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T änä vuonna pidetään vain yksi Minna Canth-seminaari, 5.10. Jyväskylässä. Seminaareissa on aina tuotu 
tietoa asiantuntijaluennoilla naisten asian edistämiseen. Toivon mukaan tämä vuosi on vain poikkeus 
seminaarien määrän suhteen. Tämän kevään jäsentilaisuudessa saamme tietoa omaa järjestöämme kos-

kevaan tärkeään tehtävään, vaikuttamiseen viestinnän keinoilla. Jäsentapahtumalle laitoimme nimeksi: Miten 
vaikutamme – vai vaikutammeko? Suomalaisen Naisliiton teema on tänä vuonna: Naisten osaaminen yhteiskunnan 
voimaksi. Vaikuttajaseminaarissa opimme keinoja vaativan teeman toteuttamiseksi.

Minna-lehti on vaarassa muuttua kerran vuodessa ilmestyväksi paperilehdeksi ja toisen kerran netissä luettavaksi 
julkaisuksi. Minna kokee muutoksen myös päätoimittajan ja taittajan vaihtuessa. Lukijakyselyssä enemmistö oli 
kahden lehdeksi painetun Minnan kannalla. 

Tänä keväänä netissä kotisivuillamme julkaistavaan Minnaan on kertynyt monia Minna Canthin 175 -juhla-
vuoden tapahtumia eri puolilta Suomea. On ilahduttavaa todeta, kuinka Minna Canth on koko kansan Minna.

Oulun kaupunginkirjasto järjesti viisiosaisen luentosarjan Minna Canthin kunniaksi. Eniten jäseniämme 
ilahdutti tohtori Tiina Kinnusen esitelmä, missä hän kertoi Minna Canthin muiston ylläpitäjistä. Suomalaisen 
Naisliiton toimijanaiset olivat tärkeitä Minnan muiston kannattelijoita. Tiina Kinnunen kertoi Lucina Hagmanin, 
Hilja Vilkemaan ja Helle Kannilan osuudesta Minna Canthin muiston säilyttämisessä. Tilaisuudesta on kerrottu 
lisää tämän lehden sivuilla. 

Edellä mainittuun luentosarjaan Oulun kirjastolla kuului myös tekstiilitaitelija Vuokko Isakssonin esitelmä: 
Tilkkutäkistä seinävaatteeksi. Vuokko Isaksson on kirjoittanut tarinansa tähän lehteen.

Useat valtakunnalliset sanomalehdet ovat antaneet palstatilaa Minna Canthin kunniaksi. Oululainen Kaleva 
julkaisi vuoden 2018 lehdissä 5-osaisen juttusarjan Minna Canthista.

Minna Canthin juhlavuonna on ilmestynyt myös monia aiheeseen liittyviä kirjoa jopa lapsille, kuten Tuulikki 
Ritvanen on kirjoittanut tässä lehdessä.

Valtakunnallinen Minna Canth -juhla pidettiin kansallisteatterissa 18.3.2019. Juhlan järjestäjänä oli Minna 
Canthin seura. Yleisradio kuvasi tapahtuman ja se oli koko kansan katsottavissa televisiossa ja Yle-Areenassa.

Tänä keväänä pidetään eduskunta- ja EU -vaalit. Naisjärjestöjen Keskusliiton eli NJKLn teemana on Tasa-arvon 
takapakki on taitettava. NJKL on laatinut mittavan listan Suomen hallitusohjelmaksi jäsenkunnan 
käyttöön. Vaalipaneeleita on järjestetty eri paikkakunnilla erityisesti naisehdokkaille. Vaali-
paneeleista kerrotaan tässä lehdessä. Suomalainen Naisliitto on sen alkuvuosista saakka 
edistänyt tasa-arvon saavuttamista myös kansanedustajien sukupuolijakaumaan ja sitä 
työtä on syytä edelleen jatkaa.

Otin vastaan Suomalaisen Naisliiton puheenjohtajan tehtävät luottaen aikaisempaan 
kokemukseeni. 

Vaikka ajat ovat muuttuneet, puheenjohtajan tehtävät ovat edelleen vastuulliset 
varsinkin talouden suhteen. Lisänä tehtäviini on tullut Minna-lehden julkaisuvastuu, 
koska uutta päätoimittajaa lehdelle ei ole vielä nimetty. Samoin Naisten Ääni jul-
kaisun vastuu on myös liiton puheenjohtajalla. 

Muutokset koskevat myös liiton hallintoa. Puheenjohtajakauteni on yksi 
vuosi, joten seuraajasta on keskusteltava avoimesti kaikissa yhdistyksissä 
ja hallituksessa. Uusi puheenjohtaja valitaan jo Jyväskylässä Naisliiton 
syykokouksessa 6.10.2019.

Edellisellä puheenjohtajakaudellani rakennettiin pitkälle Naisliiton 
vuosisadan projektiksi kutsuttu Naisten Ääni-verkkojulkaisu. Naisten Ää-
ni on nyt toimiva ja sitä toimitetaan vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyö 
sitoo jäsenet yhteisöönsä ja sitä tehdään mielihyvin, ei vastenmielisesti. 
Kiitos kaikille teille, jotka teette vapaaehtoistyötä, erityisesti Naisten 
Äänen toimittajille, Minna-lehden toimituskunnan ja kirjastotoimikunnan 
jäsenille sekä kaikkien muidenkin toimikuntien jäsenille.

Oulussa 12.4.2019 Kirsti Ojala

Suomalainen Naisliitto on useiden muutosten kourissa
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Kansikuva: Minna Canth 40-vuotiaana, Kuopion kultturihistoriallinen museo
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Minulle on suuri kunnia pitää tä-
nään naistenpäivän puhe ja ai-
van erityisesti täällä Oulussa. 

Yli kymmenen vuoden reppureissaa-
misen aikana Oulusta on tullut minulle 
ovi kotiin - kun pääsen tänne Helsin-
gistä tai Brysselistä lentäen Helsingin 
kautta, olen jo kotona, vaikka edessä 
on vielä 250 yksinäistä ajokilometriä 
ennen omaa kotipihaa.

Tänä vuonna naistenpäivänä juh-
limme Vahvan suomalaisen naisen 
päivää ja samalla Minna Canthia; 
vahvaa ja herkkää, 175-vuotta sitten 
syntynyttä suomalaista naista. 

Minna Canth eli, rakasti, kasvatti ja 
oli itsenäinen yrittäjä 1800-luvun Suo-
messa, jonne tuulet Euroopasta olivat 
puhaltaneet uudistamisen aallon, ja 
siihen aaltoon lähtivät myös monet 
naiset mukaan yhteiskunnan eri puolil-
ta, ja heistä yksi oli siis Minna Canth. 
Hänen elinvuosisatansa oli Suomessa 
kiivaan kansallisuus- ja koulutuskes-
kustelun aikaa, jolloin meidän koulu-
tusjärjestelmämme muuttui enemmän 
kuin koskaan aiemmilla vuosisadoilla. 
Naisille vaadittiin oikeutta saada tie-
toja ja taitoja, jotka auttaisivat naista 

paremmin toteuttamaan todellisen 
kutsumuksensa, sekä ajan normien 
mukaan myös velvollisuuden kotia ja 
perhettä kohtaan.

Ei ollut Minnalla varmaankaan 
helpoin pesti, olla vahva suomalainen 
nainen aikakaudella, jolloin taisteltiin 
kovasti siitä, että miten suuri olikaan 
naisen hirsikuution liikkumavara - la-
sikatoista silloin ei osattu vielä haa-
veillakaan, kun hirsiseiniin yritettiin 
sahata tiedon ikkunoita.

2000-luvulta katsellen Minna Canth 
näyttäytyy sellaiselta, joka saavutti 
kaiken, mitä meiltä yhä edelleen vaa-
ditaan - hänestä kasvoi vahva nainen, 
joka oli jo aikanaan juhlittu kirjailija 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaka-
varainen kauppias ja samaan aikaan 
myös suurperheen äiti ja yksinhuolta-
ja. Oikea moniosaajanainen!

Yrittäjänä ja yksinhuoltajana ei ole 
mikään ihme, että hänen mielestään 
”Kuta enemmän ihmiskunta lisään-
tyy, sitä ankarammaksi käy taistelu 
olemisen puolesta. Elatuksen hankki-
minen on kaikille olennoille, eläimille 
samoin kuin ihmisillekin, oikeus ja 
velvollisuus.”

Arvoisa juhlayleisö,
Voin hyvin kuvitella, että Canth on 
aikanaan herättänyt paljon arvostelua, 
ihmetystä ja monenlaista juttua ”kylil-
lä”, mutta hän olikin rohkea ja karis-
maattinen nainen, joka sai ympärilleen 
ihailijoita - ja vihailijoita myös ;) On 
varmasti ollut ennen kuulumatonta, 
että nainen ymmärsi köyhien asemaa 
ja työväestön vaatimuksia; että kehta-
sikin tuo julkea nainen! 

Onneksi kehtasi ja toivottavasti 
kehtaamme vielä tänäkin päivänä, 
sillä me elämme teollisuuden neljän-
nen vallankumouksen aikaa. Teknolo-
gian huima kehitys ja uudet keksinnöt 
muuttavat tapojamme elää, tehdä töitä 
ja myös sitä, kuinka näemme itsemme 
suhteessa ympäristöömme. Tällaista 
muutosta ihmiskunta ei ole käynyt 
aiemmin läpi, eikä sen koko laajuus 
ja kaikki vaikutukset ole vielä lähel-
lekään nähtävissä. Niinpä itse naisena 
pitäisin lujasti kiinni siitä, mitä Minna 
Canth sanoi 1800-luvulla: elatuksen ja 
sen hankkimiseen vaadittava koulutus 
on meille kaikille ennen muuta oikeus. 

Ikäväkseni, mutta samalla haas-
taen olen huomannut varsin kirkkaasti 

MERJA KYLLÖNEN 
PUHUI MINNA CANTHIN VAHVUUKSISTA 
Teksti: Merja Kyllönen • Kuvat: Merja Kyllösen kuvakokoelmat

Merja Kyllönen Pohjois-Pohjanmaan Liiton naistenpäivän vastaanotolla.
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myös Brysselissä sen, että vaikka 1900-luvun sotien jälkeen 
työ ja koulutus olivat Euroopassa ja sitä myöten Suomessa 
tae siitä, että ei koskaan enää, niin kaikki eivät näe asiaa 
enää aivan samoin. Lunta on tuprunnut minunkin kuutiooni 
reippaasti, joskin silloin kun vielä viitsin lukea keskuste-
lupalstoja, minut nähtiin sen sortin rekkalesbona, että lasi-
kattoa kuutiossani ei ole tainnut olla enää aikoihin. Mutta 
eteenpäin lumessa, vaikka syän märkänis!

Minulle henkilökohtaisesti Minnan sanonnoista paras on 
”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta 
elämää!”. Tuon ajatuksen ja siihen sisältyvän elämännälän 
ja sisun on täytynyt ajaa sitä naista eteenpäin ja antanut var-
masti voimaa silloin, kun olisi tehnyt mieli vain lyyhistyä 
ja antaa periksi. 

Muureja murtavalla ihmisellä - olipa sitten kuka tahansa, 
on oltava oma visio ja eräänlainen sokeus ja kuurous sille, 
mitä muut sanovat tai lähinnä kauhistelevat. Pitää olla 
kiinnostunut ja utelias, ja kulkea omaa polkuansa, vaikka 
arvostelu satuttaisikin – ja satuttaahan se, kun inhimillisiä 
ihmisiä olemme. On oltava terve itsetunto käsitys omasta 
arvosta. Ja on uskallettava olla terveesti myös itserakas, sillä 
jos et itseäsi rakasta, niin kuinka voisit rakastaa toista. Se ei 
siis tarkoita sitä, että toinen ihminen on kertakäyttötavara 
ja hänet pitää painaa alas ja hyväksikäyttää, siinä tämä 
maailma on menossa väärään suuntaan. Muurit murtuvat 
kuitenkin vain, jos meistä jokaisella on vision lisäksi myös 
missio – ilman päämäärää ja tarkoitusta elämä on, kuten 
Minna Canth sen sanoi, nukkuvaa ja puolikuollutta.

Niinpä hyvät ystävät,
vielä kerran: Upeaa naistenpäivää kaikille - ollaan pysty-
päin, rohkeita, julkeitakin, toimitaan, puhutaan, uskalletaan 
sanoa, kuljetaan omaa polkuamme, mutta ei ikinä suostuta 
elämään nukkuvaa ja puolikuollutta ja elämää!

Siskoni, jos uskoit kaiken tulleen jo valmiiksi. 
Siskoni, jos uskoit nähneesi jo kaiken.

Siskoni, niitä ovia auotaan taas, niitä rivejä historian kir-
joitukseen ollaan valmiita kirjoittamaan uusiksi.

Niitä rivejä, joissa me olemme heikompi astia, huonompi 
huone, arvottomaksikin aiottu.

Ne voimat kokoavat taas joukkojaan, jotka haluavat pa-
han voimien voittavan, epätasa-arvon ja sorron nousevan.

Ne äänet kasvavat, jotka haluavat painaa meidät takaisin 
hellan ja nyrkin väliin, vain synnyttäjiksi ja imettäjiksi, 
muttei samalle arvolle ikinä äitinäkään.

He ovat valmiina väheksyen demokratiaa, oikeusvalti-
ota, ihmiskäsitystä, tasa-arvotyötä, ihmisoikeuksia ja pe-
russopimuksia, ovat valmiina kyseenalaistamaan kaiken. 
Aivan kaiken. 

Ja vielä jos siskoni kysyt, onko meillä tekemistä, onko tie-
tä raivattavana, peltoa kynnettävänä ja suota kuokittavana?

Niin jälleen uusi sarka odottaa, ettei tietämättömyyden, 
vihan ja ymmärtämättömyyden viitta laskeudu sen maail-
man päälle, jossa askeleita on otettu eteenpäin, ei taakse 
ja sivulle, kuten näyttää nyt olevan osalla tahto. 

Ja aina kun joku sanoo, feminismi, tasa-arvo- niissä on 
saavutettu jo riittävästi. Kaikkihan on jo tehtynä. 

Minä näen ne äidit nälkäisine lapsineen, ne kädet jotka 
kurottuivat pelastusveneistä apua hakien, ne lukutaidotto-
mat tytöt, jotka joutuivat hyväksikäyttäjien uhreiksi. 

Aina on tehtävää, lähellä ja kaukana. Mikään ei ole 
pysyvää, ilman tekijöitä, puhujia, uskojia, silmiä, käsiä, 
jalkoja. 

Niitä, jotka jaksavat, niidenkin puolesta, jotka luulivat 
että nyt on tarpeeksi, riittävän paljon.

Niin on iso asia, ei yksin naisten asia, naisasia ihmis-
kunnan kokoinen kysymys, ei ikinä itsestäänselvyys.

MERJA KYLLÖNEN

• Merja Kyllönen on vasemmistoliittoa edustava poliitikko. 

• Hän on syntynyt Suomussalmella ja asuu yhdessä puolisonsa ja 
koiriensa kanssa Suomussalmen Pesiökylässä.

• Kyllösen poliittinen ura on mittava: Vuodesta 2000 lähtien hän on 
ollut Suomussalmen kunnanvaltuutettu. 

• Kansanedustaja hän oli vuosina 2007-2014 ja Kataisen hallituksen 
liikenneministeri 2011-2014. 

• Euroopan parlamentin jäsen hän on ollut vuodesta 2014 lähtien.

• Koulutukseltaan Merja Kyllönen on bioanalyytikko. 

• Harrastuksikseen hän mainitsee erilaiset talkoohommat, koirat ja runot.

MERJA KYLLÖNEN 
PUHUI MINNA CANTHIN VAHVUUKSISTA 
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Minna Canth -JUHLASEMINAARI 
VAASASSA 19.3.2019

Kirsi Sand kertoi Minna Canthin elämän vaiheista.

M aaliskuun 19 päivänä 175 vuotta sitten syntyi Tam-
pereella tyttölapsi Gustaf Vilhelm Johnsonille  ja 
hänen vaimolleen Lovisa Ulrikalle. Isä työskenteli 

Finlaysonin puuvillatehtaalla mestarina ja oli vaimonsa, 
entisen kotiapulaisen, tavoin köyhistä oloista. Tyttö sai 
nimekseen Ulrika Wilhelmina. Nimi lyheni Minaksi ja 
opettajaseminaarissa nimi muuttui Minnaksi. Minnasta 
tuli ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen ja 
merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Minna on ensim-
mäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen nainen, jolla on 
oma liputuspäivä.

Minna Canth 175-juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan 
presidentin puoliso Jenni Haukio. Hänen sanoin: Minna 
Canth on vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 
puolustaja, jonka ennakkoluuloton, yhteiskunnallisiin epä-
kohtiin rohkeasti puuttuva ajattelu on esikuvallista ja in-
noittavaa yhä edelleen. Minulle Minna Canthin elämäntyön 
merkitys kiteytyy hänen sanoihinsa: ”Ensimmäinen ehto 
naisen edistymiselle on persoonallinen ja henkinen vapaus. 
Siihen perustuu kaikki muu.” Nämä viisaat sanat eivät ole 

päivääkään vanhentuneet. Ne ovat meidän aikamme naiselle 
yhtä totta kuin Canthin aikalaisille 1800-luvulla. 

Vaasassa järjestettiin Minna Canthin juhlaseminaari 
19.3.2019 Vaasan kaupungin kirjaston Draamasalissa. Juh-
lan järjestelyihin osallistuivat Vaasan kaupunginkirjasto, 
Vaasa opisto, Vaasan Suomalainen Naisklubi ry, SI Vaasa, 
Vaasan NNKY, Naisten pankki ja UN Women. Juhlase-
minaarin osallistui 101 henkilöä. Minna pyrkisi, mikäli 
eläisi, ehkäisemään lähisuhdeväkivaltaa, joten seminaarissa  
kerättiin vapaaehtoinen kolehti Vaasan ensi- ja turvakodin 
hyväksi.

Alkuun saatiin nauttia Vaasa opiston lausuntaryhmän ja luo-
van nykytanssin +65 ryhmän yhteisesityksestä. ”Naisen ääni 
-elämä kertojen kudelma”. Suomalainen Naisliitto perusti 
Suomen itsenäisyyden kunniaksi ”Naisten ääni”-verkko-
julkaisun ja Vaasassa on tähän liittyen kokoontunut kaksi 
kirjoittajakurssia. Näiden tekstien pohjalta oli tehty tämä 
esitys, usean Vaasa-opiston kurssin ja lukuisten naisten 
yhteisten ponnistelujen tulos. Esityksen oli dramatisoinut 

Teksti: Marjatta Björknäs • Kuvat: Hans Björknäs

YHDISTYSTEN 
JÄRJESTÄMIÄ 
TILAISUUKSIA MINNA 
CANTHIN KUNNIAKSI

YHDISTYSTEN 
JÄRJESTÄMIÄ 
TILAISUUKSIA 

MINNA CANTHIN 
KUNNIAKSI
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”Naisen ääni -elämäkertojen kudelma”

Annemari Vanhaviitakosken aiheena oli ”Minna Canth tänään”

ja ohjannut Riikka Paakkunainen ja koreografian oli 
tehnyt Nanna Rahikainen. Mieleenpainuva tanssin, 
laulun ja lauselmien kavalkaadi naisten elämästä viime 
vuosisadan aikana. 

Vaasan Suomalaista Naisklubia edustavan Kirsi Sandin 
esitys ”Minna Canth - äiti-kirjailija ja yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja” antoi kattavan kuvan Canthista, hänen 
perheestä, kirjallisesta tuotannosta ja vaikuttamises-
ta naisten olosuhteisiin. Esitelmän jälkeen me, koko 
yleisö, tiesimme huomattavan paljon enemmän Minna 
Canthin dramaattisesta elämästä. 

NNKY:n ohjelmanumero oli Helena Bexarin laulu. 
Hän esitti Jean Sibeliuksen Timantti hangella, Selin 
Palmgrenin Lintuselle ja Erkki Melartinin Minä metsän 
polkuja kuljen. Säestäjänä oli Anton Ylikallio.

SI Vaasaa edustava Annemari Vanhaviitakosken ai-
heena oli ”Minna Canth tänään”. Esitys antoi paljon 
pohdittavaa ja osoitti, että Minna Canth on edelleen 
varsin ajankohtainen. 

” Maailma ympärillämme kuohuu, elämme keskellä 
historiamme suurinta teknologista murrosta hyvin eri-
arvoisessa globaalisti avoimessa maailmassa, jossa 
ruuhkavuosiaan elävät naiset ovat saman taakan alla 
kuin edeltäjänsä. Canth oli 1800-luvun esimerkki ura-
naisesta, jossa rinnakkain elivät kauppias, kirjailija, 
naisasia-aktivisti ja suuren perheen huoltaja. Tämän 
päivän naisen taakkaa on kehitys helpottanut, mutta 
samaan aikaan tuonut mukanaan koko joukon uusia 
haasteita. Peruskivi ei ole edelleenkään valmis. Hän oli 
nainen, joka osasi antaa äänen niille joita ei kuulla ja 
osasi nostaa esiin asioita joita ei haluttu nähdä. Min-
na Canthin ajatusten lentokorkeus oli sellainen, joka 
kestää aikaa, hänen ajatuksensa ydin syntyy kestävän 
kehityksen ajatuksesta, arvostavasta ihmisyydestä.

Minna Canthin aika ei ole ohi!
Hän elää keskuudessamme edelleen ajankohtaisin 
ajatuksin auktoriteettinä, josta voimme olla ylpeitä.

Ei anneta sorron palata, vaalitaan yhdenvertaista 
vapautta valita ja pidetään mielessä, että se ei synny 
itsestään. Tarvitaan tekoja vastakin. Peruskiveen tar-
vitaan naisten keskinäinen luottamus ja arvostus,vain 
siten olemme voimakkaita.”

Loppupuheenvuorossa esitettiin toivomus yhteistyön 
jatkamisesta. Yhdessä saamme parhaiten tuloksia 
aikaan. Kolmannen sektorin panosta tarvitaan enene-
mässä määrin. Lisäksi tuotiin esiin, että Vaasassakin 
on ollut ja on merkittäviä naisia. Vaasan Suomalainen 
Naisklubi ry on pari vuotta sitten jättänyt kaupungin 
kaavoitukselle anomuksen muutaman kadun tai polun 
nimeämiseksi Vaasassa vaikuttaneen naisen mukaan. 
Asia on käsittelemättä, joten toivottiin, että muut 
yhdistykset vetoaisivat sisään jätetyn anomuksen 
läpiviemiseksi.
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V alokuvaajanaisten tarina alkaa 1850-luvun puoli-
välistä, jolloin valokuvassa käyminen käyntikortti-
kuvien myötä lisääntyi. Valokuva oli uusi tuote, ja 

naiset tarttuivat hanakasti toimeen, sillä ammattikuntajär-
jestelmä ei kahlinnut valokuvaajan ammattia. Naisten tulo 
alalle oli siis mahdollista jo ennen elinkeinovapautta 1879, 
jolloin molempia sukupuolia koskeva elinkeinovapaus tuli 
voimaan. 1800-luvun loppupuolella naisvalokuvaajia oli 
noin kymmenesosa. 

Naisvalokuvaajilla on pitkä, aika lailla kirjoittamaton his-
toria. Joitakin heistä Lapissa on kuitenkin nostettu esiin 
kuten Mia Green (1870–1949) Haaparannalla, Ida Björn 
(1878–1953) Torniossa ja Hildur Larsson (1882–1952) Ro-
vaniemellä. Itse olen tutkinut Rovaniemen Valokuvaamossa 
työskennelleitä Lyyli ja Hanna Auttia.

Ensimmäisiä naisammatteja olivat piian, opettajattaren, 
sairaanhoitajattaren, posti- ja pankkineitien ammatit – ja 
valokuvaajan ammatti. Perhe-elämä ja ansiotyö eivät so-
pineet yhteen, ja suuri osa naisvalokuvaajista ja muista 
valokuvaamojen naispuolisista työntekijöistä oli naimatto-

mia. Ateljeekuvausta pidettiin arvostettuna, kunniallisena 
ja taiteellisena käsityöammattina, ja sen katsottiin sopivan 
naisille paremmin kuin miehille koska naisilla oletettiin 
olevan enemmän ymmärrystä kauneuden päälle. Heitä myös 
pidettiin miehiä parempina ihmisten käsittelyssä herkäs-
sä kuvaustilanteessa. Naisten suurta määrää alalla selittää 
myös valokuvauksen tekniikkaan liittyvä käsityö siinäkin 
mielessä, että lasinegatiivit vaativat paljon käsityönä tehtä-
vää korjailua, retusointia. Se oli taitavaa kättä ja tarkkuutta 
vaativaa työtä. Halpa naistyövoima mahdollisti kohtuuhin-
taiset muotokuvat: valokuvaus oli mitä suurimmassa määrin 
käsityöajan massatuotantoa.

Minulla on missio, jossa näen valokuvaajan ja valokuvaamoapulaisen työn yhtenä 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun naisammateista. Kerroin siitä Minna Canthin ja tasa-
arvon päivänä 19.3.2019 Naisliiton Tornion yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa.

MENNEISYYDEN itsenäisiä naisvalokuvaajia

"Ateljeekuvausta pidettiin arvostettu-
na, kunniallisena ja taiteellisena käsi-
työammattina, ja sen katsottiin sopivan 
naisille paremmin kuin miehille koska 
naisilla oletettiin olevan enemmän ym-
märrystä kauneuden päälle."

Aineen taidemuseolla

YHDISTYSTEN 
JÄRJESTÄMIÄ 
TILAISUUKSIA 

MINNA CANTHIN 
KUNNIAKSI

Teksti: Mervi Löfgren (Autti) • Kuvat: Mervi Löfgren (Autti)
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”MEIDÄN MITÄTTÖMÄT MINÄMME” VASTAAVAT 
MIESVALOKUVAAJALLE 

Naiset olivat aktiivisia Suomen Ammattivalokuvaajain lii-
ton toiminnassa. Liitto perustettiin vuonna 1919, ja sen 
tarkoituksena oli valokuvaajien yhdistäminen, edunvalvonta 
sekä ”taloudelliset että tietopuoliset pyrinnöt” eli hinnoitte-
lun yhdenmukaistaminen ja koulutus. Vuonna 1923 liittoon 
kuului 96 jäsentä, joista puolet oli naisia ja puolet miehiä. 
Tämä on jo selkeä esimerkki siitä, että sukupuoleen liittyvät 
traditiot eivät kalvaneet jäsenkuntaa – ainakaan ylenpalt-
tisesti. Kun valokuvaamossa työskenteli vielä kopisteja ja 
apulaisia, jotka olivat pääosin naispuolisia, oli valokuvaa-
moalalla työskentelevistä reilusti yli puolet naisia: “…jo 
päältä katsoen voisi sanoa, että Suomessa on tällä alalla 
naisten enemmistö”, kirjoitti nimimerkki S. ammattilehdes-
sä. Tilanne oli samankaltainen myös muissa pohjoismaissa. 

Suomen Ammattivalokuvaajain liiton toimintaan osallistui 
väkeä ympäri Suomen: ”Olipa joukkoomme osunut entisiä 
ja uusia ystäviä Lapin raukoilta rajoilta, aina Kemijärveltä 
ja Rovaniemeltä asti.” Ihan harmonista nais- ja miesvalo-
kuvaajien yhteiselo ei kuitenkaan ollut. 

1920-luvulla kilpailu oli kovaa, ja joidenkin mielestä talou-
dellisessa noususuhdanteessa entistä edullisempi ja toisaalta 
helppokäyttöisempi tekniikka mahdollisti valokuvaamon 
perustamisen liian helposti. 

Asenneilmapiiriä kuvaa Suomen valokuvaaja -lehdessä 
vuonna 1923 ilmestynyt sanailu. Nimimerkki N.N. kirjoit-
ti kannanoton ”Nainen valokuvaajana”, jossa hän kysyi: 
Lieneeköhän nainen luotu valokuvaajaksi vai ovatko naiset 
luoneet itse itsensä siksi? Onkohan heillä edellytyksiä va-
lokuvausammattiin niin suuressa määrässä kun päältäpäin 
näyttää? ”Lukuisa naisjoukko” kokouksissa lienee ärsyttä-
nyt häntä, koska jo oppiaikanansa huomaa heistä jonkun-
laista pintapuolisuutta. N.N. koki, että naisilla ei suinkaan 
ollut vakavampia pyrkimyksiä valokuvaajan uralle. Jopa 
kisällinkirjan saaneet olivat hänen mielestään aikaansaa-
mattomia, huolimattomia, edesvastuuttomia, neuvottomia, 
epäitsenäisiä, epätäsmällisiä ja omintakeisuuttakin puuttui. 
Vielä hän syytti naisväkeä valokuvahintojen halpuudesta. 
Tämä oli varsinkin naimattomien naisten vika, sillä yksi-
näinen nainen elää omaa itseään varten. Kirjoittajan puo-
lustukseksi voi sanoa, että hän halusi keskustelua asiasta: 
Seuraava puheenvuoro naisille! 

Jo seuraavassa numerossa olikin naisen, nimimerkki S.:n 
vastaus miesvalokuvaajan vihamieliseen purkaukseen. 
S.:n mielestä nainen monilla muillakin aloilla on asettunut 
elämänsä huoltajaksi ja vastaajaksi ja on tunnettu jok-
seenkin itsenäiseksi. Valokuvaajana hän voi työskennellä 
itsensä riippumattomaan asemaan. Apulaisasiasta kirjoittaja 
viittasi omiin kokemuksiinsa: miesapulainen omaa kyllä 
vallan samat heikkoudet, mutta hänelle vaan on maksettava 
palkkaa puolta enempi. 

Hintakysymystä hän kommentoi muutenkin: millään 

alalla, jossa naiset ja miehet tekevät samaa työtä ei nai-
nen ole yhtä korkeasti palkattu kun mies. Se on ilmiö, jota 
sairastaa koko yhteiskunta. 

Minna Canthin sanoin ”naiskysymys ei ole ainoastaan 
naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.” 

Lopuksi S. totesi, että valokuvausala oli ikävä kyllä nai-
sistunut: vuoroviljelys olisi virkistävämpää. Hän toivoi 
valokuvausalalle sivistyneitä miehiä. Tutkijoita, tienrai-
vaajia tarvitaan, mies alotteita tekemään ja nainen niitä 
jatkamaan. Hän painotti yhteistyötä: olemme valokuvaajia, 
emme mies- tai naisvalokuvaajia. Sillä ikäväksi se teille-
kin kävisi, jos meidän mitättömät minämme kokouksista 
häviäisi. 

Myös nimimerkki Skrapo vastasi miesvalokuvaajan hyök-
käykseen: kun N.N. kirjoitusta luin rivin, luin kaks’ vereni tun-
sin kuumemmaks’. Skrapo kritisoi miesten täydellisyyskuvaa 

Tutkija, taiteen tohtori Mervi Löfgren Lapin yliopistosta oli 
Naisliiton Tornion yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa 
Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2019 luennoi-
massa "Menneisyyden itsenäisistä naisvalokuvaajista."

►
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itsestään: valokuvausalalla kysytään kestävyyttä ja kärsiväl-
lisyyttä, joiden yli mies mieluummin hyppää. Naisilla taas 
oli enemmän kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, ja he ovat omalla 
työllään, kättensä työn tuloksena ja etevyydellään saaneet 
oman liikkeen. Skrapo suomi hyväpalkkaisia miesapulaisia, 
joiden suurimpana innostuksena oli miesseura ja kapakka 
niin että kirjoittaja joutui tekemään heidänkin työnsä. Yhden 
ainoan tunnollisen miesapulaisen Skrapo tunsi, mutta hän ei 
ollutkaan mikään oikea miehen alku vaan n.s. ”mamselli”, 
joka aina puhui vaatteistansa, hatustansa ja kepistänsä. 
Kirjoittaja kehotti naisia kokouksiin ja kursseille sankoin 
joukoin, mitä olisi siellä ilman meitä. 

En ole kiinnostunut varsinaisesti siitä polkivatko naiset 
hintoja vaan siitä, miten asiasta puhutaan. N.N.:n puheen-
vuorossa ilmenee mestariuden kaikkitietävä diskurssi eli 
puhetapa. Nimimerkki S. pyrki puheenvuorossaan selvästi-
kin suojelemaan liiton yhtenäisyyttä. S. oli mitä luultavim-
min Tyyne Savia, joka omisti Atelier Parisin Helsingissä. 
Hän kuului yhdistyksen perustajajäseniin ja oli aktiivinen 
kouluttajana. Skrapo taas ”antoi palaa” kirjoittamalla roh-
keasti, suoraan ja yhtä ilkeästi kuin keskustelun aloittanut 
miesvalokuvaaja.  

Tilanne valokuvausalalla oli läh-
tökohtaisesti mielenkiintoinen. 
Järjestötoiminnassa miesvaloku-
vaajat eivät voineet olla ottamat-
ta huomioon naisvalokuvaajia, 
koska heitä oli yhtä paljon. Se ei 
kuitenkaan ollut helppoa, mistä 
N.N.:n purkauskin kertoo silloin 
kun naiset koettiin uhkaksi. Miesten saattoi olla vaikea 
asettua naisvalokuvaajan koulutettavaksi. Kaiken kaikkiaan 
valokuvaajanaisten toimet olivat maskuliinisena pidetyn 
”apparaatin” eli kameran hallinnan ja käytön kautta suku-
puolirajoja rikkovia. Toisaalta naishistoriaa kirjoitettaessa 
menneisyyden naisten toiminnan esittämisen rinnalla haas-
tavia ovat myös kysymykset naisten alistuksesta, vaientami-
sesta, vähättelystä ja sukupuolijärjestelmän jatkuvuuksista. 
Ne olivat läsnä valokuvaajan ammatissakin, mikä tulee ilmi 
edellisistä kannanotoista. 

ETSIMESSÄ NEITIKULTTUURI
Emotionaalisesti vaikuttavat valokuvat voivat vaikuttaa 
näkemyksiin menneisyydestä niin voimakkaasti, että ne 
sulkevat ulkopuolelleen menneisyyden moninaisuuden. 
Ymmärsin näin käyneen Lapin sodassa tuhotun Rovaniemen 
historiassa. Valokuvat raunioista, hävityksestä ja ankeudesta 
nimittävät paikkakunnan menneisyyttä. Lyyli (1898–1950) 
ja Hanna (1901–1996) Auttin ja heidän aikalaistensa sotaa 
edeltävä aika on jäänyt hävityksen näkymien alle myös 
mentaalisesti. 

Auttin neidit toimivat valokuvaajina perustamassaan Ro-
vaniemen Valokuvaamossa. Pääasiallisina lähteinäni ovat 
olleet heistä otetut albumikuvat ja heidän ottamansa kuvat 

muista ihmisistä. On paradoksaalista, että Lyylin ja Hannan 
omat valokuva-albumit tuhoutuivat sodassa, mutta siitä 
huolimatta pystyin kokoamaan heidän nuoruudenvuosiensa 
valokuvista laajan, noin tuhannen valokuvan arkiston. 

Olen tietoisesti kirjoittanut ja kuvannut naishistoriaa, jossa 
tunnistetaan myös menneisyyden naisten erilaisuus. Osa 
tekijän eettistä pohdintaa on näkökulman valinnan tunnis-
taminen: ottamalla päähenkilöiksi porvaristoon kuuluvat 
naimattomat naiset (joita Lyyli ja Hanna edustivat) suljen 
pois tai asetan sivuhenkilöiksi naimisissa olevat naiset, 
miehet ja lapset sekä luokka-asemaltaan erilaiset ihmiset. 
Toisaalta ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat naiset eivät 
myöskään olleet toistensa kaltaisia. Tutkimuksen kuluessa 
paljastui esimerkiksi Lyyli ja Hanna Auttin velkataakka 
heidän lunastettuaan kotitalonsa itselleen. Heidän tarinansa 
avaa porvarisluokan naisten elämän monia puolia: ”vapaus” 
ei tullut heille perintönä tai lahjoituksena. 

Minua kiinnostavat ne yhteiskunnalliset ja kulttuuriset reu-
naehdot, joiden mukaan eritoten porvariskulttuuriin kuulu-
vien naimattomien naisten oletettiin toimivan. Menneisyy-
dessä eläneistä sukulaisnaisistani löytyi juuri neitiys, jonka 

neitikulttuuriksi kaikkine 
mahdollisuuksineen – 
mutta myös vastustuksi-
neen. Käsite neitikulttuuri 
purkaa naimattomiin nai-
siin kohdistunutta halvek-
suntaa ja epäluuloa. Se tuli 
välillisesti esiin itseänikin 
tutkimuksen alussa hie-

man hymyilyttäneessä Auttin neidit -nimityksessä. 

Positiivisimmillaan neitikulttuuri avasi naisten mahdol-
lisuuksia riippumattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen 
ja liikkumiseen. Valokuvaajan ammatti emansipoi naisia: 
maskuliinisia merkityksiä sisältävä kamera oli turvana atel-
jeen ulkopuolella kuvatessa. Lyyli ja Hanna matkustivat 
Petsamoon ensimmäisten joukossa vuonna 1921, ja vuosi-
kymmenen lopulla he matkasivat Pariisiin. 

Neitikulttuurin konkreettinen ilmentymä oli naimattomien 
naisten määrä, joka 1900-luvun alusta lähtien alkoi lisään-
tyä. Auttin neitien valokuvausuran alussa 1920-luvulla nai-
mattomien naisten määrä oli suurimmillaan: yli 20-vuotiaita 
naimattomia naisia oli noin 35 prosenttia naisista. Kolmas-
osa naisista ei koskaan mennyt naimisiin. Tutkimukseni 
alussa oletin Auttin sisarten naimattomuuden olevan har-
vinaista, mutta se olikin jopa tyypillistä. 

Valokuvaajan ammatissa nykyistäkin voimakkaampi jako 
naisten ja miesten töihin rikkoontui, ja käsityöläisyyteen 
perustuvaa teknistä ammattia saattoivat harjoittaa molem-
mat sukupuolet. Tähän mahdollisuuteen naiset tarttuivat 
ainakin Rovaniemellä, jossa lähes kaikki 1900-luvun alussa 
toimineista valokuvaajista oli naisia. Valokuvauskenttä antoi 
tilaa myös varattomammista lähtökohdista tuleville naisille, 

"Positiivisimmillaan neitikulttuuri 
avasi naisten mahdollisuuksia 
riippumattomuuteen, itsemäärää-
misoikeuteen ja liikkumiseen."
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ja ahkeruudella ja kyvykkyydellä he saattoivat edetä apu-
laisesta valokuvaajaksi. Valokuvaajan ammatti mahdollisti 
myös Lyyli ja Hanna Auttin itsenäisyyden. 

Rovaniemi, joka Ilmari Kiantoon viitaten ei ollut kylä eikä 
kaupunki, edesauttoi omassa kaksijakoisuudessaan tutki-
mukseni neitien olemista ”luovassa marginaalissa”. He 
saattoivat ottaa monia epäsovinnaisia valokuvia, joista välit-
tyy ilo ja hauskanpito. Kuvat rikkovat vallattomalla tavalla 
ateljeevalokuvassa olemisen konventioita, asetelmallisuutta, 
ankaruutta ja jäykkyyttä. Valokuvat kertovat myös neitien 
siirtymisestä roolista toiseen, jolloin heidän toiminnan ti-
lansa avartui vakavasti otettavasta ammattilaisesta kohti 
ilottelua. Kuten Minna Canth kirjoitti: ”Nuoruus on ilon ja 
runouden aikaa. Runous tuottaa iloa, ilo runoutta. Ja ilo on 
välttämätön, terveellinen sekä sielulle että ruumiille.” 

Auttin neidit olivat ”uusia naisia” kotikutoisessa elämäntyy-
lissään, ja heidän valokuvistaan välittyvät viestit purkavat 
pohjoiseen yleisesti liitettyä periferisyyttä ja takapajuisuut-
ta. Paikallisesti kuvat purkavat menneisyyden näkemistä 
ahdistavina raunioina. Kun tarkastelen valokuvaajanaisia 
1900-luvun alussa Rovaniemellä, piirtyy kokokuvaan kyt-
kös naisten naimattomuudesta ja valokuvaajan ammatista. 
Niiden molempien yhteydessä voi puhua moniulotteisesta 
käsitteestä vapaus – joka tosin oli diskurssien rajaamaa ja 
säätelemää – mutta välitila kumminkin. Se piti sisällään 
monia uusien toiminnan tilojen, ja myös vastarinnan, mah-
dollisuuksia. 

Perustuu väitöstutkimukseeni Autti, Mervi: Etsimessä neitikult-
tuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä (2010)

Autin sisarukset Rovaniemeläiset Lyyli ja Hanna Autti kamarinsa ikkunalla. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat
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M inna Canthin päivän vietto on 
ollut SNL:n Oulun osastossa 
jo vuosia yksi vuoden koho-

kohdista. Tänä vuonna juhlistamiseen 
oli erityisesti syytä, onhan Minna Can-
thin syntymästä kulunut 175 vuotta.

Kokoonnuimme kello 17.00 Oulun 
pääkirjastoon jäsenille tarkoitettuun 
kahvitilaisuuteen. Kirjaston ala-aula 
ja kahvio alkoivat pian täyttyä, sillä 
Pakkala-salissa oli kello 18.00 alka-
massa Suomen ja Pohjois-Euroopan 
historian professori, dos, FT Tiina 
Kinnusen luento aiheesta Minna Canth 
suomalaisen naisliikkeen muistikult-
tuurin kohteena. Mekin siirryimme 
saliin kuuntelemaan esitystä.

Suomalaisella Naisliitolla on esi-
telmän mukaan aina ollut merkittävä 
rooli Minna Canthin nostamisessa 
muistikulttuurin kohteeksi. Jo SNL:n 
perustajajäsen Lucina Hagman kirjoit-
ti Minna Canthin elämäkerran, jonka 
ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 
1906 ja toinen osa vuonna 1911. Nä-
mä teokset perustuivat Minna Canthin 
ja Lucina Hagmanin välillä käytyyn 
laajaan kirjeenvaihtoon sekä aikalais-
ten haastatteluihin. Lucina Hagman 
kuvasi Minna Canthia soturina, jon-
ka mielestä naisasiassa oli asetuttava 
hyökkäysasentoon, puolustusasento ei 
saanut aikaan tuloksia. Teosten tavoit-
teena oli rakentaa feministinen kultti-

hahmo, jolle tulevienkin 
sukupolvien on syytä 

olla kiitollisia.
Myös SNL: pitkä-

aikainen jäsen, pu-
heenjohtaja ja sih-
teeri sekä Naisten 
Ääni –lehden päätoi-

mittaja Hilja Vilkman 
(myöh. Vilkemaa) jul-

kaisi vuonna 1931 teok-
sen Minna Canth: elämäker-

rallisia piirteitä. Samoin SNL:n 
pitkäaikainen johtokunnan jäsen Hel-
le Kannila (ent. Cannelin), joka oli 
myös Minna Canth –seuran perusta-
jajäsen ja pitkäaikainen puheenjohta-
ja, nosti Minna Canthin elämäntyön 
muistikulttuurin kohteeksi.

Minna Canthin muistoa vaalitaan 
edelleen Suomalaisessa Naisliitossa. 
SNL järjestää vuosittain 1-2 Minna 
Canth –seminaaria, samoin SNL:n jä-
senlehti on nimeltään Minna. Minna 
Canthin päivää vietetään myös useissa 
SNL:n paikallisyhdistyksissä. Toivot-
tavasti näistä perinteistä ei luovuta.

MINNA CANTHIN PÄIVÄN VIETTOA
SNL:n Oulun osastossa 19.3.2019
Teksti: Marianna Rossi • Kuvat: Ulla Törne

ˮMinna Canthin 
päivän vietto 

on ollut SNL:n 
Oulun osastossa 

jo vuosia 
yksi vuoden 

kohokohdista. 
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”Kiitos siitä, että tahdotte toimia yhteisen asiamme hyväk-
si!” Minna Canth (1844–1897) kirjoitti marraskuussa 1882 
Lucina Hagmanille (1853–1946). 

Canth oli miehensä kuoleman jälkeen muuttanut seitse-
män lapsensa kanssa Jyväskylästä Kuopioon 1880. Nyt hän 
oli kauppias ja kipakasti kantaa ottava sanomalehtinainen 
ja kirjailija.

Kirjeessä oli kysymys tyttöjen koulutuksesta. Canth 
oli opiskellut 1863–65 Jyväskylän seminaarissa ennen 
avioitumistaan. Hagman valmistui samasta seminaarista 
kansakoulunopettajaksi 1875 ja oli nyt Hämeenlinnan val-
mistavan koulun johtaja (1875–86). Naiset tiesivät toisensa 
Jyväskylän ajoilta, vielä kuitenkin teitittelivät.

Kansakoulut (1866–) olivat tasa-arvoisesti tyttöjen ja 
poikien kouluja. Mutta tytöille ja pojille yhteisiä suomen-
kielisiä yhteiskouluja lukioineen ei ollut. 

Helsinkiin perustettiin yksityinen suomalainen yhteis-
koulu 1886. Lucina Hagman oli ollut hankkeessa mukana 
ja hänestä tuli koulun johtaja. Minna Canth suunnitteli suo-
menkielisen yhteiskoulun perustamista Kuopioon. Koulu 
perustettiin 1893 ja Canth toimi sen johtokunnassa.

Kirjeenvaihto jatkui ja Lucinasta tuli Minnalle kirjeissä 
Rakas Cina. 

Suomen Naisyhdistys ry perustettiin 1884. Helsinkiläis-
tyttyään 1886 Hagmanista tuli yhdistyksen aktiivi jäsen. 
Kirjeet Kuopioon ja takaisin liittyivät yhä enemmän ”eman-
sipatsiooniin”. Kuopioon perustettiin naisyhdistys samana 
vuonna ja Minna Canthista tuli sen sihteeri.

Suomen Naisyhdistys hajosi 1892. Osa jäsenistä vaati 
radikaalimpaa toimintaa ja he perustivat naisille ja miehil-
le yhteisen Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n. Hagman 
siirtyi Unioniin.

1800-luvun lopun suureen poliittiseen ”uusjakoon” Min-
na Canth ei enää jaksanut eikä ennättänyt osallistua. Mutta 
Lucina Hagmanista tuli nuorsuomalainen ja 1906 eduskun-
tavaaleissa kansanedustaja. Hagman perusti Suomalaisen 
Naisliiton 1907 nuorsuomalaisten omaksi naisjärjestöksi. 
Nuorsuomalaisten Naisten Ääni -lehden hän oli perustanut 
jo 1905 Maikki Fribergin kanssa.

Lucina Hagman ei unohtanut Minna Canthia. Nuorsuo-
malaisen Päivälehden Nuori Suomi -joulualbumi 1897 oli 
omistettu Minna Canthin muistolle. Albumissa Hagman 
kirjoittaa Minna Canth naisasian ajajana.  Hagmanin Minna 
Canthin elämäkerta I–II ilmestyi 1906–11.

Opettaja Helmi Karjalainen teki Kuopiossa 1905 esityk-
sen muistomerkin pystyttämisestä Minna Canthille. Suo-
malainen Naisliitto kannatti ja alkoi edistää asiaa. Alkoi 
varojenkeräys, valittiin valmisteleva komitea puheenjohta-

jana Lucina Hagman. Varoja kerättiin muun muassa muis-
tojulkaisulla Minna Canthin muisto (1914). Hilja Vilkman 
(Vilkemaa) esitti Canthin muistomerkkiä Kansallisteatterin 
edustalle, mihin oli hankkeilla samaan aikaan Aleksis Kiven 
patsas.

Sitten tulivat riidat, aluepoliittisetkin, miksei Min-
nan patsas Kuopioon. Patsashankkeeseen palattiin vasta 
1930-luvulla, ensin Kuopiossa. Luonnoksia tilattiin ja niitä 
arvosteltiin. Sitten kuopiolaiset naisjärjestöt Helmi Karja-
laisen johdolla tarttuivat toimeen. Heillä oli muistomerkin 
toteuttajakin valmiina, kuulun Halosen taiteilijasuvun jäsen 
Eemil Halonen Lapinlahdelta. Valtiolta taloudellinen tuki 
heltisi vasta 1937. Ja kun Minna Canthin kuolemasta oli 
kulunut 40 vuotta, ensimmäinen veistosmonumentti Can-
thista oli Kuopiossa.

Lucina Hagman siis aloitti. Ja Minna Canth on edelleen 
perushahmo, sosiaalinen omatunto. Eikä vain Suomalai-
selle Naisliitolle. Nykyään painotetaan Canthin tuotannon 
jatkuvaa ajankohtaisuutta, tarkkanäköisyyttä, rohkeutta ja 
kansainvälisiä ulottuvuuksia.

Lähteenä mm. Liisa Lindgren, Momentum, muistomerkkien 
aatteita ja aikaa. SKS, 2000.

MINNA CANTHIN TIE SUOMALAISEN 
NAISLIITON PERUSHAHMOKSI
Teksti: Riitta Mäkelä

Emil Cedercreutzin luonnos Minnan Canthin 
patsaaksi (1933). Kuva: Kuopion kulttuurihisto-
riallisen museon kuvakokoelmat.
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FT Minna Maijala kertoi Canthista ihmisarvon puoles-
tapuhujana.  Emil Zola oli yksi Minna Canthin esikuvista. 
Yksilön kuvaamisen kautta päästään kiinni yhteiskunnal-
liseen kuvaan, myös köyhillä ja huono-osaisilla on tunteet 
ja oikeudet. Hahmoja tutkitaan psykologisesti ja olosuhteet 
vaikuttavat siihen miten henkilö nähdään. Canthin teokset 
herättivät sekä myötätuntoa että vihaa. Papit ja lääkärit eivät 
puhuneet armeliaisuudesta tuohon aikaan. Minna Maijala 
on kirjoittanut elämäkerran Herkkä, hellä, hehkuvainen: 
Minna Canth ja häneltä on myös ilmestynyt Punaiset kengät 
– Minna Canthista, rakkaudesta ja vallasta sekä  Ihmisen 
kuvia – Minna Canthin novelleja.

Ohjaaja Heini Tola pohti onko Minna Canth yhä ajankoh-
tainen näytelmäkirjailija. Tola on ohjannut viime vuosina 
kolme näytelmää (Anna-Liisa, Työmiehen vaimo ja Papin 
perhe) Teatteri Avoimiin Oviin.  Hän kertoi koulussa vihan-
neensa Minna Canthin näytelmiä ja pitäneensä niitä toivot-
toman vanhanaikaisina. Vasta löydettyään Canthin novellit  
hän löysi syviä, herkkävireisiä ihmiskuvauksia. Hän ihastui 
Minnan verbeihin. Hän on sanojensa mukaan riepotellut ja 
yksinkertaistanut Canthin tekstejä, poistanut kolmasosan 
ja niin näytelmät sopivat erinomaisesti nykyaikaan. Ne 
puhuvat köyhyydestä, eriarvoisuudesta, kirkosta, uskon-
nosta, mielenterveydestä, seksuaalisuudesta ja siveydestä ja 
todistavat, että naisen psyyke kestää myös luonnontieteitä, 
toisin kun Canthin aikana uskoteltiin.

Professori Ilkka Nummela kertoi Minnasta toiselta kantil-
ta, liikenaisena. (Ilkka Nummela: Toiselta kantilta, Minna 
Canth liikenaisena, 2004). Hän todisti monilla kalvoilla ja 
käyrillä, että Minna Canth hallitsi kaupankäynnin. Hänen 
isänsä jäljiltä kangas- ja lankakauppa oli huonolla tolalla, 
mutta Minna sai liikevaihdon kohoamaan huomattaviin 
summiin. Liikevoitto oli Minnalle tärkeämpää kuin voitto. 
Minna seurusteli ahkerasti kaupassaan asiakkaiden kanssa 
ja hän oli ensimmäinen nainen, joka puhui kauppiasko-
kouksessa. Viisaana hän teki testamentin lastensa hyväksi 
ajoissa ja kuoli lähes varattomana. Aikanaan Kanttila sitten 
realisoitiin ja myytiin Hallman-yhtiöille.

Minna Canth
SUOMALAISILLA HISTORIAPÄIVILLÄ 
9.2.2019 LAHDESSA

Teksti: Tuulikki Ritvanen • Kuvat: Tuulikki Ritvanen

Suomalaiset historiapäivät muistivat Minna Canthia hänen 
juhlavuotenaan. Aiheelle oli varattu kokonainen aamupäivä. 

minna14



minna 15

MINNA & FREDRIKA –DIALOGINÄYTELMÄ 
TAMPEREEN TYÖVÄENMUSEO WERSTAALLA

Näytelmässä tänä vuonna juhlavuottaan viettävät naiset 
Minna Canth ja Fredrika Runeberg tapaavat kuoleman 
jälkeen. He ovat saaneet some-koulutusta ja tehtävän kek-
siä ja lähettää katsojille viesti, jolla maailman voi pelastaa 
nykytilasta. Googlettamalla syntyi väärinkäsityksiä. Naiset 
huomasivat kuitenkin, että yhteiskunnalliset epäkohdat ja 
naisen asema eivät ole juuri muuttuneet.  Näytelmä oli 
osittain fiktiivinen, osin elämäkerrallinen, sekä koominen 
että liikuttava, jopa karnevalistinen. Naiset lähettivät maa-
ilmaan rakkauden kaikkivoivan viestin. 

Näytelmää esitetään myöhemmin paikkakunnilla, joissa 
Minna ja Fredrika ovat asuneet. Minna on syntynyt Tam-
pereella ja hänen isänsä työskenteli Finlaysonilla.

Käsikirjoitus ja ohjaus Virva Itäranta, Minnaa esittää 
Kirsi Numminen ja Fredrikaa Sirke Lääkkölä. Ensi-ilta 
Minnan syntymäpäivänä 19.3.2019

Tuulikki Ritvanen

NAISTENPÄIVÄ MINNA CANTHIN SEURASSA 
LAHDEN NNKY:N TALOSSA 8.3.2019
Lahden Runomaraton järjesti tilaisuuden, jossa luettiin 
Canthin ajatuksia Suvi Aholan kirjan Mitä Canth todella 
sanoi pohjalta. 
Lopuksi me yleisö saimme miettiä, mitä sanoisimme 
Minna Canthille, jos hän olisi nyt tässä.
Tässä muutamia ajatuksia:
• lasikattoja on vielä rikottavana
• miehillä on taloudellinen valta yhteiskunnassa
• monilla tytöillä menee jo paremmin, mutta mitä me 

tekisimme niille peräkammarin pojille

Tuulikki Ritvanen

Kuva: Ida Itäranta

Esiintyjät olivat Sirkku Lindstam, Anja Halonen ja
Helena Linttinen. Kuva: Tuulikki Ritvanen

Mitä sanoisimme 
Minna Canthille, jos 
hän olisi nyt tässä.ˮ

Miehillä on
taloudellinen valta 
yhteiskunnassa.

Lasikattoja on vielä 
rikottavana.
ˮ

ˮ



minna16

T ervetuliaissanat esitti Minna Canthin seuran puheen-
johtaja Elise Tarkoma. Hän toi esille sitä valppautta, 
millä Minna Canth seurasi aikaansa. Minna Canth ei 

ole kuvitelmaa, hän on totta, totesi Elise Tarkoma.

Katkelman Työmiehen vaimo-näytelmästä esittivät Juha 
Hurme ja Tomi Alatalo. Juha esitti Leena-Kaisaa ja Tomi 
esitti Johannaa. Molemmat miehet suoriutuivat hätkähdyt-
tävästi naisten rooleista.

Minna Canthin juhlavuoden suojelijan tasavallan presiden-
tin puolison Jenni Haukion tervehdyssanat sisälsivät vahvaa 
pohdintaa Minna Canthista. Hänen mielestään Minna Canth 
oli moukarin käyttäjä vailla vertaa ja sen ajan herroilla oli 
syytä levottomuuteen. Minna Canth antoi äänen äänettö-
mille, Minna Canth on nyt kaikkialla.

Välillä nähtiin katkelmia Minna Canthin näytelmistä Kovan 
onnen lapsia ja Papin perhe Juha Hurmeen ohjaamina.
Juhlapuheen piti yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Ant-
tila.  Puheessaan hän muistutti, että tasa-arvo ottaa taka-
pakkia, ellei sitä koko ajan pusketa eteenpäin. Hän otti 
esimerkin Naisten Pankista. Hän oli yksi niistä 17:sta nai-
sesta, jotka perustivat suomalaisen avustusjärjestön, Naisten 
Pankin kehitysmaiden naisten voimavaraksi. Pitää laittaa 
hyvä kiertämään, hän totesi.

Katkelma näytelmästä Agnes kuului myös ohjelmaan.
Lisäksi nähtiin yllätysvieraana Minna Canthia esittävä Roo-
sa Söderholm, jota Juha Hurme haastatteli.
Minna Canth piti lujilla haastattelijaa Kanttilan kohtalosta.

Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä -kuoroteoksen kantaesi-
tyksessä kuultiin kuorot KYN johtajanaan Kaija Viitasalo 

ja Philomela johtajanaan Marjukka Riihimäki. Kuoroteos 
pohjautui Minna Canthin teksteihin, sävellys: Anna-Mari 
Kähärä.

Minna Canth 175-juhlan järjestäjä oli Minna Canthin seura ry.

Teksti: Kirsti Ojala • Kuvat: Ulla Törne

 

Kansallisteatterin 
suuri näyttämö 

18.3.2019

Juha Hurme

Minna Canthin kipsiveistospää Suomalaisen Naisliiton 
Aurorankadun toimitilassa.
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Suomalaisen Naisliiton Tornion yh-
distys järjesti kansanedustajaeh-
dokkaille vaalipaneelin 30.3.2019 
Aineen taidemuseolla samaan ai-
kaan, kun Torniossa oli tuhansien 
kävijöiden suurpilkit. Torniossa 
pyöri eri vaalitilaisuuksissa Lapin 
huomattavimmat ehdokkaat. Minis-
teri Kai Mykkänen piipahti myös 
naisliiton vaalipaneelitilaisuudessa 
kannustamassa puolueensa ehdo-
kasta. Ajoitus vaalipaneelille oli 
oikea.

Lapista valitaan seitsemän kansan-
edustajaa. Vaalipaneeliin osallistui 
kymmenen ehdokasta eri puolueista. 
Osallistujat olivat:

Pirkka Aalto (KD), Riikka Karp-
pinen (VIHR), Kaisa Juuso (PS), 
Henna Knuuti (SDP), Katri Kulmuni 
(KESK), Kati Tervo (VAS), Tarja Van-
hamaa (KOK), Helena Wagner-Pren-
ner (SIN), Marko Vapa (Seitsemän 
tähden liike) ja Heli Trög (LiikeNyt).

Tornion yhdistyksen hallitus oli 
tehnyt esitettävät kysymykset. Kysyt-
tiin tietysti vanhustenhoidon laimin-
lyönneistä, takuueläkkeistä ja kuntien 
valvonnan vastuusta. Huolenaiheena 
oli myös alueellinen tasa-arvo. Miten 
on keskittämis- ja päivystystilanne 
Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoito-
piirien välillä? 

Syrjäytymisvaarassa olevat nuo-
ret tarvitsevat tukea. Toisen asteen 

lähiopetus on kuitenkin vähentynyt 
huomattavasti ja Meri-Lapin ammat-
tikorkeakoulupaikkojen siirtyminen 
kotikaupungeista Rovaniemelle ih-
metyttää.

Luontoa säästävä toimenpide rek-
karallia ja matkailijoita silmällä pitäen 
olisi rataliikenteen sähköistäminen 
Laurilan ja Kolarin välillä ja henki-
löliikenteen aloittaminen Ruotsiin. 
Ilahduttavaa oli, että kaikki tukivat 
ajatusta. 

Lapin ihmisiä kiinnostaa kaivos-
toiminta ja sen vaikutukset herkkään 
luontoon. Mutta ne työpaikatkin ovat 
tärkeitä ajatellen Hannukaisen kaivok-
sen avaamista Kolariin. Tässä puolu-
eilla oli eri näkemyksiä. 

LAPISSA OLI TARJOLLA 
SEITSEMÄN PAIKKAA
Teksti: Raili Ilola

Kuva: Aineen taidemuseo/JH
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S eitsenvuotiaana tiesin, että isona minusta tulee kä-
sityönopettaja – kuten tulikin. Valmistuin Helsingin 
käsityönopettajaopistosta keväällä 1968, 23-vuoti-

aana. Iloani hämmensi se, että peruskoulua oltiin suunnitte-
lemassa ja käsityönopetus oli putoamassa vanhanaikaisena 
pois opetussuunnitelmasta. Kiitos silloisen luokanvalvojani 
Pirkko Asikaisen (sittemmin Anttila), käsityönopetus sai jää-
dä ja oppiaineiden nimiksi tulivat tekstiilityö ja tekninen työ.

Pirkko Anttilasta tuli esikuvani, hänen edistykselliset ajatuk-
sensa käsityönopetuksesta saivat minusta innokkaan kuuli-
jan. Kun nyt teen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistolle, käsi-
työtieteen valinta oli itsestään selvää, sillä koko tieteenalan 
äiti on juuri Pirkko Anttila. Väitöskirjani aihe Tilkkutäkin 
nousu sängyltä seinälle on metafora sille, miten nimettö-
mästä arjen käyttötekstiilistä kehittyi taiteellisen ilmaisun 
väline ja tilkkutaiteesta tuli tekstiilitaiteen yksi polku, jolla 
on omanlaisensa monipolvinen historia.

Mutta ennen kuin olin näin pitkällä, piti elää käsityönopetta-
jan ja tilkkutaiteilijan elämä. Vuonna 2015 minulla oli sekä 

Oulussa (Galleria 5) että Kemissä (Kemin taidemuseo) laaja 
50-vuotisnäyttely. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoi-
mikunnan taidepalkinnon sain syksyllä 2017. Toimikunnan 
puheenjohtajan puheessa kerrattiin – luonnollisesti – elämäni 
tähtihetkiä: Tilkkutaiteilija Vuokko Isakssonin taiteellinen 
työ on ollut uraauurtavaa. Jo 60-luvulta lähtien hän on nos-
tanut esille naisten käden taitoa: käsityötaidetta. Lukuisten 
yksityisnäyttelyiden nimet, kuten Nainen tilkuttelee elä-
määnsä tai Sellaista se on naisen elämä, kertovat Isakssonin 
näkemyksellisyydestä naisen asemaan. Hän on pitänyt 42 
yksityisnäyttelyä ja osallistunut 74 yhteisnäyttelyyn. Hänen 
taidettaan on ollut esillä 19 maassa kolmella eri mantereella. 
Luottamustoimet ovat ulottuneet taiteilijajärjestöistä nais-
asialiittojen kautta Taiteen keskustoimikunnan jäsenyyteen 
ja valtion taideteollisuustoimikunnan puheenjohtajuuteen.

Kiitospuheessani toin esille, ettei elämä ole kellään yhtä 
juhlaa – ei minullakaan. Kun valitsee sekä opettajan että 
taiteilijan urapoluksi umpihangessa kulkemisen, tulee myös 
lunta tupaan. Vuonna 1970 muutimme Helsingistä Kemiin. 
Olin juuri tehnyt sopimuksen Kaija Aarikan kanssa, muuton 

 
elämäänsä
Teksti: Vuokko Isaksson • Kuvat: Anna-Riitta Viro
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takia sopimus jäi palauttamatta. Seuraavana vuonna minusta piti tulla 
Kemin teatterin puvustaja, tuli avioero. 1973 minut valittiin Pellon kansa-
laisopiston päätoimiseksi tekstiilityönopettajaksi, paikallisessa lehdessä oli 
uutinen: Kemin kaupunginteatterin johtajan rouva valittiin… Seuraavana 
vuonna siirryin Kemin mlk:n kansalaisopistoon, kahden lukukauden ku-
luttua sain potkut, opetin ”väärin”, vain mallista tekeminen oli luvallista, 
luovan käsityön opetus kumouksellista. Vuonna 1977 otin kahden lapsen 
yksinhuoltajana ainoan työpaikan, joka oli tarjolla ja minusta tuli naisjär-
jestön politrukki. Kadotin identiteettini. Irtisanouduin ja muutimme vuonna 
1982 uuden perheeni kanssa Ouluun. 

Elämässä on toki ollut monia onnistumisia. Syksyllä 1973 pidin ensimmäi-
sen näyttelyni Kemin taidemuseossa, kiitos museon ennakkoluulottoman 
johtajan Eini Karjalaisen ja kuvataiteilija Olavi Korolaisen kommentin, että 
olen taiteilija. Oulussa alkoi omalta tuntuvan identiteetin rakentuminen, 
minusta tuli feministi. Osa eheytymistä oli ensimmäisen kirjan Kehrää, 
kehrää tyttönen ilmestyminen keväällä 1990. Sittemmin se osoittautui 
ensimmäiseksi naisten käsityötä naisnäkökulmasta tarkastelluksi kirjaksi. 
Samana vuonna perustettiin Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry. Sen toimintaan 
osallistuin alusta lähtien – niin luovan tilkkuilun opettajana kuin taiteilijana. 
Tavoitteeni olivat kunnianhimoiset, ei itseni suhteen vaan kunnianhimo 
kohdistui tilkkutaiteen ja tekijöiden näkyväksi tekemiseen. Kaksikym-
mentä vuotta (1996 – 2015) organisoin TilkkuVirrat – nykytilkkutaiteen 
festivaalia, johon sisältyi opetusta, luentoja ja näyttelyitä. Festivaali jat-
kuu, mutta uusin voimin. Elin kuin matkalaukkusaarnaaja, vaikka opetin 
päätoimisesti tekstiilityötä Oulussa sekä ala- että yläasteilla. Sielläkin olin 
erilainen opettaja, oppilaat saivat aina päättää itse tekemisensä sisällön. Työ 
oli palkitsevaa. Vuonna 2015 olin kuraattorina Oulun taidemuseossa, kun 
tuotimme Suomeen kahdeksan amerikkalaisen eturivin taiteilijan näyttelyn 
Quilt Visions, jossa kävijämäärä oli museon siihenastisen historian toiseksi 
suurin, 9500 henkeä.

Nyt olen hidastanut vauhtia, sillä väitöskirja on ihan oikeasti kovaa työtä. 
Ammatillisesti olen saanut elää unelmaelämää, josta on kiittäminen ympä-
rilleni osuneita ihmisiä ja ehkä myös hiukan sisukasta itseäni. Väitöskirja 
on tavallaan päätepiste ammatilliselle uralleni, saan talteen paljon sellaista 
taitotietoa, joka muuten katoaisi samaan näkymättömyyteen, mihin niin 
paljon on naisten historiaa kadonnut. – Mutta ei elämä tähän lopu, mie-
tinnässä on – mitä sitten. 

VUOKKO ISAKSSON (S.1945)

• Käsityönopettajan tutkinto 1968, kasvatustieteen maisteri 2015,  
tohtorikoululainen 2016 alkaen.

• Jäi eläkkeelle Pöllönkankaan yläasteen käsityönopettajan työstä 2005.
• Kolme aikuista lasta, kolme aikuista lastenlasta, yksi lapsenlapsenlapsi.

Kuoleman portti, 2013

Elämän lanka, 2013

Globaalin markkinatalouden 
musta aukko, 2013
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S uomen Naisyhdistys, Suomen vanhin naisasiayhdis-
tys, täytti 135 vuotta. Juhlia vietettiin Naisten päivä-
nä 8.3.2019 Helsingissä. Samana päivänä aiemmin 

Naisjärjestöjen Keskusliitto organisoi keskustelutilaisuuden 
teemalla Seksuaalinen häirintä työpaikoilla. Mielenkiintois-
ta on todeta, että kun Suomen Naisyhdistys vuonna 1884 
perustettiin, eräs keskeisimpiä teemoja tuolloin oli vaatia 
alaikäisiin kohdistuvista siveellisyysrikoksista kovempia 
rangaistuksia. Ei siis mitään kovin uutta auringon alla. 

Seksuaalisuusaihetta sivuaa myös luomani käsite itsesuoje-
luvoima. Se ei ole mitattavissa eikä siten kuulu määriteltyä 
minuutta (quantified self) kuvaaviin muuttujiin, mutta teo-
riatasolla se voi ohjata myönteisiin toimintoihin.

Nuoria opetetaan terveystiedossa jakamaan terveys viiteen 
ulottuvuuteen. Myös itsesuojeluvoima hahmottuu parhaiten 

fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, seksuaalisen ja henkisen 
osa-alueen esimerkein. 

Fyysinen itsesuojeluvoima tarkoittaa niitä kehon omi-
naisuuksia, jotka mahdollistavat tarvittaessa oman itsen 
puolustamisen. Se tarkoittaa esimerkiksi vahvoja lihaksia, 
hyvää tasapainoa ja lähtönopeutta. Ominaisuuksia, joista 
jokainen, ja erityisesti jokainen nainen hyötyy. Fyysistä it-
sesuojeluvoimaa voi ja on hyvä lisätä missä iässä hyvänsä. 

Psyykkinen itsesuojeluvoima tarkoittaa mielen vahvuutta 
ja levollisuutta. Sitä tarvitaan kahdenkeskisissä vuorovai-
kutustilanteissa ja sen perustana ovat avoimuus ja suorapu-
heisuus. Psyykkistä itsesuojeluvoimaa tarvitaan erityisesti 
kaltoinkohtelun uhkatilanteissa. 

Sosiaalinen itsesuojeluvoima vahvistuu verkostoissa ja se 

ITSESUOJELUVOIMAA

Teksti: Seija Sihvola, FT • Kuva: Salli Salminen

Nykyaikamme voi hyötyä käsitteestä itsesuojeluvoima. Se on myönteisiin käytännön 
toimiin kannustava tulokaskäsite yksilötason terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Se voidaan hahmottaa myös yhdeksi suojaavista tekijöistä vanhenemisprosessiin 
väistämättä liittyvissä elämisen ja elinolojen muutoksissa.

SEIJA SIHVOLA 
SUOMEN NAISYHDISTYS RY:N 

135-VUOTISJUHLASSA 
HELSINGISSÄ 8.3.2019



on kyvykkyyttä toimia luontevasti erilaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa. Sosiaalinen itsesuojeluvoima  on harkintakykyä 
ja terveellistä itsepuolustusta ryhmävuorovaikutustilanteissa.

Seksuaalinen itsesuojeluvoima on selkeästi julkituotua 
ja ääneen sanottua tasa-arvoista seksuaalikäyttäytymistä. 
Seksuaalinen itsesuojeluvoima on osapuolten kykyä koh-
della itseään ja toista kaikissa tilanteissa samanarvoisesti 
ja toisiaan kunnioittaen. Se tunnistaa epäasiallisen käytök-
sen,mutta ymmärtää normaaliin seksuaalisuuteen kuuluvan 
laaja-alaisuuden.

Henkinen itsesuojeluvoima on tietoisuutemme korkeimmalla 
tasolla ja ymmärryksemme yläpuolella olevaa tajuntaa jo-
kaisen ihmisen arvokkuudesta. Henkinen itsesuojeluvoima 
ymmärtää, että itsesuojeluvoima on samanaikaisesti toisen-
suojeluvoimaa.

Siirrymme kovaa vauhtia kansalaisvetoiseen yhteiskun-
taan. Yksilötason vastuu ja päätäntävalta voimistuu. Kohta 
päätämme, mihin verovarojamme käytetään, mitä meistä 

tutkitaan ja mittaamme erilaisia terveys- ja sairaustekijöitä 
itsestämme. Tässä megatrendissä itsesuojeluvoima -käsit-
teelle on sijansa.

Eri asioiden ja toimintamallien kirjainyhdistelmistä  on tullut 
aktivaattoreita ja erityisesti olemme viehättyneitä englannin-
kielisistä lyhenteistä. Ne ovat juurtuneet arkipuheeseemme 
kuten vaikkapa BMI (Body Mass Index), HIIT (High Intensi-
ty Interval Training), NLP (Neuro-Linguistic-Programming), 
HDL (High Density Lipoprotein) tai vaikka AA (Alcoholics 
Anonymous). Itsesuojeluvoimakin voi sanana aueta parem-
min englanninkielisenä versiona, Self Protection Power eli 
SePPo.

SePPon muistamista voi konkretisoida ylävitos -tervehdyk-
sen avulla. Kun kämmen koskettaa tervehdysrituaalissa tois-
ta, voi halutessa muistuttaa itseään viiden itsesuojeluvoiman 
olemassaolosta ja tärkeydestä.

Ajatuksiani. Esitetty Suomen Naisyhdistyksen juhlassa 
8.3.2019

 KATU TORNIOON

Suomalaisen Naisliiton Tornion 
yhdistys ry on tehnyt esityk-
sen Irma Stormbomin kadun 

nimeämisestä Tornioon. Katu tulee 
olemaan Tornion ensimmäinen naisen 
kunniaksi nimetty katu.

Yhdistys esitti joulukuussa 2018, 
että Tornion kaupungin asemakaavaan 
merkityistä tai merkittävistä kaduista 
yksi nimettäisiin Irma Stormbomin 
kaduksi. Katu voisi sijoittua Saaren-
päähän lähelle Lapparia tai muutoin 
sopivaan paikkaan kaupungin keskei-
selle alueelle. Teknisten palvelujen 
lautakunta hyväksyi esityksen Irma 
Stormbomin kadun nimeämisestä. 

TEOLLISUUSNEUVOS
Teollisuusneuvos Irma Stormbom 
(1917 - 1985) tunnettiin Lapin Kulta 
Oy:n johtajana, Lapin puolustajana 
sekä aktiivisena vaikuttajana yhteis-
kunnallisissa luottamustehtävissä ja 

muuallakin erilaisissa järjestöissä. 
Hän sai teollisuusneuvoksen arvoni-
men vuonna 1976 ensimmäisenä La-
pin läänissä ja kolmantena naisena 
Suomessa.

YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAJA
Kotikaupungissaan Torniossa Irma 
Stormbom oli kahteen otteeseen Torni-
on kaupunginvaltuustossa sekä muun 
muassa kulttuurilautakunnassa ja ta-
louselämää tukevissa toimikunnissa. 
Lisäksi hän toimi useissa erilaisissa 
järjestötehtävissä kuten kauppakama-
rin, yrittäjäyhdistysten ja panimoalan 
yhdistysten johtotehtävissä.

Irma Stormbom perusti vuonna 
1982 kotikaupunkiinsa nimeään kan-
tavan säätiön, jonka tehtävänä on tor-
niolaisten opiskelijoiden musiikki- ja 
teatteriopintojen tukeminen.

Teollisuusneuvos Irma Stormbomista 
voi lukea lisää Naisten äänestä:

http://www.naistenaani.fi/irma-storm-
bom-lapin-kullan-aiti/
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Teoksensa lopussa Liisa Jaakonsaari 
toteaa, että Tarkoitus ei ole vaalikir-
ja. Hän ei ole ehdolla vuonna 2019 
eduskuntavaaleissa eikä Euroopan 
parlamentin vaaleissa. Vaalikirjaksi-
kin Tarkoitus olisi sopinut hyvin: Liisa 
Jaakonsaari on yksi suomalaisen poli-
tiikan moniosaajista.

Liisa Jaakonsaari syntyi vuonna 
1945 Oulussa. Hän vietti lapsuutensa 
Oulun Raksilassa. Isä oli rintamave-
teraani, joka sodan jälkeen työsken-
teli ensin Oulu Oy:llä ja myöhemmin 
kolmivuorotyössä Typpi Oy:llä. Äiti 
oli kotoisin Pohjois-Karjalasta Kiteel-
tä, josta hän oli muuttanut nuorena 
Ouluun. Ensimmäinen sytyke Liisan 
mukaanlähdöstä politiikkaan oli se, 
että hän piti suurena vääryytenä, että 
äidillä ei ollut aina varaa ostaa lääkkei-
tä sairastamaansa astmaan. Lapsuuden 
harrastuksista pitkäaikaisin oli partio-
toiminta, vaikka isä pitikin partiotoi-
mintaa ”lahtarien touhuna”. Liisan 
kodin lähellä Raksilassa asui kaksi 
kansanedustajaa. He olivat ”kunnioi-
tusta herättäviä, mustiin pukeutuneita 
herroja hattu päässä”, joille lapset ja 
vanhat rouvat jopa niiasivat.

Jo nuorena Liisa Jaakonsaarella oli 
kaksi tärkeää kiinnostuksen kohdetta: 
politiikka ja kansainvälisyys. Nuorten 
kansainvälistyminen ei 1960-luvulla 
ollut yhtä helppoa kuin nykyisin. En-
simmäisen ulkomaanmatkansa Liisa 
teki 14-vuotiaana Oulun seurakun-

tanuorten kanssa bussilla Saksassa, 
Ranskassa ja Hollannissa. Hän osal-
listui myöhemmin Kristillisen Teini-
liiton matkalle Kölniin, jonka jälkeen 
Saksa maana alkoi kiinnostaa häntä 
yhä enemmän. Lukiolaisena Liisa 
hankki myös itselleen kesätyöpaikan 
Berliinistä. Hän luki Oulun kirjastossa 
saksankielisiä lehtiä, löysi sieltä yhte-
ystietoja ja soitti lennättimestä kalliita 
ulkomaanpuheluita Saksaan. Valitet-
tavasti Berliiniin lähdölle kuitenkin 
sillä kertaa tuli este. Kiinnostus kan-
sainvälisyyteen jatkui. Globalisaatio 
kuitenkin kirkastui Liisa Jaakonsaa-
relle 1980-luvun lopulla eduskunnan 
ulkoasiainvaliokunnan matkalla New 
Yorkiin.

Ouluun perustettiin Liisan lukio-
aikana YK-yhdistys, joka tuntui sil-
tä kuin maailma olisi tullut kylään. 
Vietnamin sota ja Chilen presidentti 
Salvador Allenden murha muovasi-
vat nuorten maailmankuvaa. Lapualai-
sooppera avasi katsojilleen vaietun 
osan Suomen historiaa. Sosiaalidemo-
kraattinen nuorisoliike veti mukaansa 
monen muun nuoren mukana myös 
Liisa Jaakonsaaren. Oulun opiskelijoi-
den demariyhdistys OOSY oli hänen 
poliittinen kotinsa.

Ennen kansanedustajaksi tuloaan 
Liisa Jaakonsaari työskenteli Oulun 
ylioppilaslehden päätoimittajana se-
kä Pohjolan Työ –lehden toimittajana. 
Oulun kaupunginvaltuustoon hänet 
valittiin vuonna 1972. Valtuutettuna 
hän jatkoi vielä kansanedustajaksi tul-
tuaan aina vuoteen 1995 saakka.

Kansanedustajaksi Liisa Jaakon-
saari valittiin vuonna 1979. Vuosi 
2019 on hänen parlamentaarikon uran-
sa 40-vuotisjuhlavuosi. Eduskunnassa 
hän toimi vuosina 1979 - 2009 ja on 
sen jälkeen ollut Euroopan parlamen-
tin jäsenenä 10 vuoden ajan. Liisa 
Jaakonsaari on Suomen historian pi-
simpään palvellut naisparlamentaarik-
ko. Kansanedustajaksi hänet valittiin 
yhteensä kahdeksan kertaa.

Kansanedustajan uransa alussa 
Liisa Jaakonsaari piti kaikkia asioita 
kiinnostavina: ympäristökysymyksiä, 
koulutuspolitiikkaa, kansainvälistä 
politiikka ja aluepolitiikkaa. Liisa 
Jaakonsaari valittiin heti 2. lakivalio-
kuntaan sekä suureen valiokuntaan 
ja lisäksi eduskunnan tarkastajaksi. 

Myöhemmin Liisa Jaakonsaaren asi-
antuntijatehtävät eduskunnassa laaje-
nivat: hän oli mm. pitkäaikainen ulko-
asiainvaliokunnan jäsen ja puheenjoh-
taja sekä useiden muiden eduskunnan 
toimielimien jäsen. 

Liisa Jaakonsaari oli aktiivinen kan-
sanedustaja: hän otti rohkeasti kantaa 
ajankohtaisiin poliittisiin kysymyk-
siin ja ongelmiin. Yksi niistä asioista, 
joista Liisa Jaakonsaari muistetaan, 
oli ns. Liisan lista, jonka tavoitteena 
oli valtiontalouden parantaminen ja 
työllisyyden edistäminen. Liisan lis-
ta jakoi mielipiteitä ja toi laatijalleen 
runsaasti palautetta, mutta seuraavissa 
vaaleissa äänestäjät arvostivat hänen 
rohkeuttaan. 

SDP menestyi muutoinkin hyvin. 
Pääministeriksi tuli Paavo Lipponen, 
ja Liisa Jaakonsaari valittiin työmi-
nisteriksi. Tehtävä oli haastava, koska 
hallituksen keskeisin tavoite oli työl-
lisyyden olennainen parantaminen.  
Liisa Jaakonsaari oli tuolloin ainoa 
pohjoissuomalainen ministeri, kos-
ka Keskusta oli oppositiossa. SDP:n 
naiset olivat hyvin edustettuina hal-
lituksessa: Liisa Jaakonsaaren lisäksi 
Tarja Halonen, Sinikka Mönkäre ja 
Arja Alho. Hallitus alkoi heti työstää 
työllisyyspolitiikassa Tanskan mallis-
ta muunnettua Suomen mallia, joka 
perustui kolmikanta-ajatteluun. Liisa 
Jaakonsaari kantoi huolta myös eri-
tyisesti nuorten työllistymisestä. Hal-
litus laati uudistuksen, jonka mukaan 
alle 25-vuotiaiden tuli ottaa vastaan 
työharjoittelu- tai opiskelupaikka työ-
markkinatuen sijasta. Tämä ei ollut 
kaikille nuorille mieluinen uudistus. 
Työministeri osallistui myös Suomen 
ensimmäisen maahanmuutto-ohjel-
man valmisteluun. Kiitoksia työmi-
nisteri sai mm.  vuorotteluvapaajär-
jestelmästä. 

Euroopan parlamenttiin Liisa 
Jaakonsaari valittiin vuonna 2009 ja 
hän on nyt ollut sen jäsenenä kaksi 
kautta. Hän on parlamentin pohjoisin 
meppi.  Alkuaikoina hän pohti mm. 
kysymystä siitä, mitä EU voi tehdä 
kaikkien jäsenmaidensa ihmisten hy-
väksi. Mikä yhdisti ihmisiä Kainuusta 
Kanarian saarille? Pian hän huomasi, 
että ihmisten toiveet ja ongelmat ovat 
samanlaisia asuinmaasta riippumatta. 
Erään toisen poliitikon lauseen ”Missä 

LIISA JAAKONSAARI: 
TARKOITUS 
KIRJAPAJA
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EU, siellä ongelma” Liisa Jaakonsaari 
haluaisi kääntää toisinpäin muotoon 
”Missä ongelma, siellä EU”. EU voi 
tarjota ratkaisuja kaikkien jäsenmai-
densa kansalaisten ongelmiin. Liisa 
Jaakonsaari arvostaa suuresti myös 
EU:ta rauhan ylläpitäjänä sekä va-
paata liikkuvuutta. Toisaalta hän on 
vierastanut EU:n byrokratiaa ja pi-
tänyt hankalana kokousten pitämistä 
kahdessa kaupungissa, Brysselissä ja 
Strasbourgissa.

Kirjassaan Liisa Jaakonsaari ko-
rostaa, että seuraavia perusasioita 
ei politiikassa saa unohtaa: ihmisoi-
keudet, oikeusvaltio, vapaat vaalit ja 
moniarvoinen media. Julkisuuden ja 
sosiaalisen median merkitys on kas-
vanut. ”Julkisuus on tämän päivän 
työväentalo”, toteaa Liisa Jaakonsaa-
ri. Välineestä riippumatta tärkeää on 
arvostava vuoropuhelu ja erilaisten 
poliittisten näkemysten kunnioitta-
minen. Hänen mielestään politiikassa 
on turhaa vastakkainasettelua, joka ei 
sovi enää nykymaailmaan. Esimerk-
kinä hän mainitsee palkansaajien ja 
yrittäjien välisen ristiriidan.

Naiset saivat Suomessa ensim-

mäisinä maailmassa äänioikeuden 
ja vaalikelpoisuuden vuonna 1906. 
Ensimmäisissä eduskuntavaaleis-
sa valittuja 19 naiskansanedustajaa 
kohdeltiin julkisuudessa kaltoin: he 
olivat liian laihoja tai liian lihavia, 
pukeutuivat väärin ja puhuivat, mitä 
sylki suuhun tuo. Mutta naispoliitik-
kojen kohtelu julkisuudessa on Liisa 
Jaakonsaaren mielestä edelleen eri-
laista kuin miesten. Heidän on vaike-
ampi saada mediajulkisuutta, heidän 
epäonnistumisen mahdollisuuksiaan 
seurataan tarkasti ja onnistumisiaan 
pidetään taustavoimina toimineiden 
miesten aikaansaannoksina. Miten ja 
milloin nainen voi saavuttaa aseman 
valtiomiehenä, jonka sanaa kuunnel-
laan ja jonka näkemyksiä punnitaan 
arvostaen? kysyy Liisa Jaakonsaari.

Liisa Jaakonsaari on poliittisen 
uransa aikana nähnyt suuria usein 
erittäin nopeasti syntyneitä muutok-
sia: Neuvostoliiton hajoamisen, Ber-
liinin muurin murtumisen, Saksoen 
yhdistymisen ja EU:n laajentumisen 
itään. Asioita, joiden aiheuttamia 
muutoksia ei vielä täysin tiedetä, ovat 
mm. ilmaston lämpeneminen, äärioi-

keiston nousu ja maahanmuuton voi-
makas kasvu. Liisa Jaakonsaaren mu-
kaan muutoksissa selviävät parhaiten 
ne maat ja ihmiset, jotka tunnistavat 
muutoksen ja yrittävät vaikuttaa sen 
suuntaan.

Vaikka Liisa Jaakonsaari varoit-
taakin muutosvastarintaa aiheutta-
vasta nostalgiasta, minulle tuli kirjaa 
lukiessani usein nostalginen tunne, 
että olen kokenut samat asiat kuin 
kirjoittaja. Suurten ikäluokkien lap-
suus ja nuoruus, eri ajanjaksojen yh-
teiskunnalliset keskustelunaiheet ja 
muutokset palautuivat mieleen kirjaa 
lukiessani. Liisa Jaakonsaarella on 
positiivinen asenne menneeseen. Hän 
tuo esiin menestyksekkään poliitik-
kouransa vaiheita kehuskelematta 
itseään. Hän ei syyttele epäonnistu-
misistaan muita eikä parjaa poliittisia 
vastustajiaan. Kirjani alkulehdellä on 
Liisa Jaakonsaaren omistuskirjoi-
tus ”Mariannalle hyviä lukuhetkiä. 
8.2.2019 Liisa Jaakonsaari”. Omis-
tuskirjoitus osui oikeaan – lukuhetket 
olivat todella hyviä!

Marianna Rossi

SUVI AHOLA: 
MITÄ MINNA CANTH 
TODELLA SANOI?  
WSOY 2019

Toimittaja-kriitikko Suvi Ahola on 
jakanut kirjoituskokoelman kuuteen 
aihealueeseen, jotka olivat Canthille 
tärkeitä. Canth kirjoittaa lapsuudesta, 
rakkaudesta ja seksistä, miehistä ja 

naisista, köyhyydestä, kirjoittamises-
ta, uskosta ja epäilystä, naiseudesta 
ja vanhenemisesta, siis myös ihmisen 
yksityisemmistäkin kokemuksista.

Kirjassa on erilaisia tekstejä, kat-
kelmia näytelmistä, novelleista ja 
sanomalehtiartikkeleista, jotka Ahola 
on valinnut eri aihepiireistä ja joita 
hän myös kommentoi.  Niistä henkii 
rohkeus, joka pyrkii asioiden korjaa-
miseen toisin kuin tämän päivän ni-
mettömät some-jutut panetteluineen.
Yhteiskunnallinen tilanne teki Canthis-
ta taistelijan. Hän ei halunnut hyväksyä 
sitä, että naisilla ei ollut äänioikeutta 
eikä pääsyä yliopistoon. Naisen rahat 
oli miehen taskussa.  Ylempi yhteis-
kuntaluokka piti köyhiä tavallaan itse 
syyllisinä heikkoon asemaansa. Rou-
vasväen roposet saivat Canthin raivos-
tumaan. 

Vaikka uskonnollisuus oli Canthin 
mielestä henkisen elämän perusta, 
hän kritisoi ankarasti kirkkoa, joka 
opinkappaleisiin vedoten opasti tyt-
töjä nöyryyteen ja alistuvuuteen. Hä-
nen mielestään ei liene kohtuutonta 

vaatia hiukan runsaammalti murusia 
ihmiskunnan toisen sukupuolen osaksi 
kaikesta siitä hyvyydestä kuin toiselle 
on tarjonna. 

Canth kirjoittaa asiat suoraan, jopa 
kärjistäen: Armeliaisuus ei köyhyyttä 
lopeta. Kristillisen verhon alla piilee 
pahin pakanuus. Ei sellainen hypistele-
minen, jota te, sivistyneet naiset, työnä 
pidätte, todenperään ole mitään työtä, 
joutavan päiväistä ajan hukkaa vain.  
Tästä seuraa tietysti epäsuosioon joutu-
minen, jopa anarkistiksi nimeäminen. 

Kun tietää Canthin eläneen vain 53 
vuotta, on hänen elämäntyönsä usko-
maton. Hänen sanotaan olleen avoin, 
mutkaton, aina valmis yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja hänellä oli kiire 
saada sanottavansa julki päätä pahkaa.

Tähän mennessä olin lukenut elä-
mäkertoja ja muutaman novellin sekä 
nähnyt monta hyvää tuotantoa Canthin 
näytelmistä. Tämä kirja oli oiva tapa 
päästä sisälle Canthin taistelun ja sa-
noman ytimeen.

Tuulikki Ritvanen
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MINNA MAIJALA:  
PUNAISET KENGÄT 
OTAVA 2019

Minna Maijala, joka on tutkinut Minna 
Canthia ja hänen teoksiaan jo pari-
kymmentä vuotta, vertailee teokses-

saan Punaiset kengät Minna Canthin 
ajatuksia ja teesejä tilanteeseen ny-
kyaikana. Hän kirjoittaa luovuuden 
oikeutuksesta, mielenterveydestä  ja 
vallasta, erityisesti masennuksesta 
nykyajan sairautena, rakkaudesta ja 
ihmisarvosta. Hän kritisoi medikaa-
lisuutta ja liikaa diagnostiikkaa. Hän 
tuo rohkeasti esiin omat elämänko-
kemuksensa ja sen miten Canthin 
ajatukset olivat todella rohkeita ja 
edellä aikaansa.  Maijala on Canthin 
tavoin yhteiskuntakriittinen.

Maijala käy läpi sekä Canthin että 
monen aikalaisen teosten ihmiskuvia 
ja vertailee niitä. Samoin hän tut-
kailee nykyisen sekä lääkärikunnan 
että yhteiskunnan tarjoamia apuja 
ihmisten arkeen ja ongelmiin.

Minna Canth uskoi oikeudenmu-
kaisempaan maailmaan ja taisteli 
kaiken voimin sen puolesta. Tuskin 
hän uskoi, että maailmansota oli tu-
lossa ja onneksi hänen ei tarvinnut 

sitä nähdä. Maijala tuo esiin tämän 
hetkisen uhkaavan yleisen maail-
mantilanteen. Hän toteaa, että Canth 
olisi iloinnut YK:n ihmisoikeuksien 
julistuksesta 1948. Nyt tarvittaisiin 
uutta rohkeutta ja oikeuden puolus-
tajia.

Minna Maijala yltyy paikoitellen 
jopa julistamaan Canthin tavoin yh-
denvertaisuuden vaatimuksia. Voi-
sinpa odottaa, että hän kirjoittaisi 
vielä fiktiota, proosaa näistä aiheista, 
niin luova, kuvaileva ja sujuva on 
hänen kynänsä.  

Minna Maijala väitteli 13.4.2008 
Minna Canthin teosten ihmiskuvasta 
jalassaan punaiset kengät, taikaken-
gät. Olin silloin ylpeä kirjoittamisen 
intohimostani, en enää todistellut, että 
olin oikeutettu kirjoittamaan ja tutki-
maan, hän toteaa. Eikö kuulosta Minna 
Canthilta?

Tuulikki Ritvanen

PÄIVI LAAKSO: 
SÄÄSKENPYYTÄJÄT 
Suom. OUTI MENNA 
LIKE 2019

Torniossa vuonna 1967 syntynyt ja 
tällä hetkellä Oslossa asuva norjaksi 
kirjoittavan kuvataiteilija ja kirjailija 
Päivi Laakson romaani Sääskenpyy-
täjät (Myggfangerne, 2016) ilmestyi 
tänä vuonna suomeksi Liken kustan-
tamana.
Päivi Laakson ei-suomennettu esikois-
teos vuodelta 2001 oli nimeltään Jeg 
elsker sol. Hänen toinen romaaninsa 

Parantola (Sanatorium, 2003) suo-
mennettiin ja se ilmestyi myös Liken 
kustantamana 2004.

Sääskenpyytäjissä on keskeisenä 
miljöönä Tornionlaakso, Hyttysvaara. 
Lapsuuden ja nuoruuden kasvuympä-
ristöstä ja sen ihmisistä riittää kirjaili-
jalla jälleen kerrottavaa. Sääskenpyy-
täjät on omistettu kirjailijan omalle 
äidille, suurelle inspiraation lähteelle, 
joka osaa murresanat ja ilmaisut meän-
kielellä. Romaanin fiktiivinen äiti on 
sitten toinen tarina!

Teoksen keskiössä on kolmilapsi-
nen iäkäs pariskunta, tornionlaakso-
lainen Anja ja Yrjö Laakso. He asuvat 
Yrjön 60-luvulla rakentamassa talossa. 
Molemmilla terveys reistailee. Muis-
tisairaalle Yrjölle lääkärissä käynti ja 
sairastelu on knapsujen touhua. Anjal-
la on sairauksia vaikka muille jakaa: 
nivelreuma, luukato, selkään asennettu 
rautatanko jne. Pariskunnan elämään 
tulee muutos, kun Yrjöllä munuaiset 
pettävät ja loppu lähestyy. On tilinteon 
aika. 55 vuotta yhteistä elämää arkena 
ja pyhänä.

Heidän tyttärensä Päivi asuu Oslos-
sa. Nuorin pojista on renttu ja ateisti, 
vanhin on Vietnamissa. Päivi näkee 
lapsuudenkotinsa ja vanhempansa 
kriittisesti. 

Niin myös äiti lapsensa: 
”Kläpit on pienenä sulosia. Mutta 

ootappa vain ko net oppiva puhuhmaan 
ja kävelehmään. Tyär ei ole pelkästhään 
pienenä aiheuttanu mulle unettomia öi-
tä ja yrittäny saaha minua hengiltä. Se 
on taiteilija. Herra paratkhoon. Epä-
varma ammatti ja samanlainen hän on 
ittekki, ei minkhäänlaista hallintaa, juo 
ja polttaa tupakkaa.” 

Tornionlaaksolainen huumori on 
vahvasti omaksuttu tässä fiktiivisessä 
romaanissa. Vuorosanojen meänkieli 
vahvistaa miljöön ainutlaatuisuutta. 
Muistisairas auton ratissa, joka ei tie-
dä mihin on menossa, on kuvattu niin 
herkullisesti ja vauhdikkaasti, että piti 
oikein nauraa ääneen. Sairaalle ihmi-
selle?

Isänsä kuolinvuoteen vieressä Päivi 
muistelee epäoikeudenmukaisia ja ki-
peitä hetkiä lapsuudessaan. Isä ei ollut 
lempeä isä, kuitenkin hyvä äidille. Kos-
ka Päivi myöntää itselleen, että isä ja 
äiti olivat maailman parhaita vanhem-
pia? Ei ehkä tänään, mutta huomenna. 

Kirjailija ja kuvataiteilija Päivi 
Laakson kädenjälki näkyy myös kirjan 
moni-ilmeisessä ja fantasiamaailmaa 
kuvaavassa kannessa. Hauska kirja!

Raili Ilola
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LEENA VIRTANEN, SANNA PELLICCIONI: 
MINNA  CANTHIN USKOMATON ELÄMÄ JA 
VAIKUTTAVAT TEOT, TEOS 2018
Minnasta sukeutuu helposti tytöille loistava esikuva. Mi-
hin tahansa voi yltää jos haluaa ja uskaltaa. Tulee mieleen 
Peppi Pitkätossu, rohkea rajojen rikkoja, mutta hieman 
laajemmassa merkityksessä.

Kirja kertoo lyhyin tekstein Minnan elämän tärkeimmät 
käänteet ja ajatusmaailman, jota vahvistaa oivallinen kuvi-
tus.  Minnan ajatukset erillisinä laatikoina antavat varmasti 
pienille tytöille ihmetyksen ja innostuksen aiheita. Kaiken 
lisäksi kirja osuu ajan henkeen; Minna ei todellakaan ole 
historiaa.

Kirjassa on monta ehdotusta, kuinka sitä voisi käsitellä 
koulussa tai päiväkodissa. 

ELINA LAPPALAINEN, ILONA PARTANEN: 
IHMEELLINEN MINNA JA SUOMALAISET 
SUPERNAISET, TAMMI 2018

Kekseliäästi kehrätyn tarinan mummi houkuttelee kaksi 
koulutyttöä etsimään ihmevoimakiviä ranneketjuihinsa ja 
samalla tutustumaan eri alojen rohkeisiin ja menestyksek-
käisiin suomalaisiin naisiin.  Kertomukseen on sujautettu 
aimo annos maamme kehityksen historiaa, joka ihmetyttää 
tyttöjä. 

Tähän kirjaan ovat Minnan lisäksi päässeet kehitysbio-
logian ja kantasolujen tutkija Irma Thesleff, supermatemaa-
tikko Liisi Oterman,  presidentti Tarja Halonen, taiteilija 
Tove Jansson ja Armi Ratia. Heitä kuvaavat ominaisuudet 
sinnikkyys, uteliaisuus,  tiedon jano, iloinen mieli,  itseluot-
tamus ja villi mielikuvitus, jotka antavat pienelle lukijalle 
voimaa tulevaisuuden rakentamiseen.
Jopa alkaa tytöilläkin sujua läksyjen teko! 

 
SUOMALAISISTA SUPERNAISISTA
Minna Canthin juhlavuosi on tuottanut monta Minna-kirjaa, jopa kaksi 
kuvakirjaa lapsille. Suhtauduin hieman varauksellisesti kirjoihin etukäteen, 
mutta saatuani ne käsiini, ilahduin suunnattomasti. Tässä meille mummoille 
ja äideille upeat kirjat jälkikasvullemme ja sukulaistytöille.

Teksti: Tuulikki Ritvanen
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E ivätkö naiset sitten näy politiikassa? Onko tasa-ar-
vo saavutettu? Suomalaisen Naisliiton Helsingin 
yhdistyksen perinteisessä helmikuun seminaarissa 

8.2.2019 kerrattiin politiikan naisten historiaa ja päivitettiin 
nykytilannetta.

Markku Jokisipilä, Turun yliopistossa toimivan Edus-
kuntatutkimuksen keskuksen johtaja, huolehti seminaarin 
historiaosion yltämisestä nykyaikaan.

Suomen naiset ja miehet saivat yleisen ja yhtäläisen ääni-
oikeuden 1906 ja eduskuntavaalit olivat 1907.  Ensimmäiset 
19 naiskansanedustajaa v. 1907–08 olivat poliittisen tasa-ar-
von edelläkävijöitä kansainvälisestikin. Tasa-arvon juuret 
ovat Jokisipilän mukaan vanhassa maatalousyhteiskun-
nassa, jossa tarvittiin sekä naisten että miesten työpanosta. 

Vuonna 2015 valitussa eduskunnassa naisia on 83 eli  
41,5 % kaikista 200 edustajasta. Ei vielä puolet. Naisten 
osuus on kuitenkin kasvanut 110 vuoden aikana liki kaikissa 
vaaleissa. Mutta edelleenkin ollaan matkalla kansanedusta-
jien määrällä mitattua sukupuolten tasa-arvoa. 

Suomen hallituksissa ensimmäinen naisministeri oli Mii-
na Sillanpää, II sosiaaliministeri Tannerin hallituksessa 
1926–27. Seuraavat olivatkin vasta sotien jälkeen, salkuton 
ministeri Hertta Kuusinen Pekkalan hallituksessa 1948 ja 
sosiaaliministeri Tyyne Leivo-Larsson Fagerholmin halli-
tuksessa 1948–50.

Sosiaali- ja opetusalat ”kuuluivat ” pitkään naisministe-
reille, muut alat miehille. Tämän perinteen murtuminen oli 
hidasta. Ensimmäisiä murtajia olivat Vieno Simonen II maa-
talousministerinä 1956–57, Inkeri Anttila oikeusministerinä 
1975 ja Pirkko Työläjärvi kauppa- ja teollisuusministerinä 
1981–82.  Viimeinen ”miehinen ministeriö” murtui, kun 
hallituksen valtionvarainministeriksi nimitettiin Jutta Ur-
pilainen 2011–14. 2000-luvun hallituksissa naisministerien 
osuus on ollut keskimäärin 47 %.

Anneli Jäätteenmäki oli ensimmäinen nainen päämi-
nisterinä 2003, Riitta Uosukainen ensimmäinen nainen 
eduskunnan I puhemiehenä 1994–2003 ja Tarja Halonen 
ensimmäinen nainen tasavallan presidenttinä 2000–12. 

Mutta numerot ovat pintatasoa, totesi Jokisipilä prosent-
tilukujen sarjan jälkeen. Hän muistutti, että sukupuolten 
tasa-arvoa tulee tarkastella myös julkisen hallinnon ulko-
puolella. Kuten työnantajien ja -tekijöiden keskusjärjestöis-
sä, joiden johtopaikoilla naisten osuus on edelleen pieni.

Miten nainen kokee poliittisen johtajuuden? Tähän Jo-
hanna Mäkelä etsi vastauksia haastatellessaan väitöstutki-
mustaan (Tampere 2018) varten 18 politiikan johtonaista.

Poliittinen johtajuus edellyttää aina monien roolien ja 
viestinnän hallintaa. Mutta Mäkelän mukaan naisjohtajille 
se on lisäksi jatkuvaa tasapainoilua johtajuuteen liitettyjen 
mielikuvien ja käsitysten välillä. Vanhat miehiset johtajuus-
mallit jatkavat sitkeästi olemassaoloaan niin poliitikkojen 
työssä kuin julkisuudessakin. 

NAISTEN OSAAMINEN NÄKYVÄKSI 
POLITIIKASSA: 
tutkijoita ja kokemusasiantuntijoita

Markku Jokisipilä Suomalaisen Naisliiton Helsingin 
yhdistyksen seminaarissa Naisten osaaminen näkyväksi 
politiikassa 8.2.2019.

Teksti: Riitta Mäkelä • Kuvat: Riitta Mäkelä
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Tutkimuksen naiset olivat rakentaneet – roolimalleis-
ta huolimatta – työskentelyynsä kukin omanlaisensa 
johtajuuden.

Julkisuus, suuri yleisö ja media koettiin ongelmal-
lisempana. Otsikot huutavat helposti: ”Miten tytölle 
käy!” Poliittisiin naisjohtajiin kiinnitetään huomiota eri 
tavoin kuin poliittisiin miesjohtajiin. Julkisuuskuva on 
vahvasti sukupuolittunut. Johtajuuden alussa pelisään-
nöt suhteessa mediaan ovat välttämättömiä.

Seminaarissa Elina Lepomäki, Veronica Honka-
salo ja Liisa Jaakonsaari edustivat poliitikkonaisina 
todellisia kokemusasiantuntijoita. Lepomäki on ollut 
kansanedustajana 2014 alkaen, Honkasalo Helsingin 
kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2012 sekä Jaakonsaari 
Oulun kaupunginvaltuutettuna 1972–92, kansanedus-
tajana 1979–2009, työmisterinä Lipposen 1. hallituk-
sessa 1995–99 ja Euroopan parlamentin jäsenenä 2009 
lähtien.

Lepomäki haastoi naisten koulutuspolkuihin enem-

män monen alan opintoja ja kansainvälisyyttä, koska 
naiset edelleen valitsevat koulutuksensa pääasiassa ns. 
naisaloilta. 

Kaikki kolme naispoliitikkoa painottivat ihmisoi-
keuksia ja velvollisuuksia enemmän kuin vain naisten 
oikeuksia. Kärjistyneestä nais-/mieskeskustelusta pitäisi 
päästä.

Nämäkin naispoliitikot ovat kokeneet, että politiikan 
vanhat käytännöt ja julkisuus kulkevat jälkijunassa, kun 
on kysymys naisista poliitikkoina. Julkisuus arvottaa 
eri tavalla naisia ja miehiä. Nykyajan julkisuus on 
sosiaalinen media, some, joka Jaakonsaaren iskevästi 
määrittelemänä on nykyajan ”kirkko, työväentalo ja 
seurojentalo.” Lisäisin itse tähän vielä ”tuomioistuin.” 
Klikkausten määrä ratkaisee.

”Pohjoismainen hyvinvointivaltio on naisen paras 
ystävä”, Liisa Jaakonsaari tiivisti naispoliitikon arvot 
ja tavoitteet. Seminaarin muutkin alustajat ja yleisö 
tuskin olivat eri mieltä. 

Veronica Honkasalo ja Liisa Jaakonsaari uunituoreine kirjoineen Suomalaisen Naisliiton 
Helsingin yhdistyksen seminaarissa 8.2.2019 Naisten osaaminen näkyväksi politiikassa.

ˮPoliittisiin 
naisjohtajiin 
kiinnitetään 

huomiota eri tavoin 
kuin poliittisiin 
miesjohtajiin. 
Julkisuuskuva 

on vahvasti 
sukupuolittunut.



minna28

LAUANTAI

12.30  Ilmoittautuminen

13.00 Musiikkia,
 huilisti, runoilija Johanna Kärkkäinen

 Seminaarin avaus, 
 Suomalaisen Naisliiton Jyväskylän osasto ry:n puheenjohtaja Liisa Temisevä

 Jyväskylän kaupungin tervehdys

 Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön myöntämän Minna-palkinnon luovutus, 
 säätiön puheenjohtaja Marja-Riitta Tervahauta

 Verson yrittäjätarina, 
 Katriina Pilppula

 Nainen yrittäjänä miehisellä alalla, 
 liikenneneuvos Kaija Taipale

14.30 Kahvitauko

 Nuori Nainen, 
 huoltoasemayrittäjä Marit Mertsalmi, Neste -kauppias

 Keskustelua naisten yrittäjyydestä yhteiskunnan voimana

 Musiikkia, 
 lauluryhmä Jännät

 Päätössanat, 
 Suomalaisen Naisliiton puheenjohtaja Kirsti Ojala

19.00  Illanvietto hotelli Verson ravintola Silmussa 
 Mukana tietokirjailija, kamarineuvos Erkki Fredrikson

SUNNUNTAI

10.00  Suomalaisen Naisliiton syyskokous, hotelli Verson kokoustila Kerkkä

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin tuula.riipinen@aulalkv.fi tai tekstiviestillä p. 0405039152.
Maksut 31.8.2019 mennessä tilille FI 0910453000146422 viite 31082.
Majoitus: 1hh/80 e, 2hh/90 e. Varaustunnus Suomalainen Naisliitto, 31.8.2019 mennessä p. 014333999 Hotelli Verso tai 
email info@hotelliverso.fi  Seminaarimaksu 20 e, sis. iltapäiväkahvin, illallinen 38 e, erikoisruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä. 

NAISTEN YRITTÄJYYS YHTEISKUNNAN VOIMANA
Suomalaisen Naisliiton Minna Canth -seminaari Jyväskylässä 5.10.2019 klo 12.30 – 17.00 

Jyväskylässä hotelli Versossa, Kauppakatu 35.

OHJELMA

Kuva: Jyväskylän kaupungin kuvapankki, Merja Huovelin


