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Palveluja ikääntyneille on - mistä rahat?

PUHEENJOHTAJALTA

Helmikuussa osallistuin Jyväsky-
lässä Kansalaisyhteiskunnan tut-
kimus- ja kehittämispäiville, jos-
sa tarkasteltiin kansalaisyhteis-
kunnan nykytilaa ja pohdittiin, 
miten aktiivista kansalaisuutta 
voidaan edistää.

Tilaisuus oli kaksipäiväinen. 
Esitelmöitsijät käsittelivät aihet-
ta eri näkökulmista. Tutustuttiin 
teoriaan ja käytäntöön sekä yh-
teistyön merkitykseen. Esitelmi-
en ja keskustelujen lisäksi ohjel-
maan kuului ryhmätyöskentelyä. 
Ryhmiä oli �3 ja jokaisella oma 
teemansa. Valitsin ryhmän, jos-
sa tarkasteltiin ikääntyvää kan-
salaisyhteiskuntaa; olemmehan 
Liitossa usein puhuneet ikäänty-
neiden asemasta ja heidän mää-
ränsä lisääntymisestä. Sama nä-
kyy kansalaisjärjestöissä; nekin 
ikääntyvät. Tämä tulee vaikutta-
maan tulevaisuudessa sekä ikä-
ryhmien että sukupolvien välisiin 
suhteisiin.

Mielenkiintoisimpia työryhmien 
alustuksista oli professori emeri-
ta Briitta Koskiahon selvitys sosi-
aali- ja terveyspalveluiden mark-
kinoinnista, josta hän kertoo 
myös viime vuonna ilmestynees-
sä kirjassaan Hyvinvointipalve-
luiden tavaratalossa. Yksityis-
yritysten tunkeutuminen julkisel-
le sektorille on näkynyt etenkin 
Isossa-Britanniassa, joka on ollut 
tässä tiennäyttäjänä. Siellä etsit-
tiin jo viime vuosisadalla yksityi-
seltä puolelta apua julkisen puo-
len rahoitusvaikeuksiin, ja nyky-
ään yksityiset hoitokodit ovatkin 
vallanneet markkinat.

Ikääntyneiden rahahuolet ovat 
Isossa-Britanniassa kasvaneet hoi-
tokotien yksityistyessä. Jos itse-
maksavan asukkaan vuositulo 
on yli �8 400 euroa, hän mak-
saa hoitopaikasta jopa enem-
män kuin mitä kunnat maksavat 

vastaavasta. Vaikeuksia on ai-
heuttanut myös se, että vuosina 
�000–�006 eläkkeet Isossa-Bri-
tanniassa ovat nousseet noin �0, 
mutta hoitokotien maksut keski-
määrin 5� prosenttia. Voidak-
seen maksaa hoitokotimaksun-
sa vanhat ihmiset ovat joutuneet 
jopa myymään omaisuutensa. 
Onneksi hoitokotien valvonta on 
nykyään lujittunut.

Vaikka ikääntyneille palveluja 
tarjoavien yksityisyrittäjien, sää-
tiöiden ja järjestöjen osuus so-
siaalipalveluista on viime vuo-
sina Suomessakin lisääntynyt, 
valtio ja kunnat tuottavat niistä 
edelleen suurimman osan. Mut-
ta kuinka kauan, sillä sosiaali-
palveluiden kilpailuttaminen ja 
ulkoistaminen lisääntyvät. Pal-
veluiden kysyntä kasvaa, sillä ih-
misten elinikä on noussut. Kun 
miesten keskimääräinen elinikä 
oli �960-luvulla sama kuin kan-
saneläkkeelle pääsyikä eli 65 

vuotta, �990-luvulla se oli jo lä-
hellä 80 vuotta.

Palveluja kaivataan. Kun olin 
alkuvuonna Senioriliiton perus-
tamiskokouksessa, siellä keskus-
teltiin vilkkaasti – jopa kiivaasti – 
tarvittavista palveluista ja niiden 
puutteista. Silloin kuului selkeä ja 
kuuluva naisen ääni, joka ilmoit-
ti kaiken mainitun olevan saata-
villa, mutta mistä rahat. Tähän ei 
kukaan vastannut.

Soitin kotikuntani sosiaalivi-
rastoon ja kyselin, miten paljon 
yksityisen sektorin palveluasu-
mista kunnissa yleensä on ja mi-
ten paljon omassa kunnassani. 
Ensimmäiseen kysymykseen vir-
kailija ei osannut vastata, mut-
ta kertoi, että pohjoisemmassa 
Suomessa sitä on vähänlaises-
ti, koska yksityisyrittäjiä on siel-
lä vähän. Kunnassani, joka on 
pieni, yksityistä palveluasumis-
ta on noin �0 prosenttia. Laitos 
veloittaa tällaisessa asuvan net-
toeläkkeestä noin 80 prosenttia, 
loput maksaa kunta. Hoitokus-
tannukset yksityisten ylläpitämis-
sä laitoksissa ovat korkeat. Kuu-
kausimaksut ovat keskimäärin  
3 500–5 000, joskus jopa 7 000 
euroa.

Haluan tässä kiittää teitä jo-
kaista menneen syksyn ja talven 
työskentelystä ja innostuksesta 
naisasiaan. Ensi syksyn ajatus-
ten lähtökohdaksi kerron, että 
kevätkokouksessa tehdyn tiedot-
teen vuoksi tiedostusvälineiltä on 
tullut puhelinkyselyjä, mitä Suo-
malainen Naisliitto aikoo teh-
dä iäkkäiden naisten peliriippu-
vuuden estämiseksi. Tässä meil-
le ajatuseväät kesäksi, josta toi-
von kaunista ja antoisaa. ■

Kesäterveisin
Oili Påwals
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TILKKUJA

Aidon tiedon tyttäret 

KOONNuT: MAIJA KAuPPINEN

Oppineet naiset kirjaksi

”Täysin erilainen ja paljon tasa-ar-
voisempi”, kirjailija Marjo T. Nur-
minen vastasi Naisliiton Helsingin 
Osaston jäsenillassa kysymykseen, 
millainen maailmamme olisi tä-
nään, jos tiedenaiset olisi hyväksytty 
esimerkiksi 300-400 vuotta sitten. 

Onkin käsittämätöntä, että puo-
let ihmiskunnan aivokapasiteetis-
ta on jäänyt käyttämättä vain siksi, 
että naiset suljettiin �800-luvulle 
saakka tiedeyhteisöjen ulkopuo-
lelle. Ja niistäkin, jotka harjoittivat 
tiedettä – heitä on ollut yhtä kau-
an kuin tiedemiehiä – historioitsi-
jat vaikenivat.   

Tieteenfilosofiaan erikoistunut 
toimittaja Marjo T. Nurminen ei 
vaiennut, vaan tutki tieteen tyttäriä 
3 500 vuoden ajalta. Valitsi heistä 
�5, joiden tarinat julkaisi kirjana. 
Aikaa tähän meni kaksi vuotta. Vii-
me joulukuussa Tiedon tyttäret sai 
Tieto-Finlandian.  

Anopista kaljapussipoikiin

”Miniä voi sanoa anoppiaan ka-
malaksi ja arvostella, mutta ei toi-
sinpäin. Anopin ei ole soveliasta 
kertoa, ettei pidä miniästään ei-
kä varsinkaan kirjoissaan”, nau-
rahti kirjailija, professori Mere-
te Mazzarella puhuessaan kau-
koisoäitiydestään Kirjan ja ruusun 
päivänä Bulevardilla. 

Päivän teemana oli Lapset ja 
nuoret. 

”Lapsuus on liian lyhyt silloin, 
kun vanhemmat elävät elämä-
töntä nuoruuttaan lastensa kave-
reina”, kirjailija Tuija Lehtinen 
vastasi esitelmänsä otsikkokysy-
mykseen Onko lapsuus liian ly-
hyt. Tuija on kirjoittanut 60 lasten 
ja nuorten teosta, joista puhumas-
sa kiertää kouluja. Niissä �6-�7 
-vuotiaat pojat saattavat asettua 
eturiviin ja kysyä, pelkääkö hän 
heitä. ”Miksi? Minulla on saman-
lainen kotona, napautan.” 

Kaljapussipojat, aikuisiksi vart-
tuneet nuoret miehet, jotka eivät 
saa otetta elämästä, oli kirjailija 
Mikko Rimmisen aihe. Esitys kir-
voitti vilkkaan keskustelun ja poh-
dinnan, miksi. 

Sadutuksen maailmaan osanot-
tajia johdattivat ”kissa” Taru Koi-
visto ja ”prinsessa” Siru Kivi, yh-
teislauluun sekakuoro Huijelit. 

Tapahtuman järjestivät Suoma-
laisen Naisliiton Helsingin Osasto 
Suomen ja Helsingin Valkonauha-
liiton kanssa. - Riitta Sivenius

Ei vain tahdolla vaan myös 
tunteella

Suomen Naisyhdistys, vanhin nais-
asiayhdistyksistämme, täyttää tä-
nä vuonna ��5 vuotta. Juhlallisuu-
det alkoivat helmikuussa Tieteiden 
talolla, jonne salillinen naisia ko-
koontui Naistahto – Naistunto -se-
minaariin. Komeasta menneisyy-

Marjo T. Nurminen.  

Kuva: Maija Kauppinen

Merete Mazzarella.

Kuva: Riitta Sivenius

destä ja sen aikaansaavista naisis-
ta kertoivat yhdistyksen entinen ja 
nykyinen puheenjohtaja eli Lee-
na Löyttyniemi ja Pirkko Rau-
nemaa. Sitä edeltävän ajan kodin 
historiaa ja naisen keskeistä roolia 
valotti kirjailija Kaari Utrio, joka 
kertoi saaneensa valkolakin samal-
ta kateederilta, jolla nyt 46 vuotta 
myöhemmin seisoi. Viimeinen sa-
na eli tulevaisuus oli varapuheen-
johtaja Seija Sihvolalla, joka pu-
hui varhaisaikuisuuttaan elävis-
tä tytöistä. Nämä ovat äitejään va-
paampia, synnyttävät esikoisensa 
myöhemmin, saavat hyvän koulu-
tuksen ja voivat halutessaan mat-
kustaa maapallon toiselle puolel-
le, mutta kärsivät näitä enemmän 
mielenterveydellisistä ongelmista ja 
�5 vuotta täytettyään myös fyysisis-
tä. Suvun ja heimon turva on vä-
hentynyt, ja sen tilalle tulleet työyh-
teisöt ja ystäväverkostot, joko todel-
liset tai virtuaaliset.

Seija Sihvolan esitelmä osoit-
ti, että naisjärjestöjä tarvitaan yhä, 
mutta niiden on ajanmukaistuttava. 
Vuosikymmenet on puhuttu nais-
tahdosta, jolla tarkoitetaan rohke-
utta luoda uutta. Nyt sen rinnal-
le tarvitaan naistuntoa eli hyvyyttä 
tuottavaa herkkyyttä. 
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Raunin arki muuttui kiireiseksi

Suomalainen Naisliitto ja Helsin-
gin Osasto ovat saaneet uuden 
järjestösihteerin. Hän on Rauni 
Auvinen, kolme vuotta sitten Hel-
singin Osaston jäseneksi hyväksyt-
ty ja vuotta myöhemmin sen joh-
tokuntaan valittu. Paikka tuli avoi-
meksi, kun marraskuussa aloit-
tanut sihteeri tammikuussa irtisa-
noutui.

Rauni Auvisen työskentelyä ke-

Kuva: Maija Kauppinen

Suomen Naisyhdistyksen 125-vuotisseminaari, edessä Seija Sihvola.

Kuva: Jukka Lehmusvirta

Rauni Auvinen.

Kuva: Tello Productions Oy

Tello Anttilan akvarelli Kuuma päi-
vä. 

vään seuranneena voin tode-
ta, että Liitto ja Osasto ovat nyt 
osaavissa käsissä. Varsinaisen 
työrupeamansa Rauni on tehnyt 
pankkimaailmassa, missä saatua 
talousasioiden tieto-taitoa hän voi 
nyt hyödyntää. Sen lisäksi hän on 
asunut ja työskennellyt ulkomailla 
runsaat kymmenen vuotta. ”Tutus-
tuminen eri maihin ja kulttuurei-
hin on varmasti antanut rohkeut-
ta tarttua uusiin haasteisiin kuten 
nyt tähän ”, hän selittää rauhalli-
sen kotiarkensa vaihtamista välil-
lä hyvinkin kiireisiin päiviin Auro-
rankadulla. 

Eri puolilta Suomea tulleet 
Naisliiton jäsenet tutustuivat Rau-
niin – ja tämä heihin – Liiton ke-
vätkokouksessa. Sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi naisliittolaiset 
hyväksyivät kokouksessa tulevai-
suussuunnitelman, �0�-vuotisen 
historiansa ensimmäisen.

Akvarellikesä Riihimäellä

Riihimäen Taidemuseossa on par-
aikaa akvarellinäyttely, jollaisia 
näkee harvoin. Sen runko koos-
tuu Euroopan Valloittajien eli �� 
ECWS:n kansanvälisiin näyttelyi-
hin vuosina �004-�006 kutsutun 
suomalaisen akvarellistin töistä. 
Yksi heistä on Tello Anttila, näyt-
telyn koordinaattori, jonka Nordic 
Magic -teossarja on näyttelyssä. 

Nykyakvarellistien antia täydentä-
vät riihimäkeläisen Felix Nietokse-
lan maahenkiset akvarellit ja tai-
demuseon Wähäjärven kokoel-
mista poimittujen mestarien kuten 
Helena Schjerfbeckin ja Aimo Ka-
nervan teokset.

Nykyakvarellisteja tapaa muse-
ossa heinäkuun �0. päivänä, jol-
loin vietetään Suomen kuvataiteen 
päivää. Vesi- väri kesä -näyttely on 
avoinna �3.8. saakka. ■
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TEKSTI JA KuVAT: MAIJA KAuPPINEN 

Maailmanparantaja
jalat maassa

Oikeusministeri Tuija Brax tunnetaan työnsä hallitsevana ja aikaansaavana 
ministerinä, jonka tekemisiä ohjaa tasa-arvon palo. Maanpinnalla hänet pi-
tää perhe ja naispiirit. 

Oikeusministeri Tuija Brax tu-
lee tapansa mukaan vauhdik-
kaasti ja hymyillen yliopiston 
aulaan. On lauantai ja kuulu 
kuppila kiinni, joten kiipeämme 
toiseen kerrokseen, josta löy-
tyy hiljainen nurkkaus. Tuija on 
juuri palannut Lapista, jossa lo-
maili perheensä kanssa. 

”Havahduin viime vuoden 
lopulla, etten jaksa, ellen ala pi-
tää huolta itsestäni. Sen jälkeen 
olen kuntoillut ja ulkoillut sään-
nöllisesti”, hän selittää kaunis-
ta rusketustaan ja reipasta ole-
mustaan. 

”Livahdan aina lenkille kun 
pääsen. Myös avustajani ovat 
tottuneet kävelypalavereihin.”

Politiikassa voi todella 
vaikuttaa 

Tuija Brax on ollut kaksi vuot-
ta oikeusministerinä ja on edel-
leen harvinaisen innostunut 
työstään. Ja miksi ei olisi; val-
mentautuihan hän vuosikym-
menet virkaan. Ennen ministe-
riyttään hän toimi eduskunnas-
sa lakivaliokunnan puheenjoh-
tajana, sitä ennen suuren va-
liokunnan varapuheenjohtaja-
na ja Eu:n perustusoikeuskir-
jaa valmistelevassa konventis-
sa. Koulutukseltaan hän on la-
kitieteen kandidaatti ja erikois-
tunut ihmisoikeus- ja ympäristö-
juridiikkaan. Ensimmäinen työ-
paikka oli vihreitten lainsäädän-
tösihteerinä. Vuonna �99� Tuija 
Brax valittiin eduskuntaan, en-
sin sitoutumattomana, sitten – 

poliittisen kärpäsen purtua - si-
toutuneena vihreänä. Hän huo-
masi, että politiikan avulla voi 
todella vaikuttaa asioihin, joi-
ta piti tärkeinä: naisasiaan, ym-
päristönsuojeluun, vähemmis-
töjen oikeuksiin, tasa-arvoisiin 
valinnan mahdollisuuksiin per-
he-elämässä. 

Nyt oikeusministerinä hän on 
vallan ytimessä. 

”Minulla on valta nostaa 
esiin asioita, joita ei ole hoidettu 
hyvin tai ei lainkaan”, hän ker-
too ja luettelee joukon asioita, 
jotka ovat paraikaa agendal-
la: eläinsuojelu, törkeät eläin-
rikokset ja metsästysrikokset, 
avioeropäätösten muuttaminen 
lapsiystävällisemmiksi, oikeu-
denmukaisuuden lisääminen 
avoliitossa... 

Yhdeksi tämän hetken akuu-
teimmista ongelmista Tuija Brax 
nostaa nuorten miesten syrjäy-
tymisen, jota aiheuttavat kotio-
lot, päihteet ja mielenterveyson-
gelmat. 

”Nämä miehet aiheuttavat 
�5 prosenttia väkivaltarikoksis-
ta, joten olisi tärkeää tunnistaa 
heidät jo neuvoloissa ja perus-
koulun yläasteella ja ohjata hei-
dät kouluterveydenhoitoon. Ellei 
tätä tehdä, he ovat uhka tyttöys-
täville ja pelonaihe ikääntyville 
äideille.” 

Yhteistyö peruspalveluminis-
teri Paula Risikon kanssa on jo 
aloitettu.

Naisilla ikiaikainen tarve 
kokoontua 

Toinen iso, oikeusministeriötä 
työllistävä asia on rikoksen uh-
reille suunniteltu rikosuhripäi-
vystys, joka on tarkoitus laajen-
taa valtakunnalliseksi vuoteen 
�0�� mennessä. Tukipalvelu on 
todettu hyvin tarpeelliseksi ni-
menomaan naisille, joita asi-
akkaista on 70 prosenttia, sillä 
se poistaa pelkoa ja parantaa 
näin rikoksen uhrin, hänen lä-
heistensä ja todistajan asemaa. 

Tuija Brax on tehnyt Eu:ssa 
myös aloitteen, että seksuaa-
lirikollisista tehdään seuranta. 
”Komissio on jo käynnistänyt 
työn”, hän kertoo ja lisää, että 
vaikka Eu vie paljon, lähes �0 
prosenttia työajasta, sen antaa 
mielellään, sillä Eu:ssa voi oi-
keasti vaikuttaa.
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Keskustelumme kääntyessä 
naisasiaan oikeusministeri tote-
aa suomalaisten naisten voivan 
kohtuullisen hyvin. Poikkeuksen 
tekevät ikääntyneet naiset, jois-
ta osa on köyhiä ja yksinäisiä ja 
joiden määrä kasvaa. Heidän 
kohtalonsa askarruttaa oikeus-
ministeriä. 

”Tässä naisyhdistykset voi-
sivat tulla avuksi”, hän toteaa. 
”Toki ne auttavat nytkin, sillä il-
man naisyhdistysten sisarellis-
ta suojaa ongelmia olisi paljon 
enemmän.” 

Naisten yhteishetkistä hänel-
lä on mieluisia muistoja lapsuu-
desta, jolloin oli mummonsa 
kanssa ompeluseuroissa. ”Nai-
set ompelivat ja siirsivät siinä si-
vussa toisilleen reseptejä jaka-
en näin toisilleen arjen tietoutta. 
Kukaan ei saarnannut eikä pe-
lotellut.” 

Sittemmin Tuija on kuulu-
nut moneen naispiiriin, joissa 
todennut, että on ilo olla nai-
nen. Nuorena hän pelasi nais-
koripalloa ja oli valmentajana, 
myöhemmin hän on toiminut 
muun muassa Suomen Voi-
misteluliiton alaisessa naisten 
jumpparyhmässä, Svolikossa. 
Nykyisistä tärkein on kuuden 
juristinaisen piiri, joka syntyi 
jo opiskeluaikana. Nyt kun he 
kaikki ovat työelämässä ja osa 
hyvinkin vastuullisilla paikoilla, 
tällainen piiri, joka antaa toisil-
leen rehellistä palautetta, on to-
dellinen aarre työelämän kom-
mervenkeissä. 

”Johtaminen ei ole nykyään 
helppoa, on vaikeaa olla esi-
merkiksi oikeamielinen”, oi-
keusministeri sanoo. Mutta sen 
kyllä oppii – harjoitellen.

Ikääntyneiden naisten 
pelihimo totta

Sovittu puoli tuntia on ohi, ja sa-
lillinen naisia odottaa ministeriä 
puhujakorokkeelle. Aiheeksi so-
vittiin tammikuussa uusi avoliit-
tolaki, mutta sen eteneminen 
on hidastunut. Tuija Brax on 
periaatteelleen uskollinen, ei-
kä halua puhua keskeneräises-
tä lakiehdotuksesta. Sen sijaan 
hänellä on tarjolla toinen, kuu-
lijoita vielä koskettavampi asia: 
ikääntyvien naisten pelihimo ja 
sen aiheuttama pikavelkaantu-
minen. 

”Henkilöistä, joilla on viisi pi-
kaluottoa, naiset ovat tilastoyk-
kösiä ja heidän joukossaan on 
paljon ikääntyneitä. Pikaluot-
toihin pakottaa köyhyys, mutta 
myös pelaaminen”, Tuija Brax 
kertoo faktoja ja lisää, että les-
tadiolaismummon kasvattama-
na hänen on vaikea ymmärtää 
pelihimoisia, jotka viettävät päi-
vänsä peliautomaattien ääressä 
ja ostavat ässäarpoja. 

Näiden auttamisen ministe-
ri toivoi Naisliiton ottavan huo-
lekseen. 

Toinen velkaantuneiden nais-
ten ryhmä ovat yksinhuoltajat. 
Minna Canth puhui aikoinaan 
köyhän äidin väsymyksestä, ja 
se pätee nykyäänkin. Ennen 
kuin tilanne pääsee liian pahak-
si, apua olisi haettava esimer-
kiksi paikkakunnan talous- ja 
velkaneuvojalta. Velkakierteen 

Tuija Braxin mielestä Suomessa tarvitaan naisyhdistyksiä, mutta myös mie-
hille on oltava foorumeita, pesiä, joissa he voivat avoimesti keskustella. 

Tuija Brax
Työ: oikeusministeri
Koulutus: lakitieteen kandidaatti
Kotipaikka: Helsinki
Ikä: 44
Perhe: puoliso, seikkailupäällikkö Antti ja kaksi poikaa: Aarni ja Arttu
Puolue: Vihreä liitto
Harrastukset: historia ja liikunta
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Pyhä perhe
 saarrettu saareke
   muurattu aitaus,
häpeän piilopaikka
     taistelutanner.
Naapureille kateuden keidas,
perheenjäsenille
      valtataistelun keinu.

Kätketyt totuudet
 riippuvat kuin juhlapuvut
   pölyttyneinä kaapeissaan.

Pyhä perhe
  täydellinen siisti koti,
niistetyt puhtaat lapset,
  silvottu äiti isä äitipuoli.

Kuningas istuu valtaistuimellaan,
 oma omistettu paras totuus
   kruununaan.

Niistetyt riistetyt perilliset
 palaavat reiteiltään,
heillä kullakin omat tarinansa,
 kaunansa laulunsa repussaan.

Ihmettelyä jälkitulilla,
 kuka tunsi kenet, totuusleikki,
  kenen lapsi kukin, arvauskisa,
kekäleet hiiltyvät hiljaa hiljaa,
  kipinät sinkoilevat sineen sineen.

Pyhiä perheitä nousee tuhkasta,
  yhä yhä alati alati.

Eeva Holma: 

Eeva Holma sai inspiraation runoonsa
Hilkka Olkinuoran esitelmää kuunnellessaan

katkaisuun kunnat voivat myön-
tää myös ns. sosiaalista luot-
toa, jonka tarkoitus on ehkäis-
tä taloudellista syrjäytymistä ja 
pienituloisten ja vähävarais-
ten ylivelkaantumista. Luotto on 
kohtuukorkoista. 

Lopuksi ministeri toivoi, et-
tä rahasta puhuttaisiin nykyistä 
avoimemmin. 

”On outoa, että aikana, jol-
loin lehtikojut huutavat seksiasi-
at julki, raha on tabu.” 

Uutinen naisliittolaisille 
ensimmäisenä 

Tuija Braxia olisi kuunneltu pi-
tempäänkin ja kysymyksiäkin oli 
roppa kaupalla, mutta ministe-
rillä oli kiire seuraavaan paik-
kaan, Vihreiden valtuuskuntaan, 
jossa hän kertoi ehdottavansa 
keinoja ylivelkaantuneiden aut-
tamiseksi.

”Konkurssien ja maksuhäiriöi-
den määrä on vuoden sisällä ra-
dikaalisti noussut, mikä aiheut-
taa helposti velkakierteen. Jotta 
emme tekisi samaa virhettä kuin 
viime laman aikana, jolloin apu 
tuli liian myöhään, aion ehdot-
taa velkajärjestelyn maksuohjel-
man lyhentämistä viidestä vuo-
desta kolmeen. Riskinä tosin on, 
että maksuohjelman lyhentämi-
nen vaikeuttaa luotonsaantia. 
Rahan hinta nousee ja velkara-
han saatavuus vähenee”.

Lisäksi Tuija Brax kertoi, et-
tä oikeusministeriö pyrkii hillit-
semään myös pikavippibuumia: 
”Olen tehnyt valtioneuvostolle 
ehdotuksen, että pikaluottojen 
otto yöaikaan kiellettäisiin, pika-
luottojen todellinen vuosikorko 
ilmoitettaisiin ja kulutusluottojen 
korkea viivästyskorko leikattai-
siin määräajan jälkeen.” 

Tässä kuten kaikessa muus-
sakin toiminnassaan Tuija Brax 
noudattaa Olaus Petrin tuoma-
rinohjetta: Mikä ei ole oikeus 
ja kohtuus, se ei saata olla la-
kikaan. ■
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Suomalaisen Naisliiton huhti-
kuisessa Minna Canth -seminaa-
rissa Helsingissä rovasti-kirkol-
liskokousedustaja-toimittaja-äiti-
puoliso-uusperheen jäsen Hilkka 
Olkinuora puhui aiheesta Perhe 
ja totuudet. 

Esimerkkiperheeksi Hilkka Ol-
kinuora oli valinnut perinteisen 
viisihenkisen perheen, joka ha-
lusi kasvattaa lapsistaan säädyl-
lisiä, kunnon kansalaisia. Isä oli 
ankara periaatteen mies, joka pi-
ti itsestään selvyytenä, että hänen 
totuutensa olivat koko perheen to-
tuuksia. Lasten aikuistuessa heille 
tuli oman elämän painotuksia ja 
arvoja. Kun mielipiteinä hyväksyt-
tiin vain isän totuudet, kaikki kol-
me lasta lähtivät lyhyen ajan sisäl-
lä omille teilleen. 

TEKSTI: TERTTu VäLIKANgAS KuVA: MAIJA KAuPPINEN

Perheen totuuksista suurin 
on rakkaus

Yhteiskunnan sisällä on erilaisia totuuksia. Murtumia tulee, kun tyttäresi esittelee si-
nulle vaimonsa. Kun perhe alkaa puolustaa oikeuksiaan, ei ylilyönneiltä vältytä.

Perhe on tarkoitettu yksilön 
suojaksi, auttamaan tätä. Se on 
kaiken elämän ytimessä. Perhe on 
ollut olemassa aina, kun on ollut 
ihmisiä. Sanonta Joka vitsaa sääs-
tää, se vihaa lastaan kertoo sää-
ty-yhteiskunnan tavoitteista kar-
sia turhat luulot ja pitää ihmiset 
omiensa parissa. Häpeä on tehnyt 
tuloaan suomalaiseen yhteiskun-
taan, ettei totuus paljastuisi. Kodin 
ulkopuolella ei puhuta perheen ra-
havaroista, ei isän alkoholisoitumi-
sesta, eikä siitä, että lapsia ei saa-
da kuriin. Nuoret sanovat, että to-
tuus on sitä, mitä minä koen. Si-
nun on oltava selviytyjä. Vanhassa 
ei ole vara parempi. Sinun on elet-
tävä omine totuuksinesi. 

Yhteiskunnan sisällä on erilaisia 
totuuksia. Esimerkiksi Tampereel-
la keskustellaan islamistien vaati-
muksesta poistaa alakoululaisten 
opetusmateriaalista ihmisten ku-
vat, koska koraani kieltää ihmisten 
esittämisen kuvin.

Miehen totuus on usein taloudel-
linen totuus, naisen taas tunneto-
tuus. Esimerkkiperheen isä oli pää-
tynyt ratkaisuun, että nyt on per-
heen yhteiset varat käytetty, ja al-
koi käyttää palkkaansa vain omien 
arvojensa ja tarpeidensa mukaan. 
Vanhimman tyttären piti keskeyt-
tää kallis koulunsa ja pojan alkaa 
puurtaa isän painotusten mukai-
sessa työssä. äiti puolusti lastensa 
oikeuksia, mutta joutui peräänty-
mään. Kun poika sanoi, että ei voi 
alistua elämään vaaditulla tavalla, 
isä suuttui ja sanoi: ”Et ole enää 
poikani”. Nuori mies ja vanhin ty-
tär muuttivat pois. Nuorin tytär jäi 
vielä kotiin, mutta hänkään ei pi-
temmän päälle kestänyt, vaan läh-
ti. Vasta nyt isä säikähti ja lähti äi-
din kanssa etsimään lapsia. ”Mistä 

on oikein kysymys?”, tuli vain ko-
vin myöhään. 

Kun on paljon pelkoa, emme et-
si totuutta, vaan puolustaudumme. 
Eräs Ruotsin piispoista on sanonut: 
”Minä en omista totuutta, minä 
vain sanon sen”. Omaelämäker-
rat sisältävät valheen muuttamista 
totuuksiksi. Suomalainen perhe se-
littää tärkeimmiksi arvoikseen per-
heen, ystävät ja työn, vaikka elää 
työlleen. Naisyrittäjät uskovat er-
gonomiseen kasvuun periaatteel-
la, että kasvulla on aikansa ja tah-
tinsa. Sen sijaan kukaan mies ei 
piirrä heinää kuvatessaan menes-
tystä, vaan viestii kasvusta erektii-
visillä käyrillä. 

Esimerkkiperhe joutui elämän 
kovassa koulussa muuttamaan to-
tuuksiaan. Se otti kriisissä uusiksi 
arvoiksi rakkauden ja vapauden. 
Vihaa ei suvaittu, sillä se synnyt-
tää vihaa. Todettiin ison kirjan sa-
noin ”Suurinta on rakkaus”. Vasta 
sen sisäistettyä osataan antaa tilaa 
keskinäiselle vapaudelle. 

Niin kuin dekkarissa, luennoi-
ja paljasti vasta lopussa esimerk-
kiperheeksi Minna Canthin Papin 
perheen.

Terttu Välikangas on Suomalaisen 
Naisliiton Oulun osaston varapu-
heenjohtaja. ■

125-vuotiaan Suomen Naisyhdistyk-
sen naisia katsellessaan Hilkka Ol-
kinuora totesi, että suomalainen nai-
nen on Euroopan selviävin nainen.
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TEKSTI: KIRSI OJALA JA MAIJA KAuPPINEN KuVAT: MAIJA KAuPPINEN

Mitä kätkettyjä totuuksia piilee talouden, avoliiton ja perheen sisällä? Tätä tu-
li huhtikuussa salillinen naisliittolaisia kuulemaan Helsingin yliopistoon Minna 
Canth -seminaariin. Vastaajiksi oli saatu alan kerma.

”Kaikki me tiedämme, että naiset 
ovat huolellisempia rahan kans-
sa, eivät mitään hulttiopoikia”, 
aloitti oikeusministeri Tuija Brax 
esitelmänsä naisesta ja rahas-
ta. Velkoja heillä on miehiä vä-
hemmän, ja ne he myös hoitavat 
miestä paremmin. 

Asia, mistä oikeusministeri oli 
huolestunut ja minkä huolen toi-

Kätkettyjä totuuksia:
peliriippuvuus,

pikavipit, avoleskeys

voi naisten jakavan, olivat pika-
luotot. Ja vielä enemmän totuus, 
että niitä ottavat pelihimoiset 
vanhat naiset. Kun he eivät pysty 
maksamaan pikavippiä, he otta-
vat sitä paikkaamaan uuden vi-
pin – ja nopeasti velkaantuvat. 

”Pikavelkaantuminen on asia, 
jota ei saa enää kätkeä”, minis-
teri painotti.  

Jännitys vie pikavippeihin 

Lääkkeiksi oikeusministeri eh-
dotti, että peliongelmista aletaan 
puhua julkisesti ja mietitään kei-
noja, miten riippuvuutta voitaisiin 
vähentää. 

”Meidän on tunnustettava on-
gelma ja tunnistettava pelihimoi-
set ja autettava heitä”, ministe-

Yliopiston sali täyttyi huhtikuisena lauantaina naisliittolaisista, jotka olivat tulleet seminaariin eri puolilta Suo-
mea. Edessä Liisa Temisevä, Liiton varapuheenjohtaja ja tilaisuuden mainio juontaja.
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ri totesi ja lisäsi, että myös myös 
tuhlaileva shoppailu – pelihimon 
pikkusisko – velkaannuttaa hel-
posti. Luottokortin hillitön käyttö 
yleensä huomataan, ja siihen pi-
täisi naisverkostojen puuttua. 

”Tässä te, hyvät naiset, olette 
avainasemassa”, Tuija Brax ve-
tosi.. 

Toinen pikaluottoja hakeva 
ryhmä on avioeronaiset. Edelli-
sistä naisista nämä poikkeavat 
siinä, että he ottavat niitä tarpee-
seen, ei huviin. Pikaluotot ovat 
kalliita ja ongelmallisia siksikin, 
että niiden korkea korko, yli �0 
prosenttia, estää saamasta niille 
edes viivästyskorkokattoa.

Ministeri puuttui esitelmässään 
myös köyhyysloukkuun, joka kos-
kee nimenomaan naisia. Sitä ko-
kevat iäkkäät naiset, jotka elävät 
pienen kansaneläkkeen turvin, 
mutta myös yksinhuoltajanaiset. 
Heidän köyhyytensä näkyy lasten 
eriarvoistumisena.

Myös monilapsiset perheet 
ovat tiukilla, ja näiden keskuu-
dessa on Suomen suurimmat tu-
loerot. Jo edellinen lama ajoi alas 
lapsiperheiden kotiavun, eikä si-
tä palautettu vauraina vuosina. 
Nyt kun sitä tarvittaisiin kipeästi, 

Leena Linnainmaa toivoi, että nuo-
ret naiset harkitsisivat kaksi kertaa 
ennen kuin suostuvat avoliittoon.       

sen saaminen on vaikeaa, mutta 
perin tarpeellista. 

Avoliitto on laiton juttu

Kätkettyjä totuuksia sisältyy myös 
avoliittoihin, joita on viidennes 
Suomen �,5 miljoonasta per-
heestä. Karu totuus paljastuu 
usein avoliiton purkautuessa tai 
avopuolison kuollessa, jolloin 
nainen saattaa jäädä puille pal-
jaille. Lainat ovat usein yhteisiä, 
mutta hankinta – esimerkiksi au-
to tai asunto – voi olla vain mie-
hen nimissä. Avoliitossa oleva ei 
saa myöskään leskeneläkettä. 

- ”Näissä kannattaa olla tark-
kana”, lakiasioihin erikoistunut 
johtaja Leena Linnainmaa 
Keskuskauppakamarista totesi. 
Ja toivoi, että esimerkiksi mate-
matiikan oppikirjoissa puhuttai-
siin tosi elämästä eli lainoista ja 
niiden koroista. Siitä olisi hyötyä 
monelle nuorelle avoparille. 

Avoliittojen lainsäädäntöä ol-
laan uudistamassa, ja lakiehdo-
tus on parhaillaan lausuntokier-
roksella.

Avovaimon pidettävä puoliaan

uuden lain lähtökohtana on, et-
tä kumpikin avopuoliso pitää 
oman omaisuutensa. Avopuoli-
solla olisi kuitenkin oikeus hyvi-
tykseen, jos hän on esimerkik-
si pitkän avoliiton aikana aut-
tanut toista kartuttamaan omai-
suuttaan. Jos puolisot eivät pys-
ty tästä sopimaan, tuomioistuin 
voi määrätä omaisuuden jakoon 
pesänsovittelijan. Avopuoliso voi 
myös hakea määräaikaista käyt-
töoikeutta yhteiseen kotiin esi-
merkiksi turvatakseen lasten 
asumisen. 

uudistusta tarvitaan, sillä avo-
liitot ovat asiantuntijan mukaan 
turvattomia varsinkin naisille. Se 
ei poistaisi kaikkia ongelmia, 
mutta sillä voitaisiin poistaa pa-
himpia epäkohtia.

Leena Linnainmaan esitel-
mä aiheutti paljon kysymyksiä ja 
sai aikaan vilkkaan keskustelun. 
Nuoria tyttöjä kehotettiin välttä-
mään avoliittoa, sillä vaarana 

Suomen Naisyhdistyksen puheen-
johtaja Pirkko Raunemaa esitteli 
125-vuotiasta yhdistystään sisar-
järjestölle. 

on, että siinä joutuu ilmaiseksi ta-
loudenhoitajaksi, tekeväthän nai-
set edelleen kotitöistä pääosan. 
Ainakin naisten pitäisi pitää avo-
liitossa pontevasti puolinaan. Jo-
ku piti avoliitto-nimitystä hämä-
ränä, toinen taas muisteli aikaa, 
jolloin avoliitot alkoivat yleistyä. 
Eli �970-lukua, jolloin luutuneita 
käsityksiä romutettiin. Sitä ennen 
puhuttiin susipareista.

Naistoimintaa ”maan alla”

Perheen kätkettyjä totuuksia ava-
si pastori-toimittaja Hilkka Ol-
kinuora, joka sai esitykseensä 
draamaa tunnetun esimerkkiper-
heen avulla. Hänen esitelmänsä 
on referoituna edellisellä aukea-
malla. 

Eivätkä kätketyt totuudet ole ol-
leet outoja edellistenkään suku-
polvien naisille. Naisliiton puheen-
johtaja Oili Påwals muistutti 
mieliin naisjärjestöjen alkuaikojen 
naiskagaalit. Eli rohkeat naiset, 
jotka toimivat ”maan alla” demo-
kratian puolesta sortovaltaa vas-
taan käyttäen toisistaan salanimiä 
ja kuljettaen kiellettyjä lehtisiä om-
pelukoreissa. ■
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Vaikka Strasbourg on Euroopan 
keskus, sinne ei ole Suomesta suo-
ria lentoyhteyksiä. Mekin lensim-
me Frankfurtiin, josta kolmen tun-
nin bussimatkan jälkeen saavuim-
me majapaikkaamme ranskalai-
seen Soultz-les-Bains’n kylään. 
Majoituimme Le Biblenhofin vie-
hättävään vuosisatoja vanhaan ki-
viseen majataloon, jossa ei kahta 
samanlaista huonetta ole. Suuret 
iirikset kukkivat talon edessä, jota 
bernin paimenkoirat vartioivat. 

Alueella puhutaan saksaa ja 
ranskaa

Strasbourgin ympäristö on vehre-
änä kumpuilevaa maaseutua. Se 
rajoittuu lännessä Vogeesien vuo-
ristoon, idässä Rhein-jokeen. Vä-

Naisliittolaisia Strasbourgissa
TEKSTI JA KuVAT: RITVA RYSä

Toukokuun alussa Hämeenlinnan Taideyhdistys matkusti europarlamentaa-
rikko Sirpa Pietikäisen kutsumana Strasbourgiin. Mukana oli useita Naisliiton 
Hämeenlinnan osaston jäseniä. 

lissä kulkee kuuluisa Alsacen viini-
tie; aluehan on kuulu  valkoviinis-
tään ja parsastaan, vaikkakin sil-
le tyypillinen ruoka on tuhtia talon-
poisruokaa.  Tutustuimme viiniti-
laan, vierailimme vuoristossa luos-
tarissa ja pistäydyimme kuvankau-
niissa Obernain kaupungissa. Alu-
een kaupungit kilpailevat kukka-
koristuksillaan ja saavat sijoituk-
sesta merkinnän kaupunkikylttiin-
sä. Tämä taas tuo uusia matkaili-
joita ja valuuttaa.

Itse Strasbourgin kaupunki ka-
navineen ja vanhoine, valkoi-
seksi kalkittuine tummahirsisine 
ristikkotaloineen luo viihtyisän tun-
nelman. Keskeisiä nähtävyyksiä 
ovat katedraali, gutenbergin au-
kio ja Orangerien puisto. Vaikka 
sota on pyyhkinyt alueen yli usein 

ja kansallisuus on vaihtunut vuosi-
sadan aikana neljästi, vanhaa ja 
kaunista on säilynyt. Strasbourgi-
laiset ovat onnistuneet poimimaan 
parhaat puolet sekä ranskalaisilta 
että saksalaisilta: järjestelmällisyy-
den ja tehokkuuden saksalaisilta, 
iloisen, nautiskelevan elämänta-
van ranskalaisilta. Onneksi näin 
päin!

Myös suosittu euroturistikohde 

Ranskan ja Saksan rajan lähei-
syydessä sijaitseva Strasbourg on 
Euroopan parlamentin virallinen 
päätoimipaikka, jonne parlament-
ti järjestää istunnon �� kertaa vuo-
dessa. Sijainti symboloi kahden 
maailmansodan jälkeen saavutet-
tua sovintoa. Valiokunnat kokoon-

Yleisnäkymä Strasbourgista.
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tuvat Brysselissä, jossa voidaan 
myös järjestää täysistuntoja.

Koko parlamentti edustajineen 
ja avustajineen siirtyy siis kerran 
kuussa Strasbourgiin. Asiakirja-
arkkuja on 37 rekka-autollista ja 
henkilöitä tuhansia, joille on varat-
tu vakituiset majapaikat hotelleis-
ta tai vuokrattu yksityisiltä. Alueen 
elinkeinoelämä hyötyy kokouksis-
ta, sillä yksi kokouskerta maksaa 
noin 60 miljoonaa euroa. On sel-
vää, että Ranska pitää kokouspai-
kasta  tinkimättömästi kiinni. 

Strasbourgiin virtaa Eu-väen li-
säksi suunnaton euroturistien tul-
va. Samana viikonloppuna kuin 
me arviolta �3 000 kävijää eri jä-
senmaista tutustui parlamentin toi-
mintaan. Nykyisen parlamentin 
toimikausi oli päättymässä ja eu-
rovaalit ovella.

Parlamentissa Suomella 13 
edustajaa  

Kesäkuun alussa pidetyissä vaa-
leissa �7 maan 375 miljoonaa 
äänioikeutettua valitsivat suoral-
la kansanvaalilla 736 jäsentä Eu-
roopan parlamenttiin. Pienet maat 
vähintään viisi, suurin eli Saksa 99 
edustajaa. Suomi sai �3 edustajaa 
aiemman �4 sijasta.

Parlamentissa edustajat eivät 
ryhmity maittain vaan puolueit-
tain. Tällä hetkellä on seitsemän 
poliittista ryhmää, suurin niistä 
EPP-ED (Euroopan kansanpuolu-
een ja Euroopan demokraattinen 
ryhmä, �85 edustajaa) eli se, jo-
hon kuuluvat kokoomuksen edus-
tajat. Toiseksi suurin on Euroopan 
sosiaalidemokraattien PES (��5) 
ja kolmantena ALDE (Euroopan li-
beraali- ja demokraattipuolueen 
ryhmä, �0�), johon keskustalai-
set kuuluvat. Suomalaisilla on ollut 
edustaja myös vihreissä eli greens/
EFA -ryhmässä (4�) ja yhteisen va-
semmiston ryhmässä (4�).

Euroopan parlamentti on kehit-
tynyt nykyiseen muotoonsa edus-
tajakokouksesta, joka oli lähinnä 
neuvoa-antava. Nykyään parla-
mentti on lähes tasavertainen lain-
säätäjä jäsenvaltioiden hallituksia 
edustavan neuvoston kanssa. Ko-
mission nimittämiseen tarvitaan 
parlamentin hyväksyntä, ja nyky-
ään se valvoo myös komissiota 
täytäntöönpanovallan käyttäjänä.

Kolmivaiheinen 
päätösmenettely 

Pääsimme seuraaman parlamen-
tin toimintaa täysistunnossa, jossa 
puhui muun muassa Euroopan ko-
mission puheenjohtaja José Ma-
nuel Barroso. Kun ihmettelim-
me salissa olevien edustajien vä-
hyyttä, meille kerrottiin, että salissa 
on vain puheenvuorojen käyttäjät, 
muut seuraavat istuntoa huoneis-
taan monitorien välityksellä. Saim-
me myös päivän työjärjestyksen, 
jossa oli asioita hyljetuotekaupas-
ta bensiinihöyryjen talteenottoon. 

Euroopan unionin lainsäädän-
tö koskee erityisesti tavaroiden, 
palveluiden, pääomien ja henki-
löiden vapaata liikkuvuutta Eu:
n alueella, mutta sitä sovelletaan 
myös ympäristön suojeluun, kulut-
tajan oikeuksiin ja liikenneturvalli-
suuteen. Käytännössä tämä näkyy 
esimerkiksi lentolippujen ja puhe-
luiden hinnoissa sekä kemikaali- 
ja lelujen turvallisuusmääräyksi-
nä. Opimme myös, että aktivistit ja 
lobbarit kuuluvat sanan huonosta 
kaiusta huolimatta järjestelmään.

Le Biblenhofin majatalon piha. 

Lainsäädännössä sovelletaan 
ns. yhteispäätösmenettelyä, jossa 
on kolme vaihetta. Euroopan ko-
missio esittää lakiehdotuksen Eu:n 
parlamentille ja neuvostolle. Esitys 
voidaan hyväksyä jo ensimmäises-
sä käsittelyssä, mutta useimmiten 
tarvitaan toinen, jopa kolmas kä-
sittely.  Eikä lakia synny aina sen-
kään jälkeen.

Netistä voi seurata 
parlamentin työtä  

Osa meistä pääsi seuraamaan 
myös Euroopan tulevaisuus – Suo-
raan valitun parlamentin 30-vuo-
tisseminaaria, jossa parisataa pää-
osin nuorta ihmistä tenttasi neljää 
parlamentaarikkoa Euroopan tu-
levaisuudesta. Oli mielenkiintoista 
kuulla esimerkiksi portugalilaisten 
ja romanialaisten ajatuksia.

Kaiken kaikkiaan oli hyvin avar-
tavaa kuulla ja nähdä, miten asi-
oitamme Euroopan parlamentissa 
hoidetaan. Myös sinä voit seura-
ta niitä vaivattomasti osoitteessa  
www.europarl.europa.eu ■

Komea EU:n parlamenttitalo Strasbourgissa.
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Historia on hallitsijoiden ja siis 
miesten historiaa. Tämä näkyi 
näyttelyssä, jonka järjestivät Kan-
sallismuseo ja Tukholman Livrust-
kammaren. Sisään tulijaa terveh-
ti tiukkakatseinen Napoleon upe-
assa kruunajaisasussaan, vierei-
sellä seinällä katseli Ruotsin tuleva 
kuningas Jean-Babtiste Bernadot-
te, jonka ”adoptio-isäkin” Kaarle 
XIII oli esillä. Katsoja kohtasi myös 
Aleksanteri I:n tutun muotokuvan, 
jossa tämä valkoisissa säämiskä-
housuissaan katseli kuvankaunii-
na kiharapäänä jonnekin kaukai-
suuteen. 

Elisabet elää Liisankadussa

Ainoa hallitsijatarmuotokuva oli 
Ruotsin kuningatar Fredrika, jos-
ta oli mielenkiintoinen, viimeistele-
mätön kaksoismuotokuva miehen-
sä Kustaa IV Adolfin kanssa Ha-
gan linnan puistossa. Kuvan arvel-
laan olevan vuodelta �800, ja sii-
nä noin parikymppinen kuninga-
tar luottavaisen näköisenä tukeu-
tuu kolmisen vuotta vanhemman 
puolisonsa käsivarteen. Kumpi-
kaan ei tiennyt, mitä tulevat vuo-
det tuovat tullessaan. Maaliskuus-
sa �809 epäonnisen Suomen so-
dan turhauttamat upseerit tekivät 

TEKSTI: MAIJALIISA KAISTILA
KuVAT: �809 ERO JA uuSI ALKu -NäYTTELYTEOS  

Suomen sota naisen silmin
Kansallismuseo muis-
ti 200 vuotta sitten käy-
tyä Suomen sotaa ja sii-
hen liittyviä tapahtumia 
näyttelyllä Ero ja uusi 
alku. Kävijä sai hyvän 
mutta miehisen kuvan 
1800-luvun eurooppa-
laisesta valtapolitiikas-
ta ja tapahtumista, jotka 
aikanaan johtivat itse-
näisen Suomen syntyyn. 
Mutta minne jäi naisnä-
kökulma?

Aleksanteri I hurmasi Suomen naiset. Francois Gerardin ateljeen öljymaa-
laus 1815.
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kuva ja muutama ajalle tyypillinen 
naistenpuku ja timanttikoru oli-
vat kaikki, mikä suoranaisesti liittyi 
naisiin. Muuten näyttelyn kuvagal-
leria oli tyystin miesten kuvien, soti-
laspukujen ja töyhtöhattujen, miek-
kojen ja pistoolien dominoima.

Miksi näin, kun kirjallisuudessa 
on unohtumattomia Suomen so-
dan naiskuvauksia?  

Naisten osa sodassa

Aidoimmat kuvaukset lienevät ou-
lulaisen Sara Wacklinin Sata muis-
telmaa Pohjanmaalta -teokses-
sa, jossa hän kuvaa näkemiään 
ja kuulemiaan tapahtumia. Ou-
lun kautta peräytyivät ruotsalaiset 
ja heitä seurasivat venäläiset. Iro-
nisesti Wacklin kuvaa oululaistyt-

vallankaappauksen ja muutaman 
kuukauden kotiarestin jälkeen ku-
ningaspari muutti Fredrikan koti-
seudulle Badeniin, eivätkä he kos-
kaan enää saaneet palata Ruot-
siin. 

Näyttelyyn olisi toivonut kuvan 
myös Venäjän keisarinnasta Elisa-
bethista, joka oli Fredrikan sisar. 
Venäjän mahtava Katariina Suuri 
oli henkilökohtaisesti valinnut hä-
net pojanpoikansa Aleksanterin 
puolisoksi. Venäjän keisarinnaksi 
hänet kruunattiin �80�. Sisarukset 
tapasivat vuonna �80� toisensa 
Kymijoella, jossa kulki valtakun-
tien välinen raja. Elisabetin muis-
toksi meillä on Helsingissä Liisan-
katu. 

Pari suomalaisen porvarisrou-
van muotokuvaa, Sara Wacklinin 

Runebergin runo Pilven veikko on puhutellut myös B.A. Godenhjelmia, jonka öljymaalaus on vuodelta 1850. 
Suomen Kansallismuseo.

töjen surua ruotsalaisten upseeri-
en viimeisten tanssiaisten jälkeen. 
”Lupaan juhlallisesti”, nyyhkyt-
ti eräs isänmaallinen neito, ”etten 
ikinä enää tanssi”. Lupausta ei on-
neksi tarvinnut pitää kuutta viikkoa 
kauempaa, sillä kaupunkiin tuli 
venäläisiä upseereja. Samat nei-
toset pyörähtelivät ihastuksissaan 
näiden loisteliaissa tanssiaisissa. 

Tuttuja naishahmoja ovat myös 
Vänrikki Stoolin tarinoiden Torpan 
tyttö, Pilven veikon tyttö ja Lotta 
Svärd. Kuuluisien taistelupaikkojen 
karttojen edessä mielessä alkavat 
soida Pilven veikon säkeet, jossa 
tyttö löydettyään kasvinkumppa-
ninsa ja rakastettunsa kaatunee-
na puhuu:



�6

”Jospa joku toisi vähän vettä, 
veren poskilt´ että pestä saisin,  
vielä kerran päätä silitellä, 
silmät nähdä, sulot kuolossakin: 
riemulla nyt näyttää tahtoisin 
ma,
Pilven veikon, köyhän 
kerjäläisen,
josta kasvoi kotimaamme 
turva.”

Armeijan mukana kulki myös 
krouvinpitäjiä. Meille kuuluisin on 
Lotta Svärd, jolta arvostettu Lot-
ta-järjestömme sai nimensä. Ru-
nebergin Lotta on jo parhaat päi-
vänsä nähnyt, mutta on ehdotto-
man uskollinen ottamalleen teh-
tävälleen. Oravaisten suuren tais-
telun jälkeen uupuneen joukon 
matka jatkuu pohjoiseen. Leväh-
dyspaikalla Lotta tarjoaa väsyneil-
le sotureille ryyppyjä ”all´ uhkean 
kuusipuun”, mutta on täynnä leis-
kuvaa vihaa sotilaskarkurin saa-
puessa rehvastellen paikalle: ”Ju-
mal´ auta, tuommoiselle en sois/ 
en pientäkään pisaraa!” Mutta uu-
puneen haavoittuneen nuorukai-
sen Lotta kutsuu luokseen, ja vaik-
ka tällä ei ole maksaa tarjoilusta, 
niin¨”täpötäyteen kaas pikarin,/ 
vähäll´ ett´ ei kukkuraks vierähtä-
nyt/ pari kyynelhelmeäkin”.  

Huppa-Leena löysi miehen

Näyttelyesineisiin kuului myös väls-
kärin laukku varusteineen, pari 
sairaalapaitaa ja tieto, että ainoa 
käytettävissä oleva kirurginen toimi 
oli amputointi ja ainoa lääke vii-
na. Suomen sota oli ruotsalaisten 
puolelta erittäin huonosti organi-
soitu. Miestappiot aiheutti pääasi-
assa puutteellinen ravinto, huonot 
varusteet ja täysin toimimaton haa-
voittuneiden ja sairaiden hoito. 

Kuningas Kustaa IV Adolfin käs-
kettyä joukkojen perääntyä ruotsa-
laisten joukkojen nälkäiset ja sai-
raat rippeet olivat talvella �808-09 
Oulussa ja Torniossa. Sara Wack-
lin kirjoittaa Vapaa valinta -kerto-
muksessaan lempeällä ironialla 
Schaggin Huppa-Leenaksi nimite-
tystä tytöstä, joka polttopuita ha-
kiessaan poikkeaa katsomaan 
kuolleita sotilaita, joita oli kannet-

tu pihaan odottamaan kuljetusta 
hautausmaalle. 

Wacklinin kertomuksen pohjalta 
Anu Kaipainen julkaisi �967 kirjan 
Arkkienkeli Oulussa. Siinä tarkas-
tellaan Schaggin perheen kautta 
siviiliväestön suhtautumista sotaan 
ja sen ilmiöihin. Höperö Leena 
löytää kuolleiden sotilaiden pinos-

ta kauniin nuoren soturin. Raahaa 
tämän kelkallaan omaan pieneen 
kopperoonsa, jossa sulattelee ”niin 
kuin entinen ukko Kuusamon siian, 
kylmällä vedellä valelemalla”. So-
turi herää henkiin, luulee olevansa 
taivaassa, kun Leena häntä ark-
kienkeli Miikaeliksi kutsuu. Leena 
hoitaa soturinsa terveeksi. Wack-

Välskärillä käynti tiesi usein käden amputointia. Per Otto Adelborgin piir-
ros. Nationalmuseum, Tukholma.
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linin kertomuksessa sotilas ottaa 
Leenan mukaansa, Kaipainen jät-
tää Huppa-Leenan Ouluun jatka-
maan entistä elämäänsä. 

Tanssia yli hautojen

Kun pohjoisessa joukot vielä jahta-
sivat toisiaan, Etelä-Suomessa val-
mistauduttiin maapäiviin. Suomen 
säädyt, papisto etunenässä arkki-
piispa Tengströmin johdolla, olivat 
valmiit siirtymään toisen valtakun-
nan alaisuuteen. Myöntyväisyyspo-
litiikassa painoivat keisarin lupaus 
pitää voimassa entiset lait ja luteri-
lainen uskonto. 

Venäjän keisari Aleksanteri I 
kutsui säädyt koolle, ja maalis-
kuun lopussa �809 pidettiin Por-
voon kuuluisat maapäivät. Niiden 
päätteeksi keisari otti armollises-
ti vastaan Suomen säätyjen uskol-
lisuus- ja kuuliaisuusvalan, ja niin 
valta oli siirtynyt Tukholmasta Pie-
tariin. Samana päivänä Tukhol-
massa kuningas Kustaa IV Adolf 
pakotettiin allekirjoittamaan kruu-
nusta luopumisasiakirja.

Porvoon tapahtumia on tä-
nä keväänä juhlittu näyttävästi, ja 
Kansallismuseon näyttelyssä olivat 
esillä tutut keisarin valtaistuin, pol-
vipalli ja valtaistuimen katos. 

Mika Waltarin historiallinen ro-
maani Tanssi yli hautojen muistuu 
näitä katsellessa näyttelyssä kävijän 
mieleen. Onhan teos luonut meille 
suomalaisille lähes todeksi kasva-
neen mielikuvan keisarin ja ullan 
suhteesta. Waltari kuvaa nuoren 
tytön naivia ihastumista kohtaa-
misissa suuren maan itsevaltiaan 
hallitsijan kanssa. Maapäivien lo-
pussa ulla näkee keisarin ”kau-
niina ja saavuttamattomana, kas-
vot hohtaen hyvyyttä ja jaloutta... 
Päivänsäteet kirkon holvi-ikkunas-
ta piirittivät hänen vaaleaa pää-
tään keskellä valtaistuimen kultaa 
ja sametin purppuraa.” 

Näyttelyssä oli esillä kaunis kau-
lakorun lukko, jonka keisari Alek-

Albert Edelfeltin piirros Kulnev ku-
vaa erinomaisesti suomalaisten 
suhtautumista valloittajiinsa. Ate-
neumin taidemuseo.    

santeri I myöhemmällä Suomen 
vierailullaan lahjoitti maaherratar 
Hjärnelle. Samantapaisia koruja 
olivat myös monet muut keisarin 
tapaamat naiset saaneet, näytte-
lyluettelon mukaan ulla Möllers-
wärdkin.   

Vänrikki Stoolin tarinat elävät 

Näyttelyn viimeisessä huonees-
sa oli kokoelma Suomen sodasta 
tehtyjä maalauksia. Vaikuttavim-
mat olivat kaksi Helene Schjerf-
beckin teosta: Haavoittunut sotilas 
ja Wilhelm von Schwerinin kuole-
ma. Jälkimmäinen on tuttu rune-
bergiläinen hahmo: 

”Niin, kuuttatoista ei täyttää hän 
viel´ ehtinyt,
kovan kärsinyt joukkopa tuo 
verissään 
suri häntä nyt,...

Valitus ei kuulunut miehuuteen,
syvä kaipaus vaan,
kehuks nuorena kaatunehen urohon
ei sanaakaan…” 

Näyttely oli tutustumisen arvoinen, 
joskin melko kuivakkaasti koot-
tu. Mielestäni aiheesta olisi saanut 
kiintoisamman ottamalla mukaan 
naisnäkökulman. 

Näyttely siirtyi keväällä Tukhol-
maan Livrustkammareniin, jos-
sa se on esillä vuoden loppuun. 
Näyttelystä tehtiin erinomainen 
teos Ero ja uusi alku. �00 vuotta 
Suomen sodasta, jota myydään 
kansallismuseossa. Merkkivuoden 
kunniaksi Vänrikki Stoolin tarinois-
ta julkaistiin uusi suomennos, jon-
ka urakoi Juhani Lindholm, Kir-
jallisuuden valtionpalkinnon juuri 
saanut. Tarinoista on tehty myös 
cd, jonka lukee Lars Svedberg suo-
meksi ja ruotsiksi. Tätä kuunnellen 
ja tarinoita lukien isovanhemmat 
voisivat saada myös nuoret kiin-
nostumaan isänmaamme kannal-
ta käänteentekevästä tapahtumas-
ta. ■
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Aseista luopuminen Kainuussa, eli ruotsinpuoleisessa Tornionlaaksossa. 

Ankara sota Tornionlaaksossa
Suomen sota oli kestänyt kymmenen kuukautta, kun Olkijoen sopimus hyväksyt-
tiin 21. marraskuuta 1808. Suomen armeijan oli heti aloitettava vetäytyminen. 

Oulussa olleiden varastojen siirtoon myönnettiin �0 
päivää, marssiin Oulusta Kemiin �4. Sovittu aika osoit-
tautui liian lyhyeksi yli �0 000 miehen ja kuormastojen 
siirtoon. Kun joukot lähtivät Oulusta marraskuun lo-
pussa, kaupunkiin jäi arviolta tuhat sairastunutta so-
tilasta. 

Sara Wacklin kuvaa Savon jääkärien lähtöä Ou-
lusta: ”Kauhea ja liikuttava näky olivat nämä viimeis-
tä kertaa lähtevät Suomen pojat, jotka lepäämättä oli-
vat koko sodan ajan puolustaneet isänmaata. Heidän 
käyntinsä oli uupumuksesta ja surusta horjuvaa, he 
näyttivät laihtuneilta, varjoilta entisestään loppuun ku-
luneissa varusteissaan, miltei paljasjalkaisina lumisoh-
jossa, katseet painuneina ja kiväärit piippu alaspäin 
marssimassa epävireisten rumpujen kumeasti päristes-
sä. Hitaasti ja synkästi he astuivat viipyvin askelin, kuin 
ruumissaatto.”

Sairaita enemmän kuin terveitä

Vaikka perässä tullut vihollinen ei ahdistellut sotilaita 
ja päivämarssit olivat ohjesäännön mukaisia, marssis-

TEKSTI:  MINNA HELJALA

ta Tornioon tuli tuskien taival. Nälkiintyneet ja väsyneet 
miehet raahustivat pohjoiseen ajoittain 30 asteen pak-
kasessa ja puutteellisissa varusteissa. Muonitus oli sa-
tunnaista. 

Raihnaisen armeijan tultua Tornion seudulle sairaita 
oli paljon, ja heidät oli saatava kiireesti suojiin. Pääsai-
raala perustettiin Haaparannalle ja pienempiä kyliin, 
joihin miehiä majoitettiin. Ylipäällikön mukaan joulu-
kuun lopussa sairaaloissa oli 4 800, majapaikoissa � 
�00 sairasta. Tilanne oli katastrofaalinen ja tilanahta-
us hirvitti. Kuuden hengen tuvan oljilla saattoi lojua ri-
saisissa kenttäasuissaan kolmekymmentä sairasta. Se-
kaisin voihki punatautisia, lavantautisia sekä pilkku- ja 
”hermo”kuumeisia, joista kaikista ei ollut edes mene-
mään ulos tarpeilleen. Haju oli sen mukainen. Hygieni-
an puute kasvoi niin pahaksi, että lääkäritkin sairastui-
vat. Lämmintä ruokaa saatiin harvoin, enimmäkseen 
vain kuivaa leipää, kylmää vettä ja suolaa. Pääasialli-
sin lääke oli viina. 

Tohtori Edgren kirjoittaa joulukuussa �808: ”Sairait-
ten luo astuessa tunkee vastaan myrkyllinen löyhkä seu-
rauksena siitä, että jokaiseen pirttiin on ahdettu 20 – 30 
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Kun tsaarin punainen viiva jakoi Tornionlaakson
Edellä kerrottu herää henkiin tänä kesänä Haaparannalla ja Torniossa, jossa nähdään Sotaooppera. 
Musiikkinäytelmä on kirjailija Bengt Pohjasen ja säveltäjä Kaj Chydeniuksen yhteisteos ja samalla trilo-
gian kolmas osa, joka päättää Tornionlaakson historiaa käsittelevän sarjan. Sen aikaisemmat osat ovat 
Joppausooppera ja Laestadiusooppera. 

Sotaoopperaa esitetään �6.6.-��.7. suomen, ruotsin, venäjän ja meänkielellä.

sairasta ja että tarpeellisen palvelus- ja hoitoväen puut-
teessa on suurta siivottomuutta. Kussakin talossa on yk-
si ainoa lämmitettävä huone, jossa sairaat ja talonvä-
ki asuvat yhdessä.” 

Ainakin 2 000 sotilasta kuoli

Tornioon sijoitetuissa sairaaloissa oli joulukuussa yli 3 
�00 sairasta, joista kuoli 480. Tammikuussa vastaavat 
luvut olivat � 0�0 ja 750, helmikuussa 730 ja 550. Tä-
mä on vain yhden lääkärin raportti, joten ei liene liioi-
teltua, että Tornion ympäristössä on ainakin � 000 so-
tilaan viimeinen lepopaikka.

Kapteeni Carl Adolf Brakel kirjoittaa muistelmis-
saan: ”Joulukuusta 1808 aina maaliskuuhun 1809 ar-
meija majaili Torniossa. Tämä toimeton aika oli mur-
haavin vaihe mikä armeijaamme koskaan kohtasi. 
Hirvittävä punatauti iski niin upseereihin kuin miehis-
töön. Jaoin muiden kohtalot ja makasin yhdeksän viik-
koa heikkona sairasvuoteella. Lähes puolet Tornioon 
tulleista haudattiin sinne. Loput olivat lähellä joutua sa-
man kohtalon uhreiksi. Vielä elossa olevilla rakuunoilla 
ei ollut enää hevosia. Tykistön jäljellä olevat valjakkohe-
voset olivat mitä surkeimmassa kunnossa. Sellaista ar-
meijaa ei kukaan kenraali halunnut komentoonsa.”

Kuolema ei koskettanut vain armeijaa, vaan sai-
raudet iskivät siviiliväestöönkin. Torniossa kuolleiden 
määrä kolminkertaistui normaalivuoteen verrattuna ja 
Alatorniolla peräti viisinkertaistui. Eniten kuoli tammi-
helmikuussa �809, jolloin armeija saapui paikkakun-
nalle.

Tornion ja Haaparannan ympäristöön kaivettiin 
useita joukkohautoja. Perimätiedon mukaan niitä on 
Kaakamossa, Ruottalassa, Laivajärvellä, Vojakkalassa 
ja Virkamaassa. Ruotsin puolelta tunnetaan hautapai-
kat Ylä-ja Ala-Vojakkalasta, Vuonosta, Nikkalasta Säi-
vistä ja Haaparannalta.

Aikaa tapettiin Torniossa

upseerien muistelmien mukaan kaikkien olo ei ol-
lut Torniossa yhtä kehno. Axel Qennerstedt kertoo kir-
jassaan i Torneå och i umeå kaupunginkellarista, jos-
sa porvaristo ja upseerit vaihtoivat ajatuksia piipun ja 
lasin ääressä.  upseeristo hankki myös omin varoin 
parempia elintarvikkeita kuin armeijan makasiineista 
sai. 

Everstiluutnantti Duncker kuvaa päiväkirjassaan 
elämää tammikuussa �809: ”Toimemme ovat virka-
tehtäviä, ja sillä välin pelaamme kontrapeliä, toisinaan 
sattuu myös, että kenraali Aleksejev, joka on venäläi-
sen etuväen komentaja, ja hänen majurinsa Babarskin 
kutsuvat meidät kesteihin Kemin pappilaan.” upseeris-

ton tapa pitää yhteyttä rintamalinjojen yli ei miellyttänyt 
kaikkia. Ratsumestari Möllersvärd mainitseekin sota-
päiväkirjassaan, että ”aselepo jatkuu, armeija hautaa 
kuolleitaan ja päämajassa lyödään korttia”.

Torniolaisten ja sotajoukkojen välit lienevät olleet 
kohtuulliset, vaikka paikallisväestön oli majoitettava, 
muonitettava ja kyydittävä armeijaa. upseeristo lievitti 
ikävystymistä järjestämällä raatihuoneelle upseeripäi-
vällisiä ja tanssiaisia, joihin porvaristonkin tyttäriä kut-
suttiin.

Kun venäläisten ilmoitus aselevon päättymisestä ta-
voitti kenraali gripenbergin �8. maaliskuuta, tämä 
aloitti välittömästi evakuoinnin. Ja kun venäläiset tuli-
vat viittä päivää myöhemmin, joukot  olivat jo Kalixis-
sa. Valloittajat olivat tervetulleita, sillä porvaristo järjes-
ti valtaamispäivän iltana upseeristolle pidot. Venäläiset 
viipyivät Torniossa runsaan kuukauden. 

Uusi raja toi ongelmia
 
Maaherran kirje, jossa kerrottiin Haminan rauhan ra-
tifioinnista, tuli Tornioon lokakuussa �809.  Rauhanso-
pimus muutti asukkaiden elämän perin pohjin. Raskas 
sota- ja miehitysaika, jolloin asukkaiden oli ylläpidet-
tävä sekä Ruotsin että Venäjän joukkoja, oli ohi, mutta 
Ruotsin valtakunta ja Tornionlaakson yhtenäinen kaup-
pa- ja kulttuurialue repäistiin kahtia.

Rauhansopimuksessa asukkaille myönnettiin vapaa 
oikeus muuttaa maasta toiseen, mutta muuttajia oli 
vain �0 suomalaisperhettä. Rajan itäpuolelle jääneet 
tilukset luvattiin korvata Ruotsiin jääneille – ja tietysti 
päinvastoin – mutta toteutus oli vaikeaa. Kalastusoike-
uksista ja -paikoista kiisteltiin �840-luvulle asti. Ihmis-
ten oli vaikea uskoa, että valtioiden raja oli myös ka-
lastuksen raja.  

Joulukuussa pääosa alueen asukkaista oli vanno-
nut uskollisuudenvalan keisarille, mutta olojen toivot-
tiin jäävän entiselleen. Väestö suhtautui kielteisesti seu-
rakuntien jakamiseen, sillä se edellytti omaisuuden 
jakamista ja kompensaatiota. uusista rajapitäjistä Ala-
tornio ja Tornio saivatkin pitää kirkkonsa, mutta Karl 
gustavin seurakunta jaettiin ja uusi, �796 valmistunut 
kirkko menetettiin.

Myös Tornion kaupungilla oli rajaongelmia, joista 
kirjelmöitiin tiuhaan Oulun lääninhallitukseen. Valituk-
set saivat uutta pontta, kun keisari Aleksanteri I vierai-
li kaupungissa elokuussa �8�9. Rajan olemus kirkastui 
kaupunkilaisille viimeistään silloin. ■

Teksti on näyttelystä Kuoleman valtakunnassa. Sota Tor-
nion seudulla 1808–1809, joka on Tornionlaakson maa-
kuntamuseossa 18. lokakuuta saakka. Kirjoittaja Minna 
Heljala on Tornionlaakson maakuntamuseon tutkija.
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Juuri kun Hamomili-yhtye oli virittänyt kuulijansa 
– 80 eri puolilta Suomea tullutta naisliittolaista – 
paratiisilliseen tunnelmaan, Kelan tutkija Laura 
Kalliomaa-Puha palautti heidät maanpinnal-
le kysymällä, onko naisella varaa olla varustau-
tumatta vanhuuteen.

Vastaus oli yksiselitteinen: ei.  
”Silloin kun on ohittanut go-go ja slow-go -

iät ja siirtynyt slow-slow -ikään, on aika miettiä, 
mitä haluaa kolmannelta iältä. Ja miten halu-
aa iäkkäänä itseään ja omaisuuttaan kohdelta-
van.”  

TEKSTI JA KuVAT: MAIJA KAuPPINEN

Paljastuksia paratiisissa
Mitä nykynainen odottaa tulevaisuudelta ja miten hän siihen varautuu? Tä-
tä valotettiin helmikuussa Kaisaniemessä Naisliiton koulutuspäivänä, jolla oli 
houkutteleva nimi: Naisen elämää paratiisissa. 

Hoitotestamentti turvaa mielihalut

”Oman äänen kuuleminen tärkeää paitsi oman 
itsen  myös perheen kannalta”, Laura Kallio-
maa-Puha totesi. Eikä riitä, että ajattelee ja ken-
ties kertoo niistä läheisilleen, vaan asiat pitää 
panna paperille terveenä ollessaan. 

”Tämän voi tehdä itse eli määrätä, kuka 
omaisista on se, joka tietää, mitä tahdon. Jos on 
useita lapsia, voisi jakaa vastuuta. Yksi vastaisi 
talous-, toinen lakiasioista, kolmas voisi neuvo-
tella kunnan kanssa.”  

Myös testamentit ja valtakirjat on tehtävä sil-
loin kun on vielä terve ja oikeustoimikelpoinen. 

Jaakko Heinämäki on saanut lounasseurakseen Ritva Santavuoren.
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uusin apukeino on ns. edunvalvontavaltuutus, 
jossa määritellään, mitä asioita valtuutettu saa 
hoitaa. Sen voimaantulo vaatii lääkärin lausun-
non.   

Laura Kalliomaa-Puha kertoi myös elämän-
laatutestamentista, jossa voi hyvinkin yksityis-
kohtaisesti kertoa, millaista hoitoa haluaa kun ei 
enää pysty ilmaisemaan itseään. Voi esimerkik-
si mainita, että haluaa olla omissa vaatteissaan, 
juo mieluummin appelsiini- kuin omenamehua 
ja on tottunut käyttämään sähköhammasharjaa 
ja internetiä ja käymään kuntosalilla, ettei pidä 
villasta eikä vieraan kosketuksesta, eikä tupa-
kointi haittaa, vaikka ei itse polta... 

Hoitotahdon laatimisohjeita löytyy esimerkiksi 
Muistiliiton kotisivuilta.

Paavali kielsi kirkossa lörpöttelyn 
 

Kevyen keittolounaan jälkeen pastori-kirjailija 
Jaakko Heinämäki pohti, onko naisen vaiet-
tava seurakunnassa. 

Ja tuli tulokseen, ettei.  
Kiistelty lause Nainen vaietkoon seurakunnas-

sa on peräisin 50 jKr ja näyttää perustuvan Paa-
valin kirjeisiin korinttolaisille. Kirje on osoitettu 
vain yhden seurakunnan naisille, jotka eivät hil-

jentyneet jumalanpalveluksenkaan ajaksi.
Eli Jaakko Heinämäen sanoin: ”Naiselle tulee 

seurakunnan kokouksissa mieleen kaikenlaisia 
asioita, mutta Paavalin mukaan hänen piti pitää 
mölyt mahassaan ja kysyä mieltään askarrutta-
via asioita vasta kotona, mieheltään.” 

Paavali kieltää siis seurakunnan häiritsemi-
sen, muuhun puhumiseen, profetoimiseen, nai-
silla oli lupa. Seurakunnissa, jotka Paavali oli 
perustanut, naiset olivatkin johtotehtävissä mies-
ten lailla. Yhdenvertaisuutta tukiessaan aposto-
li oli aikaansa edellä. Sukupuolella ei ole Juma-
lan silmissä eroa.

”Vaikka minulla ei ole rahkeita väittää, että li-
säys pantiin Paavalin suuhun myöhemmin, näyt-
tää tutkimuksieni valossa, että näin tapahtui, 
Jaakko Heinimäki vakuutti. ”Missään ei ole to-
distettu, että naisen pitäisi pitää suunsa kiinni”. 

Naisen maineen puhdistus riemastutti kuuli-
joita. 

Shoppailu vihdoinkin salonkikelpoista 

Paratiisit kuvataan paikkoina, joissa on ruokaa, 
juomaa ja turvaa, uskontotieteilijä Jani Närhi tii-

Laura Kalliomaa-Puhan mukaan voimme itse vaikut-
taa, millainen on hyvä vanhuus.  

Anna Kortelainen käsissään esitelmänsä pääaihe: 
Päivä naisen paratiisissa.
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Oululaiset ensi
kertaa

Kaisaniemessä
 

Koulutuspäivään osallistui tänä vuonna hel-
sinkiläisten ohella naisliittolaisia myös Oulun, 
Hämeenlinnan, Alatornion ja Vaasan osas-
toista.   

”Koulutuspäivä oli meille kolmelle oulu-
laisille uusi kokemus”, Kirsti Ojala kertoo. 
”Paikka oli viihtyisä ja neljän tunnin tilaisuu-
teen oli saatu mahtumaan paljon tärkeää asi-
aa miellyttävällä tavalla esitettynä.”

Erityisesti oululaisten mieleen jäivät Laura 
Kalliomaa-Puhan neuvot vanhuuteen varau-
tumisesta. Erilaisten testamenttien ja valtakir-
jojen avulla voi varautua vanhuuteen ja taa-
ta itsemääräämisoikeuden säilyminen. Jaakko 
Heinimäen luento naisen vaikenemisesta seu-
rakunnassa herätti mielenkiinnon naispap-
pi-aiheeseen ja naisen asemaan nykyseura-
kunnissa. Harva meistä on tullut ajatelleeksi, 
että esimerkiksi vihkiäistapa, jossa isä taluttaa 
kirkkoon morsianta, perustuu roomalais-ger-
maaniseen tavaran vaihto-oikeuteen. Soke-
rina pohjalla oli Anna Kortelaisen viehättävä 
esitelmä tavarataloista, jotka ovat olleet nai-
selle kuin paratiisi. Se on saavuttanut kaikki 
naiset säätyyn katsomatta.

Kaisaniemessä kuultiin myös henkilökohtai-
nen tarina perheyrityksen johtamisesta yritys-
maailman kiemuroissa. Sen kertoi EM grou-
pin toimitusjohtaja Marjo Raitavuo, osaava 
ja rohkea nainen.

TEKSTI:  KIRSTI OJALA KuVA: MAIJA KAuPPINEN

Oululaiset Kristiina Haukkamaa (oik.), Kirsti Ojala ja 
Eeva Kaarina Sarastamo (vas.) viihtyivät  ravintola 
Kaisaniemessä.  

visti tutkimuksensa paratiiseista tammikuussa Tie-
teen päivillä. 

Nykynaiselle tällainen paikka on taidehisto-
rioitsija Anna Kortelaisen mukaan tavaratalo. 
Tähän tulokseen hän päätyi tutkiessaan tavarata-
lojen �50-vuotista historiaa ja kirjoittaessaan  nii-
den ja naisten romanssista mainion teoksen Päi-
vä naisten paratiisissa.    

”Tavaratalo on ensimmäinen julkinen alue, 
joka oli rakennettu naisia varten ja jossa nai-
nen sai liikkua vapaasti”, hän perustelee ajatus-
taan. Tavaratalo oli myös ensimmäisiä -  ja ehkä 
ainoita paikkoja - jossa Suomessakin jo �300-
luvulla julistettu naisrauha toteutui. Esimerkiksi 
Stockmann suunnitteli �930-luvulla naisille jo-
pa omaa sisääntuloportaikkoa, miehille oli puo-
lisonsa odottelua varten ns. miesparkki. Naisen 
viihtymistä tavaratalossa paheksuttiin ja jopa 
halveksittiin ennen, ja edelleen kielletyn shop-
pailun maku ympäröi tavarataloa.

Anna Kortelaisen mielestä shoppailu kuuluu 
kuitenkin nykyaikaan: ”Se on voimakas naisen 
ja talouden mikrotalouden liitto”. Ostamisessa 
ja oman rahan käytössä on kysymys myös nai-
sen taloudellista itsemääräämisoikeudesta.

Moni kuulijoista poikkesi tilaisuuden jälkeen 
käyttämään tätä oikeutta – hyvällä omallatun-
nolla. ■

                                        

Koulutuspäivästä vastaava Pirjo Norvama oli tyytyväi-
nen päivään.
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Helsingin Osastolla on ollut tapana kutsua parin vuo-
den välein uudet jäsenet tutustumisiltaan. Näin tänä-
kin vuonna, jolloin kutsua noudatti kahdeksan jäsen-
tä. Heille esittäytyivät Suomalaisen Naisliiton ja Hel-
singin Osaston toimijat, jotka antoivat rautaisannok-
sen Naisliitto-tietoutta kuulijoille. 

Suomalaisen naisliiton puheenjohtaja Oili Påwals 
kertoi liitosta ja sen tarkoituksesta, Osaston puheenjoh-
taja Leena Krohn esitteli liiton uljaat naiset Lucina 
Hagmanista Hilja Vilkemaahan ja kertoi tämän vuo-
den jäsenilloista, joiden esiintyjistä mikä tahansa yh-
distys olisi ylpeä. Tammikuussa vieraina olivat pro-
fessorit Laura Kolbe ja Anto Leikola, maaliskuussa 
Tieto-Finlandian voittanut Marjo T. Nurminen. Jäse-
nillä on myös oikeus osallistua Liiton yhteiskunnallisiin 
MC-seminaareihin, esimerkiksi keväällä keskustel-
laan uudesta, naisten asemaa parantavasta avoliit-
tolain ehdotuksesta, syksyllä taas ikääntyvien tasa-
arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Myös 
Osaston hallituksen jäseniä oli paikalla: Maija-Lii-
sa Kaistila esitteli kirjaston ja kirjalauantait, Sir-
pa Tuisku, viime vuoden seniorinaisten golf-mestari, 
kertoi harrastuksestaan ja Merja Talkimo vireästä 
bridge-kerhosta. Lopuksi Maija Kauppinen kertoi 
päätoimittamastaan Minna-lehdestä ja sen edeltäjäs-
tä Naisten äänestä, jota ilmestyi vuonna �9�6 peräti 
40 numeroa. Isosisarensa tavoin Minna on naisasia-

TEKSTI JA KuVA: MAIJA KAuPPINEN

Tervetuloa, uudet jäsenet
tossa, jossa oli tämän ja Helsingin Osaston yhteinen 
Kirjan ja ruusun -päivä. ”Kysyin siellä, miten teidän 
putiikkiinne pääsee ja tässä nyt olen”, hän kertoi ja 
lisäsi, että tämä on ensimmäinen naisasiayhdistys, 
johon hän on liittynyt. Mukaansa Maikki houkutte-
li ystävänsä Laila Lumpeen, jonka äitikin on ollut 
naisasianainen. Naisasia oli myös se vipu, joka sai 
Erja Kareston mukaan: ”Kävin netissä Naisliiton si-
vuilla, totesin sen ajavan tärkeitä asioita ja liityin jäse-
neksi vuoden alussa”.  

Arja Nurmela innostui bridgekerhosta, mutta 
teki lopullisen jäsenyyspäätöksen vasta nähdessään 
opettajansa Hilja Vilkemaan muotokuvan seinällä. 
Toinenkin Liiton omistama maalaus on ollut mielen-
kiinnon herättäjänä. ”Olen taidehistorioitsija ja kiin-
nostunut naistaiteilijoista, Tiina Ottela kertoo. Olin 
vuosia sitten jäsenillassa puhumassa Venny Soldan-
Brofeltista, jonka taulu on täällä”. 

Suurin osa uusien jäsenten odotuksista ja toiveis-
ta kohdistui laadukkaisiin kulttuuriretkiin ja -tilaisuuk-
siin, joista Helsingin Osasto onkin tunnettu. Myös vi-
reät bridgekerho ja kirjalauantait kiinnostavat monia, 
samoin lainakirjasto. Ilahduttavan moni mainitsi Tiina 
Ottelan tavoin naisasiat, ja muutama halusi osallis-
tua toimintaan myös toimijana, ei vain valmista kuun-
nellen. ■

 

Uudet jäsenet Aurorankadun naissalongissa: edessä Arja Nurmela (vas.), Erja 
Karesto, Helena Ekholm ja Maikki Vepsä, takana Pirkko Sukselainen (vas.), 
Anna-Liisa Järvenpää, Tiina Ottela ja Laila Lumme.

lehti, joka tulee jokaiselle 
jäsenelle.  

Liiton toiminnan esitte-
lyn jälkeen kukin uusista 
kertoi, mikä oli houkutellut 
heidät Naisliittoon.

Parhaimmaksi mainok-
seksi osoittautui suusta 
suuhun -menetelmä. Kun 
Anna-Liisa Järvenpää 
jäi eläkkeelle, tuttava suo-
sitteli ja Naisliiton kirjanlai-
naustoiminta kiinnostivat. 
Myös Pirkko Sukselai-
sen sai liikkeelle ystävän 
suositus ja Naisliiton epä-
poliittisuus. Helena Ek-
holmin sai mukaan Rauni 
Auvinen, nykyinen jäsen-
sihteerimme, ja hän ker-
too viihtyvänsä yhdistyk-
sessä hyvin. 

Maikki Vepsä kertoi 
olleensa vuosi sitten Bu-
levardilla Valkonauhalii-



�4

HELSINKI

Anto Leikola rajasi esityksensä 
Charles Darwinin elämänkaa-
ren kuvaukseksi, mutta ohes-
sa tulivat esitellyiksi kaikki tär-
keimmät evoluutioteoriaa mul-
listaneet teokset. 

Kuulijalle selvisi myös, et-
tä Darwin oli muutakin kuin se 
pitkäpartainen vanha herras-
mies, jonka kuva on luonnon-
tieteen tunneilta jäänyt mie-
liin. 

Matkapäiväkirja nyt myös 
suomeksi

Charles Darwin kiinnostui 
luonnosta jo pikku poikana. 
Veljensä Erasmuksen kanssa 
hän harrasti kemiallisia kokei-
ta, joita perhe ei aina ymmär-
tänyt. Hän opiskeli pari vuot-
ta Edinburghissa lääketiedet-
tä mutta siirtyi Cambridgeen 
opiskelemaan papiksi. Papin 

TEKSTI: MAIJALIISA KAISTILA KuVA: MERJA TALKAMO

Mies luonnontieteen
vallankumouksen takana

Darwinin syntymästä on tasan 200 vuotta ja hänen pääteoksensa Lajien syn-
nyn ilmestymisestä 150, joten tänä vuonna on syytä tuplajuhliin. Professori 
emeritus Anto Leikola kertoi molemmista Helsingin Osaston jäsenillassa innos-
tuneelle kuulijajoukolle.

tu nimellä Charles Darwinin 
Beaglen matka. 

Down House nykyään 
museona

Matkan aikana Darwin kär-
si merisairaudesta, näki usko-
mattomia eläimiä ja ilmiöitä 
ja oppi järjestelmälliseen työs-
kentelyyn laivan ahtaissa tilois-
sa. Hän teki luonnontieteellisiä 
havaintoja, ratsasteli Argentii-
nan pampalla, kartoitti Tuli-
maan rannikkoa ja kummas-
teli galapagos-saarten jätti-
kilpikonnia. Kaikki nähty al-
koi horjuttaa Darwinin uskoa 
luomiskertomukseen. Mainit-
takoon, että Beaglen kapteeni 
FizRoy oli fundamentaalikristit-
ty, joka ei koskaan hyväksynyt 
Darwinin evoluutioteoriaa. 

Matkalta palattuaan Char-
les Darwin halusi vakiintua ja 

Charles Darwin 51-vuotiaana. Hän oli juuri 
saanut valmiiksi teoksensa Lajien synty.

ammatin katsottiin tuolloin sopivan amatöörimäisel-
le luonnontutkijalle. Teologiaa innokkaammin Dar-
win tutki kuitenkin luontoa ja innokkaana harrastaja-
na tutustui aikansa johtaviin luonnontieteilijöihin. Kun 
yhtä heistä pyydettiin tutkimusmatkalle Etelä-Amerik-
kaan, tämä suositteli tilalleen nuorta Darwinia. Niin 
alkoi matka, jonka kokemukset romuttivat ainoana 
totuutena pidetyn Raamatun luomiskertomuksen.  

M.S. Beagle-aluksella tehty tutkimusmatka kesti 
suunnitellun kahden vuoden sijaan viisi. Laivan kap-
teenina oli �6-vuotias Robert FizRoy, kuningas Kaarle 
II:n avioton poika. Hän oli kartoittaja ja merisääntut-
kija; olihan matkan tarkoituksena kartoittaa Etelä-
Amerikan Tulimaan rannikkoa. Matka oli nuorelle 
luonnontutkijalle suuri seikkailu, jonka kokemukset 
hän julkaisi matkapäiväkirjassa The Voyage of the 
Beagle. Juhlavuoden kunniaksi teos on suomennet-

solmia avioliiton. Aviopuolisokseen hän valitsi serk-
kunsa Emma Wedgwoodin. Cambridgen kirjaston 
kokoelmissa on paperi, johon Darwin on kirjoittanut 
perusteluja naimisiin menon puolesta ja sitä vastaan. 
Avioitumista puoltavat seikat voittivat, ja Charles ja 
Emma avioituivat. Emma oli jo 30-vuotias, puoli vuot-
ta miestään vanhempi ja ajan käsitysten mukaan ikä-
neitosarjassa. Avioliitto oli kaikesta päätellen onnelli-
nen; pariskunnalle syntyi �0 lasta, joista 7 jäi eloon. 

Emman varoilla ripeästi kasvava perhe hankki ison 
talon, Down Housen. Siitä tuli Darwinin loppuelämän 
tukikohta, jossa hän vietti 40 vuotta tutkien ja kirjoit-
taen. Talon laajassa puutarhassa hän teki kasvitie-
teellisiä kokeita ja työhuoneessa syntyivät sittemmin 
maailmaa mullistaneet teokset. Nykyään Down Hou-
se on museona.



�5

HELSINKI

Liikuta minua
Naisliiton Helsingin Osasto osallistui tänä vuonna val-
takunnalliseen Liikuta minua -tapahtumaan. Kohteek-
si valitsimme Oulunkylän Sairaskotisäätiön hoito- ja 
kuntoutussairaalan,  jonka �30 potilaasta suurin osa 
on sotiemme invalideja, veteraaneja ja heidän puo-
lisoitaan. Niinpä Kukanpäivänä kymmenkunta rei-
pasta naisliittolaista marssi sairaalaan, jossa meidät 
otti vastaan vapaa-ajantoiminnan ohjaaja Marja-
Leena Oikari. Pian ala-aulaan tuli joukko miehiä 
ja naisia, jotkut reippaasti kävellen, toiset rollaattoria 
työntäen tai rullatuolissa istuen. Kun myös Osastom-
me tilaama haitaristi Pertti Sjöroos saapui, saattoi 
mukana tuomamme mehutarjoilu alkaa. Sen jälkeen 
joukko hajaantui. Osa jäi nauttimaan iloisesta hanu-
rimusiikista, jotkut heittivät tikkaa tai tunnistivat kas-
veja ja lintuja, muutama lähti saattajineen kohti Van-
taanjoen rantaa.

Kävelykumppanikseni osui Kaarlo, 90, hyväkun-
toinen ja pirteä vanhus. Hän kertoi kävelevänsä mie-
lellään, mutta se ei onnistu ilman saattajaa. Hän käy 
sairaalassa kahtena päivänä viikossa, ja tuolloin vai-

Darwin oli tarkkaa havainnoitsija

Nykyajan ihmisen on vaikea ymmärtää sitä vastustus-
ta, jota Darwinin evoluutioteoria sai ja yhä vielä osas-
sa maailmaa saa osakseen. Lajien synty suomennet-
tiin ensi kerran �9�3, ja nyt  siitä on tulossa uusi suo-
mennos. Helsingin Sanomissa oli keväällä pieni juttu, 
jossa Lajien synnyn uuden suomennoksen tekijä Pertti 
Ranta kertoi jo saaneensa häirikköviestejä luomisop-
piin jämähtäneiltä kansalaisilta. 

Anto Leikolan hykerryttävästi kuvaama Charles 
Darwin oli kaikkea muuta kuin tiukka tiedemies. Esi-
merkiksi koppakuoriaisia kerätessä hyvä säilytyspaik-
ka niille oli tiedemiehen oma suu. Darwin oli myös 
kyyhkysten kasvatusyhdistyksen jäsen ja kävi mehi-
läistenhoitajien kanssa laajaa kirjeenvaihtoa, josta 
on julkaistu useita teoksia.

Esitelmän innoittamana lainasin kirjastosta Beag-
len matkakirjan. Odotin kuivakkaa luonnontieteel-
listen nähtävyyksien rekisteröintiä, mutta mitä vielä. 
Darwin oli tarkka havainnoitsija. Hän näki yksittäisten 
luonnonkohteiden lisäksi luonnon kokonaisuudes-
saan sekä siellä olevat ihmiset ja erilaiset yhteiskun-
tajärjestelmät. Hän kritisoi näkemiään epäoikeu-
denmukaisuuksia tavalla, joka ei tunnu tippaakaan 
vanhentuneelta. Suosittelen lämpimästi kesälukemi-
seksi! ■

Anto Leikolaa kiitettiin kukin ja runsain taputuksin mie-
lenkiintoisesta luennosta. Kiitokset ansaitsee myös ti-
laisuuden järjestäjä, Helsingin Osaston puheenjohtaja 
Leena Krohn.

Kaksi iloista liikkujaa! Vasemmalla Pirjo Norvama.

moa käy katsomassa kodinhoitaja. Kaarlo vaikutti 
elämäänsä tyytyväiseltä, vaikka valtio ei maksakaan 
eläkepäätöksessä mainitun indeksin mukaista eläket-
tä. 

Tapahtuma on Vapaaehtoistoiminnan ja vertais-
tuen resurssikeskuksen alulle panema. ■

TEKSTI JA KuVA: SIRPA TuISKu
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”Olemme tästä kaupungista monella tapaa ylpeitä ja 
haluamme muidenkin naisliittolaisten tietävän meistä 
enemmän”, aloittaa Tuulikki Ritvanen, Lahden Suoma-
laisen Naisliiton jäsen kaupunkinsa esittelyn. Hän on 
asunut Lahdessa yli 30 vuotta, kasvattanut ja koulutta-
nut siellä lapsensa ja tehnyt työuransa. Nyt jo eläkeiän 
saavuttaneena hän voi katsella rehellisesti kotikaupun-
kiaan Lahtea ja arvioida sen elinympäristöä.  

Sibeliuksesta Chydeniukseen

Lahti tunnetaan urheilukaupunkina, mutta se käyt-
tää suurista kaupungeista kolmanneksi eniten rahaa 
kulttuuriin. Sibeliustalo, johon naisliittolaiset tutustui-
vat edellisessä Lahden seminaarissa, on ollut todelli-
nen sampo kaupungin kulttuuri- ja talouselämälle. Si-
beliustalossa näkee ja kuulee maailman maineen saa-

TEKSTI: TuuLIKKI RITVANEN

Ihmisen kokoinen kaupunki
Lahti tunnetaan urheilu- ja bisneskaupunkina, mutta se on myös monipuolinen 
kulttuuri- ja opiskelukaupunki, jossa sen asukkaat viihtyvät. 

vuttaneita orkestereita ja solisteja, runoilijoita ja taitei-
lijoita. Lahti tukee isoista kaupungeista eniten - �5 eu-
rolla/asukas - orkesteriaan, Sinfonia Lahtea. On viittei-
tä myös siitä, että sen urut saadaan arvoiseensa käyt-
töön.

Kansainväliset urkuviikko, kirjailijaseminaari, julis-
tebiennaali ja Sibelius-festivaali samoin kuin paikalli-
set jazzfestivaalit ja runomaraton tunnetaan jo yleisesti. 
Kaupunginkirjastossa vierailee usein kirjailijoita kerto-
massa työstään ja teoksistaan. Moni heistä on jopa ke-
hunut Lahden hämäläistä yleisöä aktiiviseksi ja osallis-
tuvaksi. Kirjamessutkin on kaupungissa järjestetty kaksi 
kertaa, ja jatkoa seuraa. Historiapäivät ovat jo mo-
nena vuonna houkutellut kongressikeskus Fellmannin 
täyteen alan harrastajia.

Kaupunginteatteri on viime vuosina onnistunut tar-
jonnassaan erinomaisesti. Ohjelmistossa on pisim-

Kävelymatkan päässä Lahden keskustasta on lehtevä Anttilanmäen pientaloalue.
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pään on pysynyt Beatles, joka kiinnostaa useampaa-
kin ikäpolvea. Onpa joku käynyt  katsomassa sen jo 
kolmasti! Kaupunginteatteri aloittelee paraikaa yhteis-
työtä paikallisen pikkuteatterin Vanhan Jukon kanssa. 
Se tunnetaan Kaj Chydeniuksen luottoteatterina, jonne 
hän on säveltänyt useita esityksiä. Viimeisimmät esityk-
set ovat monen mielestä ylittäneet kirkkaasti Helsingin 
teattereiden tason

Lahdessa on äskettäin avattu Suomen uudenaikai-
sin elokuvakeskus. Lisäksi kaupungissa toimii tasokas 
elokuvateatteri ja -kerho, joka esittää laatuelokuvia 
kaikkialta maailmasta.

Aarteenetsintää ja kunnonkohotusta

Lahdessa järjestetään joka vuosi lajissaan ainutlaatui-
set Lasten talvikarnevaalit, jotka tarjoavat monipuolis-
ta ohjelmaa. Paikallinen sanomalehti sponsoroi lasten 
talviolympialaisia ja koulujen välisiä urheilukilpailuja, 
joista on tullut jo perinne. Taika, kuvataidekoulu, mo-
nipuoliset tanssi- ja balettikurssit sekä musiikkiopisto 
ovat avoinna kaikille lahtelaislapsille.

Lasten kanssa voi viettää mukavan päivän myös 
Launeen ilmaisessa perhepuistossa, jonne tullaan bus-
seittain. Tämän kesän iloja on veneretki Enonsaareen, 
missä voi etsiä aarteita ja seikkailla merirosvona. 

Muukin luonto Lahden ympärillä houkuttelee ulkoi-
luun, ja rakennetut ulkoilupaikat Salpausselällä, Tak-
kulassa, Messilässä, Pajulahdessa ja Vierumäellä täyt-
tävät vaativimmankin liikkujan tarpeet. 
Eikä tarvinne mainita, että kilpaurheilijalle Lahti on oi-
kea asuinpaikka. Harjoittelumahdollisuudet ovat lois-
tavat, harjoititpa kesä-, talvi-, yksilö- tai joukkueurhei-
lua.

Lahdessa ei ehdi sammaloitua

Lahti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös opis-
keluun. Ammattikorkeakoulu on maan vetovoimaisim-
pia ja houkuttelee opiskelijoita ympäri Suomen. Sen 
arvostetuin yksikkö on  Muotoiluinstituutti, jonne pää-
sy on todellinen onnenpotku. Instituutin opiskelijat ovat 
saaneet palkintoja useissa kansainvälisissä mittelöis-
sä, viimeksi Pro Carton Nordican pakkaussuunnittelu-
kilpailussa. 

Myös toisen asteen Koulutuskeskus Salpaus antaa 
opetusta nuorille ja aikuisille. Lahden kansanopisto, 
joka on Suomen suurimpia ja vanhimpia - perustettu 
�893 -  tarjoaa kielten-, kulttuurin- taiteen- ja histori-
anopetusta. Sen teatterilinja, jolta moni tämän päivän 
ammattinäyttelijöistä on näyttämölle ponnistanut, vietti 
huhtikuussa �5-vuotisjuhlaseminaarin.

Opiskelijat voivat suorittaa Lahdessa myös ylem-
piä tutkintoja, sillä kaupungissa on joukko yliopisto- 
ja korkeakoululaitoksia: Helsingin yliopiston Avoin yli-
opisto, Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti, 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksik-
kö ja ympäristöekologian laitos sekä Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston Lahden yksikkö, Tampereen tek-
nillisen yliopiston Lahden yksikkö ja Teknillisen korkea-
koulun Lahden keskus.

Aikuisväestöä palvelee Aikuiskoulutuskeskus Wel-
lamo, jolla on useita toimipisteitä. Esimerkiksi kutojil-
le Kankurin Ilo tarjoaa harrastuspaikan. Nuoria taas 
houkuttelee vireä Lahden musiikkiopisto ja sen balet-
ti- ja tanssiryhmät.

Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Lahden 
keskuksen toiminnan painopiste on  ympäristötekniik-
ka. Keskuksessa on aloitettu kolme uutta ympäristö-
painotteista ohjelmaa, ja Lahti pyrkii ympäristöasiois-
sa edelläkävijäksi.

Aaltojen liplatusta voi kuunnella siipiratasalus Vella-
mossa.

Minna Canth -seminaari on 
Lahdessa 3. lokakuuta

Ohjelma on takakannessa  
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Tunnin junamatka Helsinkiin 

Asukkailleen Lahti tarjoaa kohtuuhintaista asumis-
ta upeissa maisemissa järven rannalla hyvien ulkoi-
lumahdollisuuksien äärellä. Mukkulaan on juuri val-
mistunut palvelukeskus, jossa saman katon alla ovat 
lapset ja vanhukset. Myös seniorikansalaisille on uu-
sia palveluasuntoja suunnitteilla. Eikä liikenneruuhkis-
sa tarvitse jonotella, asuitpa missä päin kaupunkia. 

Helsinkiin Lahdesta pääsee nykyään hyvin, sillä met-
ropolialue on vain tunnin junamatkan päässä. Esimer-
kiksi Kansallisteatteriin juna vie melkein ovelle, ja näy-
töksen jälkeen voi tulla omaan sänkyyn nukkumaan. 

Moni seniorivaikuttaja on jo havainnut Lahden ja 
sen tarjoamat palvelut niin houkutteleviksi, että on 
muuttanut eläkepäivillään sinne asumaan.

Lämpimästi tervetuloa Lahteen seminaariin - ja 
vaikka asumaan! ■

Lääkintäneuvos Eeva Kauppi syntyi Kokemä-
ellä, mutta eli valtaosan elämästään Vaasas-
sa. Koulutukseltaan hän oli lääketieteen li-
sensiaatti, psykiatri ja oikeuspsykiatri. Hän 
toimi Vanhan Vaasan sairaalan johtavana 
ylilääkärinä 7�-vuotiaaksi.

Eeva Kauppi oli kansanedustajana �3 
ja Vaasan kaupunginvaltuustossa �8 vuot-
ta. Hän toimi lukuisissa yhdistyksissä, muun 
muassa Vaasan Suomalaisessa Naisklubis-
sa, jonka jäseneksi hän liittyi �969. Puheen-
johtajana hän oli vuodet �997-�00�. Tällöin 
vietiin päätökseen eräs Naisklubin unelma: 
yhdelletoista vanhukselle rakennettiin pien-
kerrostalo. Tässä auttoi Eeva Kaupin yhteis-
kunnallinen tietämys ja tarmokkuus hänelle 
tärkeiden asioiden ajamisessa.    Ansioistaan 
naisten aseman parantajana Eeva Kauppi 
kutsuttiin Naisklubin kunniapuheenjohtajaksi 
ja Suomalaisen Naisliiton kunniajäseneksi. 

Eeva Kaupille oli tärkeää isänmaallisuus 
ja kristillisyys. Myös lotta-aate oli lähellä hä-
nen sydäntään.

Teksti: Pirkko Riipinen. Kuva: Vieno Juutilainen-Köykkä

Poisnukkunut

Eeva Kauppi
31.1.1921-3.12.2008

Viime lokakuisen Vaasan Minna Canth -seminaarin 
keskeisenä teemana oli ikääntyminen. Aihetta käsi-
teltiin monipuolisesti, kuten viime Minnan lukeneet 
muistavat. Yksi puheenvuoro eli diakoniajohtaja Sir-
pa Tirrin esitelmä seurakuntatyön haasteista väes-
tön ikääntyessä jäi kuitenkin lehdessä kertomatta – ti-
lapulan vuoksi. 

Ohessa tiiviisti esitelmän ydin eli seitsemän Kirkon 
vanhustyön teesiä, jotka takaavat ikäihmiselle turval-
lisen tulevaisuuden; 
Nämä ovat: vanhuksen arvo;

 hengelliset tarpeet;
 omien voimavarojen käyttö;
 itsemääräämisoikeus ja yksityisyys; 
 huolenpito ja turvallisuus;
 yhteisöllisyys;
 oikeus ihmisarvoiseen kuolemaan.

Oikeus 
ihmisarvoiseen

vanhuuteen

VAASA
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JYVÄSKYLÄ

Palatessani Helsingistä Suomalaisen 
Naisliiton seminaari- ja kokousmat-
kalta oli aikaa lueskella aikaisempien 
vuosien Minnoja, joita saimme viemi-
siksi osastoillemme. Ne olivat mielen-
kiintoista luettavaa ja sisällöltään sel-
keitä. Ajatuksissa kävi jälleen kerran 
onnistunut seminaari. Samoin kokous 
ja muiden naisliittolaisten tapaaminen, 
mikä antaa motivaatiota toiminnalle. 

Aurorankadun tiloissa meille oli jär-
jestetty tilaisuus miellyttävään yhteis-
oloon, mutta myös mahdollisuus tehdä 
pikku hankintoja löytöpöydältä. Ja löy-
tyihän sieltä kaunis kynttilälampi, jossa 
ui kaksi valkoista joutsenta. Ihastukse-
ni joutseniin on lähtöisin Hämeenlin-
nan Aulangolta, jossa olin viisivuoti-
aana suvun kanssa. Aulangon vanhat 
postikortit tuleekin antiikkimessuilla ai-
na ostettua. Joutsenia näkyi myös pa-
luumatkalla järvien pienissä sulakoh-
dissa. Kaunista katseltavaa!

Sittemmin olemme viettäneet äitien-
päivää ja kiittäneet äitejä kukin taval-
lamme. Yhteiskuntamme on nyt mo-
nen haasteen edessä ja tuntuu, että 
taas tarvitaan vahvoja naisia. Meitä. 
Meillä on mahdollisuus ottaa kantaa 
ja vaikuttaa. 

Minna Canthin syntymästä tuli �9. 
maaliskuuta �65 vuotta. Päivää juhlis-
tettiin Jyväskylässä kukituksella ja kon-
sertilla, muualla lipuin Minnan ja tasa-
arvon kunniaksi.

Minna Canth vei leskeksi jäätyään 
perhettään eteenpäin äitinä, liikenaise-
na ja huomattavana kirjailijana. Jyväs-
kylässä ja Kuopiossa hän näki köyhien 
elämää, joita yritti auttaa ja lohduttaa. 
Nämä ihmiskohtalot siirtyivät myös hä-
nen kirjoihinsa. 

Nyt odotamme kaunista kesää, au-
ringon paistetta ja hieman sadetta-
kin. Samalla keräämme voimia uusiin 
haasteisiin. ■

   

Nuori Minna keväisessä Jyväskylän Kirkkopuistossa.

Anita Lyyra löysi Naisliiton kirpputorilta kynttilälammen.

TEKSTI: ANITA LYYRA KuVAT: ANITA LYYRA JA MAIJA KAuPPINEN

Mietteitä paluumatkalla
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Kaikki sai alkunsa putkiremontista. 
Koko kuusikerroksinen Auroranka-
tu �7 joutui alkukesästä �008 put-
kiremontin kouriin. Linjakorjauk-
set kohdistuivat keittiöön ja kylpy-
huoneeseen, jotka oli tyhjennettä-
vä. Pian kirjasto oli niin täynnä, et-
tä liikkuminenkin oli vaikeaa. 

Kun remontti syksyllä oli ohi ja 
keittiö ja kylpyhuone hohtivat uu-
tuuttaan, kirjasto oli edelleen tu-
paten täynnä vanhaa tavaraa. 
Niin kului syksy.

TEKSTI: MARJA-LEENA JAAKKOLA
KuVAT: MAIJA KAuPPINEN

Kirjasto talkoilla kuntoon
Kun naisliittolaiset kokoontuivat Kirjan ja ruusun päivänä remontin jäljiltä 
kunnostettuun kirjastoonsa, kuului huudahdus: ”Haluan muuttaa tänne asu-
maan!”  Lause ilahdutti kuutta talkoolaista. 

Lähtölaukaus talkoille

Sitten tuli talvi. Liiton ja Osas-
ton puheenjohtajat Oili Påwals 
ja Leena Krohn alkoivat kaut-
ta rantain kysellä, koska kirjastoa 
ryhdytään siivoamaan. Kun Hel-
singin Osaston jäsenet kokoon-
tuivat pikkujouluun Herttoniemen 
kartanoon, Maijaliisa Kaistila 
huokaisi kesken ilonpidon silloi-
selle kirjastotoimikunnan jäsenel-
le Satu Postpischlille, milloinka-
han kirjasto saadaan kuntoon. Sa-

tu päätti siltä istumalta soittaa mi-
nulle, kirjastotoimikunnan jäsenel-
le, ja ehdottaa talkoita.

Ensin suunniteltiin

Seuraamme liittyi Ulla Pitkänen, 
hänkin kirjastotoimikunnan jäsen. 
Pidimme suunnittelukokouksen ja 
mietimme, tekisimmekö työn, kun 
siihen nyt tartumme, perusteelli-
sesti. Kyllä vain! Hyvästä suojauk-
sesta huolimatta hienonhieno se-
menttipöly oli tunkeutunut kaikki-

Kirjasto on täynnä naishistoriaa. Kirjoituspöytä on Hilja Vilkemaan perintöä, kirjahyllyn kirjoineen on Suomen 
Naisyhdistys sijoittanut sisaryhdistyksensä kirjastoon.
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alle – eikä kirjojakaan ollut pyy-
hitty aikoihin. Kaikki hyllyt olivat 
myös niin täynnä kirjoja, ettei uu-
sille ollut tilaa.

Sitten käärittiin hihat

Päätimme aloittaa raivauksel-
la. Kaikki Naisliiton periaatteiden 
vastaiset, huonokuntoiset ja tiedol-
lisesti vanhentuneet, kevyesti kir-
joitetut kirjat arvioitiin. Niitä kertyi 
yllättävän paljon – ja mitä erilai-
simmilta aloilta. Löytyi esimerkik-
si kymmeniä vanhoja koulukirjoja, 
joiden sivut olivat täynnä milloin 
sini-, milloin punakynällä tehtyjä 
alleviivauksia. Löytyi myös �900-
luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä nidottuja pehmeäkanti-
sia kirjoja, joiden arkkeja ei ollut 
edes leikattu auki. Ei siis kukaan 
ollut sataan vuoteen edes avan-
nut, saati lukenut niitä! Löytyi myös 
hurjaa sotapropagandaa. Lasten- 
ja nuorten kirjoja. Arvelimme, että 
moni poistokirja kiinnostaisi jäse-
niämme, joten järjestimme kirppu-
torin. Kävi kuitenkin niin, että mo-
net, muun muassa kaikki lapsuu-

teemme kuuluneet Aili Konttisen 
kirjat, myytiin jo ennen sitä.

Poistot teettivät työtä

Hyllyiltä poistetut kirjat oli poistet-
tava myös hankintaluettelosta ja 
kortistosta, uudemmat  tietoko-
neeltakin. Työ oli hidasta ja vaa-
ti meitä kolmea yhtä aikaa paikal-
le. ulla otti kirjan, luki kirjailijan ja 
teoksen nimen, Satu etsi ne han-
kintaluettelosta ja merkitsi luette-
loon ja kirjaan poiston, minä poi-
min vastaavan kortin kortistosta. 
Sitten kirja siirrettiin noutopinoon.  
Poistokortit säilytettiin  myöhem-
pää tietokonepoistoa varten.

Sadoille poistetuille kirjoille oli 
järjestettävä nouto. Antikvariaatit 
eivät niitä huolineet eivätkä kier-
rätyskeskuksetkaan hakeneet, kos-
ka olimme yhdistys, emme yk-
sityishenkilö. Lopulta keksimme 
Lähetyskirpputorin, josta tultiin 
kahteen otteeseen kolmen miehen 
voimin hakemaan kirjat ja samal-
la joukko tarpeettomia mutta ehjiä 
ja käyttökelpoisia tavaroita.

Kellarista löytyi yllättäen

neljä suurta pahvilaatikollista kir-
joja. Ne olivat homeessa ja vaa-
rallisia käsitelläkin, eikä niillä voi-
nut rasittaa taloyhtiön sekajätelaa-
tikkoa. Pyysimme ja saimme luvan 
heittää ne naapurikiinteistön jäte-
lavalle. Maijaliisa Kaistilan kans-
sa raahasimme laatikot kellarista 
ja täytimme remonttijätteen väliin 
jääneet aukot homekirjoilla.

Seuraavaksi kirjojen 
imurointia

Tässä vaiheessa tarvitsimme lisä-
apua, jota saimme Pirkko In-
keriltä ja Leila Vakkilaisesta.  
Tuntui hyvältä, että talkoohenkeä 
löytyi. Pölyn imuroiminen ja jokai-
sen kirjan pyyhkiminen mikrolii-
nalla jatkui monena päivänä. Ih-
mettelimme alkovin nurkkaan ti-
pahtanutta raplinkia, ja kun pää-
simme oikeanpuoleisen hyllys-
tön ylimmän hyllyn kohdalle, löy-
tyi selitys: käden mentävä reikä. 
Putkiremontti oli ollut liikaa hau-

Marja-Leena Jaakkola on Suomalaisen Naisliiton kirjastotoimikunnan puheenjohtaja.
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raalle seinälle. Meidän ei auttanut 
muu kuin tyhjentää hyllystö ja siir-
tää kirjat odottamaan jälkiputkire-
monttia.

Kirjan ja ruusun päiväksi

eli 5. toukokuuta oli sovittu Helsin-
gin Osaston jäsenilta, jossa kirjas-
totoimikunta esittelisi siivottua kir-
jastoa ja uusia kirjahankintoja. 
Niinpä edellinen sunnuntai omis-
tettiin kirjaston viimeistelylle. Imu-
roimme ja pyyhimme lattian, valit-
simme taideteoksia, reliefejä, va-
lokuvia ja kipsivaloksia korista-
maan kirjastoa. Etsimme niille so-
pivat paikat ja ryhmittelimme niitä 
parhaamme mukaan. Pirkko nou-
si tikkaille ja nakutteli taulut ja va-
lokuvat seinään ja hyllyjen yläpuo-
lelle katonrajaan. Kiinnitimme pe-
sulasta tuodut verhot ikkunaan ja 
levitimme puhtaan maton lattialle. 
ulla toi vielä kotoaan kirjaston tyy-
liin sopivan jugendliinan pyöreäl-
le pöydälle. Kun sitten esittelimme 
kirjastoa naisille, kuulimme alussa 
mainitun huudahduksen. 

Kiitokset kuuluvat kaikille 

talkoisiin osallistuneille: ullalle, jo-
ka halusi ja jaksoi olla joka ker-
ta mukana, Sadulle, Maijaliisalle, 
Pirkolle ja Leilalle. uudelle sihtee-
rillemme, Rauni Auviselle, joka 
piti meidät ruoissa. Oilille ja Lee-
nalle, jotka antoivat meille täy-
den toimintavapauden. Koko ke-
vään  jatkunutta työtä oli hauska 
tehdä hyvässä seurassa. Kaikkein 
lämmittävintä oli, että kaikki pyy-
detyt suostuivat talkoisiin oitis. Työ 
Naisliiton hyväksi on heille itses-
tään selvää. ■

Marjo T. Nurminen

Tiedon tyttäret
Oppineita eurooppalaisia 
naisia antiikista 
valistukseen
WSOY 2008

Tappüti-Bëlat-ëkalli. Hypatia. An-
na Komnena. Louise Bourgeois. 
Maria Sibylla Merian. Mary Astell. 
Christine de Piza. Caroline Her-
schel.
Tuttuja nimiä? Ainakin pitäisi ol-
la, sillä kaikki kahdeksan naista 
ovat alansa pioneereja. Assyrialai-
nen Tappüti-Bëlat-ëkalli on histori-
an ensimmäinen tunnettu kemis-
ti, Hypatia antiikin tunnetuin op-
pinut nainen. Bysanttilainen An-
na Komnena kirjoitti ensimmäise-
nä eurooppalaisena naisena mer-
kittävän historiallisen kronikan, 
ranskalainen kätilö Louise Bourge-
ois aikansa luetuimman synnytys-
oppaan. Maria Sibylla Merian on 
saksalainen tutkija ja kuparikai-
vertaja, joka ensimmäisenä kuvit-
ti hyönteiset osaksi luontoa. Italia-
laisen Christine de Pizan teos Cité 
des dames (Naisten kaupunki) 
on ensimmäinen naisia avoimes-
ti puolustava teos. Saksalais-eng-
lantilainen tähtitieteilijä Caroline 
Herschel löysi kuusi uutta komeet-
taa ja englantilainen kirjailija Ma-

Kirjaston kätköistä löytyivät myös 
nämä pienoismuotokuvat. Ylinnä 
Ellen Key, Ruotsin naisliikkeen tun-
netuin hahmo.

Muotokuvan Olga Oinola oli Nais-
liiton puheenjohtajana 1920-30 
-luvuilla.



33

KIRJAVIISAAT

ry Astell on Euroopan ensimmäisiä 
naisasianaisia.                                                                                    

Syy, miksi emme tiedä näistä 
naisista mitään on se, että he ei-
vät kuulu viralliseen tieteenhistori-
an kaanoniin, koska eivät ennen 
�860-lukua päässeet tieteen insti-
tuutioihin eli yliopistoihin ja akate-
mioihin. Tiedenaisia on kuitenkin 
ollut aina ja kaikilla oppialoilla, 
sillä – ranskalaista Descartesia lai-
naten – järjellä ei ole sukupuolta. 
Heistä kuitenkin vaiettiin kuten on 
vaiettu naistaiteilijoista ja -säveltä-
jistä �980-luvulle saakka. Tarvittiin 
tieteen filosofiasta ja feminismis-
tä kiinnostunut tutkija, Marjo T. 
Nurminen, joka ihmetteli, miksi 
naiset oli suljettu tieteen ulkopuo-
lelle. Ja alkoi tutkia asiaa. Tutus-
tui yliopistoissa tehtyihin tutkimuk-
siin, istui arkistoissa ja museoissa 
ja hankki materiaalia eri puolilta 
maailmaa, sillä oppineiden nais-
ten tutkimuskeskusta ei ole. Sai 
WSOY:n kiinnostumaan kirjasta. 
Tuloksena on Tiedon tyttäret, pio-
neeriteos suomeksi, joka sai an-
saitusti Tieto-Finlandian �008.

Alussa mainittujen seitsemän 
tiedenaisen lisäksi kirjassa esitel-
lään laajasti �7 ja suppeasti sata 
muuta oppinutta naista �700 eKr-
�800 jKr. Sivuja on yli 400, joten 
kerralla hotkaistava teos Tiedon 
tyttäret ei ole. Mutta sitä antoisam-
pi, kun syventyy naisten tarinoihin 
ja heitä ympäröivään maailmaan. 
On mielenkiintoista lukea esimer-
kiksi Anna Maria van Schurmanis-
ta, joka oli nuorena niin tunnet-
tu oppineisuudestaan, että kaik-
ki utrechtissa vierailevat sivisty-
neet matkailijat kävivät häntä ter-
vehtimässä. Isistä, jotka kannus-
tivat lahjakkaita tyttäriään kuten 
asianajaja Bassi tytärtään Lauraa 
osin omaa kunnianhimoaan tyy-
dyttääkseen mutta myös tyttären-
sä hyväksi, veljistä, jotka Tyko Bra-
hen tavoin kouluttivat sisariaan, ja 
miehistä, jotka opettivat puolisol-
leen ammattinsa niin hyvin, että 
nämä saattoivat leskeksi jäätyään 
jatkaa sitä. Maineikkaimpia näistä 
on Anna Morandi Manzolini, tie-
dekäsityöläinen ja anatomian pro-

fessori, jonka Katariina Suuri kut-
sui luennoimaan Venäjälle.

Tiedon tyttäret on kuvaus roh-
keista, suorastaan sankarinaisista, 
jotka eivät pelänneet rikkoa aikan-
sa normeja. Samalla se purkaa ja 
kyseenalaistaa historiakäsitystäm-
me ja kirjoittaa sitä uudeksi. Marjo 
T. Nurmista ei ole turhaan verrattu 
Kaari utrioon, jonka Eevan tyttäret 
ilmestyi �980-luvulla ja toi tavallis-
ten naisten mikrohistorian näkyvil-
lemme. Saman tekee Marjo T. tie-
teen maailmassa. Kiitoksen ansait-
see myös teoksen harkiten valitut 
kuvat ja selkeä taitto.

Lukija jää odottamaan jatko-
osaa eli �800-luvun tiedenaisia 
esittelevää Tiedon tyttäret II:ta. 

Maija Kauppinen 

Kirsi Vainio-Korhonen                                                                                

Sophie Creutzin aika 
Aateliselämää 1700-luvun 
Suomessa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008

Jokaiselle karttuu vuosien mittaan 
lukuelämyksiä, rakkaita kirjoja, 
joiden pariin mieluusti palaa. Hy-
vän kirjan löytäminen on kuin ra-
kastuminen. Minulle kävi Sophien 
kanssa näin.

Kirjassaan Sophie Creutzin ai-
ka kirjailija Kirsi Vainio-Korho-
nen, Turun yliopiston Suomen his-
torian professori, vie lukijansa ai-
kamatkalle �700-luvun aatelis-
naisten elämään ja piirtää tarkan 
kuvan näiden tavoista Hämeen ja 
uudenmaan kartanoissa. Suomi 
kuului tuolloin Ruotsin valtakun-
taan ja oli sääty-yhteiskunta. Jo-
kainen hovista tölliin tiesi jo nuo-
rena paikkansa ja asemansa. Mut-
ta kirjailija ei tyydy vain kuvauk-
siin, vaan kuljettaa lukijansa myös 
Ruotsin ja Venäjän politiikkaan, 
missä sodat, salaliitot ja maanpe-
tokset vaikuttivat useiden aatelis-
sukujen elämään. 

Kirja alkaa päähenkilön Sophi-
en syntymästä �75� ja päättyy hä-
nen kuolemaansa �8�4. Näihin 
vuosiin mahtuu Suomen valtiolli-
sen historian murrosvuodet. 

Sophie syntyi uudellamaalla  
Lapinjärven Porlomin kartanossa 
vanhempiensa, kreivi Johan Carl 
Creutzin ja vapaaherratar Eva So-
fia von der Pahlenin esikoisena. 
Myöhemmin Creutzit muuttivat 
Pernajan Malmgårdiin.

Aatelissäätyyn kuuluvana Sophie 
kasvatettiin säätynsä ja ajan eu-
rooppalaisten virtausten mukaan. 
Hän sai  kotiopetusta ja oppi seura-
elämän taidot, jotka olivat tärkeä 
osa aateliskulttuuria. Niitä Sophie 
tarvitsikin huolehtiessaan Joke-
lan kartanon ylläpidosta, tiluksien 
hoidosta ja palvelusväestä. Vierai-
lut olivat oleellinen osa kanssakäy-
mistä, eivätkä ne olleet vain päi-
vien vaan viikkojen ja kuukausi-
en oleskelua sukukartanoissa. Kyl-
pyläelämä taas toimi sosiaalisten 
kontaktien näyttämönä. Kaivohuo-
neet ja kaivopuistot olivat puolijul-
kisia, ja vesihoidot toivat yhteen 
ihmisiä, jotka eivät ehkä muulloin 
olisi tavanneet.

Kirjan kiintoisimpia lukuja on 
voimakastahtoisen Sophien suhde 
lankoonsa, Suomen suuriruhtinas-
kunnan kenraalikuvernööriin, va-
paaherra göran Magnus Sprengt-
porteniin. Heidän kirjeenvaihton-
sa paljastaa voimakkaita tunteita, 
jotka näkyvät Sprengtportenin ru-
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noissa. Suhteen ymmärtää tutustu-
essaan Sophien avioliittoon, jonka 
hän oli solminut Lars glansenstier-
nan kanssa. Varmaankin liitto oli 
alussa onnellinen, mutta muodos-
tui ajan mittaan kumppanuudeksi, 
missä puolisot vihasivat ja rakas-
tivat toisiaan. Lars omisti Nasto-
lassa Jokelan kartanon, joka siir-
tyi Sophielle puolison jouduttua 
maanpakoon. Avioliitosta syntyi 
kaksi lasta gustaf Magnus ja Ven-
dela. 

Vendelan avioliitto Anders 
Munsterhjelmin kanssa oli aika-
naan merkittävä tapahtuma, toi-
han se suvulle tarkoin punnittuja 
etuja jos haittojakin. Sukunsa puo-
lesta Anders oli sopiva aviopuoli-
soksi. Kesällä �799 avioliittoaja-
tusta työstettiin sukukartanoiden 
päivällispöytien ääressä. Häät vie-
tettiin seuraavana vuonna, kun oli 
saatu Vendelan isän hyväksyntä 
Holsteinista, missä Anjalan liiton 
tukija eli maanpaossa aatelisar-
von ja omaisuutensa menettänee-
nä. Hänen poikansa gustaf Mag-
nus muutti isänsä luo, mistä siirtyi 
Ruotsiin jatkaen sotilasuraansa. 

Sophien elämän tärkein mies 
oli kuitenkin göran Sprengtpor-
ten. Ystävyyteen liittyi erotiikkaa ja 
kauniita muistoja, joita he molem-
mat kaihoisasti muistelivat vanhe-
tessaan. Sophie Jokelan kartanos-
sa, göran Hietalan kartanossa lä-

hellä Viipuria. Larsin viimeiset vuo-
det jäävät hämärään. 

Kirjailija Kirsi Vainio-Korhonen 
on perehtynyt monipuolisesti ai-
neistoonsa. Aikaisemmin ei ole 
yhtä seikkaperäisesti esitelty, mil-
laisessa yhteiskunnassa ja arvo-
maailmassa aatelisnaiset �700-
luvulla elivät. Pukeutuminen, juh-
lat, tavarat, harrastukset, seura-
elämä, avioliittoon valmistautumi-
nen ja etikettien tarkka noudatta-
minen on kuvattu mielenkiintoises-
ti, mikä tekee kirjasta kulttuurihis-
toriallisestikin antoisan.

Kirjailija toteaa, että yksittäisten 
ihmisten panosta ei ole totuttu liit-
tämään valtakuntien kohtalon het-
kiin, vaan niitä on tarkasteltu hal-
litsijoiden välisenä valtapelinä. Tä-
mä teos osoittaa, miten ratkaise-
vasti Suomen aatelin paikallinen 
historia ja henkilökohtainen koke-
muspiiri vaikuttivat valtiollisen his-
torian kulkuun.

  Varpu Varjokallio 

Merete Mazzarella

Ei kaipuuta, ei surua
Tammi 2009

KIRJAVIISAAT

Ihailtava on mieskirjailija, joka 
osaa läheltä ja lämpimästi kuva-
ta naista. Yhtä ihailtava on nais-
kirjailija, joka osaa samoin kuvata 
miestä – ja etenkin vanhaa miestä. 
Merete Mazzarella osaa.

Juuri suomeksi ilmestyneessä 
romaanissaan Ei kaipuuta, ei su-
rua (suomennos Raija Rintamäen) 
kirjailija kuvaa toista kirjailijaa, 
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meidän kaikkien tuntemaa Zacha-
rias Topeliusta,  rakentaen hänes-
tä tajunnanvirtatekniikalla lähiku-
van. Tuloksena on Topeliuksen yk-
sityinen, päänsisäinen minä.

Teos kattaa yhden päivän he-
räämisestä nukahtamiseen. Päivä 
on joulukuun �6. vuonna �897, 
muutama kuukausi ennen Tope-
liuksen kuolemaa. Hän on koto-
naan Koivuniemessä kolmen nai-
sen huolenpidon kohteena: van-
han uskollisen taloudenhoitajan, 
uuden sisäkön ja neiti Alta Dahl-
grenin, orvon keuhkotautisen nuo-
ren naisen, jonka Toini-tytär oli 
suojatikseen ottanut.

Läpi koko kirjan liikutaan pel-
kästään Topeliuksen mielenmaise-
massa. Kun hän aamuyöllä herää 
painajaisestaan, huolet valtaavat 
hänet heti. ”Niin kävi usein: he-
ti herätessä tiesi, että jostakin pi-
ti olla huolissaan, mutta hetkeen 
ei tiennyt mistä.” Ainasta, van-
himmasta tyttärestä, suuren per-
heen emännästä, ei paljon tarvit-
se kantaa huolta, eikä liioin nuo-
rimmasta, Evasta, joka on onnelli-
sesti naimisissa. Mutta keskimmäi-
nen, Toini, tuottaa huolta ja mur-
hetta. ”Toini oli parastaikaa Helsin-
gissä Diakonissalaitoksella, hän oli 
hirveän huonossa kunnossa, kun 
hänet oli otettu sisään, aivan pois-
sa tolaltaan, ja aluksi lääkärit oli-
vat halunneet eristää hänet. - - Nyt 
tytär kuului olevan parempi ja tulisi 
jouluksi kotiin.”

Perimmäinen syy Toinin sur-
keaan tilaan on naisasia ja nais-
ten väliset ystävyyssuhteet. Ne oli-
vat aikaisemmin konkretisoituneet 
Naisyhdistyksen keulakuvaan, Ale-
xandra gripenbergiin, ja nyt nor-
jalaiseen laulajattareen Valborg 
Stubiin. ”Naisten välinen ystävyys 
oli olennainen ja välttämätön eh-
to elämän onnelle”, oli Toini julis-
tanut. ”Suoraan sanottuna: naiset 
eivät tarvinneet miehiä.” Eikä Toini 
ollut vain julistanut, vaan myös kir-
joittanut siitä kohua herättäneen 
artikkelin.

Topeliuksen on vaikea ymmär-
tää tytärtään, vaikka on itsekin 
naisliikkeen kannattaja ja Suo-
men Keisarillisen Aleksanterin Yli-
opiston rehtorina taistellut naisten 

opiskeluoikeuden puolesta ”jopa 
kirkkoa vastaan, jopa itse piispa 
Johanssonia vastaan”. Mutta Toini 
on eri asia. Hänen on vaikea ym-
märtää Toinin toisista naisista ja 
toisille naisille kirjoittamia runoja-
kin. Toini on tosiaan eri asia.

Romaanin keskeisenä teema-
na ovatkin tyttären ja isän eriävät 
naiskäsitykset. Mazzarella kirjoit-
taa jälkikommenteissaan: ”Erityi-
sen mielenkiintoista Topeliuksessa 
on hänen oma kokemuksensa, että 
hänellä itsellään on naisellisia omi-
naisuuksia ja että hänen – kuten 
hän kirjoittaa sisarelleen – olisi eh-
kä pitänyt syntyä naiseksi.” Tukea 
näille Topeliuksen omille sanoille 
Mazzarella löytää hänen tuotan-
nostaan. Esimerkiksi �889 ilmesty-
neeseen Tähtien turvatteihin Tope-
lius on luonut hahmon, joka tuntee 
olonsa epämukavaksi sukupuo-
liroolissaan. Hän on kuningatar 
Kristiina, nainen, joka käyttäytyy 
ja puhuu kuin mies: oppineesti, it-
senäisesti ja rohkeasti. Keskustelu-
kumppaneina ja vastakohtina ovat 
aikakaudelle - ja myöhemmillekin 
- tyypilliset nöyryyttä ja uhrautuvaa 
rakkautta edustavat naiset.

Ei kaipuuta, ei surua on muo-
doltaan mosaiikki, jossa Mazza-
rellan oma luomistyö sekoittuu ot-
teisiin ja referaatteihin kirjeistä ja 
muista lähteistä. Jälkimmäisiä ovat 
etenkin Aina-tyttären pojan, Paul 
Nybergin, elämäkerta, Topeliuk-
sen omat päiväkirjat ja Elämäker-
ralliset muistiinpanot.  Pieni täh-
ti virkkeen lopussa osoittaa tekstin 
olevan faktaa, lainaus menneestä 
todistuskappaleesta.

Jälkikommenteissaan Mere-
te Mazzarella tunnustaa olevan-
sa syvästi kiintynyt Topeliukseen 
– ”tai siihen Topeliukseen, jonka 
olen itse kirjoittanut. Olen samas-
tunut häneen ja taidan samastua 
häneen yhä enemmän sitä mukaa 
kuin vuodet vierivät.”

Tällainen työn edetessä kehitty-
nyt samastumisen ilmapiiri heijas-
tuu lukijoihin. Saamme nauttia es-
seeromaanista, jonka taitava kir-
jailija on huolella ja rakkaudel-
la laatinut aikaisemmin eläneestä 
kollegastaan. 

Marja-Leena Jaakkola
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Tervetuloa Lahteen 3.10.2009
Minna Canth -seminaariin

Ikäpolvien välinen tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus

Hotelli Alex Park, Ascot-sali, Aleksanterinkatu 6, Lahti

Ohjelma:

Klo  13.30 Seminaarin avaus,
  Suomalaisen Naisliiton Lahden osasto

Klo  13.35 Tervetuloa Lahteen
  kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Maija-Liisa Lindqvist
 
Klo  13.45 Koulukiusaamisen nollatoleranssi, kansanedustaja, LT Tuija Nurmi

	 	 Keskustelua

Klo  14.40 Kahvitauko

Klo  15.10 Ikääntyvien tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu
  FT Marja Saarenheimo, Vanhustyön Keskusliitto
 
  Keskustelua

Klo  16.05 Millaista asiakaspalvelua ikääntyvät odottavat
  FL Leena Jaakkola, Lahden ammattikorkeakoulu
  
  Keskustelua

Klo  17.00  Seminaari päättyy

Majoitus:  Hotelli Alex Park, Aleksanterinkatu 6, Lahti

Iltaohjelma: Avoin

Ilmoittautumiset 3.9. mennessä puh. (03) 5251 203  tai tanja.mustonen maininnalla 
Suomalaisen naisliiton seminaari.

Suomalaisen Naisliiton syyskokous 4.10.2009 kello 10.00 
hotelli Alex Parkissa, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.


