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Puheenjohtajalta

Hyvät Minnan lukijat, Naislii-
ton nykyiset ja tulevat jäsenet.

Uusi toimintavuosi on käyn-
nistynyt vauhdilla. Juhlavuoden 
syyskokous päätti vuoden teemaksi 
Naiset naisten tukena, joka kuvaa 
yhtä liiton toiminnan perusajatus-
ta. Meidän on toteutettava tämä 
tavoite valistuksen ja virkistyksen 
keinoin, naisten omaa ääntä kuun-
nellen. 

Minna Canth -seminaarit an-
tavat meille aina ideoita toimintaa 
varten. Kevään Naiset ja köyhyys 
-seminaari ei tehnyt poikkeusta, 
vaan mainioiden puhujien ansiosta 
antoi paljon ajattelemisen aihetta 
ja myös pohjan julkilausumallem-
me Köyhyyden naisistuminen on 
pysäytettävä.

Tässä lehdessä kerrotaan myös 
Naisliiton juhlavuodesta, jon-

ka teemana oli edellisenä syksynä 
Torniossa hyväksytty Naiset näky-
viin – Suomalainen naisliitto 110 
vuotta. Teema näkyi Liiton toimin-
nassa, seminaareissa ja Minna-leh-
dessä. Juhlavuosi antoi lisäpontta 
viestinnän suunnittelulle ja yhte-
näisen ilmeen luomiselle.

Liiton kärkihanke Naisten Ääni 
-verkkojulkaisu oli osa Suo-

mi 100 -ohjelmaa. Tätä monen 
järjestön onnistunutta yhteistyö-
hanketta veti koordinaattori FT 
Maritta Pohls asiatuntijapalveluna. 
Naisliiton jäsenyhdistykset edisti-
vät Naisten Äänen tunnettuutta ja 
kirjoitusten keruuta seminaarein, 
näyttelyin ja kirjoittajakoulutuksin. 

Perinteinen Minna Canth -se-
minaari järjestettiin Naisten Äänen 
ja kunnallisvaalien innoittamana 
Anna Ääni Naiselle -seminaarina 
Tampereella. Naisten Ääni -näyt-
telyt oli uusi toimintamuoto, ja 
niitä oli usealla paikkakunnalla. 

Niille suunniteltiin oma ulkoasu, 
jota hyödynsi vain näyttely Karja-
laisen naisen ääni 100-vuotiaassa 
Suomessa ja osittain myös Vaasan 
näyttely. Vaasalaisten videokerto-
muksia voi katsoa Naisten Ääni 
-tietokannassa. 

Naisliiton toiminnan ydintä 
ovat toimikunnat ja työryh-

mät, jotka valmistelevat, suunnit-
televat ja toteuttavat Naisliiton ta-
pahtumia vuoden teeman mukaan. 
Jäsenyhdistykset nimeävät niiden 
jäsenet, mikä takaa, että erilaiset 
näkemykset saadaan esiin. 

Juhlavuotta varten oli perus-
tettu historia- ja juhlatoimikun-
ta. Historiatoimikunta suunnitteli 
historian, 110-vuotisjuhlakirjan 
Valkoisia variksia ja helmikanoja, 
jonka 500 kappaleen painokses-
ta on jo puolet myyty. Juhlakirja 
hyväksyttiin Naisjärjestöjen Kes-
kusliiton ja Tasa-arvoasianneuvot-
telukunnan 100 tasa-arvotekoa lis-
talle. Juhlatoimikunta puolestaan 
suunnitteli ja toteutti onnistuneen 
Finlandia-talon pääjuhlan. 

Yhdistyksistä/osastoista myös 
Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Tor-
nio täyttivät 110 vuotta ja järjesti-
vät suositut juhlat/juhlaseminaarin. 

Kaikki tämä on vaatinut valtavasti 
vapaaehtoistyötä. Kiitos onnistu-
neesta juhlavuodesta kuuluu meille 
kaikille!

Vuosi 2018 alkoi Helsingin yh-
distyksen järjestämällä moni-

puolisella ajankohtaisseminaarilla, 
jossa puhuttiin niin epätasa-arvo- 
urheilusta kuin #metoo-kampan-
jastakin ja siitä miten voimme eh-
käistä seksuaalista häirintää. Suku-
puolen merkitys liikkeenjohdossa 
ja kirkon piirissä jopa sananva-
paudessa kertovat rakenteellisesta 
epätasa-arvosta, joka on kitkettävä 
suomalaisesta yhteiskunnasta.

Juhlakirjan innoittamina vie-
tämme lähes 70 vuoden tauon 

jälkeen kesäjuhlia. Hämeenlinnan 
yhdistys on tehnyt valtavan työn 
ja rakentanut ohjelman, joka on 
suorastaan hengästyttävän laaja. 
Juhlissa ja seminaareissa voimme 
tutustua toisiimme ja verrata yh-
distystemme toimintaa ja paino-
pisteitä. Sunnuntain ohjelmassa on 
Quo vadis Suomalainen Naisliitto, 
keskustelu, jossa pohdimme tule-
vaisuuttamme. Onko meillä liit-
tokokonaisuus, jolla on yhteinen 
päämäärä? Vai annetaanko kaik-
kien kukkien kukkia?

Juhlinta jatkuu syksyllä Vaasas-
sa, jossa juhlimme syyskoko-

uksen yhteydessä satavuotiasta 
Vaasan Suomalaista Naisklubia. Jo 
nyt kannattaa merkitä kalenteriin 
lokakuun kolmas viikonloppu  va-
ratuksi. 

. 
Hyvää naisasiakesää.

Leena Ruusuvuori
Suomalainen Naisliitto, 

puheenjohtaja  
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TeKsTi: leena HieTanen • Kuva: PeTri KrOHn 

kati Juva oN tuPlavoittaJa
Nobelin rauhanpalkinto 
2017 on helsinkiläiselle 
neurologi Kati Juvalle 
jo toinen kerta, kun hän 
pääsi siitä osalliseksi. 

Kati Juva ounasteli jo viime 
kesänä, että joulukuussa 

voi olla asiaa Osloon. YK:ssa 
oli tulossa käsittelyyn ydin-
aseet kieltävä sopimus, joka 
allekirjoitettiin heinäkuussa. 

– Sen jälkeen oli selvää, 
että ydinaseiden kieltoa voi-
makkaasti ajava kansainvälinen 
järjestö ICAN on yksi Nobelin 
rauhanpalkinnon saajaehdok-
kaista, hän sanoo.

Kati Juva on Suomen 
ICAN-koordinaattori yhdessä 
Tuuli Vuoren kanssa. Järjes-
tön nimi lausutaan I can. minä 
osaan. Lyhenne tulee sanoista 
International Campaign to Abo-
lish Nuclear Weapons. 

Piippuhyllyllä Oslossa

Kati Juva osallistui Nobel-juh-
lallisuuksiin parinsadan muun 
ICAN-aktivistin kanssa seura-
ten sitä videolähetyksenä Os-
lon rauhantalolla, Nobel Peace 
Centerissä. Pääjuhla pidettiin 
Oslon kaupungintalossa, jossa 
rauhanpalkinnon otti vastaan 
ICANin ruotsalainen puheen-
johtaja Beatrice Fihn Setsuko 
Thurlown kanssa, joka on hi-
bakusha eli atomipommin uhri. 
Juhlaan osallistui aktivistien 
kanssa kymmeniä hibakusheja 
sekä heidän omaisiaan ja tuki-
joitaan Japanista. 

– Nobel-juhla on tärkeä 
norjalaisen sosieteetin vuotui-

nen tapahtuma, joten palkinnon 
saajalle varataan yleensä vain 
muutama paikka. Tästä syystä 
suuri osa ICANin aktiiveista jäi 
kaupungintalon juhlallisuuksien 
ulkopuolelle. 

Siivotonta menoa

YKn ydinaseet kieltävän sopi-
muksen puolesta äänesti YKssa 
122 maata. Suomi ei tukenut 
sopimusta toisin kuin Ruotsi. 

– Se on siivotonta, Kati 
Juva sanoo.

Valintaansa Suomi perus-
telee väittämällä, ettei alle-
kirjoituksella ole merkitystä, 
kun kaikki ydinasevallat jäävät 
sopimuksen ulkopuolelle. Yh-
dysvaltain puolustusministeri 
James Mattis on kuitenkin pai-
nostanut Ruotsia olemaan alle-
kirjoittamatta sopimusta.

– Se todistaa, että sopimuk-
sella on merkitystä, samoin NA-
TOn voimakas vastustus, Kati 
Juva toteaa eikä usko Suomen 
jättäneen allekirjoittamatta so-
pimusta Yhdysvaltojen painos-
tuksesta. – Kyllä se on suoma-
laisten omaa varovaisuutta. 

Oppositio vs. hallitus

ICAN Finlandin tärkein tehtävä 
on lobata ulkopoliittisia päättä-
jiä allekirjoittamaan ydinaseet 
kieltävä sopimus. Edellinen 
ulkoministeri Erkki Tuomioja 
tapasi ICANin edustajia, mutta 
nykyinen ulkoministeri Timo 
Soini ei ole löytänyt siihen ai-
kaa. ICANilla on Juvan mukaan 
hyvät suhteet ulkoministeriön 
asevalvontayksikköön. 

– Olimme myös ulkoasian-
valiokunnan kuultavana. Lisäk-
si lähetämme lempeitä sähkö-
posteja kansanedustajille, Juva 
kertoo. 

Hän pitää kiusallisena tilan-
netta, että opposition kansan-
edustajat vasemmistoliitosta, 
demareista ja vihreistä kannat-
tavat ydinasekieltosopimusta, 
mutta kukaan hallituspuolueen 
edustaja ei tue sitä.  

– Ulkopolitiikkaa pitäisi 
tehdä konsensushengessä eikä 
hallitus vastaan oppositio. Nyt 
hallituksen vaihtuminen voi 
mahdollistaa Suomen allekir-
joituksen, mikä ei ole tervettä. 

Vahingot huolestuttavat

ICANin tavoitteena on ydin-
aseiden täyskielto samoin kuin 
on kielletty biologiset ja kemi-
alliset aseet.

Kansainvälinen tilanne on 
kuitenkin 2000-luvulla koko 
ajan kiristynyt. Venäjällä puhal-
taa autoritääriset tuulet, ja kaik-
ki ydinasevallat modernisoivat 
ydinasearsenaaliaan, voimak-
kaimmin USA, Britannia ja Ve-
näjä. USA:n ja Pohjois-Korean 
johtajien mahdollinen tapaami-
nen on positiivinen signaali.

– Tosin emme vielä tiedä, 
mitä sen takana on ja seuraako 
siitä todellista liennytystä.  

Yhdysvaltojen ja Venäjän 
suuret ydinasearsenaalit aiheut-
tavat pelkoa vahingossa tapah-
tuvasta ydinräjähdyksestä tai 
jopa sodasta.
– Venäjällä on palanut ydin-
aseita sisältävä sukellusvene 
ja Yhdysvallat on hukannut 

pommeja jäätikölle ja mereen. 
Lentokoneet voivat törmätä va-
hingossa. Tutkat ja hälytysjär-
jestelmät ovat vuosien varrella 
antaneet virheellisiä hälytyksiä 
kohti tulevista ohjuksista, mutta 
paljastuneet onneksi tietokone-
virheiksi. 

Kati Juva ei kannata 
sotilasliittoja. 

– Nato vastustaa ydinasekieltoa 
raivoisasti. Sen sotilasstrate-
giassa oleellinen osa ovat ydin-
aseet, joita sillä on muun muas-
sa Turkissa, hän muistuttaa. 
Parasta rauhan puolustamista 
on riippumattomuus. 

– Maailma tarvitsee Suo-
men, Ruotsin ja Itävallan ta-
paisia ideologisesti länteen si-
toutuneita maita, jotka eivät ole 
sotilaallisesti liittoutuneita.  

Tempausten sijaan 
verkostoitumista

Kansainvälinen ICAN sai al-
kunsa vuonna 2006 Helsingis-

sä, missä lääkäreiden ydinaseita 
vastustava järjestö IPPNW piti 
kokoustaan. Nobelin rauhanpal-
kinnon se sai vuonna 1985.

– Olin opiskelijajäsenenä 
Lääkärin sosiaalinen vastuu 
-järjestössä, joka oli IPPNWn 
jäsenjärjestö. Nyt olen toista 
kertaa mukana rauhanpalkin-
nossa, Kati Juva huomauttaa. 

ICAN Finlandilla on viisi 
jäsenjärjestöä: Lääkärin sosi-
aalinen vastuu, Sadankomitea, 
Suomen Rauhanpuolustajat, 
Suomen Rauhanliitto ja Tek-
niikka elämää Palvelemaan. 

Kokenut rauhanmarssija Kati 
Juva valittaa, ettei joukkoja 
saa enää innostettua kadulle 
rauhan puolesta. 

PaPPiSSuVuN KaSVaTTi
Kati Juva on syntynyt Turussa 1958 pappisperheeseen. Hä-
nen isänsä oli arkkipiispa Mikko Juva ja äitinsä oli Brofeldtien 
(Aho) kulttuurisukua, lääkäri Riitta Brofeldt. Kati Juva on ollut 
Helsingin kaupunginvaltuustossa vihreiden kaupunginval-
tuutettuna. Parhaillaan hänellä on luottamustoimi kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hän toimii neurologian eri-
koislääkärinä Husin Psykiatriakeskuksessa. Hän on dosentti, 
muistilääkäri ja rauhanaktiivi. Hänen perheeseensä kuuluu 
kaksi Etiopiasta adoptoitua lasta ja kaksi kissaa. 

Kansainvälinen ICAN toimii yli 
sadassa maassa ja sen toimintaa 
tukevat monet kansainväliset 
humanitääriset järjestöt kuten 
Kansainvälinen Punainen Risti, 
Kirkkojen maailman neuvosto 
ja rotaryt. 

ICAN Finland puhuu mie-
luummin suoraan päättäjille 
kuin järjestää suuria tapahtumia 
tai näkyy kaduilla. Se järjestää 
keskustelutilaisuuksia, on mu-
kana SuomiAreenalla kesällä 
2018 ja näkyy sosiaalisessa me-
diassa. •
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Syyrian julma sota on jat-
kunut jo seitsemän vuotta. 

Nuori mies ajoi Torontossa Ka-
nadassa autolla väkijoukkoon, 
useita kuoli. Suomessa kaikilla 
ei ole varaa edes tarvitsemiinsa 
lääkkeisiin.

Tätä kovan uutisannin ydin-
tä me seuraamme päivittäin.

Todellisuudella on myös toi-
set kasvot. Laajaa huomiota 

ne saavat kuitenkin harvaksel-
taan.

Helsingin Sanomien tule-
vaisuuskirjeenvaihtajan Heikki 
Aittokosken maaliskuisella ko-
lumnilla oli osuva otsikko: Jy-
myuutinen, jota emme tiedä. 

Heikki Aittokoski lainasi 
yhdysvaltalaisen psykologin 
Steven Pinkerin kirjaa Enligh- 
tenment Now (Valistus nyt). 
Sen mukaan järki, tiede, huma-
nismi ja edistys ovat maailmas-
sa voitolla.

Kirja nousi kevään mittaan 
toistuvasti esille. Steven Pinker 
todistaa, että maailmassa ei ole 
koskaan eletty näin rauhassa ja 
vauraasti kuin nyt. Sodat ovat 
vähentyneet, ihmisten elinajan 
odote on kasvanut kaikkialla 
ja lapsikuolleisuus romahtanut. 
Aliravitsemus on vähentynyt ja 
köyhyyttä on kyetty kitkemään 
tuntuvasti.

Kuuntelin maaliskuussa täh-
titieteilijä Esko Valtaojan 

esitelmää Tampereella. Hän 
vakuutti tilastoihin nojautuen, 
että Suomen itsenäisyyden 100 
vuoden aikana vaurautta mit-
taava bruttokansantuote kasvoi 
15-kertaiseksi. Videoskriinille 

KIRSTI POHJONEN 

Elämä maailmalla kohenee, 
vaikka sitä ei aina havaitse

heijastui hurja korkeuksiin am-
paissut tilastokäyrä.

Samoihin aikoihin kerrottiin 
myös, että Suomi oli rankat-
tu maailman onnellisimmaksi 
kansakunnaksi. Psykologian 
professorin Markku Ojasen mu-
kaan kansakuntien onnellisuus 
on vahvassa yhteydessä hyvin-
vointia kuvaaviin tekijöihin, 
kuten vapauteen, tasa-arvoon, 
oikeudenmukaisuuteen, vaurau-
teen ja koulutustasoon.

Tästä kaikesta on syytä iloi-
ta. Tieto kehityksen suo-

tuisasta suunnasta vahvistaa 
uskoa, että epäkohtia kyetään 
vähentämään ja poistamaan. 
Etenemme, vaikka emme sitä 
aina kaikkien synkkien uutisten 
varjosta oikein erotakaan. 

Silti maailma ei ole vieläkään 
valmis. Osa maailman ihmi-

sistä näkee yhä nälkää, eivätkä 

kaikki pääse edelleenkään kou-
lutuksen piiriin.

Maailmanlaajuisesti, meillä 
ja muualla, naiset – ja lapset – 
ovat yhä haavoittuvin osapuo-
li. Köyhyys on naisille isompi 
riski kuin miehille. Joidenkin 
tutkimusten mukaan köyhien 
naisten osuus on jopa kasvus-
sa. Esimerkiksi Suomessa köy-
hin eläkeläisten ryhmä ovat yli 
75-vuotiaat yksinelävät naiset. 

Suomalaisen Naisliiton nais-
ten köyhyyttä ruotineessa 

Minna Canth -seminaarissa ko-
rostui koko maailman köyhyy-
den torjunnassa etenkin koulu-
tuksen merkitys. Nopeimmaksi 
tavaksi vähentää suomalaista 
köyhyyttä tutkijat nimesivät ta-
kuueläkkeen noston.

Suomi on nyt vauraampi 
kuin koskaan. On vaikeaa us-
koa, että meillä ei olisi varaa 
hoitaa asiat niin, että kenenkään 
ei tarvitse vaikkapa ruokaa saa-
dakseen turvautua leipäjonoon. 

Professori Markku Ojanen 
onkin kääntänyt kevään 

haastatteluissa onnellisuuden 
tavoittelun uuteen kulmaan. 
Hän kehottaa avartamaan nä-
kökulmaa omasta itsestä sii-
hen, mitä ihminen tekee toiselle 
ihmiselle. Hyvät teot lisäävät 
sekä omaa että toisten onnelli-
suutta. 

Pitäisikö nyt lähteä kam-
panjoimaan myötätunnon 

kasvattamiseksi. Sekin voisi 
olla avuksi tasa-arvoisemman 
yhteiskunnan rakentamisessa, 
köyhyyden kitkemisessä. •

Afrikan maista Nigeria 
tuottaa eniten prosti-
tuutiota. Norjassa nige-
rialaiset naiset katosivat 
kaduilta, kun seksin osto 
kiellettiin.

Italiassa on rekisteröity vii-
meisen kolmen vuoden aikana 
ihmiskaupan kasvaneen 600 
prosenttia. Se kertoo FinnWidin 
eli Naiset kehitystyössä -yh-
distyksen puheenjohtaja Erna 
Alitalon mukaan siitä, että ke-
hitysmaiden naisten hyväksi-
käyttö Euroopassa pahenee.

– Globaali ihmiskauppa 
koskettaa naisia ja tyttöjä. Ni-
geriassa naisille tehdyt työtar-
joukset Euroopassa tarkoittavat 
prostituutiota, kevään Minna 
Canth-seminaarissa kehitysmai-
den naisten köyhyydestä puhu-
nut Alitalo toteaa.

Afrikan maista 180 miljoo-
nan asukkaan Nigeria tuottaa 
eniten prostituutiota. Italia on 
ensimmäinen maa, johon nige-
rialaiset saapuvat pyrkiessään 
Eurooppaan. Vuonna 2016 sin-
ne tuli Nigeriasta 11 000 naista 
ja 3 000 lasta. 

Öljyvaltio on äärimmäisen eri-
arvoinen maa. Alitalon mukaan 
nigerialaiset naiset lähtevät 
Eurooppaan, koska ovat köy-

hiä ja koulutus- ja työskente-
lymahdollisuudet ovat huonot. 
Köyhyysrajan alapuolella on 62 
prosenttia maan asukkaista.

FinnWidin lähivuosien tavoi-
te on ihmiskaupan vastainen 
toiminta. Järjestö suunnittelee 
aloittavansa ensi vuonna nuo-
rille naisille suunnatun kehitys-
yhteistyöhankkeen Nigeriassa 
Edon maakunnassa. Järjestön 
”mannekiinina” on nigerialai-
nen nainen, Itohan Okundaye, 
joka lähti Nigeriasta 16-vuo-
tiaana työtarjouksen peräs-
sä Italiaan. Matkanjärjestäjät 
pakottivat hänet maksamaan 
matkakulut, 40 000 euroa, pros-
tituutiolla. Päästyään velkavan-
keudesta hän haki turvapaikkaa 
Suomesta, ja tekee nyt valistus-
työtä FinnWidin kanssa.

TeKsTi ja Kuva: leena HieTanen

ihMiSKauPPa räJähTää KäSiiN

Erna Alitalo pelkää, että kehitysmai-
den köyhien naisten hyväksikäyttö 
kasvaa Euroopassa. 

Ihmiskaupan kasvu ei ole 
Erna Alitalon mielestä mahdol-
lista ilman Euroopassa olevaa 
kysyntää. Tästä on esimerkkinä 
Norja, jonne nigerialaisia naisia 
rantautui muutama vuosi sitten 
ongelmaksi asti. Norjalaiset rat-
kaisivat asian kieltämällä sek-
sin oston. 
– Prostituutio ja nigerialaiset 
naiset katosivat heti kaduilta. 
Erna Alitalo toteaa.  

Vaikka ihmiskauppa on muu-
takin kuin prostituutiota, se 
on selvästi sukupuolittunutta. 
Ihmiskaupan uhreja lasketaan 
olevan 25 miljoonaa, joista 70 
prosenttia on naisia ja tyttöjä.

Rakenteellinen epätasa-ar-
vo rikkaan pohjoisen ja köyhän 
etelän välillä on asia, johon 
FinnWid pyrkii vaikuttamaan. 
Erna Alitalo kertoo, että heidän 
tavoitteensa on löytää nuorille 
naisille koulutus- ja työpaikko-
ja Nigeriassa Beninin kaupun-
gissa, jossa asuu 1,5 miljoonaa 
ihmistä.

– Kehitämme Naisten Pan-
kin kanssa toimia, joilla naisten 
mahdollisuuksia kotimaassaan 
parannetaan. 

FinnWid – Naiset kehitys-
työssä ry on perustettu vuonna 
1985 edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa ja kehitysyhteistyö-
tä. Sillä on 50 henkilöjäsentä. •
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saNaNvaPaus oN osa iHMisYYttÄ
Sananvapaus on nykyisin 
jokaisen perusoikeus. 
Naistenkin. Aina ei ole 
ollut näin.

– Vuotta 1918 ei voi ymmärtää 
ilman tietoa 1880-luvun kehi-
tyksestä, aloitti tietokirjailija, 
toimittaja Antti Blåfield esi-
tyksensä Kaisaniemen sanan- ja 
toiminnanvapausseminaarissa 
ja muistutti tappiollisesta Kri-
min sodasta. Sen seurauksena 
tsaari Aleksanteri II lähti uudis-
tamaan Venäjää ja valitsi koea-
lueeksi Suomen. Aleksanteri 
hallitsi vuosina 1855–1881.

– Sananvapaus laajeni, 
ja Suomi sai oman valuutan, 
markan. Uudet aatteet alkoivat 
levitä. Niiden joukossa myös 
naisliike järjestäytyi. Uudet 
ikäluokat myllersivät ajattelua, 
elettiin älyllisen murroksen ja 
vapautumisen aikaa.

Sananvapauden 
kulta-aikaa

Kansallisarkiston tiedostoja 
tutkiessaan Antti Blåfield löysi 
ensimmäiset maininnat sanan-
vapaudesta jo 1500-luvun alku-
puolelta. Todella sananvapau-
desta on alettu Suomessa puhua 
kuitenkin vasta Krimin sodasta 
lähtien. Tuo Venäjän vuosina 
1853–1856 käymä ja häviämä 
sota paljasti hänen mukaansa 
suomalaisille, että Venäjä ei ol-
lutkaan voittamaton.

Antti Blåfield arvioi, että 
aikaa vuoteen 1905 leimasi 
valtava optimismi. Perusvireen 
olivat luoneet niin naisliike, 

työväenliike kuin raittiusliike-
kin. Taiteessakin elettiin yhä 
kulta-aikaa.

Ja sitten yhteinen projekti 
hajosi vuoden 1905 loka-mar-
raskuun suurlakkoon.

Lakkoliike levisi Suomeen 
Venäjältä. Siellä pohjana olivat 
Venäjän häviö Japanin sodassa 
1904–1905 sekä tsaari Nikolai 
II:n itsevaltainen hallintotapa.

Optimismista 
suureen tragediaan

Suomessa liikehdintä johti suu-
reen muutokseen, yleiseen ja 
yhtäläiseen äänioikeuteen sekä 
uuteen eduskuntaan. Poliittiset 
jännitteet jäivät kuitenkin mu-
himaan, kun monia epäkohtia 
ei korjattukaan. Syntynyt kat-
keruus vei tielle vuoteen 1918.

– Miksi meillä ei ole edel-
leenkään tehty kunnon tutki-
musta siitä, miten valtavasta 
optimismista ajauduttiin tra-
gediaan ja mitkä kaikki seikat 
johtivat lopulta sisällissotaan, 
Antti Blåfield ihmetteli.

Voittajien aikaa seurasi so-
tasensuuri

Sananvapauden kannalta ei 
uudessa tasavallassakaan men-
nyt hyvin. Kolme ensimmäistä 
vuosikymmentä olivat toimitta-
jan mukaan vaikeaa aikaa.

Kaksi vuosikymmentä 
voittajien aikaa

Pian itsenäistymisen jälkeen 
1919 säädettiin painovapaus-
laki. Sen ydintä ei ollut sanan-
vapaus. Pääasia oli, että viran-
omaiset tiesivät, ketä lehdessä 
tai kirjassa tehdystä kunnian-

loukkauksesta, siveettömyydes-
tä tai maanpetokseen yllytyk-
sestä voitiin syyttää.

– Elettiin traumaattista voit-
tajien aikaa. Vuosina 1919–
1939 oikeusministeriö nosti 
yli 250 painokannetta työväen-
lehtiä vastaan. Jyrkin oikeisto 
sai sen sijaan toimia vapaas-
ti. Mäntsälän kapinan jälkeen 
1932 äärioikeistonkin toimintaa 
yritettiin rajoittaa.

Sota-aikana 1939 tuli voi-
maan sensuuri, joka jatkui vuo-
teen 1947, kun valvontakomis-
sio oli poistunut maasta.

Vuosi 1958 oli myös 
käännekohta

– Suomalainen sana vapautui 
vasta 1950-luvulla. Se näkyi 
vaikkapa siinä, että kirjoja alet-
tiin julkaista myös kommunis-
mista, Antti Blåfield sanoi.

Vuoden 1905 hän listaa 
historiankirjoituksessa unohde-
tuksi vuodeksi. Toinen unoh-
dettu vuosi on hänen mieles-
tään vuosi 1958. Vapautumisen 
vuosikymmen päättyi tuolloin 
yöpakkasiin.

Sdp:n Karl-August Fager-
holm muodosti kolmannen 
hallituksensa elokuussa 1958. 
Mukana olivat sdp, maalaisliit-
to, kokoomus, Suomen kansan-
puolue ja rkp. Neuvostoliitto ei 
hallitusta hyväksynyt. Maiden 
välit kiristyivät. Hallitus erosi 
hallittuaan 138 päivää.

Kriisin lauettua presidentti 
Urho Kekkonen ilmoitti, että 
lehdistö kantaa suuren vastuun 
siitä, että kansakunnalla on tilaa 
hengittää.

– Alkoi itsesensuurin aika. 
Neuvostoliiton arvostelu lop-
pui. Kekkosen radiopuhe joulu-
kuussa 1958 pohjusti ja oikeutti 
suomettumisen. Valvontakomis-
sio palasi, mutta sisällemme.

Vuosikymmenet 1960–1970 
olivat jyrkän pragmaattisen va-
semmiston, oikeiston ja ulkopo-
liittisen vaikenemisen aikaa.

– Kaikki asetettiin kyseen-
alaiseksi, paitsi Neuvostoliitto. 
Ainoan kerran tämä linja repe-
si 1968, kun Tshekkoslovakian 
miehitystä arvosteltiin mielen-
osoituksessa.

Sananvapaudesta 
keskeinen perusoikeus

Suunta muuttui vasta 1980-lu-
vulla. Blåfield pitää sitä val-
tavan vapautumisen vuosi-

kymmenenä. 1990-luvulla 
digitalisaation myötä ei sitten 
ollutkaan mitään raja-aitoja jäl-
jellä. Sananvapaus nousi kes-
keiseksi perusoikeudeksi.

– Uuden vuosituhannen 
alkaessa oltiin lähempänä sa-
nanvapauden ihannetilaa kuin 
koskaan.

Puhujan mukaan sanan-
vapaudessa ehkä vaikein asia 
on sietäminen, se että joku on 
lähtökohdiltaan erilainen. Siksi 
verkko on hänestä paitsi val-
tatie tiedon ja vaikuttamisen 
tasa-arvoon, myös uudenlainen 
uhka sananvapaudelle. Vastuun 
käsite on nyt hämärtynyt.

Kunniaa naisliikkeen 
pioneereille

– Sananvapaus on oikeutta il-
maista oma ihmisyytensä. Tätä 

– Suomen historiankirjoitus on unohtanut vuodet 1905 ja 1958, totesi toimittaja Antti Blåfield Kaisaniemen sanan- ja 
toiminnanvapausseminaarissa.

kautta sananvapaus määrittyy 
suhteessa siihen, miten ihmis-
arvo kehittyy. Näin siihen lin-
kittyy myös naisasia, toimitta-
ja määritteli aiheen ytimen ja 
valitti sitä, että naisten osuus 
sananvapauskeskustelussa on 
ollut vähäistä. Hänellä on omis-
ta tutkimuksistaan 38 sivun 
muistiinpanot. Naisia niihin ei 
ole juuri löytynyt.

Poikkeuksiakin on. Antti 
Blåfield luetteli viime vuosi-
sadalta naisliikkeen raskaan 
sarjan pioneereja, sananva- 
pausnaisia. Joukossa ovat Tekla 
Hultin, Aleksandra Gripenberg, 
Dagmar Neovius, Maissi Erk-
ko, Adelaide Ehrnrooth ja Mii-
na Sillanpää. •
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Urheilujohtaja Birgitta 
Kervinen puhui Kaisa-
niemen ajankohtaisse-
minaarissa toiminnan 
vapaudesta urheilujärjes-
töissä. Samana päivänä 
Krista Pärmäkoski voitti 
olympia-pronssia naisten 
yhdistelmäkilpailussa 
Korean Pyeongchangissa.

Birgitta Kervinen on menes-
tynyt urheilujohtaja, vaikka 

on nainen, punainen ja suorapu-
heinen. Hänen uransa alkoi jo 
12-vuotiaana paikallisessa työ-
väen urheiluseurassa. Marras-
kuussa 2017 hän sai ensimmäi-
senä suomalaisena arvostetun 
Kansainvälisen olympiakomi-
tean, KOKn, Women and Sport 
Trophy Award -tunnustuspal-

kinnon tasa-arvotyöstään urhei-
lun parissa.

Pihamökistä maailmalle

Birgitta Kervinen syntyi työ-
läisperheeseen helmikuun pak-
kasiin 1951 Helsingissä. Vaati-
maton koti, hellahuone, sijaitsi 
Laajalahdessa saman tien var-
ressa, joka johtaa Akseli Gal-
len-Kallelan taloon, Tarvaspään 
museoon.

Hänen äitinsä oli rakennus-
työläinen, isä kirvesmies. Van-
hemmat olivat pitkiä aikoja tal-
vella työttöminä. Perhe-elämää 
varjosi isän alkoholismi. Äiti 
oli suomenruotsalainen, mutta 
suomenkielisen isän vuoksi ko-
tona puhuttiin suomea. Birgitta 
Kervinen oppi kuitenkin ruotsin 
pihaleikeissä. Kielitaitoa hän 
pitää yhtenä tärkeimmistä lap-

suuden lahjoistaan kansainvä-
listä uraa ajatellen. 

Koti oli köyhä, ja Kervisen 
olemuksesta sen näki. Kun suo-
menruotsalaisessa ympäristös-
sä muut lapset olivat kauniisti 
puettuja, Birgitta kulki lahja-
vaatteissa.

– Työläisperheen aatemaail-
ma oli vahvaa. Sydämeni on ja 
jää vasemmalle. Olen punaisen 
Suomen kasvatti. Jos se nuo-
rena tuntui joskus hankalalta, 
ajan mittaan tausta on muuttu-
nut vahvuudeksi.

urheiluseura pelasti 
lapsuuden

Kervisen täti, äidin sisko oli 
yleisurheilija ja Suomen mes-
tari kiekonheitossa. Äitiä ei 
urheilu kiinnostanut, mutta isä 
kannusti tytärtään.

– Leppävaaran Sisu oli pai-
kallinen työväen urheiluseura, 
jossa pidettiin hyvää huolta 
lapsista. Sisäisesti rikkonaiselle 
lapselle pääsy seuraan oli tär-
keää, Kervinen muistelee.

Isä hankki tyttärelle omat 
sukset ja asensi niihin rotan-
loukkusiteet. Urheileminen ke-
hitti liikuntataitoja ja samalla 
kilpailuviettiä. Jossain asiassa 
oli oltava pihapiirin paras.

Kervinen aloitti ”johtajuus-
opinnot” jo 12-vuotiaana Ki-
sakeskuksessa, TULn omassa 
urheiluopistossa.

– Opin järjestötyön ja oival-
sin, että kilpa-urheilua enem-
män minua kiinnosti koulutus 
ja johtaminen.

Birgitta Kervinen pääsi 
Helsingin yliopiston voimis-
telulaitokselle, josta valmistui 
voimisteluopettajaksi. Hän toi-
mi opettajana vain pari vuotta 
ennen siirtymistään Vantaan 
kaupungin urheilutoimistoon.

Odottaessaan ensimmäistä 
lastaan Birgitta Kervinen jäi 
yllättäen yksinhuoltajaksi avo-
puolison menehdyttyä.

– Tyttäreni syntyi yksin-
huoltajan perheeseen. Jouduin 
raastuvassa vahvistamaan isyy-
den. Se oli raskasta aikaa.

Paikka Suomen 
urheilun huipulle

Birgitta Kervisen urheilullinen 
järjestöura juontaa juurensa 
hänen lapsuuden seurastaan 
Leppävaaran Sisusta, jonka 
varapuheenjohtajana hän oli jo 
1970-luvulla. Se auttoi häntä 
etenemään Työväen Urheilulii-
ton, TULn, luottamustehtäviin. 
Kun sen puheenjohtaja Matti 
Ahde esitti 1992, että TUL ni-
meää naisehdokkaan Suomen 
Liikunnan ja Urheilun, SLUn, 
hallitukseen, ja ehdotti tehtä-
vään Birgitta Kervistä, tämä 
meni sanattomaksi.

– Vastahan olin ollut piikki-
nä TULn lihassa, hän nauraa ja 

TeKsTi ja KuvaT: leena HieTanen

urHeiluJoHtaJuus oN kestÄvYYslaJi
Urheilujohtaja Birgitta Kervinen korostaa, että kansainvälisillä kentillä on uskallettava kuulua ja näkyä.

kertoo varsin äänekkäästi oppo-
noineensa Ahdetta. Liioin ku-
kaan liittotovereista ei uskonut 
hänen mahdollisuuksiinsa. 

Leppävaaran Sisussa saatu 
kokemus on viitoittanut Kervi-
sen ajamia asioita niin suoma-
laisessa kuin kansainvälisessä 
liikuntapolitiikassa.

– Olen halunnut edistää 
naisten, lasten ja nuorten mah-
dollisuuksia harrastaa urheilua 
sekä kannustaa naisia ottamaan 
vastuuta johtamisesta.

 Itse hän toimi TULn va-
rapuheenjohtajana 1999–2006 
ja SLUn hallituksen jäsenenä 
1993–2004.

Kielitaito auttoi 
menestykseen 

SLUssa Birgitta Kervinen sai 
hoitaakseen tasa-arvoasiat ja 
kansainvälisen valiokunnan. 
Suomalaisten miesjohtajien, 
Matti Ahteen ja Jukka Uunilan, 
kansainväliset urat kaatuivat 
heikkoon kielitaitoon, mutta 



12 13

Kervisen kielitaito vei hänet 
nopeasti eurooppalaisen urhei-
lun keskiöön. Valinta Euroopan 
naisurheiluverkoston EWSn 
johtoon avasi ovet Euroopan 
liikuntapolitiikan huipulle. 
Kahdessa vuodessa hänet opit-
tiin tuntemaan myös miesten 
keskuudessa naisten puolesta-
puhujana.

– Jos nainen urheilujohta-
jana on harvinainen Suomes-
sa, vielä harvinaisempi hän on 
maailmalla. Euroopan Olym-
piakomiteassa on vasta kaksi 
naista, kun miehiä on 10. Kehi-
tys on luvattoman hidasta.

Euroopan liikuntapolitiik-
kaan Kervinen pääsi vaikutta-
maan Eurooppalaisen urheilun 
kattojärjestön, ENGSOn, vara-
puheen- ja sittemmin puheen-
johtajana. Hänen aloitteestaan 
ENGSO järjesti ensimmäiset 
eurooppalaiset naisurheilujoh-
tajien koulutukset Euroopan 
Unionin kanssa. 

– Kansainvälisessä menes-
tymisessä on auttanut se, että 
olin aktiivinen ja aloitteellinen. 
Nostin naisten aseman keskus-
teluun ja muistutin tasa-arvon 
olevan osa hyvää hallintoa. 
Mutta naistenkin täytyy kan-
sainvälisillä kentillä päättää, 
haluavatko he istua vai tehdä.

 Itse hän on valinnut teke-
misen.

– Jos haluaa valtaa, se on 
otettava. On tärkeää sekä kuu-
lua että näkyä.

Monesti palkittu 
urheilujohtaja

Birgitta Kervinen sai valtakun-
nallisen Piikkarit-tasa-arvopal-
kinnon vuonna 2001. Hänet 
valittiin Suomen ensimmäi-
sessä Urheilugaalassa Vuoden 
urheiluvaikuttajaksi 2008, ja 
kaksi vuotta myöhemmin hän 
sai Pro Urheilu -mitalin. Viime 
vuonna KOK palkitsi hänet 50 
000 dollarin eli 43 000 euron 

NaiSTEN TOiMiNNaN  
Ja SaNaN VaPauS

Jo toistakymmentä vuotta Suomalainen Naisliitto on järjestänyt 
helmikuun alussa Kaisaniemen ravintolassa seminaarin jostakin 
naisia puhuttelevasta aiheesta.

Tänä vuonna aihe oli mitä ajankohtaisin: Naisten sanan ja toimin-
nan vapaus. Puhujina oli alansa asiantuntijoita. Toimittaja Antti 
Blåfield kertoi sanan vapaudesta, urheilujohtaja Birgitta Kervi-
nen toiminnan vapaudesta urheilumaailmassa ja TT Heli Inkinen 
sukupuolen merkityksestä kirkon piirissä. Tasa-arvojohtaja Tanja 
Auvisen aiheena oli seksuaalinen häirintä ja sen torjunta. Tästä 
oli myös naisliittolaisilta kysytty heidän kokemuksiaan.

Korvat avoinna naiset kuuntelivatkin kanssasisarten kokemuksia 
kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä. Ja myös puhuivat. Jo 
avauspuheenvuorossaan Helsingin yhdistyksen puheenjohta-
ja Merja Talkamo huomautti, että vaikka naiset ovat pääosassa 
#metoo-keskustelussa, on muistettava, että seksuaalista häirin-
tää on myös saman sukupuolen välillä. Liiton kunniapuheenjoh-
taja Leena Krohn toivoi, että #metoosta puhuttaisiin kouluissa 
ja puheenjohtaja Leena Ruusuvuori ehdotti, että seksuaalisesta 
häirinnästä ja varsinkin keinoista, miten sitä ehkäistään, järjestet-
täisiin keskusteluilta.

Seminaariin osallistui 70 naista ja muutama mieskin, kaukaisim-
mat Oulusta ja Torniosta.

tasa-arvopalkinnolla. Rahat hän 
aikoo käyttää naisten johtajuu-
den tukemiseen urheilussa.

– Kansainvälinen tunnustus 
vaikutti siihen, että suomalaiset 
kanssakulkijat yhtäkkiä tunnis-
tavat minut. Nobodystä tuli so-
mebody.

Kaiken tämän savuttaak-
seen Birgitta Kervisen on – ku-
ten kaikkien naisten – pitänyt 
olla monin verroin osaavampi 
ja tarmokkaampi kuin miehen 
ja menestyäkseen nautittava 
laajempaa kannatusta.

– Miehet määrittelevät ur-
heilun sisällöt ja edustukselli-
suuden. Naiselle on mahdotonta 
menestyä ilmaa laajaa tukea.

Tukea kotoa

Yhteyspäällikkö Birgitta Kervi-
nen on tehnyt leipätyönsä Van-
taan kaupungilla. Hän jäi eläk-
keelle 38 työvuoden jälkeen 

2015. Urheilujohtajuuksia hän 
on hoitanut luottamustoimena.

Birgitta Kervisen kotona 
on kissa ja aviomies professori 
Per-Edvin Persson, joka johti 
Heurekaa 25 vuotta. Aikuinen 
tytär elää omaa elämää.

Puolison kansainvälinen ura 
ja kokemukset ovat tukeneet 
vaimoa.

– Vaikeina hetkinä, kun 
kotimaan urheilussa on poliit-
tisesti lyöty ja uskoa koeteltu, 
puolison tuki kuuntelijana ja 
tukijana on ollut tarpeen. Kaik-
kein tärkeimmät tukijat ovat 
kuitenkin olleet aatemaailmal-
taan erilaiset naiset, jotka ovat 
ymmärtäneet naisten aseman 
ja tasa-arvotyön tärkeyden ur-
heilua uudistettaessa. Tarja 
Halonen on tästä tunnetuin ja 
konkreettinen esimerkki. Nais-
ten yhteistyö yli puoluerajojen 
mahdollistaa muutokset ja lasi-
kattojen rikkoutumisen. •

Kaisaniemen 
ajankohtaisseminaarissa 
kirkon tasa-arvosta puhui 
ajankohtainen nainen, 
arkkipiispaehdokas 
TT Heli Inkinen. 

Turkulainen rovasti, tutki-
ja ja yliopistonlehtori teki 

talvella 2018 Suomen ev.lut. 
kirkon historiaa. Hän on ensim-
mäinen nainen, joka oli ehdolla 
arkkipiispaksi. Toiselle vaali-
kierrokselle pääsi kaksi miestä, 
Heli Inkinen sai kolmanneksi 
eniten ääniä.

Seksuaalista häirintää 
myös kirkossa

Suomen ev.lut. kirkossa suku-
puolten tasa-arvo toteutuu hi-
taammin kuin muissa Pohjois-
maissa. Ensimmäiset naispapit 
vihittiin virkaansa 30 vuotta sit-
ten. Irja Askola oli ensimmäi-
nen naispuolinen piispa 2010. 
Hänen jälkeensä hiippakuntien 
kaikki piispat ovat miehiä. Esi-
merkiksi Tanskassa puolet hiip-
pakuntien piispoista on naisia. 
Milloin Suomessa nainen on 
arkkipiispana?

– Sukupuolten tasa-arvo ja 
sen toteuttaminen vaatii kir-
kossakin työtä, yhteistyötä ja 
totuudellisuutta, Heli Inkinen 
totesi lisäten, että #allmenpa-
nels pitäisi olla mennyttä aikaa.

#metoo-kampanjasta hän 
totesi, että myös kirkon piirissä 
on seksuaalista häirintää.

– Asiat pitääkin selvittää 
ruohonjuuritasolta lähtien, ja 
jokaisessa hiippakunnassa tulee 
olla tukihenkilö. Nyt sellainen 
on vain Porvoon hiippakunnas-
sa.

Kirkkojen yhteistyöjärjes-
tö Luterilainen maailmanliitto 
on 2013 linjannut periaatteet 
ja ohjeet sukupuolten välisen 
oikeudenmukaisuuden toteutta-
miseksi. Suomessa asia ei ole 
edennyt.

Väitöskirja El Salvadorin 
kirkosta

Heli Inkinen on tutkinut ja tut-
kii edelleen sukupuolen mer-
kitystä kirkon piirissä. Väi-
töskirjassa 2013 teemaan tuli 
maantieteellistä etäisyyttä, sillä 
sen aiheena oli naisten tie joh-
tajiksi ja papeiksi El Salvadorin 
ev.lut. kirkossa 1952–2009.

– El Salvadorin historia 
sisällissotineen ja luonnon-
mullistuksineen on edellyt-
tänyt naisilta aktiivista otetta 
yhteiskunnan materiaalisten ja 
henkisten asioiden hoidossa. 
Tasa-arvon lisääntyessä naiset 
eivät ole enää kirkossa vain 

Kannustuksen sukupuolten tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen Heli Inki-
nen kertoi saaneensa jo lapsuudenkodissaan.

tasa-arvo toteutuu kirkossa Hitaasti

TeKsTi: riiTTa MäKelä • Kuva: leena HieTanen

avustajina ja maallikkoina, 
vaan tasa-arvoisina organisaa-
tion kaikilla tasoilla. Kehitystä 
ovat edistäneet Vapautuksen 
teologia, kansainvälinen femi-
nismi ja naisliike.

Naispappeja El Salvadorin 
ev.lut. kirkossa on ollut vuo-
desta 1986 lähtien. Kirkko te-
kee yhteistyötä Pohjoismaiden 
kanssa, esimerkiksi Turun tuo-
miokirkkoseurakunnan kummi-
kirkko on pääkaupungissa San 
Salvadorissa.

#allmenpanels historiaa 
Brysselissä

Yllätysvieraana seminaarissa 
oli Heli Inkisen puoliso Olavi 
Luotonen, Euroopan komis-
sion tutkimusvirkamies.. Hän 
toi terveiset Brysselistä, jossa 
komissio on päättänyt, ettei 
enää nimitetä paneeleita, joissa 
ei olisi naisia. Myös päälliköik-
si halutaan naisia. •
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– Kun puhutaan 
seksuaalisen häirinnän 
torjunnasta, on 
selvitettävä, mitä on 
seksuaalinen häirintä, 
miten se ilmenee 
lainsäädännössä ja mitä 
siitä seuraa, STMn työ- 
ja tasa-arvojohtaja Tanja 
auvinen raamitti 
Kaisaniemen 
ajankohtaisseminaarissa 
esityksensä sisällön. 
Tärkeää on nostaa esille 
myös, mitä jokainen voi 
tehdä.

Vuonna 2014 saatu tasa-ar-
vo laki sisältää häirinnän 

fyysisen ja sanallisen häirinnän 
työssä, ja sitä tukee vuoden 
2003 työturvallisuuslaki. Myös 
rikoslaki muuttui vuonna 2014, 
mutta siitä puuttuu edelleen 
verbaalin häirinnän osuus.

– Se on iso puutos, ja lakia 
onkin nimitelty ns. kähmintä-
laiksi, Tanja Auvinen totesi.

Häirinnän kokemukset ovat 
yleisiä. Esimerkiksi 15–34- 
vuotiaista tytöistä ja naisista 
puolet on kohdannut seksuaa-
lista häirintää, ja peräti 80 pro-
sentille sateenkaarinuorista se 

on tuttua. Myös tasa-arvobaro-
metri paljastaa, että 30 prosent-
tia naisista on joutunut häirin-
nän kohteeksi.

Tanja Auvisen arvion mu-
kaan luvut ovat korkeampia.

– Lähes kaikki naiset ovat 
kohdanneet häirintää tavalla tai 
toisella. Kun ihmiset alkavat 
muistella, mieleen palautuu ko-
kemuksia esimerkiksi itsensä-
paljastajista. Nykyään valtaosa 
nuoriin kohdistuvasta häirin-
nästä tapahtuu verkossa.

– Nuorten häirintä ei ole uusi ilmiö. Eniten minua huolestuttavat nuoret, joilla ei ole yhdenkään aikuisen hyväksyntää, 
kiteytti Tanja Auvinen puheenvuoronsa.

TeKsTi: nuPPu rOuHiainen • Kuva: vanaMO sePPä

seksuaaliNeN HÄiriNtÄ Ja seN torJuNta

Jatkuu seuraavalla sivulla.

”vielÄkiN HÄvettÄÄ kertoa siitÄ”
idea kysyä naisliittolaisten 
kokemuksia seksuaalisesta häi-
rinnästä virisi lokakuussa, jolloin 
europarlamentaarikko Heidi 
Hautala oli Aurorankadulla Mai-
kin salongissa. #metoo-keskus-
telu oli Suomessa juuri alkanut. 
Heidi Hautala kertoi itseään 
nuorena kohdanneesta seksuaa-
lisesta väkivallasta, josta hän ei 
ole julkisesti aiemmin kertonut. 
Mutta nyt, kun #metoo-keskus-
telu käy kuumana ympäri maail-
maa, sen voi jo tehdä.

Kun Kaisaniemen ajankohtais-
seminaarin aiheeksi nousi nais-
ten sanan ja toiminnan vapaus, 
liitto päätti kysyä naisliittolaisil-
ta heidän kokemuksistaan. Vas-
tauksia tuli Vaasasta, Helsingistä 
ja Hämeenlinnasta. Osa lupasi 
julkistaa nimensä, osa ei. Muuta-
ma kiitti kyselystä ja kertoi vasta 
nyt olevansa niin rohkea, että 
uskalsi paljastaa kokemaansa. 
Niistä tehtiin kooste, joka kerrot-
tiin Kaisaniemessä.

Moni kirjoitti nuorena koke-
neensa liian lähelle tulemista ja 
totesi, että nuoren on vaikea sa-
noa ei. Näihin kuuluu Tarja, joka 
koki ahdistelua ensimmäisessä 
työpaikassaan Elannon leipä-
tehtaalla 14-vuotiaana. ”Alaikäi-
syyden vuoksi työpäiväni loppui 
puoliltapäivin. Kun menin vaih-
tamaan vaatteita, minut yllätti 
työpaikan autokuski. Mies otti 
minut syliinsä ja nosti ilmaan 
niin, että käteni olivat lukitut ja 
suuteli kaulaani. Onneksi puku-
huoneeseen saapui kaksi nais-
ta. Puin nopeasti loput vaatteet 
päälleni ja lähdin pois – mies 

kannoillani. Naiset katsoivat 
meitä paheksuvasti.

Tätä piinallisempi kokemus 
oli Kaarinalla Pariisissa, jossa 
hän oli ranskan kielen kään-
nöskurssilla. ”Kampuksella tu-
tustuin ranskalaiseen poikaan, 
joka näytti minulle Pariisin näh-
tävyyksiä. Eräänä iltana hän eh-
dotti levyjen kuuntelua. Kuunte-
limme levyjä sängynlaidalla is-
tuen, kun poika yhtäkkiä väänsi 
minut salamannopeasti alleen. 
Ajatukset vilistivät pikakelaukse-
na: pystynkö luikertelemaan hä-
nen altaan ja jos pystyn, ehdinkö 
pakoon… Yhtäkkiä muistin äitini 
ohjeet: älä mene paniikkiin, rau-
hoitu, puhu rauhallisesti, älä ni-
mittele tai hauku, äläkä missään 
tapauksessa pilkkaa. Näin tein 
– ja yhtäkkiä poika päästi minut 
menemään. Jälkitutina alkoi vas
ta omassa huoneessa.”

Eeva kohtasi aikuisiässä kouri-
mista Hämeentiellä Kurvin kul-
milla: ”Olin tulossa töistä ja mi-
nulla oli päällä asiallinen jakku-
puku, matalat kengät ja salkku. 
Keskellä suojatietä vastaantule-
va, pienehkö keski-ikäinen mies 
työnsi kouransa haarojeni väliin 
ja katsoi minua anovasti. Riuh-
taisin itseni irti ja juoksin kadun 
yli. Muistan kohtauksen kuin 
valokuvaa katsoisin. Vieläkin hä-
vettää kertoa siitä. Niin mitätön 
tapaus, enkö nyt sitä voi pistää 
oikeisiin mittasuhteisiin?”

Leena taas kertoi lyöneensä 
parikin kertaa humalaista miestä 
kadulla tämän yrittäessä käydä 
häneen käsiksi. ”Kerran isku oli 
sen verran luja, että sateenvarjo, 
jolla löin, meni poikki, toisella 

kertaa rikkoutuivat kertakäyttö-
lasit.”

Työpaikoilla kohtaamastaan ah-
distelusta monella on myös ikä-
viä muistoja. Liisa, joka työsken-
teli tehtaassa henkilöstöpäällik-
könä, kertoo, että ”pikkujouluis-
sa nuoret ja nätit konttoristit ja 
lähettitytöt olivat humaltunei-
den miesten ahdistelun kohde. 
Kerran keittiön emäntä valitti, 
että eräs johtajista oli käynyt 
häneen käsiksi, jolloin hän oli 
uhannut miestä veitsellä.”

Myös yksin matkustavat nai-
set ovat kohdanneet häirintää. 
anneli kertoo lentomatkasta 
Helsingistä Ouluun: ”Keskustelin 
vieressäni istuvan miehen kans-
sa, joka alkoi ehdottaa illallista 
Oslossa ja yhteistä taksimatkaa 
lentokentältä kaupunkiin. Kun 
en innostunut, hän osti lento-
emännän myyntikärrystä useita 
hajuvesipulloja ja laittoi ne sylii-
ni.  En ottanut niitä vastaan. Kun 
pääsimme koneesta, piilottelin 
pitkään terminaalissa.”

Vastaajat kertoivat myös, mi-
ten ehkäisivät häirintää. Pirkko 
on valmis tarttumaan hyökkää-
jää tukasta. Tuulikki turvautui-
si puheeseen ja huutaisi apua. 
Vaikka Eeva löi kourinutta ka-
veria korvalle, hän ei suosittele 
tapaa, sillä lyöty voi mojauttaa 
takaisin. Parempi on noudattaa 
poliisin neuvoa: juosta karkuun 
ja huutaa. Ja aina on kerrottava 
asiasta, heti ja suoraan. ”Älä anna 
häpeän sisälläsi kasvaa möröksi 
ja älä ainakaan syytä itseäsi.”

– Maija Kauppinen 
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Jatkuu seuraavalla sivulla.

Köyhyys on 
naisistumassa ja iskee 
Suomessa erityisesti 
eläkkeellä oleviin, 
yksineläviin naisiin. 
asiantuntijan lääke 
naisten köyhtymisen 
pysäyttämiseksi on 
takuueläkkeen nosto.

Perhon ravintolakoulun ti-
loissa Helsingissä pidetyn 

Minna Canth-seminaarin tee-
mana oli tänä vuonna Naiset ja 
köyhyys. Seminaariin osallistui 
yli 70 liiton jäsentä.

VTT Heikki Hiilamo kä-
sitteli seminaarissa köyhyy-
den ja eriarvoisuuden teemaa 
vertailemalla Minna Canthin 
1800-luvun lopun köyhien 
maailmaa tähän päivään. Cant-
hin maailmassa köyhyyttä ai-
heuttivat työttömyys ja perheen 
hoivavastuu, ja köyhyyden 
seurauksia olivat kerjääminen, 
prostituutio, juopottelu ja en-
nenaikainen kuolema. Ainoana 
apuna oli vaivaishoito.

Samat elementit löytyvät tä-
näänkin.

– Kerjääminen on vaihtunut 
leipäjonoihin ja vaivaishoito 
toimeentulotukeen ja sosiaali-
toimeen, Heikki Hiilamo totesi. 
Ainoa suuri muutos on prosti-
tuution katoaminen suomalai-
sen naisen köyhyydestä johtu-
vana ilmiönä.

Kultaisilla 
vuosikymmenillä 
tuloerot vähenivät

Suomalainen köyhyys näkyy 
Heikki Hiilamon mukaan sii-
nä, että toimeentulotuen varas-

sa elää pysyvä joukko ihmisiä. 
Minna Canthin yhteiskunnassa 
heitä kutsuttiin loisiksi. Hoi-
tovastuu oli tuolloin perheellä, 
nyt se on sosiaalitoimella.

– Sote-uudistuksen päämää-
ränä on saada toimeentulotuki 
tilapäiseksi, jolloin sitä tarvitsi-
si vain prosentti väestöstä, hän 
sanoi.

Tällä hetkellä köyhyyttä 
tuottaa pitkäaikaistyöttömyys, 
syrjäytyminen ja hyvinvointi-
valtion alasajo.

– Kestävä hyvinvointi liit-
tyy yhdenvertaisuutta ja ta-
sa-arvoa luoviin ja niihin luot-
taviin instituutioihin. 

Tämä näkyy Pohjoismaissa, 
joissa tuloerot ovat pienempiä 
kuin monessa muussa maassa. 
Suomessa tuloerot ovat välillä 
supistuneet, välillä kasvaneet.

Kultaisiksi vuosikymme-
niksi Heikki Hiilamo nimittää 
1960–70-lukuja, jolloin tulot 
jaettiin uudelleen.

– Rikkaiden tulojen kasvu 
pysähtyi, kun taas köyhien tu-
lot kasvoivat tuolloin paljon. 

1980-luvulla taas ajateltiin, että 
pohjoismainen hyvinvointival-
tio poistaa köyhyyden. Nyt asia 
on noussut uudelleen ajankoh-
taiseksi, kun tuloerot räjähtivät 
vuosina 1995–2000.

Koulutus on tässä asian-
tuntijan mukaan ratkaisevassa 
asemassa, ja siihen vaikuttaa 
vanhempien koulutustausta. 
Ammattitaidottomien perhei-
den lapset menestyvät koulussa 
huonommin kuin koulutettujen.

Yhteiskunnan tuet 
ajettava uudelleen

Naisia köyhyys kohtaa puhujan 
mukaan usein vasta heidän van-
huudessaan.

– Naisten perhevapaat kos-
tautuvat pieninä eläkkeinä. Toi-
meentulotuen saajien joukossa 
on naiseläkeläisten lisäksi myös 
huomattavasti yksinhuoltajia ja 
yksineläjiä. Jotta kaikki pääsisi-
vät samalle viivalle, yhteiskun-
nan tuet on jaettava uudelleen.

 Professori Heikki Hiilamon mukaan ainoa rikkaus on elämä itse.

TeKsTi:  leena HieTanen ja Maija KauPPinen • KuvaT: leena HieTanen

takuuelÄkettÄ oN Nostettava

Kenenkään kokemuksia 
ei saa väheksyä

Kokemukset häirinnästä ovat 
aina yksilöllisiä. Joku saattaa 
kohauttaa olkapäitään ja nau-
rahtaa, toinen taas ahdistuu. 
Häirinnän käsitekin on Tanja 
Auvisen mukaan monelle täysin 
outo, vaikka sen pitäisi kuulua 
kansalaistaitoihin, joista jo kou-
lussa keskustellaan.

– Se hälventäisi häpeää ja 
pelkoja, jotka voivat olla hyvin-
kin irrationaalisia.

Koulussa seksuaalikasvatus 
aloitetaan nykyään usein vas-
ta viidennellä luokalla, mikä 
on asiantuntijan mielestä aivan 
liian myöhään.

– Valistus pitäisi aloittaa 
pian lapsen syntymän jälkeen. 
Silloin lapsi oppii jo pienes-
tä pitäen omat ja toisten rajat. 
Ennaltaehkäisyn kannalta ikä-
tasoinen seksuaalikasvatus on 
tärkeää.

Kouluissa ja myös työpai-
koilla pitäisi olla selkeät toi-
mintaohjelmat, jotta edes perus-
asiat saadaan kuntoon. Johdon 
tulisi vaikka kerran vuodessa 
sanoa, ettei häirintää sallita työ-
paikalla.

Tanja Auvinen myöntää, 
että tarvitaan iso kulttuurimuu-
tos ennen kuin ikiaikaiset asen-
teet muuttuvat. Tarvitaan myös 
julkista keskustelua, esimerkik-
si #metoo-kampanjaa.

– Joka viikko pitää nos-
taa jokin teemaan liittyvä asia 
julkiseen keskusteluun, johon 
osallistuvat kaikki tahot ja ta-
sot.

Puuttumattomuuden 
perinne on katkaistava

Häirinnän kitkemiseksi tarvi-
taan myös toimiva oikeuslaitos. 
Tosin häirintätapauksia on viety 
Tanja Auvisen mielestä oikeu-
teen liian vähän. Yhtenä syynä 
on vaatimus selkeästä näytös-
tä, mikä on liian iso ponnistus 
uhrille. Myös oikeusprosessi 
kestää liian kauan, joskus jopa 
vuosia.

– Se on uhrille liian pitkä 
aika olla epätietoisuudessa.

Tanja Auvinen myös pohti, 
miten voimme taltuttaa häi-
rintää omissa yhteisöissämme, 
joissa on paljon meille merkit-
täviä ihmisiä, kavereita, suku-
laisia. Kaikki luottamukselliset 
suhteet ovat tärkeitä. Tarvitaan 

lisää välittäviä aikuisia myös 
harrastuksiin mm. urheilujär-
jestöihin.

– Vaikka työkaverina on 
vaikea puuttua häirintään, taito-
ja on harjoiteltava ja sanottava 
ääneen, että puuttuminen on 
OK! Selkeissä häirintätilanteis-
sa se onkin helpompaa. Esihen-
kilön ja pomon pitää ottaa esille 
vaikeitakin asioita ja viedä niitä 
eteenpäin. Puuttumattomuuden 
perinne on katkaistava. Eikä 
kenenkään pidä tyytyä siihen, 
että epämiellyttävästi käyttäy-
tyvästä työtoverista vain varoi-
tetaan.

Tuhannen taalan paikka 
muutokselle

Puheensa lopuksi Tanja Auvi-
nen pohti, miten eteenpäin?

– Maan hallitus on tarttunut 
häirinnän kitkemiseen, ja myös 
työmarkkinajärjestöt ja eri am-
mattiryhmät ovat aktivoituneet. 
Vaikka ilmassa on nyt enem-
män puhetta, varsinaiset teot 
puuttuvat. Siksi keskustelua on 
jatkettava – nyt on tuhannen 
taalan paikka tehdä muutos! •

Vuonna 1908 eri puolueita 
edustavat kansanedustajat 
tekivät yhteistuumin lakia-
loitteen naisrauhan turvaa-
miseksi. Kansanedustaja he-
dvig Gebhard jätti valtiopäi-
ville anomuksen, että rikosla-
kiin lisättäisiin, että jokainen 
ken yleisellä tiellä tai kadulla 
siveettömässä tarkoituksessa 
ahdistaa naista, rangaistai-
siin 200 markan sakolla. 

Vaatimus naisrauhasta ei 
ollut sata vuotta sitten uut-

ta, sillä siitä oli säädetty laki jo 
pimeällä keskiajalla. Naisrauha 
mainitaan Mauno Ladonlukon 
vuonna 1280 antamassa maan-
laissa, joka kielsi vahingoittamas-
ta ja häiritsemästä naisia sekä 
kajoamaan heihin seksuaalisesti 
ilman laillista avioliittoa. Sekä 
raiskausta että aviorikosta, mikäli 
mies tavattiin verekseltään, seu-
rasi kuolemanrangaistus. Birger 
Jaarli ulotti vuonna 1316 nais-
rauhan koskemaan myös Karja-
lan naisia.

Puhe naisrauhasta on 
siis pohjoismaisuuden ydin-
tä. Samoin kuin tasa-arvo 
ja onnellisuus. Niinpä viime 
vuoden lopulla alkaneen 
#metoo -keskustelun laajuus 
ja ärhäkkyys yllätti miehet – 
ja monet naisetkin. Kaikki ei 
ollutkaan kuin Strömsössa.

Eikä #metoo-keskustelu 
osoita sammumisen merkke-
jä, sillä jatkuvasti nousee jul-
kisuuteen uusia paljastuksia.

–  Maija Kauppinen. 

NaiSrauhaa VaadiTTu JO YLi 700 VuOTTa 
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– Mikä olisi tehokas keino 
pysäyttää naisten köyhtymi-
nen?, Naisliiton Oulun osaston 
puheenjohtaja Kirsti Ojala 
kysyi esitelmän jälkeen Heikki 
Hiilamolta. Suoraan kysymyk-
seen professori vastasi ytimek-
käästi: – Takuueläkkeen nosto.

Laajaa asennemuutosta 
tarvitaan

Jos Heikki Hiilamo ehdotti 
köyhyyden naisistumisen py-
säyttämiseksi takuueläkkeen 
nostoa ja yhteiskunnan tukien 
uusjakoa, Kelan johtava tutki-
ja, VTT Minna Ylikännö vaati 
asennemuutosta.

– Eläkeläisväestöstä nai-
set hakevat toimeentulotukea 
enemmän kuin miehet. Taustal-
la on epätasainen lastenhoito-
vastuun jakautuminen. Isät on 
saatava kotiin hoitamaan lapsia.  

Ruotsissa ollaan kaikkein 
suopeimpia hyväksymään isät 
kotona lasten kanssa. Venäjällä 
taas naisen paikka on edelleen 
lasten kanssa kotona.

– Suomessa sosiaalipolitii-
kalla ohjataan elämänkulkupo-
litiikkaa. Jotta naiset pääsisivät 
töihin, olemme luoneet päivä-
kotijärjestelmän, tutkija havain-
nollisti.

Ikään perustuvan sosiaali-
politiikan haasteet tulevat vas-
taan naisten eläkeiässä, kun 
kotona vietetyistä vuosista ei 
kerry eläkettä.

– Yhtenä ratkaisuna saattai-
si olla perustulo, Minna Ylikän-
nö arveli.

Naisten dollari miesten 
dollaria suurempi  

Minna Ylikännö puhui naisten 
köyhyydestä myös globaalisti 
ja totesi, että köyhyys on maa-
ilman suurin ongelma. Nais-
ten köyhyyden poisto poistaisi 
usein kaikkien köyhyyden.

– Naisten dollari on suu-
rempi kuin miesten dollari. Se 
tuottaa enemmän hyvinvointia.

Maailmanlaajuisesti naisten 
köyhyys on sukupuolisidon-
naista. Puoli miljardia naista 
on lukutaidottomia, yli 60 mil-
joonaa naista ei pääse koulu-
tukseen. Ja 155 maassa on yhä 
lakeja, jotka sallivat miesten ja 
naisten eriarvoisen kohtelun.

– Naiset ovat köyhempiä 
kuin miehet, koska naisilla on 
huonommat koulutusmahdolli-
suudet, lastenhoitovelvollisuus, 
pienempi palkka ja väärä suku-
puoli, puhuja summasi.

iäkkäät naiset Suomen 
köyhimpiä

Vuokra-asuntoja pienituloisille 
tuottavassa yleishyödyllisessä 
Y-säätiössä tutkijana toimiva 
VTT Maria Ohisalo totesi, 
että yli 75-vuotiaat yksinelävät 
naiset ovat kaikkein köyhimpiä 
Suomessa.

– Se näkyy myös eliniässä. 
Pienituloinen, huonosti kou-
lutettu ihminen kuolee nuo-
rempana kuin hyvätuloinen 
koulutettu. Köyhyyttä lisää vel-
kaantuminen ja yksinasuminen.

Sosiologit pitävät köyhyyte-
nä hyvinvoinnin ja onnellisuu-
den puutetta. Jokaisella ihmi-
sellä tulisi olla ympäristössään 
mahdollisuudet having, loving, 
being, doing eli omistaa, rakas-
taa, olla ja tehdä työtä.  Valtion 
menestys ei siten mittaa onnel-
lisuutta.

– Leipäjonoissa puolet on 
sellaisia, joilla jää käyttörahaa 
asumis- ja ruokamenojen jäl-
keen vajaa sata euroa kuukau-
dessa, leipäjonoista ja köyhyy-
destä viime vuonna Itä-Suomen 
yliopistossa väitellyt Maria 
Ohisalo kertoi. Väitöskirja on 
nimeltään Murusia hyvinvoin-
tivaltion pohjalla: leipäjonot, 
koettu hyvinvointi ja huo-
no-osaisuus.

– Leipäjonoissa seisovien 
joukossa on eläkeläisiä, työt-
tömiä ja lomautettuja. Vaki-
tuista asiakaskuntaa ovat kes-
ki-ikäiset, työttömät miehet ja 
eläkkeellä olevat naiset, Maria 
Ohisalo eritteli ja jatkoi, että 
huono-osaisuuden notkelmis-
sa ovat erikseen asunnottomat, 
suonensisäisten huumeiden 
käyttäjät, joita on vaikeata ta-
voittaa tutkimuksiin.

Köyhillä ongelmat 
kasautuvat

Köyhyys ei ole Maria Ohisalon 
mukaan ainoastaan nälkää.

– Köyhyys on taloudellinen, 
sosiaalinen ja terveydellinen 
ongelma, jota seuraava masen-
tuneisuus johtaa myös yksinäi-
syyteen. Naiset kokevat useim-
miten terveytensä ja tulonsa 
riittämättömäksi. Miehistä tätä 
tunnetta potevat 46–55-vuoti-
aat, kun naisilla vastaavat tunte-
mukset ovat yleisiä eläkeiässä.

– Leipäjonojen asiakkais-
ta miehistä kolmasosa ha-
kee ruokaa joka viikko, kun 
naisista neljännes on vakio-
asiakkaita. Miehistä taas yli 
puolet hakee ruokaa vain it-
selleen, kun naisista yli puo-
let hakee ruokaa myös muul-
le perheelle, tutkija kertoi.

– Yksin asuminen lisää 
yksinäisyyttä. Naiset kärsi-
vät köyhyydessä myös huo-
nosta terveydestä, hän totesi.

Leipäjonot 
vastikkeellisiksi

Suomen valinta YK:n onnelli-
simmaksi maaksi herätti myös 
kysymyksen, sopivatko leipäjo-
not hyvinvointivaltioon?

– Leipäjono on huono köy-
hyyden mittari. Suomella me-
nee paremmin kuin koskaan, 
köyhyystutkija huomautti ja 

kertoi seisoneensa leipäjonois-
sa neljä–viisi vuotta.  Ei leipää 
tarvitsevana vaan jonoja tutki-
vana.

Suomessa on 400 ruo-
ka-avun jakajaa. Nyt pää-
kaupunkiseudun virkamiehet 
haluavat tehdä ruoka-avusta 
vastikkeellista. Saajia velvoi-
tettaisiin syömään yhdessä tai 
kokkikursseille.

– Tällä hetkellä leipäjono-
jen ruoka-apu on lahja, joka 
ei edellytä vastavuoroisuutta, 
Maria Ohisalo totesi ja muis-
tutti, että leipäjonoissa puretaan 
myös ruokahävikkiä. Tosin lei-

Kelan tutkija Minna Ylikännö kuu-
luttaa asennemuutosta, jotta lasten-
hoito ei keskittyisi vain naisille.

päjonojen ihmiset ovat toisen 
kastin kuluttajia käyttäessään 
ylijäämää.

Tutkija toivoisi stigman hä-
viävän leipäjonojen asiakkaista, 
sillä ylijäämäruuan kierrättämi-
nen leipäjonoissa on hyvä asia. 
Myös ruoka-avun hakijoiden 
leimaaminen narkkareiksi ja 
köyhiksi on haitallista.

– Köyhyyden poistamiskei-
not ovat monimuotoiset. Tär-
keintä olisi saada perusturva 
kaikille. Leipäjonoissa seisovia 
voi myös ohjata sosiaaliturvan 
piiriin. •

Köyhyystutkija Maria Ohisalo ha-
luaa leipäjonot pois hyvinvointival-
tiosta ja tilalle perusturvan.

Ensi- ja turvakotien liittoa johtaneella sosiaalineuvos Ritva Karinsalolla (vas.) 
oli paljon kysyttävää köyhyystutkija Maria Ohisalolta. – Kuva: Maija Kauppi-
nen. 

Vetokärrykansaa on heti aamusta jonottamas-
sa ilmaisia elintarvikkeita Helsingin Myllypuron 
jakelupisteessä. 
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Myllypuron leipäjonossa 
Helsingissä on vuosittain 
250 000 käyntiä eli noin 
5 000 asiakasta viikossa. 

Myllypuron elintarvikea-
pu ry:n toiminnanjohtaja 

Sinikka Backmanin mukaan 
jonot ovat lyhentyneet, ja jono-
tusaika on tällä hetkellä maksi-
missaan puoli tuntia. Tähän on 
päästy lisäämällä aukioloaiko-
ja. Ruoka-apua jaetaan nyt joka 
arkipäivä 8–11 välillä. 

Helsingissä ilmaista ruo-
ka-apua jakaa kaksi toimi-
jaa: Veikko Hurstin Valinta 
ja Myllypuron elintarvikeapu 
ry, jonka Herttoniemen seura-
kunta perusti yli 20 vuotta sit-
ten. Sinikka Backman on ollut 
mukana vuodesta 1998, ja hän 
osallistuu ruoka-avun jakoon. 
Vapaaehtoisjärjestön tausta-
voimina ovat paikalliset päi-
vittäistavarakaupat. Toiminta 
perustuu Helsingin kaupungin 
järjestöavustukseen.

Sinikka Backman ei usko 
yhteisruokailujen ratkaisevan 
leipäjonoja, sillä Vantaan yh-
teinen ruokapöytäkokeilun seu-
rauksena vantaalaiset tulevat 
nyt heille leipäjonoihin. 

Myllypurossa jonot pitene-
vät aina kesällä, kun muut il-
maisen ruoka-avun jakajat ovat 
lomalla. Helsingin kaupungin 
uhkaus siivota leipäjonot pii-

Myllypuro on siistinyt leipäjonoja
loon lopettamalla järjestöapu 
vastikkeettoman ruoka-avun 
jakajille ei pelota Backmania. 

– Emme ole kartoittaneet 
muita mahdollisia rahoituska-
navia, mutta sekin sitten teh-
dään. 

Sinikka Backman näkee 
leipäjonoissa kaksi rakenteel-
lista ongelmaa: köyhyyden ja 
runsaan ruokahävikin. 

– Me emme poista köy-
hyyttä, sillä siihen tarvitaan pe-
rusturvan kuntoon laittamista. 

Runsas hävikkiruoka pal-
jastaa taas kaupan rakenteiden 
ongelman.

– On pakko kysyä, tarvi-
taanko niin monta jugurttilajia, 
että puolet on hävikkiä.  

Helsingissä leipäjonoihin 
ihmisiä tuo kallis asuminen. 
Erityisesti tämä koskee eläke-
läisnaisia.

He elävät pitempään kuin 
miehet, eivätkä yksin jäätyään 
jaksa muuttaa isoista asunnois-
ta pois. •

Toiminnanjohtaja Sinikka Backma-
nin selän takana on laatikoittain 
hävikkiruokaa, jota hän pitää myös 
ongelmana.  

Laman kolkutellessa maa-
tamme sai Ryhmäteatterissa 
vuonna 2011 ensi-iltansa Edus-
kunta, näytelmä vallasta ja sen 
rakenteista. Susanna Kupa-
rinen, näytelmän ohjaaja ja 
toinen käsikirjoittajista kertoi 
Pressiklubissa havahtuneensa 
lamaan, kun huomasi, että ai-
kaisempaa useammin Helsin-
gin katuja kulkevilla ihmisillä 
näki huonot hampaat.

Samoihin aikoihin kaduille 
alkoivat ilmestyä jonot, joissa 
ei seissyt hilpeitä nuoria odot-
tamassa uusinta Harry Potteria 
tai festarilippua. Jono oli har-
maa ja hiljainen. Mediassa siitä 
otettu kuva oli takaviistosta, 
ettei jonottajia voisi tunnistaa.

Alkoi leipäjonojen aika.

Millaiset ihmiset Suomessa 
tarvitsevat ruoka-apua, ja miltä 
heistä tuntuu seistä leipäjonos-
sa?

Tutkija Tuomo Laihiala 
on alkuvuonna julkistetus-
sa väitöskirjassaan selvittä-
nyt kokemuksia ja käsityksiä 
leipäjonoista. Väitös kuuluu 
Itä-Suomen yliopistossa vuo-
sina 2012–2013 toteutettuun 
Huono-osaisin Suomi -tutki-
mushankkeeseen. Siinä oli mu-
kana 36 leipäjonoa tai ruoan-
jakelupistettä ja niissä käyvää 
noin 3 500 asiakasta.

– Väitöstutkimukseni tar-
koitus oli saada ruokaa jonot-
tavien ihmisten ääni kuuluviin, 

Tampereen yliopistossa tutki-
jana toimiva Tuomo Laihiala 
sanoo.

Tutkimuksen avaama näkymä 
leipäjonoista on karua kerrotta-
vaa.

Kolmea neljästä jonotta-
jasta painaa syvä taloudellinen 
huono-osaisuus. Kahdella vii-
destä on myös heikko terveys, 
he ovat masentuneita, yksinäi-
siä ja välillä nälkäisiä. Noin 
puolet jonottajista määrittelee 
itsensä huono-osaisiksi, miehet 
naisia useammin.

Naisilla puolestaan ikään-
tyminen ja yksin asuminen en-
nustaa kokemusta huono-osai-
suudesta. Muita useammin 
leipäjonoissa tapaa työttömän, 
keski-ikäisen asunnottoman ja 
päihdeongelmaisen.

Leipäjonoista on tullut myös 
tasa-arvoinen ilmiö. Kun vielä 
1990-luvun laman jälkeen jo-
nottajia olivat työttömät mie-
het, nyt miehiä ja naisia on 
lähes yhtä paljon. 2000-luvulla 
leipäjonossa kävijä onkin en-
tistä useammin nainen. Tämä 
kertoo lapsiperheiden ahdin-
gosta sekä eläkkeellä olevien, 
pienituloisten, heikossa elä-
mäntilanteessa olevien naisten 
määrästä. Heistä monet ovat yli 
80-vuotiaita.

Leipäjonot muistuttavat tut-
kijan mukaan perinteistä köy-
häinapua.

– Hyväntekeväisyyteen 
perustuva köyhäinapu ei kui-
tenkaan ratkaise avun tarpeen 

taustalla olevia ongelmia, vaan 
saattaa johtaa häpeäleimaan.

Piilotetun luonteensa vuok-
si häpeän kokeminen jää ky-
selytutkimuksissa helposti pi-
mentoon ja estää myös avun 
hakemista.

Reilu kolmannes kokeekin 
leipäjonossa käymisen sosiaali-
sesti häpeällisenä. Monet eivät 
haluaisi sukulaisten tai tuttujen 
näkevän heitä. Naiset, lapsiper-
heelliset ja korkeasti koulutetut 
häpeävät ruoka-apuun turvau-
tumista muita useammin. Hä-
peän tunteen kokemista lisää 
myös korkea ikä sekä se, että 
pitää omia tulojaan riittämät-
töminä.

Onko köyhyys yhä yksilön syy 
ja häpeä?

Tuomo Laihialan mukaan 
vika nähdään usein olevan 
avunhakijalla itsellään.

– Heidät nähdään laiskoi-
na sosiaalipummeina ja heihin 
kohdistuu myös vihapuhetta. 
Toisaalta korostetaan sitäkin, 
että on yhteiskunnan vika ja 
häpeä, että tavallisista suoma-
laisista niin moni elää huonos-
sa tilanteessa.

Yhteiskunta on epäonnis-
tunut huono-osaisten tukemi-
sessa, kun ruoka-avusta on 
tullut sosiaaliturvaa täydentä-
vä järjestelmä. Olemme liikaa 
hyväntekeväisyyden tarjoaman 
avun varassa. •

Suomalainen Naisliitto vaatii, että Suomen hallitus ja työmarkkinaosapuolet ryhtyvät vihdoin-
kin toimiin köyhyyden naisistumisen pysäyttämiseksi. Köyhyys ei vaikuta vain yksilön talouteen, 
vaan näkyy hänen fyysisessä ja psyykkisessä terveydessään. Se heikentää myös itsetuntoa ja it-
senäisyyttä.

Suurin köyhyysriski on yli 65-vuotiailla yksin asuvilla, yksinhuoltajilla ja omaishoitajilla. Näihin 
ryhmiin kuuluvat ovat valtaosin naisia.

Koska henkilön ikä, sukupuoli ja perherakenne muodostavat suuren köyhyysriskin, on purettava 
työelämän voimakasta eriytymistä ja epätasapainoa, segregaatiota. Osa-aikatyö ja epätasaisesti 
jakautuvat perhevapaat vähentävät eläkettä, joten perhevapaiden kokonaisuudistus on välttä-
mätön.

Kaikista taloudellisista päätöksistä on arvioitava niiden sukupuolivaikutukset. Asenteiden muu-
tosta tarvitaan myös sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen. Nopeimmin köyhyyttä 
poistaa takuueläkkeiden nosto.

Suomalainen Naisliitto hyväksyi kevätkokouksessaan 22.4. julkilausuman

KöYhYYdEN NaiSiSTuMiNEN ON PYSäYTETTäVä

Tuula sTenberG

HÄPeÄ sulkee suuN Ja PaiNaa PÄÄN
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Sibeliukselle liputuspäivä, 
arvokas aapis- ja posti-
korttilahjoitus hattulan 
kirjastolle, nimikkosäätiö, 
neljä runoteosta, romaani 
kartanoelämästä. Jollekin jo 
yksi näistä on koko elämän 
saavutus. Kaija Lehmuskal-
lio on tehnyt tämän kaiken 
seniorivuosinaan.

Kun kasvatustieteen tohtori, 
dosentti Kaija Lehmus-

kallio jäi 23 vuotta sitten Oulun 
yliopistosta varhaiseläkkeelle ja 
muutti miehensä Vesan kans-
sa Mierolan sillan kupeeseen 
Hattulaan, hänellä oli kolme 
unelmaa: oppia maalaamaan 
ikoneita, soittamaan harppua ja 
puhumaan ranskaa.

Eikä kaksi näistä jäänyt 
vain unelmiksi.  

Ensimmäiseksi hän hakeu-
tui Hämeenlinnan ortodoksisen 
seurakunnan kerhoon ja alkoi 
maalata ikoneita. Suurin ja eni-
ten aikaa vei Pyhän Katariinan, 
oppia rakastavien naisten suoje-
lupyhimyksen ikoni. 

Harppuhaaveet toteutuivat, 
kun hän syksyllä 2012 hankki 
Sibelius-Akatemiasta harpun ja 
opetteli sitä soittamaan. 

Vuotta aiemmin oli toteutu-
nut Kaija Lehmuskallion seit-
semän vuoden ponnistus: sini-
ristilippu nousi 8. joulukuuta 
salkoihin Jean Sibeliuksen ja 
suomalaisen musiikin kunniak-
si.

Juhlamatinea 
ensimmäisen 
liputuspäivänä 

Liputuksen Kaija Lehmuskal-
lio oli nostanut areenalle Hä-
meenlinnan Kansallisen Kult-
tuuriyhdistyksen kokouksessa 
lokakuussa 2004. Kun yhdistys 

näytti vihreää valoa, hän soitti 
sisäasiainministeriöön ja sai 
kutsun neuvotteluun. Mukaan 
lähtivät yhdistyksen puheenjoh-
taja ja sihteeri. 

Ministeriö suhtautui eh-
dotukseen suopeasti ja pyysi 
seuraavana syksynä palaamaan 
asiaan.

Näin tehtiin. Hankkeessa 
olivat nyt mukana myös Hä-
meenlinnan Sibelius-opisto, Si-
belius-seura ja kaupunkikin. 

Seuraavana syksynä sisä-
asiainministeri ilmoitti esittä-
vänsä liputtamista joulukuun 
8. päiväksi. Valtion laitoksissa 
nostettiinkin jo samana vuonna 
lippu salkoon. Valtakunnallisen 
Sibeliuksen ja suomalaisen mu-
siikin päivän kaavailtiin alka-
van vuonna 2008.

Toisin kävi. Helsingin yli-
opiston almanakkatoimisto vit-
kasteli, ja siniristiliput nousivat 
salkoihin vasta kolmen vuoden 
päästä. Sen kunniaksi Hämeen-
linnassa oli juhlamatinea, jossa 

oli vieraita sisäasiainministeri-
östä, Helsingin yliopistosta ja 
ystäväyhdistyksistä. 

Lukemisen tolkku ja 
herkku hattulalle

Seuraavaksi Kaija Lehmuskal-
lio kokosi lukemista koskevan 
tuki- ja opetuskirjallisuutensa, 
aapiset, postikortit ja luento-
diat kokoelmaksi ja lahjoitti sen 
Hattulan kirjastoon. 

– Hattulaan, koska olen 
aloittanut täällä kansakoulun 
ja koska keisari Aleksanteri II 
määräsi vuonna 1863 Parolassa 
suomen kielen maan viralliseksi 
kieleksi.  

Kokoelma kiinnosti myös 
Kansalliskirjastoa, joka pyysi 
kokoelmaa kirjaston lasipihaan. 
Kaija Lehmuskallio ei suostu-
nut, sillä kokoelma kuuluu hä-
nen mielestään Hattulalle ja sen 
kirjastolle.  

Hattulan kunnanjohtaja ym-
märsi lahjoituksen arvon. Hän 
järjesti kirjastosta apulaisen, 

TeKsTi ja Kuva: Maija KauPPinen

OPPiMiSTa iKä KaiKKi

joka auttoi kokoelman luette-
loinnissa. Se oli tarpeen, sillä 
aapisia, postikortteja, tutkimus- 
ja oppikirjallisuutta sekä luen-
todioja oli satoja viideltä vuo-
sikymmeneltä. Yksin aapisia oli 
91. Valtaosa niistä on suoma-
laisia, mutta joukossa on myös 
ulkomaisia, muun muassa heb-
rean- ja lyydinkieliset. Vanhin 
on vuoden 1865 Kuva-aapinen, 
uusimmat ovat viime vuosilta.

Huhtikuussa 2013, jolloin 
oli kulunut 470 vuotta Agrico-
lan Abc-kirian ilmestymisestä, 
Kaija Lehmuskallio luovutti 
Lukemisen tolkku ja herkku 
-kokoelmansa Hattulan kunnal-
le sen kirjastossa säilytettäväk-
si. Vastineeksi hän sai kunnan 
kulttuuri- ja stipendirahaston 
yhteyteen nimikkorahaston Al-
kava ja kehittyvä lukija. Siitä 
jaetaan kirjapalkintoja ja sti-
pendejä hattulalaisille eka- ja 
tokaluokkalaisille.

– Kun lapsella on oma kirja, 
se johdattaa hänet lukemiskult-
tuuriin, lukutaidolle elämän-
sä omistanut dosentti tietää.  

Viides runoteos 
jo lähes valmis 

Lukutaidon ja luovuuden lisäk-
si Kaija Lehmuskallio on pe-
rehtynyt syvällisesti arvoihin. 
Niitä valaisee hänen vuonna 
2012 ilmestynyt arvopokkarin-
sa Rajaukko ja kasvukannikka, 
jonka Hämeenlinnan kaupungin 
opetusvirasto tilasi ja jakoi kai-
kille opettajille.

Arvoista ja toden etsimises-
tä kertovat myös Kaija Lehmus-
kallion runokokoelmat, joita on 
ilmestynyt tällä vuosikymme-
nellä neljä: Sen verran siirtyy 
kuu, Yön vehryt vihreä, Alaston 
on hämäräkin ja Granaattiome-
na. Parhaillaan hän viimeistelee 
viidettä.

Runot ovat seuraus hänen 
lausuntaharrastuksestaan, joka 
alkoi jo kansakoulussa. Ai-

Naisliiton Hämeenlinnan yhdistykseen kuuluvan Kaija Lehmuskallion aartei-
siin kuuluu Aallotar, harppu, joka on nimetty Sibeliuksen teoksen mukaisesti.

kuisiällä hän syvensi taitojaan 
maamme tunnetuimman lau-
suntataiteilijan, professori Liisa 
Majapuron ohjauksella. 

Runojen rinnalla Kaija Leh-
muskallio kypsytteli romaania, 
joka vei hänet lapsuuden kar-
tanomaisemiin. Romaani Nok-
kosmadonna ilmestyi keväällä 
2017.

– Loin kirjan suullisten ker-
tomusten pohjalta, mutta omien 
luomisprosessieni kautta, kirjai-
lija kertoo. Kirja ei ole avainro-
maani vaan fiktiivinen.

Juuret rikkaalle, luovalle 
elämälle lapsuudesta

Lapsena Kaija Lehmuskallio 
asui isovanhempiensa luona 
Hankasalmella.

– Opin kirjoittamaan talvi-
sodan aikana. Koulut oli sul-
jettu, mutta äitini levitti eteeni 
Suomen Kuvalehden, kiinnitti 
sen sivulle voipaperin ja sanoi: 
”Alahan kirjoittaa kirjaimia 
läpi. Niistä syntyy oikeassa jär-
jestyksessä sanoja samoin kuin 
nimesi on sana.” Siitä lähtien 
olen pystynyt muuttamaan pu-
hetta kirjoitetuksi.

Tätä ennen Kaija oli jo op-
pinut lukemaan. Hänen kotiinsa 
tuli paljon sanoma- ja aikakaus-
lehtiä, joiden avulla hän teki 
löytöretkiä kirjainten huikeaan 
maailmaan.  Kouluvuodet Hä-
meenlinnan vaativassa, huma-
nistisessa tyttölyseossa täy-
densivät lukemista, työvuodet 
Oulun ja Turun yliopistoissa 
perehdyttivät luovaan lukutai-
toon ja kongressit Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa syvensivät 
sitä.

Tästä kaikesta muistuttavat 
Aapiskukko-palkinto, jonka 
Kaija Lehmuskallio sai luke-
misen tutkimuksen edistäjänä, 
ja muistomitali, jolla Turun yli-
opisto palkitsi hänet alansa ke-
hittämisestä.  •

suoMalaiNeN Naisliitto
haLLiTuS

Leena Ruusuvuori, 
puheenjohtaja  
leena@leenaruusuvuori.fi

Marja-Riitta Tervahauta, 
taloudenhoitaja 
marja-riitta.tervahauta@pp.inet.fi

Soile Hakola 
soile.hakola@gmail.com

Ritva Karinsalo 
karinsalo.ritva@)gmail.com

Maija Kauppinen 
maijaesko@kotiportti.fi

Kirsti Ojala 
kirsti.ojala@pp.inet.fi

Ritva Passiniemi 
ritva.passiniemi@gmail.com

Eva Tervonen 
eva.tervonen@gmail.com

Yhdistysten ja 
osastojen puheenjohtajat

hELSiNKi
Merja Talkamo 
merja.talkamo@muhvelotti.fi

häMEENLiNNa
Maija Kauppinen 
maijaesko@kotiportti.fi 

JYVäSKYLä
Liisa Temisevä 
liisa.temiseva@luukku.com

OuLu
Kirsti Ojala 
kirsti.ojala@)pp.inet.fi

TOrNiO
Marja- Riitta Tervehauta  
marja-riitta.tervahauta@pp.inet.fi

VaaSa
Seija Lähdemäki 
seija.lahdemaki@gmail.com



24 25

Jatkuu seuraavalla sivuilla.

Filosofian tohtori Miia-Lee-
na Tiili on johtanut Hä-

meenlinnassa Museo Militariaa 
puolitoista vuotta.

– Museokenttä elää voima-
kasta muutoksen aikaa. Mu-
seoilla menee paremmin kuin 
koskaan. Teemme kävijäennä-
tyksiä. Uudistuva museolaki ja 
uusi museopoliittinen ohjelma 
muuttavat museoihin kohdistu-
via odotuksia ja niille asetettuja 
vaatimuksia. 

Museo Militaria on yksityi-
nen museo, joka työskentelee 
kansallisen Sotamuseon kanssa, 
ja on keskisuuri. Kun Sotamu-
seossa kävi viime vuonna 87 
500 kävijää, Militariassa heitä 
oli 23 300. Se onkin johtajansa 
mukaan vakiinnuttanut aseman-
sa sotahistoriallisten museoiden 
suuressa joukossa. 

Museo Militaria sijaitsee 
museokeskittymässä, vanhassa 
kolmikerroksisessa kasarmissa 
Hämeen linnan ja vankilan vie-
ressä. Parolan Panssarimuseo-
kaan ei ole kaukana. 

– Museoiden läheisyys tuo 
synergiaa. Saamme kaikki asi-
akkaita toisiltamme, Miia-Lee-
na Tiili sanoo.

Militaria on toiminut vasta 
viisi vuotta. Se syntyi yhdis-
tämällä Tykistö-, Pioneeri- ja 

Viestimuseo saman katon alle. 
Se saa valtion tukea ja myös 
avustusta Puolustusvoimilta. 

Museouudistuksen seurauk-
sena museoiden oma varain-

hankinta korostuu. Militaria 
rahoittaa toimintaansa pääsylip-
putulojen lisäksi oheismyynnil-
lä, tapahtumilla, vuokraamalla 
kokoelmia ja opastuksella. 

– Emme pelkää tulevaisuu-
temme puolesta, Tiili kertoo ja 
lisää sotamuseon kiinnostavan 
erityisesti miehiä. Miesten kiin-
nostusta taas lisää Suomessa 
yleinen asevelvollisuus.   

Museo Militaria on Hä-
meenlinnan kaupungin kulttuu-
ripolkukohde. Koululaiset tu-
levat toukokuussa tutustamaan 
museon kokoelmiin, kesä taas 
saa koko kansan liikkeelle. Sen 
sijaan viime vuoden Suomen 
100-juhlinta ja sen tuoma so-
tien hehkutus ei juuri heijastu-
nut kävijöissä.  

– Jokainen aika löytää so-
tiin oman näkökulman. Me toi-
vomme sävykästä keskustelua, 
jossa kriittisetkin näkökulmat 
ovat sallittuja, hän sanoo.

Museo Militarian kokoel-
mat käsittävät esineistöä kes-
kiajasta itsenäistymiseen ja toi-
sen maailmansodan ajalta aina 
2000-luvulle asti. Puolustusvoi-
mat voi käsittää myös rauhan 
välineenä.  

Miia-Leena Tiili on Suo-
messa ensimmäinen nainen, 
joka valittiin sotilasmuseon 
johtajaksi. Ja edelleen hän on 
ainoa naisjohtaja kirjavalla so-
tilasmuseokentällä. 

– En pidä itseäni kummajai-
sena enkä pysty arvioimaan, pi-
tääkö joku muu, hän toteaa.  

Museo Militarian johtajaksi 
Tiili siirtyi Kotkan Merikeskus 
Vellamon tutkijan paikalta. Hän 
väitteli tohtoriksi vuonna 2016 
Helsingin yliopistossa kansatie-
teen alalta. Hänen tutkimuskoh-
teenaan olivat rajavartiolaitok-
sen sotilaat. Johtamista hän on 
opiskellut Maanpuolustuskor-
keakoulussa. 

Museo Militaria ja pasifismi 
eivät ole Tiilen mielestä toisen-
sa poissulkevia.

– Ammatillisilla museoilla 
on vastuu lisätä ymmärrystä ja 
antaa tilaa erilaisille maailman-
katsomuksille. 

Lauttasaaressa on hyviä koh-
teita kertoa maankohoami-

sesta ja Koivusaaren metroase-
malla voi ihailla sen seinä- ja 
lattialaattojen kaunista ja kes-
tävää rakennuskiveä, graniittia, 
geologi Maija Haavisto-Hyvä-
rinen kehuu ja kertoo olleensa 
juuri esittelemässä Helsingin 
senioreille uusia metroasemia 
geologin näkökulmasta. 

Naisliiton Helsingin yh-
distyksen jäsen, Maija Haavis-
to-Hyvärinen on geologi eläk-
keelläkin. Lauttasaaressa häntä 
innostaa jääkauden synnyttämät 
silokalliot. Maan kohoaminen 
on muodostanut rantakivikoita 
ja muutama, komea rapakivi-
lohkare on kulkeutunut jäävuo-
rien mukana Viipurista Lautta-
saaren.

– Vielä 13 000 vuotta sitten 
aluetta peitti 200 metrin syvyi-
nen Baltian jääjärvi. Lauttasaa-
ren korkeimmat laet paljastuivat 
Itämeren Litorinameri-vaiheen 
alussa 8000 vuotta sitten. 

Maija Haavisto on val-
mistunut maaperägeologiksi 
Helsingin yliopistosta vuonna 
1968. Jo ensimmäisenä opiske-
lukesänä hän pääsi kesätöihin 
Geologiselle tutkimuslaitoksel-
le kartoitusalueenaan Kirkko-
nummi. Se ratkaisi hänen tule-
van ammattinsa.

– Olin onnellinen, kun van-
hana partiolaisena pääsin kesä-
töihin maastoon. 

Työssään Haavisto-Hyvä-
rinen piti erityisesti siitä, että 
kesät olivat kenttätöitä ja tal-
vella sisätöinä koottiin kesällä 
kerätyistä aineistoista raportit 
ja kartat. Hän osallistui GTKn 
virkamiehenä Suomen maape-
rän peruskartoitukseen maan-
mittauslaitoksen kanssa. Geo-
logien tehtävänä oli valvoa ja 
tarkistaa karttojen oikeellisuus 
ja kirjoittaa karttalehtiselityk-
set.

– Karttojen ja niiden seli-
tyksien tarkoituksena oli luo-
da yhtenäinen kuva Suomen 
maaperän kehityksestä jääkau-
siajoilta nykyhetkeen.  

Suomessa on korkeatasoi-
nen geologian opetus. Geolo-
git lähtevät Suomesta EUhun 
ja kehitysmaihin töihin. Ulko-
mailta tullaan Suomeen sekä 
opiskelemaan että etsimään uu-
sia malmiaiheita. Merkittävänä 
geologian haarana on nykyään  

TEKSTI: LEENA HIETANEN

Naiset valloittavat uusia aMMattialoJa

JOKaiNEN aiKa 
LöYTää SOTiiN 
OMaN NäKöKuLMaNSa

Viime vuonna esittelimme JuhlaMinnassa kuusi ammattinsa pioneeria. 
Nyt neljä naista kertoo, millaista on johtaa sotamuseota, kartoittaa 

maastoa, kehittää keksinnöstä kaupallinen tuote 
ja toimia musiikkipedagogina.    

Miia-Leena Tiili on ensimmäinen nainen, joka valittiin sotilasmuseon johta-
jaksi. – Kuva: Maija Kauppinen.

KarTOiTuS KirKKONuMMELLa raTKaiSi aMMaTiN

Maija Haavisto-Hyvärinen rak-
kaassa maastohatussaan ihailee 
Mäntsälän punaista graniittia Koi-
vusaaren metroasemalla. – Kuva: 
Leena Hietanen
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ympäristö- ja pohjavesigeolo-
gia. Kaivosten ympäristöhait-
tojen eliminointi ja luonnon-
suojelu ovatkin nousemassa 
tärkeäksi työsaraksi geologeille.

Haavisto-Hyvärinen on ol-
lut tuottamassa Suomeen 150 
erityyppistä maaperägeologista 
karttaa. Suosituimpia ovat ol-
leet GTK:n Maisema ja Maan-
kamara -sarjassa julkaistut 
kansallispuistojen  geologiset 
retkeilykartat. Muutamista on 
otettu uusittuja painoksia kuten 
Nuuksiosta. 

Maija Haavisto-Hyvärinen 
jäi eläkkeelle vuonna 2011. 
Geologiset retkeilyt ja toimin-
ta geologian alan yhdistysten 
parissa ovat edelleen mieluisia 
harrastuksia. 

– Geologia antaa hyvän 
pohjan ymmärtää syntyjä syviä 
niin luonnon kuin henkisen elä-
män kehityksestä, hän toteaa.

haJuTON JäTEaSTia 
KEhiTTEiLLä KOTEihiN

Hämeen ammattikorkea-
koulun Bio- ja elintarvi-

ketekniikan tutkijayliopettaja 
Annukka Pakarinen sai reilu 
vuosi sitten projektipäällikkö 
Jarkko Nummelan kanssa 
patentin Fiksu biojäte -käsit-
telylaitteelle. Sittemmin Num-
mela on jäänyt pois, ja Ekoka-
mu-biojäteastiaa suunnittelee 
nyt viiden hengen tiimi, johon 
kuuluu tuotekehityksen, mark-
kinoinnin ja projektihallinnan 
ammattilaisia.

Ekokamu on uutta tekno-
logiaa hyödyntävä biojäteastia 
kotitalouskäyttöön. Ensimmäi-
set versiot ovat koekäytössä Jo-
ensuun yliopiston ja Marttojen 
kierrätysprojektissa. 

– Ideasta on hirvittävän pit-
kä matka tuotteeksi, Annukka 
Pakarinen huokaa. Eikä suostu 
sanomaan, milloin Ekokamu on 
kaupoissa. Koemarkkinointi al-
kaa kesällä.

Vielä kaksi vuotta sitten Pa-
karinen luonnehti keksintöään 
rumaksi ja kovaääniseksi. Nyt 
se on muuttunut tyylikkääksi 
astiaksi, jonka rinnalla likasan-
kot ja laskiämpärit häpeävät. 
Sen on suunnitellut laadukas 
muotoiluyritys, joka valmistaa 
myös protot.  

Tuotteistus on jo niin pitkäl-
lä, että valmistukseen tarvitta-
via investointeja mietitään. Pa-
karisen lisäksi työryhmässä on 
kokenut projektiammattilainen, 
joka etsii rahoitusta. 

– Tällaisen tuotteen mark-
kinat ovat Suomea suuremmat. 
Biojätteitä kerätään ja kierräte-
tään koko läntisessä maailmas-
sa, keksijänainen huomauttaa.

Biojäteastia tarvitsee kotita-
louksissa sähköä tai akkua, sil-
lä biojätteistä imetään ilma pois 
alipaineen avulla mädäntymi-
sen lopettamiseksi. Tavoitteena 
on hajuton jäte, jota voi säilyt-
tää ja kerätä pidempään. Se on 
yhteensopiva nykyisen jättei-
den kierrätyssysteemin kanssa. 

Filosofian tohtori Annukka 
Pakarinen tekee innovatiivis-
ta työtä opetustyönsä ohessa. 
Huhtikuussa hän sai Suoma-
laisten keksijöiden tukisäätiöltä 
5 000 euron stipendin Ekoka-
mun kehittämiseen.  

Vuosi sitten Naisliiton 
Hämeenlinnan osasto järjesti 
keksijänaisten illan Quin-Suo-
men kanssa, jossa Annukka 

Säestäessään laulukerholaisia Kaisa Kauppisen instrumentti on 5-rivinen hai-
tari. –  Kuva: Leena Hietanen.

Annukka Pakarinen (vas.) ja hänet ”keksinyt” Maila Hakala Hämeenlinnan 
korkeakoulukeskuksessa järjestetyssä Word Intellectual Property Day -tapah-
tumassa.  – Kuva: Maija Kauppinen 

Pakarinen esitteli keksintöään. 
Quin-Suomen tiedottaja Maila 
Hakalalle. Hän vaikuttui inno-
vaatiosta ja ehdotti Pakarista 
tukisäätiölle. 

Stipendit eivät kuitenkaan 
riitä viemään laitetta joka ko-
tiin.

– Etsimme yksityistä rahaa 
ja enkelisijoittajia. Tutkijainsi-
nöörinä tiedän, että sijoittajia 
on vaikea saada ellei tuotetta 
tunneta. Rahoitusta etsittäessä 
kaikki näkyvyys on hyväksi, 
Annukka Pakarinen sanoo.

Uudenlaisen bioastian ke-
hittely edistyy keksijän innolla. 
Hän ei ole vielä irtisanoutunut 
opettajan työstä ja ryhtynyt 
odottamaan miljoonia.

– Keksijät ovat Pelle Pelot-
tomia, jotka menevät innovaa-
tiopohjalla eteenpäin. Totta kai 
odotamme innolla koekäytön 
tuloksia, hän sanoo.

MuSiiKKi VaLiTSi KaiSaN 

Keski-Pohjanmaalla Halsu-
alla syntynyt Kaisa Kaup-

pinen on kasvanut musiikin 
keskellä. Hänen lapsuudenko-
dissaan isä ja kaksi siskoa har-
rastivat musiikkia. Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlat soivat ko-
din vieressä. 

– Oli luontaista, että kävin 
Kaustisen musiikkilukion, mu-
siikkipedagogi kertoo. 

Lukion jälkeen musikaali-
sesti lahjakas nainen haki sekä 
Sibelius-Akatemiaan, Kokko-
lan konservatorioon että Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun musiikkilinjalle ja pääsi 
kaikkiin kolmeen sisään. Hän 
valitsi Sibelius-Akatemian. 

– En muista harkinneeni va-
kavasti mitään muuta alaa. Mu-
siikki valitsi minut. 

Sibelius-Akatemiassa Kaisa 
Kauppisen instrumentteina oli-
vat 2- ja 5-rivinen haitari. Hän 
opiskeli myös pianon soittoa ja 

laulua. Hänellä on soitonopetta-
jan pätevyys. 

Sibelius-Akatemian kan-
sanmusiikkiosastolta valmis-
tuttuaan Kauppinen opiskeli 
Metropoliassa varhaisiän mu-
siikkikasvatusta ja taiteen so-
veltavaa käyttöä. Tällä haavaa 
hänellä on kokopäivätyö Pop&-
Jazz Konservatorion musiikki-
leikkikoulun opettajan viransi-
jaisena. 

– Vaikka minulla on kak-
si korkeakoulututkintoa, va-
kituisen päätoimen saanti on 
vaikeaa. Heti kun päätoiminen 
tuntiopettaja palaa äitiyslomal-
ta, olen työtön työnhakija, hän 
kertoo.

Palkkapussissa näkyy työti-
lanteen epävarmuus ja muskari-
ryhmien toteutuminen.

– Musiikkipedagogin työ ei 
ole se stressittömin vaihtoehto. 

Helsingissä 13 vuotta asu-
nut Kaisa Kauppinen vetää 
sivutoimenaan Naisliiton Hel-
singin yhdistyksen laulukerhoa. 
Kerholaiset kokoontuvat laula-
maan yhteislauluhengessä yk-
siäänisesti kaksi kertaa kuussa. 

– Laulukerhossa on tärkeää 
musiikin lisäksi myös sosiaa-
linen kanssakäyminen. Ennak-
ko-osaamista ei vaadita, ja uu-

det laulajat ovat tervetulleita, 
kerhon vetäjä kehottaa. 

Monipuolinen musiikin te-
keminen avaa myös vetäjälle 
mahdollisuuksia tavata eri-ikäi-
siä ihmisiä. Kouluttautuminen, 
opinnot ja harrastukset pal-
velevat verkostoitumista. Sitä 
kautta saa ystäviä ja uusia ovia 
avautuu. 

– Haaveeni on päästä mu-
siikkiopistoon päätoimiseksi 
tuntiopettajaksi tai saada virka, 
hän tunnustaa.

Haitaria tottuneesti käsit-
televä Kaisa Kauppinen ei ole 
haaveillut esiintyvän taiteilijan 
ammatista.

 – Muusikon ammatinvalin-
ta ei ole helppo. Menestyksen 
eteen on tehtävä paljon töitä. 

Hän pitää itseään etuoikeu-
tettuna saadessaan tehdä mu-
siikkipedagogin työtä. 

– Jos haluaa rikastua, kan-
nattaa valita muu ammatti. 
Tämän työn palkinto tulee 
muualta, hän sanoo ja kertoo 
esimerkin, miten sairastuneen 
lapsen vanhempi kertoi hänelle, 
että lapsi rauhoittui sairaalassa 
vasta tutuista muskarilauluista.  

– Olen tehnyt jotakin hyvää, 
Kaisa Kauppinen iloitsee. •
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Kirjailija, FT Minna Mai-
jala valaisi esitelmässään 

Kohti sisällissotaa, kuinka yh-
teinen taistelu kielen ja sanan-
vapauden puolesta kasvoi into-
himoksi, jonka vallassa syntyi 
suuria tekoja ja teoksia. Mutta 
sen varjossa, sivutuotteena, al-
koivat itää sisällissodan sieme-
net.

Kansallinen kertomus syn-
tyi Minna Maijalan mukaan 
ensimmäisen sortokauden aika-
na vuosisadan vaihteessa, kun 
kiristyvää venäläistä hallintoa 
vastustettiin yhteisvoimin.

– Kun senaatti vahvisti hel-
mikuun 1899 manifestin, jossa 
Suomen ruhtinaskunnan lakien 
säätäminen siirtyi Venäjän val-
tioneuvostolle, syntyi spontaa-
neja mielenilmauksia ympäri 
maan. Aleksanteri II:n patsasta 
kukitettiin, naiset pukeutuivat 
surupukuihin ja kauppoja so-
mistettiin mustalla. Jean Sibeli-
us sävelsi Ateenalaisten laulun, 
jota lapsetkin lauloivat. Kansaa 
valistettiin halvalla kansankirja-
sarjalla ja perustettiin Sivistys-
tä kodeille -järjestö (nykyinen 
Marttaliitto) sekä Pellervo-seu-
ra.

Näille vastatoimena Venä-
jä lähetti Suomen maaseudulle 
laukkuryssiä kertomaan hyväs-
tä Venäjän maasta asioita, joita 
Juhani Aho Päivälehdessä oi-
koi.

Varsinainen voimannäytös 
oli helmikuun manifestin syn-
nyttämä suuri adressi, jonka al-
lekirjoitti 520 000 suomalaista, 
yli puolet koko maan allekir-
joittajista.

– Suomalaiset valtasi yh-
teishenki, joka kaikui isänmaal-
lisina lauluina niin työväen 
kuin sivistyneistönkin juhlissa. 
Helsingin suuret laulujuhlat 
kesäkuussa 1900 olivat tämän 
tunteen riemujuhla. Kaisanie-
men puiston portin riemukaa-
ressa luki ”Terve laulu, terve 
soitto, terve Suomen hengen 
voitto!” Juhlien päättyessä saa-
tiin tieto, että venäjä nostetaan 
Suomen viralliseksi kieleksi.

Kansaksi kansakuntien 
joukkoon

Tiede, taide ja kirjallisuus oli-
vat tärkeitä nostettaessa Suo-
mea muiden kulttuurikansojen 
joukkoon.

– Suomea tuotiin esille voi-
mallisesti niin kotimaassa kuin 
Euroopassakin, jossa kerättiin 
suuri, yli tuhannen nimen kult-
tuuriadressi Venäjän keisarille 
vietäväksi. Vaikka keisari ei 

ottanut lähetystöä vastaan, ta-
pahtuma sai valtavan media-
huomion ja adressi painettiin 
komeaksi juhlakirjaksi, Pro 
Finlandiaksi. 

Tunnetuin Suomen ulko-
maan ponnistuksista on vuoden 
1900 Pariisin maailmannäytte-
lyn Suomen paviljonki, jossa 
esiteltiin rohkeasti suomalaista 
taidetta ja saavutuksia. Esil-
lä oli muun muassa maailman 
ensimmäinen kansalliskartasto, 
Atlas de Finlande, jossa Suo-
mea ja Venäjää erotti rajaviiva. 
Akseli Gallénin suunnittelema 
Liekki-ryijy puolestaan osoit-
ti, ettei suomalaisuutta pystytä 
sammuttamaan. Haagin rauhan-
konferenssissa 1899, maailman 
ensimmäisessä, luettiin Eino 
Leinon isänmaallinen runo Her-
ran kansa. Se viestitti, että Suo-
mi on rauhaa rakastava kansa, 
ja antoi aavistaa, että Suomen 
kansa nousee kansakuntien 
joukkoon.

Vastarinta välttämätöntä

Minna Maijalan mukaan kerto-
mus yhtenäisestä Suomesta oli 
välttämätön.

– Hajautuminen olisi la-
koonnuttanut rintaman, eikä 
suomalaisten ääntä olisi saatu 
kuulumaan kautta Euroopan.

Silti rintama jo alusta al-
kaen vuoti. Suomalainen puo-
lue kannatti helmikuun mani-
festin aikaan myöntyväisyyttä, 
kun nuorsuomalaiset ja ruotsa-
laiset puolsivat jo suorempaa 
vastarintaa. Kielimanifestin 
seurauksena Suomen senaattiin 
jäi vain myöntyväisiä, kun sor-
ron vastustajat turvautuivat pas-
siiviseen vastarintaan.

– Hallinnon kanssa ei tehty 
yhteistyötä, ja sen toimia vas-
taan syntyi vastarintaliikkeitä, 
joista maanalaisjärjestö kagaali 
on tunnetuin. Sillä oli salainen 
kirjapaino nykyisen Stockman-
nin paikalla sekä salaiset pos-
titus- ja kuljetusväylät, joita 

pitkin kiellettyä kirjallisuutta ja 
lehtisiä, muun muassa Fria or-
dia, kuljetettiin. Venäjän lehdis-
tö kiinnostui kagaaleista, mutta 
ei koskaan jäljittänyt edes sen 
kirjapainoa.

Vähitellen passiivinen vas-
tarinta menetti voimaansa, ja 
etenkin nuoret kokivat turhana 
kirjelmien ja kukkien, pukeu-
tumisen ja lauluin ilmaistun 
vastustuksen. He halusivat ak-
tiivisen vastarinnan tielle ja 
alkoivat suunnitella hyökkä-
yksiä vallanpitäjiä vastaan. Se 
huipentui Eugen Schaumanin 
tekemään Bobrikovin murhaan 
kesäkuussa 1904. Sivistyneis-
tön mobilisoiman vastarinnan 
rivit hajosivat.

Moni pettyi katkerasti

Esitelmänsä lopuksi Minna 
Maijala pohti syitä, jotka joh-
tivat vuoden 1918 tapahtumiin:

– Suomeen heijastui myös 
emämaa Venäjän sisäinen po-
liittinen epävakaus. Poliittisista 
salamurhista tuli arkipäivää, 
levottomuus paisui. Syksyllä 
1905 puhkesi Suomessakin Ve-
näjän mallin mukainen suurlak-
ko, jossa työläiset saivat vah-
van tuntuman voimastaan.

Yhteiskuntarauhaa palautet-
taessa työläiset saivat yleisen 
äänioikeuden, mutta moni työ-

TeKsTi: Maija KauPPinen

kuN kaNsalliNeN kertoMus Murtui
Sisällissota on ollut alkuvuoden puhutuimpia aiheita. 

Vähemmän on keskusteltu syistä, mitkä siihen johtivat.

Hämeenlinnan Museo Skogsterin luentosali ja museon alakertakin täyttyivät 
huhtikuun alussa, kun lähes sata kiinnostunutta tuli kuulemaan Minna Mai-
jalaa. Sen jälkeen moni kuulija halusi keskustella puhujan kanssa. 
– Kuva: Maija Kauppinen.

Minna Maijalan esitelmän 
pohjana oli hänen viime 
vuoden lopulla ilmestynyt 
kirjansa Kultakauden maan- 
alainen vastarinta – sorto-
kauden taisto isänmaan ja 
sananvapauden puolesta. 
Kirja oli Kanava-lehden pal-
kintoehdokas.

väen aktivisti pettyi, kun hänet 
sysättiin varsinaisessa jälleenra-
kennustyössä syrjään.

– Vastarintatyössä kansa- 
laisaktiivisuuteen harjaantuneet 
työläiset alkoivat pitää omia 
kokouksiaan ja pohtia isänmaan 
kysymystä omien etujensa nä-
kökulmasta.

Eikä sivistyneistökään ollut 
tyytyväinen. Suurlakon jälkeen 
varsinkin perustuslailliset oli-
vat allapäin; ihanteet olivat ro-
mahtaneet. Heihin kuului muun 
muassa Juhani Aho, joka oli 
uskonut yhtenäiseen tarinaan 
Suomensa kansasta.

Kansallisen kertomuksen 
pirstoutuminen olikin monille 
Minna Maijalan mukaan katke-
ra pettymys.

– Suurlakon jälkeiset tun-
not ennakoivat vahvasti vain 12 
vuotta myöhemmin työläisten 
ja säätyläisten välille syttynyttä 
sisällissotaa. •

Kultakauden maanalaisesta vastarinnasta kirjoittanut ja siitä sekä Helsingis-
sä että Hämeenlinnassa puhunut kirjailija Minna Maijala on Helsingin Naislii-
ton jäsen. – Kuva: Merja Talkamo.
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Jatkuu seuraavalla sivulla.

Naisten ääni kuului vah-
vasti Suomalaisen Nais-
liiton 110-vuotisjuhlassa 
Finlandia-talossa loka-
kuussa. Ääneen pääsivät 
menneisyyden ja aikam-
me vaikuttajanaiset.  

– Te ihanat ja upeat naiset, ter-
vehti Naisjärjestöjen Keskus-
liiton, NJKLn puheenjohtaja, 
kansanedustaja Eva Biaudet 
juhlivan jäsenjärjestönsä nai-
sia. Ja kertoi olevansa iloinen 
onnitellessaan 110-vuotiasta 
Suomalaista Naisliittoa, joka 
on tehnyt merkittävää naisasi-
atyötä vuodesta 1907 ja ollut 
106-vuotiaan NJKL:n jäsenenä 

vuodesta 1921, jo 96 vuotta. 
Naisliiton historian puhuja 

totesi olevan ansiokas ja ver-
taansa vailla. Eikä nykyisyy-
dessäkään ole hävettävää, sillä 
miltä olisikaan näyttänyt sata-
vuotiaan Suomen juhlavuosi, 
elleivät naisjärjestöt olisi kää-
rineet hihojaan ja ryhtyneet 
työhön. – Tuntemattomalta 
sotilaalta ja tunnetuilta suur-
miehiltä?, hän  kärjisti ja nosti 
esille kaksi modernia hanketta: 
Keskusliiton 100 tasa-arvote-
koa ja Naisliiton Naisten Ääni 
-verkkojulkaisun.   

– Molemmat ovat tuoneet 
näkyviin Suomen naisia yhteis-
kunnan rakentajina ja nostaneet 
heitä juhlavuoden tähdiksi, Eva 
Biaudet kiitteli naisjärjestöjä ja 

Naiset suoMeN JuHlavuodeN tÄHtiÄ

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet (vas.) muisteli juhlapu-
heessaan myös edeltäjäänsä kirjastoneuvos Helle Kannilaa, Naisliitossakin vuo-
sikymmeniä vahvasti vaikuttanutta naista. Vierellä juhlivan liiton puheenjohtaja 
Leena Ruusuvuori. 

TeKsTi: Maija KauPPinen • KuvaT: elisa PuTTi 

niiden vapaaehtoistyötä, mutta 
muistutti, ettei naisjärjestöjen 
työtä voi rakentaa yksin hank-
keiden varaan. 

– Naisjärjestöjen toiminnan 
säilyminen yhteiskuntamme 
kivijalkana edellyttää riittäviä 
resursseja ja niiden turvaamista.

Myös europarlamentaarikko 
Liisa Jaakonsaari, pitkän lin-
jan poliitikko ja naisen aseman 
puolestapuhuja, kertasi naisten 
saavutuksia politiikan saralla 
viimeisen sadan vuoden aikana 
kotimaassa ja EU:ssa. 

– Saavutuksiin kuuluvat en-
simmäiset 19 naiskansanedusta-
jaa, jotka valittiin vuonna 1907 
eduskuntaan. Se oli 9,5 prosent-

Finlandia-talon Helsinki-sali täyttyi lokakuun kolmantena lauantaina naisliittolaisista ja heidän ystävistään, jotka 
olivat tulleet eri puolilta Suomea juhlimaan 110 vuotta täyttävää liittoaan.  Pukukoodina oli Smart casual with pearls. 

– Kenenkään nuoren ja vanhemmankaan naisen ei 
tulisi tuntea pelkoa kadulla kulkiessaan, europarla-
mentaarikko Liisa Jaakonsaari totesi puheessaan. 
Seksuaalista häirintää torjuvaa #metoo-kampanjaa 
hän piti tervetulleena.

Myös Naisliiton tilintarkastajat Helena Sinisalo (vas.) ja Tuula 
Hirvonen osallistuivat juhliin. Takana Marjut Tuominen, Nais-
liiton ensimmäisen puheenjohtajan Tekla Hultinin omainen.      

Toimittaja Kirsti 
Pohjonen (oik.) 
juonsi järjestönsä 
juhlan. 

Lausuja Tuula Sa-
lin (vas.) nauratti 
juhlaväkeä naisten 
tittelikeskustelulla, 
joka 1920-luvulla 
täytti Naisten Ääni 
-lehden sivuja. 

 Viisi naista naapurimaasta Virosta oli tullut onnittelemaan 110-vuoti-
asta Naisliittoa. Vasemmalla Quin Estonian presidentti Anna-Mari Ran-
namäe vierellään Eesti Naisliit´n Tallinnan kerhon puheenjohtaja Ell 
Kiilmaa, Viron Naisliit´n presidentti Siiri Oviir ja jäsen Liia Tannbaum.
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Hiihtolegenda Siiri Rantanen on kertonut ensimmäisistä, omatekoisista 
sauvoista jo lahtelaisille, hämeenlinnalaisille ja jyväskyläläisille. Nyt niistä 
samoin kuin Siirin uskomattomasta sitkeydestä ja lahjakkuudesta kuuli koko 
juhlaväki. Haastattelijana Tuulikki Ritvanen. 

Hämeenlinnan naisliittolaiset Heli Nylander (vas.), Marja Miettinen, 
Kirsti Ikonen ja Heli Eskolin nauttivat juhlasta ja sen annista. 

Oululaiset ja helsinkiläiset naiset 
ovat löytäneet yhteisen puheenai-
heen.  

tia kansanedustajista. Nykyään 
naisia on 83 eli 41,5 prosenttia, 
joten lähentelemme tasa-ar-
voa. Positiivinen kehitys näkyy 
myös Euroopan parlamentissa, 
EPssä, jossa naisten osuus on 
kohonnut vajaassa 30 vuodessa 
16 prosentista 37 prosenttiin. 

Tällä hetkellä 13 suomalaisme-
pistä on naisia kahdeksan. Vain 
Maltalla on suurempi naise-
nemmistö.   

Saavutuksistaan huolimatta 
naisten on jatkettava tasa-arvo-
työtä. Vaikka Suomi on edel-
leen EU:n kolmanneksi tasa-ar-

voisin maa Ruotsin ja Tanskan 
jälkeen, naisten osuus Suomen 
politiikan huipulla on Euroopan 
tasa-arvoinstituutin tuoreen tut-
kimuksen mukaan laskenut.    

Puheensa lopuksi Liisa 
Jaakonsaari muistutti, että yh-
teiskunnassamme, jossa naiset 
ovat saavuttaneet lähes täydet 
oikeudet, nuorilla naisilla on 
oltava oikeus tuntea täyttä tur-
vallisuutta kaduilla ja muilla 
julkisilla paikoilla. 

Eva Biaudet´n, Liisa Jaa-
konsaaren ja Suomalaisen Nais-
liiton puheenjohtajan Leena 
Ruusuvuoren puheet ovat luet-
tavissa Naisliiton verkkosivuil-
la. •

Naisten Äänen verkkosivuilta poi-
mittuja elämäkertavälähdyksiä 
kertoivat juhlayleisölle oikeustie-
teen ylioppilas Sofia Pohls (vas.) 
ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Maria 
Hukkamäki.   

Väliaikatarjoilun tyylikäs leivos.

Juhlat päätti kansain-
välisesti tunnetun Saara 
Aallon pikkusisko laulaja 
Suvi Aalto.   

Suomalaisen Naisliiton 110-vuotisjuhla-
kirjan Valkoisia variksia ja helmikanoja 
esitteli juhlissa sen toimittanut Maija 
Kauppinen.   
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Vaasan Naisklubin perus-
taminen sai alkunsa rou-

va Ida Puustisen ehdotuksesta 
paikkakunnan naisten omasta 
klubista. Idean siihen hän oli 
saanut vuonna 1907 perustetus-
ta Suomalaisesta Naisliitosta. 
Opettaja Hilja Vestberg tarttui 
ehdotukseen ja kutsui joulu-
kuussa 1917 kymmenkunta 
naista keskustelemaan yhdis-
tyksestä, joka kokoaa paikka-
kunnan suomalaisia naisia yh-
teistoimintaan taloudellisissa, 
yhteiskunnallisissa ja valtiolli-
sissa kysymyksissä. 

Keskustelun tuloksena kut-
suttiin jo seuraavan vuoden 
tammikuussa sanomalehti-il-
moituksella vaasalaisia naisia 
Ståhlin kahvilaan. Paikalle saa-
pui 70 innokasta naista, jotka 
liittyivät saman tien jäseniksi. 
Puheenjohtajaksi valittiin Hilja 
Vestberg, ja kokoontumispai-
kaksi vuokrattiin Kauppapuis-
tikko 4:stä pari huoneistoa. 
Klubi kokoontui vain kerran 
ennen vapaussodan alkamista, 
mutta ehti mukaan suunnittele-
maan miesklubin kanssa jääkä-
rien vastaanottoa.   

Alkuvuosien tärkein tavoite 
oli tyttöjen koulutus. Tou-

kokuussa 1919 Naisklubi päätti 
perustaa Vaasaan kotitalous- ja 
käsityökoulut.  Jo seuraavana 
vuonna valtioneuvosto antoi 
talouskoululle perustamisluvan. 
Koulun toiminta alkoi vauhdik-
kaasti, ja useana vuotena haki-

joita oli enemmän kuin voitiin 
ottaa. Tilojen käytyä ahtaiksi 
Naisklubi päätti vuonna 1932 
rakentaa uuden rakennuksen.  
Se rahoitettiin keräysvaroin 
sekä valtion perustamis- ja vuo-
tuisen valtionavun avulla.  

Uuden koulun vihkiäisjuhla 
oli toukokuussa 1935. Vieraita 
tuli ympäri Suomen, ja Vaa-
sa-lehti omisti etusivun vihkiäi-
sille.  

Syksyllä 1939 koulu luo-
vutettiin Suomen valtion käyt-
töön, ja joulukuussa siellä 
aloitti työnsä Puolustusvoimien 
Bakteriologinen Keskuslabora-
torio. Viisi vuotta myöhemmin 

maataloushallitus ilmoitti, että 
koulun toiminta voi alkaa. Tam-
mikuussa 1945 koulutyö jatkui. 
Talouskoulun ylläpito päättyi 
vuonna 1989 keskiasteen kou-
lutuksen uudistuessa.  

Kieli ja kulttuuri ovat aina 
olleet tärkeitä naisklubilai-

sille. Jo vuonna 1919 he alkoi-
vat toimittaa omaa Kerho-leh-
teä, ja se ilmestyi sotavuosia 
lukuun ottamatta 1950-luvulle. 
Lehden sisältö oli runsas ja 
vaihteleva. Tarinoita oli kaikilta 
elämänaloilta, naisasia toki yksi 
pääaiheista.  

TeKsTi ja KuvaT: MarjaTTa björKnäs

sata vuotta työtä yhteiskunnan hyväksi 

Naisklubi on ollut myös 
aloitteellinen yhdistysten pe-
rustaja. Vuonna 1919 se pe-
rusti Lotta-Svärd-yhdistyksen 
itsenäiseksi yhdistykseksi ja 
hieman myöhemmin Manner-
heimin Lastensuojeluliiton 
suomalaisen osaston. Suomen-
kielisen teatterin perustaminen 
niin ikään juontaa juurensa 
Naisklubista, ja suomalaisen 
osuuskaupankin perustamiseen 
se osallistui.  

Oman kuoron Naisklubi pe-
rusti vuonna 1928. 1940-luvul-
la kuoro irtaantui itsenäiseksi ja 
toimii edelleen.  

Vanhusten hyvinvoin-
ti on ollut alusta lähtien 

naisklubilaisten sydäntä lä-
hellä. Jo vuonna 1928 Hilja 
Vestberg teki aloitteen omasta 
kukkasrahastosta, jonka tuloil-
la rakennettaisiin koti vanhoil-

 Vaasan Suomalaisen Naisklubin 100-vuotishistorian toimitustiimi: Pirkko 
Koskiahde (vas.), Maisa Mattila, Katja Jokinen, Pirkko Riipinen, Seija Lähde-
mäki ja Terttu Jokinen. 

le, yksinäisille ja turvattomille 
naisille. Vanhainkoti Lieden 
rahasto perustettiin seuraavana 
vuonna. Klubin jäsenet uuras-
tivat vuosikymmeniä Liesitalon 
hyväksi: järjestivät arpajaisia, 
juhlia, ohjelmallisia illanvietto-
ja, muotinäytöksiä, tanssiaisia 
ja kirkkokonsertteja. Vihdoin 
vuonna 1974 talo valmistui 
Kauppapuistikko 4:ään. Talossa 
on 42 huoneistoa. 

Kun talouskoulun toiminta 
loppui, ja sen kiinteistö myytiin 
Vaasan kaupungille, hankittiin 
varoilla vanhuksille As Oy Pur-
si, jossa on 11 asuntoa.  

Molemmista taloista 
Naisklubi vuokraa kohtuu-
hinnoin asuntoja ensisijassa 
ikääntyville naisille. Klubilaiset 
järjestävät heille myös virkis-
tystoimintaa ja apua ja vierai-
levat säännöllisesti heidän luo-
naan.

Satavuotispäivänsä kunniak-
si Vaasan Suomalainen 

Naisklubi julkaisi tammikuussa 
juhlakirjan, joka antaa hyvän 
läpileikkauksen klubin moni-
puolisesta toiminnasta. Kirjassa 
kerrotaan sanoin ja kuvin ah-
kerien naisten tavoitteista nais-
ten koulutuksen kehittämiseen, 
osallistumisesta yhteiskunnal-
lisiin asioihin ja ponnisteluista 
vanhustalojen rakentamiseen. 
Kirjasta välittyy toimivien nais-
ten idearikkaus, aloitteellisuus, 
peräänantamattomuus, yhteen-
kuuluvaisuus ja hengen palo.  

Naisklubin jäsenillä on vah-
va usko ja luottamus, että klu-
bi elää ja kukoistaa seuraavat 
sata vuotta, sillä sitä tarvitaan 
kasvavassa määrin. Eikä yhdis-
tystoiminta vain ota, vaan antaa 
suunnattomasti. • 

Kun Vaasan Suomalainen Naisklubi sata vuotta sitten perustettiin, 
sen mottona oli Yhteiskunnan hyvinvointi lähtee kotien hyvinvoinnista.  

Lause on ajankohtainen tänäkin päivänä.  

Vaasan Suomalaisen Naisklubin 100-vuotishisto-
ria ilmestyi tämän vuoden tammikuussa. 

100-VuOTiSJuhLaKuTSu 
Vaasan Suomalainen Naisklubi ry 
on perustettu 15.1.1918. Sadassa 
vuodessa on tapahtunut paljon. 
Historiikkiimme olemme koonneet 
vaiheita tältä ajalta. Kirjassa ku-
vataan sanoin ja kuvin klubin ah-
kerien naisten tavoitetta tyttöjen 
ja naisten koulutuksen kehittämi-
seen, osallistumista yhteiskunnalli-
siin asioihin ja haavetta oman van-
husten talon rakentamiseen. 

Sata vuotta on tehty työtä – ja 
syksyllä on JUHLAN AIKA! Sitä vie-
tämme Vaasassa 19.–21. lokakuuta 
Minna Canth -seminaarin merkeis-
sä. Juhlamme ohjelma ilmoittautu-
misineen on sivulla 47.  

Tervetuloa.

Seija Lähdemäki, puheenjohtaja 
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Marjaliisa Hentilä, 
Matti Kalliokoski, Armi Viita

uudeN aJaN NaiNeN – 
HilJa PÄrssiseN elÄMÄ

Siltala 2018

Hilja Pärssisen elämäkerta on 
loistava avaus vuoden 1918 
tapahtumiin ja työväen nais-
liikkeen historiaan; osuuhan 
hänen vaikuttavin kautensa 
1900-luvun alkuun työväen- ja 
naisasialiikkeen nousuun. Kir-
jassa vilahtavatkin tutut nimet: 
Maikki Friberg, Tekla Hultin ja 
Lucina Hagman. 

Hilja Pärssinen oli papin 
tytär ja kouluttautui opettajak-
si. Työväenaatteelle hän syttyi 
Viipurissa, jossa ryhtyi kohen-
tamaan työläisten oloja raittius- 
ja työväenliikkeessä. 

Työväenliikkeen ihanteet ja 
Pärssisen oma elämä kulkivat 
käsi kädessä. Opettajana hän 
näki köyhälistön ja työläis-
lasten koulunkäyntivaikeudet. 
Hän ajoi jo varhain yhtäläistä 
peruskoulua, mutta ei aluksi 
kannattanut korkeakoulutusta 
työläisperheiden lapsille, koska 
pelkäsi sen tekevän heistä por-
vareita. Hän ajoi voimakkaasti 
työolojen parantamista niin nai-
sille kuin miehille ja äitiyslo-
maa naisille. Hän kannatti kah-
deksan tunnin työpäivää, mihin 
sai tukea Lucina Hagmanilta. 
Tuki maksoi Hagmanille hänen 
poliittisen uransa. 

Naisasialle Hilja Pärssinen 
heräsi, kun hänen oma ko-
tiapulaisensa tuli raskaaksi, ja 
hän oivalsi yksinäisten äitien 
vaikeudet. Hän ajoi äideille äi-
tiysavustusta ja kätilöpalvelui-
ta, sillä kolme neljästä naisesta 
synnytti tuolloin ilman kätilön 
apua. Hilja Pärssisen suurtyö 
oli kuitenkin yksinäisten äitien 
aseman parantaminen ja En-
sikodit, joiden eteen hän teki 
pohjatyötä lähes 30 vuotta. 

Kunnian korjasi puoluetoveri 
Miina Sillanpää.  

Myös Hilja Pärssisen mer-
kitys työväenliikkeen aatteel-
lisena naisjohtajana on unoh-
dettu. Hän tunsi kansainväliset 
johtavat sosialistinaiset Clara 
Zetkinin ja Aleksandra Kollon-
tain. Kun hänen sosialistitove-
rinsa Väinö Tanner piiloutui 
maan alle, hän vaati päästä mi-
nisteriksi Otto Ville Kuusisen 
kansanvaltuuskuntaan. Edus-
kuntaan Hilja Pärssinen oli 
päässyt jo vuonna 1907 ensim-
mäisten sosiaalidemokraattis-
ten naisten joukossa. Sosiaali-
ministerinä hän ei ollut kauan, 
sillä punaisten hallinto kaatui jo 
parin kuukauden päästä ja hän 
joutui Hämeenlinnan vankilaan.  
Pärssisen valovoimaisuutta po-
liitikkona kuvastaa se, että hän 
pääsi kansanedustajaksi so-
sialistien riveistä toistamiseen 
vankeutensa jälkeen.

Kirjan tekijät vihjaavat, 
että Pärssisen vallankumouk-
sellisuuden taustalla olisi ollut 
muitakin kuin ideologisia syi-
tä, esimerkiksi rakkaussuhde 
kansanvaltuuskunnan ministeri 
Lauri Letonmäkeen. 

Elämäkerran tekijät, his-
torioitsija Marjaliisa Hentilä, 

toimittaja ja tietokirjailija Matti 
Kalliokoski ja omaisten edusta-
ja Armi Viita ovat tehneet niu-
kasta materiaalista kiinnostavan 
ajankuvan. Hilja Pärssinen kir-
joitti itse paljon lehtiin, mutta 
hänen yksityiselämästään ja 
vaiheistaan Venäjällä maanpa-
ossa ei ole juuri dokumentteja. 
Elämäkerta pitäytyy asiassa: 
kohteen henkilökohtaiset tra-
gediat ovat aistittavissa, mutta 
sivujuonena. Pärssisen avioliit-
to oli ristiriitainen ja lapseton, 
mutta hän otti kasvattilapsek-
seen erään vankitoverinsa ty-
tön. Myös opiskeluaikojen ys-
tävä Kyösti Kallio näyttäytyy 
ristiriitaisessa valossa. 

Vaikka Hilja Pärssinen ir-
tisanoutui kommunisteista 
toisella kansanedustajakaudel-
laan, hän toivoi vasemmiston 
yhdistyvän sosiaalidemokraat-
tien alle. Emme tiedä, mitä hän 
olisi valinnut toisen maailman 
sodan jälkeen, kun kommunis-
tit laillistettiin, sillä hän kuoli 
59-vuotiaana vuonna 1935. 

Kirja julkistettiin Nais-
ten päivänä. Sen toi Hilja 
Pärssinen toi Suomeen 1910. 

– Leena Hietanen

Minna Maijala

kultakaudeN MaaNalaiNeN 
vastariNta

Otava 2017

”Mitkä oli aseet? Mitkä oli ase-
tehtaat? – Kynät oli keihäinä, 
sanat kuulina suhisivat, kirjat 
pommeina putosivat.”

Näin kirjoittaa vuonna 1899 
Juhani Aho Katajainen kansani 

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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-teoksessaan, jota Minna Maija-
la muun muassa siteeraa kirjas-
saan Kultakauden maanalainen 
vastarinta. Kirja kuvaa Suomen 
kultakauden taiteilijoiden, kir-
jailijoiden ja toimittajien har-
joittamaa sinnikästä vastarintaa 
Venäjän sortotoimia vastaan, 
joiden katsottiin tukahduttavan 
maassa tapahtuvan kehityksen. 

Kirja kertoo, kuinka vasta-
rinta piilotettiin symbolien ja 
allegorioiden avulla taiteeseen. 
Sensuuri ei useinkaan löytänyt 
piiloviestiä varsinkaan runoista, 
joita Juhani Aho, Eino Leino, 
Ilmari Kianto, Larin-Kyösti ja 
monet muut suolsivat ajankoh-
taisista aiheista lehtiin ja kirjoi-
hin.

Naisiakaan ei ole unohdet-
tu. Lucina Hagman perusti yh-
distyksen naisten kansanvalis-
tustyöhön, Tekla Hultin kirjoitti 
rohkeasti lehtien lakkautusran-
gaistuksia uhmaten ja Maikki 
Friberg keräsi matkoillaan kan-
sainvälistä huomiota Suomelle. 
Kuvataitelijat, muun muassa 
Albert Edelfelt, Eero Järnefelt, 
Akseli Gallén-Kallela, Pekka 
Halonen ja Venny Soldan-Bro-
felt, maalasivat, Jean Sibelius 
sävelsi ja lehdistön ja yliopis-
ton edustajat kokoustivat, kir-
joittivat ja toimivat uransa me-
nettämisen uhalla. Rakennettiin 
upea Suomi-paviljonki Pariisin 
maailmannäyttelyyn, kärsittiin 
lehtien lopetukset, maastakar-
koitukset ja vankeudet.

Suomessa vallitsi ihmeelli-
nen yhteishenki, joka tosin jo 
ennen 1. sortokauden loppua 
alkoi rakoilla. Sivistyneistö ei 
ymmärtänyt koko kansan toi-
veita.

Minna Maijala onnistuu 
luomaan kirjassaan ajasta todel-
lisen jännitysnäytelmän, mitä se 
todellisuudessa olikin. Ihmetyt-

tää, miten tuona aikana ennen 
puhelimien yleistymistä, puhu-
mattakaan somesta, tieto levisi 
hetkessä ja erilaisia lähetystöjä 
oltiin saattamassa ja vastaan-
ottamassa tuhansien ihmisten 
voimin. Kokoonnuttiin sekä 
julkisesti että salaa. Sensuuri 
piti painokoneet piilossa. Ei pa-
hemmin kyselty uskalletaanko, 
vaan tehtiin.

Kirjasta huokuu syvä into, 
jopa kiihko, millä suomalai-
set vastustivat venäläistämistä. 
Isänmaallisuus ei ollut sulkeu-

tunutta ja muiden kulttuurien 
pelkoa, vaan positiivista oman 
kulttuurin ja kielen arvostusta. 
Haluttiin myös osoittaa, että 
Suomi kuuluu länteen ja on oi-
keutta puolustava maa, mitä ei 
Venäjästä aina voinut sanoa.

Luulin tietäväni tuosta ajas-
ta, mutta tämä kirja on todelli-
nen runsaudensarvi. Tarkkojen 
faktojen lisäksi kerrotaan hen-
kilöiden tunteista, ajatuksis-
ta, peloista ja onnistumisista.  
Kaipaan nykypäivään tällais-
ta innostusta!  Minna Maijala 
kirjoittaa historiaa jännittäväl-
lä ja helppolukuisella tavalla. 
Aioin viedä kirjan lukiolai-
sen lapsenlapseni pöydälle. 

– Tuulikki Ritvanen.

Rosa Liksom

everstiNNa

Like 2017

”Isä teki minusta valkosen Suo-
men tyttären, Eversti natsin. En 
häpeä kumpaakhaan.”, summaa 
Rosa Liksomin kirjan päähenki-
lö elämäänsä. 

”Kirjallisuuden tehtävä ei 
ole viihdyttää, vaan käsitellä 
ihmisyyden peruskysymyksiä”, 
totesi Rosa Liksom (oikealta 
nimeltään Anni Ylävaara) kirja-
messuilla. Taide on valppauden 
herättäjä.

Everstinna muistuttaa mei-
tä, että Lapissa oli jatkosodan 
lopulla 150 000 asukasta ja 200 
000 saksalaista sotilasta. Sak-
salaisilla oli pohjoisessa lähes 
200 vankileiriä, vankeja arviol-
ta 30 000. Everstinnallakin oli 
kirjaamisvastuullaan ”Inahrin 
rajavartioston konttuurin” sih-
teerinä 29 Inarin saksalaisleiriä 
ja lukuisia suomalaisten yllä-

pitämiä leirejä. Rovaniemellä 
oli saksalainen leipomo ja elo-
kuvateatteri, Luftwaffen Lapin 
päälentokenttä ja huoltoasema. 
Rinnakkain elettiin arkea sodan 
keskellä, juhlittiin yötöntä yötä 
ja pelattiin jalkapalloa. Tanssit-
tiin Pohjanhovissa. Sota päättyi 
asukkaiden evakuoimiseen ja 
Lapin tuhopolttamiseen saksa-
laisten perääntyessä.

Everstinna on Torniojoki-
laakson murteella, meänkielellä 
kirjoitettu yhden yön monologi, 
jossa ikääntynyt minäkertoja 
käy läpi monipolvista elämään-
sä: retkiä rakkaassa Lapin luon-
nossa, tuhoavaa intohimoista 
rakkautta, yhteiseloa ja seura-
piirijuhlia saksalaisten sotilai-
den kanssa, väkivaltaista perhe-
helvettiä. Kirja kertoo naisesta, 
jonka mieli järkkyy. Jolla on 
vahva elämänvoima sekä usko-
maton selviytymisen ja uudistu-
misen kyky. 

”Mie olen eläny muutaman 
viimeisen vuen niin tyyntä ja 
väsähtänyttä elämää, että mi-
nusta tuntuu, ettei minua itteäni 
ole ennää etes olemassa. Mat-
ka minusta itteni sisäle vain 
kasuaa. Tuo katoamisen tunne 
on sekä kauhea että ihana. Jos 
siihen lisäthään ahistus ja tuska 
siittä, miten ihminen kohtelee 
maata, ilmaa ja vettä elikkä La-
pin luontoa, joka on synnyttän-
ny kaikki minun kirjat, niin mi-
nun rintaa alkaa puristahmaan, 
syäntä polttelehmaan ja minus-
ta tuntuu, että hukun maailman 
paskhaan…Kaikkina aamuina 
oottelen Tuomasta. Ko kuulen 
sen askelheet porthailta niin 
minun sielu lämpenee ja syän 
oikein hyrähtää tyytyväisenä. 
Tuomas sytyttää tulen piissiin, 
kantaa lissää puita, keittää mul-
le puuroa ja met praataama.” 

Rosa Liksomin helmeilevä, 
aistinen, suora ja räävitönkin 
meänkieli vietteli ainakin minut 
ahmimaan kirjan tarinaa. Mie-
lessä kimmahtelivat mielikuvat 
ja muistumat Annikki Karinie-
mestä, jonka elämäntarina on 
minulle tuttu. Murre toimii 
etäännyttäjänä, tekee kerron-
nasta fiktiivistä totuutta. Evers-
tinna onkin tunnustus yli 30 
kirjaa kirjoittaneelle lappilaisel-
le kirjailijalle, jonka elämä on 
toiminut kirjan kehyksenä. An-
nikki Kariniemi oli tuttu vieras 
hänen lapsuudenkodissaan. Kir-
jat, esiintymiset luennoitsijana 
ja avoimet haastattelut olivat 
tehneet Annikki Kariniemestä 
aikansa julkkiksen, joka kuului 
ja näkyi kulttuurijuhlissa ja leh-
tien palstoilla. ”Mie kasusuin 
täytheen ikhään, semmoseksi 
vallasnaiseksi, paljon nähneek-
si naarasuroshirveksi… joka 
kattoo jokhaista vastaantulijaa 
semmosilla silmilä, että tämän 
syän meinaa pysähtyä.” 

Loistokkaasti kirjoitettu 
tarina on kuitenkin vain osa 
Everstinnan vaikuttavuudesta. 
Kirja on myös sumeilematon ja 

pelottava kertomus ääriliikkei-
den voimasta ja imusta, ihmisen 
vallanhalusta ja  toisen ihmisen 
alistamisesta epäihmiseksi. Se 
kertoo, kuinka kauheuksiin ja 
pahuuteen turtuu. Suojautuak-
seen. ”Mie näin Ilsen tykönä 
kaiken, leirit, väkivallan, mur-
hat ja tapot, likvitoinit ja vihan. 
Mie tiesin ja kaikki muukki 
Suomessa, jokka osasit lukea 
lehtiä, tiesit mitä natsit teke-
vät.”, summaa Everstinna Sak-
san ja Puolan matkan jälkeen. 

Hurjaa tekstiä ja liiankin 
totta jokaisena päivänä eri puo-
lilla maailmaa. Näinkin meille 
ihmisille käy. Kun silmien sul-
keminen johtaa välinpitämättö-
myyteen, lähestymme pahuu-
den rajaa, epäinhimillisyyden 
vaaravyöhykettä. Henkinen 
ja fyysinen väkivalta vauri-
oittaa sen kohdetta, tekijää ja 
todistajaa; hyväksikäytetystä 
tulee helposti hyväksikäyt-
täjä, vaiennetusta vaientaja. 
Turtunut tai turrutettu mieli ei 
avaudu moraalisille pohdin-
noille tai empatialle. – Se, että 
lukijassa herää hämmentävä 
empatia kirjan päähenkilöä 
kohtaan, kertoo kuinka syväl-
le Rosa Liksom on Everstin-
nan sielunelämään sukeltanut. 

– Leena Rönkkö

Mila Teräs

JÄlJet

2017 

Menin kuuntelemaan Mila Te-
rästä viime syksyn Helsingin 
kirjamessuilla. En ollut lukenut 
häneltä mitään ja ihmettelin-
kin, mitä uutta hän olisi löy-
tänyt Helene Schjerfbeckistä. 

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Mila kertoi kokeneensa taiteilijan 150-vuo- 
tisjuhlanäyttelyssä Ateneumissa 2012 ihmeellisen 
tunteen: ”Jokin minussa liikahti, kun näin Schjer-
fbeckin rintakuvan portaiden yläpäässä – kun 
taiteilija katseli sieltä tulijoita nuo portaat voit-
taneena.” 

Tästä alkoi viiden vuoden tutkimusmatka tai-
teilijan elämään ja töihin. Milasta tuntui kuin He-
lene olisi halunnut ilmaista, että hänen sisintään 
ei vieläkään tunneta kunnolla. Realismin alla on 
vielä paljon näkymätöntä kuten hänen töissään-
kin. 

En liioittele kun sanon, että päihdyin kirjan 
tekstistä. Lauseet ovat kuin helmiä, yhtä hiottuja 
ja kauniita kuin Helenen maalaukset. Tuntuu, että 
mitään keskinkertaista ei ole hyväksytty mukaan. 
Helenekin korjasi ja paransi töitään, teki niistä 
monia versioita eikä ollut juuri koskaan lopputu-
lokseen tyytyväinen. Kirjasta huokuu kiinteä lä-
heisyys taiteilijan ajatusmaailmaan ja työskente-
lytapaan, suruihin ja pettymyksiin, koko Helenen 
vaivalloiseen arkeen ja maalaamisen intohimoon, 
värien rakastamiseen, viivan herkkyyteen, pyrki-
mys yhä syvempään ymmärrykseen.

Kirjassa Helene viettää vanhuudenpäivään-
sä Saltsjöbadenissa Ruotsissa, maalaa viimeisiä 
omakuviaan näkymättömänä seuranaan jo edes-
mennyt taiteilijatoveri Helena Westermark. Hä-
nen kanssaan on mukava muistella elämää, olla 
välillä tässä päivässä ja välillä mielen sumussa. 
Taiteen tekeminen pitää Helenen elossa:

”Linnunrata kohisee selkärangassani, ulottuu 
käsiini, liituihini. Värit ovat avaimia kaikkiin 
lukkoihin ….. tarvitaan vain muutama veto – ja 
ihminen on ihmeellisen vapaa. Paperi on kuin ni-
metön lumi, jonka sekaan jätän haparoivat tans-
siaskeleeni.”

Kirja vie syvälle Helenen tunteisiin. Lukujen 
otsikoista selviää, missä vaiheessa elämää mil-
loinkin ollaan, miten Helene saa taistella lapsuu-
tensa lonkkavaurion,  äitinsä,  luomisen tuskansa, 
arvostuksen puutteen ja taiteellisen intohimonsa 
kanssa. Elämä ei kohtele häntä suopeasti.

Kirja elävöittää ja virkistää lukijansa. Se on 
kuin unenomainen maalaus tai juovuttavaa mu-
siikkia. Se kylpee tunteiden virrassa ja koskettaa 
syvästi sielua.

Minulle tämä oli ehdottomasti vuoden paras 
ja kaunein kirja. Ihmettelen, miksi teos ei ole 
vuoden palkittujen joukossa.

– Tuulikki Ritvanen.

Maija Kauppinen, toim.

valkoisia variksia Ja 
HelMikaNoJa 
– suomalaisen Naisliiton 110-vuotisjuhlakirja. 

Suomalainen Naisliitto 2017

Naisten tasa-arvo, koulutus, siveellisyys, nais-
pappeus, rauhanaate ja kansainvälisyys sekä 
oma lehti. Muun muassa nämä teemat kulke-
vat Suomalaisen Naisliiton 110-vuotisjuhla-
kirjassa läpi vuosikymmenten. Ne ja henki-
löhistoriat etenevät vuorotellen, sujuvasti ja 
selväkielisesti. Yleinen ja yksityinen täydentä-
vät toisiaan. Naisten Ääni -lehdet, pöytäkirjat ja 
henkilöarkistot ovat olleet erinomaiset lähteet.  

Suomalainen Naisliitto syntyi 1907 osaksi 
nuorsuomalaista puoluetta, tosin yhteys vaihtui 
myöhemmin puolueettomuuteen. Perustajanaiset 
olivat kokeneita naisyhdistystoiminnan pionee-
reja. Vuosikokoukset, luentopäivät ja kesäjuhlat 
muodostivat alusta saakka toiminnan kestävän 
rungon. 

Naisliiton perustaja-aktiiveista ja myöhem-
mistäkin jäsenistä suuri osa oli opettajia. Monen 
opiskelupaikka oli ollut Jyväskylän 1863 perus-
tettu kansakoulunopettajaseminaari. Naisopetta-
jat olivat yhteiskunnassa uusi itsenäisten naisten 
ryhmä. Opettajat olivat merkittävä osa kasvavaa 
keskiluokkaa. Heillä oli realistinen tuntuma suo-
malaiseen yhteiskuntaan, sen pohjavirtoihinkin, 
ja tietämys ihmisten tarpeista.

Naisliiton esikuva on alusta saakka ollut kir-
jailija Minna Canth, hänkin Jyväskylän seminaa-
rin kasvatti ja suomalaisen kirjallisuuden merkit-
tävä realisti jo 1880-luvulla.

Kansakoululaitoksen merkitys suomalaiselle 
naisliikkeelle tunnetaan. Opettajien tasa-arvon 
taustalla on mies, Suomen kansakoulun isä Uno 
Cygnaeus. Se näinä #metoo-aikoina unohdetaan.

Kirjan loppuosassa siirrytään Naisliiton alu-
eelliseen toimintaan, historioihin ja henkilöihin. 
Ne osoittavat, miten itsenäisesti ja luovasti yh-
distykset ovat toimineet ja vastanneet ajan vaa-
timuksiin. Liki kaikille yhteistä on ollut – ja on 
edelleen – naisten asumisen turvaaminen, koulu-
tuksen tukeminen ja hyväntekeväisyystyö. 

Opettajat olivat avainasemassa Naisliiton 
nopeassa laajentuessa. Yhdistyksiä perustettiin 
1907 yli 70, ja jäseniä niissä oli noin 1500. Lii-
ton johtoajatus ”valistus ja sivistys” muistutti se-
kin koulujen tavoitetta. 

Nykyään Suomalaisen Naisliiton toimivia 
yhdistyksiä on kuusi ja niissä jäseniä noin 580. 
Jäsenten ammatillinen rakenne on monipuolis-
tunut. Toiminnan peruskaava on edelleen perin-
teikkäästi sama, miksi se alkuvuosina muotoutui. 
Mutta yhteiskunta on muuttunut, ja seminaarien 
aiheet peilaavat aikaamme. Oman lehden nimi on 

Minna, ja Naisten Äänen verkkosivuilla julkais-
taan tavallisten – ja merkittävimpienkin – naisten 
elämäkertoja.

Kirjan artikkelissaan historiantutkija Maritta 
Pohls pitää Naisliiton nykyisen toiminnan pila-
reina yhdistysten verkostoitumista ja varallisuut-
ta, joka on testamenttien ja viisaiden sijoitusten 
ansiota. Oman lukunsa on saanut Opetusneuvos 
Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö, jonka perustaja 
teki elämässään huikean luokkaretken. Köyhä, 
avioton lapsi pääsi kouluun aikana, jolloin ei ol-
lut vielä oppivelvollisuuslakia, opiskeli yliopis-
tossa, valmistui oppikoulun opettajaksi, toimi 
kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna Hel-
singissä, oli vuosikymmeniä Naisliiton johtohah-
moja ja testamenttasi liitolle omaisuutensa.

Tänä vuoden 1918 muistovuonna odotin kir-
jassa kerrottavan, miten liitto ja sisällissota sivua-
vat toisiaan. Ehkä kaikkea ei ole merkitty pöytä-
kirjoihin, ja ainakin osin Naisliiton yhdistysten 
toiminta keskeytyi. Oulun osaston pöytäkirjojen 
mukaan naiset järjestivät rahakeräyksen, joilla 
ostettiin vaatteita ja kenkiä niitä tarvitseville kou-
lulaisille. Osaston johto oli mukana perustamassa 
punaorpojen orpokotia. Vaasassa Suomalainen 
Naisklubi keskusteli 1918 Lotta Svärd -aatteesta, 
mutta päätyi perustamaan erillisen yhdistyksen.  

Suomen Naisjärjestöjen perustama Naisten 
Työvalmiusliitto on jäänyt Lotta Svärd -yhdis-
tyksen varjoon. Naisliitto oli siinä vahvasti mu-
kana, samoin sen osastot, jotka kouluttivat naisia 
sota- ja kotirintaman töihin. Esimerkiksi Oulussa 
naisjärjestöt perustivat rintamamiehiä varten So-
tilasmajalan.

Kirjan nimen valkoiset varikset on vanha, 
miesten antama nimitys alansa ensimmäisil-
le naisille, aikansa ”outolinnuille”, Heitä olivat 
muun muassa Suomen ensimmäinen filosofian 
naistohtori Tekla Hultin, Naisliiton ensimmäinen 
puheenjohtaja, sekä Suomen ensimmäisen edus-
kunnan 19 naista. Helmikanoiksi taas nuoret, 
radikaalit mieskuvataiteilijat kutsuivat 1970-lu-
vulla alentuvasti taiteen parissa työskenteleviä 
naisia. Elämäkerrassaan Nyrkit savessa Essi 
Renwall tuiskaisee Ateneumin naisten olevan 
helmikanoja.

Mutta me naisliittolaiset esiinnyimme liiton 
110-vuotisjuhlassa ylpeinä pukukoodin smart 
casual with pearls mukaisesti. Ja on helmet olleet 
Naisliiton perustajajäsentenkin kaulassa.

– Riitta Mäkelä.



42 43

Miten olette kokeneet 
tasa-arvon kasvatuksen 
kohteina ja kasvattajina?  
Millaisena näette tasa-
arvon työelämässä 
tulevaisuudessa ja 
miten vaikutatte sen 
kehittymiseen?

Näistä kysymyksistä keskusteli-
vat Torniossa Tasa-arvon ja Min-
na Canthin päivänä Perämeren 
Jätehuollon toimitusjohtaja Tuija 
Ahrikkala, Kemin kaupungin 
projektipäällikkö Hanna Alila. 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
johtaja Riitta Luosujärvi ja Si-
mon kunnanjohtaja Vivi Marttila 
juontajien Varpu Wiensin ja Lea 
Leminahon johdolla. Tilaisuuden 
järjestivät Naisliiton Tornion yh-
distys ja Meri-Lapin Akateemiset 
naiset.

KASVATuKSESTA keskuste-
lijat totesivat, että jo syntymästä 
lähtien tytöistä kasvatetaan naisia 
ja pojista miehiä. Tytöt opetetaan 
olemaan hiljaa, kiltisti ja rauhalli-
sesti. Poikia taas rohkaistaan rie-
humaan, metelöimään ja ottamaan 
tila itselleen. Lelut, leikit, kirjat ja 
vaatteet muokkaavat tietoisesti tai 
tiedostamatta tytöistä passiivisia, 
kilttejä ja avuliaita, mutta pojista 
aktiivisia, äänekkäitä ja vaativia. 
Jo lapsina he oppivat, että mie-
het puhuvat ja naiset kuuntelevat 
heitä.

Jotta tämä muuttuisi, molem-
mille sukupuolille tulisi antaa 
mahdollisuus kehittyä edellytys-
tensä mukaan.

KESKuSTELuN siirtyessä 
palkkatasa-arvoon kuultiin, että 
Islannin parlamentti on hyväksy-
nyt lain, joka velvoittaa yksityi-
sen ja julkisen sektorin työnanta-

jat maksamaan naisille ja miehille 
yli 25 hengen yrityksissä samaa 
palkkaa. Voimaan astuessaan laki 
tekee Islannista palkkatasa-arvon 
edelläkävijän.

Tästä ollaan Suomessa vielä 
kaukana. Tilastokeskuksen mu-
kaan miesten mediaaniansio oli 
kaksi vuotta sitten 3 620 euroa 
kuukaudessa, naisten 2 821 euroa. 
Kymmenen viime vuoden aika-
na palkkaero on kaventunut vain 
muutaman prosentin.

Suomessa miesten ja naisten 
palkkaeron tasaamiseksi tarvitaan 
Islannin mallin mukainen palkka-
tasa-arvolaki.

TOKI KEHITYSTä tasa-arvo-
asioissa on tapahtunut. Keskus-
kauppakamarin mukaan naisia oli 
suurten suomalaisten pörssiyhti-
öiden hallituksen jäsenistä viime 
vuonna 33, keskisuurten 27 pro-
senttia. Kiintiövaatimuksista osa 
keskustelijoista totesi, että naisen 
etenemiseen tarvitaan kiintiöitä, 
toisten mielestä riittää, että päte-
vin saa paikan.

MYÖS johtamiskäyttäytymisen 
eroissa mielipiteet jakautuivat.

Eräiden mielestä nainen voi 
menestyä työelämässä, kun hän 

Kukitetut panelistit Riitta Luosujärvi (vas.), Hanna Alila, Tuija Ahrikkala ja 
Vivi Marttila. – Kuva: Lea Leminaho. 

tasa-arvo eNNeN, NYt Ja HuoMeNNa

TeKsTi: Heli HuHTaMäKi ja Marja-riiTTa TervaHauTa

oppii olemaan naisellisella tavalla 
luja ja kääntää miehiset toiminta-
mallit itselleen sopiviksi. Hänen 
ei siis tarvitse olla ”kova luu”, 
joka osaa tehdä nopeita päätök-
siä ja viedä läpi muutoksia, vaan 
hän voi edustaa pehmeämpiä ar-
voja. Tosin naisen tulee perustella 
päätöksiään enemmän kuin mies-
johtajan, jotta häntä ei pidettäisi 
”veemäisenä ämmänä”.

Myös naisissa itsessään voi 
olla vikaa toimiessaan toisiaan 
vastaan ja estäessään kanssasisa-
ren etenemisen.

Väite, että naiset ovat miehiä 
parempia johtajia, vaihtui lopulta 
ajatukseen, että sukupuolen sijaan 
siihen vaikuttaa koulutus, näke-
mys ja aatteet. Naiset voivat olla 
huonoja tai hyviä johtajia samoin 
kuin miehet.

SuOMESSA ON LAKEJA, 
asiamiehiä ja tasa-arvosuunnitel-
mia, jotka takaavat, ettei suku-
puolen perusteella syrjitä. Kes-
kustelun lopuksi pohdittiinkin, 
miten paljon tasa-arvoa pitää vaa-
tia, että naiset ovat tyytyväisiä? 
Jo nyt he ovat valloittaneet yli-
opistot. Tuleeko päivä, että mie-
het tarvitsevat naisia enemmän 
tasa-arvolakeja ja -asiamiehiä? •

Oululaisen 
Tiina Tervaskanto-Mäenta-
ustan väitöskirja terveys-
alan moniammatillisesta 
koulutuksesta on alansa 
ensimmäinen Suomessa.

Huhtikuussa Oulun ammatti-
korkeakoulun lehtori, TtM, 

KM Tiina Tervaskanto-Mäen-
tausta teki historiaa: hänen väi-
töskirjansa Moniammatillinen 
koulutus lääketieteen ja tervey-
denhuollon tutkintoon johtavissa 
koulutusohjelmissa on alansa en-
simmäinen Suomessa.  

Tiina Tervaskanto-Mäentausta 
on toisessa polvessa Suomalaisen 
Naisliiton Oulun osaston jäsen ja 
sen pitkäaikainen puheenjohtaja. 
Hänen äitinsä Maj-Lis Tervas-
kanto on Oulun osaston kunnia-
puheenjohtaja. Tiinan perheeseen 
kuuluu aviomies ja viisi lasta. 

Voisivatko ammattilaiset kohda-
ta toisensa jo opiskeluvaiheessa, 
ennen työelämään siirtymistä?  
Kysymys alkoi kiinnostaa Tii-
na Tervaskanto-Mäentaustaa jo 
1990-luvulla. Kun joukko poh-
joismaisia korkeakouluja perusti 
vuonna 2001 moniammatillisen 
koulutusverkoston, johon myös 
Oulun ammattikorkeakoulu liittyi, 
hän päätti tutkia asiaa.  

Päätöstä avitti Maailman 
terveysjärjestö WHOn vuonna 
1988 lanseeraama lause ”Lear-
ning together to work together 
for health”, yhdessä oppimisesta 
yhdessä työskentelyyn terveyden 
puolesta.

Tutkijaa innosti ja tuki työyh-
teisö koti- ja kansainvälisissä ke-
hittämisprojekteissa. Itse tutkimus 
lähti liikkeelle, kun Oulun yliopis-

ton lääketieteellinen tiedekunta ja 
Oulun ammattikorkeakoulun so-
siaali- ja terveysala käynnistivät 
yhteisiä koulutuspilotteja. Olen-
naista oli myös verkostoituminen 
Oulun yliopistollisen sairaalan ja 
kaupungin hyvinvointikeskuksen 
kanssa. 

Tiina Tervaskanto-Mäentaustan 
väitöskirja keskittyy yliopiston 
lääketieteen ja ammattikorkea-
koulun terveysalan opiskelijoiden 
kansanterveyden moniammatil-
lisen koulutuksen opetukseen ja 
harjoitteluun Oulun kaupungin 
hyvinvointikeskuksessa. 

Tietoja opiskelijoiden mo-
niammatillisesta oppimisesta ja 
asenteista sekä hyvinvointikes-
kuksen asiakkaiden kokemuksia 
kerättiin vuosina 2007–2015. 

Tiina Tervaskanto-Mäentausta väitös-
päivänään 20.huhtikuuta kotipihal-

laan. – Kuva: Salla Vääräkangas.

TEKSTI: RIITTA MÄKELÄ 

MoNiaMMatilliNeN koulutus 
tie tiiMitYöskeNtelYYN 

Vastausten mukaan opiskelijat 
oppivat työskentelemään yhdessä. 
Yhteiset työjaksot jopa lisäsivät 
positiivisia asenteita tiimityötä 
kohtaan. Myös asiakkaiden pa-
laute oli positiivista. 

Palautteet antoivat uusia ide-
oita sekä koulutuksen että uusien, 
asiakaslähtöisten terveyspalvelu-
jen kehittämiseen. Tämä on tär-
keää, sillä asiakkaat muuttuvat 
senioriväestön määrän lisäänty-
essä. 

Maamme ammattikorkea-
kouluissa opiskellaan kaikkiin 
muihin terveys- ja hyvinvoin-
tialan ammatteihin paitsi lääkärei-
den, jotka valmistuvat yliopistois-
ta. Valmistuttuaan erityisalojen 
ammattilaiset työskentelevät sa-
massa työympäristössä ja hoitavat 
samoja potilaita. 

Tiimityöskentelystä onkin tul-
lut yhä tärkeämpää. Yhteiskunnan 
muuttuessa ihmisten ongelmat 
ovat monimutkaistuneet, eikä 
yksi ammattiryhmä pysty enää 
niitä ratkaisemaan.  

Haasteita tuo myös Suomessa 
käynnissä oleva sosiaali- ja terve-
ysalan uudistus. Tutkimus paljas-
taa, että tiimityö ja ammattilaisten 
välinen kommunikointi vähentää 
muun muassa vakavia potilasva-
hinkoja sekä parantaa hoidon ja 
palvelun laatua. 

Väitöskirja Interprofessional 
education during undergraduate 
medical and health care studies 
löytyy osoitteesta http://jultika.
oulu.fi/Record/isbn 978-952-62-
1857-1.

Opetusneuvos Hilja Vilke-
maan stipendisäätiö on tukenut 
tutkimustyötä. •
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KOOnnuT: Maija KauPPinen

100 tasa-arvoteolle 
NNKYn tunnustuspalkinto 

Naisjärjestöjen Keskusliiton, 
NJKYn, ja tasa-arvoasiain neu-
vottelukunnan, Tanen, vuosina 
2016–17 toteuttama 100 ta-
sa-arvotekoa -hanke sai tämän 
vuoden Suomen NNKY-liiton 
tunnustuspalkinnon, 10 000 eu-
roa. 

Ja sai ansaitusti, sillä han-
ke sai Suomen itsenäisyyden 
juhlavuonna laajasti huomiota 
julkistaessaan 124 tasa-arvote-
koa eri puolilta Suomea. Niiden 
joukossa oli kaksi Suomalaisen 
Naisliiton tekoa: Oulun osaston 
järjestämä yleisötilaisuus Rau-
ha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet 

Naistoimittajien 
Kellokas 2017 
on kuntataloustoimittaja Ee-
va-Liisa Hynynen. Kello-
kasvalinta perustuu hänen 
Kittilä-uutisointiinsa ja sen yh-
teiskunnallisiin vaikutuksiin. 

Julkistamistilaisuudessa 
Eeva-Liisa Hynynen kertoi 
ryhtyneensä tutkimaan Kittilän 
kunnanvaltuuston pöytäkirjo-
ja neljä vuotta sitten saatuaan 
vihjeen siitä, ettei kunnan 
päätöksenteossa kaikki ollut 
kohdallaan. Työparikseen hän 
sai rikos- ja prosessioikeuden 
emeritusprofessori Pekka Vil-
jasen. Suomen Kuvalehti alkoi 
julkaista laittomuuksia – juttuja 
on julkaistu jo yli sata. Heidän 
sinnikkään työnsä tuloksena 
Suomi sai viime vuonna ”Lex 
Kittilän”, joka antaa valtiova-
rainministeriölle mahdollisuu-
den puuttua tilanteisiin, joissa 
kunta on poikkeuksellisissa hal-
linnollisissa vaikeuksissa.

Kellokastilaisuuteen osallis-
tuivat Journalistiliiton puheen-
johtaja Hannele Aho, Suomen 
Kuvalehden päätoimittaja Ville 
Pernaa ja Pekka Viljanen. Pää-
henkilöä, Eeva-Liisa Hynystä, 
ei saanut turvallisuussyistä ku-
vata, sen sijaan Kelloa, johon 
hänen nimensä on kaiverrettu, 
sai. Kaikkiaan nimiä kellossa 
on jo 45. 

– Teksti ja kuva: 
Maija Kauppinen. 

Juhlavuoden kunniaksi 
perheomenapuu 

Vaasan Suomalainen Naisklubi istutti 
100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi perheome-
napuun talonsa pihaan. Koska omenapuu elää 
vanhaksi, se voi nähdä klubin 200-vuotisjuh-
lan. Siihen mennessä puu on tuottanut 5 000 
kiloa omenia. Vaasan klubilaiset lupaavat, että 
vuonna 2118 he lähettävät kuvan omenapuu-
vanhuksesta Minna-lehteen.  

Istutuskuvassa Naisklubin puheenjohtaja 
Seija Lähdemäki lapion varressa avustaji-
naan, varainhoitaja Pirkko Koskiahde ja va-
rapuheenjohtaja Soile Hakola. Vieressä alan 
ammattilainen klubin jäsen Leila Roininen.

– Teksti ja kuva: Marjatta Bkörknäs. 

Naisten ääniä kirjana

Lahtelainen Leena Sorvali on kirjoittanut 
kaksikymmentäyksi tarinaa Naisten Ääneen 
ja julkaissut ne nyt Elämä käsissä -kirjana. 
Useimmat näistä naisista Leena tuntee hen-
kilökohtaisesti tai mutkan kautta.  Hän sanoo 
halunneensa kirjoittaa naisista, jotka eivät ole 
paistatelleet julkisilla estradeilla, mutta ovat 
kukin omalla alallaan tehneet uraa uurtava 
työtä ja toteuttaneet unelmiaan. Viimeisen ta-
rinan on kirjoittanut Esa Juurola vaimostaan 
ullasta ajatellen, että jokaisen menestyvän 
naisen takana on mies. Kirjaa saa tilaamalla 
kirjakaupoista, verkkokaupoista sekä E-kirja-
na.

 – Teksti: Tuulikki Ritvanen

Feminismi – kirosanako?

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys on perustanut Feminis-
tisen keskustelupiirin pähkäilemään, mistä feminismissä on kyse. 
Tarttuuko se ja voiko siihen kuolla? 

Ensimmäinen keskustelutilaisuus käynnistyy Aurorankadulla 
elo-syyskuun tuntumassa. Tarkka ajankohta ilmoitetaan loppuke-
sällä jäsenkirjeissä ja yhdistyksen verkkosivuilla.  

Jos olet kiinnostunut, lue jo kesän aikana etukäteen Maryam 
Abdulkarimin ja Eveliina Talvitien kirja Noin 10 myyttiä fe-
minismistä, SKS 2018. Piiriin ovat tervetulleita kaikki, joilla on 
avoin mieli. Tule mukaan tuulettumaan!

huulipunan vaihtoviikko helsingissä

Talven nahistuneisuus jäi taakse, kun Hiussalonki Peilin 
omistaja Timo Mäkinen hemmotteli Helsingin naisliittolai-
sia kauneus- ja hyvinvointi-illlassa huhtikuussa. Runsaslu-
kuinen joukko sai kokeilla nykyaikaisia ihonhoitomenetel-
miä ja testata uusia huulipunasävyjä. 

Hiussalongissa on kymmenen kampaajan tuolia, joita 
kampaajat vuokraavat yksityisyrittäjinä. Kauneuspalveluista 
vastaa Anne Jokisen kauneushoitola Rosa di Roma. 

Helsingin yhdistys on omistanut Fredrikintorin liiketilan 
Helsingin keskustassa vuodesta 1923, jolloin osasto osti sen 
kokoustilakseen. Jo neljä vuotta myöhemmin se oli talou-
dellisista syistä annettava vuokralle. Hiussalonki Peili on 
ollut vuokralaisena 20 vuotta.  

Paikalla ollut jäsenistö oli erittäin tyytyväinen illan an-
tiin. Kaunis turhuus toi virkistävää vaihtelua jäseniltoihin. 
Kuvassa kosmetologi Kyllikki Biudet testaa Nanopore-lai-
tetta Tarja Salinin ihoon ja Vanamo Seppä ikuistaa tapah-
tumaa.

– Teksti Leena Hietanen. • Kuva: Merja Talkamo

Oikaisu

JuhlaMinnan Kirjaviisaissa Kati Hiekkapellon Tumma-romaanin 
esitteli Marianna Rossi, ei siis Marianne Rossi.  

sekä Naisliiton talkootyönä teh-
ty 110-vuotisjuhlakirja Valkoi-
sia variksia ja helmikanoja. 

Tunnustuspalkinnon an-
toi Maailman NNKY-päivänä 
24.huhtikuuta yhdistyksen pää-
sihteeri Anne Pönni (kuvassa 
kolmas oikealta) ja sen vastaan-
ottivat hankkeen NJLKn pää-
sihteeri Terhi Heinilä (oik.), 
hankkeen projektipäällikkö 
Liisa Ketolainen (vas.) vierel-
lään Tanen pääsihteeri Hannele 
Varsa ja hankkeen kunniatoi-
mikunnan puheenjohtaja, presi-
dentti Tarja Halonen.

– Teksti: Maija Kauppinen 
Kuva: Mari Hyttinen. 
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historiallinen naistyyny 

Naisliiton Helsingin yhdistyk-
sen pikkujoulussa yhdistyksen 
bridgekerho lahjoitti Nais-
liitolle historiallisen tyynyn. 
Bridge-kerhon jäsen Anja 
Nurmela kertoo löytäneensä 
tyynyn Galleria Pirkko-Liisa 
Topeliuksesta, jossa oli Han-
nele Helkaman ja Harriet 
Nyholm-Pasternakin yhteis-
näyttely Sata vuotta Suomen 
itsenäisyyttä. Hannele Helka-

Leivoksia design by Ellinor ivalo    
Vuosi sitten Naistenpäivän juhlissaan Hämeenlinnan naisliittolaiset 
antoivat päivän järjestämisen kiertokapulan Hämeenlinnan Sotilasko-
tiyhdistykselle. Vihreät sisaret ottivat tehtävän tosissaan ja järjestivät 
yhdistyksen puheenjohtajan Liisa Suomilammen ja sihteeri Kirsi 
Heikkilän johdolla Parolannummelle sotilaskotiinsa hulppean illan, 
jonne kutsuivat kaupungin naisjärjestöt. Myös kahvitus oli tavanomais-
ta juhlallisempaa, sillä sekä Sotilaskotiliitto että Hämeenlinnan sotilas-
koti täyttävät tänä vuonna sata vuotta. Tarjoilun kruunasivat leivokset, 
joita koristi sisustussuunnittelija Ellinor Ivalon suunnittelema merkki. 

Ellinor Ivalo on ollut tärkeä nainen myös Suomalaiselle Naisliitolle, 
sillä hän yksi niistä kymmenestä valistuneesta naisesta, jotka johtivat 
Naisliittoa sen alkuvuosina.

– Teksti: Maija Kauppinen. Kuva: Kirsi Heikkilä.

Surku lappilaista naishahmoa
Tornion yhdistyksen lukupiirin tavoitteisiin kuuluu tutustua lähinnä lap-
pilaisiin, ajankohtaisiin naiskirjailijoihin.  Eniten keskustelua lukupii-
rissä ovat herättäneet Minna Rytisalon Lempi, Ritva Elina Pylvään 
Alisa ja Rosa Liksomin Everstinna. Surku on lappilaista naishahmoa! 
Suosituin on ollut Tuula Väisäsen historiallinen romaani Ida. joka si-
joittuu Pohjois-Norjaan.    

Maaliskuussa kemiläinen kirjailija Ritva Kokkola (kuvassa) kertoi 
kirjastaan Johanneksen puu. Teos on surullinen tarina nuoren, elämän-
haluisen pojan sairaudesta, mutta tärkeä. Jokaisen ihmisen elämä, lyhyt-
kin, on aina kokonainen elämä.

– Teksti: Raili Ilola.

Tapaaminen 
50 vuoden jälkeen
Kaisaniemen ajankohtaissemi-
naarin yleisö sai todistaa helmi-
kuussa riemullista tapaamista, 
kun Birgitta Kervinen (oik.) ja 
Annika Örn näkivät toisensa. 
Edellisestä kerrasta oli peräti 50 
vuotta. Birgitta oli tullut Kaisa-
niemeen kertomaan urheilujoh-
tajaurastaan, Annika taas Tor-
niosta näkemään ja kuulemaan 
koulutoveriaan.

– Teksti ja kuva: 
Maija Kauppinen.  

ma oli maalannut muotokuvat 
kaikista miespresidenteistäm-
me kukon hahmossa ja Tar-
ja Halosesta kanana. Harriet 
Nyholm-Pasternak oli kattanut 
illallispöydän, jossa oli osio 
jokaiselle vuosikymmenel-
le. Vuoden 1917 tuolissa oli 
kaikkien niiden 19 naisen ni-
met, jotka oli valittu kymmentä 
vuotta aikaisemmin ensimmäi-
sinä naisina Suomen senaattiin, 

sekä listan laatineen historioit-
sijan, Aura Korppi-Tommo-
lan nimi. 

Anja Nurmela kysyi taitei-
lijalta, voisiko hän ostaa tyy-
nyn Suomalaiselle Naisliitolle, 
mihin tämä vastasi, että niin 
arvokkaalle yhdistykselle hän 
lahjoittaa tyynyn. Galleristi oli 
samaa mieltä.

– Teksti ja kuva: 
Merja Talkamo. 

PERJANTAI
19.00 Myrskyluodon MaijaVaasan kaupunginteatterissa 
LAUANTAI Minna Canth -juhlaseminaari Vaasan Kaupungintalossa
12.00 Tervehdysten vastaanotto Peilisalissa
13.00 Puheenjohtajan tervehdys, puheenjohtaja Seija Lähdemäki, Vaasan Suomalainen Naisklubi
 Musiikkia, Vaasan Oopperakuoro, Anni Ylikallio, viulu ja Anton Ylikallio, sello
 Kaupungin tervehdys, sivistystoimen johtaja Christina Knookala
 Historian helmiä, filosofian tohtori Katja Jokinen
 Kahvitarjoilu
 Yhteiskunnan hyvinvointi lähtee kotiemme hyvinvoinnista, professori Liisa Keltikangas-Järvinen
 Musiikkia, Anni ja Anton Ylikallio
 Tasa-arvoinen yhteiskunta, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri
 Päätössanat, Suomalainen Naisliitto 
 Maammelaulu
19.00 Iltajuhla Royal Vaasan ravintola Centralissa
 Tervetulomalja
 Puheenjohtajan tervehdys
 Alkuruoka
 Musiikkia, Anni ja Anton Ylikallio
 Puhe Naiselle, professori Tommi Lehtonen
 Pääruoka
 Vaasan Jaakkoon tarinoota, Terttu Jokinen
 Musiikkia, Anton Ylikallio
 Ansiomerkkien jako
 Jälkiruoka
 Pyydetyt puheenvuorot
 Tanssiesitys, Vasamattaret

SUNNUNTAI
10.00 Suomalaisen Naisliiton syyskokous Royal Vaasan ravintola Centralin kabinetissa

Seminaariin ja syyskokoukseen osallistuminen maksaa 15 euroa. Hintaan sisältyvät Minna Canth -seminaarin väliaikatar-
joilu ja kokouskahvit. Maksu Naisliiton tilille FI28 1574 3000 0239 35 viimeistään 15.9., maksuviite 20242. Juhlaillallinen 
maksaa 47 euroa. Maksu Naisklubin tilille FI 28 152835 00105130 viimeistään 15.9.2018, maksuviite 1520. Teatterilippu 
maksaa 30 euroa. Sen samoin kuin huoneen jokainen maksaa suoraan Royal Vaasa -hotelliin. Huonehinnat: 1 hh 73 e, 
2 hh 83 e.  Sitova ilmoittautuminen yhdistyksittäin Naisklubille 15.9. mennessä sähköpostilla pirkko.koskiahde@gmail.
com tai puhelimitse 041 447 00212.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kaikki tilaisuudet, mihin osallistut, huonetoivomus ja huonetoveri sekä mahdollinen 
ruoka-allergiasi. Onnittelut ja muistamiset tilille FI11 1528 3500 2657 77.  

vaasaN suoMalaiseN NaiskluBiN 100-vuotisJuHla 
Suomalaisen Naisliiton Minna Canth -juhlaseminaari ja Vaasan Suomalaisen Naisklubin 

100-vuotisjuhla 19.–21. lokakuuta Vaasassa, Vaasan kaupunginteatterissa 

OhJELMa
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 LauaNTai 
11.00 Tasolounas Museo Militarian Tykkihallissa, Vanhankaupunginkatu 19
12.00 Tervetuloa Hämeenlinnaan, puheenjohtajat Leena Ruusuvuori, Suomalainen Naisliitto ja 
 Maija Kauppinen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys
 Päivän aforismi, kirjailija Maija Paavilainen
12.15 Museo Militaria esittäytyy, museonjohtaja Miia-Leena Tiili
 Kierros Museo Militariassa 
13.30 Munkkikahvit Museo Militarian Tykkihallissa 
14.00 Bussiretki Parolannummelle, Hattulaan ja Aulangolle 
 Sibeliuksen metsä, Eeva Kunnas, huilu 
16.00 Tauko                               
17.00 Paneeli Hämeenlinna – naisten kaupunki Raatihuoneen valtuustosalissa,  Raatihuoneenkatu 15. 
 Keskustelijat: Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi  Raukko, kaupungin 
 valtuutettu, yrittäjä Helena Lehkonen, Vekkaliikenteen toimitusjohtaja Karoliina Frank, lyseon rehtori 
 Pieta Tukkimäki-Hildén, Militarian johtaja Miia-Leena Tiili ja GalleriaKoneen toiminnanjohtaja 
 Sirpa Taulu. Juontajana sosiaalineuvos Ritva Karinsalo
18.30 Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto, Raatihuoneen juhlasali
 Kaupungin säveliä, Eeva Kunnas
 Hämäläisherkkuja Raatikellarissa, food designer Pirjo Päivärinta  
 Serenadi naisille, Hannu Riihivaara, baritoni ja Iina Harjula, piano  
 ltaruno, lausuja Tuula Salin

 SuNNuNTai
9.15 Aamuvenyttelyä rantapuistossa, asahi-ohjaaja Kaarina Hauskala 
10.00 Quo vadis, Suomalainen Naisliitto, Vaakunan luentosali
 Jäähyväislaulu
12.30 Hämeenlinna tutuksi: Hämeenlinnan taidemuseo, Sibeliuksen syntymäkoti ja/tai puisto, Vankila- 
 museo, Laurell´in konditoriakahvila 

SuOMaLaiSEN NaiSLiiTON KESäJuhLa 
9.–10. KESäKuuTa 2018 häMEENLiNNaSSa 

OHJELMA  

Kesäjuhlan järjestävät Suomalainen Naisliitto ja sen Hämeenlinnan yhdistys. 
Yhteistyökumppaneina ovat Hämeenlinnan kaupunki ja Museo Militaria. 

HÄMeeNliNNa – NaisteN kauPuNki 

Ku
va

: E
lis

a 
Pu

tt
i


