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S

muiden naisjärjestöjen kanssa
koota tietokanta, mihin kootaan
100 vuotta täyttävän isänmaan
rakentajanaisten elämäkertoja.
Kirjoitus- ja kokoamistyö tehdään naisten voimin.

uomalaisen Naisliiton vuoden 2015 teema on Naisvoimaa yhteiskuntaan, näy ja
vaikuta.

N

aisvoimaa on mahdollista
lisätä ensi kevään eduskuntavaaleissa, siksi naisten
tulee olla aktiivisia äänestäjiä
ja järjestää vaalitilaisuuksia
naisehdokkaille. Naisvoimaa
saadaan myös lisäämällä naisten määrää kuntien ja yritysten
päättävissä elimissä. Tämän
päivän trendi näyttää kuitenkin
olevan naisten pudottaminen
korkeilta palleilta. Näin ei saa
jatkua.

N

aisvoimaa on myös mielipiteissä. Julkaisimme
syyskokouksen tiedotteen alkoholilainsäädännön kiireellisyydestä. Oululainen paikallisradio
teki revolverihaastattelun heti
sen saatuaan. Miestoimittaja
keskittyi naisten lisääntyneeseen alkoholikulutukseen, jota
piti naisten huolena. Hän kysyi myös, olisiko syytä kieltää
viinan myynti yli 65-vuotiaille.
Radiotoimittajaa eivät kiinnostanut taloudelliset menetykset
eivätkä sairaudet. Pidin haastattelua pilkkana.

L

ainsäätäjien vetkuttelu alkoholilain säätämisessä
kertoo vahvoista asenteista,
päättäjien elintavoista ja avuttomuudesta. Säästöjä haetaan
mieluummin lapsilisiä leikkaamalla kuin puuttumalla kansansairauteen ja verovarojen
hukkaamiseen. Pohjois-Karjala
projekti oli oiva esimerkki, miten pitkäjänteinen työ muutti
ihmisten ruokailutottumuksia.
Haitallisiin alkoholitottumuk-

N

siinkin pitää vaikuttaa valtakunnallisilla ohjelmilla.

J

yväskylän Minna Canth -seminaarin nimi oli Näy ja
vaikuta. Seminaarin järjestelyt
onnistuivat kiitettävästi, aiheet
liittyivät teemaan. Jyväskylän
kaupungin hallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkisen tervehdyksessä kuului aito huoli naisiin kohdistuvasta väkivallasta,
köyhyydestä ja naisten näkymättömyydestä. Keski-Suomen
liiton kehittämisjohtajan Hannu
Korhonen käsitteli sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta maakunnan liiton kannalta.
Merkille pantavaa oli, kuinka
lähipalvelut ovat erilaisia eri
ryhmille ja valtakunnan eri osille. Museonjohtaja Heli-Maija
Voutilainen kertoi Minna Canthin patsaista. Kuulimme, miten
pitkän työn ja vaivan takana oli
saada ensimmäinen patsas Kuopioon. Toimittaja-kirjailija Aino
Suholan aiheena oli runsaasti
elämänviisauksia sisältävä Naisen ääni tänään. Mieleen jäi
pari valitettavaa totuutta: Kuva
kiinnostaa, ei ääni. Ollakseen
uskottava on hylättävä tunteet.
Tämän päivän naisen ääni on
kovien haasteiden edessä.

N

aisten ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä hanke. Sen tavoitteena on

aisliitto järjesti hankkeesta syyskuussa yhdistysten
luottamushenkilöille koulutustilaisuuden, missä muun muassa pohdittiin, keitä haetaan yhteistyökumppaneiksi. Lyhyen
pohdinnan jälkeen kumppaneita
ja kohderyhmiä löytyi parikymmentä.

S

uomalainen Naisliito on yksi
yli 85 vuotta sitten perustetun Suomen Kukkasrahasto
ry:n neljästä perustajajärjestöstä. Yhdistys ylläpitää Helsingin
Katajanokalla palvelukotia. Talossa on asuinsijaa 40 hengelle.
Palvelukoti lähetti vuosi sitten
vetoomuksen perustajajärjestöille taloudellisen tuen saamiseksi ja kertoi ottavansa vastaan
testamentteja ja rahalahjoituksia. Helsingin kaupungilta ei
tule tukea, kolmasosa asukkaista on yli 90-vuotiaita, joten
vaihtuvuus on suuri ja asukkaiden saaminen vaikeaa.

S

uomalainen Naisliitto ja
Helsingin yhdistys auttavat
palvelukotia varojensa mukaan
ja tiedottavat sen toiminnasta.
Naisliitto on mukana Suomen
Kukkasrahaston hallinnossa ja
seuraa palvelukodin tilannetta.
Naisvoima ahkeraan käyttöön
ja esille!
Hyvän joulun toivotuksin
Kirsti Ojala
puheenjohtaja

3

Kaksi kannanottoa
Alkoholilainsäädännöllä
on kiire
Viina tappaa joka päivä 10 ihmistä, ja alkoholihaitat syövät
verovaroja päivittäin arviolta 10
miljoonaa euroa. Alkoholikeskustelu takertuu pahasti lillukanvarsiin, kun päiväkausia kinastellaan viski-sanan käytöstä.
Suomalainen Naisliitto vaatii,
että alkoholipolitiikkaa aletaan
ohjata pitkäjänteisesti ja arkijärkeen pohjaavalla otteella.
Alkoholilain kokonaisuudistus
piti tuoda eduskuntaan tällä
vaalikaudella. Kesällä kävi ilmi,
että niin ei käykään. Seuraavan
hallituksen on toteutettava uudistustyö heti hallituskauden
alussa. Kaikki tosiseikat puhuvat
muutoksen tarpeesta. Parinkym-
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menen vuoden aikana alkoholijuomien kokonaiskulutus on
kivunnut yli10 litraan 100-prosenttista alkoholia kutakin 15
vuotta täyttänyttä suomalaista kohti. Alkoholisairaudet ja
-myrkytykset ovat työikäisten
yleisin kuolinsyy. Niihin ja alkoholista johtuviin henkirikoksiin
ja tapaturmiin kuolee vuosittain
3 000 suomalaista. Miehillä alkoholisairaudet ylittävät sepelvaltimotaudin, naisilla ne ovat
samalla tasolla kuin rintasyöpäkuolleisuus.
Alkoholin aiheuttamista haitoista kertyy vuosittain 2,5–6 miljardiin euroon nouseva lasku. Verotuloja hallitus on arvioinut keräävänsä alkoholista tänä vuonna 1,4 miljardia euroa. Alkoholin
kulutuksen pudottaminen ja
haittojen vähentäminen on nos-

Tulevan eläkejärjestelmän sukupuolivaikutukset arvioitava

kasaantuvat naisille heikentäen
naisten urakehitystä, palkkatasoa ja eläkkeitä.

Neuvottelut vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtivat tulokseen
26.9.2014. Niiden tavoitteena
on muun muassa myöhentää
keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää ja pidentää työuria. Tehdystä eläkeratkaisusta on Eläketurvakeskuksen selvityksessä
annettu kuva, että se olisi erityisen myönteinen tasa-arvon
ja naisten eläkkeiden kannalta.
Julkisuudessa on kiinnitetty
huomiota siihen, että 1960- ja
1970-luvulla syntyneet ovat uudistuksen häviäjiä. Sen sijaan ei
ole kiinnitetty huomiota naisten
selvästi matalampaan palkkatasoon (83 % miesten palkoista)
sekä siihen, että määräaikaiset ja
muut epätyypilliset työsuhteet

NYTKIS ja Naisjärjestöjen Keskusliitto kiinnittävät huomiota
seuraaviin naisten eläkkeisiin
epäsuotuisasti vaikuttaviin seikkoihin: koulutustasoon, perhevapaisiin ja lasten kotihoitoon.
Naisten koulutustaso on keskimäärin miehiä korkeampi. Työikäisistä naisista 44 prosenttia on
saanut korkea-asteen koulutuksen, miehistä vain kolmasosa.
Korkeamman koulutusasteen
vuoksi naisten työmarkkinoille
tuloikä on keskimäärin miehiä
korkeampi.
Perhevapaat leikkaavat merkittävästi naisten työuraa, ja erityisesti kotihoidontuelta kertyvä
eläke jää palkkatuloihin verrat-

tettava kansalliseksi ohjelmaksi
ja avuksi on otettava kaikki mahdolliset keinot: saatavuus, hinta,
painopisteen siirtäminen mietoihin juomiin, mainonta, tuonnin
tiukentuva tarkkailu, prosenttien
lasku, suurkuluttajiin kohdistuvan ehkäisevän päihdetyön tehostaminen ja asennekasvatus.
Kyseessä on monimutkainen
ongelmavyyhti. Pulman vaikeusaste ei saa silti estää tehotoimia.
Suomalaisen Naisliitto on ajanut
perustamisensa alusta, vuodesta
1907 lähtien raittiusasiaa. Nyky-Suomikin tarvitsee samassa
hengessä uutta ryhtiliikettä.
Käänne ei ole mahdoton. Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt jo useita vuosia; humalakäyttäytyminen ei ole enää sankarillista.

tuna matalaksi. Kotihoidontukea käyttävät eniten matalasti
koulutetut ja maahanmuuttajanaiset. Työuran loppupään superkarttuman poistuttua naiset
eivät tästedes pysty kompensoimaan pieneksi jääviä eläkkeitään. Miehet käyttävät Suomessa vain muutaman prosentin
perhevapaista. Esimerkiksi kotihoidontuella lasta hoitaa lähes
aina äiti. Uudessa eläkeratkaisussa varhain työelämän aloittaneet miehet voittavat. Ratkaiseva kysymys on, kuinka miehet ja
naiset saadaan jakamaan hoivavastuu tasaisemmin.
Naisjärjestöjen Keskusliitto ja
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS vaativat pikaista eläkeuudistuksen sukupuolivaikutusten
arviointia ja tasa-arvoisen eläkejärjestelmän luomista.

Tuulikki Petäjäniemi

Tasa-arvon saralla riittää työtä
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Pekingissä
vuonna 1995 järjestetystä YK:n neljännestä naisten maailmankonferenssista.
Siellä vahvistettiin eri maita sitova toimintaohjelma, jonka toteutumista arvioidaan
maaliskuussa 2015 YK:n Naisten asema -toimikunnassa.
Tätä arviointia varten YK on pyytänyt jokaiselta jäsenvaltioltaan
Peking +20 arviointiraportin.

S

uomen maaraportti valmistui toukokuussa 2014.
Raporttiin on listattu meidän
viisi kirkkainta saavutustamme
tasa-arvon saralla sekä viisi asiaryhmää, joissa meillä on vielä
paljon tekemistä.

massa. Vallalla on tietynlainen
sukupuolisokeus eikä tasa-arvo-asioita pidetä enää yhtä tärkeinä kuin aikaisemmin.

P

arannusta vaativien asioiden listalle on noussut myös
vähemmistönaisten asema.
Naispuoliset maahanmuuttajat,
saamelaisnaiset, romaninaiset
ja vammaiset naiset kohtaavat
monesti kaksinkertaista syrjintää. Myös sukupuolivähemmistöjen tilanne vaatii korjausta.
Mediakaan ei säästy moitteilta.
Muun muassa erilaiset sukupuolistereotypiat voivat vaikuttaa vaikkapa tyttöjen ammatinvalintaan.

S

aavutuksistamme ykköseksi
nousi työ- ja perhevelvollisuuksien yhdistäminen, jota
helpottavat muun muassa subjektiivinen päivähoito-oikeus,
kouluruokailu sekä äitiys-,
isyys- ja vanhempainvapaat
molemmille vanhemmille.

N

aisten korkea osallistuminen yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla
näkyy esimerkiksi naiskansanedustajien ja ministereiden
lukumäärissä, joissa Suomi on
maailmassa huippuluokkaa.

V

ahvuuksiimme kuuluu
myös naisten laaja osallistuminen työelämään. Tosin
alat ovat vahvasti jakautuneet
naisten ja miesten aloihin. Korkean työllisyysasteen taustalla
on naisten korkea koulutustaso,
joka ei ole kuitenkaan nostanut
riittävästi naisia johtajiksi. Viides asia saavutustemme listalle
ovat erilaiset tasa-arvon mekanismit.

N

M

erkittävin naisten asemaan liittyvä haaste Suomen maaraportin pohjalta on
naisiin kohdistuva rakenteellinen väkivalta sekä puutteet
matalan kynnyksen palveluissa
väkivallan uhreille ja tekijöille
sekä turvakotien vähäisyys.
Toinen huolen aihe on, että
sukupuolinäkökulma näyttää
olevan suomalaisilta unohtu-

aisten taloudelliseen asemaan liittyy samapalkkaisuuden puute, josta johtuvat
myös naisten pienet eläkkeet
sekä köyhyysriski iäkkäillä naisilla ja yksinhuoltajilla. Myös
naisten määräaikaiset työsuhteet ja vanhempainvapaiden
epätasainen jakautuminen äitien
ja isien kesken puhuttavat.

K

okonaisuutena Suomen
maaraportti antaa hyvän
kuvan naisten aseman kehityksestä viimeisten 20 vuoden aikana. Paljon on edistytty, mutta
Suomalaiselle Naisliitollekin
riittää edelleen tehtävää tasa-arvon saralla. •
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Teksti: Nuppu Rouhiainen ja Maija Kauppinen
Kuvat: Ritva Rundgren, Anita Lyyra ja Maija Kauppinen

Menneisyys ja nykyisyys
kohtasivat Jyväskylässä

Aleksandra-hotellin juhlasali täyttyi lokakuun toisena lauantaina naisliittolaisista.

On hyvä tietää menneisyydestä, jotta osaisimme
toimia tänä päivänä ja
jotta näkyisimme.
Kun Jyväskylän Minna Canth
-seminaari lokakuun toisena lauantaina alkoi, hotelli
Alexandran juhlasali oli ääriään
myöten täynnä naisenergiaa.
Lisätuoleja haettiin, jotta kaikki pääsivät istumaan ja kuuntelemaan nuoria taitajia, viulisti
Charlotte Loukolaa ja pianisti
Andras Szabo, joiden musiikki siivitti iltapäivän hyvään alkuun.
– Kuten kuulitte, Jyväskylä
on edelleen musiikkikaupunki,
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Liisa Temisevä, Suomalaisen
Naisliiton Jyväskylän osaston
puheenjohtaja, kiitteli soittajia
ja toivotti sisaret ympäri maan
tervetulleiksi kaupunkiin, jonka suomenkielisen seminaarin
ensimmäisenä johtajana oli
Uno Cygnaeus, suomalaisen
koululaitoksen isä, jossa Minna
Canth asui 30 vuotta ja jonka
Naisliiton paikallisosasto on samanikäinen kuin emo.

Maailma ei ole vielä
valmis
Myös kaupungin tervehdyksen
tuoja, kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Riitta Mäkinen
nosti esiin Jyväskylän Minna
Canthin kotikaupunkina vuo-

sina 1863–1880. Tänä aikana
Minna opiskeli, avioitui, perusti perheen, synnytti seitsemän
lasta ja kirjoitti ensimmäisen
kirjansa. Lisäksi hän kirjoitti
aktiivisesti sanomalehtiin, lähinnä Keski-Suomeen. Artikkeleissaan hän puolusti tyttöjen
oikeutta tiedolliseen sivistykseen salonkikelpoisuuden sijasta ja avasi ovia työläisperheen
naisille ja lapsille. Tässä kuten
monessa muussakin asiassa
Minna Canth oli uranuurtaja,
mutta työväestön lapset saivat
odottaa vielä kauan ennen kuin
oikeus koulutukseen ulottui
myös heihin.
– Naiskysymys ei ole pelkästään naiskysymys, se on

On hyvä tietää menneisyydestä,
jotta osaisimme toimia tänä päivänä, Liisa Temisevä (vas.) kiitteli kaupungin hallituksen puheenjohtajaa
Riitta Mäkistä.

asema ja tasa-arvoisuus ovat
globaalisti tarkastellen korkealla tasolla. Meillä on kuitenkin yhä omat, sukupuolia
eriarvoiseen asemaan asettavat ongelmamme. Esimerkiksi
suomalaisten naisten kokema
perhevälivalta on kansainvälisesti vertaillen hälyttävän
yleistä.
Charlotte Loukola on lahjakas, kansainvälisissä musiikkikilpailuissa
hyvin menestynyt viulisti.

Keski-Suomen Liiton kehittämisjohtaja Hannu Korhosen puhui ajankohtaisesta aiheesta: sotesta.

ihmiskunnan kysymys, Riitta
Mäkinen lainasi Minna Canthin tunnetuinta, viisaudessaan
moniulotteista lausahdusta. Ja
totesi, että se on pitänyt paikkansa historian saatossa, mutta on polttavan ajankohtainen
yhä 2010-luvun lähestyessä
puoliväliään.
– Suomalaisten naisten
saavuttama yhteiskunnallinen

Vaput lauloivat kahvitauon aikana. He olivat tulleet suoraan Jyväskylän
tyttölyseon 140-vuotisjuhlista.
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– Tähän tarvitaan naisten
aktiivisuutta, Riitta Mäkinen
painotti ja muistutti, että naiset ovat olleet merkittäviä ja
uranuurtavia vaikuttajia sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti.
– Esimerkiksi Jyväskylässä 1900-luvun ensimmäisinä
vuosikymmeninä ja vielä toisen maailmansodan jälkeenkin
perheiden – erityisesti naisten
ja lasten – asema oli paikoin
hyvin heikko. Hyvinvointivaltion keskeiset tukimuodot eivät
olleet vielä todellisuutta eikä
pelkkä hyväntekeväisyys ratkaissut ongelmia. Naiset tekivät
yhteisaloitteita muun muassa
kunnallisten päiväkotiseimien,
orpolasten hoitokotien ja kunnalliskeittiöiden perustamiseksi. He puuttuivat voimakkaasti
myös vanhusten asumisoloihin
ja vaativat apua vähävaraisille
perheille. Tähän työhön osallistui aktiivisesti myös Naisliiton
Jyväskylän osasto.
Naisliiton vuositeema, Näy
ja vaikuta, on yhteiskunnallisen
vaikuttajan mielestä ajankohtainen.
– Maailma ei ole valmis,
eikä se sellaiseksi tule ilman
naisten määrätietoista ja aktiivista työtä. Teema pureutuu
osuvalla tavalla naisten näkymättömyyteen kansakuntamme
historian tekijäinä

Ajankohtaista tietoa
sotesta
Keski-Suomen liiton kehitysjohtaja Hannu Korhosen ajankohtaispuheenvuoron aiheena
oli vaikuttamisen aika. Niinpä
ei ollut yllätys, että hän keskittyi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, soteen. Siinä Suomen
valtakunta jaetaan viiteen järjestäjäalueeseen.
– Muutos on nykyiseen järjestelmään verrattuna iso, sillä
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Illanvieton tähti oli laulaja Satu Rantanen , joka viihdytti naisia pianistipuolisonsa Arton kanssa.

toimijoita on tällä hetkellä satoja, Hannu Korhonen aloitti ja
jatkoi, että myös päivystyspisteiden määrät muuttuvat radikaalisti. Keskeisistä tavoitteista ollaan laajasti yksimielisiä,
mutta toteutuksesta löytyy jo
monta eri näkemystä. Suurimpia kysymyksiä on, miten saavutetaan paras taloudellinen
säästö valtakunnan tasolla.
Myös lähipalvelut puhuttavat
Keski-Suomessakin, kun tarpeet eroavat voimakkaasti eri
väestöryhmien välillä.
Soten aikataulusta ja sen
etenemisestä kehitysjohtaja totesi:
– Kun lausunnot saadaan
lokakuun aikana, asia etenee
eduskuntaan tämän vuoden
puolella. Näin ollen lainsäädäntömuutoksia päästäisiin tekemään keväällä 2015 ja lain-

muutokset astuisivat voimaan
vuoden 2017 alusta.
Hitaan etenemisen syyksi
puhuja kertoi viranomaisten halun tukea osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia.
– Näiden luominen on keskeistä soten onnistumiselle.
Keski-Suomessa pyritään löytämään maakunnallinen ratkaisu. Keski-Suomi kuuluu isoon
Itä-Suomen yliopistovetoiseen
alueeseen, jossa ovat mukana
muun maussa Pohjois- ja Etelä-Savo.
Lopuksi Hannu Korhonen
otti esille vanhusneuvostot:
– Satakunnassa on luotu
maakunnallisen vanhusneuvoston malli, jonka pohjalta on
käynnistetty keskustelu myös
Keski-Suomessa. Ikääntyviä
edustavat järjestöt eivät ole
kuitenkaan yksimielisiä vanhusneuvostojen toteutustavasta,
joten keskustelu jatkuu. ≈
Aiheen ajankohtaisuus herätti kuulijoissa paljon kysymyksiä. Osallistujat halusivat
muun muassa tietää, miten
sukupuolten välinen tasa-arvo
toteutuu, ja kuulivat, että se toteutuu arvioiden avulla.

Ihanaiset, kokonaiset
naiset
Keski-Suomen museon johtaja
Heli-Maija Voutilainen tarkasteli omassa puheenvuorossaan
kolmen Minna Canthin patsaan
toteutusvaiheita. Vuonna 1937
paljastettu Kuopion patsas oli
ensimmäinen naiskirjailijan
patsas, joka Suomessa pystytetty. Seuraava Minna-patsas saatiin Tampereelle vuonna 1951
ja Jyväskylään 1962. Vaikka
kaikki kolme patsasta ovat
miesten veistämiä, ilman naisia
ja heidän sinnikkyyttään niitä ei
olisi saatu. Puhe kokonaisuudessaan ja kuvat patsaista ovat
sivuilla 26–28.

Illanvieton arpajaisissa oli päävoittona taiteilija Liisa Kuuselan
akvarellimaalaus.

S

Sunnuntain aamupäivän ohjelmaan kuului
myös Minna Canthin
patsaalla käynti ja
Alvar Aalto-kierros.
Oppaina Anita Lyyra
ja Marja Nieminen
(vas).

– Ihanaiset kokonaiset naiset, aloitti kirjailija Aino Suhola esitelmänsä ja muistutti, että
kaikilla meillä on oikeus laulaa omalla äänellämme mutta
myös ihmetellä, miten ja millaisena naisen ääni kuuluu tänään.
Esimerkiksi hän otti kirjailija
Minna Maijalan, joka on uudessa elämänkertakirjassaan tuonut
päivänvaloon Minna Canthille
ennen kuulumattomia ominai-

suuksia: herkkä, hehkuvainen,
kokonainen nainen… Lisää sivuilla 10–12.
Tiiviin seminaarin päätti
Naisliiton puheenjohtaja Kirsti
Ojala. Hän kiitti naisia, jotka
olivat tulleet sankoin joukoin
eri puolilta Suomea Jyväskylään, ja esiintyjiä, jotka puhuivat ajankohtaisista, naisille
tärkeistä ja heitä koskettavista

aiheista. Hän muistutti myös
vuoden teemastamme Näy ja
vaikuta ja kysyi, miten naisen
ääni saataisiin kuuluvammaksi.
Sillä nykyään kuvat kiinnostavat, ääni ei.
Kirsti toive toteutui jo samana iltana Ravintola Harmoonissa, jossa naisliittolaisilla oli
illanvietto. •
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Teksti: Kirsti Pohjonen • Kuva: Ritva Rundgren

Viisaus kasvaa vain elämällä
Suomalaisen Naisliiton Jyväskylän osasto tiesi mitä teki,
kun pyysi tunnetun toimittajan, kirjailijan ja ex-kansanedustajan Aino Suholan
päättämään lokakuisen Minna Canth -seminaarin.
Aino nauratti ja itketti meitä, ravisteli ja pani ajattelemaan.
– Naisen pitää olla luja, kaiken
kestävä astia. Silti kaikki rakastivat Putouksen Antskua, joka
sanoi, et mie hitoksee romahan.
Koska siltä meistä kaikista tuntuu. Kaiken tämän hulluuden
keskellä mie romahan, Aino
Suhola aloitti puheenvuoronsa,
jonka otsikkona oli Naisen ääni
tänään.
Paineet ovat Ainon mukaan
tänään kovat. Naisen on oltava
maailman tappiin se iänikuinen äiti, vaimo ja rakastajatar,
uranainen ja vauhtimummu. Ja
ennen muuta ja aina täydellinen
muodoiltaan. Jo pienet tytöt puristavat olematonta ihopoimua
sormiensa välissä ja kysyvät
kauhuissaan, olenko minä läski.
– Se jos mikä on naisen
ääni tänään.
Olemme Ainon mukaan
siirtyneet kuvien aikaan. Ei
naisen ääni niinkään kiinnosta, vaan se, miltä hän näyttää.
Ei se, mitä hän sanoo ja miten.
Eikä varsinkaan mitä ajattelee,
koska se ei näy kuvassa.
Puhuja mietiskeli myös,
brändättiinkö nainen jo Minna
Canthin aikaan tietyn tyyppiseksi. Valittiin tietty ominaisuus, yksi ääni, josta ei hellitetty.
Minna Canthista ilmestyi
äskettäin naisliittolaisen Minna
Maijalan kirjoittama elämänkerta. Siinä hänet kuvataan herkäksi, helläksi ja hehkuvaiseksi.
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– Se oli uutinen! Tietokirja
räjäytti pankin. Minna Canth on
ihminen, kokonainen nainen,
Aino päivitteli.

Laulun paikkaa ei voi
vaihtaa
Naisen äänen kapeuttamista
Aino Suhola pohti myös oman
kokemuksensa kautta.
– Minä koetin kirjoittaa valtioneuvos Riitta Uosukaisesta
ihmisyyden korkeampaa veisua
Punainen vaate -kirjassa. Se ei
oikein istunut, koska minun puheitanikin kuunnellessa kuulija
kiemurtelee Helsingin Sanomien Suvi Aholan vuonna 2002
sanoman mukaan vaivautuneena. Kriitikko ei päässyt mieltymystensä tai inhonsa yli.
– Äkkiä ajatellen se oli peräti kohtuutonta sillä vallanpaikalla, hän sivalsi.
Aino muisteli olleensa oikeassa ainakin kirjansa Petos-luvussa. Kokoomusveteraani tunnusti myöhemmin
julkisesti, että puolueessa oli
päätetty, että Uosukaista ei saa
päästää presidentinvaalissa toiselle kierrokselle.
Hän kertoi kysyneensä arvostamaltaan toimittajalta, miksi kirja oli ”minun höpöä tai
Uosukaisen ruikutusta tämänkin havainnon osalta”. Miestoimittaja vastasi, että tässä tasavallassa naiset eivät paljasta
poliittisia salaisuuksia. Eivät
varsinkaan Uosukainen ja Suhola.

Syyksi, miksi Aino otti tämän kirjan esimerkiksi naisen
äänestä tänään, hän vastasi:
– Kun sinulle on julkisuudessa tai ihmisten kesken jokin
ääni annettu, sillähän laulat. Ja
herra varjele, jos käytät värikästä kieltä kaunokirjallisella
tavalla, olet ilman muuta epäasiallinen hörhö, jonka on paras
jättää asioiden hoito jollekin
muulle. Jos olet nainen.
Vertailuun hän nosti perussuomalaisten puheenjohtajan
Timo Soinin, toisen värikkään
kielenkäyttäjän.
– Kun Soini sanoo, että
omenalle ja melonille ei sovi
sama lippalakki, se on sutki
veto, vaikka kumpikaan niistä
ei käytä lippalakkia. Jos minä
sanoisin niin, taas lähtisi runoratsu laukalle ja juoksu hylättäisiin. Uskottava naispoliitikko ei
käytä tuollaista kieltä.
Aino kertoi askarrelleensa
usein myös sen kysymyksen
kanssa, pitääkö naisen alkaa
mieheksi ollakseen uskottava.
Miksi yhä ihaillen sanotaan,
että kesti sen kuin mies tai ruikuttaa kuin nainen. Ja muistutti,
että yksikään inhimillinen tunne ei ole sukupuolisidonnainen.
Pelko, häpeä, arkuus, ennen
muuta hylätyksi tulemisen pelko kuuluvat ihmisyyteen.
– Mitä seuraa, kun tunteita ei tunnisteta, tunnusteta,
käsitellä. Ääritilanteissa ne
purskahtavat oudolla, jopa vä-

– Aikaa kuluu ennen kun
tällainen osaaminen on meillä
taas arvossaan. Nyt on hallittava pilvipalvelut ja ostettava
vaikkapa äitiyspakkauksen älytuotteiden kokonaispaketti ja
hillittömät määrät sovelluksia.
– Hei hulinaa, sanoi mummo kun kirnuun pieras. Me
ollaan niin menossa mukana,
multimediassa virtuaalisesti.

Kerron sinulle, että olet
ihme

– Teitkö hyvää toiselle?, Aino S uhola muistutti puheensa lopuksi naisia.

kivaltaisella tavalla. Ja me ihmettelemme, mikä sille nyt yhtäkkiä tuli. Se ei tule yhtäkkiä.
Ikinä.

Somesta saa vaivatta
mielipiteen
Sosiaalista mediaa ja sen meininkiä puhuja kohteli kirpeän
kriittisesti. Hänestä sosiaalinen
media omaksuu nyt poliisin ja
tuomarin roolin. Siellä mielipide on yhtä kuin asiantuntemus.
– Ilkeys on älykkyyttä ja
mitätöinti kriittisyyttä. Näillä
mennään.
Ainon arvion mukaan somesta ja mediasta otetaan mielipide, koska ei jakseta itse ajatella.
– Ajatteleminen on raskasta
työtä, sanoi Henry Ford, siksi sitä niin harva viitsii tehdä.
Fjodor Dostojevski sen sijaan
sanoi, että ihminen on salaisuus. Jos käytän koko elämäni
sen salaisuuden tutkimiseen, en
ole käyttänyt sitä huonosti.
Yleisöä Aino Suhola nau-

ratti huomauttamalla, että jos
menossa oleva tilaisuus olisi
ihan vimpan päälle nykyseminaari, hänen takanaan olisi yksi
screeni powerpointille, toinen
twitterille ja tekstiviesteille – ja
te touhuaisitte siellä.
Nyt Ainolla oli edessään
vain mikrofoni.
– Tekniikka kehittyy, laitteet uudistuvat, mutta tuleeko
sielu perässä, hän kysyi ja epäili, kiinnostaako ketään sielu.
Se ei näy, ja tärkeää on vain se
mikä näkyy.
Aino Suhola tunnusti halunneensa jo pitkään Aidensfieldin
poliisiasemalle Alf Ventressin
työkaveriksi.
– Alf on Sydämen asialla.
Järkäle eikä mikään jäbä. Ei
pärjää triathlonissa, varisee hilsettä ja haisee kananmunalta,
mutta tuntee alueensa ihmiset,
heidän elämänsä, historiansa,
heikkoutensa ja vahvuutensa.
Kun virkaintoisempien säntäily
on pahimmillaan, Alfin sätkän
takaa vanhan riippukansion viereltä tipahtaa usein ratkaiseva
tieto.

Aino Suholan mielestä naisen
ääni voisi tänään sanoa, että hidas tieto, kokemus, viisaus tulee vain elämällä.
– Suhtautumisemme vanhuksiin, vammaisiin, kaikkinaiseen haurauteen ja puutteellisuuteen kertoo, mikä arvo
meille on elämällä. Vain elämällä tai juuri elämällä.
Elämän ei kuulu olla helppoa.
– Mutta miten sen haavattomalle selität. Miten kerrot, että
rakkaus, kun se on totta, tekee
syvältä kipeää.
Rakkauskaan ei ole se sokeroitu kuva, jota vaikkapa saippuaoopperat välittävät.
– Rakastan mummoa, joka
näki Alkon portaille sammuneen, avasi oven ja huusi myymälään: teijän ulukomainos
on kaatunu. Rakastan vanhaa
miestä, joka uskaltaa rakastaa venyneen nahkani lempeää
kauneutta ja lasta, joka piirtää
vapisevin viivoin ilta toisensa
jälkeen kuvaa perheestä, että se
ei vain hajoaisi.
Jatkoksi tälle Ainolla oli ehdotus:
– Voisiko siinä, siskot, olla
missiota meille. Että rohkeasti
ja vertaamista pelkäämättä kukin omaan ainutkertaisuuteemme luottaen voisimme muistuttaa toisiamme: Sinä olet ihme,
suuri ihme! •
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Kirsti Pohjonen

Näkijä, tekijä ja mesenaatti
Naishistorian uranuurtaja toimi rivakasti ja osasi verkottua
– Pitää toimia rohkeasti sen
puolesta mitä pitää tärkeänä.
– Naistutkimus tähtää siihen,
että naisten asema paranee.
– Saa olla feministi, mutta ei
saa näyttää feministiltä.
– Ihmisen pitää erottua
seinästä ja cirkuleerata.

Tällaisia lausumia heiteltiin
niin kankaalle seinällä kuin puheissa kuulijoiden mietittäväksi
Helsingin yliopiston suuressa
juhlasalissa syyskuussa. Muistoseminaarissa kerrattiin akateemisen maailman vaikuttajiin
kuuluneen professori Päivi
Setälän (1943–2014) mittavaa
elämäntyötä.
– Päivi Setälä raivasi naistutkimuksen esteitä Helsingin
yliopistossa ja sai aikaan Kristiina-instituutin, muistutti dosentti Katariina Mustakallio,
Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen yksikön johtaja.
Kristiina-instituutti perustettiin 1991. Päivi Setälä nimitettiin tuolloin instituuttiin
naishistorian ylimääräiseksi
professoriksi.
Neuvotteleva virkamies Eeva
Raevaara arveli, että Kristiina-instituutin synnyttämisessä
Päivi Setälää avitti kolme kykyä. Hän näki yli tieteen rajojen, toimi oikeaan aikaan ja oli
hyvin yhteistyökykyinen.
Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto vahvisti,
että Päivi Setälä oli ”mestari
verkostoitumaan”.
Useassa puheenvuorossa
toistui, miten hän avasi tutkimukselle uusia suuntia. Yleisen
historian kohdalla se merkitsi
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Päivi Setälän mielestä sivistynyt ihminen on aina hyväntuulinen.

kansainvälistymistä ja laajentumista.
Päivi Setälän entinen oppilas,
dosentti Ville Vuolanto, luetteli tuoreita teemoja antiikin
tutkimuksesta: nainen, perhe,
mies, yksityinen, arki ja vallan
olemus.
– Aiemmin keskityttiin tutkimaan valtiollista ja teollista
historiaa.
Professori Matti Klingen
mukaan Päivi Setälä nousi kansalliseen julkisuuteen 1990 yliopiston 350-vuotisjuhlien keskeisenä organisaattorina. Silloin
esille nostettiin eurooppalaisuus
ja naissivistys.
Matti Klinge kartutti Päivi
Setälän ansioiden listaa kertomalla, että hän keräsi rahat kansallisbiografiaan.
Voimanaiseksi Setälää kuvasi entinen pääministeri ja
eduskunnan puhemies Paavo
Lipponen. Hän sai aikaan Minna Canthin -päivän liputuksen.
– Olin pääministerinä vaikuttamassa tähän. Naishahmoja
on nostettava esiin.

Minna Canth on yhä ainoa
nainen, jolla on oma liputuspäivä.
Päivi Setälään historian
opiskelijana tutustunut kansanedustaja Päivi Lipponen piti
entistä opettajaansa sivistyneen
ihmisen esikuvana. Hän liputti
humanismin puolesta.
– Päivi Setälän vahvuuksiaan oli kyky nähdä mahdollisuuksia ja sitoutua tekemiseen.
Professorin ripeän toiminnan nosti moni muukin näkyville. Päivi Setälä ei aikaillut, hän
toimi heti.
– Käykää lobbaamassa, entinen Yle-johtaja Heikki Lehmusto kehotti nykynaisia. Hän
muisteli, miten Päivi Setälä oli
tullut hänen luokseen Yleen ja
tivannut, miksi yhtiöllä ei ole
kulttuuriruutua. Nyt kulttuurilla
on oma osansa Yle-uutisissakin.
Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja, eläkkeellä oleva
Naisjärjestöjen Keskusliiton
pääsihteeri Leena Ruusuvuori puolestaan lisäsi, että Päivi
Setälä oli monen naisjärjestön
kunniajäsen ja vaikutti myös
Suomen Naisyhdistyksessä
Päivi Setälän kuvaa monipuolistivat vielä muistelut yhteisistä juhlista.
– Yksi osa elämää olivat
juhlat. Myös virkistäytymistä
tarvittiin, Eeva Raevaara todisti. Tästä viestivät myös illanviettojen kuvat Roomasta,
Rooman instituutin johtajasta
oppilaineen. •
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uomi tunnetaan upeista säveltäjistään, taitavista kapellimestareistaan ja soittajistaan
ja ennen kaikkea loistavista
laulajistaan.
Yksi musiikkitaiteemme
pioneereista on oopperalaulaja Anita Välkki (1926–2011),
jonka ura on hyvä esimerkki aloittelijoille. Luovuttuaan
vuonna 1982 aktiivisesta oopperalaulajan urasta hän otti vastaan laululehtorin viran Sibelius-Akatemiassa ja alkoi jakaa
osaamistaan uusille oopperalaulajille.
Vuonna 2010 perustettiin
Anita Välkki -seura ry tukemaan laulutaidetta ja edistämään musiikkitoimintaa yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ja koko Suomessa. Taiteilijan
kuoleman jälkeen seura on järjestänyt eri puolilla Suomea
muistokonsertteja, joissa laulajan oppilaat säestäjineen esiintyvät korvauksetta keräten varoja, jotka annetaan stipendeinä
lahjakkaille nuorille laulajille.
Anita Välkin muistelmateoksen Taiteen vuoksi mukaan
vuodet, jotka hän oli Vaasassa
kaupunginteatterin näyttelijänä,
olivat merkityksellisiä. Laulajan urasta hänet sai vakavasti
innostumaan vaasalainen laulunopettaja Tyyne Hase. Heidän
tarinansa alkoi, kun näyttelijäkollega Tiina Rinne oli salaa
varannut Haselta ajan ja pakotti
Anitan menemään tämän luo
esittämään laulutaitojaan. Loppu onkin sitten historiaa.
Muistelmateoksessaan Anita Välkki kirjoittaa, että Tyyne Hase ja Lea Piltti, hänen
opettajansa Helsingissä, ovat
olleet hänen uransa luojia. ”Ilman Tyyne Hasen innostavaa ja
taitavaa opetusta tuskin olisin
lähtenyt laulajattaren uralle tai
edes ajatellut oopperauraa , ja
Vaasasta Helsinkiin muutettuani Lea Piltti puolestaan ohjasi
minua melkein kädestä pitäen
mahdollisimman pitkälle…

Teksti: Soilikki Suoranta

Musiikillisten helmien
ketju jatkuu
Oopperalaulaja Anita Välkin muistokonsertissa
Vaasassa kuultiin musiikillisia helmiä.
laulaja Katariina Korkmanin
upeasti esittämä Albert Hay
Malotten The Lord´s Prayer
sopi mainiosti Pyhän kolminaisuuden kirkon tunnelmaan. Urkusäestyksestä vastasi taidokkaasti kanttori Suvi Koivisto.
Ohjelmistoon sisältyi monta
”helmeä”, joista poimin Giulio Caccinin, Toivo Kuulan ja
Bach-Gounodin Ave Mariat,
Kari Tikan Armolaulu ja OsKansainvälisesti tunnettu oopperakar Merikannon Oi kiitos sä
diivamme. - Kuva: Anita Välkki -seura.

Vaasalaistaiteilijat diplomipianisti Christina Bengtsson (vas.) ja diplomioopperalaulaja Katariina Korkman (os. Järvinen) - Kuva: Katarina Korkman.

Molemmat olivat niitä epäitsekkäitä ihmisiä, jotka tukevat
ja auttavat eteenpäin pyrkiviä
lahjakkuuksia.”
Loistavan kansainvälisen
uransa jälkeen Anita Välkki
opetti, kannusti ja tuki laulajan
uraa suunnittelevia. Nyt näitä
oppilaita osallistui Anita Välkin muistokonserttiin Vaasan
kirkossa lokakuun viimeisenä
sunnuntaina.
Konsertin aloittivat oopperalaulajat Helena Juntunen
ja Tove Åman, jotka lauloivat
César Franckin Panis Angelicuksen. Sen kuullessaan yleisö
arvasi, että konsertista tulisi
ainutkertainen. Myös ooppera-

Luojani armollinen. Timanttina
esiintyjien joukossa oli vaasalainen diplomipianisti Christine Bengtsson, joka vei ajoittain
huomion jopa solistin laulusta.
Niin helmeilevänä flyygeli hänen sormillaan soi.
Musiikki kosketti vahvasti
jokaista mukana olijaa ja todisti naisten vahvaa osaamista.
Ketjua, joka alkoi Anita Välkin
opettajista ja jatkui hänen oppilaihinsa ja heidän kauttaan tuleville taitajille.
Meistä jokainen on osa
omaa ketjuaan. Mutta osaammeko viedä soihtua eteenpäin
yhtä hyvin kuin nämä muistokonsertin taiteilijat? •
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teksyi ja kuvat: Maija Kauppinen

Naisasian esitaistelija
”Paras keino naiselle
itsenäisen elämän
saavuttamiseksi on tiedon
ja taidon hankkiminen
– vaan ei kuitenkaan
keittotaidon.”

H

ämeenlinnan taidemuseo
tunnetaan hyvistä näyttelyistään, joissa pääroolissa ovat
naiset. Viime kesänä siellä esittäytyi neljä tunnettua taiteilijaa: Helene Schjerfbeck, Ada
Thilén, Maria Wiik ja Helena
Westermarck.
Viimeksi mainittu Helena
tunnetaan myös naisasian esitaistelijana ja kirjailijana.

Sivellin vaihtui kynään
Kaikki neljä taiteilijaa olivat
syntyneet saman kymmenen
vuoden jaksolla 1852–1862 ja
lähtöisin Helsingin nousevasta
ruotsinkielisestä sivistyneistöstä. He tutustuivat toisiinsa
Adolf Beckerin piirustuskoulussa ja ystävystyivät, matkustivat yhdessä opiskelemaan Pariisiin ja maalaamaan Bretagneen,
pitivät yhteisnäyttelyitä.
Taiteilijasisarten välille
muodostui lojaali kumppanuus,
joka sieti välimatkat, erimielisyydet ja taiteelliset periaatteet.
Se kesti koko eliniän, vaikka
Helena Westermarck kiinnostui
jo 1880-luvun lopulla yhdistystoiminnasta Finska Kvinnoföreningenissa ja Naisasialiitto
Unionissa sekä lehtityöstä.
Kirjoittamista oli jo hänen
mentorinsa, estetiikan professori C.G. Estlander, suositellut
tulevaisuuden ammatiksi maalaamisen sijaan.
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Itsenäisiä naistaiteilijoita
Helena Westermarck kuului sukupolveen, jolle taiteilijan identiteetin omaksuminen ei ollut
itsestään selvää. Taidekoulutus
oli kuitenkin 1970-luvulla niitä
harvoja aloja, jonne tytöt pääsivät. Ja taiteilija-ammatti niitä
harvoja, jotka sallivat naisen
olla itsenäinen, hankkia elantonsa, vaikkakin niukan, ja matkustella, vaikkakaan ei yksin.
Helena Westermarck arvosti itsenäisyyttä ja taloudellista

Näyttelyssä oli esillä myös Helena
Westermarckin kirjoittamia kirjoja
ja lehtiä. Yksi kuitenkin puuttui:
Naisten ääni, johon hän kirjoitti
vuosikymmenet ja oli välillä sen päätoimittajakin.

riippumattomuutta. Vaikka hän
oli varakkaasta kodista – isä
oli Keisarillisen Aleksanterin
Yliopiston kamreeri – hän halusi ansaita leipänsä omalla
työllään. Esikuvana oli täti,
tyttökoulun johtaja Elisabeth
Blomqvist, joka teroitti sisa-

Hämeenlinnan
naisliittolaisia tutustui elokuussa
näyttelyyn. Heli
Eskolin (vas.) ja
Arja Lankinen
miettivät, miksi
aikalaiskritiikki
parjasi Helena
Westermarckin
Silittäjättärien
(1883) maalaustapaa moderniksi
läiskemaneeriksi.

rentyttärelleen opiskelun tärkeyttä. Niinpä Helena maalaamisen rinnalla ja sen lopetettuaan
opetti piirustuskoulussa, avusti
sanoma- ja aikakauslehtiä ja
kirjoitti kirjoja.

Rohkea näyttely
Jos naistaiteilijoiden taulut herättivät kävijöissä ihastunutta
hyminää, samaa ei voi sanoa kevättalven taiteilijan Viggo Wallenskiöldin Variaatioita-näyttelystä. Avajaisissa moni katsoja
kavahti muodottomia, amputoituja, rujoja naisia, ja jopa taiteilijat seisoivat hämmentyneinä alastomien transsukupuolisten hahmojen äärellä.

Naisasian esitaistelija
Opiskelu oli sitä emansipaatiota, johon Helena Westermarck
uskoi ja josta on sanonut: ”Paras keino naiselle itsenäisen
elämän saavuttamiseksi oli
tiedon ja taidon hankkiminen
– vaan ei kuitenkaan keittotaidon”.
Taidehistorian professori
Riitta Konttinen kirjoittaa näyttelykirjassaan Taiteilijatoveruutta neliapilasta, että ”naisen
taiteilijuuden hauta, aviollinen
onni” ei tullut heidän kohdalleen. Eli naimaton nainen saattoi omistautua perheen sijaan
taiteelle. Naimattomuus lienee
kuitenkin askarruttanut myös
heitä, sillä Helena valitteli kollegalleen, että virsikirjassakin
on virsiä kaikille muille paitsi
naimattomille naisille.

Viggo Wallenskiöld: Prinsessa,
öljytyö, 2014.

Aikalaistensa mukaan Helena Westermarck oli naisasian
esitaistelija ja kirjailija, joka
esitteli naisten töitä ja kirjoitti
taidekritiikkiä innolla ja paatoksella, mutta vilpittömästi
asiaansa luottaen. Hän oli Nutid-lehden toimittaja, englantilaisen Woman´s Progressive
Societyn kirjeenvaihtaja. Kun
Naisten Ääni vuonna 1905 perustettiin, hän hänestä tuli sen
aktiivi avustaja 1940-luvulle
saakka. •

Näin, vaikka työt olivat taitavasti maalattuja, eivätkä niiden
ihmiset olleet pienimmässäkään
määrin hyökkääviä, vaan unenomaisia, sisäänpäin kääntyneitä.
Monimerkityksisyys onkin ominaista kiistellyn mutta myös palkitun tamperelaistaiteilijan töille.
Hän käsittelee teoksissaan arkoja
aiheita: ihmisen yksinäisyyttä,
identiteettiä ja seksuaalisuutta.
Ne kertovat kuvattaviensa menneisyydestä, mutta myös tästä
päivästä. Katsoja itse ratkaisee,
mitä hän kuvassa näkee – tai mitä
uskaltaa nähdä.
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Teksti: Marja-Riitta Tervahauta • Kuva: Leena Kähkönen

Jokainen on kasvatuksen tulos tai uhri

Rehtori Antero Hyytiäinen painottaa, että oppilaan minuus syntyy oppilaan ja ympäristön välisessä, opettajan hallitsemassa vuorovaikutuksessa.

Koulukasvatuksen eettisyys oli aiheena syyskuussa Suomalaisen Naisliiton Alatornion osaston
jäsenillassa.

O

ppilaat tuovat kouluun
koko elämänsä kirjon, ja
koulu tarjoaa oman todellisuutensa toisten oppilaiden, henkilöstön ja koulun tavoitteiden
kautta. Näin syntyy oppilaan ja
koulun eettisen todellisuuden
kohtaamispinta, aloitti illan puhuja, kasvatustieteiden tohtori,
Seminaarin ja Tornionseudun
koulun rehtori Antero Hyytiäinen esitelmänsä.
Eettistä eksistenssiä, olemassa oloa rehtori kertoi pohtivansa tutkimuksen ja kirjoittamiensa runojen kautta.
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K

oulukasvatuksen eettisyyttä hahmotellessaan rehtori
kysyi, miten me, jotka emme
työskentele koulussa. vaikutamme opettajan työhön omien
odotustemme ja olettamustemme kautta.
– Koulu on ollut jo kauan
oma saarekkeensa yhteiskunnassa. Tähän voi olla syynä
muun muassa opettajan ammatti, professio, mikä antaa opettajalle oikeuden ja velvollisuuden
puuttua kasvavan kansalaisen
toimintaan ja oppimiseen – ja
näin vaikuttaa lapsen ajattelun
muotoutumiseen.
– Koulussa voidaan tänäkin
päivänä ajatella, että opettajan
työ on oman tyyppisensä eikä
sitä oikein ymmärretä ”tuolla
maailmassa”.

O

pettajuus perustuu pitkään,
vankkaan koulutukseen.
Tästä huolimatta – tai syystä –

opettajan omatunto kolkuttaa
puhujan mukaan usein.
– Opettaja on eettisten tuntojen etsijä, sillä hän ohjaa oppilaan elämää lapsesta aikuisikään. Niinpä hän miettii usein,
osaako tehdä lapsen kannalta
oikeita valintoja arkipäivän
eettisessä kaaoksessa. Mikä on
oikein ja mikä on väärin? Mikä
on lapsen tilanne juuri tänään?
Yhtenä esimerkkinä rehtori
otti esille lapsen elämästä vielä
etäällä olevan asevelvollisuuden.
– Jokainen kansalainen,
niin mies kuin nainen, joutuu
joko velvollisuudesta tai vapaaehtoisuuttaan päättämään,
haluaako osallistua aseelliseen
varusmiespalvelukseen. Kaikki haluavat elää rauhallisessa
ja turvallisessa maassa, mutta
miten se tulisi rakentaa. Asevelvollisuus antaa paljon valmiuksia isänmaan puolustamiseen,

mutta kaikki eivät halua osallistua toimintaan, jossa käytetään
ampuma-asetta.
– Opettajalta vaaditaan eettistä taitoa, jotta nuori osaa tehdä oikean, omaatuntoaan tyydyttävän ratkaisun.

A

iheen moninaisuutta kuvaavat seuraavat Antero
Hyytiäisen esityksestä poimitut
katkelmat, fragmentit:
– Kulttuuri sitoo silmämme
ja ajatuksemme.
– Maailma näyttää siltä, miten se halutaan nähdä.
– Sivilisaatio itse tuottaa
sivilisaation vastaisen puolensa
ja vahvistaa sitä.
– Toisten kiusaamiseen työpaikoilla ja muissa yhteisöissä
sosiaalistutaan jo kouluaikana. Sosiaalinen koodi osoittaa,
kuka voi kiusata ja ketä. Koulukiusaaminen ei ole irrallinen
projekti.
– Kilpaillemme koulussa
ja kilpailemme myös aikuisina
työpaikoilla.
– Opettajan ammattitaito tulee esille kyvyssä katsoa peiliin
ja taidossa nähdä syvälle toiseen ihmiseen.
– On tärkeä huomata, että
opettajan työkaluna on toisen
lapsi. Jollakin muulla voi olla
työkaluna tietokone tai jokin
muu. Omatunto on keskeisin
asia. •

Eettinen eksistenssi on
kuin taivaan sini, joka
meidän kaikkien ylle kaareutuu, mutta jota kukaan
meistä ei kannattele. Se
ei vain heijastu meistä,
vaan se on meissä.
Opettajana koen työssäni
arvokkaimpana sen hetken, jona kohtaan oppilaani ihmisenä ohi oman
opettajuuteni.

Kirsti Pohjonen

Tekotunteet vyöryvät päälle
Viihteellisessä Tanssii tähtien
kanssa -ohjelmassa keinahdeltiin
syksyn alkujaksoissa kyynelten
tahtiin. Tanssilla oli tarkoitus kuvata jotakin itselle tärkeää muistoa. Kokonaisvaltaiseen ilmaisuun
kai kuului, että tanssin jälkeen
tuomareiden eteen tultiin kyyneleet poskella kiiltäen.
Toisessa alkusyksyn viihdeohjelmassa laulajat esittivät toistensa kappaleita. Ja tietysti yhteisen
pöydän ympärille kerääntyneet
kollegat kyynelehtivät kuunnellessaan tulkintoja omista tai toisten musiikista.
Kummankin ohjelman tekijät
varmaan myös odottivat, että katsoja tulee mukaan vetistelemään
tunteellisen viestin edessä. Ohjelmien suosio nousee korkeuksiin ja
antaa nostetta myös kaupallisesti.
Minua ei itkettänyt. Harmitti.
Aitoa tunnetta, myös liikutusta, pitää toki kunnioittaa. En vain
aina ole ollut ihan varma, että
pillittäminen viihdeohjelmissa
tv-kameroiden tuijotuksessa kumpuaa oikeasti syvästä sisäisestä
paineesta. Syntyy vahvasti tunne,
että itketään, kun se nyt ikään
kuin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Jokaisen on näytettävä, että
tunteita on. Pari pisaraa on tiristettävä. Sitten me katsojat voimme hehkuttaa, että mahtavaa mikä
tunnelma.
Pakonomaisuus ja keinotekoisuus eivät synnytä yhteistä, vahvaa kokemusta.
Tässä ajassa liikkuu muutenkin jokin kummallinen joukkokäyttäytymisen malli. Nyt on
muotia itkeä julkisesti ja ihan
muualla kuin hautajaisissa.

Erilaisten onnettomuuksien
jälkeen on tullut tavaksi, että tapahtumapaikalle kertyy kymmeniä kynttilöitä ja kukkakimppuja.
Monikaan näin sureva ei tunne
uhreja ollenkaan. Silti he kyynelehtivät vuolaasti toisten olkaan
nojaten.
Myötätunto on hieno asia ja vainajien muistaminen arvokasta.
Mutta tästäkin kumpuaa ihmetys. Miten aitoa ilmiö on, kun
tämä kaunis yhteisöllisyys ja toisten huomioonottaminen eivät näy
tavallisessa arkisessa elämässä?
Helsingissä on vaikkapa vain
kadulla kulkiessa pakko todeta,
miten tylyä yhteiselämä on. Ihmiset eivät suostu näkemään toisiaan. Ainakin harmaapäisen tai
lasten kanssa kulkevan on oltava
koko ajan varuillaan, koska vaara
tulla ylikävellyksi on todellinen.
Itkun markkinoimisen sijaan
nyt olisi aika nostaa hyvät ja muita arvostavat käyttäytymistavat
kunniaan.
Asennekasvatus vauhtiin niin
nuorille kuin vähän vanhemmillekin. Luonteva ja huomaavainen
keskeinen kanssakäyminen helpottaa oloa ja tuo kasvoille ja silmiin hymyn, ei kyyneleitä. •
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Teksti ja kuvat: Marja-Riitta Tervahauta

Taitelijapariskunnalla on työhuone vanhassa Porthanin koulussa. Tässä he ompelevat parkitsemastaan
lohennahasta merenneidon siipiä.

Terästä ja tilkkutäkkitekniikkaa
Miehisyys ja naisellisuus
yhdistyvät Teija ja Pekka
Isorättyän veistoksissa.

Kuitenkin niin pappi kuin
nuoret taiteilijat ja tekijät, paikalliset pienteollisuusyritykset,
ovat torniolaisia.

K

Saman kadun ja koulun
lapsia

un taiteilijapariskunnan
Teija ja Pekka Isorättyän
suunnittelema veistos Särkynyt
lyhty paljastettiin viime marraskuussa Torniossa Nordbergin
möljällä, se ei tapahtunut poikkipuheitta. Niitä ei aiheuttanut
niinkään veistoksen materiaali
ja tekniikka, torniolaisilta kerätty romuteräs ja käsityö, vaan
sen valtakulttuurista poikkeava
sisältö. Kaikkia ei miellyttänyt,
että Kalkkimaan pappi, kylähullu, löytyi veistoksesta.
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Teija Isometsä ja Pekka Rättyä syntyivät Torniossa vuonna
1980. Lapsuuskodit olivat naapuritaloissa, ja koulunsa he kävivät rinnakkaisluokilla. Kipinä
taiteeseen syttyi jo kouluiässä.
– Minulla heräsi kiinnostus
taiteeseen ja luovuuteen yläasteella, Pekka muistaa. Myös
Teija kertoo kiinnostuneensa
piirtämisestä jo nuorena. Mo-

lemmat ihailivat myös 1900-luvun symbolisteja Hugo Simbergiä ja Edvard Munchia.
Niinpä oli luonnollista, että
Teija ja Pekka lähtivät opiskelemaan Taideteolliseen korkeakouluun, josta valmistuivat
taiteen maistereiksi. Naimisiin
he menivät vuonna 2006, jolloin ottivat yhteiseksi sukunimekseen Isorättyän ja alkoivat
työskennellä yhdessä sekoittaen
perinteiset roolit. Esimerkiksi
rakentaessaan Merenneito-veistosta Pekka ompeli lohen nahat,
jotka he olivat yhdessä parkinneet.

Sähkö- ja veistostaidetta
Ominaista Pekan ja Teijan
veistoksille on myös niiden
liikkuvuus. Tästä on oivana
esimerkkinä Tornion Aineen
taidemuseon kesäinen näyttely,
jonka Vuoden Kalott Jazz and
Blues festivaalitaiteilijoiksi pariskunta oli valittu. Sähkö- ja
veistostaide sulautuivat toisiinsa esimerkiksi teoksessa Invalidirobotti.
Pekka kertoo, että liikkuvat
veistokset ovat yleensä miesten
tekemiä, mutta heidän töissään
näkyy naisellisia elementtejä
kuten tikkauksia ja saumoja.
Suurin osa Aineen taidemuseon töistä on nähtävinä helmikuun puoliväliin Hyvinkään
taidemuseossa.

Ideoita ympäri maailmaa
Ideoita ja materiaalia töihinsä
taiteilijapariskunta hakee ympäri maailmaa. Juuri äsken he
palasivat residenssimatkalta
Tanskasta, josta löytyi yli sata
vuotta vanhoja maataloustyövälineitä, mutta myös idea uuteen
työhön.
– Kööpenhaminan Pieni
Merenneito joutui huhtikuussa
ilkivallan kohteeksi, Pekka kertoo. Siitä saimme idean työstää
uudenlainen merenneito, Itämeren tilaa kuvaava.
Tanskan saaristosta taiteilijapariskunta löysi verkkoaidan
lävitse kasvaneen lehmuksen,
josta tulee merenneidon rintakehä. Veistosta työstetään ensi
kesänä Helsingissä Galleria
Sculptorissa, yleisölle se esittäytyy meriaiheisessa näyttelyssä, joka avautuu elokuussa
Taiteiden yönä.
Tähän näyttelyyn he valmistautuvat Koneen säätiön
residenssissä Saaren kartanossa
Turun liepeillä.

Pekka ja Teija Isorättyän suunnittelema obeliski Särkynyt lyhty on Tornionjoen törmällä.

Seuraava näyttely
Japanissa
Seuraava iso näyttely on kuitenkin Japanissa, jonne Isorättyät lähtevät joulukuun
alussa. Heidät on kutsuttu puoleksi vuodeksi C.A.P. Koben
taidekeskuksen vierasateljeehen työskentelemään. Vierailun
tuloksia nähtäneen ensi kesänä
Helsingissä.
Japani ei ole taiteilijapariskunnan ensimmäinen kaukokohde, sillä he ovat matkustelleet paljon ja asuneet muun

maussa Meksikossa. Sen pääkaupungissa heillä on ollut
yksityisnäyttelyjä, samoin Berliinissä ja Hampurissa. Niiden
avulla he rakentavat kansainvälistä nykytaiteen uraa.
Myös heidän pääharrastuksensa on kulttuurin piirissä.
Pekka soittaa trumpettia ja Teija vetopasuunaa. Meksikossa
ollessaan he musisoivat Polkamadre -yhtyeessä.
Toinen harrastus, laitesukellus, taas hyödyttää työtä: meren pohjasta löytyy materiaalia
veistoksiin. •
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Teksti: Maija Kauppinen

Ada Äijälän perintö elää
Ada Äijälä oli
yhteiskunnallisesti
valveutunut nainen ja
terävän kynän käyttäjä.

puhuttelusanoista rouva ja neiti. Seuraavana vuonna häneltä
ilmestyi kirja Voiko olla rouva
vaikka ei ole rouva.

uomalaisen Naisliiton tilinpäätöksessä on vuodesta
ja vuosikymmenestä toiseen
kerrottu, että se omistaa 17
kappaletta Ada Äijälän koulun
osakkeita á 0,17 euroa. Ja ainakin kerran vuodessa on myös
kysytty, minkä Ada Äijälän ja
mikä koulu.

Adan perintö elää
Klaukkalassa

S

Monipuolinen koulutus
Vastausta varten on harpattava
90 vuotta taaksepäin, 1920-luvulle, jolloin filosofian maisteri
Ada Äijälä perusti Helsinkiin
Balderin taloon Uusi yksityinen yhteislyseo -nimisen koulun, ja aloitti sen johtajana ja
opettajana.
Tehtäväänsä Pietarissa
1886 syntynyt, Turussa koulunsa käynyt ja Helsingissä
opiskellut Ada oli monipuolisesti valmentautunut. Hän oli
toiminut opettajana kauppaoppilaitoksissa, sitten ”lehtineekerinä” useammassakin lehdessä, muun muassa Kuopiossa
Savo-lehdessä, ja Helsinkiin
palattuaan jälleen opettajana.
Varsinainen virka hänellä oli
Rautatiehallituksessa, josta hän
erosi mentyään vuonna 1927
naimisiin toimitusjohtaja Isak
Räsäsen kanssa. Puoliso oli
Teosofisen seuran johtomiehiä,
ja Adankin arvellaan olleen
teosofi.
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Ada Äijälä oli vapaamielisen
naisliikkeen keskeisiä voimia.

Terävä ja älykäs kynä
Ada Äijälä liittyi Naisliittoon
1910-luvulla. Hän tunsi omakseen sen arvomaailman, johon
kuului taistelu naisten oikeuksien ja vapaiden kehitysmahdollisuuksien puolesta. Hän
oli aktiivi naisliittolainen: oli
liiton keskushallituksen jäsen,
toimi Helsingin osaston varapuheenjohtajana ja perusti
Naisliiton Sippolan osaston.
Ada kuului myös Naisten
äänen toimitukseen ja oli sen
ahkera avustaja. Aikalaistensa
mukaan hänellä oli ”terävä ja
älykäs kynä” sekä erinomaiset
puhelahjat.
Naisten äänestä näkyy, että
Ada oli haluttu puhuja. Hän
esitelmöi Naisliiton iltamissa
maisteriylioppilaille, kertoi jäsenillassa Viron matkastaan,
kesäkokouksessa köyhäinhoidosta ja toisessa asiasta, joka
oli ”käynyt sanomattoman polttavaksi” eli naimisissa olevan
naisen kansallisuudesta. Vuonna 1924 hän esitelmöi Pohjoismaisessa naisasiakongressissa

”Adassa oli reformaattorin vapautuneisuutta, tunteen syvyyttä ja voimaa, suurpiirteisyyttä
ja ennen muuta lujaa uskoa ja
intomieltä. Valmis aina ja kaikkialla vastaamaan asiastaan.
Mieleltään syvästi isänmaallinen, vapaamielinen ja ennakkoluuloton.”
Näin alkaa vuoden 1928
Naisten Äänessä julkaistu
nekrologi Ada Äijälä-Räsäsestä, joka ”oli saanut tapaturmaisen lopun työhön tullessaan
Leppävaaran läheisellä ylikäytävällä”.
Puolison lisäksi Adaa jäi
kaipaamaan suuri joukko työtovereita, oppilaita ja ystäviä,
joista monet naisliittolaisia.
Ja koulu, jonka nimi muuttui Koulujen yhteislyseoksi ja
joka muutti Teosofisen seuran
taloon Kansakoulukadulle.
Koulun uudeksi ylläpitäjäksi
perustettiin Ada Äijälän Koulu Oy. Vuonna 1938 koulu sai
oman talon Arkadiankadulta ja
nimeksi tuli Arkadian yhteiskoulu. 1980-luvun lopussa se
siirtyi Klaukkalaan ja tunnetaan nykyään nimellä Arkadian
yhteislyseo.

Tukea Naisten ääni
-hankkeelle
Yksi koulun taustatukijoista on
Ada Äijälän Koulu Oy, jonka
osakkeita Naisliitto omisti viime kevääseen saakka. Liitto oli
ne ostanut 1960-luvulla varsin
nimelliseen hintaan Helsingin
osastolta. Osasto samoin kuin
yksittäiset henkilöt – muun
muassa Hilja Vilkemaa – olivat
aikoinaan hankkineet osakkeita
koulua tukeakseen.
Vaikka Ada Äijälän koulu
Oy:n osakkeilla oli vain nimellisarvo, Naisliitto arvosti
omistajuuttaan. Liiton edustaja
kävi yhtiön kokouksissa ja Arkadian yhteislyseon opettajia
ja oppilaita nähtiin Aurorankadulla musisoimassa ja juhlissa. Osakkeiden omistamisesta
keskusteltiin Naisliitossa aika
ajoin, sillä koulun ylläpitäminen ei kuulu liiton perusteh-

täviin. Varsinaisesti aktivoiduttiin pari vuotta sitten, kun
osakkeille ilmaantui ostajaehdokas. Naisliitto selvitti tuolloin asiantuntijan avulla niiden
markkina-arvon ja alkoi etsiä
ostajaa.
Se löytyi, ja osakkeet vaihtoivat omistajaansa tämän
vuoden kesäkuussa. Ja kreivin
– tai oikeastaan – kreivittären
aikaan. Osakkeista saatujen
eurojen avulla Naisliiton suuri
verkkohanke, Naiset näkyviin,
saatiin alulle.
Ehkäpä myös Ada Äijälä,
aikansa vaikuttajanainen, saa
siihen omat sivunsa.

Itsepintaisuus palkittiin
kunniamerkillä
Naisliiton omistamat Ada Äijälän koulun osakkeet ovat
kiinnostaneet ulkopuolisia
ennenkin. Vuonna 1957 va-

semmistoliike painosti Inkeri
Savolaista, Naisliiton tuolloista puheenjohtajaa, myymään
osakkeet. Inkeri ja Naisliitto
eivät taipuneet, joten Sirola
opistoa ei perustettu koulun
tiloihin. Sen ansiosta Inkeri
Savolaisen nimi oli 6.12. Tasavallan presidentin myöntämien
kunniamerkkien listassa. Suomen Leijonain ritarimerkki jäi
tämän koulukiistan muistoksi.
Myöhemmin Naisliiton
Helsingin osasto myi osan
omistamistaan osakkeista koulun osakkeita omistavalle säätiölle ja lahjoitti myynnistä saamansa rahat koulun oppilaiden
stipendirahastoksi. Rahasto on
edelleen olemassa, tosin sen
varat on jo lähes kokonaan
jaettu stipendeinä.
Liiton omistamat osakkeet
pysyivät liitolla ja yksi osake
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan
stipendisäätiöllä. •

Pala käsityöhistoriaa historiaa
Suomalaisen Naisliiton tallelokerossa on nippu kellastuneita Kotikäsityö Oy
Tellervon osakkeita, ja muutama jäsen muistaa nähneensä sen nimisen käsityöliikkeen Hietaniemenkadun
tuntumassa. Miten ja milloin
osakkeet ovat tulleet Naisliiton omistukseen? Liiton
rahastonhoitaja Marja-Riitta Tervahauta lähti Kansallisarkistoon, missä yhdistyksen papereita säilytetään.
Arkistossa selvisi, että Kotiteollisuus Tellervo oli perustettu 14.6.1917 Helsingissä
Antinkadulla Suomalaisten
Naisjärjestöjen kokouksessa
ja rekisteröity saman vuoden syyskuussa. Perustajina olivat rouva Amanda

Wahander, johtajattaret Natta
Geitel ja Annikki Sadovnibow,
vapaaherratar Iida Yrjö-Koskinen sekä neidit Amanda
Bruun, Alma Koskinen, Lempi
Nikkinen ja Eeva Somersalo.
Johtokuntaan valittiin Iida
Yrjö-Koskinen, Amanda Wahander, Natta Geitel ja Eeva
Somersalo.
Yhtiön tarkoituksena oli edistää naisten kotiteollisuutta kotiteollisuuskoulujen, käsityöntekijäin ja -teettäjien kanssa,
järjestää käsityökursseja ja
työkeskuksia sekä välittää käsitöiden ostoa ja myyntiä.
Yhtiön nimi muutettiin Kotikäsityö Oy Tellervoksi maaliskuussa 1929. Liike toimi
Helsingissä useassa paikassa,

muun muassa Uudenmaankadulla. Viimeisin yhtiöjärjestysmuutos tehtiin vuonna 1987, jolloin toimialaksi
määriteltiin kotiteollisuus- ja
lahjatavaroiden myynti.
Jo kolme vuotta myöhemmin, joulukuussa 1990, Käsityö Oy Tellervo asetettiin
konkurssiin ja liiketoiminta
loppui. Kaksi vuotta myöhemmin konkurssihallinto
antoi loppuselvityksen ja yhtiö purkautui.
Suomalaisen Naisliiton keskeisiin vaikuttajiin kuulunut
Hilja Vilkemaa osti osakkeita tammikuussa 1930. Liitolle ne siirtyivät 57 vuotta
myöhemmin hänen testamenttinsa kautta. •
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Teksti: Terttu Välikangas • Kuvat: Ritva Rundgren

Lottajohtaja sai muistolaatan
Lottajohtaja Fanni Luukkonen sai syyskuussa muistolaatan Heinätorin koulun
seinään, toisena naisena Oulussa. Ensimmäinen on annettu kirjailija
Saara Wacklinille. Muut Oulun 56 laattaa on myönnetty miehille ja yhdistyksille.

Fanni Luukkosen muistolaatta kiinnitettiin syyskuussa Oulun Heinätorin koulun seinään.

M

uistolaatan paljastusjuhlan järjestivät ja laatan
kustansivat Oulun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piirin
perinnekilta sekä Suomalaisen
Naisliiton Oulun osasto, jonka
perustajajäsen ja ensimmäinen
puheenjohtaja Fanni Luukkonen oli. Niinpä Naisliitto oli
näkyvästi juhlassa esillä: Oulun
osaston puheenjohtaja Tiina
Tervaskanto-Mäentausta piti
tervehdyspuheen Suojeluskunnan ja perinnekillan puheenjohtajan Eino Kukkosen kanssa ja
Naisliiton puheenjohtaja Kirsti
Ojala toi liittonsa tervehdyksen.
– Haluamme kunnioittaa
perustajajäsenemme
ja ensimmäisen puheenjohtajamme
ansiokasta työtä naisasian, tasa-arvon ja vapauden puolesta
muistolaatan välityksellä, Tiina
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Tervaskanto-Mäentausta totesi
ja lisäsi, että Fanni Luukkonen
perusti Oulun lisäksi myös Alatornion osaston vuonna 1907.
Samana päivänä, kun Fanni
Luukkosen muistolaatta paljastettiin Oulussa, Helsingissä
kiinnitettiin Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen muistokilpi
Katajanokan kasinon ala-aulaan. Lakkauttaminen tapahtui
23. marraskuuta 1944.
Fanni Luukkonen syntyi
Oulussa toukokuussa 1882 koneenkäyttäjä Olli Luukkosen
ja hänen vaimonsa Katariinan
(os. Palmberg) keskimmäisenä
lapsena. Hän kävi Oulun Suomalaista tyttökoulua, kirjoitti
ylioppaaksi Helsingin jatkokoulusta ja valmistui kansakouluopettajaksi Raahen naisseminaarista vuonna 1906, minkä
jälkeen toimi Oulun Heinätorin

koulussa opettajana. Koulutoimen ylihallitus kutsui hänet
Sortavan tyttöharjoituskoulun
johtajaksi 1913.
Sisällissodan jälkeen Fanni
Luukkonen liittyi Lotta Svärd
-järjestöön, joka valitsi hänet
piirisihteerikseen 1921, neljä
vuotta myöhemmin sen keskusjohtokuntaan ja taitavaksi
organisaattoriksi havaittuaan
vuonna 1929 koko järjestön puheenjohtajaksi. Lottia oli tuolloin 60 000, mutta kun järjestö
lopetettiin, lähes 250 000.
Talvisodan jälkeen kesäkuussa 1940 Lottaopiston silloisen kurssin päättäjäisjuhlassa
marsalkka Mannerheim ojensi Fanni Luukkoselle ensimmäisen luokan Vapaudenristin
miekkoineen punaisessa kaulanauhassa. Fanni Luukkonen oli

ensimmäinen tämän kunniamerkin saanut nainen. Jatkosodan
jälkeen hän sai kunniamerkkiin
liittyvän rintatähden miekoilla
välittömästi lottajärjestön lakkauttamisilmoituksen jälkeen.
Naisen Ääni -lehdessä Fanni Luukkonen toteaa 60-vuotishaastattelussaan Lotta Svärd
-järjestössä toteutuneen erään
naisasian ydinajatuksen: Naiselle kuuluu osa ja vastuu
kansakunnan yhteisistä kohtaloista. Naisasia ei ole naisten
eristämistä miehistä, vaan yhteistoimintaa ja toinen toisensa
tukemista koko kansakunnan
hyväksi.
Kun lottajärjestöt lopetettiin, se merkitsi 62-vuotiaalle
lottajohtajalle suurta elämänmuutosta. Niukan eläkkeen
varassa ja pieniä kirjoitustöitä
tehden Fanni Luukkonen elätti
itsensä Helsingissä. Hän menehtyi sydäninfarktiin lokakuussa 1947 ja haudattiin Iihin
sukuhautaan, jonka muistokivessä on Fannin veljen laatima
korkokuva ja kirjoitus Isänmaa
on Jumalan ajatus. •

Suomalaisen Naisliiton Oulun osaston jäseniä.

Muistolaatan paljastuksen jälkeen
oli kahvitilaisuus.
Kuvassa Naisliiton
Oulun osaston
puheenjohtaja
Tiina Tervaskanto-Mäentausta
(oik.) ja varapuheenjohtaja Terttu
Välikangas.

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Strömmer ja Oulun Rintamanaisten puheenjohtaja Helvi Hyrynkangas osallistuivat juhlaan.

Lottajohtaja Fanni Luukkonen sanoi Lotta Svärd -yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa vuonna 1941:
– Suomea pidetään naisasian alalla edelläkävijänä. Syventyessään yhdistyksen historiaan ei
voi olla näkemättä erästä naisasian ydinajatusta, jonka eversti von Essen tammikuun 1941 päiväkäskyssään kauaskantoisesti täsmentää: ”Vastuu isänmaan vapaudesta ja työstä on asetettu
naisten itsensä kannettavaksi”.
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Teksti: Tuulikki Ritvanen

Naisten pukutehtaan henkilökuntaa. Aino Rosendahl ylärivissä 3. vasemmalta.

Rohkeat Ainot ja Virtaset
TLahden naisyrittäjät vaa-

Paitoja ja esiliinoja

tettivat sodan jälkeisen
Suomen naisia

Helmi Vilhelmiina Virtanen
(1864–1952) oli venäläisen
kenraalin palveluksessa ja oppi
kielen ja hyvin tapojen lisäksi
ompelemaan. Hän aloitti 1900
ompelimon ja myi aluksi tuotteitaan venäläisille laukkuryssille. Vuonna 1911 hän perusti
Paita- ja esiliinatehtaan, josta
tuli pian suurin yksityinen yritys Lahdessa ja Suomen suurin
ja uudenaikaisin valmisvaatetehdas. Enimmillään se työllisti 400 henkilöä. Ensin tehtiin
vain naistenvaatteita, mutta
pian myös miesten asusteita.
Rakennettiin iso nelikerroksinen tehdasrakennus keskelle
kaupunkia. Lama 1930-luvulla vei yrityksen konkurssiin ja
Kauppiaitten Teollisuus Oy:n
haltuun, joka jatkoi toimintaa.

V

aatteiden valmistus tarjosi
puuseppien kaupungissa
jo ennen toista maailmansotaa enemmän työpaikkoja kuin
huonekaluteollisuus. Lahdessa
oli monta uranuurtajanaista.
Sotavuosien jälkeinen niukkuus
ja naisten halu saada jotain elämän piristykseksi antoivat heille potkua oman yritysten perustamiseen. Heitä oli useita.
Tässä kolme esimerkkiä
naisista, joilta ei puuttunut
rohkeutta ja sisukkuutta. Työ
antoi heille vapautta ja itsetuntoa toimeentulon lisäksi.
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Helmi Virtanen ei kuitenkaan lannistunut. Vuonna 1934,
69-vuotiaana, hän perusti Oy
Paitavalmisteen, jota luotsasi
1940-luvulle asti. Myös siitä
tuli alansa suurimpia Lahdessa. Helmin tehdas valmisti ulkoiluasuja koko perheelle ja
paitoja miehille, muun muassa
suosittua Masto-paitaa.
”Toimikaa”, oli Helmin
motto. Suku jatkoi toimintaa,
tosin eri nimellä.

Kotiompelimosta
älymyymälä
Aino Rosendahl (1891–1969)
kävi vain kiertokoulun, pääsi
12-vuotiaana ompelijanoppiin
ja työskenteli herrasperheissä

kotiompelijana. Oman yrityksen hän aloitti kotona aputytön
kanssa. Rohkeutta ei Ainolta puuttunut, kun hän perusti
vuonna 1919 Naisten pukutehtaan ja rakensi tehtaan, jota
laajennettiin useampaankin
kertaan. Aino hankki sähköompelukoneet, ja ompelimo oli
ensimmäinen naisten ja lasten
vaatteita sarjatyönä teollisesti
valmistava laitos. Vaatteita hän
myi aluksi toreilla ja markkinoilla, mutta ajoi 1920-luvun
lopulla naiselle tosi harvinaisen
ajokortin ja alkoi tehdä myyntimatkoja Suomeen. Autolla oli
imagoarvoa. Oli helpompi neuvotella kaupoista, kun tehtailija
Rosendahl ajoi pihaan Packardilla eikä enää hevosella.
Tuon ajan naisille kodin
ulkopuoliset työpaikat olivat
haluttuja. Töihin pääsi ilman
koulutusta, ja opetus annettiin
työssä. Kankaista oli pulaa, ja
mallit tehtiin sen mukaan millaista kangasta oli onnistuttu
saamaan. Sota-aikana tehdas
ompeli Suomen armeijalle ja
sai erityiskiitoksen kankaiden
säästäväisestä käytöstä.
Aino Rosendahl oli vaativa.
Hän kävi tehtaalla lähes päivittäin ja tarkkaili työntekoa.
”Liian pitkä tikki”, muistaa
eräskin Ainon huomauttaneen.
Toisen mieleen on taas jäänyt
aamu, jolloin ompelukoneen
päältä löytyi keskenjäänyt puku
ja siinä teksti RATKOTTAVA!
Aino Rosendahl järjesti
ammattikursseja Lahdessa ja
lähipaikkakunnilla ja alkoi Helmi Vuorelman kanssa vaatia
ammattiopetusta myös tytöille
poikien tapaan. Kaupungin hidastelun vuoksi Aino perusti
1941 yksityisen ompelukoulun
sotaleskille ja -orvoille. Sen
toiminta siirtyi sittemmin Harjulan kannatusyhdistykselle.
Aino piti myös huolta työntekijöiden fyysisestä ja henki-

Aino Virtanen hienossa asussaan.
(Aino Helmi Vilhelmiina käytti näitä
nimiä, ettei sekoittuisi toiseen Ainoon).

sestä hyvinvoinnista. Tehtaan
naiset osallistuivat innokkaasti
urheilukilpailuihin, ja esiintymishalukkaat saivat teatterilaisilta ohjausta näytelmiinsä. Ainon nimipäivänä kaikki saivat
leninkikankaan kahvitarjoilun
lisäksi.
NP – Nina ja Pii toimii yhä.
Kuten muutkin vaatetusalan
yritykset, se on siirtänyt valmistuksen Suomea halvempiin
maihin, mutta kehittänyt NP
Pants housumyymälän ja sinne tietokoneohjatun älykkään
sovitustilan. Tunnisteen avulla
selviää myös housujen reitti
valmistuksesta myyntiin.

Uusi ja Vanha lasten
pukimo
”Ei saa koskaan sanoa: En osaa
tai en jaksa vaan aina – minä
yritän”, tokaisi Aino Hellä Virtasen o.s. Rajala (1908–1997)
monelle alkavalle ompelijalle,
joka tuskasteli, ettei osaa. Hän
itse oli hankkinut jo nuorena
ompelukokemusta Helsingissä
lastenpukimossa.
Aino Hellä osti ensimmäisen ompelukoneensa osamak-

sulla ja teki töitä Naisten Pukutehtaalle kotona Okeroisissa.
Vuonna 1935 hän hankki miehensä vastusteluista huolimatta
pienen liikehuoneiston Lahden
keskustasta. Miehen yllätykseksi tuloja alkoi tulla, ja pian
hankittiin toinen ompelukone ja
sille ompelija. Yrityksellä, joka
sai nimekseen Uusi Lasten Pukimo, oli pian suuri asiakaspiiri. Hankittiin toimitilat ja pestattiin lisää työntekijöitä, joiden
kolme ensimmäistä kuukautta
oli palkatonta oppiaikaa. Työssä sai puhua vain työasioista,
eikä edes ohi kiitävää junaa
saanut vilkuilla.
Sota-aikana Aino Hellän
ompelimo erikoistui tekemään
naisten ja miesten vanhoista vaatteista lapsille asusteita.
Miehen takista sai pojalle takin
ja kahdet housut! Siitä Aino
Hellä sai kiitosta. Myös merimiespuvut ja duffelitakit olivat
suosittuja. Aino Helläkin hankki auton ja huristeli sillä ympäri
Suomen kaupanteossa.
Aino Hellä jäi eläkkeelle
70-vuotiaana, mutta kyllästyi
pian. Puolen vuoden päästä hänellä oli jo uusi yritys, Vanha
Lasten Pukimo. Aika oli kuitenkin jo toinen. Kilpailu oli kiristynyt ja säännökset kiristyneet.
Ulkomaille Okeroisiin –kyläkirjassa Aino Hellän poika Rauno kuvaa liikuttavasti ompelimon loppua: ”Viimeiset langat
tähtäiltiin enää vain muutaman
naisen vuosikymmenten kouluttamin tarkoin sormin. Uskollinen henkilökunta oli joustanut
lukemattomien kiinnittämiensä
resorien tavoin. Okeroisissa
synnytystuskansa kokenut firma päätti toimintansa taas tuskissaan, mutta kaikki sitoumuksensa suorittaen laman pohjalla
vuonna 1995.” •
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Teksti: Marjatta Keränen • kuvat anita lyyra

Minna Canthin kolme patsasta
Minna Canth on saanut
patsaan jokaiseen kotikaupunkiinsa: Kuopioon,
Tampereelle ja Jyväskylään. Kaikki kolme on
miestaiteilijoiden veistämiä, mutta ilman naisjärjestöjen aktiivisuutta ja
taloudellisia ponnisteluja
niitä ei olisi saatu.
– Patsashankkeet oli mittava
taloudellinen ponnistus naisjärjestöille, totesi museojohtaja
Heli-Maija Voutilainen esitelmässään Suomalaisen Naisliiton Minna Canth -seminaarissa
Jyväskylässä.
Puhuja kertoi kiinnostuneensa Minna Canthista ja
tämän patsaista opiskeluaikanaan Kuopion museon kulttuurihistoriallisella osastolla.
Museon arkistossa oli opettaja Helmi Karjalaisen Minna
Canthin patsashanketta koskevia kirjoituksia ja patsastoimikunnan asiakirjat. Niiden pohjalta Heli-Maija teki
taidehistorian opinnäytetyön,
joka käsitteli Kuopion Minna Canthin patsaan vaiheita
ja sivusi myös Tampereen ja
Jyväskylän patsashankkeita.

Minna Canthin elämä
tiiviisti
Minna Canth syntyi 19.3.1844
Tampereella, jossa hänen isänsä Gustaf Vilhelm Johnsson
työskenteli Finlaysonin puuvillatehtaalla. Perhe muutti Kuopioon 1853, kun isä nimitettiin
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Naisyhdistysten
suurponnistus

Kuopion Minna Canth on ensimmäinen suomalaiselle naiselle pystytetty patsas, kertoi museojohtaja
Heli-Maija Voutilainen. - Kuva: Ritva
Rundgren.

yrityksen lankaliikkeen hoitajaksi. Minna kävi Kuopiossa ruotsinkielistä tyttökoulua.
Kymmenen vuotta myöhemmin
hän aloitti opinnot Jyväskylän
seminaarissa. Ne keskeytyivät,
kun Minna avioitui 1865 lehtori
J.F. Canthin kanssa. Perheeseen
syntyi seitsemän lasta. Opettajaa Minnasta ei tullut, mutta tuli
kirjailija, sanomalehtinainen ja
yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Lehtori Canth kuoli 1879. Seuraavana vuonna Minna muutti
lapsineen Kuopioon. Hän ryhtyi hoitamaan isänsä kehnossa
taloudellisessa kunnossa olevaa
lankakauppaa ja sai sen menestymään. Kuopiossa Minna
Canth vietti kypsät vuotensa
menestyvänä kauppiaana, kirjailijana ja yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Hän kuoli vuonna
1897 53-vuotiaana.

Kuopiossa Minnaan suhtauduttiin ristiriitaisesti. Häntä
arvostettiin kauppiaana, mutta
kauppiaan ammattia ei pidetty
naiselle sopivana. Myös hänen kriittiset yhteiskunnalliset
kannanottonsa herättivät närää.
Kuitenkin 1905, vajaat kymmenen vuotta kirjailijan kuoleman
jälkeen, Helmi Karjalainen herätti ajatuksen muistomerkin
pystyttämisestä Minna Canthille, Kuopion omalle tyttärelle.
Suomalainen Naisliitto innostui muistomerkkiajatuksesta. Sen osastot aloittivat varojen
keruun, kokoon saatiin noin
100 000 markkaa ja liitto päätti
pystyttää muistomerkin Helsinkiin. Tämä oli pettymys kuopiolaisille, jotka halusivat Minna Canthin muistomerkin Kuopioon. Helsinkiläisten mielestä
oikea paikka maan ensimmäisen naiskirjailijan muistomerkille oli pääkaupunki. Naisliitto
järjesti luonnoskilpailun, mutta
asia hautautui.
Naisliiton Kuopion osasto
ei kuitenkaan unohtanut hanketta. Sitä pidettiin vireillä, ja
vuonna 1932 perustettiin patsastoimikunta. Naisliiton osaston lisäksi mukana oli kuusi
kuopiolaista naisyhdistystä.
Puheenjohtajana toimi opettaja
Helmi Karjalainen, patsashankkeen alullepanija. Toimikunta
aloitti varojen keruun. Myytiin
postikortteja, joissa oli Minna
Canthin kuva, järjestettiin iltamia ja juhlia, lähetettiin keräyslistoja ja Kansallisteatteri
lahjoitti Anna-Liisa -näytelmän

lipputulot hankkeelle.. Vedottiin myös kaupunkiin, joka lupasikin tarpeellisen maa-alueen
patsasta varten ja myönsi 50
000 markan avustuksen. Myös
Suomalainen Naisliitto antoi
vuonna 1937 saman verran
hankkeeseen.

Liikenainen ja kirjailija
Kuopioon
Moni taiteilija kiinnostui Minna Canthin patsaasta. Kuvanveistäjät Eemil Halonen, Viivi
Vallgren, Emil Cedercreutz ja
Gerda Qvist lähettivät luonnosehdotuksensa toimikunnalle. Naisasialle olisi ollut voitto,
jos tekijäksi olisi valittu nainen.

Kuopion Minna on keski-ikäinen
matriarkka.

Jyväskylän Minna on herkkä uneksija.

Patsastoimikunta piti kuitenkin
kuvanveistäjä Eemil Halosen
ehdotusta parhaana.
Sopimus patsaasta allekirjoitettiin Eemil Halosen kanssa
kesäkuussa 1935. Sen hinnaksi sovittiin 225 000 markkaa,
paljastuspäiväksi 12.5.1937,
jolloin kirjailijan kuolemasta

Tampereen Minna muistuttaa Anna-Liisasta.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

oli 40 vuotta. Tilaajat halusivat,
että muistomerkki esittää varttunutta Minna Canthia ja hänen
Kuopion vuosiaan.
Tilaajien toivomus toteutui: jyhkeällä graniittijalustalla
luonnollista kokoa suurempi
keski-ikäinen matriarkka istuu
pronssiin valettuna selkä- ja kä-

sinojattomalla istuimella toinen
käsi puuskassa, toisessa käsikirjoituskäärö. Liikenainen ja
kirjailija.
Patsaan paikaksi oli monta
vaihtoehtoa. Lopulta se sijoitettiin Maljapuron puistoon.
Vuonna 1945 sen nimi muutettiin Minna Canthin puistoksi.
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Muistomerkki paljastettiin juhlallisin menoin sovittuna päivänä. Paikalla oli 2 000
katsojaa. Naisten Ääni kirjoittaa toukokuun numerossaan:
”Tuossa Kallavesi lähellä läikytteli auringon kiloa, ja puut
hersyttelivät esiin suloisinta
kevään vehreyttä. Siniristiliput
seisoivat vartiossa muhkean,
verhotun patsaan ympärillä...
Hiekoitetulla ja laudoitetulla tasanteella patsaan edessä oli kutsuvieraiden penkkirivistö, mutta varsinainen Kuopio seisoi
laajan kentän eri puolilla pitkän
matkan päässä... Minna Canthin
patsaan paljastustilaisuudessa
tuntui tämä juhlallinen välimatka kutsuttujen ja kutsumattomien välillä vähän oudolta.”
Ehkä Minna Canthin olisi
ihmetellyt juhlallista välimatkaa; seisoihan joukossa varmasti paljon sitä köyhää kansaa,
jonka oikeuksia hän oli puolustanut.
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Tampereelle taisteleva
Minna

jonka varrella oli sijainnut Minna Canthin synnyinkoti.

Seuraava patsashanke käynnistyi Tampereella. Tampere-Seuran aloitteesta muodostettiin
patsastoimikunta kaupungin ja
kulttuuriyhteisöjen edustajista.
Myös naisjärjestöt olivat aktiivisia, ja teollisuusneuvos Rosa
Salmelin lahjoitti pohjarahaston
hankkeelle.
Kuuden kuvanveistäjän kutsukilpailun voitti Lauri Leppänen ehdotuksellaan Taistelija.
Teos esittää nuorta Minnaa,
näytelmäkirjailijaa, joka seisoo
matalalla, porrastetulla graniittijalustalla ja nojaa oikealla
kädellään kivipaateen. Paaden
takapuolella on kohtaus näytelmästä Anna-Liisa: vastasyntyneen aviottoman lapsensa
surmannut Anna-Liisa anelee
polvillaan armoa äidiltään, isältään ja sulhaseltaan.
Muistomerkki valmistui
1951 ja sijoitettiin Hämeenpuistoon lähelle Puutarhakatua,

Jyväskylään nuori
uneksija
Jyväskylä, Minna Canthin kolmas kaupunki, sai oman patsaansa, kun Kirkkopuistossa
paljastettiin maaliskuussa 1962
kaupungin 125-juhlien yhteydessä kuvanveistäjä Pauli Koskisen teos Nuori uneksija. Patsashankkeen oli pannut alulle
Suomalaisen Naisliiton Jyväskylän osasto.
Veistos esittää nuorta, hoikkauumaista seminaarilaista,
joka seisoo graniittijalustalla
ja nojaa Moirislammen kaiteeseen. Vieressä oleva avoin
kirja symboloi hänen tulevaa
asemaansa suomalaisen kirjallisuuden voimahahmona. Nuori uneksija on saanut Wäinö
Aaltoselta omaksumat tyylipiirteet, jotka hallitsivat suomalaista julkista veistotaidetta
aina 1960-luvun alkupuolelle
saakka. •

Teksti ja kuvat: Maija Kauppinen

Minna Canth on pop
Tänä vuonna on 170
vuotta Suomen tunnetuimman naisen, kirjailija
Minna Canthin syntymästä.

O

liko Minna Canth puolisonsa alistama nainen,
tiukka tasa-arvonainen vai hellä, herkkä, hehkuvainen – tätä
mietittiin syyskuussa Hämeenlinnan pääkirjastossa Minnalle
nimetyssä poikkitaiteellisessa
pop-tapahtumassa.
Tapahtuma rakentui kirjailija, filosofian tohtori Minna
Maijalan tuoreen elämänkertakirjan, Hellä, herkkä, hehkuvainen Minna Canth ympärille. Minnan tekstejä kuvittivat
Sibelius-opiston nykytanssin
oppilaat ohjaajanaan lehtori
Heidi Wasko. Sibelius-opiston
jousisoittajat soittivat Minna
Canthin ajan musiikkia sellisti Matti Vuoriston johdolla.
Ohjelmassa mainitut Minnan
mielilaulut jäivät kuulematta
laulaja Päivi Hirvikosken menetettyä äänensä. Ne korvasi
yllätysnumero, Minna-räpin
kantaesitys, jonka Naisliiton
tilauksesta oli säveltänyt muusikko Petri Keinonen ja sanoittanut tanssitaiteilija Kati Kotilainen.
”Hauras, herkkä, hehkuvainen/eurooppalainen kirjoittajanainen/Canthin nimi osa historiaa/tasa-arvo ei vain utopiaa”,
tiivisti räppääjä Petri Minnan
persoonan. Räppi kokonaisuudessaan kuullaan livenä joulukuun Perinneillassa. Samoin
Minna Maijalan esitelmä kirjastaan, Tieto Finlandia -ehdokkaasta, joka on Helsingin Sa-

Muusikko Petri Keinonen (yläkuva)
osoitti, että Minnasta saa myös oivan räpin.
Sibelius-opiston nykytanssin oppilaat näyttivät, miten Minna taipuu
myös tanssiksi.

nomien mukaan raikas päivitys
Minna Canthin elämästä.
Minna Canth on pop -tapahtumaa, joka kuului Hämeenlinnan kaupungin 375-vuotisavustuskohteisiin, seurasi noin 70
henkilöä. Sen olivat järjestäneet
Naisliiton Hämeenlinnan osasto, Sibelius-opiston tanssiosasto
ja Hämeenlinnan pääkirjasto. •
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Emma Paju-Torvalds oli Teklana uskottava
ja sisäistetty.

Teksti: Raili Toivanen • Kuvat: Elisa Putti

Tekla valloitti Hämeenlinnan
Nimeni on Tekla Hultin.
Pankaa nimi muistiin!

K

un valot sammuivat ja
pianisti Iina Harjulan
esittämän Herää Suomen, Finlandian, ensi sävelet soivat, oli
Wetterhoffin Wanhan kutomon
sali täynnä naisia ja miehiä –
heitä oli kolme. He olivat tulleet seuraamaan Helsingissä keväällä esitettyä Tekla Hultinin
elämästä kertovaa näytelmällistä sovitusta, jolla juhlistettiin
hänen 150. syntymävuottaan. Ja
nyt – kuten Helsingissäkin – se
toteutettiin varmalla osaamisella: Tekla Hultin kuului ja näkyi
sanoin ja kuvin. Oli mielenkiintoista katsella tästä tahtonaisesta tehtyä kuvakavalkadia, jossa
päähenkilö oli naisellinen, tyylikäs ja karismaattinen.

Mukana Tekla Hultinin
omainen
Seminaarin avasi Naisliiton
Hämeenlinnan yhdistyksen
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puheenjohtaja Maija Kauppinen teemalla, miksi Teklaa ei
luotu maamyyräksi. Hän kertoi
myös Tekla Hultinin aukiosta,
hänen muotokuvastaan ja Helsingin kaupungintalossa järjestetystä 150-juhlaseminaarista.
Puheensa lopuksi hän kutsui
näyttämölle Tekla Hultinin sisarentyttären tyttären Marjut
Tuomisen, joka toi suvun tervehdyksen seminaariyleisölle.
Kun Tekla Hultin astui
esiin, hän hallitsi tilaa koko
seminaarin ajan. Elämässään
hän ei lannistunut vaan nousi
aina ylös ja toimi kuten martat
ja mariat päästen myös vallan
linnakkeisiin, miesten hallitsemaan maailmaan unohtamatta
yhteiskunnan vähäosaisia.

Keskustelijoina
hämeenlinnalaiset
vaikuttajat
Esiteltyään elämänsä ensimmäiset vuosikymmenet Tekla
kutsui näyttämölle neljä hä-

meenlinnalaista vaikuttajaa:
kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sari Raution, kasvatustieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Mervi Frimanin
Hämeen Ammattikorkeakoulusta, Hämeen sanomista juuri
eläkkeelle jääneen filosofian
tohtori, toimittaja Pirkko-Liisa
Kastarin ja vapaan toimittajan Juha Kauppisen, joka on
saanut Bonnierin suuren ympäristöpalkinnon ja tutkivan toimittajan Lumilapio-palkinnon
Talvivaara-uutisoinnistaan.
Keskustelu haastateltavien
kanssa sivusi heidän akateemista koulutustaan, alan valintaa,
tutkimustyötä ja työuralla menestymistä. Tärkeistä asioista
puhuttiin, kun pohdittiin, miten
menestystä saadaan. Ja huippuna oli tietenkin kysymys, onko
Suomi – kuten väitetään – tasa-arvon mallimaa. Ovatko naiset ja miehet tasa-arvoisia?

Naisten työ vielä kesken
Keskusteluissa todettiin, että
koulutukseen pääsy on usein
pyrkijästä kiinni. Mervi Friman
ja Pirkko-Liisa Kastari myönsivät, että alojen valinta ei ole
edelleenkään täysin tasa-arvoista. Tosin sitä lähestytään koko
ajan.
Eteenpäin menossa tarvitaan haastateltavien mielestä
pätevyyttä. Valtaa ei saa ellei
sitä ota. Naisten on ryhdistäydyttävä ottamaan vaativia tehtäviä hoitaakseen. Ollakseen
tasa-arvon mallimaa, suomalaisten naisten työ on vielä kesken. Toimittajien näkökulmasta
miehet ovat edelleen useimmiten esillä haastatteluissa. Miehinen näkökulma on, että naiset
saavat kyllä olla tasa-arvoisia,
mutta miesten ylitse ei voi
mennä.
Juha Kauppinen totesi, että
työssä oma persoona on työkaluna tärkeä ja että sukupuoli
vaikuttaa. Työelämässä toimittaja on outo lintu. Lehdillä
ja muulla medialla on valtaa,
mutta toimittajat jäävät usein
huomaamattomiksi. Vaikuttajalehtien päätoimittajat ovat
useimmiten miehiä. Suhde valtaan ratkaisee, ja miehet ovat
vallanhimoisempia. Ammatti
on stressaava. Faktojen hallinta
on tärkeää.
Sari Raution mielestä politiikan maailmassa tietyt oikeudet ovat itsestäänselvyyksiä,
mutta jokaisen on miellettävä
itsensä yhteiskunnassa. Politiikan kieli on opittava, se on
arjesta irti. Miehet on haastettava miesten verkostoissa, joihin
järjestäytyminen käy miehiltä
sujuvammin.

Tekla oli myös
naisasianainen
– Minä olen Tekla Hultin. Pankaa nimi muistiin, päätti Emma

Hämeenlinnassa Teklan kanssa keskustelivat Sari Rautio (vas.) Juha Kauppinen, Pirkko-Liisa Kastari ja Mervi Friman.

Paju-Torwalds puheenvuoronsa. Ja sai raikuvat ablodit.
Kiitoksia Emmalle ja keskustelijoille jakoi myös seminaarin päättäjä, Naisliiton
Hämeenlinnan osaston varapuheenjohtaja Heli Eskolin. Ja
vastasi kuulemansa perusteella
jälkipolvia askarruttaneeseen
kysymykseen, oliko Tekla Hultin naisasianainen, että oli –
mutta korosti aina yhteistyötä
miesten kanssa. •

Marjut Tuominen toi seminaariin
Tekla Hultinin omaisten tervehdyksen.

Verkostot ovat tärkeitä. Sen tiesi Tekla Hultin – ja sen tietää
myös Hämeenlinnan Suomalainen Naisliitto, joka toimii kaupungissa näkyvästi tasokkaalla ohjelmalla. Verkostoituminen
Hämeenlinnan liike- ja virkanaisten sekä Hämeenlinnan seudun Lottaperinneyhdistyksen kanssa on onnistunut kokoamaan toiminnasta kiinnostuneita naisia yhteen.
Verkostoituminen näkyi myös Tekla Hultin 150-vuotisseminaarissa, jossa mukana olivat Kaupunkiuutiset, Wetterhoff-säätiö, Sibelius-opisto ja Hämeenlinnan Naisten Pankki.
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Teksti : Maija Kauppinen • kuva: Kukka Lehmusvirta

isoin askelin eteenpäin
Naisten ääni -tietokantahankkeella Suomalainen Naisliitto
kunnioittaa ja jatkaa perustajiensa työtä.

Naiset näkyviin -hankkeesta kerrottiin viime Minnassa. Puolessa vuodessa hanke on edennyt isoin
askelin. Se on saanut nimen ja verkkosivun, jolla
hankkeesta tiedotetaan ja johon materiaalia – elämäkertoja – kerätään.
Nimen löytäminen oli helppoa: Naisten ääni.
Sen niminen lehti oli Naisliiton äänenkannattaja
vuosina 1905–49. Naisten äänen ensimmäisestä
numerosta löytyi myös lummevinjetti, jonka verkkosivujen visuaalisen ilmeen ja portaalin suunnittelija, graafikko Tuija Rannikko modernisoi. Myös
logon kirjasimet ja värimaailma – punainen – ovat
tarkoin harkittuja. Tietokannan teknisen toteutuksen asiantuntijana on ollut Taina Myöhänen Your
Best Friendistä, toteutuksesta vastaa Nettiapinan
Heikki Hyppänen.
Syksyn aikana on myös hankkeen organisaatio
muotoutunut. Siitä päättää ja sitä koordinoi ja ohjaa Suomalainen Naisliitto ja sen asettama Naisten ääni -ohjausryhmä. Myös taloudellinen vastuu
on Naisliitolla.
Naisten ääni -ohjausryhmään kuuluvat Maritta
Pohls puheenjohtajana ja jäseninä Marjukka Helenius, Maija Kauppinen, Anneli Mäkinen, Kirsti
Pohjonen, Nuppu Rouhiainen ja Leena Ruusuvuori.
Ohjausryhmän taustavoimana toimii asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana filosofian
tohtori Maritta Pohls (Suomalainen Naisliitto) ja
jäseninä dosentti Marjo-Riitta Antikainen (Helsingin yliopisto), dosentti Marjaliisa Hentilä (Työväen arkisto), maa-metsätieteen maisten Liisa Nii-
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Taina Myöhänen (vas.), Tuija Rannikko ja Maritta Pohls
suunnittelevat sopivaa päivää verkkokirjoituskurssilla .

lola (Maa- ja Kotitalousnaiset) ja filosofian tohtori
Merja Helle (Naisten Kulttuuriyhdistys).
Suomalainen Naisliitto on haastanut myös Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Nytkiksen jäsenjärjestöt
keräämään tietoa suomalaisten naisten panoksesta yhteiskunnassa.
Myös jäsenistön kouluttaminen hankkeen toteuttajaksi on käynnistetty. Marraskuun toisena
keskiviikkona 23 avainnaista eri puolilta Suomea
kuunteli Taina Myöhäsen luentoa verkkokirjoittamisesta. Ja lupautui tekemään elämänkertoja
– joko omia tai lähiympäristön vaikuttajanaisten –
joilla voidaan harjoitella. Sivut omille ja yhteistyökumppaneiden jäsenille avautuvat vuoden alussa.

Naisten ääni -hankkeen tavoitteena on, että
vuonna 1917, kun itsenäinen Suomi täyttää
sata vuotta, tietokannassa on runsaasti elämäkerta-artikkeleita naisista, jotka ovat eri tavoin
vaikuttaneet tai joiden toiminnalla on ollut
merkitystä itsenäisessä Suomessa. Elämäkerrat voivat olla uusia tai jo aiemmin julkaistuja
artikkeleita skannattuina tietokantaan sekä
tietoja jo julkaistuista kirjoista ja artikkeleista. •

Teksti ja kuvat: Soilikki Suoranta

Rita Kurhela in memoriam

Vaasan Suomalaisen Naisklubin, Suomalaisen Naisliiton ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiön kukkatervehdyksen laskivat Pirkko Koskiahde (oik.), Seija Lähdemäki, Vuokko Kangassuo ja Soilikki Suoranta.

Niin riisuttu silloin on
ihmismieli
kun viimeistä matkaa
toivottaa....
Ei sanoja löydy,
ei taivu kieli –
saamme muistoissa vain
häntä mukana kuljettaa.
(tuntematon runoilija)
Rita Kurhela (os. Kentala)
nukkui iäisyysuneensa Vaasassa 16.8.2014. Jokainen, joka
hänet tunsi, tiesi hänet tarmokkaaksi ja määrätietoiseksi naiseksi, joka oli aina nostamassa
ja kannustamassa kanssasisariaan eteenpäin.

Rita syntyi itsenäisyyspäivän aattona vuonna 1936, ja
isänmaallisuus sävytti vahvasti
hänen toimintaansa. Hän liittyi Suomalaiseen Naisliittoon
Vaasan Suomalaisen Naisklubin kautta ja toimi aktiivisesti
sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla. Vaasan Naisliiton hallitukseen Rita Kurhela
kuului vuosina 2003–2008 ja
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan
säätiön hallitukseen vuosina
2009–2014. Ansioistaan käräjäoikeuden lautamiehenä hän sai
arvonimen herastuomari.
Ritan siunaustilaisuus oli
vaikuttava surujuhla. Sen voi
sanoa olleen myös ”naisten surujuhla”. Naisliittolaisten lisäksi hyvästinsä jättivät seurakun-

nan naispiiri, sotilaskotisisaret,
Rebekat, entiset pankkityötoverit ja monet muut naisystävät.
Siunauksen toimitti Ritan hyvä
ystävä, pastori Eija Kasari ja
kanttorina toimi toinen ystävä
dipl. oopperalaulaja Katariina
Järvinen, joka lauloi kauniisti
Ilkka Kuusiston virren Kosketa minua Henki. Kentalat ovat
Kaustisen musiikkisukua, ja
kun Kentaloiden pelimannikvartetti soitti Peltoniemen Hintriikan surumarssin ja Vaasan
Oopperan kuoro lauloi Aaro
Kentalan sävellyksen Suru, tunnelma oli sanoin kuvaamattoman kaunis ja haikea.
Kiitos Rita, että kuljit matkaa kanssamme! •

33

Raija Oranen
AURORA
Teos 2014
Raija Oranen kiidättää kirjassaan Aurora lukijaa hengästyttävää vauhtia lähes 80 vuotta
Suomen autonomian aikaa.
Aurorasta kirjoittaminen kiehtoi kirjailijaa, vaikka tästä on
kirjoitettu monta elämäkertaa.
Havainto, ettei hänen historiallisissa romaaneissaan ole kerrottu autonomian ajasta, vuosista 1824–1902, jolloin Aurora
eli ja vaikutti, saivat Orasen kirjoitusprosessin liikkeelle.
Aurora Karamzin, o.s. Stjernvall, on Helsingin ja Pietarin
seurapiirien kaunotar. Hän
jää 8-vuotiaana orvoksi isästään, joka oli Viipurin läänin
maaherra. C.J. Walleen, joka
valitaan hänen seuraajakseen,
nai Auroran äidin ja ottaa lapsikatraan kasvatettavakseen.
Isäpuoli, myöhemmin senaatin
prokuraattori, on poliittinen
nero ja hänen ja Auroran suhde on hyvä. Walleen lähettää
tytön jo 8-vuotiaana Pietariin
tädin hoiviin, missä tämä saa
hyvän koulutuksen rooliinsa
ylhäisön naisena. Naisethan
eivät tuolloin päässeet yliopistoihin eivätkä korkeisiin virkoihin, joten heidän piti päästä
hyviin naimisiin, osallistua seuraelämään ja tutustua vaikutusvaltaisiin henkilöihin. Naisten mielipiteitä kuunneltiin,
kun valittiin miehiä virkoihin.
Kirja kuvaa sivistyneistön
ja ylhäisön ylellistä elämää
kaupungissa
tanssiaisineen,
juhlineen ja loistavine illallisineen, joilla naisten pukeutuminen taisi olla isommassa
roolissa kuin itsenäisyyspäi-
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väjuhlissamme. Aurora riensi
tilaisuudesta toiseen. Isäpuoli
kuitenkin karkotti ensimmäiset
sulhasehdokkaat.
Aurora nai keisarinnan
suostuttelujen jälkeen valtakunnan edun vuoksi varakkaan, mutta epävakaan Paul
Demidovin, miehen, joka
omisti suuret kaivokset ja asetehtaat. Ne olivat Venäjälle
tärkeitä, mutta huonon hoidon vuoksi vaarassa. Auroran
tehtävä oli saada puolisonsa
raiteilleen ja liikeasiat kuntoon.
Siinä hän onnistui. He saivat
myös pojan, Paulin. Mies kuoli
kuitenkin pian ja jätti perinnöksi valtavan omaisuuden.
Sen avulla Aurora pystyi elämään loisteliaasti, auttamaan
poikansa lisäksi sukulaisiaan
ja matkustelemaan ympäri Eurooppaa. Hänellä oli lähes koko elämänsä ajan upea
asunto Pietarissa ja kartano
Träskändassa, isäpuoli rakennuttaa vielä Hakasalmen huvilan hänen rahoillaan.
André Karamzin, Auroran
toinen mies, on hänen suuri
rakkautensa. Aurora jää kuitenkin pian uudelleen leskeksi.
Elämä olisi yksinäistä, ellei hän
olisi sosiaalisesti aktiivinen.
Koko 1800-luku on voimakkaan kehityksen aikaa. Ruotsin valta ainaisine sotineen on

takana, ja autonomia Venäjän
alaisuudessa antaa Suomelle
kehittymismahdollisuuksia.
Suomalaista rahvasta ei arvosteta, suomen kieltä ei ole
olemassa, on vain murteita.
Kuitenkin
suomalaisuusaate
herää. Fennomaanit alkavat
toimia, Runeberg ja Topelius
nostattavat kansallistunnetta
teoksillaan. mutta Snellman
joutuu tiukan kansallisuusaatteensa vuoksi kovan vastarinnan kohteeksi. Pelätään Venäjän reaktiota, prokuraattoria,
ja vielä vähemmän halutaan
ärsyttää tsaaria liian pitkälle
menevillä vaatimuksilla.
Tapahtumien vauhti on
hurja. Orasen teksti on sujuvaa ja lennokasta, joskus liiaksikin. Kulkeeko aika näin
nopeasti? Voiko näin paljon
tapahtua näin lyhyessä ajassa?
Välillä tuntuu, että kirjan nimi
on väärä. Kirjassa ovat historian tapahtumat enemmän
pääroolissa kuin Aurora itse,
mutta hyvä niin. Aurora menee
kuin tapahtumien vyöryssä,
yrittämättä vaikuttaa asioiden
kulkuun edes keinoilla, mitkä
olivat naisille mahdollisia. Tarmokkaasti hän toimii suvun tukipilarina, matkustaa Helsingin
ja Pietarin väliä ja Euroopassa
yhtenään.
Lopulta Aurora kyllästyy
juhliin ja menemiseen ja perustaa
Diakonissalaitoksen
auttamaan hädänalaisia, mutta
tämän vaiheen osuus on kirjassa pieni.
Parasta kirjassa on Suomen
autonomia-ajan tarkka kuvaus.
Suomalaisuuden vahvistaminen ja kansallisvaltion syntyminen ovat muutaman vahvan
henkilön sinnikkyyden tulosta.
Jos Suomea ei olisi tuolloin
syntynyt, se olisi jäänyt kenties
syntymättä Venäjän vallankumouksen tapahtumien jälkeen.
– Tuulikki Ritvanen

Harri Kalha
Kokottien kultakausi
SKS 2013
Harri Kalha, taidehistorian ja
sukupuolen tutkimuksen dosentti, on sukeltanut uusimmassa kirjassaan kiehtovaan
aiheeseen: 1800–1900-lukujen vaihteen Belle Époqueen,
kauniiseen aikakauteen, ja sen
postikortteihin, joissa poseeraavat tuon ajan mediatähdet,
Pariisin kuulut kokotit.
Aiheeseen Harri Kalha törmäsi kirjoittaessaan vuonna
2008 kirjaa Havis Amandan
skandaalista. Kuin satakielen
laulun, Naisliiton Helsingin
Osaston juhlakirjan, lukeneet
muistavat pilapiirroksen Lucina Hagmanista, joka paheksui
Ville Vallgrenin veistosta. Eikä
Lucina ollut ainoa, sillä Helsingin Kauppatorin sulotar oli paheksuttu puheenaihe: alaston,
jalat harallaan seisova nainen.
Eikä kohteena ollut yksin Havis
Amanda, sillä sen malli, pariisilaiskokotti Madeleine Imbert,
kulki Helsingin kaduilla Ville
Vallgrenin, puolisonsa, käsipuolessa.
Madeleine Imbert eli mademoiselle Madeleine Rohan
oli Pariisin oopperan kauneuskuningatar 1903 ja Moulin
Rougen tanssija-laulaja, josta on valokuvapostikortteja.
Myös oopperalaulaja Aino Acktesta on postikortteja, mutta
edelliseen verrattuna tyylikkäitä. Kirjoittaja ei luekaan häntä
kokotteihin, vaan toteaa oopperadiivaamme esittävät artistikortit moderniksi mediaksi
par excellence.
Kirjan kiintoisimpaan antiin kuuluvatkin valokuvakortit,
joita Harri Kalha kertoo metsästäneensä internetin kautta
sekä Berliinin ja Pariisin kirpputoreilta. Ne viestivät meille eri-

koisesta historiallisesta ilmiöstä, kaupallisesta valokuvateollisuudesta. Nykyään postikortit
painetaan, mutta tuolloin otettiin ensin valokuva, joka väritettiin ja viimeisteltiin käsin ja
vasta sitten painettiin. Painokset saattoivat olla kymmeniätuhansia, joten uuden median
ja ajankohtaisen naishahmon
eli kilometrivalokuvan ja kokotin liitto oli tuottoisa.
Nykyisistä
postikorteista valokuvapostikortit poikkesivat monin tavoin. Toki
ne toimivat viestialustoina,
mutta niitä myös vaihdettiin
ja liimattiin valokuva-albumeihin, joita tutkailtiin kotisohvilta yhtä suurella hartaudella kuin nykyään katsotaan
televisiota. Korttia valittiin
harvoin umpimähkään, sillä valinta oli viesti.
Muo-

dikkaita kokottikuvia hankkivat ja lähettivät eniten työssä
olevat, keskiluokkaiset naiset.
Miehet taas valitsivat naisille
naiskuvia, joiden kirjo ulottui
hempeän romanttisesta pikkutuhmaan.
Kirjoittajan ihmetykseen,
miksi näin merkittävästä massamediataiteesta on vuosisata
vaiettu, voi hyvin yhtyä. Edes
taidehistoria ei mainitse postikortteja.
Maininnan kirjoittaja ansaitsee myös kirjoitustyylistään, joka on tuhlailevaa ja
vilisee lainaranskaa, mikä asettaa lukijan tarkkaavaisuuden
koetukselle. Tosin keskeiset
sanat on suomennettu. Kuten
kokotti, joka tulee ranskan
puhekielen sanasta cocotte
ja tarkoittaa yksinkertaisesti
kanaa, mutta ei halventavasti
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vaan hellittelevästi. Coquetten
eli koketin pohjana on ranskan sana coquet, kukko, ja
tarkoittaa keimailevaa, koreaa
tai eleganttia. Kokotti on aina
nainen, mutta mieskin voi olla
koketti. Sukulaistermi coquine
tarkoittaa puolestaan ilkikurisuutta, moraalista arveluttavuutta ja pikkutuhmaa eroottisuutta. Puhekielessä kokotti
tarkoittaa naikkosta tai kevytkenkäistä naista, mutta ammatista puhuttaessa se viittaa varietee-teatteriin. Suuret kokotit
olivat arvostettuja ilmestyksiä,
aikansa tähtiä. Kokottien kerma oli globaalia joukkoa, ja
globaaliksi kasvoi myös heidän
yleisönsä.
Kokottien kultakausi oli intensiivinen, vaikkakin melko
lyhyt – kuin kotkottavan kanan
lento. Se kesti vajaat parikymmentä vuotta.
Kokottien kultakausi oli
viime vuonna Tieto-Finlandia
-ehdokkaana. Perusteluissaan
esiraati totesi, että Harri Kalhan analyysi ei jää vain ajankuvaksi viime vuosisadan alun
Euroopasta, vaan tekijä liittää
Belle Époquen mediailmiöitä
nykyaikaan ja aikamme tapaan
tuotteistaa naista.
– Maija Kauppinen.

Riina Katajavuori
WENLA MÄNNISTÖ
Tammi 2014
”Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää…” Näin kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi aloittaa
teoksensa Seitsemän veljestä
(1870). Pian mennään veljesten vauhdikkaaseen elämään,
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kunnes se ”kallistui rauhaisasti
alas illan lepoon monen tuhannen, kultaisen auringon
kiertoessa.” Kohellusvaiheet
olivat takanapäin, jäljellä lintukodon järjestys ja rauha.
Lasten- ja nuortenkirjailijana sekä runoilijana tunnetun
Riina Katajavuoren Wenla Männistö alkaa: ”Helsingin Kumpulassa, Allastien ja Intiankadun
kulmassa, on punainen puutalo. Silmänkantaman päässä pauhaa Kustaa Vaasan tie,
jonka toisella puolella sijaitsee
Toukola...” Pian henkilöiden
vuorosanat kuljettavat kuin
draaman käsikirjoitus ronskiin,
kohellusten täyttämään arkeen. Katajavuori siirtää Kiven
tähän päivään.
Wenla Männistö -kirjan
seitsemän veljestä pysähtyvät
kirjan lopussa ainakin hetkeksi
sanapeli Scrabblen ratkomiseen. Vähän aikaisemmin äitivainaa, Alli Jukola, on pilven
reunalta huokaissut: ”Elämälle
kiitos. Sain seitsemän poikaa,
kolmisen miestä, orvokkiorgasmeja kiireessä ja kantapäässä”.
Koko maailma, ei vain Kumpula, on lintukoto, silloin kun on.
Enimmäkseen ei.
Suomen kieli – kuten koko
elämänmuotokin – on muut-

tunut liki 150 vuoden aikana.
Kiven henkilöiden suomi oli
uusmaalaista/etelähämäläistä
maustettuna nurmijärveläisripauksilla.
Wenla Männistön kieli on
useamman summa, Helsingin
alueen nuorten nykykieltä,
v-alkuinen sana yleistokaisuna,
slangiperinnettä, tv-sarjojen
englannin omakutoisia sovelluksia. Nuorillakin lukijoilla voi
olla kirjan kielen ja paikkojen
suhteen maantieteellisiä rajoituksia.
Kirjan vuorosanat ovat lyhyitä ja nopeita, kuten nykypuheessakin. Lukija saa pinnistellä pysyäkseen vauhdissa
mukana. Niinpä silmä ja mieli
lepäävät, kun veljesten edesmennyt äiti Alli esittää monologeja pilven reunalta. Äiti seuraa sieltä seitsemää poikaansa,
muistelee näiden isiä ja elämäänsä.
Katajavuori kasaa henkilöittensä vaiheisiin suuret
määrät nykyperheiden, ihmissuhteiden,
koulutuksen,
nautintoaineiden, työelämän,
työttömyyden ja talouden vaikeuksia. Vaikka teksteissä on
kosolti huumoria ja itseironiaa,
olisi nykyilmiöiden vähempikin
vauhtipyöritys riittänyt. Ettei
nykymenosta tulisi aivan kornia. Eikä kuvaus olisi vain stereotyyppisten mediaotsikoitten ja tv-sarjojen vuorosanojen
lainausta.
Riina Katajavuoren kuvaamat vanhat ja nuoret naiset
ovat veljesten elämää ylläpitäviä voimia – kuten Aleksis Kiven romaanissakin. Jukolan Alli
on laulaja, runoilija, tukipylväs
ja huolenkantaja kuolleenakin.
Ja ennustan, että sanavalmis
Wenla tulee – kaiken muun

ohessa – pitämään maailmanlaajuisesti huolta naisten ja lasten oikeuksista.
– Riitta Mäkelä

Tommi Kinnunen
NELJÄNTIENRISTEYS
WSOY 2014
Mitä kirjoittaa kirjasta, jota on
helmikuusta saakka ylistetty
medioissa? Joka on ollut maan
myydyimpiä, kirjastojen lainatuimpia sekä lukupiirien ja
blogien käsitellyimpiä kirjoja
maalla ja kaupungeissa.
Itse kirjailija, Kuusamossa
syntynyt ja turkulaisen yläkoulun äidinkielenopettaja Tommi
Kinnunen on esikoiskirjansa
menestyksestä
vilpittömästi
hämmästynyt. Hän meni kirjoittajakurssille, kun halusi
kirjoittaa novelleja. Syntyikin
sukuromaani Neljäntienristeys,
Kuusamon kirkonkylän neljästä sukupolvesta kertova. Kirjailija sisaruksineen edustaa kirjan nuorinta sukupolvea. Kätilö
Maria, isoäidin äiti, vanhinta.
Yritän löytää joitain menestyksen elementtejä.
Kätilöt ovat nykyään kirjallisuudessa kertomassa vahvojen, kovaa työtä tehneiden
naisten historiaa. He ovat
olleet alueensa ensimmäisiä
koulutettuja naisia. Isännätkään eivät ole voineet kiistää
heidän erikoisosaamistaan. Nykyään voi vain ihmetellä, miten
varhaiset kätilöt ovat jaksaneet
toimia. Oma polkupyörä oli
välttämätön, ja kätilön vala velvoitti.
Lahjan, Marian tyttären,
kaari yltää kirjan alusta lop-

puun. Hän on koulutettu,
alansa itsenäinen erikoisosaaja kameransa mustan huopahupun alla. Valokuvaus on
ollut tasavertaisesti naisten ja
miesten ammatti liki kuvauksen alkuajoista saakka. Maria ei
kertonut hänelle isän nimeä, ja
ylpeä Lahja vaikeni avioliitossaan seksuaalisuuden kaipauksesta.
Lahjan miestä Onnia kuvaavat osat ovat selvimmin
kirjan novelleja. Yksi niistä, Soidinpolku 1930, on suorastaan
elokuvallisen kaunis kertomus
kahden miehen tapaamisesta
ja katseen magiasta.
Onnin aikana homoseksuaalisuus oli rikollista ja sairautta. Onni, ahkera rakentaja
ja puuseppä, kahden lapsen
isä ja vaimonsa tyttären huoltaja, sotilasvalan vannonut ja
sodassa ansioitunut, rukoili ja
taisteli minuuttaan vastaan.
Vain kaupunkimatkoilla hän
saattoi olla oma itsensä. Kunnes oikeuslaitos nöyryytti perusteellisesti.
Valokuvaaja Johannes, Lahjan ja Onnin poika, ja hänen
vaimonsa Kaarina edustavat
uutta, sodanjälkeisen Suomen

toiveikasta aikaa ja tasa-arvoista avioliittoa. Enää ei vaieta. Halutaan moderni koti. On
mahdollisuus kouluttaa lapset.
Yhteys anopin ja miniän välillä
syntyi viimeistään silloin, kun
Kaarina pesee hellästi vanhan
Lahjan selkää.
Neljäntienristeyksen menestys perustunee helppolukuisuuteen ja siihen, että menneisyys kiinnostaa ja eri-ikäiset
voivat samaistua oman ikäluokkansa muistoihin. Enää
ei hyssytellä eikä rajata, mikä
on uskonnollisesti, poliittisesti
tai henkilöhistoriallisesti väärin/toisin elettyä, sanottua,
muisteltua, kirjoitettua. Kylähistorioiden ja elämäkertojen
kirjoittamiseen
koulutetaan
kautta maan.
Lahjan pelot liittyvät myös
uskontoon, jonka edustajat
kuulustelevat uskon laatua ja
tilaa. Uskonnon maalliset tuomiot ja hyväksikäyttö ovat nyt
julkisuudessa ja kirjallisuudessa ajankohtainen teema.
Seksuaalinen tasa-arvo on
kirjallisuuden vakioteemoja.
Mutta harva kirjailija on tällä
empatialla ja hienotunteisuudella kuvannut homoseksuaalimiehen elämän ristikkäispaineita.
Isoäiti
kertoi
minulle,
Tommi Kinnunen on sanonut
eräässä haastattelussaan. Pojanpoika kuunteli.
Lahjan ansiosta Marian,
Lahjan ja Onnin, Kaarinan ja
Johanneksen vaiheet sekä kirjailijan omat lapsuudenmuistotkin välittyvät nyt tähän
päivään. Muttei pidä unohtaa
kirjailijan vapautta luoda myös
omia tarinoita.
– Riitta Mäkelä
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Teksti: Mai Anttila

Arabialaista
naiskirjallisuutta
pohdittiin Helsingin yhdistyksen Kirjalauantaissa

M

arraskuun toisena lauantaina oli helsinkiläisellä lukupiirillä, Kirjalauantailla, harvinainen aihe:
suomeksi käännetty arabiankielinen naisten nykykirjallisuus.

K

eskusteluissa todettiin, että
vaikka arabiankielinen
naisten kirjallisuus on laiminlyöty kirjallisuudenlaji, sitä on
kuitenkin aina ollut. Aiemmin
naiset kunnostautuivat surulaulujen ja rakkausrunojen
taitajina, mutta viime vuosisadalta lähtien myös proosakirjailijoina. Valtaosa nykyproosasta ja -runoista painottuu
naisen aseman pohdiskeluun ja
kuvaamiseen perheessä ja yhteiskunnassa. Hyviä esimerkki
tästä ovat saudiarabialaisten
naisten elämästä kirjoittavan
Rajaa Alsanean Riadin tytöt
(Atena 2008), joka on kevyt
chicklit-tyylinen sinkkukertomus, sekä Nawal el Saadawin
Eevan kätketyt kasvot, nainen
arabiyhteiskunnassa, joka on
tunnettu akateeminen feministinen teos. Myös sotakuvaukset
kuuluvat nykykirjallisuuteen,
samoin tätä päivää arabian kielialueella ovat naisten laatimat
näytelmät ja tv-ohjelmat.
Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistyksen puolivuosittain kokoontuva kerho, Kirjalauantai, on varsin vakiintunut
lukupiiri. Se perustettiin Lucian
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Kuvassa Mai Anttila (vas.), Anita Svahne ja Leila Mali. Kuva: Riitta Sivenius.

päivänä 13. joulukuuta 1997,
siis 17 vuotta sitten.
Kirjalauantai kokoontuu
Suomalaisen Naisliiton toimistossa Aurorankadulla leppoisasti iltapäiväkahvin merkeissä.
Kerhon puheenjohtajana toimii
Riitta Sivenius, jonka velvollisuuksiin kuuluu suunnata vilkas
keskustelu kohti päivänteemaa.
Keskusteluteemat päätetään
puoli vuosittain.

Tänä syksynä on käsitelty EU:n puheenjohtajamaan,
Italian, nykykirjallisuutta sekä
ulkomaisista ja suomalaisista
vaikuttajanaisista, muun muassa Michelle Obaman elämästä,
kertovia teoksia. Joulukuussa
esittelyyn tulevat kerhon jäsenten merkittäviksi kokemat tänä
vuonna ilmestyneet kirjat. •

Koonnut: Maija Kauppinen

Teklan perintö elää
Tekla Hultinin aukio Helsingin Sanomien, Mannerheimin
aukion ja Kiasman kupeessa
on saanut nimikilven. Aukiolta
avautuu upea näköala Musiikkitalolle ja – kun astuu portaita
alas – vasemmalla kohoaa eduskuntatalo. Tämä näkymä miellyttäisi varmasti myös Teklaa.
Eikä Teklan muistaminen
pääty tähän. Aleksanterin teatteriin on tulossa maaliskuussa
näytelmä Helsingin Sanomien
edeltäjän, Päivälehden, synnystä. Tekla Hultinhan oli myös
Päivälehden toimittaja, ensimmäinen ammattinaistoimittaja.
Näytelmän ohjaa Katja Krohn,
kunniapuheenjohtajamme tytär.

Aleksandra-palkinto
on Naisjärjestöjen Keskusliiton, NJKL:n, palkinto huomattavasta työstä tasa-arvon edistämiseksi. Syyskuussa tämän
neljännen kerran annetun palkinnon sai NJKL:n eläkkeelle siirtynyt pääsihteeri Leena
Ruusuvuori.
Perusteluiksi palkinnolle
NJKL:n puheenjohtaja Sirk-

Stipendi Tieto-Finlandia -ehdokkaalle
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiö on myöntänyt stipendin ansioituneelle jäsenellemme kirjailija-tutkija, filosofian tohtori Minna Maijalalle. Stipendi luovutettiin säätiön perinneillassa,
jossa Minna Maijala esitelmöi palkitusta kirjastaan Hellä, herkkä,
hehkuvainen Minna Canth. Onnittelumme! Kuva: Juha Laitalainen
ka-Liisa Anttila totesi, että
Leena Ruusuvuori on tehnyt
vaikuttavan elämäntyön sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Filosofian maisterin
tutkinto Helsingin yliopistosta
ja pitkä työura valtionhallinnossa ja naisjärjestöissä ovat
antaneet vankan pohjan naisten
aseman edistämiseen. Tasa-arvon ja naisten ihmisoikeuksien
puolustaminen on kulkenut
punaisena lankana Leena Ruusuvuoren työssä ja harrastuksissa. Hän on edistänyt naisten ja
miesten mahdollisuuksia toteuttaa itseään välittämättä perinteisistä sukupuolirooleista.
Tätä työtä Leena Ruusuvuori jatkaa muun muassa Suomalaisen Naisliiton hallituksessa

ja sen Helsingin yhdistyksen
puheenjohtajana.
Aleksandra-palkinto on
NJKL:n ensimmäisen puheenjohtajan Aleksandra Gripenbergin mukaan nimetty, ja siihen
kuului hopeinen rintakoru ja
tuhat euroa.
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Tabletin tueksi ja suojaksi
Luovuutta ja ennakkoluulottomuutta ei kahdelta käsityö-

läiseltä, kangasalalaiselta Pia
Temisevältä (alakuvassa) ja
joutsalaiselta Anu Pylsyltä, ainakaan puutu. Nahkakoruihin
erikoistunut Pia on suunnitellut tabletin käyttäjälle kätevän
Tablet Strapin, perinteitä ar-

Evakkorunoja Espoossa
Suomalaisen Naisliiton Oulun osaston kunniapuheenjohtaja Eeva-Kaarina Sarastamo esitti
syyskuussa evakkorunojaan Asemiesillassa Espoon kaupungin kulttuurikeskuksessa. Tilaisuus
oli myös Jatkosodan 70-vuotispäättymisjuhla. ja
osallistujia oli 600 henkeä. Juhlapuheen pitivaltioneuvos Riitta Uosukainen.
Runojen sisältö koostui Pikku Eevan herkistä, omakohtaisista muistoista Lapin sodan ajalta:
evakkomatkalta Ruotsiin ja kotiinpaluusta poltettuun Rovaniemeen. Evakkolasten arki vieraissa
oloissa avautui runojen myötä, ja erityisesti serkun, ikä- ja leikkitoveri Mirjan, menehtymisestä
kertova runo riipaisi kuulijoita. Myös lausujan
esiintymisasu – pitkä rimpsuesiliina ja monot päälle taitettuine harmaine villasukkineen – vei kuulijat sota-aikaan.
Esitys sai raikuvat suosionosoitukset juhlayleisöltä.
– Teksti ja Kristiina Haukkamaa
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vostava Anu puolestaan sille
ja muistitikulle huopataskut.
Edellistä saa House of Simonen, jälkimmäistä Design Pylsyn verkkokaupasta, hinnat 15–
36 euroa. Henkilökuva: Ritva
Rundgren

Vuoden Saroja
Oulun Naisunioni palkitsi kansainvälisenä naistenpäivänä
teknikko Kirsti Ojalan ja insinööri Terttu Välikankaan
Sara-palkinnolla.
Molempien palkittujen ansiot ovat yhteiskunnallisia. He
ovat Suomalaisen Naisliiton
Oulun osaston, Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten ja Oulun seudun Nytkisin
eli Naisjärjestöt yhteistyössä,
avaintoimijoita. Tammikuussa
heiltä ilmestyi kirja Naiset vastuunkantajina sodan vuosina
1939, jonka he toimittivat Marjatta Keräsen kanssa.
Oulun Naisunioni on palkinnut Sara-palkinnolla vuodesta 1987 lähtien oululaisen
naisen, naisia tai ryhmän, jotka
jatkavat Sara Wacklinin perintöä.

Naisliiton hallitus 2015
Suomalaisen Naisliiton syyskokouksessa hyväksyttiin ensi
vuoden teeman, toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi
myös Naisliiton hallitus. Varapuheenjohtajaksi seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi valittiin
Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Leena Ruusuvuori.
Helsingin yhdistystä edustaneen Marja-Leena Jaakkolan tilalle hyväksyttiin Maija
Kauppinen, Alatornion osaston
edustajaksi Marja-Riitta Tervahauta ja Vaasan Naisklubin
Raija Hakkarainen, kaikki
kolme kaksivuotiskaudeksi.
Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Kirsti Ojala Oulun
osastosta, Heli Eskolin Hämeenlinnan ja Kirsti Pohjonen
Helsingin yhdistyksestä sekä
Liisa Temisevä Jyväskylän
osastosta.

Koukussa taiteeseen
– Taide on oikotie tunteisiin. Se
on kuin rakas, joka ei koskaan
jätä, Alatornion naisliittolainen
Eija Lassila totesi lokakuussa
esitellessään näyttelyään Tornion kaupungintalon ala-aulassa.
Näyttely oli piirtämistä ja
maalausta vuosikymmenet harrastaneen, vastikään äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin
virasta eläkkeelle jääneen Eijan
kolmas. Öljyväritöiden lisäksi
esillä oli akvarelleja, temperaja akryylimaalauksia, hiilipiirroksia ja yksi leikkisä grafiikan

työkin nimeltään Mie Minna
Canthin huoneessa.
– Pohjana on Kuopion
Kanttilan museossa otettu valokuva, jonka olen vedostanut fotogravyyriksi. Sain peilin avulla
itseni istumaan Minnan viereen,
Eija kertoo ja lisää, että hän
arvostaa Minna Canthia ihmisenä, merkittävänä kirjailijana
sekä rohkeana inhimillisyyden
ja naisten puolustajana, jonka
sanoma ei ole vanhentunut.
– Teksti ja kuva:
Marja-Riitta Tervahauta
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Teksti: Anneli Mäkinen

Näy ja vaikuta!
näkökulman esille tuominen ja
hyvinvoinnin lisääminen.

Kukkahattutätejä
eduskuntaan! ehdotettiin
syyskuussa Naisliiton
ideariihessä.

S

uomalaisen Naisliiton luottamushenkilöt ovat jo kahtena syksynä kokoontuneet
päiväksi hikiseen ideariiheen.
Joukolla on puntaroitu ja kypsytelty sanoiksi tulenvaisuudenkuvaa, joka heijastaa Naisliiton
näkemyksiä yhteiskunnasta
sekä roolia ja paikkaa tässä
ajassa.
Kun Naisliitto perustettiin,
vahvistettiin tavoitteet, jotka
ovat kantaneet yli sata vuotta.
Ne ovat: 1) kannustetaan naisten henkistä kasvua ja itsensä
toteuttamista, 2) toimitaan hyvinvoinnin lisäämiseksi ja 3)
edistetään tasa-arvoa ja naisten
vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Miten liiton perustajien henkeen ja sääntöjen haasteisiin
vastataan liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä ja miten ne toteutetaan yhdistysten arjessa?
Tähän haettiin vastausta vuosi sitten, kun runsaat
parikymmentä naisliittolaista kehitti Naisliitolle tulevaisuussuunnitelman viideksi tulevaksi vuodeksi. Suunnitelma,
joka hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa, koostuu visiosta
ja strategiasta. Visio kuvaa tulevaisuudentilaa, jonka jäsenistö
haluaa saavuttaa. Ohjenuorana
ideariihen visiotyöskentelylle
oli, että vision eli liiton tavoitetila on kaikkien jäsenten haluama, yksinkertainen ja uskottava. Tältä pohjalta yhteiseksi
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visioksi muokkaantui määritelmä:
Suomalainen Naisliitto
on vahvasti verkostoitunut,
elinvoimainen, erilaisista ja
eri-ikäisistä naisista koostuva
järjestö, joka tuo esiin naisnäkökulmaa kaikilla yhteiskunnan
alueilla.
Tämän syksyn ideointitalkoissa
mylläystä jatkettiin: verrattiin
yhdistysten käytäntöjä, jaettiin
kokemuksia ja testattiin uusia
ajatuksia. Työkaluna käytettiin
yhdistysideaa, jolla toteutetaan
käytännön arki. Se kertoo, mitä
ja kenelle toimintaa - esimerkiksi palveluja, elämyksiä, vaikuttamista - tarjotaan ja miten
se toteutetaan. Koostimme joukolla kaikista vuoden 2014 tapahtumista luettelot, joista etenimme ensi vuoden toiminnan
suunnitteluun. Sen teemana on
Näy ja vaikuta.
Ehdotukset jaoimme sääntöjemme mukaisesti neljään
ryhmään: tasa-arvon edistäminen, verkostoituminen, nais-

Yhdessä toimiminen muiden
kanssa eli verkostoituminen
nousi ryhmistä merkittävimmäksi. Vaalivuosi vaikuttaa, ja
”yhdessä meissä on voimaa”.
Konkreettisia ideoita, joita yhdistykset aikovat toteuttaa, ovat
yhdistys- ja järjestöyhteistyön
voimistaminen, yhteiset naistenpäivät, sosiaalinen media,
verkkosivut, kiinteämmät yhteydet naiskansanedustajiin ja
-kuntapäättäjiin.
Tasa-arvo ideoita ovat alueelliset vaalipaneelit naisehdokkaille, naisten saaminen
ehdokkaiksi ja tukiryhmien perustaminen, naisille tärkeiden
vaaliteemojen esiintuonti mediassa. Myös miehiä halutaan
tasa-arvotyöhön, ja osuvana
alkuna pidettiin oman puolison
mukaan ottamista. Haaste jäsenille!
Naisnäkökulma viritti ehdotuksia Minna-lehden levikin
laajentamisesta ulkopuolisille,
kirjoitusvalmennuksesta, teematilaisuuksista kiistanalaisista asioista, sosiaalisen median
hyväksikäytöstä ja perinteisten
tapahtumien laajemmasta tunnettuudesta.
Kaikkea tätä tehdessään naisliittolaiset haluavat toiminnan
olevan edelleen myös innostavaa, kannustavaa, hauskaa ja
virkistävää. Kukkahattutätejä
eduskuntaan!, oli yhden työryhmän ehdotus. Voisiko sen pohjalta kehitellä jotain hulvatonta,
joka veisi tasa-arvoa eteenpäin?
•

Suomalainen Naisliitto
hallitus ja osastot
Hallitus
Kirsti Ojala, puheenjohtaja
Hannulantie 3, 90230 Oulu
Marja-Riitta Tervahauta,
varapuheenjohtaja
Kulleronkatu 1 A 9,
95430 Tornio
Heli Eskolin
Porttiniementie 13,
13210 Hämeenlinna
Raija Hakkarainen
Salmikatu 3–5, 65200 Vaasa
Marja-Leena Jaakkola
Kauppalantie 17 A 1,
00320 Helsinki

Naisvoima kriiseissä
Suomalaisen Naisliiton ja sen Helsingin yhdistyksen
ajankohtaisseminaari 7.2.2014 kello 11–16 ravintola
Kaisaniemessä Helsingissä.

Maija Kauppinen
Arvi Kariston katu 15 as. 12,
13100 Hämeenlinna
Kirsti Pohjonen
Hitsaajankatu 5 B 29,
00810 Helsinki
Liisa Temisevä
Eräpolku 5, 41470 Rutalahti

Ohjelma:
klo 11.00

Perinteinen keittolounas
klo 12.00

Helsinki
Leena Ruusuvuori
Helsinki
Hämeenlinna
Maija Kauppinen
Arvi Kariston 15 as. 12,
13100 Hämeenlinna
Jyväskylä
Liisa Temisevä
Eräpolku 5, 41470 Rutalahti
Oulu
Tiina Tervaskanto-Mäentausta
Sauvatie 11, 90230 Oulu
Vaasa
Seija Lähdemäki
Rantakatu 11 A 7,
65100 Vaasa

Avaus
Suomalaisen Naisliiton puheenjohtaja Kirsti Ojala
Politiikka ja kriisit – naisvoima avuksi
kansanedustaja Jutta Urpilainen

Osastojen puheenjohtajat
Alatornio
Marja-Riitta Tervahauta
Kulleronkatu 1 A 9,
95430 Tornio

Ilmoittautuminen

Sota-ajan kriisit – naiset selviytyjinä
tutkija, filosofian tohtori Kirsi-Maria Hytönen
klo 13.45

Virkistystauko
kahvi/tee ja Runebergin torttu

klo 14.15

Arvot kriisissä – muuttuuko maailma?
Kriisit yhdistyksessä – askel kohti toimintaa
filosofian tohtori Maritta Pohls
Päätös
koulutustoimikunnan puheenjohtaja
Nuppu Rouhiainen
Seminaarin juontaa koulutustoimikunnan jäsen
Marjukka Helenius

Seminaarin osallistumismaksu on 30 euroa. Hintaan sisältyvät
keittolounas ja kahvi/tee tortun kera. Sitova ilmoittautuminen
sähköpostilla (mieluimmin) osoitteeseen naisliitto@kolumbus.
fi tai tekstiviestillä/puhelimitse 0440 699 277 ja maksu Liiton
tilille FI28 1574 3000 0239 35 viimeistään keskiviikkona 21.
tammikuuta, maksuviite 31943. Kerro tällöin myös mahdollinen
ruoka-allergia.
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