 
fyysisesti raskaita, kuljetusalan 
yrittäjä jatkaa. Yksi kauppa-
rullakko voi painaa 600 kg, 
ja vaikka pyörät ovat alla, sen 
liikuttelu ei ole helppoa. Tämä 
tekee työstä naiselle haasteelli-
sen. 

Yrittäjäperheen tytär

Kaija Taipale on syntynyt yrit-
täjäperheeseen. Isä oli autoilija, 
joka perusti kuljetusyrityksensä 
heti sotien jälkeen ostamalla 
armeijan ylijäämävarastosta au-
ton. 
Myös äiti oli yrittäjä. 

– Äiti leikkasi asiakkaiden 
hiuksia ensin kotikeittiössä, sit-
ten omassa kampaamohuoneis-

tossa, jossa oli jo useita työnte-
kijöitä, Kaija Taipale kertoo.

– Isän sairastumisen ja 
kuoleman jälkeen äiti joutui 
1960-luvulla kahden yrityksen 
loukkuun. Hän jatkoi kuitenkin 
Kuljetusliike Taipaleen yrittä-
jänä 20 vuotta, vaikka nainen 
toimitusjohtajana oli tuolloin 
todella harvinainen.  Samanai-
kaisesti hän hoiti kampaamoaan 
ja työskenteli siellä 83-vuoti-
aaksi. 

Kaija Taipale paljastaa, ettei 
hän hakeutunut perheyrityksen 
johtoon. – Olen koulutukselta-
ni kauppatieteitten maisteri ja 
tavoitteena oli tehdä ura vien-
nin parissa. Olinkin muutaman 
vuoden Enso-Gutzeitilla vienti-
puolella. 

Tästä on ollut hyötyä myös 
kuljetusyrityksessä.

– Ymmärrän kuljettamisen 
ja logistiikan lainalaisuuksia 
alhaalta ylös ja kauppatieteel-
lisen koulutuksen saaneena 
tiedän paljon myös taseista ja 
tuloslaskelmista sekä liiken-
teen lainsäädännöstä.  Isona 
vahvuutenani pidän myös sitä, 
että olen tehnyt töitä myös ns. 
lattiatasolla. Olen aina tullut 
hyvin juttuun sekä henkilöstön 
että sidosryhmien ja asiakkai-
den kanssa.  

Kaija Taipale on kuulunut 
myös Kaukokiidon hallituk-
seen, ensin rivijäsenenä ja sitten 
20 vuotta varapuheenjohtajana. 

 
liikenneneuvoksen 
arvonimi 2015 

Vuonna 2015 Tasavallan presi-
dentti myönsi Kaija Taipaleelle 

liikenneneuvoksen arvonimen.
Arvonimen hakijoina oli jouk-
ko organisaatioita, joiden päät-
tävissä elimissä naisten edustus 
on olematon. Perusteluissaan 
taustaryhmä – Logistiikka-
yhdistysten liitto, Elinkeino-
elämän logistiikkavaliokunta, 
Kauppakamarin logistiikkava-
liokunta, Kauppakamari, Ne-
lostien E75 ry ja Keski-Suomen 
liiton maakuntien yhteistyöryh-
mä – korosti Kaija Taipaleen 
arvokasta työpanosta sekä yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän 
hyväksi että toimimista isänsä 
perustaman perheyrityksen toi-
mitusjohtajana 30 vuotta ja sen 
jälkeen hallituksen puheenjoh-
tajana. Kuljetusliike Taipaleen 
menestys on perustunut hei-
dän mukaansa toimitusjohtajan 
määrätietoiseen ja harkitsevaan 
johtamiseen, jossa ratkaisuja 
arjen vaihteleviin tilanteisiin on 
etsitty yhteisesti ja vaihtoehto-
ja avoimesti punniten. Yhtiön 
toiminta on ollut kannattavaa, 
joten sen kalusto ja terminaa-
lit on voitu pitää hyvässä kun-
nossa, panostaa henkilökunnan 
ammattiosaamiseen ja ylläpitää 
pitkäaikaisia asiakassuhteita.

tulevaisuus naisille 
valoisampi 

– Naisten osuus liikennealan 
johtotehtävissä on nousussa, sa-
moin pörssiyhtiöiden hallinto-
elimissä, Kaija Taipale arvelee.

– Viimeisin suuri voitto nai-
sille oli, kun Stora Enson toimi-
tusjohtajaksi valittiin Annica 

TeKSTI: NuPPu ROuHIAINeN •  KuVA: JASKA TeMISeVä

naisyrittäjä MiEhisEllä alalla 

Kuljetusliike Taipale on 
vuonna 1946 perustettu 
perheyhtiö, jonka omistaa 
nykyään Kaija Taipale, An-
neli Taipale ja Riku Vainio. 
Kuljetusliike kuuluu suoma-
laiseen Kaukokiito-järjestel-
mään, ja sen toiminta-aluet-
ta on Keski-Suomi ja Kan-
ta-Häme. Terminaalit ovat 
Jyväskylässä ja Hämeenlin-
nassa, autoja on 85, työnte-
kijöitä 210 ja liikevaihto yli 
20 miljoonaa. 

Bresky. Eikä häntä valittu siksi, 
että hän oli nainen, vaan yrityk-
sen hallituksen puheenjohtaja 
Jorma Elorannan mukaan sik-
si, että hän oli paras. Pätevyys 
ja osaaminen ratkaisivat!

Naisilta pitääkin puhujan 
mukaan löytyä rohkeutta tarttua 
haasteisiin. Hyvinä esimerkkei-
nä hän mainitsee kummityttön-
sä, joka on rakennusinsinöö-
ri, toimii projektipäällikkönä 
työmailla ja on hyvää vauhtia 
kasvamassa perheyrityksen 
johtoon Jyväskylässä. Kasvu 
Openin toimitusjohtajaksi taas 
valittiin nuori nainen, neljän 
pienen lapsen äiti. Hänellä oli 
rohkeutta hakea paikkaa, ja pa-
ras valittiin. 

Kysymykseen, onko avio-
mies ja lapset este menestymi-
selle yrityksen johdossa, Kaija 
Taipale summaa:

– Lastenhoitoon on valjas-
tettava kaikki mahdolliset tahot, 
jotta naisten arvokas työpanos 
saadaan hyödyntämään yhteis-
kuntaa ja lisäämään suomalais-
ten hyvinvointia. •

Kaija Taipale kertoo omistavansa 
rekkakortin ja joutuneensa joskus 
lakkotilanteessa ajamaan jopa ras-
kasta yhdistelmää.
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Jo lapsena Katriina Pilppula 
kertoi tehneensä kotona ko-

vasti töitä. Tänä päivänä hän 
johtaa Yöpuu-yhtiötä, johon 
kuuluvat Yöpuu- ja Verso-ho-
tellit sekä Pöllövaari-ravintola 
ja Verso-baari.

Katriina Pilppula on maata-
lon tyttöjä Laitilasta.

– Maatalossa elettiin työte-
liäästi. Aina lähdettiin töihin, 
hän kertoo.

Perheessä oli kolme lasta. 
Nuorimmalla oli yrittämiseen 
selvää intoa jo varhain. Katrii-
na oli innokas sikojen hoitaja. 
Kerran hän leikkasi sisarusten 
kanssa äidin kukat puutarhas-
ta ja vei ne torille myytäväksi. 
Kouluikäisenä hän oli jo töissä, 
kemikaliossa, koska ”sieltä sai 
huulipunia”.

ensin ostettiin 
puhelinosake

Katriina Pilppulan tie lapsuu-
den yrityksistä hotellinpitäjäksi 
Jyväskylän keskustaan ei ole 
ollut suora. Oma paikka löytyi 
vasta monen kokemuksen kaut-
ta.

– Motivaationi kouluun oli 
heikko, sillä olin hyvin vilkas, 
hän sanoi. Peruskoulun jäl-

lähti myymään tämän yrityksen 
juomia.

– Osaan arvostaa myyntie-
dustajien työtä. Kohtelu ei ollut 
aina hyvää, hän kuvasi. Ravin-
tola-alan toimintaa hän pääsi 
kuitenkin näkemään maata kier-
täessään.

kahvilan osto sysäsi 
eteenpäin

Naissaaren kahvilakiinteistön 
Katriina Pilppula osti vuonna 
1999. Hän sanoo lähteneensä 
silloin alalle, jota ei erityisesti 
tuntenut.

– Tein kaikki virheet. Tie 
eteenpäin oli pitkä ja kivinen. 
Ja kaikki piti tehdä itse leipo-
misesta markkinointiin. Vuosi 
vuodelta homma alkoi kuiten-
kin pyöriä.

Yrittäjyydestä ei pääse irti, 
kun siihen on kerran lähtenyt. 
Hänen seuraava siirtonsa oli 
ostaa hotelli Yöpuu ja ravintola 
Pöllövaari. Siinä kaupassa hän 
sai valmiin yrityksen ja henki-
lökunnan sen mukana.

– Muistan ensimmäisen 
työpäivän. En tiennyt, mitä piti 
tehdä, kun ei ollut selkeätä teh-
tävää.

TeKSTI: KIRSTI POHJONeN • KuVA: JASKA TeMISeVä 

yrittäjän Pitää olla rohkEa

keen hän lähti opiskelemaan 
metsäalaa Paimion metsäoppi-
laitokseen. Opinnot jatkuivat 
Joensuun metsä- ja puutarhaop-
pilaitoksessa. Siellä hän tapasi 
miehensä Ari Pärnäsen. Itse 
hän valmistui metsätalousin-
sinööriksi vuonna 1993.

– Se oli huono aika valmis-
tua. Lamassa töitä ei löytynyt.

Yhteisen matkan alkua puo-
lisonsa kanssa Katriina Pilppula 
kuvasi niin, että ensin ostettiin 
puhelinosake ja sitten asun-
to, johon puhelin sopi. Näihin 
aikoihin mies perusti puualan 
yrityksen. Siinä yhteisössä vai-
mon oli kuitenkin vaikea löytää 
omaa paikkaa. 

Katriina Pilppulan veli oli 
puolestaan perustanut virvoitus-
juomatehtaan. Tarmokas rouva 

Verson rouvan yrittäjätarina, 
luki Suomalaisen Naisliiton Minna Canth -seminaarin ohjelmalehtisessä. 

Jyväskyläläisen katriina Pilppulan kertoma osoittautui esimerkkitarinaksi, jonka 
elämänmittaisena punaisena lankana ovat olleet rohkeus ja sinnikkyys.

Perheen hoidossa oli sa-
maan aikaan vielä kahvila. Se 
myytiin, ja Katriina Pilppula 
keskittyi hotelli-ravintolan ke-
hittämiseen.

Tässä vaiheessa hän joutui 
tekemään myös ikäviä päätök-
siä, irtisanomaan henkilökun-
taa. Opetukseksi kiteytyi, että 
se mitä pitää tehdä, täytyy vain 
tehdä. Itselle ja muille täytyy 
olla rehellinen. 

Puualalla ajauduttiin tuol-
loin lamaan, joten myös avio-
mies tuli Yöpuuhun töihin.

– Piti saada lisää tilaa mo-
lemmille, kun oltiin eri mieltä, 
Katriina Pilppula kertoi. Tilai-
suus laventamiseen tuli eteen, 

– Keskityn nyt hotelli-ravintolan kehittämiseen, Katriina Pilppula vakuutti ravintola Versossa.  

kun tunnetun jyväskyläläisen 
hotellin Jyväshovin vuokraso-
pimus oli katkolla. Näin syn-
tyi hotelli Verso 2016, aluksi 
pienimuotoisesti. Nyt siihen on 
liitetty isot kokous- ja juhlatilat. 
Keväällä 2019 yritys avasi vielä 
ruokaravintolan.

Puolisolla tärkeä rooli 

Juuri nyt Verson rouvan mu-
kaan tiedossa ei ole mitään uu-
sia avauksia.

Huoneita yrityksen hotel-
leissa on 154, ja töitä tarjotaan 
70 ihmiselle. 

– Meillä on kasvuhaluinen 
yritys. Uutta syntyy joko pitkäl-

lä jänteellä tai äkkiä. Kun us-
kaltaa haaveilla, siitä voi tulla 
totta. 

Katriina Pilppula vakuuttaa, 
ettei ole koskaan pelännyt tehdä 
isoja päätöksiä. Hänen yrittäjä-
kaarensa vaiheita kuunnellessa 
sen kyllä uskoo. 

Avioliitto miehen kanssa on 
kestänyt eri käänteet. Yrittäjäl-
le on tärkeää, millainen puoliso 
on. Omaa liittoaan hän luon-
nehtii kannustavaksi, vaikka 
työssä on kiistelty. Lapsia per-
heessä on kolme.

Katriina Pilppulalla on 
myös alansa luottamustehtäviä. 
•
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– Ei huoltoasemayrittäjä, 
vaan liikenneasemayrittä-
jä, jo vuodesta 2011 saakka, 
Marit Mertsalmi täsmensi 
työnkuvaansa Suomalaisen 
Naisliiton Minna Canth-semi-
naarin osanottajille. Hänet on 
vastikään palkittu Jyvässeu-
dun Vuoden 2019 Yrittäjänä,  
ja liikenneasema Suomen 
parhaana. 

Oikeastaan Marit Mertsal-
mi on keskisuuren tavaratalon 
toimitusjohtajakauppias. Ketju-
yrittäjä, kuten hän itse sanoo. 
Liikenneasema Neste K Kirri 
Palokassa, noin 5 km Jyväsky-
lästä pohjoiseen, koostuu ny-
kytavaratalojen tapaan useasta 
yksiköstä. – Kirrissä on huolto-
asema, elintarvikekauppa, Veik-
kaus ja 140-paikkainen Kotipiz-
za-ravintola, yrittäjä kertoo. 

Marit Mertsalmen ”jouk-
kueeseen” kuuluu Kirrissä 14 
työntekijää, joista vain yksi on 
mies. Suomen kaikista liiken-
neasemista nykyään noin kol-
masosassa on jo yritysjohdossa 
nainen. 

Marit Mertsalmelle liikealan 
koulutus ja työ olivat itses-
täänselvyys – pienen etsinnän 
jälkeen. Hän on yrittäjäperheen 
tytär, ja myös puoliso on yrit-
täjätaustainen. Jatkokoulutusta 
hän on saanut – ja saa – kaupan 
keskus- ja yrittäjäjärjestöiltä. 
Myös kollegoiden kanssa on 
paljon yhteistyötä. 

Itse työ antaa haasteita.
– Yritystä johtavalla tulee 

olla organisaatio-, stressinsie-
to- ja empatiakykyä, kykyä 
huolehtia henkilökunnasta ja 
hallita kiinteistöasioita, pitkä-
jänteisyyttä. Aikaa tulee olla 
myös asiakkaille. 

– Mutta nautin siitä, että sa-
manaikaisesti on ”monta rautaa 
tulessa”, hän vakuuttaa.  

Jaksamistaan Marit Mert-
salmi kertoo hoitavansa liikun-
nalla, perheen kanssa jaetulla 
ajalla ja hyvillä unilla. – Työ-
päiväni alkaa säännöllisesti 
kello 5–6 aamulla, jolloin luen 
postia ja tarkennan työpäivän 
ohjelman.

– Saamme asiakkailta päivittäin palautetta hyvästä ruoasta aina vessojen 
siisteyteen, Jyväskylän Neste K– Kirrin kauppias Marit Mertsalmi kertoo. 

TeKSTI: RIITTA MäKeLä • KuVA: JASKA TeMISeVä

liikEnnEasEMa 
kuin lähiön MonitoiMikEskus 

Liikenneasemamme tavoit-
teena on olla 10 vuoden sisällä 
yksi Suomen parhaista, Marit 
Mertsalmi raottaa tulevaisuu-
den verhoa. Jo nyt ravintolaa 
on kehitetty juhlatilaisuuksien 
pitopaikkana niin läheltä kuin 
kaukaa tuleville. Sunnuntaib-
runssit ja juhlavat äitienpäivä-
ateriat ovat osa toimintaa. 

Tavoite lähestyi, kun loka-
kuussa Neste K-ketjun kaup-
piaskokouksessa Neste K-Kir-
ri valittiin Suomen parhaaksi 
K-liikenneasemaksi. 

Liikenneasema voi siis olla 
paljon muutakin kuin ohi kul-
kevan kiireinen pysähdyspaik-
ka. •

Yritin maksaa ostok-
siani kaupan kassal-

la uudella pankkikortilla. 
Se ei kuitenkaan suostunut toi-
mimaan. Kukkarossa oli on-
neksi seteleitä ja kolikoita, joita 
kassan kanssa ryhdyttiin laske-
maan.

Riittivät. Käteen jäi kym-
menen senttiä ja toimimaton 
pankkikortti.

Otin yhteyden pankkiin. Se-
kin oli turhauttava kokemus. En 
päässyt eteenpäin, kun ohjeet 
sähköiseen kirjautumiseen oli-
vat puutteelliset.

Asun Tampereen keskustas-
sa, joten pankkikonttoriin 

oli kävelymatka. Siellä päädyt-
tiin tilaamaan uusi pin-koodi. 
Sen hetken avuksi siitä ei tie-
tenkään ollut. OP:ssa on onnek-
si osasto, josta voi nostaa rahaa 
joka arkipäivä. Sinne jonotta-
maan. Kahden tunnin odotuk-
sen jälkeen minulla oli jälleen 
seteleitä. Päätin, että käteistä on 
kortin ohella vastakin.

Noin viikon päästä pankis-
ta tuli uusi koodi ja myös uusi 
kortti. Edellisen toimimatto-
muus johtui pankin mukaan 
painovirheestä.

Tilanteeni oli hetken kiusal-
linen, mutta ratkaistavissa. 

Se näytti kuitenkin tietotekniik-
ka-yhteiskunnan nurjan puolen.

Kehitystä ei tietenkään ole 
syytä jarruttaa. Unohtaa ei kui-
tenkaan saa, että kaikille pitää 
taata tasapuolisesti olennaiset 
palvelut. Mahdotonta se ei ole.

Suomessa on Tilastokes-
kuksen mukaan 500 000 yli 
65-vuotiasta, jotka eivät käytä 
tietotekniikkaa.

Syynä voivat osaltaan olla 
vanhentuneet, vähäiset tai ole-
mattomat taidot digimaailman 
hallitsemiseen. Jokin vammakin 
voi olla esteenä.

Systeemitkään eivät aina 
auta; käyttöohjeet ovat 

usein kovin monimutkaiset ja 
jopa vajavaiset. Eivätkä ne aina 
pelaa.

– Palveluja voi kehittää te-
kemällä niistä yksinkertaisia, 
helppoja ja saavutettavia, sanoi 
Aamulehdessä lokakuussa Aal-
to-yliopiston tutkijatohtori Sari 
Kujala. Hän on tehnyt pari-
kymmentä vuotta käytettävyys-
tutkimuksia eri firmoille.

Hän lohdutti puutteellista 
osaamista tuskailevia ja totesi, 
että häpeään ei ole syytä.

– Järjestelmät eivät ole kos-
kaan niin hyvin suunniteltuja, 
ettei ongelmia olisi. Silloin ne 
ovat suunnitteluvirheitä, eivät 
käyttäjän virheitä. 

Sinänsä hätkähdyttävää, että 
tutkijakin joutuu korostamaan, 
että systeemien pitäisi olla 
helppokäyttöisiä. Ovatko alan 
yritykset kovakorvaisia?

Yksi syy tietotekniikan 
käyttämättömyyteen on se, että 
kaikilla ei ole varaa hankkia 
koneita. Jos ei ole rahaa edes 
lääkkeisiin, ei voi ostaa tietoko-
nettakaan. Pahimmin köyhyys 
iskee iäkkäisiin naisiin.

Kansainvälisessä, 1995 pide-
tyssä Pekingin kokoukses-

sa 189 YK:n jäsenvaltiota sitou-
tui naisten oikeuksia edistävään 
toimintaohjelmaan. Valtiot ovat 
tehneet kehityksestä raportin 
viiden vuoden välein. Suomes-
sa Naisjärjestöjen Keskusliitto 
on seurannut ohjelman toteu-
tumista yli 40 järjestön kanssa. 
Suomen viides raportti arvioi-
neen ja parannusehdotuksineen 
julkaistiin lokakuussa.

Raportin mukaan yli 
65-vuotiaista pelkän perus-
turvan varassa sinnittelevistä 
lähes 70 prosenttia on naisia. 
Köyhyysuhkan alla elävät yk-
sin asuvat eläkeläisnaiset kuten 
myös yksinhuoltajat sekä maa-
hanmuuttajataustaiset, vammai-
set ja romaninaiset. 

Köyhyys ja systeemien vai-
keaselkoisuus. Eivät ne 

saisi olla syitä, jotka sysäävät 
satoja tuhansia ihmisiä vaike-
uksiin tai jopa kokonaan syr-
jään tämän yhteiskunnan toi-
minnoista.

Nyt olisi aika niin poliitik-
kojen, kansalaisjärjestöjen kuin 
myös meidän kansalaisten he-
rätä. Digimaailman hurjan ke-
hityksen huumassakin kaikille 
pitää taata mahdollisuus elin-
tärkeiden palvelujen käyttöön. 
Kansalaisliike olisi saatava liik-
keelle puolustamaan niitä, joilla 
on kaikkein vähiten. •

KIRSTI POHJONeN

PalvElut on taattava kaikillE
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Teknologiateollisuuteen tar-
vitaan lähivuosina yli 53 000 
uutta osaajaa, myös naisia. 
Tällä hetkellä heitä on alan 
yrityksissä vain viidennes.

Digitaitojen puute uhkaa 
pudottaa naiset myös palve-
lujen ulottumattomiin.    

Kenellekään on tuskin uutta, 
että Suomen työmarkkinat 

ovat vahvasti jakautuneet nais-
ten ja miesten töihin. Miehiä 
on terveys- ja hyvinvointialalla 
työskentelevistä 18, kasvatus-
alalla 22 prosenttia. Naisia ICT-
alan opiskelijoista oli pari vuot-
ta sitten 15 ja tekniikan alan 
opiskelijoista 19 prosenttia. 

Vain kymmenes palkansaa-
jista työskentelee ammateissa, 
joissa on tasaisesti naisia ja 
miehiä.

iCt-alalle houkutellaan 
tyttöjä 

Erilaisille koulutuspoluille tyt-
töjä ja poikia ohjaavat kulttuuri, 
arvot ja nuorten tietoiset valin-
nat. 

Tutkimusten mukaan tytöt 
suuntautuvat aloille, joilla he 
voivat yhdistää perheen sekä 
sosiaaliset ja ihmissuhteet. He 
myös hakeutuvat poikia useam-
min aloille, joilla voivat vaikut-
taa sosiaalisiin ilmiöihin. Pojat 
ja miehet taas arvostavat aloja, 
joilla voi saada rahaa ja/tai sta-
tusta. 

Teknologiateollisuuden sel-
vityksen mukaan alan yrityksiin 
tarvitaan lähivuosina yli 53 000 
uutta osaajaa, yksin ICT-alalle 
tarvitaan noin 11 400 lisää. Täl-
lä hetkellä naisten osuus alan 
yrityksissä on noin 22 prosent-
tia. 

Naisilla on siis hyvät mah-
dollisuudet päästä hyväpalkkai-

siin ja urakehitystä tarjoaviin 
töihin.  

Naisjärjestöjen Keskusliit-
to onkin polkaissut käyntiin 
kampanjan, jossa rohkaistaan ja 
tuetaan tyttöjä valitsemaan tek-
niikan opintoja. 

Palvelut siirtyvät 
digimaailmaan

Myös aikuisia naisia on au-
tettava digimaailman haltuun 
ottoon. Palvelut siirtyvät yhä 
enemmän kasvottomaan digi-
maailmaan, jossa helppokäyt-
töisyys ei ole hallitseva ominai-
suus. Viranomaiset hehkuttavat 
digipalvelujen tuomia säästöjä 
sekä nopeampaa ja parempaa 
palvelua. 

Hype ei kuitenkaan vastaa 
todellisuutta. Suomalaisten hy-
vinvointi 2018 -tutkimuksen 
mukaan yli puolet kansalaisista 
kokee esteitä sähköisten sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden käytös-
sä. Yleisimpiä syitä ovat niiden 
vaikea käyttö, riittämättömät 
välineet ja taidot, kiinnostuksen 
puute e-asiointiin ja  henkilö-
kohtaisen palvelun tarve. 

Kokeilkaapa varata sähköi-
sesti lääkärinaika omasta ter-
veyskeskuksesta tai keskustella 
chatti-robotin kanssa sairauden 
diagnoosista ja hoidosta. Ilman 
tätä ei pian pääse lääkärin pa-
keille. 

köyhyys karkottaa 
digimaailmasta

Viranomaiset pitävät itsestään 
selvänä, että kaikilla on jokin 

TeKSTI: MeRJA HeLLe

naisEt ja tiEtotEkniikka

kolme ongelmaa 
digipalveluissa 

Ihan pihalla -hankkeen raport-
ti kuvaa vanhusten vaikeuksia 
digipalveluissa, mutta samat 
ongelmat kohtaavat nuorempia-
kin. 

Ongelmat voi tiivistää kol-
meen lauseeseen: 

Julkisen sektorin kanssa 
joutuu usein kamppailuun 
oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan, kun itse tai läheinen 
tarvitsee apua.   

Järjestelmät ovat niin mo-
nimutkaisia, että niihin eksyy 
sekä kansalainen että virka-
mies. 

Digitalisaation ja tekoälyn 
tuominen yksityisiin ja jul-
kisiin järjestelmiin ei vastaa 
käyttäjien tarpeita. 

lisää tietOa: Ihan pihalla -hanke https://www.soste.fi/ 
Ihan-pihalla/

https://www.ikateknologiakeskus.fi/tietopankki/ 
kehittaejaet-ja-toimijat/jaerjestoet/

digitaalinen laite ja riittävä 
osaaminen. Näin ei ole, sil-
lä 500 000 ihmistä – nuoria ja 
vanhoja – on jo pudonnut digi-
maailman kyydistä. Kaikilla ei 
ole varaa hankkia tietokonetta, 
tablettia eikä kännykkää. 

Yli 75-vuotiaista ilman 
tietokonetta oli pari vuotta sit-
ten 300 000 henkeä, 65 vuotta 
täyttäneistä vailla älypuhelinta 
puoli miljoonaa eikä 242 000 
ollut koskaan käynyt netissä. 
Toimintarajoitteisia tai aisti-
vammaisia oli 250 000 henkeä. 

Myös köyhyys karkottaa 
digimaailmasta. Lähes 70 pro-
senttia yli 65-vuotiaista pelkän 
perusturvan varassa elävistä on 
naisia. He saavat takuueläkettä 
784 euroa kuukaudessa. Sillä ei 
tabletteja tai älypuhelimia os-
teta. Yli 500 000 eläkeläisellä 
eläke jää alle 1 250 euron kuu-
kaudessa. Heistä kaksi kolmes-
ta on naisia. 

Neuvontaa, opastusta, 
avustusta

Valtakunnallinen sosiaali- ja 
terveysalojen kattojärjestö Sos-
te vaatii, että suomalaisille on 
järjestettävä digipalveluissa 
neuvontaa, opastusta ja avus-
tettua asioimista myös kas-
vokkain. Julkisten toimijoiden 
on myös turvattava käyttäjälle 
maksuttomien tukipalvelujen ja 
asiointipisteiden verkosto. Vä-
hävaraisten nuorten ja aikuisten 
laitehankintoja on tuettava. 

Lisäksi tarvitaan digineuvo-
jia, senioriluotseja ja digiautta-
miskeskuksia lähelle asukkaita. 
Ihmisten perehdyttäminen digi-
taaliseen yhteiskuntaan ei saa 
jäädä vain yhdistysten ja vapaa-
ehtoisten harteille. •
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TeKSTI: MARJATTA BJöRKNäS

jokaisElla on oikEus Elää ilMan PElkoa

lähisuhdeväkivallalla on monta muotoa: 
perhesuhdeväkivalta, seurusteluväkival-
ta, lasten kaltoin kohtelu, ikääntyneisiin 
kohdistuva väkivalta ja suomessa uusi 
kunniaan liittyvä väkivalta.

Lähisuhdeväkivaltaa on esiintynyt vuosisatoja, kuten The 
Bottle -teoksessa julkaistu G. Cruikshankin etsaus vuodel-
ta 1847 kertoo.

Yli puolella suomalaisista 
on vaikeuksia käyttää sosi-

aali- ja terveyspalveluja verkos-
sa, ja selvitysten mukaan noin 
miljoona suomalaista uhkaa 
syrjäytyä kokonaan digipalve-
luista. 

Ei ole uskottavaa, että käyn-
nissä olevat, sinänsä erinomai-
set koulutukset, hankkeet ja 
laitteiden kehittäminen ratkai-
sevat näin mittavaa ongelmaa. 
Osa kansalaisista ei koskaan 
pysty omatoimisesti käyttä-
mään verkkoon karkaavia pal-
veluita. Ei liioin ole uskottavaa, 
että tässä vauhdissa pystytään 
tai edes halutaan pitää yllä pe-
rinteisiä luukuilta saatavia pal-
veluita. Kaikki on silti pidettä-
vä mukana, mikä vaatii uusia 
toimia.

Helposti toteutettava ja kus-
tannuksiltaan sopiva malli 

olisi palvelu, jossa ammatti-ih-
minen asioi verkossa siihen 
kykenemättömän puolesta tur-
vallisesti ja tietoturvan vaaran-
tumatta? 

Jokaisessa kunnassa olisi 
vähintään yksi palvelupiste, 
jossa virkavastuulla toimiva, 
vaitiolovelvollinen henkilö asi-
akkaan läsnä ollessa ja hänen 
antamillaan tiedoilla ja tunnuk-
silla hoitaa verkkotyön.

Palvelu ei ole noussut jul-
kiseen keskusteluun, mutta 
mahdollisuudesta asioida ver-
kossa toisen puolesta on tiet-
tävästi keskusteltu edellisen 
hallituksen Digi arkeen -neu-
vottelukunnassa. Toivottavasti 
neuvottelukunta esittää tätäkin 
mahdollisuutta lainsäätäjälle, 
kun se tämän vuoden lopussa 
tekee ehdotuksensa. 

Tällainen palvelu vähentää 
riskejä, joita koituu epätoivoi-

sen ihmisen turvautumisesta 
mihin tahansa käsillä olevaan 
ulkopuoliseen apuun. Väärin-
käytöksiä sattuu perhepiirissä-
kin.

Digitaidottomuudesta pu-
hutaan julkisuudessa lu-

vattoman usein kuin se olisi 
vain asennekysymys tai kiinni 
riittävän helppokäyttöisistä oh-
jelmista ja tietotekniikan järjes-
tämisestä kaikkien ulottuville. 
Näin ei kuitenkaan ole. Hyvä 
esimerkki on vähitellen etenevä 
muistisairaus. Sen ensimmäinen 
oire voi olla se, ettei esimer-
kiksi verkkopankissa asiointi 
enää onnistu. Jokin vain me-
nee aina pieleen, vaikka kaikki 
on sitä ennen sujunut hyvin ja 
vaikka ihminen on vielä pit-
kään eteenpäin täysin kykenevä 
päättämään omista rahoistaan ja 
asioistaan. 

Jokainen digitaitoinen tie-
tää, miten paljon verkkoasiointi 
helpottaa elämää viranomaisten 
ja pankkien palvelupisteverkon 
harventuessa ja aukioloaikojen 
supistuessa. Sama mahdollisuus 
on oltava myös hänellä, jolle 
tietokoneen ja/tai älypuhelimen 
omatoiminen käyttö on eri syis-
tä mahdottomuus. •

TeKSTI: PIRKKO KeSKINeN

Digitaidottomille omat palvelupisteet

Naisiin kohdistuva väkivalta on 
laaja ihmisoikeuspoliittinen kä-

site. Se sisältää kaikki naisiin ja tyt-
töihin kohdistuvat väkivallan muodot: 
seksuaalisen väkivallan ja häirinnän, 
kunniaan liittyvän väkivallan, pak-
koavioliitot, naisten sukuelinten sil-
vonnan ja lähisuhdeväkivallan.

Lähisuhdeväkivalta on ”läheisessä 
suhteessa käytettyä väkivaltaa, jos-
sa toinen kokee olevansa alisteisessa 
suhteessa, pelkää”. Pelko lamauttaa 
ja vaikuttaa kykyyn tehdä päätöksiä, 
ratkoa ongelmia, ottaa vastaan infor-
maatiota – ja ennen kaikkea kuunnella 
omaa itseään.

Väkivallan uhri on erityisen haa-
voittuva, koska hän on monin tavoin 
tekijän armoilla. Tekojen lisäksi myös 
tekemättä jättäminen ja laiminlyönti 
voi olla lähisuhdeväkivaltaa.

lähisuhdeväkivalta on laaja 
ilmiö

Tilastojen mukaan joka kolmas 
15–74-vuotias nainen – lähes mil-
joona naista ja tyttöä – on kokenut 
lähisuhdeväkivaltaa. Kansainvälisten 
tutkimusten mukaan Suomi on Tans-
kan jälkeen vähemmän imartelevalla 
toisella sijalla.

Osa väkivaltasuhteista päättyy 
eroon, mutta senkin jälkeen joka 
toista väkivalta uhkaa. Eroihin liit-
tyy usein huoltajuuskiistoja, jotka 
aiheuttavat lapsille ja naisille 1 700 
riskitilannetta vuodessa. Väkivallan 
äärimmäistä muotoa, kriminalisoitua 
vainoa, on vuodessa peräti 700 kpl.  
Suuri osa niistä jää piiloon.

Väkivalta koskettaa myös läheisiä

Väkivalta on kuin kivi, joka heitetään järveen. 
Sen laineet leviävät laajalle.

Väkivallasta kärsii uhrin lisäksi laaja joukko. 
Perheen lapset ovat erityisen haavoittuvia, sillä 
väkivalta saattaa kohdistua heihinkin. Ja vaik-
ka näin ei kävisi, vanhempien väliset ongelmat 
aiheuttavat pysyviä psyykkisiä vammoja. Myös 
isovanhemmat ja koko suku, ystävätkin kärsivät.

Vaikka väkivallan uhri ei osaa tai uskalla 
pyytää apua, hän tarvitsee sitä aina. Hän voi olla 
lamaantunut eikä aina edes tunnista olevansa vä-
kivallan uhri.

Myös väkivallan tekijä tarvitsee apua. Sen 
hakeminen ja saaminen voi ehkäistä väkivaltaista 
käytöstä tulevissa suhteissa.

sotavuodet jättäneet jälkensä

Kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen mukaan 
lähisuhdeväkivallassa on kysymys syrjinnästä ja 
erityisesti yhdestä naiseen kohdistuvan syrjinnän 
karkeasta muodosta.

Suomessa on vahva kulttuuriperinne, jossa 
asioita ja tunteita ei osata käsitellä. On totta, että 
suomalainen vaikenee kaikilla kielillä.  Myös so-
ta-aika ja sen vaikutus saattavat olla syynä.

lähisuhdeväkivalta on ollut lähes 
vaiettu ilmiö. Vasta viime vuosina 
se – ja sen laajuus – on nostettu 
päivänvaloon.

aktiivisimpia on Zonta-jär-
jestö, jonka tavoitteisiin kuuluu 
kaiken väkivallan ehkäiseminen. 
sen ja soroptimist si Finlandin 
keskustelutilaisuuteen suomi 
areenalla Porissa osallistui myös 
Vaasan suomalaisen Naisklubin 
puheenjohtaja Marjatta Björknäs.

Moni väkivaltaisessa suhteessa elävä aikui-
nen myös luulee, etteivät lapset huomaa ja ym-
märrä. Lapset aistivat kuitenkin varsin tarkkaan, 
mitä perheessä tapahtuu.
 
avun hakeminen ei ole häpeä

Väkivaltaisesta lähisuhteesta on vaikea irtaantua. 
Esteenä on moni käytännön realiteetti: Mistä löy-
dän asunnon? Miten rahat riittävät? Minkälainen 
on lasten tulevaisuus?

Sisäisen kompassin rikkouduttua on myös 
vaikea ymmärtää, mikä on normaalia. Kun oma 
toimintakyky heikkenee, väkivaltaa ei tunnista. 
Väkivaltaan liittyy myös häpeää.  Sen uhri syyl-
listää itseään, ja energia kuluu peittelyyn. Pitkään 
uhri myös toivoo, että rakastettu puoliso muuttuu 
ja väkivalta loppuu.

Väkivallan tekijä on taitava luomaan tunteen, 
että uhri on ansainnut kohtelunsa ja että ”tämä on 
meidän elämämme”. 

tavoitteena maailman turvallisin maa 
naisille

Väkivaltaisesta suhteesta pitäisi irtautua mahdol-
lisimman varhain, sillä ensimmäinen lyönti ei jää 
koskaan viimeiseksi.  Väkivallalle on ominaista 
lisääntyä ja raaistua. 

Irtaantumiseen uhri tarvitsee kuitenkin usein 
apua. Väyliä ja tukijoita on, ja kuka tahansa voi 
antaa keskusteluapua.

Amnesty Suomen osasto ja Ensi- ja turvako-
tien liitto on asettanut tavoitteeksi, että Suomi 
on vuoteen 2030 mennessä maailman turvallisin 
maa naisille.

Tämä on iso hyppy, mutta täysin realistinen 
tavoite. Suomalainen Naisliitto ja sen osastot voi-
vat olla tässä tukena. •
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Jo sanana feminismi herättää 
halun vastustaa, tarpeen väitel-
lä, tuoda esiin todisteita ”meil-
lähän on kaikki hyvin”, miksi 
mollata miehiä onhan naisis-
sakin... Nuo nuoret feministit, 
erikoisuudentavoittelijat, mitä 
heiltä puuttuu… Räävittömiä-
kin.

Suomalaisen Naisliiton 
Helsingin yhdistyksessä havah-
duimme kysymään: Voiko nais-
ten tasa-arvoa ja yhteiskunnal-
lista vaikuttamista ohjelmanaan 
ajava järjestö olla feministinen, 
uskallammeko keskustella 
asiasta. Minkälaista feminis-
miä yli satavuotiaan järjestön 
jäsenet kannattavat? Pelkääm-
mekö sitä? Mitä asioita ha-
luamme muuttaa – tai säilyttää.

Kiinnostuksesta käynnistyi 
runsas vuosi sitten kaikille 
liiton jäsenille avoin Femi-
nistinen keskustelupiiri. Sen 
ensimmäisessä kokoontu-
misessa päätimme yhdessä 
määritellä, mitä feminismi on 
meille. Välttämätön edellytys 
älylliselle jatkolle! Päädyim-
me lauseeseen Feminismi on 
vapautta olla niin monimuo-
toinen kuin haluaa.

Emme tuolloin tienneet, 
että olimme osuneet ajankoh-
taisen intersektionaalisen fe-
minismin juurille. Tarvitsimme 
siihen feminismin tutkija Min-
ja Koskelan ja hänen kirjansa 
Ennen kaikkea feministi sekä 
feministisen Miehet ry:n vies-
tintävastaava Touko Niinimä-

en. Molemmat selvensivät teo-
rian ja käytännön esimerkein 
intersektionaalista ajatteluaan.

Intersektionaalisessa ajat-
telussa feminismi ei ole vain 
kahden eri sukupuolen, naisten 
ja miesten, välistä tasa-arvoa. 
Tasa-arvo, samanarvoisuus ja 
oikeudenmukaisuus kuuluvat 
kaikille, katsomatta sukupuo-
leen, etniseen taustaan, seksu-
aaliseen suuntautumiseen, toi-
mintakykyyn, vammaisuuteen 
ja yhteiskuntaluokkaan.

YK:n ihmisoikeuksien ju-
listus puhuu samaa, toki ilman 
tutkimustermiä intersektionaa-
lisuus. Meihin ihmisiin liitty-
vien tekijöiden eriarvoistava 
vaikutus on ensin nähtävä ja 

Lokakuussa feministisen keskustelupiirin asiantuntijavieraana oli Touko Niinimäki ja osallistujina kymmenen naista: 
Heljä Majamaa (vas.), Sirkka-Liisa Ehrukainen, Liisa Rantavaara, Eeva-Liisa von Lerzer, Marjukka Helenius, 

Mai Anttila, Anneli Mäkinen, Ritva Passiniemi ja Nuppu Rouhiainen sekä kuvaaja. – Kuva: Maija Kauppinen.

TeKSTI: ANNeLI MäKINeN 

onko F-sana kirosana?

Naisjärjestöjen Keskusliitto 
julkaisi lokakuun alussa 

laajan, lähes 90-sivuisen Pe-
king +25 -raportin yhteistyössä 
42 naisjärjestön kanssa. Muka-
na on ollut myös Suomalainen 
Naisliitto edustajanaan halli-
tuksen jäsen Ritva Passiniemi.

Raportti, joka sisältää val-
tavasti ajankohtaista tietoa 
naisten ja tyttöjen ihmisoike-
ustilanteesta Suomessa ja toi-
menpiteitä tasa-arvotilanteen 
parantamiseksi, luovutettiin 
hallitukselle poliittisen päätök-
senteon tueksi.

Järjestöraportti on osa histo-
riallista jatkumoa. Sen juuret 

ovat syyskuussa 1995 pidetys-
sä Pekingin maailmankonfe-
renssissa, jossa 189 YK:n jä-
senvaltiota sitoutui edistämään 
naisten oikeuksia ja takaamaan 
ne osaksi yleismaailmallisia ih-
misoikeuksia. Konferenssi oli 
ensimmäinen, joka tarkasteli 
naisten elämää sukupuolten ta-
sa-arvon näkökulmasta. Nais-
järjestöt vaikuttivat vahvasti 
sopimuksen sisältöön ja sen 
toteuttamiseen niin Suomessa 
kuin globaalisti.

Pekingin konferenssin jäl-
keen julistuksen allekirjoitta-
neet valtiot ovat tarkastelleet 
toimintaohjelman toteutumista 
viiden vuoden välein ja kan-
salaisjärjestöt julkaisseet siitä 
oman rinnakkaisraporttinsa.

Näin tänäkin vuonna.

Räikeimmät raportin esiin 
nostamat epätasa-arvoi-

suudet ovat naisten köyhyys, 
naisiin kohdistuva väkivalta 
ja palkkaepätasa-arvo. Eikä 
Suomi ole Naisjärjestöjen Kes-
kusliiton puheenjohtajan Eva 
Biaudet´n mukaan juuri edis-
tynyt näissä kysymyksissä vii-

me vuosina.
Myös hoivavastuut jakautu-

vat edelleen epätasaisesti. Tämä 
lisää palkkaepätasa-arvoa ja nä-
kyy myöhemmin muun muassa 
naisten eläkeköyhyytenä.

Raportti nostaa esiin myös 
ilmastonmuutoksen. Jos hel-
leaallot lisääntyvät, se näkyy 
iäkkäiden naisten kuolemina.  
Äärimmäiset sääilmiöt voivat 
lisätä palkatonta hoivatyötä, 
mitä tekevät tällä hetkellä pää-
osin naiset.

Tasa-arvo-ongelmia ei rat-
kaista ilman naisia, mutta 

ei myöskään ilman toimivaa ja 
kunnianhimoista tasa-arvopoli-
tiikkaa, 400 000 naista edustava 
Eva Biaudet sanoo ja tarjoaa 
hallituksen avuksi naisjärjestö-
jen asiantuntemusta tasa-arvo-
työstä, jota niille on kertynyt 
150 vuoden ajalta.

– Kansalaisjärjestöraport-
ti osoittaa, että naisjärjestöissä 
on voimaa. Yhdessä voimme 
todellakin muuttaa yhteiskun-
taa, Eva Biaudet toteaa ja lisää, 
että tämä on tärkeää, sillä nais-
ten oikeudet kohtaavat tällä het-
kellä ennen näkemätöntä vasta-
rintaa koko maailmassa.

Euroopan ja koko maail-
mankin naiset odottavat, että 
Suomi lunastaa paikkansa ta-
sa-arvon mallimaana ja toteut-
taa Pekingin toimintaohjelman 
tavoitteita kunnianhimoisesti.

Eikä vain Suomessa, vaan 
kansainvälisesti.

Raportti on luettavissa koko-
naisuudessaan Naisjärjes-

töjen Keskusliiton ja Suomalai-
sen Naisliiton  verkkosivuilta.  
Suosittelen kaikille ajatteleville 
naisille siihen tutustumista.

Maija Kauppinen
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tunnistettava. Vasta sitten sitä 
voi ryhtyä murentamaan.

Keskustelupiiri laati itselleen 
ohjelman. Päätimme aloittaa 
feminismin historiasta, johon 
perehdyimme lukion oppikir-
jan ja alustuksen avulla. Myös 
nykyfeminismin suuntaukset 
ja ilmenemismuodot kuuluivat 
ohjelmaamme. Aiomme raottaa 
myös ovea feminismin tulevai-
suuteen: millaisen maailman 
haluamme jättää lapsillemme 
ja lastenlapsillemme. Haemme 
vastausta, mikä oma merkityk-
semme tässä voisi – tai pitäisi 
– olla, jos olemme oikeita femi-
nistejä.

Keskustelujemme apuna on 
ollut lehtileikkeitä, omakohtai-
sia kokemuksia, taustatietoja 
kirjoista, alustajia ja polveile-
vaa pohdintaa. Tietoisuutem-
me on lisääntynyt, seuraamme 
ympärillämme olevia ilmiöitä 
aiempaa terävämmin arvioivin 
lasein, jaamme menneisyyden 
epäoikeudenmukaisilta tun-
tuneita kokemuksia ja ehkä 
tunnistamme epätasa-arvoa yl-
läpitäviä rakenteita aiempaa no-
peammin. Sillä rakenteista epä-
tasa-arvon ylläpidossa on kyse; 
tästä me keskustelijat alamme 
olla yksimielisiä.

Mitä tämä vaihtelevan kokoon-
panon vapaaehtoinen keskuste-
lupiiri on sitten osallistujilleen 
antanut? Ainakin valppautta 
havaita ilmiöitä, herkkyyttä 
tunnistaa niitä, kiinnostusta 
puuttua asioihin, mahdollisuu-
den laajentaa omaa ymmärrystä 
ja – eikä vähimpänä – miellyt-
tävää seuraa.

Vastaavan keskustelupiirin 
voi perustaa kuka tahansa – tai 
tulla mukaan tapaamisiimme, 
joita on kerran kuussa. Terve-
tuloa! •
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Viimesyksyisellä Viron 
matkalla oli mukana 
kolmen yhdistyksen 
naisia: naisliittolaisia 
Hämeenlinnasta ja Hel-
singistä sekä tampere-
laisia saskioita. Hämeen-
linnan lokakuinen retki 
Tampereelle oli tämän 
yhteistyön jatkoa, samoin 
Helsingin vierailu syys-
kuussa.

Naiseksi kasVaMiNeN 
Vaatii Välillä 
aMMattitukea

– Me välitämme hyväksytyksi 
tulemisen kokemuksia, kertoi 
yksikönjohtaja Annukka Tuo-
vila Tyttöjen Talon toiminnan 
perustasta lokakuisena päivänä 
Tampereella. Olennaista hä-
nestä on, että talon käyttäjät, 
12–28 -vuotiaat tytöt ja nuoret 
naiset, pääsevät irti yleisistä, 
kahlitsevista asenteista, jotka 
koettavat määritellä, mitä on 
olla tyttö ja nainen aina pukeu-
tumista myöten.

Annukka Tuovilaa oli kuun-
telemassa kymmenkunta Suo-
malaisen Naisliiton Hämeenlin-
nan yhdistyksen ja Tampereen 
Saskioiden jäsentä. Hämeenlin-
nalaisten retki Saskioiden vie-
raaksi alkoi tästä Nalkalan ta-
losta Ratinan vuolteen rannalta.

Vierailijat yllätti, mitä kaik-
kea iso tiilitalo pitää sisällään. 

Tyttöjen toiminnalle on alaker-
rassa 200 neliötä, isoja ja pieniä 
huoneita. Ylemmissä kerrok-
sissa työskentelevät kriisi- ja 
väkivaltayksikkö, rikosuhri-
päivystys ja kunniaväkivaltaan 
keskittyvä ryhmä. Yhteistyö ta-
lon eri yksiköiden kanssa on tii-
vistä, ja yhteyttä pidetään myös 
tyttöjen vanhempiin.

– Noin 90 prosenttia ty-
töistä tulee tutustumaan taloon 
ohjatusti, jonkin viranomaisen 
kanssa. Heistä kolmannes jat-
kaa talon asiakkaana, Annukka 
Tuovila sanoi.

Kaikkiaan vuoden aikana 
talosta saa apua noin 350 tyttöä. 
Kertakäyntejä kertyy tuhansia. 
Tulijoiden taustalla on usein 
yksinäisyyttä, ei ole kavereita, 
ei harrastuksia eikä ketään ko-
tonakaan.

– Valtaosa meille tulevista 
voi huonosti ja oireilee psyyk-
kisesti, johtaja kertoi. Varsinai-
nen hoitopaikka Tyttöjen Talo 
ei kuitenkaan ole. Siellä taataan 
tytöille turvallinen tila ja mah-
dollisuus keskusteluihin ja eri 
toimintoihin. Tyttöjen kanssa 
on aina kaksi ohjaajaa.

Lokakuisen viikko-ohjel-
man mukaan että talossa voi 
osallistua taide-, liikunta- ja 
kokkiryhmiin. Väkivaltaa ko-
keneille on oma ryhmänsä, 
samoin maahanmuuttajataus-
taisille tytöille. Tunneryhmässä 
opetellaan vihanhallintaa.

Settlementti Tampere on 
Tyttöjen Talon taustaorganisaa-
tio. Koko talossa työskentelee 
70 henkilöä. Päärahoittajia ovat 
sosiaali- ja terveysministeriö, 

opetusministeriö ja Tampereen 
kaupunki.

Tyttöjen taloja on tällä haa-
vaa seitsemällä paikkakunnalla. 
Helsinki aloitti noin 20 vuotta 
sitten, Tampereella tultiin 2004 
ja Hämeenlinnassakin työtä teh-
dään.

Vieraita askarrutti myös 
poikien tilanne, sillä poikien 
taloja on vain Helsingissä ja 
Oulussa.

galleria saskia 
ValMistautuu 
JuhlaVuOteeN

Ensi keväänä Galleria Saskia 
juhlii 50 vuoden taivaltaan. Se 
on aikamoinen saavutus. 

– Galleria on vanhin yhtä-
jaksoisesti toiminut taidegal-
leria Tampereella. Valtakun-
nallisestikaan ei juuri löydy 
vastaavaa. Kaiken aikaa galleri-
aa on hoidettu jäsenistön omin 
voimin, Tampereen Saskiat -yh-
distyksen puheenjohtaja Sirpa 
Joenniemi kertasi yhdistyksen 
historiaa ja gallerian tarina. 

Hämeenlinnalaisten vierailu 
sattui sopivaan aikaan, kun gal-
leriassa oli käymässä yksi kol-
mesta taiteilijasta, joiden töitä 
oli esillä. Meri Westlin valotti, 
miksi juuri ilvekset juhlivat hä-
nen kuviensa keskipisteenä. 

Kaksi muuta taiteilijaa oli-
vat Pälvi Hanni ja Hannama-
ri Matikainen. Kaikki taitavia 
naistaiteilijoita, mikä sopi hy-
vin naisasianaisten käyntiin. 

TeKSTI JA KuVAT: KIRSTI POHJONeN

naisyhDistystEn yhtEistyö on valttia

Kahvittelun jälkeen hä-
meenlinnalaisten retki jatkui 
Galleria Himmelblaun kautta 
vanhan kirjastotalon Laikun 
näyttelysaliin. Siellä oli esillä 
nimekkään virolaisen Eduard 
Wiiraltin töitä. Päätös sopi hy-
vin Viro-kokemuksen jakaneille 
yhdistyksille.

Helsinkiläisten retki syys-
kuussa alkoi suoraan Gal-
leria Saskiasta. Silloin sei-
nillä olivat Päivi Sirénin 
maalaukset ja piirrokset. Nii-
den hienovaraista antia tutkit-
tiin tarkkaan ja kiinnostuneina.

Tälläkin kertaa nautittiin 
yhteisestä kahvihetkestä ennen 
kuin helsinkiläiset suuntasi-
vat Komediateatteriin, jossa 
oli ohjelmistossa Linnan juh-
lat. Päivän ohjelman päätti 
illallinen teatterin tiloissa. •

Keittiö on aina keskipiste. Galleria Saskiassa helsinkiläiset Mai Anttila (oik.), 
Marjukka Helenius ja Tuula Kurki löysivät sen mukavaksi kahvittelupaikaksi. 

Tyttöjen talon olohuone oli sopiva paikka kuulla, mitä kaikkea talossa tehdään. Yksikönjohtaja Annukka Tuovilan 
(vas.) vieressä Arja Lankinen. Tuula Haavisto, Terttu von Weissenberg, Kaija Koskinen, Raija Lahtinen, Tuula Kettunen 
ja Kaija Lehtinen, selin Heli Eskolin.
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TeKSTI: MAIJA KAuPPINeN • JuLISTe: TAINA LeINO, VITALe

satOJeN NaisteN VerkOstO

Vuonna 2016 Hyvän mielen ta-
lon naistoimijat päättivät yhdis-
tää voimansa ja alkoivat kerätä 
osallistujia yhteiselle sähköpos-
tilistalle, Suomalaisen Nais-
liiton Oulun osaston puheen-
johtaja Kirsti Ojala aloittaa.

Mukaan tuli aktiivisia naisia 
ja yhdistyksiä, ja heräsi tarve 
luoda naisverkosto.

Tällä hetkellä verkostoon 
kuuluu kymmenkunta naisyh-
distystä. Edellä mainitun Nais-
liiton Oulun osaston lisäksi 
mukana ovat oululaiset Ensi- ja 
turvakoti, Naisunioni, Nytkis, 
Zonta-kerhot, Tyttöjen Talo ja 
Ystävyystalo/Vuolle Setlement-
ti, Vastaanottokeskusten tuki-
ryhdistys ja Hyvän mielen talo. 

Naisverkoston tavoite on Kirs-
ti Ojalan mukaan tukea nais-
työtä, lisätä naisten tietoisuutta 
heille tärkeissä asioissa ja mah-
dollistaa naisjärjestöjen yhteis-
työ ja verkostoituminen. Vai-
kuttaa siihen, että naisten elämä 
olisi helpompaa ja hauskempaa.

– Verkostoitumisen avulla 
voimme vaihtaa ajatuksia ja tie-
toja sekä tehdä asioita yhdessä, 
Kirsti Ojala jatkaa. – Olemme 
ottaneet – ja otamme – kantaa 
ajankohtaisiin asioihin, esi-

merkiksi Oulun kaupungin ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
suunnitelmaan. Järjestämme 
yhdessä tapahtumia, tiedotam-
me niistä mutta myös muista 
verkostoomme kuuluvien tilai-
suuksista.

– Naisverkosto toimii jous-
tavasti ja seuraa aktiivisti kau-
pungin tapahtumia. Muutaman 
kerran vuodessa – tai tarvit-
taessa useamminkin – kokoon-
numme yhteisen pöydän ääreen 
suunnittelemaan tulevia tapah-
tumia.  Kokouspaikka on kier-
tävä, ja myös puheenjohtajan ja 

sihteerin tehtäviä kierrätetään. 

Vuosittain toistuvia yhteista-
pahtumia on viisi: 8.3. Naisten-
päivä, 19.3. Minna Canthin ja 
tasa-arvon päivä, 1.10. Miina 
Sillanpään ja kansalaisvaikut-
tamisen liputuspäivä, 11.10. 
Kansainvälinen tyttöjen päivä 
ja 25.11. YK:n kansainvälinen 
päivä naisiin kohdistuvan väki-
vallan poistamiseksi.

Lisätietoja: 
info@hyvanmielentlalo.fi.

Oulun Naisverkosto 
on vapaamuotoinen, 
oululaisten 
naisten/miesten ja 
naisyhdistysten sekä 
vapaaehtoistoimijoiden 
yhteisö.

Tornion Naisliiton jäsen 
Telma Hihnala sai kunnia-
kirjan tukkilaiskulttuurin 
edistämisestä Tukkilais-
taito SM-mestaruuskilpai-
luissa Tornionjoen Katti-
lakoskella.

Suomalaisen Naisliiton Torni-
on yhdistys teki kesäretken 

SM-tukkilaiskisoihin Pellon 
Kattilakoskelle. Kisojen seu-
raamisen lisäksi retken koho-
kohtiin kuului kunniakirja, joka 
annettiin tukkilaiskulttuurin 
edistäjälle Telma Hihnalalle . 
Hän on sekä Napapiirin kyläyh-
distyksen että Naisliiton jäsen.

SM-tukkilaiskisat pidettiin 
tänä vuonna heinäkuun 20. 

päivänä Kattilakoskella Pellon 
kunnassa. Lajeina oli kosken-
lasku ja sauvonta, joissa kil-
pailtiin eri ikäluokissa. Kaikki 
kilpailijat olivat miehiä, sillä 
naistensarjaan ei tällä kertaa ol-
lut osallistujia. Voittajaksi eli 
SM-mestariksi sekä koskenlas-
kussa että sauvonnassa sauvoi 
Juha Julkunen Savukoskelta.

Vuonna 2017 tukkilais-
kisat nostettiin Unescon ai-
neettoman kulttuuriperin-
nön kansalliselle listalle.

Menomatkalla naisliittolai-
set pysähtyivät Karungin 

hautausmaalla Martta Haata-
sen haudan äärellä, jossa hänen 
tuotantoonsa perehtynyt filoso-
fian maisteri Anita Myllykos-
ki kertoi kirjailijasta ja hänen 
teoksistaan. Martta Haatainen 
tunnetaan vahvojen tornion-
laaksolaisnaisten kuvaajana, ja 
hän on kirjoittanut kaikkiaan 
19 kirjaa. Martta Haatanen oli 
myös naisliittolainen ja aktii-
vinen jäsen 1950–60-luvuilla. 
Hän on kirjoittanut Suoma-
laisen Naisliiton Alatornion 
osaston 50-vuotishistoriikin. •

TeKSTI: RAILI ILOLA

tukkilaiskulttuurin edistäjälle 
kunniakirja

Tornion Naisliiton jäsen Telma Hihnala (edessä) kädessään kunniakirja, jonka 
hän sai tukkilaistaito SM-mestaruuskilpailuissa. – Kuva Raili Ilola.

Pienet tukkilaissaippuakauppiaaat Torniojoen rannalla. – Kuva: Telma Hihnala.
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Tänä kirjailija Minna Canthin 
syntymän 175-vuotisjuhla-
vuonna mieleeni nousevat 
suomalaisten naiskirjailijoi-
den kirjoittamat näytelmät, 
naisten vahvat tarinat naisis-
ta.  Ne kertovat ihmisestä pal-
jaana ja ristiriitaisena, hänen 
onnestaan ja unelmistaan, 
surustaan ja pettymyksistään. 
Eivätkä ne päästä katsojaa 
helpolla. 

Tässä neljä naista, jotka astu-
vat muistojeni parrasvaloihin: 
Anna-Liisa, Juulia, Heta ja 
Maija.

Juuri Minna Canth nosti teok-
sissaan päähenkilöksi naisen. 

Minna Canth (1844–1897)oli 
paitsi kirjailija, myös peloton 

yhteiskunnallinen vaikuttaja ja 
naisasianainen. Jotkut hänen 
kantaaottavat tekstinsä saivat 
aikaan skandaalin, jopa kirja-
sodan. Myöhäisissä teoksissaan 
Canth kuvasi päähenkilön sisäi-
siä ristiriitoja ja ravisteli siinä-
kin totunnaisia käsityksiä. 

Minna Canthin kypsän kau-
den teos Anna-Liisa nähtiin 
Vaasan kaupunginteatterissa 
Mikko Roihan ohjauksena 
vuonna 2003. Nimiroolia tul-
kitsi mieleenpainuvasti kaksi 
näyttelijää: Karoliina Kud-
joi ja Kristiina Vahvaselkä. 
Anna-Liisa on kihlautunut Jo-
hanneksen kanssa, mutta tyt-
tövuosien suhde Mikkoon, sa-
lattu raskaus ja vastasyntyneen 
surma nousevat onnen tielle. 
Kun Mikko saapuu kihlajaisiin 

muistuttaen menneistä, An-
na-Liisa tunnustaa rikoksensa 
ja haluaa sovittaa tekonsa.

Näen yhä silmissäni Karo-
liinan istuvan näyttämöllä yk-
sinään kirkkaassa valokiilassa, 
lainehtiva pesuvati sylissään, 
silmät kyynelissä. Se vesi voi 
huuhtoa pois menneisyyden. 
Vai kuinka, Anna-Liisa? Kan-
noit yksin raskaan salaisuuden 
ja tunnontuskat. Kun elämän 
hauras onni oli juuri rakennet-
tu ulkoisesti eheäksi, valitsit 
totuuden, vaikka sen hintana 
oli rakkauden menetys ja koko 
tulevaisuus. Mistä sait sen roh-
keuden?

Naisen ja miehen valta-
suhteita huumorin kei-

noin kuvasi Maria Jotuni 

TeKSTI: KIRSI SANd • VALOKuVAT: VAASAN KAuPuNGINTeATTeRIN ARKISTO

naisEt Parrasvaloissa

Karoliina Kudjoi näytteli Anna-Liisan nimiroolin 
vuonna 2003 (oik.) – Kuva: Jyrki Tervo.

(1880–1943). Hänen kirjoittamansa Toh-
velisankarin rouva on hirtehinen komedia 
rakkaudesta ja avioliitosta, rahan ja onnen 
saalistuksesta. Vaasaan näytelmän ohjasi 
Katariina Lahti vuonna 2004. Tarinassa 
kaunis Juulia on suostunut ikääntyneen ti-
lanomistajan Aadolfin vaimoksi tämän rik-
kaan veljen perinnön toivossa. Hän unelmoi 
karkaavansa nuoren salarakkaansa Veijon 
luokse.

Kolmen miljoonan perintöfarssista 
kehkeytyy elämän ja kuoleman piirileikki. 
Kirsi Asikaisen Juulia on unohtumaton. 
Punaisessa samettipuvussaan hän hallitsee 
salongissaan, komentaa piikojaan ja piinaa 
kekseliäin elkein miestään, Allu Tuppu-
raisen Aadolfia. Nasevat repliikit kipinöi-
vät kahden taiturimaisen näyttelijän välillä. 
Juulia on ahne. Elämännälässään hän tahtoo 
kaiken: rakkauden, nuoren miehen, rahat. 
Kun odotukset raukeavat, jää tyhjyys.

Ilveilyn verhon takaa voi aavistaa tra-
giikan. ”Rinnassani on tuskien kerä, jos sen 
puran, kaikki tiedän.” Kun elämässä pettyy, 
Juulia, ketä rangaista? Kun et saa vastaus-

Vuonna 2018 esitettiin musikaali Myrskyluodon Maija. Etualalla Heidi Kirves, musikaalin vahva nainen.  
– Kuva: Linus Lindholm.

Tohvelisankarin rouva -näytelmän pääparina oli vuonna 2004 Kirsi Asikainen ja Allu Tuppurainen. 
– Kuva: Robert Seger.
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Riitta Konttinen

aino sibelius
Siltala, 2019

”Miten minä olen uskaltanut 
mennä hänen kanssaan naimi-
siin”, huokaa Aino vanhoilla 
päivillään tyttärelleen, jolla on 
vastaus valmiina: ”Sinä rakastit 
häntä”.

Aino Sibeliuksen elämäker-
ta on tosikertomus rakkaudesta, 
joka kestää vaikeimmatkin kari-
kot. 

Riitta Konttinen, joka on 
kirjoittanut useita kirjoja Tuu-
sulan taiteilijoista, on tehnyt 
ensimmäisen varsinaisen elä-
mäkerran Aino Sibeliuksesta, 
suuren säveltäjän vahvatahtoi-
sesta puolisosta, kuuden tyttären 
äidistä, joka piti perheen koossa 
ja mahdollisti Jean Sibeliuksen 
sävellystyön onnistumisen. 

Luin kirjaa sydän veresli-
halla. Miten pieni, hento nainen 
nousee aina vain pettymyksien 
jälkeen puolustamaan ja tu-
kemaan puolisoaan, eikä vain 
häntä, vaan koko isoa sukuaan 
vastoinkäymisten, sairauksien, 
erojen, kapinan, sotien ja kuole-
mien keskellä.

Aino synnyttää kuusi tytärtä, 
joista yksi kuolee pienenä. Hän 
myös opettaa heitä kaikkia ko-
tikoulussa. 

Ainon äiti, venäläinen aa-
telinen Elizabeth von Clodt 
Jürgensburg, antoi Ainolle sel-
viytymismallin, mutta myös 
taiteellisen lahjakkuuden ja hu-
maaniuden. Riitta Konttinen ku-
vaa hienosti, miten Aino, vaikka 
joutui usein hoitamaan masen-
nustaan ja muita sairauksiaan eri 
hoitoloissa, virkistyi musiikista, 
taiteesta, kirjoista ja ystävien 
seurasta. Puutarhanhoito oli 

Ainolle todellinen henkireikä. 
Hän sanoo peittävänsä monet 
surunsa ja murheensa multaan. 
Vielä yhdeksänkymppisenä hän 
tilasi siemeniä. 

Aino oli kuin hento, sit-
keä paju, joka taipui, mutta ei 
taittunut. Hän antoi anteeksi 
miehelleen tämän aiheuttamat 
pettymykset, koska ymmärsi tä-
män taiteellisen lahjakkuuden. 
Aino luki partituureja, oli tai-
tava pianisti ja rakasti miehen-
sä musiikkia yli kaiken. Hel-
lyttävää on lukea, kuinka Jean 
lopulta antaa kaiken kunnian 
menestyksestään vaimolleen ja 
jopa kosii häntä kukkakimpun 
kanssa uudelleen. 

Kirjassa on pitkä lähdeluet-
telo ja paljon lainauksia kirjeis-
tä, jotka on sujautettu tekstin 
lomaan, kuin eläväksi puheek-
si. Koska suku on suuri, joutuu 
välistä miettimään, kuka kukin 
on. Riitta Konttinen on vahvalla 
ammattitaidollaan koonnut Ai-
non elämän eri vaiheet nuores-
ta tytöstä lähes satavuotiaaksi, 
elämän silottamaksi tyyneksi 
vanhukseksi tavalla, joka ei jätä 
kylmäksi. Kirjan kuvat kertovat 
upeasti siitä, miten elämä ihmis-
tä muovaa. 

Aino Sibelius on ansainnut 
hienon elämäkertansa. Tämä 
kirja todistaa, että arvokas elä-
mä ei ole helppo elämä.

– Tuulikki Ritvanen

Margaret Atwood

testamentit  
Suom. Hilkka Pekkanen 
Otava 2019

Testamentit on jatko-osa 1985 
ilmestyneelle Margaret Atwoo-
din Orjattaresi dystopialle, 
mutta myös jatko-osa suositul-
le tv-sarjalle The Handmade’s 
Tale. Se on scifiä, dekkari, va-
koojaseikkailu ja historiallinen 
romaani vallasta ja sen tuhosta. 
Sen voi ahmaista jännärinä tai 
pohtia sitä yhteiskunnallisena ja 
feministisenä teoksena.  

Kirjan tapahtumapaikka on 
Orjattaresta tuttu Gileadin us-
konnollinen hirmuvaltio Yhdys-
valtojen mantereella 15 vuotta 
Orjattaren loppumisen jälkeen. 
Naisilla on edelleen tarkkaan 
rajattu rooli orjina, marttoina, 
synnytyskoneina tai valtaa pi-
tävien miesten vaimoina. Roo-
leja ylläpidetään väkivallalla ja 
rituaaleilla sekä estämällä luke-
minen ja tiedonsaanti naisilta ja 
tyttölapsilta. 

Pääosassa on tv-sarjassa 
esiin nostettu Lydia-täti, joka 

ta, rankaiset kaikkia – ja eniten itseäsi. Ja me 
katsomossa nauramme, kunnes tajuamme, että 
nauramme itsellemme. Sillä peiliähän sinä pidät 
edessämme, Juulia, kirkasta, armotonta!

Suosikkinäytelmieni kärkeen nousee Hella 
Wuolijoen (1886–1954) Niskavuori-sarja, 

jota hallitsevat naiset. Niskavuori-näytelmät ovat 
graniittia, ja Niskavuoren Heta on sen kivijärkä-
le. Heta, yhtaikaa jääräpäisen vahva ja haavoit-
tuva nainen, on aina kiinnostanut minua. Aila 
Lavasteen ohjauksessa vuonna 1993 nähtiin 
päärooleissa Jaana Ravander ja Ilkka Aro.

Heta on suuren Niskavuoren kartanon tytär. 
Hän avioituu renki-Akustin kanssa pakon edessä, 
sydänjuuriaan myöten loukattuna, kun nuoruu-
denrakastettu on mennyt naimisiin toisen kanssa. 
Heta ja Akusti muuttavat Muumäen torppaan. 
Heta nielee pettymyksensä ja kätkee sydänsu-
runsa, mutta ei luovu ylpeydestään. On vain yksi 
päämäärä: suvulle on näytettävä, torpan tilalle on 
rakennettava komeampi kartano kuin Niskavuori. 
Muumäen emäntä raataa, ei säästä itseään, ei sää-
li muita. Kovemmin uurastaa Akusti, nostaa tilan 
vaurauteen ja kohoaa pitäjän arvostettujen isän-
tien joukkoon. Mutta sitä ei katkeroitunut Heta 
näe. Ei ennen kun on myöhäistä. Akustin hauta-
jaisten jälkeen ilmenee, että Akusti oli kuolles-
saan rikas mies ja hyväntekijä, joka oli auttanut 
monia kyläläisiä taloudellisesti.

Muistan elävästi loppukohtauksen: Heta is-
tuu räsymaton kulmalla avaran tuvan autiudessa. 
”Uloshakuun!” hän vaatii, kun kyläläisten velka-
kirjoja nostetaan esiin. Mutta ei hyviä tekoja voi 
ulosmitata, Heta. Ei suurta sydäntä, ei rakkautta, 
joka koko ajan oli niin lähellä, yhden nöyrtymi-
sen, yhden syleilyn päässä. Hetan viimeinen rep-
liikki kaikuu yksinäisyydessä: ”Suren mitä suren, 
oma on mun suruni. Akustia ei enää ole”. 

Mutta Akustin todellinen perintö, viisaus ja 
lempeys, jää. Niistä lähtee kaikki muu.

Anni Blomqvistin (1909–1990) romaanei-
hin pohjautuvan Myrskyluodon Maija -mu-

sikaalin näin ensi kerran parikymmentä vuotta 
sitten Lasse Lindemanin ohjaamana. Suuri oli 
ilo, kun Myrskyluodon Maija nousi näyttämöl-
le uudelleen viime kaudella 2018–2019. Jakob 
Höglundin ohjaaman tuoreen ja raikkaan teok-
sen päärooleissa nähtiin Heidi Kirves ja Oiva 
Nuojua.

Heidi Kirveksen Maija on herkkä luonnon-
lapsi, josta kasvaa lämmin, vahva nainen. Maija 
avioituu nuoren kalastajan Jannen kanssa. Nuo-
ripari muuttaa asumaan Myrskyluodolle, kauas 

kotisaarelta. Elämä antaa lahjojaan: rakkautta, 
perheen, työtä ja yhteisiä unelmia. Luonnon an-
karuus ja kauneus hallitsevat luotolaisten elämää. 
Meri suo elannon, tuudittaa uneen ja onnen het-
kiin tai pirstoo myrskytuulissa rikki kaiken. Ja 
vaatii lopulta raskaimmat uhrit: aviomiehen ja 
lapsen.

Mutta surun hyökyaallosta on noustava, huo-
lehdittava lapsista ja saaristomökin arjesta. Miten 
kaiken kestit, Maija? Kerro, mistä ammensit ilon 
ja toivon. Yhä astelet vahvoin askelin pihapol-
kua, seisot luodollasi ja tähyät merelle, silmissäsi 
haaveet, joihin surut eivät ulotu. Maamerkki mi-
nulle meren tuulissa purjehtivalle, sinä hento ja 
väkevä nainen!

Niin suuria elämyksiä, hymyä ja kyyneliä. 
Paljon ajatuksen aihetta ihmisestä ja elä-

mästä. Kiitos teatterille ja hienoille tekijöille! 
Ilolla odotan kuluvan teatterikauden ensi-iltoja. •

Naiset parrasvaloissa -jutun kirjoittaja Kirsi Sand 
toimi Vaasan kaupunginteatterin tiedotus- ja 
tuotantopäällikkönä vuosina 1985–2018. Tänä ai-
kana hän pääsi tarinoiden lähteille ja koki monta 
hienoa elämystä. Teatteri on väkevien tarinoiden 
syntysija.

Vuonna 1993 Niskavuoren Hetaa näytteli Jaana Ravan-
der, Akustia Ilkka Aro. – Kuva: Mika Putro.
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Jatkuu seuraavalla sivuilla.

julmalla tavalla ylläpitää kuria 
ja järjestystä naisten keskuu-
dessa. Offeredin Gileadista pois 
kuljetettu tytär Nicole on toinen 
päähenkilö. Hän soluttautuu 
takaisin edistääkseen vallanku-
mousta ja sortovallan purkamis-
ta vastarintaliikkeessä. Kolmas 
päähenkilö on Agnes, joka on 
kasvatettu korkea-arvoisen ko-
mentajan perheessä Gileadissa. 
Hän on Offeredin ensimmäinen 
lapsi jo vapauden ajalta.

Kehyskertomuksena ovat 
vanhat tekstit, joita historiantut-
kijat ovat löytäneet ja yhdiste-
levät. Niitä käydään läpi histo-
riantutkijoiden konferenssissa 
2197. Kolme kertojanääntä va-
lottaa Gileadin syntyä, rappiota, 
vastarintaa ja naisten kohtaloita 
kuin jännärissä konsanaan.

Kantavana teemana täs-
sä, kuten monissa muissakin 
Atwoodin kirjoissa, on naiseus. 
Mikä on naisen rooli yhteiskun-
nassa, miten sitä rakennetaan 
ja ylläpidetään, miten naisek-
si kasvatetaan ja kasvetaan? 
Yhteiskunnan rakenteet ovat 
Atwoodin mielestä keskeisiä 
vallankäytön välineitä, ja niitä 
pystytetään myös vähittäin. Jos 
emme välitä, mitä muutoksia ja 
päätöksiä yhteiskunnassa teh-
dään, olemme kanssasyyllisiä. 
Välittämättä jättäminen on tie-
toista toimintaa, ei tyhmyyttä. 

Vallan julkisivun alla on 
aina näkymätöntä vastarintaa. 
Gileadissa paikan sille tarjoaa 
Ardun Hall, naisten sisäoppi-
laitos. Sinne pääsee, jos tyttö 
onnistuu vakuuttamaan vallan-
pitäjät, ettei hänestä ole hyväksi 
vaimoksi, mutta älykkyys riit-
tää lukemisen ja kirjoittamisen 
opetteluun. Tyttöjen ei tarvitse 
opetella pianonsoittoa, koruom-
pelua tai vieraiden kestittämis-
tä. Toisaalta Gileadin pinnan 
alla on kasvanut laaja vastarin-
nan rihmasto, joka salakuljettaa 
lapsia vapauteen ja osallistuu 

aseelliseen kansannousuun val-
lanpitäjiä vastaan.

Lydia-tädin lapsuus ja tuo-
marin uran tuhoaminen ovat 
muuttaneet hänet julmaksi van-
ginvartijaksi. Tavalliset ihmi-
set kykenevät uskomattomaan 
julmuuteen, kuten on nähty 
Stalinin Gulagissa ja Hitlerin 
keskitysleireillä. Lydia-tädin 
näkymätön toiminta ja tietojen 
kerääminen vallanpitäjistä vai-
kuttaa kuitenkin ratkaisevasti 
Gileadin tuhoon. Kiinnostavaa 
ja uskottavaa on myös Agnek-
sen kamppailu vanhan kasva-
tuksen ja uuden tiedon välises-
sä ristipaineessa ja päätyminen 
rohkeisiin ratkaisuihin. Muutos 
ei ole helppo, ja kirja kertoo 
myös Agneksen epävarmuudes-
ta ja muuttumisen tuskasta. 

Tarinan pohjana on yh-
teiskunnallisen dystopian 
kerrostuma. Uskonnollisen 
fundamentalismin nousu, dik-
tatuurivaltioiden lisääntyminen 
Euroopassakin, demokraattisten 
ja ihmisoikeuksien polkeminen, 
muukalaisuusvihamielisyys, 
valehtelevat valtionpäämiehet 
ja poliitikot, vihapuhe ja suvait-
semattomuus tuovat Gileadin 
maailman lähemmäksi meitä. 
Vapaus ja demokratia eivät ole-

kaan itsestään selviä tai yksise-
litteisiä oikeuksia. 

Margaret Atwood haastaa-
kin meidät kysymään: Jos me 
emme toimi – kuka sitten. Jos 
emme toimi nyt – koska sitten.

– Merja Helle
Ps. Testamentit on mainio 

lukupiirikirja osastoille. 

Sari Anttila 

selma anttila –
aikakautensa sydän ja 
omatunto 
Offset ulonen Oy, 
Tampere 2018

Vain muutama suomalaisnainen 
on saanut muistopatsaan: Ida 
Aalberg, Larin Paraske, Minna 
Canth… ja Selma Anttila, jonka 
muistomerkki on Orimattilassa 
Luhtikylässä. 

Sukua ja ystäväpiiriä lukuun 
ottamatta harva kuitenkin tietää, 
että Selma Anttila (1867–1942) 
oli aikakautensa näkyvimpiä ja 
aktiivisimpia naisia. 

Selma Helander syntyi 
vuonna Orimattilassa yrittäjä-
perheeseen. Valistuneen isänsä 
ja vaurastuneen liikemiesvel-
jensä ansiosta hänet – sepän 
tytär – lähetettiin Helsingin 
Suomalaiseen Tyttökouluun, 
jossa luokkatovereina oli muun 
muassa Tekla Hultin ja Mathil-
da von Troil.  Valmistuttuaan 
hän pääsi kirjastonhoitajaksi 
ja kasööriksi Sörnäisten Kan-
sankotiin, jonka Alli Trygg oli 
perustanut. Ja tutustui tämän 
ja Maikki Fribergin avulla rait-
tius- ja rauhanliikkeisiin sekä 
naisasiaan. 

1890-luvulla Selma Helan-
der avioitui maisteri Werner 
Andelinin (myöh. Anttila) kans-
sa. Nuoripari muutti Tampe-
reelle, jossa Selma liittyi Tam-
pereen Naisyhdistykseen, ideoi 

luentosarjan työläisnaisille ja 
perusti Valkonauhayhdistyksen.  

Vuonna 1905 Andelinit 
muuttivat Lahteen, jossa mo-
lemmat liittyivät Nuorsuoma-
laiseen Puolueeseen. Selma 
kiersi puhumassa naisasiasta ja 
lausumassa. Häntä ehdotettiin 
jopa puolueen kansanedustaja-
ehdokkaaksi, mutta joutui kiel-
täytymään Lucina Hagmanin 
hyväksi.  

Parin vuoden päästä Anttilat 
muuttivat neljän lapsensa kans-
sa Helsinkiin. Nyt alkoi Selma 
Anttilan kirjallinen ja puhuja-
kausi. Vaikka hän liittyi jo 1907 
Suomalaiseen Naisliittoon, kävi 
sen tilaisuuksissa sytyttävänä 
puhujana ja kuului keskushal-
litukseenkin, hänen mielenkiin-
tonsa kohdistui rauhanaattee-
seen ja teatteriin. Hän kirjoitti 
näytelmiä, joista pari esitettiin 
Kansallisteatterissa, avusti sa-
noma- ja aikakauslehtiä ja kir-
joitti 15 kirjaa.  Parhaimpina 
niistä pidetään 1930-luvulla il-
mestyneitä kotiseudun kuvauk-
sia.  

Selma Anttila jätti jälkeen-
sä runsaasti kirjeitä ja sanoma-
lehtileikkeitä, joista Sari Ant-
tila – pojantytär – on koonnut 
muistelmateoksen. Kirjan nimi 
viittaa, että Selma Anttila oli 
aikakautensa sydän ja tulkki. 
Sen sijaan perhe-elämästä kir-
jassa on niukasti. Avioliiton 
kerrotaan päättyneen 49 vuoden 
jälkeen, pojista toisen kuolleen 
sotaretkellä Vienan Karjalaan. 
Tätäkin enemmän kirjassa on 
mainintoja lukuisista yhdistyk-
sistä, joihin hän kuului, sekä 
sitaatteja lehtikirjoituksista ja 
kirjoista.

Suvulle Selma Anttila on 
ollut rakas: sen kertoo hänen 
muistopatsaansa, Essi Renval-
lin veistämä, ja nyt myös kirja, 
moniulotteinen elämäkerta ai-
kakautensa vaikuttajasta.

– Maija Kauppinen.   

Ritva-Elina Pylväs

albertina
Väyläkirjat 2019

Ritva-Elina Pylvään uusin ro-
maani Albertina kertoo Ylitor-
nion pappilan ruustinnan Al-
bertinan elämästä hengellisen 
herätyksen saaneessa Tornion-
laaksossa 1800-luvulla. 

Ritva-Elina Pylväs on syn-
tynyt Kolarissa. Hän on kou-
lutukseltaan teologian maisteri. 
Albertina on hänen viides teok-
sensa. Edellinen kirja, Alisa 
Väylän tytär, palkittiin lukevan 
yleisön suosikkina Lappi-kir-
jallisuuspalkinto 2019 -kilpai-
lussa. 

Albertina on sukuhistoriaan 
väljästi pohjautuva romaani Le-
von- ja Heikel-suvun vaiheista. 
Teoksessa kerrotaan varattoman 
virkamiehen tyttärestä Alberti-
na Levonista ja hänen aviopuo-
lisostaan, oululaispapista Albert 
Heikelistä sekä heidän elämäs-
tään Arvidilan pappilassa, joka 
on suurehko maatila lohen-
pyyntioikeuksineen Tornionjo-
en rannalla. Albertinan puoliso 
toimii kirkkoherrana ja vastaa 
tilan hoitamisesta. Emännän 
paikan ottaminen alkaa pappi-
lan saunomisjärjestyksen muut-
tamisella – naiset ja miehet 
saunovat nyt erikseen. Kirk-

koherran rouva vastaa myös 
kotitaloudesta ja navetasta. 
Pappilan työt järjestetään vuo-
denkierron mukaisesti. Alberti-
na synnyttää kymmenen lasta, 
joista kolme kuolee nuorena. 

Tornionlaaksossa herätys-
aalto lähti liikkeelle Lapin Kaa-
ressuannosta Ruotsin puolelta 
ja saavutti myös Ylitornion ja 
pappilan ruustinnan. Seuroja 
pidetään taloissa, mutta pap-
pilassa ei. Albertina tuskailee 
uskonsa kanssa: Onko hänen 
jätettävä uskovaisten joukko? 
Onko väärin, että hän kulkee 
hihhuleiden joukossa vastoin 
aviomiehensä ja piispan tahtoa?

Albertina on fiktiivinen 
romaani, mutta henkilöt ovat 
aitoja. Kirjailijaa puhuttelee 
1800-luvun tapahtumat koti-
puolessa Väylän varrella. Les-
tadiolaisuus ja siihen liittyvä 
arvomaailma ihmisineen, nais-
ten tekemät ratkaisut ovat täs-
säkin romaanissa, kuten myös 
oli Alisassa, keskeisessä osassa. 
Oikea ja väärä mittelevät ikui-
sessa kilpailussa, jossa voittajaa 
ei milloinkaan nähdä.

– Raili Ilola.

Kim Thúy 

ru 
Suom. Marja Luoma 
Gummerus 2019 

Kim Thúy on Saigonin ylä-
luokkaan syntynyt, nykyisin 
Montrealissa asuva kirjailija. 
Hän pakeni kymmenvuotiaana 
vanhempiensa kanssa Vietna-
min kommunistihallintoa ve-
nepakolaisena. Perhe päätyi 
Malesian pakolaisleirin oksista 
rakennetun majan ja sen tou-
kista aaltoilevan lattian kautta 
Kanadaan, jossa vanhemmat 
siivosivat vessoja tähystäen 
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koko ajan lastensa parempaan 
tulevaisuuteen. 

Kirja onkin omistettu Kim 
Thúyn kotimaan ihmisille, ja 
se alkaa näin: ”Tulin maail-
maan Tet-hyökkäyksen aikaan, 
juuri alkaneen apinan vuoden 
ensimmäisinä päivinä, silloin 
kun talojen eteen ripustetut pit-
kät ilotulitesarjat paukkuivat 
moniäänisenä kuorona yhdes-
sä konepistoolien kanssa. Näin 
päivänvalon Saigonissa, jossa 
tuhansiksi kappaleiksi räjäh-
täneiden ilotulitteiden jäänteet 
värittivät maaperän punaiseksi 
kuin kirsikankukkien terälehdet 
tai kuin veri, jota hyökkäykseen 
osallistuneet kaksi miljoonaa 
vietnamilaista sotilasta olivat 
vuodattaneet kahtia reväistyn 
Vietnamin kaupungeissa ja ky-
lissä. Synnyin ilotulitusten ja 
valonkiehkuroiden koristaman 
taivaan varjossa ohjusten ja 
rakettien paukkeessa. Synnyin 
korvaamaan menetettyjä ihmis-
henkiä. Tärkein tehtäväni oli 
jatkaa äitini elämää.”

Kim Thúyn teos koostuu 
pienistä mosaiikkimaisista tari-
noista, joista avautuu kasvutari-
na. Lukija tutustuu myös hänen 
perheensä ja sukunsa tarinoihin. 
Vaikka kirjassa käsitellään mo-
nia vaikeita asioita, runollinen 
kieli ja maagista realismia lähe-
nevä tapa kirjoittaa pehmentää 
tuskaista kokemusta. 

Kim Thúyn pieni kirja on 
aito helmi: eri aikatasoissa kul-
keva, koskettava kirja raasta-
vista kokemuksista. Se kertoo 
pakolaisuudesta ja vietnamilai-
sesta kulttuurista: ”Olen kos-
kenut oman isäni päätä yhden 
ainoan kerran. Hän käski minun 
ottaa tukea päästään, kun minun 
piti hypätä veneen laidan yli”. 
Toisen pään koskettaminen on 
vietnamilaisessa kulttuurissa 
loukkaava teko. 

Lukiessani ihmettelin, kuin-
ka Kim Thúy voi kirjoittaa suo-
raan ja samalla olla tuomitse-

matta ja arvostelematta sotaa ja 
maanpakolaisuutta. Hän antaa 
assosiaatioiden virrata ja luo 
144 sivua pitkän lumoavan ru-
non. Hämmentävää. 

Sana ru merkitsee Ranskan 
kielessä pientä puroa ja kuvaan-
nollisesti esimerkiksi kyynelten 
tai veden virtaamista. Vietna-
min kielessä ru tarkoittaa keh-
tolaulua ja tuudittamista. 

– Leena Rönkkö 

kokousluotsi
Erik Mattsson & Anna Jöborn 
Kokousluotsi Oy, 2019

Viime vuoden Minnassa oli 
juttu Jyväskylän yhdistyksen 
uunituoreesta, 31-vuotiaasta 
sihteeristä Sanna Komaros-
ta. Häntä kiinnosti Naisliitto, 
jonka jäsenyys antaa hänelle 
mahdollisuuden perehtyä järjes-
tötoimintaan ja erityisesti koko-
uskulttuuriin vallankin, kun se 
Naisliitossa perustuu edustuk-
selliseen demokratiaan. 

Kokoukset ovatkin tärkeitä 
järjestöjen yhteistyölle ja ke-
hittämiselle. Mutta osaammeko 
suunnitella ja ohjata tapaami-
sia, jotta niissä syntyy tuloksia? 
Mikä on osallistujien ja pu-
heenjohtajien rooli onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamisessa?
Tänä vuonna ilmestynyt 

Kokousluotsi auttaa tässä. Se 
pohjautuu Ruotsissa vuonna 
2010 ilmestyneeseen oppaaseen 
Möteskokboken, jonka joukko 
kokeneita suomalaisia koko-
uskonsultteja on päivittänyt ja 
muokannut suomalaiseen ilma-
piirin sopiviksi. 

Kokousluotsi neuvoo konk-
reettisesti, miten onnistunut 
kokous, palaveri, tapaaminen 
syntyy.  Miten järjestetään iso 
tilaisuus, miten pieni? Mikä 
on kokousluotsin, moderaat-
torin, rooli, jotta kokous sujuu 
ongelmitta ja keskustelu on 
aktiivista?  Miten kokoustila 
kalustetaan ja mitä tarvikkeita 
tarvitaan? Entä virikkeitä?

Kokousluotsi palvelee kaik-
kia tulokselliseen kokoukseen 
pyrkivää vetäjää ja vähentää 
myös ennakkojännitystä. 

Jyväskylän osasto järjesti 
syksyn Naisliiton syyskokouk-
sen ja Minna Canth-seminaa-
rin sujuvan ammattitaitoisesti 
– ilman Kokousluotsin tukea. 
Mutta varmaankin kurkistus 
oppaaseen olisi helpottanut jär-
jestelyjä; vaatihan jo seminaari-
tilan muuttaminen aktiiviseksi 
kokoustilaksi tietoa ja taitoa.

– Anneli Mäkinen.

JOululahJaksi saNkarisatuJa
Sankarisadut rohkeista ty-
töistä ja pojista, naisista ja 
miehistä, jotka ovat kulke-
neet uusia ja epätavanomai-
sia polkuja rikkoen lasikat-
toja tai purkaen perinteisiä 
naisen ja miesten rooleja. 

sankaritarinoita 
tytöillE (ja kaikillE MuillE) 
– kertomuksia rohkeista naisista 
Minna Canthista almaan. 
Taru Anttonen, Milla Karppinen (toim.). 
Into 2018

Kirjan 60 sankaria kuninga-
tar Kaarina Maununtyttärestä 
Helvi Sipilän kautta Almaan ja 
Aino Kallaksesta Eva Wahls-
tömin kautta Marja-Sisko Aal-
toon tarjoavat monenlaisia nais-
ten ja tyttöjen tarinoita. Kirja ei 
kerro vain tunnetuista naisista 
vaan mukana on myös lasikaton 
puhkaisseita. Kertomukset ovat 
aukeaman mittaisia, upeasti ku-
vitettuja ja sopivat iltasaduiksi 
jo 4–5-vuotiaille. 

 
iltasatuja 
kaPinallisillE tytöillE
Elena Favilli ja Francesca Cavallo. 
S&S 2017. 

Iltasadut kertovat tosielämän 
henkilöistä Kleopatrasta Jane 
Austeniin, Margareth Thatche-
riin, Maria Montessoriin ja ta-
tuointitaiteilija Maud Stevens 
Wagneriin. Tarinat esitetään ly-

hyesti ja tiiviisti ja sivunmittai-
sina sopivat jo esikouluikäisille. 

sankaritarinoita PojillE 
(ja kaikillE MuillE). 
Emmi Jäkkö & Aleksis Salusjärvi (toim.). 
Into 2019.

Martti Ahtisaari, Arvo Ylppö, 
Antti Tuisku, Heikki Hursti, 
Aleksis Kivi, Paleface, Perttu 
Häkkinen, Tuure Borelius, Kal-
le Könkkölä, Syksy Räsänen… 
ja kymmeniä muita. Kirjan 45 
miestä ovat rohkeita, vahvoja ja 
pelottomia, mutta myös auliita, 
uteliaita, herkkiä ja neuvokkai-
ta. He ovat muuttaneet maail-
maa olemalla rohkeasti sellaisia 
kuin ovat. Kirja sopii 10-vuoti-
aista eteenpäin. 

sankaritarinoita (kaikillE) – 
kertomuksia uskomattomista suo-
malaisista rudolf koivusta 
sara aaltoon. 
Taru Anttonen & Milla Karppinen (toim.) 
Into 2019.

Sanni, Roni Bäck, Fadumo 
Dayib, Fredrika Runeberg, Jani 
Toivola, Li Andersson, Linus 
Torvalds, Maiju Gebhard, Pert-
ti Kurikan Nimipäivät, Rudolf 
Koivu, Sakris Kupila, Tin-
ja-Riikka Korpela…40 tarinaa 
esikuviksi sopivista suomalai-
sista. Tässäkin kirjassa on upea 
kuvitus. 10-vuotiaista eteen-
päin.

– Merja Helle.  

suoMalainEn naisliitto
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puheenjohtaja 
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ritva.passiniemi@gmail.com
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KOONNuT: MAIJA KAuPPINeN

Minna Canth -palkinto 
Maryan abdulkarimille

Kolmatta kertaa jaettavan Min-
na Canth -palkinnon sai tänä 
vuonna vapaa kirjoittaja ja 
kansalaisaktivisti Maryan Ab-
dulkarim. Palkinnon, joka an-

kukkasrahaston vieraina

Suomalaisen Naisliiton hallitus 
tutustui lokakuussa Palvelukoti 
Kukkasrahastoon toiminnan-
johtaja Carola Sandbergin 
opastamana. Naisliitto on yksi 
neljästä vuonna 1928 peruste-
tun Kukkasrahaston perustaja-
järjestöistä.

Tällä hetkellä liittoa edustaa 
sen hallituksessa Mai Anttila ja 
Ritva Passiniemi (toinen oik.).  
Ritvan lisäksi kuvassa Naislii-
ton hallituksen jäsenet Mar-
ja-Riitta Tervahauta (vas.), 
Eva Tervonen, Soile Hakola, 
Ritva Passiniemi, Kirsti Ojala 
ja Marianna Rossi (uusi). ,

Naisliiton kesäpäivät 
torniossa 

Naisliiton kesäpäiväperin-
ne elpyi toissa kesänä, jolloin 
naisliittolaiset ympäri Suomen 
kokoontuivat Hämeenlinnaan. 
Päivä onnistui niin hyvin, että 
perinnettä päätettiin jatkaa. 
Vastuun järjestelyistä otti Tor-
nion yhdistys, joka kutsuu 
naisliittolaiset Tornionlaak-
soon 13.–14. kesäkuuta 2020. 
Ohjelmassa muun muassa bus-
siretki Lähe völhjyyn ja tutustu-
minen Tornion panimoon.

äitee ja kilpasiskot 
lahdessa 

Ainopuiston teatteri esitti hei-
näkuussa Timo Taulon käsikir-
joittaman ja ohjaaman näytel-
män Äitee ja kilpasiskot Lahden 
urheilukeskuksessa. Siiri Ran-
tanen oli itse valinnut esittäjäk-
seen Ida-Maria Liuksen näh-
tyään tämän edellisenä kesänä 
Ainopuiston teatterin reippaana 
Viipurin urheilijana. Ida-Maria 
vieraili Siirin luona ja opetteli 
tämän tapaa puhua ja liikkua. 
Siiri oli läsnä jokaisessa näy-
töksessä ja katsojien iloksi tans-
si miestään Kallea esittäneen 
Jan Hagelbergin kanssa. Esi-
tykset olivat loppuunmyytyjä.

– Teksti: Tuulikki Ritvanen.

Naisliiton hallitus uusiutui

Naisliitto valitsi syyskokouk-
sessa Jyväskylässä eroavan 
puheenjohtajansa Kirsti Oja-
lan tilalle omaishoitaja, yrit-
täjä Eva Tervosen Joutsasta 
ja hallitukseen uusina Aalto 
yliopiston emerita professori 
Mai Anttilan, Business Fin-
land-asiantuntija, VTM Nuppu 
Rouhiaisen Helsingistä,  äidin-
kielen ja ruotsin kielen opetta-
jan, FK Raili Ilolan Torniosta 
ja markkinoinnin ja liiketalou-
den lehtorin, KTM Marianna 

M-R Tervahauta

Naisliiton uusi puheenjohtaja eva tervonen:
”Feminismi ja suffragetti olivat pitkään termejä, jotka liitin 
muuhun ja muihin kuin itseeni. Maaseudun rauhassa naisen 
asema, tasa-arvo ja vaikuttaminen ovat saaneet uusia merki-
tyksiä. On herännyt kysymyksiä: miksi naiset eivät osallistu? 
Miksi naiset eivät ole ehdokkaina vaaleissa ja jopa: miksi nai-
set eivät äänestä? Miksi naiset aina valitsevat hoito-alan kou-
lutuksen ja työt? Miksi kunnan teknisellä ei ole naisia töissä? 
Miksi miehet eivät ole päiväkodissa tai terveyskeskuksessa 
töissä? Miksi on vain sossun tätejä eikä ollenkaan sossun se-
tiä? Voiko näille asioille tehdä jotain? Mitä minä voin tehdä 
näille asioille?”

Rossin Oulusta sekä uudel-
leen sosiaalineuvos YTL Ritva 
Karinsalon Hämeenlinnasta. 
Hallituksessa jatkavat varapu-
heenjohtajana hallintosihteeri, 
varanotaari Marja-Riitta Ter-
vahauta Torniosta ja jäsene-
nä verohallinnon asiantuntija, 
laskentaekonomi Soile Hakola 
Vaasasta.

Siis huikea määrä tietoa ja 
taitoa, jota luottamustoimet ja 
harrastukset lisäävät. Eva Ter-
vonen kuuluu Joutsan yrittäjiin 
ja toimii SPR:n paikallisessa 
monikulttuurisuusryhmässä. 

Raili Ilola johtaa Tornion Poh-
jola-Nordenia ja Munskän-
karna-viiniseuraa. Marianna 
Rossi on English Club of Ou-
lun hallituksessa ja jäsenenä 
Oulun Seudun senioriopetta-
jissa, Eläkeliiton Oulun yhdis-
tyksessä ja Sanaristikkoseura 
Sanasepoissa. Ritva Karinsalo 
on Oulunlääni-Seuran puheen-
johtaja ja kuuluu Hämeenlinnan 
Paasikivi-Seuran valtuustoon.  
Mai Anttila on taas Suomen 
egyptologisen seuran jäsen. 
Marja-Riitta Tervahaudalla 
on Torniossa lukuisia luotta-

nettiin Helsingin kirjamessulla, 
on ideoinut Minna Canth -seura 
ja sen rahoittaa Suomen Mes-
susäätiö. Palkinto myönnetään 
henkilölle, joka kirjoittajana ja 
vaikuttajana innostaa rakenta-
maan parempaa Suomea.

Palkintoraadin mukaan 
Maryan Abdulkarim on rohkea 
yhteiskunnallinen keskusteli-
ja, joka ottaa kantaa naisten ja 
vähemmistöjen puolesta. Kii-
toksensa palkittu esitti ruudulla, 
josta myös kuvamme.

mustoimia; hän kuuluu muun 
muassa Linda-leideihin. Soile 
Hakola on NNKY:n jäsen ja ak-
tiivi klubinsa vapaaehtoistyös-
sä, joka kohdistuu ikääntynei-
siin naisiin.

Varsinainen yhdistyshai on 
Nuppu Rouhiainen, joka on 
aktiivi muun muassa Euroop-
panaisissa, Naisekonomisteissa, 
Työelämän tutkimusyhdistyk-
sessä, Suomen Lean -yhdistyk-
sessä sekä feministisessä Mie-
het ry:ssä.

Yhdistystoiminnan ohella 
johtonaisemme harrastavat kir-
jallisuutta, liikuntaa, mökkeilyä 
ja matkailua. Marianna Rossi 
hieroo aivonystyröitään sanaris-
tikoilla ja italialla, Marja-Riitta 
Tervahauta jännittää raviradalla 
hevosensa menestystä ja Eva 
Tervonen rentoutuu metsässä 
paikallisen metsästysseuran 
”ajokoirana”.

Ja tietysti kaikilla on taka-
naan paljon naisliittovuosia. 
Marja-Riitta Tervahauta on ol-
lut mukana jo yli 30 vuotta ja 
Nuppu Rouhiainenkin 22. Niin-
pä luottamustoimia liitossa ja 
sen toimikunnissa on kaikilla.

Raili Ilola on lisännyt esit-
telynsä loppuun moton: Huo-
minen on tätä päivää viisaampi. 
Toiveeseen on helppo yhtyä. 

Eva Tervonen Mai Anttila Nuppu Rouhiainen Raili Ilola

Marianna Rossi Ritva Karinsalo Soile Hakola

Siiri Rantanen ja häntä esittänyt 
Ida-Maria Lius.  – Kuva: Tuula Pen-
nanen
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NaisteN ääNi -kirJOituskilPailu 6.10.2019–31.3.2020

Kirjoituskilpailun järjestävät Suomalainen Naisliitto ja 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

kirJOita kiiNNOstaVaN suOMalaiseN NaiseN eläMäkerta!

elämäkerta voi olla kertomus päähenkilön koko elämänkaaresta tai jostakin tietystä osasta hänen 
elämäänsä, joka on tärkeää tuoda esille. Yhdessä elämäkerrat kartuttavat tietoa siitä, mitä naiset 
ovat tehneet, miten he ovat vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen, miten he ovat 
eläneet ja miten selviytyneet elämän haasteista. 

Naisten ääni -sivustolta www.naistenaani.fi saat inspiraatiota sekä ohjeita ja ehdotuksia elämä-
kerran kirjoittamiseen. Osallistut kilpailuun tallentamalla tekstisi sivustolla olevan lomakkeen kaut-
ta. Tekstit arvioidaan anonyymisti, ja kirjoittajien nimet julkaistaan vasta kilpailun päätyttyä. 

Kaikki kilpailuun lähetetyt elämäkerrat julkaistaan Naisten ääni -sivustolla ja arkistoidaan Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. 

Kolme parasta elämäkertaa palkitaan 900, 600 ja 300 euron palkinnolla. esivalinnan tekee nelihen-
kinen raati, johon kuuluvat toimituspäällikkö Kirsi Keravuori Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, 
yliopistolehtori Marjo-Riitta Antikainen Helsingin yliopistosta sekä toimittajat Kirsti Pohjonen ja 
Maija Kauppinen Suomalaisesta Naisliitosta. 

Voittajat valitsee kirjailija Kaari Utrio. Voittajista tiedotetaan keväällä 2020. 

PIENOISELäMäKERRAN PääHENKILö VOI OLLA

– kansallinen tai oman paikkakuntasi vaikuttajanainen;

– oman ammattisi tai yhdistyksesi vaikuttaja;

– nainen, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla elämääsi, 

– mummosi, äitisi, tätisi, siskosi.


