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PUHEENJOHTAJALTA

Yhdessä saamme enemmän
Helsingin Osasto teki elokuun
lopulla retken Wanhassa wara parempi -päiville Loviisaan.
Istuimme retken päätteeksi
vuonna 1662  rakennetun rakennuksen ravintolassa nauttimassa saaristolaispöydän antimia. Juttelimme sekä päivän
kokemuksista että Naisliiton tulevista tapahtumista. Mainitsin
myös ensi vuoden teeman Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eri sukupolvien ja sukupuolten välillä. Lause herätti pöydän ympärillä myötämielisyyttä
ja keskustelua, kunnes eräs kovasti arvostamamme jäsen esitti mielipiteenään teeman olevan liian laaja ja monipuolinen
toteutettavaksi. Yritin hämmentyneenä selvittää teeman osien
tärkeyttä ja Liiton eri osastojen
osuutta sen käytössä. Hipaisin
myös yhteistyön osuutta.
Jäsenen ystävällisessä mielessä esittämä arvostelu jäi kuitenkin pyörimään päässäni.
Hallituksen
kokouksissa
olemme pyrkineet laatimaan
eri osastoille teemaan kuuluvia alaotsikkoehdotuksia, joita
toivon voitavan käyttää huolimatta epäonnistumisestamme
Wihurin rahaston suhteen. Jos
suunnitelma toteutuu, pitäisin tärkeänä saada osastojen
seminaareissaan muovaamat
mielipiteet ja mahdolliset ratkaisut meidän kaikkien tietoon
ja käyttöömme. Näkisin yhteistoiminnan eri osastojen välillä
tehokkaana keinona ratkaista
Naisliiton monet haasteet. Tarvitsemme vuorovaikutustaitoja.
Minna-lehti on osaltaan tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet tähän. Joskus pienetkin
ideat saattavat olla ratkaise-

via. Eri näkökulmat voi yhdistää uudeksi käsitteeksi.
Hallituksessa on sivuttu mielestäni käyttökelpoista ajatusta seminaari- ja koulutuspäivien suhteen. Pelkkien esitelmien
sijaan päivän ohjelma jaettaisiin kahteen osioon. Alun esitelmien tai alustusten jälkeen
osanottajat jakaantuisivat tiimeihin, työryhmiin pohtimaan
ja selventämään esille tulleita
ongelmia ja ratkaisumalleja.
Ehkä jokaisella ryhmällä olisi
oma vastuualueensa ja sisältönsä, ryhmä saattaisi olla pitkäkestoinenkin. Ryhmätyö auttanee tajuamaan ongelmat,
joiden suhteen voidaan ja pitää tehdä jotakin.
Vaasassa 4. lokakuuta saimme osallistua onnistuneeseen
Minna Canth -seminaariin.
Päivän aihe käsitteli ikäihmisiä ja heidän turvallista tulevai-

suuttaan. Asiaa lähestyttiin ja
tarkasteltiin monelta eri puolelta. Ministeri Paula Risikko
esitelmöi valtiovallan visioista, jotka takaisivat tukea iäkkäänä olemiselle ja pärjäämiselle. Anti olisi mahtava, mutta
sen toteuttaminen on vaativa.
Iäkkäitä ihmisiä on monenlaisia; osa pärjää omillaan, osa
ei. Käsittääkseni kuitenkin tietoisuus ja toteutus valtion tuesta antaa ihmiselle tunteen, että hänestä pidetään huolta ja
että hän on arvostettu. Onhan
kaikilla menneisyyden lisäksi
myös tulevaisuus.
Sosiaalisten palveluiden lisäksi toki sukulais- ja tuttavapiirillä sekä järjestöillä, kuten Naisliitolla, on merkittävä
osuutensa iäkkäiden ihmisten
elämässä. Luin äskettäin tilastoa, jossa selvitettiin 75 vuotta täyttäneiden suomalaisten
elämää. Yksinäisyys oli heidän
joukossaan yleistä, runsas kolmasosa kärsi siitä toisinaan ja
viisi prosenttia jatkuvasti. Yksinäisyyden syiksi ilmaistiin aviopuolison kuolema, oma sairaus ja ystävien vähyys.
Joulu lähestyy, samoin uusi
vuosi 2009. Kiitän kaikkia jäseniä, osastoja ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä.
Tehtävämme ovat monia ja
vaativia, kaikkia meitä koskevia, ehkä ahdistaviakin, mutta
näin joulun alla lohduttaudutaan suomalaisella sananlaskulla: ”Ei konsti mikään ole,
kun vain mieleen juolahtaa”.
Hyvää joulua ja menestystä
vuodelle 2009!
Oili Påwals



TILKKUJA

Naisliiton hallitus 2009

Iloisesti hymyilevä naisjoukko Vaasassa, jossa on juuri saanut valtuudet johtaa Suomalaisen Naisliiton toimintaa
ensi vuoden. Vasemmalta Marja-Riitta Tervahauta Torniosta, Pirkko Riipinen (uusi) Vaasasta, Maila Perälampi
Hämeenlinnasta, Eila Saarinen Lahdesta, Oili Påwals Helsingistä, Airi Virkkunen Oulusta, Liisa Temisevä Jyväskylästä ja Maija Kauppinen Helsingistä. Puheenjohtajana jatkaa Oili Påwals.

Sanna lähti, Laura tuli
Suomalaisen Naisliiton järjestösihteeri on vaihtunut. Pari vuotta Aurorankadun toimistoa hallinnut Sanna Lehtinen jätti sen elokuussa, marraskuun alussa sen otti haltuunsa Laura Kimari.   
Sanna työskentelee nykyään
koordinaattorina Vantaalla EU-rahoitteisessa 4V-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä  kohdealueilla. Naisliitossa opituista
taidoista hän kertoo olevan hyötyä
uudessa työssä. Vapaa-aikanaan
Sanna edelleen tanssii ja opettaa
flamencoa. Hän on liittynyt myös
Helsingin Osaston jäseneksi, joten tapaamme häntä jatkossakin
Naisliiton tapahtumissa.



Laura on tuore yleisen kirjallisuustieteen maisteri, joka on järjestösihteerin työn ohessa vapaa
toimittaja. Vapaa-aikanaan hän
lukee kirjallisuutta Dostojevskista Kamut-sarjakuviin, parantaa
maailmaa ympäristöjärjestössä ja
urheilee puuskittain. Laura on iloinen uudesta monipuolisesta työstään ja työhuoneesta, jollaista hänellä ei ole koskaan aikaisemmin
ollut.

Isyyskuukausia lisää
Eduskunnan naiskansanedustajien
verkosto ojensi marraskuun puolivälissä tasa-arvoministeri Stefan
Wallinille vetoomuksen, jossa
vaaditaan vanhempainvapaan pidentämistä kahdella isyyskuukaudella ja vanhempainrahan nostamista 5-10 prosenttia.
Perusteluina todettiin, että lisäykset vahvistaisivat isän vanhemmuutta, lisäisivät puolisoiden taloudellista tasa-arvoa, edistäisivät
naisen urakehitystä ja soisivat lapselle jommankumman vanhemman läsnäolon pidempään kotona.  
Tasa-arvoministeri
suhtautui
positiivisesti ehdotukseen:  
”On hyvä, jos isät saadaan
kantamaan enemmän vastuuta
arjen hoidossa. Isien lisääntynyt
vapaa edistäisi myös hyvää parisuhdetta ja saattaisi jopa nostaa
syntyvyyttä.”

Naisia kuntien johtoelimiin
Syksyn kunnallisvaalien voi sanoa olleen tasa-arvovaalit. Tasaarvo oli esillä monen ehdokkaan

kampanjassa, ja moni äänestäjä
piti sitä tärkeänä ehdokasta valitessaan. Myös tulos tukee väitettä:
naisia oli ehdolle asetetuista yli 40
ja valituistakin 37 prosenttia.  
Äänestä naista -sloganilla kampanjoinut Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila iloitsevat tuloksesta, mutta vaativat, että se näkyisi myös kunnanhallitusten, -valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajistossa. Neljä vuotta sitten
naisia oli näissä elimissä 22-27
prosenttia eli he olivat aliedustettuina.
Naisjärjestöjen
Keskusliitto
muistuttaa myös, että joka kunnalla pitäisi olla tasa-arvo-ohjelma ja
sitä pitäisi myös noudattaa. Onko
omalla kunnallasi?    

Mamma betalar
Tasa-arvoa voi kampanjoida myös
rintaneulalla, jossa lukee Mamma
betalar.
”Se muistuttaa, että naisten pitäisi saada yhtä paljon palkkaa
kuin miesten ja heillä pitäisi olla
myös samat vaikutusmahdollisuudet kuin miehillä, Sara Eklund,
Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja kertoo. Naisten palkka- ja eläke-euro ovat edelleen
pienempiä kuin miesten, vaikka
he tekevät yhtä paljon – tai oikeastaan enemmän – työtä kuin miehet.
Slogan syntyi viime eduskuntavaalien aikaan, ja siitä samoin kuin neulasta on tullut suosittu. Mamma betalar on
provosoiva, hauska – ja totta.

Pyöriltä siiville
Bussit täyttävät senioriryhmät ovat
tuttu näky niin kotimaan- kuin
maailman valtateillä. Senioreilla on nykyään aikaa ja rahaa –
ja heitä on vuosi vuodelta enemmän.
Matkanjärjestäjät ovat huomanneet kehityksen ja hyödyntävät iäkkäiden matkustusintoa

ei vain maanpinnalla ja merellä
vaan myös ilmassa. He ovat alkaneet yhdistää bussi- ja lentoliikennettä.
”Pelkät lepolomat eivät enää
kiinnosta senioreita, vaan he haluavat matkoilta elämyksiä, palvelua mutta myös turvallisuutta”, Sini Linnavirta, MatkaSenioreiden
toimitusjohtaja kertoo. Eli räätälöityjä erikoismatkoja: kalastusretkiä
Lofooteille, riverdance-kursseja Irlantiin, puutarhamatkoja Italiaan,
teen ystäville Japaniin... ja lähimatkoja Neuvostoajan Tallinnaan.



Teksti ja kuvat: Maija-Liisa Kaistila

Naisliittolaisen muotokuva:

Tahtoa, taitoa ja tarmoa
Kun valtioneuvosto nimesi runsas vuosi sitten Tuulikki Petäjäniemen Jokelan
koulusurmien tutkintaryhmän vetäjäksi, Helsingin Sanomat otsikoi hänet Valtakunnan selvittäjäksi.
Tuulikki toteaakin, että hänellä on nyt 66-vuotiaana kahdeksas ura menossa.
Hän on hyvä esimerkki elinikäisestä oppijasta, joka on aina valmis uusiin tehtäviin.
Tuulikki Petäjäniemen nimi on vuosikymmenien ajan ollut usein julkisuudessa. Eipä ihme, että ansioluettelo on huimaava. Oikeustieteen opintojen jälkeen työkokemusta on kertynyt  asianajajana ja
raastuvanoikeudessa tuomarina,
kansanedustajana, pankkialalla,
Suomen historian toisena tasa-arvovaltuutettuna, Evan johtajana,
työssä jaksamisohjelman vetäjänä
ja nyt omassa konsulttiyrityksessä
työelämän kehittäjänä.
Ensimmäiset omat muistikuvani Tuulikista liittyvät valtakunnallisiin seminaareihin, joissa hän arvostettuna asiantuntijana käsitteli
työssä jaksamista ja työhyvinvointi-hankkeita.

Synnynnäinen verkostoituja
Nuorena juristina Tuulikki toimi
Tampereella asianajajana ja
sitten raastuvanoikeudessa tuomarina. Hän koki kuitenkin tuomarin työn itselleen vieraaksi;
sosiaaliselle ja vuorovaikutusta
kaipaavalle henkilölle tuomarin
pöydän takana istuminen ei istunut. Sen sijaan hän tunnustaa
olevansa sielultaan ja sydämeltään asianajaja.
Poliittinen ura alkoi kotipaikkakunnalla Tampereella, jossa hyvät vuorovaikutustaidot
omaava akavalaisten pääluottamusmies valittiin ensin valtuustoon ja pian kansanedustajaksi.  


Tuulikki Petäjäniemi ja Helsingin Osaston puheenjohtaja Leena Krohn ovat
usein bongattu kaksikko oopperassa tai muussa kulttuuritapahtumassa.

Tasa-arvon ja työelämän
asiantuntija
Kahden
kansanedustajakauden jälkeen hän siirtyi
pankkimaailmaan.
Uudessa
työympäristössä hän ennakkoluulottomasti aloitti harjoittelijana, josta ura ripeästi urkeni
johtotehtäviin ja lopulta yhteiskuntasuhteiden johtajaksi. Siinä jälleen työ, jossa Tuulikin
synnynnäinen taito verkostoitua ja tulla luontevasti toimeen
erilaisten ihmisten kanssa pääsi oikeuksiin.

Aikaa Suomen toisena tasa-arvovaltuutettuna Tuulikki muistelee pilke silmäkulmassa ja naurahtaen toteaa, että tasa-arvoasioiden hoitaminen oli tehtävä, jossa todella mitattiin huumorin tajua. Toisaalta tasa-arvokysymykset olivat 1990-luvun
alussa nykyistä paljon enemmän esillä ja arvostetumpia.
Niistä tiedottaminen oli helppoa ja ne vaikuttivat yhteiskunnallisesti.

Työelämässä perinteinen sukupuolten tasa-arvovaatimus
on Tuulikin mukaan vahvistanut
eri-ikäisten, eri kulttuuritaustaisten ja erilaisten työntekijöiden välistä tasa-arvoa. Tämä
on suuri haaste varsinkin johtamiselle.
Tuulikin mielestä suomalaiset
naiset ovat hyviä johtajia. Tämä on tullut selvästi esille muun
muassa Johtamistaidon opiston tutkimuksissa. Eva puolestaan on todennut, että naisten
johtamat yritykset kannattavat
myös taloudellisesti. Naisjohtajien määrä onkin viime vuosina
ilahduttavasti lisääntynyt. Tuulikki arvelee tunteneensa kaikki
Suomen naisjohtajat pari vuosikymmentä sitten. Nyt heitä on
niin paljon, ettei hänenkään
verkostoitumistaidoilla kaikkiin
ehdi tutustua.
Ylin johto on naisilta kuitenkin vielä valloittamatta. Lääkkeeksi Tuulikki ehdottaa pyrkyä
ja nostetta. Johtajuus valikoituu
varhain, ja niinpä koulutettujen nuorten naisten tulee hankkia laaja-alaista kokemusta ja
ennakkoluulotonta tehtäväkiertoa. Pelkkä koulutus ei riitä.
Tyytyväisenä Tuulikki toteaa,
että politiikan kenttä on jo huomannut naiset. Nykyisen hallituksen ministeritiusta tusina on
naisia. Tämä on tehokas viesti
koko yhteiskunnalle.
Tuulikki on ollut ratkomassa
myös työelämän haasteita valtakunnan tasolla. Tasa-arvokysymysten lisäksi hän on vetänyt
jaksamisohjelmaa, selvittänyt
työn vaativuuden arviointia ja
pohjustanut samapalkkaisuusohjelmaa. Paraikaa hän on
mukana hallituksen samanpalkkaisuusohjelman seurantaryhmässä. Tehtävä kestää hallituskauden.

Tuulikki Petäjäniemi on jo toisella jalalla eläkkeellä.

Päätoiminen mummous
odottaa
Tuulikki on ollut muutaman
vuoden Naisliiton Helsingin
Osaston jäsen. Toiminnassa
häntä  miellyttää liiton pitkä ja
ansiokas perinne ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta. Jäsenillat ja muut tilaisuudet antavat luontevan tilaisuuden kokea yhteisöllisyyttä.
Kun kysyn, mitä tämän syksyn muotitermi yhteisöllisyys

hänelle merkitsee, Tuulikki vakavoituu ja toteaa, että hänelle
yhteisöllisyys on toisten huomioon ottamista ja vuorovaikutusta, kuin tiimityö. Yksilöllisyys
on noussut ehkä liiaksikin työelämässä esiin.
Tuulikki on hiljattain muuttanut Tuusulaan. Henkisesti hän
toteaa olevansa pohjimmiltaan tamperelainen, jonka työ-




ura toi Helsinkiin. Tampereen
ja Töölön jälkeen menossa on
kolmas T-paikkakunta. Ja hän
viihtyy. Muuton tärkein syy oli
lähellä asuva tyttären perhe,
jonka kolme lastenlasta saavat
nyt etuoikeuden nauttia mummun läheisyydestä. Lapsenlapsia on kaikkiaan seitsemän, viisi poikaa ja kaksi tyttöä.
Hykertelemme molemmat
Tuulikin kertoessa, että Liedossa asuvan toisen tyttären lasten
nimet ovat suoraan Seitsemästä veljeksestä: Eero, Lauri, Aapo ja Venla. Olemme vahvasti samaa mieltä siitä, että kyllä
on valittu lapsille hyvät nimet.
Itse olen famu saman nimisarjan Laurille ja Aapolle.
Valtakunnallisten selvittelytehtävien takia päätoiminen
mummous saa vielä hetken
odottaa. Tuusulassa on toistaiseksi vain maanantai pyhitetty mummun tehtävälle, mutta

jatkossa Tuulikki toivoo enemmän aikaa itselle ja lapsenlapsille. Tosin toive tuskin toteutuu
ennen ensi kevättä, sillä Jokelan tapaus työllistää nyt valtakunnan selvittäjän.

Koulusurmien ennalta ehkäisy
Kauhajoen koulusurma nosti
tänä syksynä julkisuuteen myös
Jokelan koulusurmien tutkintaryhmän ja tutkintalautakunnan
puheenjohtaja Tuulikki Petäjäniemen.   Tutkintaryhmä joutui odottamaan laajoja tiedonsaantivaltuuksia, kunnes eduskunnassa säädetty erillislaki
saatiin hiljattain valmiiksi. Laki
sallii tutkintalautakunnalle laajat valtuudet salaisten tietojen
saamiseen.
Valtioneuvoston asettamassa tutkintalautakunnassa on
asiantuntijoita viidestä ministeriöstä ja onnettomuustutkin-

takeskuksen edustajat. Lautakunta laatii Tuulikin johdolla
suositukset siitä, miten yhteiskunnan eri tahot pystyisivät ennalta ehkäisemään Jokelan
kaltaisia tapahtumia.
Raportti valmistuu todennäköisesti helmikuussa, jolloin
Tuulikki ennustaa   tiedotusvälineiden taas innolla paneutuvan asiaan.
xxxx

Juttutuokiomme
Lasipalatsin
kahvilassa on lopuillaan. Kun
eroamme, Tuulikki huikkaa vielä iloisena ”Kaikki työurani vaiheet ovat olleet innostavia ja
parhaita”, ja kiiruhtaa pirteän
punaisessa syystakissa Kampin
aukion yli kohti seuraavaa tapaamista. ■

Tuulikki
Petäjäniemi
Työ: työelämäkonsultti.
Kotipaikka: Tuusula.
Harrastukset: järjestötoiminta ja liikunta,
Lempiruoka: lesekaurapuuro (Markus-sedän opetuksia).
Lempijuoma: raikas vesi, juhlajuomana Veuve clicquot –
sampanja.
Yöpöydällä: Juha Itkosen Kohti ja Alexandra Marininan
dekkari.
Ajankohtainen: Jokelan koulusurmien
tutkintalautakunnan puheenjohtaja.
Motto: Älä urputa menneestä, suuntaa tulevaan!



VOIMANAISIA
Tekstit: Pirkko-Liisa Enäjärvi-Jantunen, Riitta Sivenius ja Merja Talkamo
Kuvat: Anneli Mylläri ja Merja Talkamo

Alina-Sinikka Salonen venäläisen romanssin tunnelmissa. Säestäjänä valmennuksesta vastannut Galina Khimitsch.

Ensikonsertti 67-vuotiaana
Posti
toi
yllätyksenä
kutsun laulukonserttiin Yksinlauluja eri maista, ensikonsertti, Alina-Sinikka Salonen.
Istuin edelleen hiukan hämmentyneenä Myllypurossa, kun Panis angelicuksen (leivästä enkelten) kaunis laulu täytti voimakkaana kirkon kevätaurinkoisen salin. Alina-Sinikka eläytyi hyvin ja kauniisti esittäessään eri maiden lauluja äänellä, joka soi lujana, sointuvana ja yllättävän voimakkaana.
Yli 50 vuotta kestäneen ystävyyden vuodet ovat opettaneet, että
pitkään kouluhallituksessa ja lopuksi rehtorina työskennellyt   ja
Naisliiton Helsingin Osaston puheenjohtajanakin toiminut luokkatoverini on vastannut usein uusiin
haasteisiin. Ollut yhtäkkiä perustamassa suomalaista koulua Espanjan aurinkorannikolle ja myöhemmin Tallinnaan, kirjoittautunut heti
eläkkeelle jäätyään sisäoppilaitokseen opiskelemaan... Mutta ensikonsertti laulajana 67-vuotiaana!
Alina-Sinikka on vuosia harrastanut kuorolaulua. Viimeiset kolme
vuotta häntä on valmentanut yksinlaulussa Galina Khimitsch,

joka myös säesti konsertin pianolla. Kaikki konsertin laulut esitettiin alkuperäiskielillä, niin suomalaiset Madetojan ja Merikannon laulut kuin saksalaiset, italialaiset ja muutama negrospirituaalikin. Yhteistyö laulunopettajan
kanssa kuului tunteikkaan kauniisti venäläisissä kansanlauluissa.
Yksinlaulajana Alina-Sinikka osoitti oivasti esimerkillään, että kyllä
me naiset osaamme ja pystymme
niin halutessamme. Ja eläkevuosinahan on sopivasti aikaa paneutua mieluisiin harrastuksiin.

Arjan voitokas avaus.
simmästä avauksesta, jonka ulosmenossa vetäisi Merja Talkamo
ja sisääntulossa Sirpa Tuisku. Par
kolmosilla, joita oli neljä, yritettiin
päästä lähimmäksi lippua. Näistä
Sirpa voitti kaksi, yhden Pirkko ja
yhden Riitta.
Kuukautta myöhemmin Sirpa
Tuisku voitti Lohjalla seniorinaisten golfin SM-lyöntipelikilpailussa
sarjan N60. Mahtava tapa aloittaa eläkepäivät! Samassa sarjassa
pelasi myös Merja Talkamo, joka
pääsi sijalle 16.

Naisliiton golfmestareita
Helsingin Osaston Arja Kaartinen voitti Suomalaisen Naisliiton golfmestaruuden 2008, josta pelattiin kesäkuussa Keimolassa Kirkka-kentällä. Helteisessä iltapäivässä ja illassa toiseksi tuli
Sirpa Tuisku, kolmanneksi Riitta Sivenius, neljänneksi Merja
Talkamo, viidenneksi Pirkko Inkeri ja kuudenneksi Anneli Nurmela.
Kilpailu pelattiin 11. kertaa ja
pistebogeyna. Lisäksi kisattiin pi-

SM-mestari Sirpa Tuisku vastaanottamassa palkintoaan.



Teksti: Kirsti Ojala
Kuva: Maija Kauppinen

Kultaisen iän ystävä
”Me ihmiset olemme voimavaroja toinen toisillemme ja yhdessä saamme aikaan ihmeitä”, Maija Valo kiteytti ajatuksensa Minna-Canth seminaarissa
Vaasassa. Esitelmän aiheena oli Kultaisen iän ystäväpalvelut.
”Olen onnellinen eläkeläinen ja
vapaaehtoinen ystävä”, Maija
Valo aloittaa. ”Tätä ennen toimin
sairaanhoitajana, sosiaalityöntekijänä ja viimeiset 24 vuotta Suomen Punaisen ristin, SPR:n sosiaalipalvelusuunnittelijana Länsi Suomen piirissä. Vastuualueitani oli-

vat ystävätoiminta ja kerhotyö. Ystävänä oloa jatkan nyt vapaaehtoisena.”
Maijan puheesta pulppuaa sellainen lähimmäisen auttamisen ja
ymmärtämisen henki, että tajuaa,
miksi hän jatkoi ystäväpalvelua.
Hän on haluttu ystävä.

Joulukorttikin lainattava
Yksinäisyyttä on paljon tämän päivän kiireellisessä maailmassa niin
kodeissa kuin laitoksissa.
Yksin tilastot kertovat vapaaehtoistyön tarpeesta: Suomessa on 850 000 yli 65-vuotiasta,
1 300 000 eläkeläistä ja 300 000
omaishoitajaa.
Moni iäkkäistä on ystävää vailla.
Maija Valo kertoo esimerkin
laitoksessa asuvasta mummosta, jonka huoneen seinällä koreili joulukortti. Kortin hän oli saanut
lainaan viikoksi viereisen vuoteen
mummolta, joka oli saanut sen
edellisenä jouluna. ”Yksikin kortti
voi olla suuri asia”, hän toteaa ja
kysyy, miltä sinusta tuntuisi, jos ei
olisi ketään joka välittäisi.
”Meidän pitäisi muistaa, että
kaiken ikäiset tarvitsevat tukea, ja
yhteisvastuullisuus lähtee meistä itsestämme. Jokainen on vuorollaan
avun tarvitsija ja avun antaja.”
Ystävänpalvelijoita on nykyään
noin 8 000, heistä suurin osa naisia. Mutta enemmän tarvittaisiin.
Maija Valo kertoo, että ystäväksi pääsee esimerkiksi oman paikkakunnan SPR:n osaston kautta.
Myös seurakunnilla sekä eläkeläis- ja veteraanijärjestöillä on ystävätoimintaa.

Suhde rikastuttaa molempia

Maija Valo korostaa, että isoäiti-ikäiset ovat tärkeitä kultaisen iän ystävinä.
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Ystävätoiminta lähtee aina toisen
tarpeista.
”Sen tavoitteena on lieventää
yksinäisyyttä, lisätä turvallisuutta ja
toimia osana suomalaista hyvinvointiverkostoa” Maija Valo luettelee ja lisää, että ystävätoiminta on
vapaaehtoista, palkatonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Ystäväsuhteen alkaessa sovitetaan yhteen osapuolten tarpeet.
Jokainen vapaaehtoinen toimii
voimavarojensa mukaan, jolloin
antoisa ystäväsuhde rikastuttaa
henkisesti molempia. Ystävän tehtävä on välittää toiselle tunne välittämisestä, löytää tästä aarre ja
auttaa sen käyttöön ottoon kannustaen ja kunnioittaen.
”Kun auttaa toista ihmistä voittamaan arkipäivän esteitä, se
mahdollistaa avun saajalle arvokkaan elämän”, Maija Valo tiivistää vapaaehtoisystävyyden, mutta
muistuttaa, että auttaminen vaatii myös tietoa, eläytymiskykyä ja
kunnioitusta.
Tässä auttaa SPR:n ystävätoiminta, joka täyttää ensi vuonna
50 vuotta.

Teksti ja kuvat: Anita Lyyra

Ystävänä ystävälle

Aito välittäminen välittyy
Vanhusten ja sairaiden henkilökohtaisena ystävänä toimitaan
kodeissa ja laitoksissa. Näiden lisäksi ystävinä on vammaisia, veteraaneja, vankeja, maahanmuuttajia ja lapsiperheitä.
Vapaaehtoisille ystäville SPR:ssä
on omat kerhonsa, joissa kerholaiset ovat toistensa ystäviä.
”Ryhmään kuuluminen antaa
hienon tunteen, ja kerhoissa saa
virkistystä, monenlaista tietoa sekä
mielekästä ja tarpeellista toimintaa”, Maija Valo kertoo ja näyttää askelin esimerkin liikuntaohjelmasta: ”Pidempi askel vaikuttaa
ryhtiin, antaa vauhtia ja teho paranee”.
Kerhoissa järjestetään myös erilaisia tapahtumia: ystävänpäiväjuhlia, matkoja, retkiä. Mutta myös
koulutusta.
”Ystäväkursseilla vapaaehtoiset
ystävät saavat tietoja ja ohjausta
muun muassa   vuorovaikutuksesta, toisen kohtaamisesta ja kriisivalmiudesta”, ystävien ystävä kertoo.
Kun äiti tekee vapaaehtoistyötä, oppivat lapsetkin välittämään
ja auttamaan. Hyvän tekemisen
ketju jatkuu. Eli Äiti Teresan sanoin
”Joskus tuntuu, että se, mitä teen,
on kuin pisara valtameressä, mutta ilman tuota pisaraa ei ole valtamerta”. ■

SPR:n Jyväskylän mlk:n Palokan osaston ystävien Lucia-kulkue. Ystävätoiminnassa on mukana myös naisliittolaisia.

Juuri satanut ensilumi vie meidän
ajatuksemme lähestyvään joulun
aikaan. Kuinka nopeasti vuosi onkaan jälleen vierähtänyt! Perheissä alkaa kohta monenlaiset joulua
valmistelevat toimet. Vuosi vuodelta kaupallisuuskin ottaa omansa.
Keskuudessamme on myös
henkilöitä, joiden joulun aika on
hyvin yksinäistä. Mahdollisesti
heillä ei ole enää lähisukulaisia, ja
lapsetkin saattavat asua ulkomailla. Myöskään omia ikätovereita ei
enää ole rinnalla kulkemaan. Heitä asuu vielä paljon yksin kotona
mutta myös  hoivalaitoksissa.
Sosiaalityön ohjaaja Maija
Valo puhui Minna Canth -seminaarissa Vaasassa kultaisen iän
ystäväpalveluista ja niiden avainasemasta tulevaisuudessa. Toiminta onkin huomattu yhteisenä mahdollisuutena yksinäisyyden
poistamiseen. Mukaan on saatu

uusia ystäviä eri puolilta Suomea.
Anti on molemminpuolista.
Joulun aikana moni yksinäinen kärsii yhteisyyden puutteesta.
Tämä on saanut  ystäväjärjestöissä toimivat henkilöt järjestämään
joulun ajan ohjelmaa. Lauletaan,
leikitään, luetaan runoja ja esitetään pieniä näytelmiä. Ja hauskaa on.
Hoivalaitoksien vuodepotilaille
askarrellaan joulukortteja. Kun käsi ojentuu ottamaan toisen kädestä joulukortin ja antaja saa hymyn
kiitokseksi, se tuntuu hyvältä. Katsekin kertoo hyvästä mielestä, kun
sanoja ei enää löydy. Olet koskettanut ystävää ystävänä.
Kokemukseni SPR:n ystävätoiminnasta on, että rinnalla kulkijoita aina tarvitaan.
Joulun aikaa rauhaisaa tahdon
teille toivottaa. ■
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Teksti: Maire Pelttari
Kuva: Yrjö Nurkkala

Kahden kielen
ja kulttuurin rajalla
Siirtyykö vähemmistökieli ja kulttuuri sukupolvelta toiselle? Onko valtakulttuuri se, joka automaattisesti polkee toisen alleen?
Näitä kysymyksiä pohtii moni toisen
kulttuurin alueelle muuttanut. Nii-

Keräämäni aineisto kolmella rajaalueella – Norjan Ruijassa, Venäjän Karjalassa ja Ruotsin Tornionlaaksossa – osoittaa, että suomen
kielen ja kulttuurin siirtyminen suomalaisäidiltä seuraavalle sukupolvelle on aika ongelmallista. Valtion kielipolitiikka on ollut takavuosina   samantapaista kaikilla
näillä raja-alueilla: suomen kielen puhuminen on ollut kiellettyä
koulussa, vaikka monet eivät ole
kouluun mennessään muuta kieltä osanneet. Tämä on   ruokkinut
oman kielen väheksyntää.
Kirjailija Bengt Pohjanen Ruotsin Tornionlaaksosta sanoo, että keskiluokka – opettajat, poliisit,
tullimiehet – häpesi suomen kieltä. Talonpojat eivät ymmärtäneet
hävetä.

Äidin itsetunto tärkeää
”Sirapilla saa enemmän kärpäsiä
kuin tervalla” ja ”aikomukset ajan
vievät, yritykset työn tekevät”.
Näillä periaatteilla kasvatti Suomesta tullut äiti lapsiaan 1950-luvulla Ruotsin Hädenäsissä. Myös
työnteko oli arvossaan: ”Parempi
olla heinäkuorman päällä ja ajatella jumalaa kuin kirkossa ja ajatella heinätekoa”.  Vaatteita ja esineitä paikattiin ja korjattiin, koska
periaate oli ”eihän sen viskaamisella tule miksikään” ja ”se on löy-
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tä pohtii nyt myös kouluneuvos Maire Pelttari, juttumme kirjoittaja. Hän
on tutkinut suomen kielen ja kulttuurin siirtymistä rajavyöhykkeillä eläviltä suomalaisäideiltä näiden lapsille
ja lapsenlapsille.

tymällä hyvä”. Äiti ei ymmärtänyt
liioin hienostelua: ”isot praatit” eivät ole mitään, täytyy näyttää, mihin pystytään.
Äiti itse opetteli ruotsin kielen,
arvosti koulutusta ja piti tärkeänä,
että tyttäret saivat ammatin, jossa oli kuukausipalkka. Molempien tyttärien suomen kieli onkin hyvä ja he kokevat, että kaksikielisyys
on avain kahteen kulttuuriin. Kummankin lapset ymmärtävät suomea, mutta eivät sitä juuri käytä.
Se on aika tyypillistä, kun eletään
kahden kielen ja kulttuurin rajalla.  
Kulttuuri on aina myös itsetuntokysymys. Tämän äidin itsetunto oli kunnossa; hän arvosti oman
kulttuurinsa piirteitä ja vahvuuksia.
Vähemmistöön kuuluvat väheksyvät – ja jopa halveksuvat – usein
kieltään sanomalla ”mie ossaan
vain tätä meänkieltä”.
Kieli elää miljöössä. Sosiaalinen ja kulttuurinen tausta määrää,
kuinka ajatellaan ja puhutaan.  
Moni asia on asenteista kiinni, ja
niihin pitää pyrkiä vaikuttamaan.

Tornionjokilaakso ei ole
kaksikielinen
Ruotsin Tornionlaaksossa asuvat
suomalaisäitien jo aikuiset lapset
kokevat, että suomen kieli on heille tärkeä, koska moni heistä tarvitsee sitä työssään. Esimerkik-

si Matarengissä toimintaterapeuttina työskentelevä Ingela kertoo,
että hänellä on paljon suomenkielisiä potilaita, joten kielen osaaminen on välttämätöntä. Sen sijaan
suomalaisäitien lastenlapset eivät
juuri puhu suomea, vaikka arvostavatkin juuriaan. En finne igen –
ajattelu ei ole täällä arkipäivää,
ylimielistä ajattelua - luokkaeroja
- ei nähdä eikä niitä uskota enää
olevankaan.
Haaparanta-Tornio –alue on
lähes yhteen kasvanutta, yhteistä työ-, opiskelu- ja ostosaluetta,
mutta tästä huolimatta kaksikielisyys ei ole arkipäivää. Torniossa ei
osata ruotsia eikä Haaparannalla
suomea. Ikea taitaa olla ainoa täydellisesti kaksikielinen yritys Haaparannalla. Näinhän ei saisi olla!
Kieli ja kulttuuri säilyvät vain, jos
ne ovat osa yhteiskuntaa.

Suomen kieli katoaa Vienasta
Suomen kielen säilyminen puhuttuna on hyvin epävarmaa Vienan
Karjalassa, ja kielen myötä katoaa ennen pitkää kulttuurikin. Tosin
jotkut kielenoppaistani arvostavat
suomalaisia juuriaan. Esimerkiksi
erään perheen vanhempi tytär on
käynyt lukion Suomessa ja toinen
opiskelee Petroskoin yliopistossa suomen kieltä. Tämä perhe on
kuitenkin harvinaisuus. Ihmisistä ei

Rajasilta yhdistää Tornion ja Haaparannan.
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Keski-ikäiset ja jo seniori-iässä
olevat Suomesta Norjaan muuttaneet arvostavat suomalaista kulttuuria ja kieltä ja ovat opettaneet
sen lapsilleen, mutta lastenlapset
eivät puhu suomea. Kaikki pitävät kuitenkin yhteyttä suomalaisiin
sukulaisiin, ja jokakesäiset vierailut ovat tärkeitä. Pykeijassa, jossa käy paljon turisteja Suomesta,
nuoret opiskelevat suomea, koska
sitä tarvitaan palveluammateissa.
Vesisaaressa on erinomainen kirjasto ja sen suomenkielinen osasto on uskomattoman laaja. Aineistoa kielen säilyttämiseen siis on,
jos vain on tahtoa.
Alatornion osaston jäsen Maire
Pelttari korostaa esimerkin voimaa:
”Miten me käyttäydymme nyt, siten seuraava sukupolvi 20 vuoden
päästä”.
ole tärkeää säilyttää suomen kieltä, sillä he ovat venäläisiä ja venäjän kieli on heille tärkeä.
Suomen kielen elvyttämiseksi
tehdään arvokasta työtä juuri Petroskoin yliopistossa, mutta oman
kulttuurin arvostamisen tulisi lähteä kotoa. Suomen kielen opetus
tähtää lähinnä tulkkien saamiseen
Suomesta tuleville kulttuurimatkailijoille, ei karjalan kielen ja kulttuurin elvytykseen.

Vesisaarelaiset ylpeitä
juuristaan
Vesisaaressa asuvat norjalaiset
nuoret opiskelevat koulussa suomea toisena kielenä ja pitävät sitä tärkeänä, mutta eivät sitä juuri
puhu. Tunnetasolla suomi on kuitenkin tärkeä, ja he ovat   ylpeitä
suomalaisjuuristaan. He iloitsevat suomalaisten menestymisestä jääkiekossa, katsovat suomalaisia elokuvia ja kuuntelevat suomalaista musiikkia, tuntevat Lordin
ja Kaurismäen. Tuttuja ovat myös
monet suomalaiset ruoat, ja sauna
on ehdoton suosikki, koska ”siellä voi parantaa maailmaa”. He toteavat kuitenkin olevansa norjalaisia.
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Kulttuurit rikastavat toisiaan
Tornion Kalevalaisten Naisten
aloitteesta on perustettu kalevalainen yhdistys Ruotsin Haaparantaan. Sen tavoitteena on perinteiden vaaliminen ja siirtäminen sukupolvelta toiselle.  Vastaavaa yhdistystä on yritetty perustaa myös
Venäjälle, mutta sieltä puuttuu vapaaehtoinen   yhdistystoiminta.
Norjassa suomalaisten yhdyssiteenä on Suomi-seura.
Miksi sitten on tärkeää siirtää
suomalaista kulttuuri-identiteettiä
seuraavalle sukupolvelle? Eikö sulautuminen ”valtaväestöön” takaisi helpomman elämän ympäristön
kanssa?
Mielestäni ei, sillä omien juurien tunteminen on rikkautta. Kalevalat, seitsemät veljekset ja
tuntemattomat sotilaat ovat sitä ainutkertaista, myyttistä pääomaa,
jonka jokaisen suomalaisjuurisen
tulisi tuntea. Sen tunteminen selittää kansamme luonnetta ja käyttäytymistä, auttaa ymmärtämään
omia erikoispiirteitämme.
Omat perinteet voi säilyttää,
vaikka elää toisessa kulttuurissa.
Kun kielitaitoinen suomalaisnuori
kohtaa toisen kulttuurin edustajan,
hänen itsetuntonsa on oltava niin
vahva, että hän uskaltaa tunnustaa juurensa. Siipien kasvattaminen on tärkeää, mutta niistä ei ole
hyötyä, ellei ole vahvoja juuria.
Tällaisten juurien kasvattaminen on haaste kalevalaisille naisille. ■

Me suuret ikäluokat olemme kuin puun ja kuoren välissä. Monella on ikääntyneet vanhemmat, jotka tarvitsevat apua.
Muualle muuttaneet lapset ovat
nyt perheellisiä ja tarvitsisivat
myös meitä. Oma työura alkaa
kääntyä loppusuoralle, oikea tai
osa-aikaeläke odottavat. Pian
meillä on aikaa niin lapsille kuin
lapsenlapsillekin.
Isovanhemmuus avaakin uusia ulottuvuuksia. Monen työpaikalla on jo mummokerho,
joka keskustelee pienistä kullanmuruista. Koska monen lapset ovat muuttaneet opiskelun ja
työn vuoksi ruuhka-Suomeen,
mummolaan on usein pitkä matka. Matkan pituus on kuitenkin
asennekysymys. Pääkaupunkiseutu on meiltäkin vain tunnin
lentomatkan päässä.
Uuden vuosituhannen alussa meistäkin mieheni kanssa tuli isovanhempia. Nyt Viivi-tyttö
on tokaluokkalainen ja isosisko.
Tätä kirjoittaessani viime tapaamisestamme on pari kuukautta, mutta joulun vietämme jälleen yhdessä. Oikein odotan, että päästään taas lukemaan mukavia kirjoja. Olen vakuuttanut
Viiville todistajien kuullen, että
luen hänelle ääneen niin kauan kuin hän haluaa, osasipa itse lukea kuinka hyvin. Lukeminen on meidän juttumme, sillä
en ole sukkia kutova tai herkkuja leipova mummo. Onpa käynyt niinkin, että lapsenlapsi alkoi
mummolassa itkeä, että hänelle
on luettu liikaa eikä hän ole ehtinyt leikkiä tarpeeksi. On myös
mukava jutella asioista, joita tapahtui kun äiti tai isä oli lapsi tai kun mummo ja pappa olivat lapsia. Lapset ovat pohjimmiltaan samanlaisia, vaikka olosuhteet ja varustetaso muuttuvat.
Heitä kiinnostaa, millaista oli ennen vanhaan.
Sukupolvien vuorovaikutus
kuuluu myös työyhteisöön, jossa kokemusta ja tietoa siirretään  

Lastenkirjastonhoitaja Mervi Mustonen.
Teksti: Mervi Mustonen  Kuva: Yrjö Nurkkala

Kuulkaa, lapset, isän neuvoja
ja äidin ohjeita

uusille työntekijöille. Oman työpaikkani kaupunginkirjaston tilanne huolestuttaa. Kaikki kirjastonhoitajat jäävät muutaman
vuoden kuluessa eläkkeelle, eikä
työyhteisöömme ole palkattu yli
20 vuoteen yhtään uutta työntekijää! Niinpä  nuorimmatkin lähestyvät viidenkymmenen ikää.
Työyhteisöstämme siis puuttuu
melkein kaksi sukupolvea. Vaikka kirjastojen tiedonhaku on kehittynyt huippuunsa, ei niin sanottua hiljaista tietoa kuitenkaan
löydy netistä eikä koneista. Se
on vain meidän vanhojen päässä ja vaarassa hävitä lähtömme
mukana. Muutamassa vuodessa Tornion on ratkaistava, mil-

laisia kirjastopalveluja täällä tulevaisuudessa tarjotaan. Uskon
ja väitän, että kirja säilyttää asemansa ainakin elämyksiä etsittäessä ja pienten lasten tarpeissa.
Vastuu ympäristöstä ja maailmasta kuuluu myös meille. Millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville? Tällä hetkellä
tilanne näyttää huonolta. Viestejä häikäilemättömästä luonnon
riistämisestä tulee jatkuvasti, eikä kukaan ota tosissaan vastuuta ja vähennä kulutustaan. Ilmastonmuutoksesta puhutaan
paljon, mutta tekoja on vähän.
Saavutetuista eduista ei ole mukava luopua.

Kaikesta huolimatta meidän
vanhojen tulee viestittää toivoa
tuleville sukupolville. Uskoa, että elämä jatkuu ja uusi sukupolvi
ottaa vastuun. Silloin me saamme nauttia lisääntyvästä vapaaajasta ja antaa neuvoja, kun niitä meiltä pyydetään. Sananlaskujen kirjan 4. luvussa on nykyajallekin hyvä elämänohje:
”Kuulkaa, lapset, isän neuvoja,
olkaa tarkkana, jotta oppisitte.
Minä jaan teille hyvää tietoa, älkää siis väheksykö ohjeitani. Itsekin olen ollut isäni opissa ja äitini hoivassa, hänen silmäteränsä.” ■
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Teksti ja kuva: Maija Kauppinen

Hyvä vanhuus – vain
fantasiaako?
”Ainakin vielä kuvittelen olevani ihminen. Ja haluaisin olla edelleen, saada
ihmisen kohtelua – dementoituneenakin.”
Tätä toivoi 75-vuotias nainen eduskunnan kansalaiskeskustelussa. Eikä aiheetta, sillä Suomessa hoidetaan vanhuksia Turun yliopiston yleislääketieteen
professori Sirkka-Liisa Kivelän mukaan paikoin huonommin kuin kotieläimiä.
Väitteensä tueksi vanhusten
hoitoon perehtynyt professori
kertoo, että EU-direktiivin mukaan esimerkiksi lehmiä on
ulkoilutettava
säännöllisesti,
mutta on vanhuksia, jotka eivät
vuosikausiin pääse ulos.
Vanhuksia hoidetaan myös
liikaa psyykelääkkeillä ja heidät diagnostisoidaan esimerkiksi dementikoiksi väärin perustein. Tavallisilta lääkäreiltä
puuttuu tyystin vanhustenhoidon erikoisosaaminen, sillä
1990-luvun lama lopetti sen
koulutuksen. Eikä sitä ole palautettu.
Sirkka-Liisa Kivelä vaatii nyt
vanhusten hoitoon paitsi tiedon
lisäämistä myös asennemuutosta ja konkreettisia toimia.   
Juuri perustetulle vanhusten
etuja valvovalle järjestölle riittää töitä.

Mummon muisto mallina
Mallin hyvään vanhuuteen Sirkka-Liisa Kivelä sai jo lapsena.
”Mummoni oli vahva suomalainen nainen, tasapainoinen ja valoisa, vaikka oli kokenut monenmoista elämänsä
aikana. Mummo sai tuntea läheistensä huolenpidon, sillä
häntä hoidettiin kotona kuolemaansa saakka, viimeiset yhdeksän kuukautta vuodepotilaana. Opin tuolloin, että
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vanhuus on harmonista, onnellista aikaa. Malli jäi syvälle sieluuni, josta se nousi, kun
kiinnostuin 1980-luvulla vanhusten kohtelusta ja hoidosta
Suomessa.”   
Asiaan perehtyminen on
nostanut Sirkka-Liisa Kivelän
vanhushoidon, geriatrian asiantuntijaksi, jonka mielipidettä
kysytään ja jota myös kuullaan.
Keväällä 2006 hän selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vanhushoidon
nykytilan ja antoi siitä omat
kehityshaasteensa. Sittemmin
hän on ollut aktiivisti ajamassa
vanhusten asiaa ajavaa yhdistystä, joka joulukuun 2. päivänä perustettiin.  
”Suomesta on tähän saakka
puuttunut epäpoliittinen etujärjestö, jollainen monessa muussa länsimaassa jo on. Esimerkiksi EU:n kokouksiin, joissa
olen usein asiantuntijana, osallistuu vahvojen seniorijärjestöjen edustajia”, hän kertoo ja
iloitsee, että aktiivisilla kansalaisilla, jotka eivät tyydy vain
sivusta seuraamaan, kun vanhusta makuutetaan märissä
vaipoissa ja syötetään tälle velliä, on nyt väylä toimia.

Unilääkkeen tilalle ulkoilu
Vanhuus ei tule yksin, vaan
usein tautien kera. Iän mukanaan tuomat sairaudet on kuitenkin hoidettava vanhenemismuutokset huomioiden ja vanhusta kunnioittaen eikä työikäisten mitoilla. Tämä vaatii Sirkka-Liisa Kivelän mukaan
erityisosaamista ja tietoa.
”Esimerkiksi uni muuttuu
vanhetessa. Iäkäs nukkuu koiranunta ja sanonta aamun
virkku, illan torkku tulee monelle todeksi. Tämä pitäisi hyväksyä, unohtaa unilääkkeet
ja muistaa, että unettomuutta
ja unen laatua parantaa vaikkapa tunnin, puolentoista kävely.”
Iäkäs myös paranee nuorta
hieman hitaammin. Tosin tässä kuten vanhenemisessa ihmiset poikkeavat toisistaan. Toiset
ovat vanhuksia jo kuusikymppisinä, toiset vasta 80-90 -vuotiaina. Joku pärjää kotona liki
satavuotiaaksi, toinen taas tarvitsee laitoshoitoa pian eläköityään.
Myös erilaisuutta pitää sietää ja hyväksyä. Jos joku haluaa katsoa tv:tä iltamyöhään,
se pitäisi sallia. Samoin seksi ja
pienet makunautinnot.
Iäkkäiden ravinto onkin asia,
josta pitäisi enemmän puhua.
Yleiset ravitsemussuositukset
pätevät 75 ikävuoteen, mutta

sen jälkeen kaloreita ei kannata laskea. Eikä liioin laihduttaa.
Ruoan on oltava täysipainoista,
ja sen on sisällettävä myös rasvaa ja suolaa.   
Erityistä huolta Sirkka-Liisa
Kivelä kantaa psyykelääkkeistä, joita iäkkäät napsivat muun
muassa masennukseen.  
”Kolmen tai useamman psyykelääkkeen käyttö on yleistä.
Ne heikentävät älyllistä kykyä
ja muistia, lisäävät kaatumista ja tapaturmia”, hän toteaa,
mutta korostaa, ettei suinkaan
kiellä lääkkeitä vaan on asianmukaisen lääkehoidon puolesta puhuja.

Muistelu toimii lääkkeenä
Millaista on sitten hyvä vanhuus? Vain fantasiaako?

Sirkka-Liisa Kivelän mukaan
sen ei tarvitse olla fantasiaa,
kunhan asenteet muuttuvat.  
”Tärkeintä on, että vanhusta kohdellaan ihmisenä, vaikka
tämä olisi dementoitunut. Että
hän saa tarvitsemaansa hoitoa
ja voi elää läheistensä kanssa.
Palvelutalo on hyvä ratkaisu,
jos se on kodinomainen, tarjoaa vanhukselle yksityisyyttä,
eivätkä omaiset ja ystävät tätä
unohda.”
Kaikilla ei ole kuitenkaan
omaisia - eikä aina ystäviäkään. Tässä auttaa ystäväpalvelu tai paikka, esimerkiksi kortteliklubi, jonne iäkäs
haetaan. Jossa on musiikkia,
ruokaa ja pelejä, askartelua,
jumppaa, huumoria – ja muita ihmisiä.  
Yhteisöllisyys on tärkeää. Samoin muistelu, sillä sen avulla

vanhus järjestää elettyä elämäänsä. Muistia voi herätellä vanhojen valo- ja elokuvien,
työkalujen, kirjojen ja laulun
asein. Tärkeintä on kuitenkin
kuunnella vanhusta, vaikka tämä satuilisi.  
”Muistelu on yhtä tehokasta kuin lääkkeet”, Sirkka-Liisa
Kivelä toteaa, mutta muistuttaa että myös nykytapahtumien
seuraaminen ehkäisee syrjäytymistä. Ja toivoo, että Yle lukisi
uutisensa hieman hitaammin,
jotta myös hänen 95-vuotias
isänsä ehtisi mukaan.
Suomeen saatiin vanhusyhdistys. Mutta milloin saadaan
valtakunnallinen vanhusvaltuutettu ja joka kuntaan Jyväskylän tavoin vanhusasiamies? ■

Professori Sirkka-Liisa Kivelä soitti laivakelloa merkiksi, että uusi vanhusyhdistys työnimeltään Senioriliike on
perustettu. Kellon hän sai vuosi sitten Naistoimittajilta, jotka nimittivät hänet Vuoden Kellokkaaksi vanhusten
hyväksi tekemänsä työn vuoksi.

17

Teksti ja kuvat: Maija Kauppinen ja Pirkko Riipinen

Kaikki kunnia iäkkäille
Korkea ikä on suuri saavutus muualla maailmassa. Suomessa siitä on tullut
kansantaloudellinen huoli. Kysymykseen, miten siitä selvitään, etsittiin vastausta Vaasassa.

Hotelli Silverian auditorio täyttyi lokakuun ensimmäisenä lauantaina iäkkäiden hoidosta kiinnostuneista naisliittolaisista ja vaasalaisista.

”Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi, sitten kun en ole
enää tuottava yksilö, kohdelkaa
minua silloinkin ihmisenä. Välittäkää minusta, antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi. Antakaa minulle arvokas vanhuus.”
Näin toiveikkain sanoin Vaasan
Suomalaisen Naisklubin puheenjohtaja Seija Lähdemäki avasi
lokakuisen Minna Canth -juhlaseminaarin, jonka teemana oli Ikäihmisten turvallinen tulevaisuus.
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Ja sai oitis palautetta peruspalveluministeri Paula Risikolta:
”Olen ylpeä, että olette ottanut
seminaarinne teemaksi ikääntymisen. Ja toivon, että jaksatte jatkaa, sillä teitä tarvitaan. Tuette yhteiskuntaa ja autatte sitä tulemaan
paremmaksi.”
Pohjalainen ministeri varmaankin tiesi, että vanhusten aseman
parantaminen on ollut alusta alkaen lähellä naisklubilaisten sydäntä. Nyt 90-vuotiaalla klubilla
on 41  asuntoa ja hoivapalveluja
ikääntyneille naisille, kiitos naisten
vuosikymmenten aherruksen.  

Kotona asumista tuetaan
Puheenvuorossaan ministeri Paula Risikko esitteli valtiovallan visioita ikäihmisten palvelujen  kehittämiseksi helmikuussa valmistuneen
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan. Se pohjautuu
edelliseen, seitsemän vuotta sitten
annettuun, jonka Sosiaali- ja terveysministeriö laati Suomen Kuntaliiton kanssa. Nyt mukana oli
myös Stakes.
”Aika muuttui, joten oli tehtävä
uusi suositus”, Paula Risikko totesi
ja lisäsi, että tämä on edeltäjäänsä  

Peruspalveluministeri Paula Risikko
mielestä järjen käyttö on sallittua
vanhusten hoidossa. Kodinhoitajan on saatava pudistella mattoa.
- Kuva: Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia.

inhimillisempi ja halvempi. Ehkäisevät palvelut ovat keskiössä.
Suositus painottaa hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen
tukemisen ensisijaisuutta ja kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen
arviointia.   
Tässä Suomi kulkee muun Euroopan tahtiin, vaikkakin jälkijunassa. Esimerkiksi Tanskassa säädettiin jo 1988 laki, joka kielsi
kokonaan terveyskeskusten tapaiset vanhusten vuodeosastot. Niinpä niitä ei enää ole, vaan vanhuksille on tarjolla monipuolista
kotipalvelua.
”Ei Suomessakaan vanhuksia saa enää ilman lääketieteellistä perustetta makuuttaa   terveyskeskuksen vuodeosastolla”, Paula
Risikko huomautti. On tarjottava
muita vaihtoehtoja.
Valtaosa vanhuksista haluaa
asua kotona. Se edellyttää kuitenkin toimintakyvyn ylläpitämistä ja
kotipalveluja. Ennalta ehkäisevä,
mieltä ja kehoa kuntouttava hoito
on avainsana.

Närpiössä Suomen iäkkäimmät
Kunnilla on nyt aikaa pari, kolme
vuotta muuttaa vanhusten palvelut nykyisestä laitoshoidosta uusien laatusuositusten mukaisiksi.

Niissä ovatkin jo valmistuneet – tai
valmistumassa – suunnitelmat. Tämän lehden sivuilla 21  ja 22  esitellään Hämeenlinnan ja Tornion
mallit.
Myös Vaasassa iäkkäiden palveluja järjestetään. Kaupungissa on toistatuhatta yli 80-vuotiasta ja peräti 400 ennen Naisklubin
perustamista syntyneitä eli yli 90vuotiaita. Ja määrä kasvaa.
”Heidän hoitamiseensa pyritään lisäämään voimavaroja ja
käsipareja.”
apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman totesi.
Ikääntyneiden palvelu on kaupungissa ykkösasia.  
Vaasalaisiakin pitkäikäisempiä
löytyy Närpiöstä, jonka johtava
terveyskeskuslääkäri Björn Forsen kertoi geriatrian eli vanhusten
tautiopin mahdollisuuksista jatkaa
elinikää ja parantaa elämisen laatua.
Teoreettinen maksimi-ikä on
tällä hetkellä 120 vuotta, mutta
sen saavuttaminen edellyttää   hyvien geenien lisäksi sosiaalisten
verkostojen säilyttämistä, myönteistä elämänasennetta ja minäkuvaa, kohtuullista liikuntaa ja
tupakoimattomuutta sekä sairauksien, lähinnä verenpaineen, kolesterolin ja diabeteksen, hoitoa.
Naisten keski-ikä on nyt 82,
miesten 76 vuotta, mutta nousee
kaiken aikaa. Esimerkkiä näyt-

Kuusi Björn Forsenin suosittelemaa tapaa
ehkäistä dementia:

Terveyskeskuslääkäri Björn Forsenin mielestä parasta olisi, jos eläisi
kauan ja kuolisi nopeasti.

o Elä aktiivisesti: jatka mieliharrastusta,
ponnistele henkisesti ja pidä sosiaaliset
verkostot kunnossa.
o Pidä fyysistä kuntoa yllä liikkumalla
säännöllisesti.
o Hoida korkea verenpaine, kolesteroli,
sokeritauti, sydämen rytmihäiriöt ja muutkin
sairaudet sekä vitamiinipuutokset (B12).
o Nauti alkoholia 1-2 annosta päivässä.
o Älä kolhi päätäsi.
o Valitse oikein vanhempasi.
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OTAMME KANTAA
Julkilausuma 4.10.2008, Suomalainen Naisliitto ry

Suomalaista Naisliittoa tarvitaan edelleen
Vaasassa 4.10.2008 järjestetyssä Suomalaisen Naisliiton Minna Canth –seminaarissa peruspalveluministeri Paula Risikko esitteli valtiovallan visiot ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. Esityksessään ministeri nosti esille ikäihmisten turvallisuutta parantavat ja yksinäisyyttä ehkäisevät toimenpiteet. Nämä ovat myös Suomalaisen Naisliiton tehtäviä.
Seminaarin jälkeen Naisliiton syyskokouksessa keskusteltiin 101-vuotiaan liiton tulevaisuusohjelmasta, ensimmäisestä sen historiassa. Ohjelma perustuu järjestön perusarvoihin: tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Naisliiton ja jäsenyhdistysten toimintaa ohjaava teema vuodelle 2009 onkin Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eri sukupolvien ja sukupuolten välillä.
Suomalainen Naisliitto tarjoaa jäsenilleen paikan ja mahdollisuuden kehittävään kanssakäymiseen, harrastuksiin, uuden oppimiseen ja miellyttävään yhdessäoloon. Järjestö on haluttu ja aktiivinen yhteisö, johon liitytään sen arvomaailman, vireän toiminnan ja helpon lähestyttävyyden vuoksi. Jäsenyhdistyksiä on seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Torniossa ja Vaasassa.

Vuoteen 2012 mennessä on valtakunnallisena tavoitteena, että yli 75-vuotiaista
91-92
13-14
5-6
5-6
3

% asuu kotona itsenäisesti tai hänelle suunniteltujen sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin;
% saa säännöllistä kotihoitoa;
% saa omaishoidon tuen;
% on tehostetun palveluasumisen piirissä;
% on vanhainkodeissa ja terveyskeskusten pitkäaikaisilla vuodeosastoilla.

tää Närpiö, jossa asuvat Suomen
pitkä-ikäisimmät ihmiset. Björn
Forsten  kertoi, että ennen kunnallisvaaleja eräskin 106-vuotias kyseli, ketä äänestäisi.

Vanhus on aina arvokas
Elämänkaaren pitenemisestä koituu hyötyä - ja myös haittaa.
Kun tautien eteneminen viivästyy ja kuolemansairaudet pakkautuvat vasta loppuvuosiin, terveiden elinvuosien määrä lisääntyy
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ja elämänlaatu paranee. Vaa´an
toisella puolella ovat   toimintakyvyttömät elinvuodet. Lääketieteen
kehittymisen ansiosta sairauksien
tappavuus alenee, jolloin pitkäaikaissairaiden määrä kasvaa ja he
elävät kauemmin. Se lisää hoitokustannuksia.
Sairauksien ennalta ehkäisy on
siis viisasta inhimillisesti ja taloudellisesti.
Björn Forsenin mielestä kaikissa
terveyskeskuksissa pitäisi olla geriatriaan perehtynyt lääkäri. ”Tämän tehtäviin kuuluisi terveellisten

elämäntapojen edistäminen, kotikäynnit, lääkehoitojen kriittinen
tarkastelu ja depressioiden hoitaminen.”
Myös Naisliiton puheenjohtaja Oili Påwals puhui seminaarin
päättäjäispuheessa vanhuudesta,
mutta ei kustannuksena vaan ilona:  
”Unohdamme ilon ja hyödyn,
mitä iäkkäiltä saamme. Mitä tapahtuisi, jos vanhoja ei olisi?”
Siinä mietittävää meille kaikille. ■

OSASTOT
ALA-TORNIO
Teksti: Kaisu Norrkniivilä   Kuva: Yrjö Nurkkala

Tavoitteena hyvä
ja turvallinen vanhuus

Tornion uusi ikääntymispoliittinen ohjelma takaa, että kaupunki on ikäihmiselle hyvä paikka elää, asua ja osallistua.
Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä tietojen ja taitojen
kehittämiseen. Ikäihmiset ovat myös keskeisiä kulttuuriperinnön nuoremmille ikäpolville siirtäjiä.  
Usein ajatellaan, että ikääntymispoliittisen strategian laatiminen on sosiaali- ja terveystoimen vastuulla.
Kuitenkin monet ikäihmisten hyvinvoinnin ja selviytymisen kannalta tärkeät ratkaisut tehdään kunnissa muualla kuin sosiaali- ja terveystoimessa. Siksi ikääntymispoliittinen strategia on suunniteltava eri sektoreiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Omatoimisuutta tuetaan

Tornion perusturvajohtaja Kaisu Norrkniivilä.
Tornion ensimmäinen ikäihmisten palveluja koskeva
strategia hyväksyttiin vuonna 2003. Sen päivittäminen
tuli ajankohtaiseksi, kun laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopaikkojen järjestämisessä alkoi esiintyä ongelmia. Tänä keväänä sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen.
Sen pohjalta tehtiin uusi ikääntymispoliittinen strategia,
jonka kaupungin valtuusto hyväksyi kesäkuussa.

Ikäihmisten määrä kasvaa
Torniossa 75 vuotta täyttäneiden määrä alkaa kasvaa
vuonna 2015, ja kasvu voimistuu vuoden 2020 jälkeen. Niinpä uutta strategiaa suunniteltaessa oli selvää, että tulevaisuuden palvelutarpeeseen voidaan
vastata vain lisäämällä ennalta ehkäisevää toimintaa,
tukemalla ikäihmisten omia voimavaroja ja panostamalla kotihoitoon.
Sairauksien ehkäiseminen, niiden oikea-aikainen ja
hyvä hoito, esteettömän elinympäristön luominen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen edistävät ikäihmisten
toimintakykyä. Eikä vain fyysistä, vaan myös sosiaalista
ja psyykkistä. Esimerkiksi taiteen on todettu parantavan
ikäihmisen elämän laatua ja edistävän paranemista.
Kulttuuritarjonnassa onkin tärkeää sen saavutettavuus.

Tornion uuden ikääntymispoliittisen strategian tavoitteeksi asetettiin torniolaisten ikääntyminen vireinä ja
hyväkuntoisina. Se kiteytyy sloganina: Tornio – ikäihmiselle hyvä paikka elää, asua ja osallistua.
Visio toteutuu, kun ehkäistään ikääntymisen mukanaan tuomia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä vähennetään ja lykätään palvelujen tarvetta. Keinoja ovat muun muassa ennalta ehkäisevät kotikäynnit,
muistineuvolatoiminnan tehostaminen, ohjattu kuntosalitoiminta, rollaattorireittien rakentaminen, hajaasutusalueiden palvelun kehittäminen ja esteettömien
asuntojen tarjoaminen palvelujen läheisyyteen. Myös
henkilökunta koulutetaan huomaamaan varhaisessa vaiheessa ikäihmisten masennus ja päihteiden liikakäyttö.
Ikäihmisiä kannustetaan osallistumaan tuettuihin
kansalaisopiston opinto- ja harrastuspiireihin ja aktivoidaan osallistumaan järjestöjen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
Vaikka ikäihmisten omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen on tärkeää, yhtä tärkeää on miettiä,
miten palvelut järjestetään, kun vanhus ei enää selviä omatoimisesti. Torniossa palvelurakenteen painopiste asetettiin kotihoidon kehittämiseen. Kotona selviytymistä tuetaan tukipalveluin, oikeilla apuvälineillä,
päiväkeskus- ja yöpartiotoiminnalla ja lyhytaikaishoidolla. Potilaskoordinaattori etsii ikäihmisen ja tämän
omaisten kanssa tarvittavan kotituen ja arvioi, missä
vaiheessa tämä tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa.
Näin tälle varmistetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen hyvä ja turvallinen vanhuus. ■
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HÄMEENLINNA
Teksti: Heli Eskolin  Kuva: Maija Kauppinen 

Käpsäkästi elämisen
syrjässä kiinni
Hämeenlinnaan on valmistumassa kolmas ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2015.

Hämeenlinnan
Osaston puheenjohtaja Ritva Rysä
(vas.) ja Heli Eskolin, joka ”verkonkutojana” on
taitavasti rakentanut ikääntymisstrategiaa.
Kun Hämeenlinnaan vuoden 2009 alussa liittyy viisi kuntaa, on uuden Hämeenlinnan asukasluku noin 65 000,
joista yli 75-vuotiaita on noin 6 300. Ensimmäiseksi työkseen ”uuden” Hämeenlinnan päättäjät saavat punnittavakseen strategian. Sitä on ollut vetämässä tämän kirjoittaja Heli Eskolin.
Strategiatyö käynnistyi vuonna 2007, ja kaikkiaan siihen on osallistunut 250 henkilöä. Työtä on ohjannut mittava ohjausryhmä. Kahden suuren foorumin lisäksi on kuultu
12 ryhmän näkemyksiä hyvästä elämästä, ja suunnitelmista on pyydetty kaksi kertaa yli 30 toimijan arviota.  
Strategian tavoitteena on, että hämeenlinnalaiset saavat hyvän elämän ja laadukkaat palvelut, jotta he ikääntyisivät vireinä ja toimintakykyisinä osana yhteisöä. Että Hämeenlinna olisi hyvä kaupunki ikäihmisille.

Neljä toimintalinjaa
Strategiassa on neljä toimintalinjaa. Ne on rakennettu valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisesti kuten myös palvelut ja henkilöstön tarve. Linjat voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Ikäihmisen omat voimat vahvistuvat ja hänen
osallisuuttaan tuetaan.            
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtana on
omaehtoinen elämä, itsenäiset valinnat ja tasa-arvoinen
osallistuminen. Tavoitteena on hyvän kunnon ja vireyden
ylläpito. Neuvontaa, ohjausta ja tukea saa helposti. Kulttuuripalvelut ovat saavutettavissa ja tieto niistä saatavissa.
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2. Kaupunki panostaa lähiympäristöön ja arkipalvelujen toimivuuteen.                    
Kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto. Rakentamisessa edistetään elämänkaariasumista,  esteettömyys, turvallisuus ja monipuolisuus huomioidaan. Palveluyksiköiden tilat ja ympäristöt ovat viihtyisiä, turvallisia ja liikkumiseen kannustavia.
3. Palvelurakenne on tarkoituksenmukainen,
saumaton ja joustava.
Kotona asumista tukevat päiväkeskukset ovat alueensa
vanhustyön keskuksia ja ennalta ehkäisevän työn tukipisteitä. Korostetaan asumista mahdollisimman pitkään samassa palveluyksikössä. Laitoshoidossa panostetaan hoitoketjun saumattomuuteen eli siihen, että oikea ihminen
hoidetaan oikeassa paikassa. Terveydenhuollon ja kuntoutuspalvelun lähtökohtana on terveyden edistäminen.
Vanhuspsykiatrian ja mielenterveyden palvelut turvataan.
Palvelut vastaavat ikäihmisten tarpeita, oikea jatkohoitosuunnitelma varmistuu nopeasti ja kotiuttaminen sairaalasta hoituu turvallisesti. Palvelut koostuvat kaupungin, yhteisöjen, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin palveluista.
4: Toiminnan arviointi ja kehittäminen ovat osa
jokapäiväistä työtä.
Työntekijöiden motivaatioon kehittää työtään ja osaamistaan kiinnitetään huomiota, vuorovaikutusta ja verkostumista lisätään.  

Asia kiinnosti naisliittolaisia
Olen esitellyt strategiaa eri ryhmille, muun muassa marraskuun 11. päivänä Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan osaston jäsenille, joka itsekin olen. Alustuksen jälkeen
syntyi vilkas keskustelu, mikä kertoo, että kyseessä on mielenkiintoinen, meitä kaikkia koskettava ohjelma, jonka laatimisessa vuorovaikutus ja –puhelu ovat ratkaisevan tärkeitä. Kiitos kaikille mukana olleille antoisasta illasta!
Työmottoni on strategiaa laadittaessa ollut Vanhustyön
keskusliiton toiminnanjohtajan Pirkko Karjalaisen toive:
”Olisi siis koetettava olla mahdollisimman pitkään käpsäkästi kiinni elämisen syrjässä Konsta Pylkkäsen tapaan. Sopivasti hengen ja ruumiin askaretta, jotta pysyy virkeänä.
Mieli avoimena uusille asioille – kohtuullista uteliaisuutta
elämää ja kanssakulkijoita kohtaan tuntien.”
Tämä on hyvä ohje meille kaikille! ■

OULU
Teksti: Terttu Välikangas  Kuvat: Kirsti Ojala

Oulun osasto
puurokauhan varressa

Kaikki valmista
puuron syöjien
aloittaa. Emännät
Tiina Tervaskanto-Mäentausta
(vas.), Terttu
Välikangas, Airi
Virkkunen ja Kirsti
Ojala. Kuvasta
puuttuu Liisa
Mäki.
Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto otti empimättä puurohaasteen vastaan, kun Karjasillan seurakunta ehdotti sille yhteistyötä lokakuisen jumalanpalvelun aamiaistarjoilun valmistamiseen. Osaston naiset
tarttuivat ensimmäisinä puurokauhan varteen ja keittivät  kotoiseen tapaan puuroa neljänviljan hiutaleista. He keittelivät myös kahvit ja teeveden sekä tarjosivat juustovoileipiä. Puuron silmäksi oli margariinia ja
kaupan valmissoppaa.
Muita puurohaasteen vastaanottaneita olivat partiolaiset ja 45-vuotispäiviään viettävä Karjasillan kirkkokuoro. Kirkko kustansi aamiaistarpeet, vapaaehtoiset antoivat työpanoksensa.
Karjasillan seurakunta tavoitteli kolmena lokakuun
sunnuntaina puuroaamiaisella ystävällistä ja läm-

mintä seurakuntalaisten kohtaamistuokiota. Arveltiin, että aamiaiselle tulijan on helppo istahtaa vieraankin viereen puurolle, jutustella kuulumisiaan ja
tulla tutuksi. Puurolle lähdön uskottiin myös helpottavan lapsiperheiden tuloa kirkkoon ja tuovan valoa yksinäisten ihmisten aamun aloitukseen. Naisliiton Oulun osaston tavoitteena oli puolestaan
yhteisöllisyyden tukeminen sekä terveellisen ja edullisen puuroaterian oikeaan arvoon nostaminen.
Mukavaa puheensorinaa kuunnellessa oli helppo todeta, että tavoitteet saavutettiin - ainakin osittain. Aikaisen aamun puurolle tulijoita oli viitisenkymmentä
ja heissä kaikenikäisiä: taaperoita nuorine vanhempineen, harmaatukkaisia työpestinsä tehneitä, yksin
tulevia opiskelijoita ja työssä kulkevia. ■

Karjasillan kirkko

on keskellä ”kylää”, perinteisen tiilenpunaisen rakennusmassan helmi. Se on Karjasillan seurakunnan pääkirkko. Muita pyhiä rakennuksia ovat Kastellin ja Pyhän Andreaan kirkot sekä Kaukovainion
ja Maikkulan kappelit.
Vuonna 1963 valmistuneen Karjasillan kirkon on suunnitellut arkkitehti Kalevi Lankinen, ja sinne mahtuu 700 sanankuulijaa. Julkisivua hallitsevat epäsymmetrisine kaarineen ns. enkelinsiipi-ikkunat.
Alttaritaulun korvaa pronssinen Kristus-veistos, Oulussa lapsuutensa
viettäneen kuvanveistäjä Essi Renvallin työ. Veistos kuvaa taiteessa
harvinaista Kristuksen toista tulemista esittäen hänet nuorena ja voitokkaana, kun ”Hän palaa suuressa voimassa ja kunniassa”. Kirkkotekstiilit, jotka esittävät vanhoja kristillisiä vertauskuvia, on suunnitellut taiteilija Dora Jung. Kirkkosalin yhteisöllisyyttä ilmentävät
keskikäytävättömät penkkirivit.
Karjasillan seurakuntaan kuuluu 34 000 jäsentä, ja se on Oulun
ev.lut. seurakuntayhtymän toiseksi suurin seurakunta Tuiran jälkeen.
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VAASA
Teksti Pirkko Riipinen  Kuvat: Maija Kauppinen

Komiaa tuloo oltua
kun tietää miston kotoosin!
Eri puolilta Suomea saapui lokakuun alussa ilahduttavan suuri joukko naisliittolaisia Vaasan Naisklubin 90-vuotisjuhlaan. Myös klubin yhteistyökumppanit
osallistuivat runsaslukuisasti.

Suomalaisen Naisliiton puheenjohtajat Liisa Temisevä
(vas.) ja Oili Påwals onnittelevat kymmenen vuotta
nuorempaa jäsenjärjestöä. Onnitteluja vastaanottavat Naisklubin puheenjohtaja Seija Lähdemäki Pirkko
Koskiahteen ja Soilikki Suorannan kanssa.

90 komiaa toimintavuotta oli tiivistetty myös kuviin.
Koostetta esittelee
sen koonnut Pirkko
Riipinen.

Juhlallisuudet alkoivat vastaanotolla hotelli Silveriassa. Ensimmäisenä juhlivien naisten käsiä ehti puristamaan Vaasan kaupungin edustaja, pian myös
ystävät Nordea Pankin Vaasan konttorista ja Vaasan Suomalaiselta Klubilta. Vaasalaisia naisjärjestöjä edustivat Vaasan Kokoomuksen naiset sekä Yrittä-

jä- ja Teatterinaiset, Sotilaskotiyhdistys, Hietalahden
martat ja Kvinnoförbundet, sekajärjestöjä taas Vaasan Sydänkerho, Kansalliset Seniorit, Setlementtiyhdistys ja Hengitysliiton Vaasan osasto.
Myös emojärjestö eli Suomalainen Naisliitto ja sen
kuusi osastoa kuuluivat onnittelijoiden joukkoon. Oli

Hotelli Silverian ravintolasali täyttyi juhlivista naisliittolaisista.

Päivi Luhtala johtaa Vaasan Naiskuorolaisia.
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ilo nähdä tuttuja, joista moni muisteli vuosi sitten pidettyjä liiton ja Ala-Tornion osaston satavuotisjuhlia.       
Kaikkiaan onnittelijoita oli viitisenkymmentä, jotka
edustivat pariakymmentä tahoa. Valtaosa heistä toi
toivotun ruskean kirjekuoren Klubin Hoiva- ja Virikerahastoon, moni myös kukkakimpun, adressin ja toimintaansa tai aluettaan esittelevän kirjan.
Iltajuhlien punaisena lankana oli vieraiden toivomuksesta pohjalaisuus vaasalaisten esittämänä.
Klubin puheenjohtajan Seija Lähdemäen tervehdyksen jälkeen ohjelmaa jatkoi paluumuuttaja Prahasta, viulutaiteilija Ninja Jakobsson, joka johdatti
lempeästi viulullaan  kuulijat odottamaan illan muita
korvan, silmän ja suun nautintoja.
Kirjailija Eeva Kontiokari, klubin jäsen, on monissa runoissaan ja tarinoissaan paneutunut kysymykseen, millainen on pohjalainen nainen. Vastaus löytyy
Eevan omasta kirjasta Seittemääsorttia: ”Akka tahtoo
aina olla paras. Ei se sovinnolla vähempähän tyyry.
On sitä taistelutahtua…”.
Seuraavan oli vuorossa Vaasan Naiskuoro, vuonna 1927 Klubin perustama Naiskuoro, joka esiintyi
klubin ”rahankeruu- ja huvitilaisuuksissa”. Kuorolaiset lauloivat Päivi Luhtalan johdolla Kai Chydeniuksen säveltämiä Lauri Viidan runoja ja pohjalaisen kansanlaulun.
Ohjelman lomassa nautittiin illallista: graavattua
siikaa, savustettua porsasta ja punajuurijäätelöä.
Runoja naiselta naiselle lausui taiteilija Marjatta Lohikoski, klubin jäsen hänkin. Marjatta, jolla oli
juuri ollut 40-vuotistaiteilijajuhla, sai kuulijat seuraamaan sekä kansanrunon iloista poljentaa että vakavampaa pohdintaa elämästä Eeva Heilalan ja Tadeuz
Rosenwitzin runojen kera. Ylimääräisenä vaadittiin
vielä kansanruno.
Lopuksi räväyttivät 75-vuotisjuhlaansa äskettäin
viettäneet Vasamattaret. Viisi lähes seitsemänkymppistä naista tanssi ”Säkkijärven polkkaa” tuolien kera!
Toini Koskisen ohjaama vauhdikas esitys sai uusintana yleisöönkin liikettä, joka toivottavasti jatkuu.
Ennen juhlaillan päättymistä klubia onniteltiin
vielä puhein. Vaasan Suomalaisen Naisklubin kunniapuheenjohtaja Eeva Kauppi toivotti vanhustyölle onnea ja jatkuvuutta. Vaasan Suomalaisen Klubin
puheenjohtaja Hannu Luukkonen toi klubinsa tervehdyksen. Naisliiton Helsingin Osaston puheenjohtaja Leena Krohn onnitteli vaasalaisia pitkäaikaisesta menestyksekkäästä toiminnasta ja liiton kunniapuheenjohtaja Raija Virtanen muisteli onnittelupuheessaan aikoja, jolloin Ritva Hyöky oli Vaasan klubin puheenjohtaja ja toimi aktiivisesti liitossa.
Vaasan Suomalainen Naisklubi iloitsi vieraistaan
ja hauskasta yhdessäolosta, toivotti heille hyviä unia
ja tervetulleiksi kauniiseen Merenkurkun kaupunkiin
uudelleen. ■

Kunniapuheenjohtajat Eeva Kauppi
(oi.) ja Raija Virtanen.

Vasamattaret Säkkijärven polkan tahdissa.

Rita Kurhela (oik.) voi huokaista: klubin 90-vuotisjuhlat
onnistuivat hyvin. Vierellä liiton kunniapuheenjohtaja
Raija Virtanen ja varapuheenjohtaja Liisa Temisevä.
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HELSINKI
Teksti ja kuvat: Maija Kauppinen

Puheenjohtajan
kutsusta Loviisassa
”Korvapuustit ovat lämpimiä, termoskannuja ja kuppeja on eri puolilla taloa”,
Oili Påwals, puheenjohtajamme, toivottaa 55 naista tervetulleiksi ja avaa portin. ”Talomme on tänään avoinna vain naisliittolaisille.”
päivää Naisliiton Helsingin Osaston perinteiselle kulttuuriretkelle ei voisi olla.

Linna keskellä kaupunkia

Oili Påwals avaa 150 vuotta vanhan puutalonsa portin.

Huomautus on tarpeen, sillä Oilin kotikatu, Kuningattarenkatu, pullistelee väkeä. Loviisassa vietetään tänä elokuisena lauantaina perinteistä Wanhassa wara parempi eli WWP-tapahtumaa, ja lähes 30 vanhaa
taloa on avannut porttinsa uteliaitten tulla ja mennä.
Kun niiden lisäksi joka kadunkulmassa on kirpputori
ja joka toisella kadulla antiikkikauppa, sopivampaa
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Yksi avoimista taloista on Bongan linna, kirkkoa vastapäätä oleva patriisitalo. Sen omistaa nykyään helsinkiläispariskunta Riitta Nelimarkka ja Jaakko Seeck.
He ostivat talon kymmenen vuotta sitten ja kunnostivat sen ateljee-galleriaksi, jossa on esillä Riitta Nelimarkan töitä 1970-luvun animaatiopiirroksista 2000luvun suuriin villareliefeihin.
Yleisölle Bongasta on avoinna vain galleria, mutta me pääsimme kurkistamaan myös yksityispuolelle.
Ja samalla ihailemaan itse taloa ja sen sisustuksellisia yksityiskohtia.
Monituhatneliöisen Bongan rakennutti pietarsaarelainen Lovenetskyn pariskunta 1900-luvun alussa asunnokseen. Arkkitehtina oli Th. Hjelt ja tyylisuuntana jugend. Kansalaissodan jälkeen talo siirtyi
Baumgartnerien suvulle, joka muutti sen nykyiseksi italialaista uusklassismia ja funkkista myötäileväksi
graniittilinnaksi. Ulkoapäin talo on kolho, mutta sisältä viihtyisä avarine huoneineen ja valoisine lasierkkereineen. Seinissä on kauniita tammipaneeleita, ovissa
taitavasti hiottuja fasetteja ja ovien yläpuolella metsästysretkien muistomerkkejä, trofeita. Eli kotoisten
hirvien mutta myös antilooppien täytettyjä päitä.
Eikä safarimetsästäjänä ole ollut vain Jaakko; valokuvissa poseeraa myös aseellinen Riitta, metsästystutkinnon suorittanut.
Perhekuvia voisi tutkia ja talossa vaellella kauemminkin, ellei retken vetäjä, Leena Krohn, ilmoittaisi,
että Oili jo odottaa.

Leipurin puoti sinisenä salonkina
Vaikka Bongan linnalla on ikää yli sata vuotta, se on
keski-ikäinen verrattuna Påwalsien 1850-luvulla rakennettuun taloon, jonka ovista yksi on 1700-luvulta.

HELSINKI
Påwalseilla talo on ollut vuodesta 1979.
”Asuimme 1970-luvulla kolme vuotta Loviisan kirjailijatalossa ja ihastuimme tuolloin kaupunkiin niin,
että aloimme haeskella omaa taloa. Kun tämä Kuningattarenkadun talo tuli myyntiin, ostimme sen”, Oili kertoo sinisessä salongissa. Se on talon päädyssä,
josta suuri ikkuna avautuu kadulle.
Aikoinaan se oli näyteikkuna, sillä huoneessa oli
leipurinpuoti. Sivulla oli ovi, josta asiakkaat tulivat
puotiin. Ovi on nyt suljettu, ja taloon tullaan sisäpihalta.
Talossa on asunut räätäleitä ja leipureita, nyt se on
Påwalsien taidolla ja rakennuksen henkeä kuunnellen
kunnostettu kakkoskoti. Samalla heistä on tullut osa
pikkukaupungin elävää yhteisöä.  
Oilinkin talossa viihtyisi pitempään, mutta punainen ranneke – pääsylippu – houkuttaa liikkeelle, tutustumaan avoimiin WWP-taloihin. Niitä on peräti 24,
ja lähes jokaisella on mielikuvitusta siivittävä nimi:
Leivonpesä, Riemumaisterin huvila, Jaettujen ajatusten talo, Merimiehen mökki, Komendantin yrttitarha,
Pitkänpöydän talo, Jatkuva esteettinen elämys...
Mistä näistä aloittaisi?

Naisliittolaisten retken ensimmäinen kohde Loviisassa oli Ungernin linnake. Kuvassa Leena Pohjanloimu
(vas.), Helena Eklund ja Rauni Auvinen.

Venäläisvallan alla yli sata vuotta
Valitsen puhuttelevimman ja lähden Köydenpunojantielle, Riemumaisterin huvilaan. Tunnelma tässä toistasataa vuotta vanhassa talossa on tsehovilainen: iso
lasikuisti, jossa leveälierinen nainen lukee venäläisklassikoita, kustavilaista kalustusta. Kirjastossa avataan sukututkimuksen reittejä, joista moni vie itärajan taa.
Venäläisyys onkin tämän vuoden teema. Eikä aiheetta, sillä Loviisa on ollut 108 vuotta osa Venäjää.
Ruotsin vallan aikaa kesti 64 ja itsenäisyyden aikaakin on ollut vasta 91 vuotta.  
Jos Riemumaisterin huvila on yksityiskohtiaan
myöten valmis, siitä kivenheiton päässä oleva Merimiehen mökki on alkutekijöissään, vaikkakin romanttisen vanhahtavaksi tuunattu. Mökki on Loviisan vanhimpia, pystytetty jo 1700-luvulla. Uudet omistajat se
sai vuosi sitten.
Matkalla Mariankadun taloaarteisiin ohitan Suolatorin, Laivasillan punaisine suola-aittoineen ja  2006
valmistuneen pakettijahti Österstjernanin. Alue on väkeä mustanaan, haitari soi ja kojuista leviää loimulohen  tuoksu. Nälkä kuitenkin unohtuu, kun astun junataloon. Tässä esteettisten elämysten kakkoskodissa
asuu kolme sukupolvea. Yhteinen kohtaamispaikka
on talon keskellä ruokasalissa ja keittiössä, muutoin
kumpikin perhe saa halutessaan olla omissa oloissaan.
Viimeistään Mariankadulta voi lähettää kiitokset
arkkitehti Elmar Badermanille. Hänen  sitkeytensä ansiosta vanha puukaupunki selvisi villistä 1970-luvusta pintanaarmuin.

Tilintarkastajamme Tuula Hirvonen Bongan linnassa.

Påwalsien talo Kuningattarenkadulla.
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Isokenkäisten ruokapaikassa
Bongaan kohteita sitä mukaa kuin niitä eteen tulee.
Ja sen mukaan, mahtuuko sisälle vai ei. Sillä mitä
pitemmälle iltapäivä ehtii, sitä enemmän sinisiä kertakäyttötöppösiä kenkien päälle sujautetaan. Niinpä
yliarkkitehdin kakkoskoti Degerbynkadulla yllättää;
olen ainoa kävijä. Talo on valmistunut 1900-luvun
alussa, jugendin aikaan, ja ammattitaidolla ja -tyylillä kunnostettu. Yläkerran katseenvangitsija on purkutöiden yhteydessä löytynyt hormisto, johon on kerätty
kolmen piipun hormit.
Naapurissa Degerbynkujalla on lounaspaikkamme, jo 1660-luvulla kievarina toiminut Degerby Gille.
Sittemmin se on ollut aateliskotina, lasarettina, museona, kouluna, herrasmiesklubina – ja nyt jälleen tavallisten kulkijoiden ruokapaikkana. Tai ei aina aivan
tavallisten. Juuri meitä ennen siellä ruokaili autonomisen ajan venäläisvaikutusta pohtineen seminaarin
luennoitsijoita: kulttuuriministeri Stefan Wallin,   professori Matti Klinge, arkkitehti Aulis Tynkkynen...
Saaristolaispöytä on runsas ja maineensa ansaitseva. Samaa ei voi sanoa palvelusta, mutta varmaankin
tiuskinta on tilapäistä, kiireen aiheuttamaa. Naisliittolaiset sivuuttavat sen sivistyneesti, ja kiitokset onnistuneesta päivästä puheenjohtajille, Oilille ja Leenalle,
ovat runsaat. Moni ajatteli varmasti laillani: Loviisaan
täytyy tulla ensi vuonna uudelleen. Sillä näkemättä jäi
vielä monta taloa, puutarhaa ja antiikkikauppaa.
Neiti Nokkoseenkaan kaikki eivät ehtineet. ■

Aurorankadun toimiston keittiö näytti tältä remontin
alkaessa.

Kirjaston kirjahyllyt peitettiin muovein.

Näkymä puutalo-Loviisasta.
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Niina Vuolajärvi väliaikaistoimistossa Snellmaninkadulla.

HELSINKI
Teksti: Maijaliisa Kaistila  Kuvat: Maijaliisa Kaistila ja Merja Talkamo

Puoli vuotta evakkotaivalta

Helsingin Osaston toimintaa on viime toukokuusta lähtien pyöritetty eri paikoissa. Syy kiertolaiselämään on Aurorankadun kiinteistön putkiremontti.
Osaston toimintaa vakinaisen kokouspaikan puute rikastutti.
Aurorankadun tilojen alasajo alkoi jo keväällä. Olimme varautuneet pakkaamaan kesän kynnyksellä tavarat remontin tieltä, mutta keittiön yllättävä kosteusvahinko varhensi sitä. Niinpä toimisto siirrettiin loppukevääksi kokoushuoneen nurkkaan, jossa sihteerimme
Sanna Lehtinen ahkeroi.
Toimistolle löytyi väliaikaistila Kruunuhaasta Suomen Kotitalousopettajien liitosta, jonne kesäkuun lopulla ”majamme” muutti. Sanna pakkasi huolella
mapit ja koneet, käärimme matot rullalle, tilasimme tilataksin – ja sitten kohti Snellmaninkatua. Siellä Sanna
kokosi näppärästi työasemansa pöydän kulmalle ja sijoitti mapit arkistokaappiin. Meillä oli jälleen toimisto.

Nyt upouusi keittiö
Koska varsinaista työmaata olivat eteishallin lisäksi pihanpuoleiset huoneet, niistä siirrettiin kaikki siirrettävä
pois. Keittiön vuosikymmeniä palvelleet kalusteet pääsivät vanhuuden lepoon roskalavalle. Tätä kirjoittaessani keittiö on kunnossa ja osa astioista jo kaapeissa.
Entiseen verrattuna keittiö on valoisa ja toimiva. Kyllä
siellä Helsingin Osaston emännän Kyllikki Suorsan
kelpaa loihtia maukasta syötävää jäseniltoihin. Kauan
odotettu parannus on astianpesukone. Tosin se tietää
astioiden uusimista, sillä yli neljän vuosikymmenen takaiset kahvikuppimme eivät kestäne konepesua.
Putkiremontti aiheuttamalta kivipölyltä suojasimme
kirjaston seiniä kiertävät kirjahyllyt muovihupuin ja vältymme – toivottavasti – näin jok´ikisen niteen imuroinnilta. Suojusmuovia ja oranssinkeltaista teippiä kului
ainakin melkoinen määrä.
Myllerryksen keskellä vaihtui myös liiton ja osaston järjestösihteeri, kaksikin kertaa. Sannan tilalle tuli
elokuun lopussa Niina Vuolajärvi. Hän aloitti työnsä harvinaisen hankalassa tilanteessa, mutta asiat sujuivat, josta Niinalle suuri kiitos. Hän luopui kuitenkin
työstään opiskelukiireittensä vuoksi, joten nyt paluumuuton alkaessa meillä on taas uusi sihteeri. Laura
Kimari saa oman diplomityönsä naisliittolaiseen elämään toimiston järjestämisessä.

Antoisaa kiertolaiselämää
Osasto piti kevään viimeisen jäsenillan Suomen Valkonauhaliitossa Bulevardille. Tila oli monelle tuttu tou-

kokuisesta Kirjan ja ruusun päivästä. Bulevardilla aloitettiin myös syyskausi, kun jäsenemme, geologi Maija
Haavisto-Hyvärinen kertoi korukivistä. Hänellä oli
kalupakki täynnä kiinnostavia näytteitä, ja monella oli
mukana myös omia koruja.  
Lokakuun jäsentilaisuus vei meidät ydin-Helsingissä
olevaan MTK:hon, jossa Paula Viertola kertoi järjestöstään ja maataloustuottajien tilanteesta. Puhe pani
meidät miettimään hintapolitiikkaa ja sitä, kuinka kauan saamme kotimaista ruokaa, jos tuottajan osuus euron ruisleivästä on neljä senttiä.
Marraskuun ilta Marttaliitossa oli suosittu; peräti
50 jäsentämme halusi kuulla Hilkka Huttusen esitelmän terveellisestä ruoasta. Martta-aate tuntuu muutenkin olevan lähellä jäsentemme sydäntä; toimiihan
kumpikin järjestö perustajansa Lucina Hagmanin hengessä. Martat ovat muuttamassa Uudenmaankadulta
Kamppiin, joten remontin jälkiä oli myös siellä.
Sääntömääräinen syyskokous, johon osallistui nelisenkymmentä jäsentä, pidettiin juhlavassa Nordean
yrityskonttorissa Kaivokadulla. Arvokas kivitalo valmistui 1913 Vakuutusyhtiö Kalevan pääkonttoriksi. Sotien jälkeen se oli Helsingin Suomalaisen Säästöpankin
pääkonttorina ja syyskokoustilamme johtokunnan salina. Tummat puupaneelit, katon koristekuviot ja upeat,
joskin heikkotehoiset valaisimet loivat kokoukselle upeat puitteet. Nordea tarjosi ennen kokousta ajankohtaisia sijoitusvinkkejä ja virallisten asioiden jälkeen pientä
purtavaa ja juotavaa.
Osaston kirjalauantait löysivät hyvän paikan Töölön
kirjaston Mika Waltari -salista. Perinteistä kahvitarjoilua emme voineet järjestää, mutta ilman kahvikuppostakin kirjan ystävät ovat osallistuneet kiitettävästi.
Bridgen ystävät ovat sen sijaan joutuneet hillitsemään pelihimojaan koko syksyn, sillä vasta marraskuun lopussa he pääsivät tuttujen pelipöytien ääreen.

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Nyt voi todeta, että vuosia etukäteen pelätty remontti sujui melko kivuttomasti. Kiitos puheenjohtajamme
hyvien järjestösuhteiden olemme saaneet kiinnostavia
vierailupaikkoja, ja kuukausikokoukset samoin kuin
muukin toiminta on innostanut reippaasti väkeä liikkeelle. Mutta uskon jokaisen meistä mielihyvin taas ensi vuonna tulevan Aurorankadulle, tuttuihin ja entistä
ehompiin tiloihin. ■
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Teksti: Marja-Leena Jaakkola
Kuvat: Maija Kauppinen

Kirjalauantaimme
Mika Waltarin salissa
Meillä liitossa on kirjallisuudenystäville oma kirjakerho, kirjalauantai. Kokoonnumme yleensä kerran kuukaudessa, lauantaina, Aurorankadun tiloihin
– tosin menneenä syksynä olemme olleet Töölön kirjastossa remonttia paossa
– ja asetumme pitkän pöydän ympärille ja sohville kahvikupin ääreen ja keskustelemme kirjallisuudesta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja niissä sana
on vapaa.
Kirjalauantailla on vetäjänsä. Puheenjohtajana on innostunut ja innostava Riitta Sivenius, jäseninä Vappu Isosomppi-Hakkarainen, Marja-Leena Jaakkola, Maijaliisa Kaistila, Ulla Pitkänen ja Satu Postpischl.
Ideoimme yhdessä Riitan ehdotusten pohjalta aiheet ja ajankohdat.

Kukin meistä ottaa esiteltäväkseen
aihekokonaisuudesta jonkin mieleisensä alueen tai näkökulman.
Nämä lyhyet alustukset ja niiden
pohjalta syntyvä keskustelu tuo jokaiselle, niin alustajalle kuin kuulijalle, jotakin uutta tietoa tai näkemystä. Olemme esitelleet muun
muassa   naisdekkaristeja ja -no-

belisteja, uusia nuoria runoilijoita
ja terveyteen liittyviä kirjoja. Eeva
Kilpi ja Hella Wuolijoki ovat saaneet omat lauantainsa. Vuoden
viimeisenä kirjalauantaina olemme yleensä esitelleet kirjastotoimikunnan vuoden aikana hankkimia
uutuuksia.

Marraskuun kirjaksi valittu Isän huone kokosi Töölön kirjaston Mika Waltari -salin täyteen kirjallisia naisliittolaisia.
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Mika Waltarilla julma naiskuva

Isien työtä kunnioittava kirja

Kaksi tytärtä mukana

Menneen syksyn ensimmäinen kirjalauantai omistettiin Mika Waltarille, olihan hänen syntymästään kulunut sata vuotta. Aiheena
oli Millaista naiskuvaa Mika Waltari piirtää? Materiaalia riitti, sillä
Waltarin tuotanto käsittää kaikkiaan 38 romaania. Oli yllätys kuulla, että lähes kaikki hänen romaaniensa naishahmot on nähty mieskertojan näkökulmasta ja että kulloisenkin mieskertojan kertomuksissa naiset ovat lähes aina yksipuolisesti kohtalokkaita ja julmia,
pahimmillaan varsinaisia syöjättäriä. Vielä suurempi yllätys oli kuulla, että Mika Waltarilla ei ole proosassaan lainkaan sivistyneitä, koulutettuja, työssä käyviä ja itsensä
elättäviä naisia! Ja kuitenkin hänen lukijakuntansa on naisvaltaista!

Marraskuun kirjalauantain aiheena oli oman jäsenemme Kaarina Lampeniuksen - kirjailija- ja
tyttönimeltään Salan - toimittama
Isän huone, jonka hän itse esitteli. Se on omassa lajissaan ainutlaatuinen.
Kaarina Lampenius on tehnyt
elämäntyönsä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, SKS:ssa. Hän
tuli sinne ylioppilaskesänään kesätöihin 1957, opiskeli työn ohessa, kohosi kirjallisuusarkiston johtajaksi ja jäi 43 työvuoden jälkeen
eläkkeelle 2001. Sekä työssään että opinnoissaan hän tuli tuntemaan
useimmat suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat. Kirjassaan hän
kertoo hauskasti, miten ensimmäisinä vuosina SKS:ssa hänen askeleensa kulkivat ahkerasti Hallituskatu 1:stä yliopistoon, kun taas
hänen professoriensa ja esimiestensä askeleet kulkivat luentojen
jälkeen yliopistosta Hallituskatu 1:
een, tutkimustyöhön. Näitä tutuksi
tulleita suomen kielen, itämerensuomalaisten kielten, suomalaisen
kansanrunouden, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin vaikuttajia
olivat Martti Haavio, Lauri Hakulinen, Jouko Hautala, Toivo Itkonen, Rafael Koskimies, Matti Kuusi, Martti Rapola, E. A. Saarimaa,
Matti Sadeniemi, Lauri Simonsuuri, Aimo Turunen ja Toivo Vuorela.
Kaarina Lampenius sanoi, että nyt,
kun olemme tulleet aikaan, jolloin
näiden kaikkien nimiä ei enää löydy uusimmista hakuteoksista, hän
halusi koota kirjan, joka kunnioittaa heidän työtään, pidentää heidän muistoaan ja valaisee sitä uudesta näkökulmasta.
Niinpä hän pyysi kahtatoista tytärtä, jotka olivat tulleet vuosien varrella tutuiksi erilaisista
yhteisöistä, kirjoittamaan parinkymmenen liuskan mittaisen esseen isistään. Kaikki suostuivat.
Näin saatiin henkilökohtaiseen
muisteluun myös naisnäkökulma.
Kirjan loppuun hän kokosi isistä, äideistä ja kirjoittaneista tyttäristä ja heidän elämänkaaristaan
hakemiston. Se auttaa lukijaa tarkistamaan ja yhdistelemään henkilöitä ja asioita.

Kirjan esittelytilaisuuteen Kaarina Lampenius oli kutsunut mukaan kaksi kirjoittajaa, Toivo Itkosen tyttären Marja Itkonen-Kailan ja Rafael Koskimiehen tyttären Anna Kerttu Wiikin. Kirjaesittelyn jälkeen käydystä keskustelusta huomasi, miten monet kirjan tarinat ja ajankuvat vertautuvat
omiin muistoihimme ja kokemuksiimme ja nostavat pintaan uusia.
Siksi tuntui, että kirjalla on erityisen paljon annettavaa niille meistä, jotka olemme kirjoittajien kanssa suunnilleen samaa ikäluokkaa.
Nuoremmille se on valokuvineen
perinpohjainen esitys helsinkiläisten kulttuuriperheiden perhe-elämästä ja arjesta menneinä vuosikymmeninä. ■

Leo Tolstoi ymmärsi naisia
Lokakuun aiheena oli Leo Tolstoi: naisen paikka sodassa ja rakkaudessa. Tolstoi on naiskuvaajana Waltarin täydellinen vastakohta. Hän kuvaa naisia suurella ymmärtämyksellä ja rakkaudella hän taitaakin olla maailmankirjallisuuden taitavin ja ihailluin naisen
kuvaaja. Teema on hänen käsissään ehtymätön: jatkuvassa lapsivuoteessa kuihtuva perheenemäntä on yhtä uskottavasti kuvattu kuin
Pietarin seurapiirien ranskaa puhuva aristokraattikaunotarkin. Eikä Tolstoi tee eroa nuoren tai vanhan naisen välillä. Suurenmoisimpia naiskuvia ovat Sodan ja rakkauden Natásha Rostóva ja Anna
Karéninan nimihenkilö.
Tuona kirjalauantaina kävimme läpi muun muassa Leo Tolstoin kreivillistä mutta vaiherikasta henkilöhistoriaa Ulla Pitkäsen
alustuksen pohjalta. Riitta Sivenius
puhui aiheesta poiketen tolstoilaisuuden vaikutuksesta Arvid Järnefeltiin ja maamme kirjallisuuteen.
Satu Postpischlin laaja esitys Anna
Karéninasta äidin roolissa oli julkaistavaksi kelpaava tutkielma, joka onkin tulossa seuraavaan Minnaan.

”Toivon lukuiloa ja sitä, että tulette
kirjan perhepiiriin”, Kaarina Lampenius toivotti omistuskirjoituksia
kirjoittaessaan.
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KIRJAVIISAAT
Sirniöläisiä sotavuosina
1939-44 Kirjeet kertovat
Toimittanut
Liisa Päätalo
Omakustanne 2004

Liisa Päätalo kirjoitti kirjan vanhempiensa sota-aikana kirjoittamien ja vastaanottamien kirjeiden
pohjalta. Kirjeet olivat säilyneet
Posion Sirniössä Heikkilän Raatariaitan vintillä. Kirjeet ovat osa sota-ajan historiaa ja niistä paljastuu
ihmisten suhtautuminen ankeisiin
oloihin. Kirja on kunnianosoitus
Suomen itsenäisyyden   puolesta
kaatuneille sankarivainajille. “He
eivät olisi elämäänsä antaneet, se
otettiin,” sanoo kirjailija. Kirja on
kunnianosoitus myös sirniöläisille
kotirintamalla olleille naisille. Sirniö oli talvisodan aikana sotatoimialuetta ja Liisa Päätalon äiti jäi
raskaana olevana Sirniöön, hän
odotti Liisaa. Kirjeessään hän kirjoittaa mm. anopilleen  huolenaiheesta, miten hänen käy, kun synnyttämisen aika tulee.
Jatkosodan syttyessä kesäkuussa 1941 sirniöläiset naiset korjasivat heinät ja viljat vanhusten ja lasten kanssa ja tekivät kaikki maatalojen työt. Huoli rintamalla olevista läheisistä jaettiin keskenään ja
surun hetkellä tuettiin toinen toisiaan.
Kirjeet olivat tärkeä tiedon kulkuväline. Sirniössä oli vain muuta-
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ma radio ja puhelin,  uutiset olivat
sensuroituja ja posti kävi vain pari kertaa viikossa. Kirjeissä oli tarkkoja kuvauksia kotitapahtumista,
kuolleista ja syntyneistä sekä neuvoja puolin ja toisin.
Liisa Päätalo on tallentanut kirjeet alkuperäisessä muodossa. Lähes jokaisen kirjeen lopuksi hän
kertoo niissä esiintyvien henkilöiden taustat ja selventää lukijalle tekstissä olevien asioiden yhteyksiä.
Kirjan alussa on mielenkiintoinen kuvaus Sirniön historiasta, samoin Liisa Päätalon vanhemmista
Yrjö Alasirniöstä ja Aili Huovisesta.
Kirjassa on 145 alkuperäistä kirjettä ja useita valokuvia sekä sotaajan lomakkeiden jäljennöksiä.
Katkelmia kirjeistä:
Yrjö rakas! Kotona 12.3.1940
Sydämelliset kiitokset siitä rakkaasta ja tervetulleesta kirjeestä jonka
sain ilokseni tänne yksinäisyyteen.
Kiiruhdankin heti vastaamaan, olin
juuri puuhailemassa tätä pakettia
sinulle Pääsijäiseksi, vaikka tuskin
sieltä löytyy ensimmäistäkään mikä Pääsijäistä muistuttaa, en edes
munija saanut vaikka koitin kaikkeni ja toiseksi on sokeri pula.
Kyllä osaatkin oikein isällisiä
neuvoja antaa matkalle lähtiessä,
onhan niistä aika paljon vaikeuksia
kaikista asijoista, mutta kyllä kaikki
lopultakin hyvin järjestyy kun kärsivällisesti odottaa…..
Kirjoitan tässä samalla valtakirjan postin mukana “huh” miten suuremmoista on saada rahaa
500 markkaa yhdellä kerralla, ei
ole näytettykään kauvaan aikaan.
Passitouhu on tosin aikaa järjestynyt, kuten tiedät siitä asti kun nämä seudut julistettiin sotatoimi alueeksi, niin silloin heti meille järjestettiin passit, että niillä pääsee kulkemaan ja onhan apuna Lottain jäsenkortti….
Vaan etkö tosin rupija ajattelemaan lomasta, kun minäkin menen
Pintamolle. …Väinö, Pesiö ja Riihi
Kalle on määrätty Oulaisiin, Ahtihan on kotona, Jannelan Aarne on
lomalla.
Aili
Ailin ei tarvinnut toteuttaa matkasuunnitelmaa, sillä talvisota loppui
seuraavana päivänä13.3.1940.
Yrjö Rakas! Sirniö 4.4.40

Rakkaat terveisemme vauvan kanssa……Olihan se Jumalan kiitos hyvä että kuitenkin näin kaikki pyörähti ja rauha tuli, ettei tarvinnut lähteä mailmalle keikkalehtimaan…
Kirjeet kertovat monipuolisesti aikuisten, lasten ja vanhusten elämästä vaikeissa olosuhteissa ja lopulta evakossa. Niistä saa koskettavan käsityksen vuosia kestäneestä sota-ajasta ihmisten arjen keskellä. Liisa  ennätti kasvaa jo lähes
5 -vuotiaaksi sodan aikana ja perheeseen syntyi toinenkin lapsi.
Liisa Päätalo on tehnyt merkittävän kulttuuriteon tallennettuaan
vanhempiensa kirjeet kirjaksi sekä tutkittuaan asioiden todellisuuden  ja selvitettyään sukunsa ja kotikylänsä historiaa. Katso kirjailijan
yhteystiedot   Oulun Osaston kotisivuilta.
- Kirsti Ojala.

Naiset valistuksen virittäjinä
Eija Jämbäck
Suomalainen Konkordia-liitto ry
Yliopistopaino 2008

Suomalainen Konkordialiitto tunnetaan apurahoista, joita on lähes
vuosisata jaettu ammattiin valmistuville naisopiskelijoille ja tiedenaisen uralle lähteville. Sen sijaan rahaston luoneet naiset ovat jääneet
unhoon. Niinpä syyskuussa ilmestynyt Naiset valistuksen virittäjinä

on tervetullut. Kirja kertoo liiton
synnystä, mutta sitä enemmän toiminnan mahdollistaneista rahastolahjoittajista, naisista, jotka testamenttasivat omaisuuttaan liitolle. Joku antoi Mathilda Bohmin tavoin kaiken omaisuutensa, toinen
taas Olga Oinolan lailla jakoi sitä myös muille naisjärjestöille. Varsin moni – Tilma Hainari, Paula af
Herlin, Mandi Hannula... – lahjoitti liitolle syntymäpäivärahastonsa,
jota myöhemmin itse tai omaiset
kartuttivat.   
Konkordia-liiton kirja puhuttelee naisliittolaisia erityisesti, koska siinä kerrotaan Naisliiton toimintaan keskeisesti vaikuttaneesta Olga Oinolasta. Tämä Leppävirralla syntynyt opettaja oli liiton
keskushallinnon jäsen alusta asti
ja toimi puheenjohtajana kahteenkin otteeseen. Naisliiton hyväksi
tehty työ täydentyi huomattavalla
testamenttilahjoituksella. Konkordia-liitolle Olga Oinola testamenttasi omistamansa huoneiston Kasarminkadulta ja toivoi, että apurahoja jaettaessa etusija annetaan
”kristillis-siveellisen maailmankatsomuksen omaavalle, ei tupakoivalle naiselle”. Toivetta on ollut
mahdotonta täyttää, sillä apurahan hakijoilta ei ole kysytty maailmankatomusta tai suhdetta tupakointiin.
Testamenttilahjoittajien
pienoiselämänkertojen lisäksi kirjassa esitellään kolme kunniajäsentä:
Martta Mustakallio, Mirja Huuhka ja Maija Pekkarinen. Näistä viimeksi mainittu oli peräti 36 vuotta
hallituksessa, josta 20 vuotta puheenjohtajana. Edelleen vireä 93vuotias ravitsemustieteen professori paljastaa kirjassa vireytensä
salaisuudeksi seniorivoimistelun ja
kuntosaliharjoittelun.
Kiitoksen ansaitsee myös taitto, minkä ansiosta kirja on kaunis ja tekstin ylivallasta huolimatta
helppo lukea. Jokaisesta 24 naisesta on muotokuva ja muutama
kuva liiton juhlista ja juhlakokouksistakin. Lukijaa ilahduttaa erityisesti lopussa oleva rahanarvonkerroin, jonka avulla voi muuttaa
1893-1986 markat vuoden 2006
euroiksi.
- Maija Kauppinen.

Henkosia,
haiku-tankalangoin

Eeva ja Kari Holma
Omakustanne 2008

Eeva ja Kari Holman yhteistyönä

valmistunut runokirja neuloo lukijansa sana- ja kuvalangoin silmukoituun mielikuvitusverkkoon.
Säesääntöjen tiukkuus on haastanut kirjoittajan onnistuneesti.
Kuvitelmat parasta mielen suggerointia ja minän manipulointia.
Kirja on täynnä kontrasteja, kuten
tekijänsäkin:
Tyyni vesi, levottoman laguuni.
Riemukas havainto luotaa syviin
vesiin
Jos saisin noin hyvät unenlahjat
viinasta,
olisin aina päissäni.
ja pysähdyttää virran
Avarat pallot
liikkuvat joka suuntaan
painovoimatta
mieli kahleeton leijuu
vain kehollamme rajat.
pulputen taas ajatuksia roiskien:
Värivärinää
pintaa syvempää kaipaan
alitajuntaa
siinä ihmisparan maalaan
ja itseni luon.
Tunteiden säästöä;
vihainen jo kätellessä
hyvästely sitten helpompaa.
Haikut, tankat ja henkoset, henkäykset, onnen hetket, pölövästin
päästöt ja muut runokirjan osaset,
joilla teos on jäsennelty, on usein
puettu aforismin muotoon. Ne ei-

vät avaudu nopeasti lukien.
Miten luodun käy
jos jumalat alkavat hullutella?
Fyysisesti, näin tiiviisti pakattuina, ne tuntuvat ajavan toisiansa takaa, eikä niiden väliin ole
helppo mahtua. Ilmavampi asettelu olisi tarjonnut runot sopivina annoksina. Kirjan sisällössä
on materiaalia vaikka useampaankin julkaisuun.
Kiire huohottaa ajatukset hajalle.
Vitsin vääntäjä on käsityöläinen.
Vitsin kertoja hengen työläinen.
Kirjan taidokkaat tekijät ovat saaneet ansioistaan kunniamaininnan
Päätalon Möllärikilpailussa kesällä 2008.
- Kristiina Haukkamaa.

Fredrika Charlotta
o.s. Tengström,
kansallisrunoilijan vaimo
Merete Mazzarella
Tammi 2007

Suomen ensimmäisen naistoimitta-

jan viittaa on sovitettu milloin Tekla Hultinin, milloin Minna Canthin
harteille. Tosiasiassa Fredrika Runeberg oli ensimmäinen naistoimittaja. Jo 1930-luvulla hän kirjoitti, käänsi ja tiivisti artikkeleita
Helsingfors Morgonbladiin niin,
että jokin sen vuosikerta oli enemmän hänen kuin puolison, J.L. Ru-
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nebergin kynästä.  
Lehtijuttujen lisäksi Fredrika Runeberg kirjoitti novelleja, jatkokertomuksia ja historiallisia romaaneja, joista tunnetuin Rouva Katarina Boije ja hänen tyttärensä julkaistiin Naisten Äänessä jatkokertomuksena. Hän perusti Porvooseen rouvasväen yhdistyksen ja
köyhien tyttöjen koulun. Hänen nimensä mainitaan myös, kun mietitään, kuka lausui naisvapausliikkeen syntysanat.
Voiko tällaista naista pitää vain
Runebergin torttujen ”keksijänä”?
Merete Mazzarella todistaa kirjassaan Fredrika Charlotta o.s.
Tengström (Tammi 2007), ettei voi.
Ja nostaa Johan Ludvigin varjosta älykkään, käytännöllisen Fredrikan, josta itse Zacharias Topelius sanoo ”... hänessä oli jotakin
sellaista, mikä enimmäkseen oli
piilossa mutta veti vertoja hänen
miehensä nopealle älylle joskaan
ei neroudelle, sellaista mikä oli ilmaisuiltaan ja käsityskyvyiltään
hienompaa kuin Runebergin”.
Fredrika olikin sopiva kumppa-

ni kansallisrunoilijalle. Älyllisesti
tasavertainen ja itsenäinen,   mutta myös niin uhrautuva ja anteeksiantava, että nykylukijaa suututtaa. Vaikka kirjassa ei kurkistella
nykylehtien tavoin runoilijakodin
sänkykamariin, J.L:n ihastuksista kerrotaan paljon. Fredrika kärsi näistä – vaieten tai sairastumalla. Eräänlaista vallankäyttöä sekin.
Kuten vaatimattomuus.
On Fredrikan – ja lukijan - onni, että Merete Mazzarella, kirjailija ja kirjallisuudentutkija, on kirjoittanut tämän Svenska Litteratursällskapetin tilaaman populaarishistoriallisen elämäkerran. Kirjailijana hän ymmärtää sen älyllisen
levottomuuden, joka pakotti Fredrikan kirjoittamaan.
”Kirjoittaminen on minulle ehdoton tarve”, tämä tunnusti jo
nuorena. Eikä tarve vähentynyt iän
myötä – päinvastoin – sillä hänessä heräsi halu tulla oikeaksi kirjailijaksi J.L:n tavoin. Voi vain aavistaa, miltä Fredrikasta tuntui, kun
taloudenhoito - kuusi poika ja iso,
vieraista usein täyttyvä talo - vei

ajan ja voimat niin tyystin, että hänen täytyi tyytyä pätkäkirjoittamiseen. Ja sitten kun aikaa olisi ollut,
puoliso sairastui. Kolmetoista vuotta Fredrika hoiti tätä omaishoitajana, luki tälle päivät pitkät ja oli aina läsnä. Kirjeet ystäville ja lapsille olivat ainoat, mihin aika ja ajatukset riittivät. Ja niihinkin oli aikaa vain aamutuimaan, kun potilas vielä nukkui.     
Fredrikan ohella lukija tutustuu
kirjassa myös muihin 1800-luvun
naiskirjailijoihin. Vaiettuihin ja vaiennettuihin. Heistä ei jälkipolvi ole
tiennyt senkään vertaa kuin Runebergin torttujen Fredrikasta. Nyt
Merete Mazzarella valottaa näitä
kiitettävästi. Sen sijaan tuon ajan
naisliikkeestä kerrotaan kirjasta
hyvin vähän, samoin kuin Fredrikan toiminnasta yhteisönsä hyväksi. Sitä jäin hyvin kirjoitetusta, monipuolisesta kirjasta kaipaamaan.
- Maija Kauppinen.

JÄSENENÄ VAIKUTAT
Suomalainen Naisliitto ry
O Haluan liittyä jäseneksi.
O Haluan tietoa Suomalaisesta Naisliitosta.
Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti
Lisätietoja ja sähköpostiyhteys:
www.suomalainennaisliitto.fi
naisliitto@kolumbus.fi
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Suomalainen Naisliitto ry
Aurorankatu 17 A 11
00100 HELSINKI

Puhdistus
Sofi Oksanen
WSOY 2008  

Sofi Oksasen Puhdistus on hämmentävä kirja. Intensiivinen, paljas
ja ahdistava. Silti sitä ei voi jättää
kesken ennen kuin viimeinenkin sivu on luettu. Ja sittenkin kertomukseen on palattava uudelleen. Mietittävä, onko tarina totta vai vain
kirjailijan mielikuvitusta.
Puhdistus kertoo kahdesta naisesta: Aliide Truusta, joka elää itsenäistyneessä Virossa ja Zarasta, venäläistytöstä, joka on ajautunut Vladivostokista ilotytöksi Berliiniin. Näiden kahden suhde paljastuu pikkuhiljaa pienessä länsivirolaisessa mökissä. Avaimena on
vanha valokuva, jossa on Zaran
äiti ja tämän sisar, Aliide. Paljastumisessa ei ole kuitenkaan riemua,
sillä samalla alkaa purkautua pahuuden, syyllisyyden ja häpeän
vyyhti. Eikä vain heidän, vaan koko maan. Suvun naisten kokemusten kanssa ja kautta käydään läpi Viron lähihistoriaa. Ajasta, jolloin Neuvostoliito miehitti maan,
aikaan, jolloin suurvalta hajosi ja
Viro itsenäistyi.
Kirjaa lukiessaan toivoo, että
naisiin kohdistuva väkivalta olisi
vain kirjailijan mielikuvitusta.  Että
Zaran koulutus prostituoiduksi ei
olisi totta. Valitettavasti se on totta,
samoin lasten raiskaukset. Kirjan
juoni pohjautuu tarinaan, jonka
kirjailija - Jyväskylässä asunut, virolaisen äidin ja suomalaisen isän
tytär – kuuli lapsena. Nuori virolainen tyttö oli 1940-luvulla piilottanut äitinsä kanssa haavoittuneen
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sotilaan kotiinsa. Kylää hallinneet
neuvostoliittolaiset saivat asiasta
vihiä ja tyttö haettiin kuulusteltavaksi yöllä. Hän tuli aamulla kotiin, mutta ei enää koskaan puhunut. Häpeä oli liian suuri.
Sofi  Oksasella on seksuaalisesta ahdistelusta omakohtaisia kokemuksia, mutta päinvastoin kuin
kirjansa naiset hän kertoi niistä julkisesti. Käpälöijä, kansanedustaja,
kielsi tapahtuneen, ja todistajien
puuttuessa asia raukesi.
Puhdistus-kirjan mottona on
Paul-Erik Rummon säe ”Kaikilla
seinillä on korvat ja korvissa kultaiset korvarenkaat”. Seinissä lymyävien korvien merkitys avautuu
suomalaiselle helposti, sen sijaan
kultaisten korvarenkaitten salaisuus ratkeaa vain historian kautta. Pakkosiirtojen seurauksena
maahan tuli ihmisiä, jotka olivat
virolaisten silmin sivistymättömiä
moukkia. Virolaiskodin piiriin kuuluvan estetiikan ja siisteyden vaalimisesta ja naisten sievästä pukeutumisesta kasvoi hiljainen protesti.
Se oli sanatonta vastarintaa aikana, jolloin aktiivinen ja aseellinen
vastarinta oli mahdotonta.
Puhdistus   syntyi ensin näytelmäksi, jota esitettiin Kansallisteatterissa loppuunmyydyille katsomoille 2007-2008, ja vasta sen
jälkeen kirjaksi. Samalla sen aihepiiri laajeni: häpeän rinnalle nousi muita ajankohtaisia, universaaleja teemoja.
Puhdistuksesta on otettu useita painoksia ja käännetty useille
kielille, viimeksi venäjäksi. Samalla se on tehnyt Sofi Oksasesta yhden mielenkiintoisimmista nykykirjailijoista, jota kutsutaan, kuunnellaan ja palkitaan, viimeksi Finlandia-palkinnolla - ja jolta jo odotetaan uutta kirjaa.  
- Maija Kauppinen.

Hallitus
Oili Påwals, puheenjohtaja
Laaksotie 11 A
02700 Kauniainen
Liisa Temisevä,
varapuheenjohtaja
Eräpolku 5
41470 Rutalahti
Marja-Riitta Tervahauta,
rahastonhoitaja
Kulleronkatu 1 A 9
95430 Tornio
Maija Kauppinen
Arvi Kariston katu 15 as. 12
13100 Hämeenlinna
Rita Kurhela
Raastuvankatu 51 as. 16
65100 Vaasa
Maila Perälahti
Rauhankatu 1 G 73
13100 Hämeenlinna
Eila Saarinen
Tuomikatu 7 A 19
15520 Lahti
Airi Virkkunen
Iniöntie 4 A 9
90100 Oulu
Raija Virtanen,
kunniapuheenjohtaja
Kivimäentie 12
01620 Vantaa
Osastojen puheenjohtajat
Alatornio
Marja-Riitta Tervahauta
Kulleronkatu 1 A 9
95430 Tornio
Helsinki
Leena Krohn
Itämerenkatu 12 F 126
00180 Helsinki
Hämeenlinna
Ritva Rysä
Hattelmalantie 51
13100 Hämeenlinna
Jyväskylä
Liisa Kuusela
Tellervonkatu 21 A 11
40200 Jyväskylä
Lahti
Eila Saarinen
Tuomikatu 7 A 19
15520 Lahti
Oulu
Tiina Tervaskanto-Mäentausta
Sauvatie 11
90230 Oulu

Takakannen kuva:
Tornion upouusi kauppakeskus Rajalla - På Gränsen avattiin lokakuun
lopussa. - Kuva Yrjö Nurkkala.

Vaasa
Seija Lähdemäki
Rantakatu 11 A 7
65100 Vaasa
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Naisen elämää paratiisissa
Suomalaisen Naisliiton ja sen osastojen koulutuspäivä on
lauantaina 7. helmikuuta 2009 kello 12-16
ravintola Kaisaniemessä Helsingissä
Ohjelma:
Kello 12:00 Päivän avaus, koulutustoimikunta
12:10 Musiikki-laulutervehdys
12:30 Onko naisella varaa olla varautumatta vanhuuteen, tutkija
Laura Kalliomaa-Puha, Kela
13:10 Työelämää vai elämäntyötä. Naisyrittäjän päivä
perheyrityksessä, hallituksen
puheenjohtaja Marjo Raitavuo, EM Group konserni
13:50 Kevyt kenttälounas: lohi-siikaseljankakeitto, leipä & voi, kahvi/
tee, Runebergin torttu
14:30 Naisen vaikenemisesta seurakunnassa, kirjailija-pappipohdiskelija Jaakko Heinimäki
15:10 Mitä ihmettä vaimo siinä näkee? Sananen naisen ja tavaratalon
150-vuotisesta romanssista, taidehistorioitsija-kirjailija Anna
Kortelainen
15:50 Loppukeskustelu
16:00 Päivän päätös
Koulutuspäivä on kaikille avoin. Se maksaa Naisliiton jäsenille 17,
ulkopuolisille 20 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset 29. tammikuuta mennessä
Naisliiton toimistoon
email naisliitto@kolumbus.fi tai puh. 0440 699 277
Tervetuloa!
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