
SUOMALAISEN NAISLIITON HELSINGIN YHDISTYS  

”Kyllä se nyt on niin, että ellei tässä tehdä jotakin meidän naistemme kokoomiseksi, niin 

Hukka meidät perii.” Suomalaisen Naisliiton perustaja Lucina Hagman Maikki Fribergille 

kesällä 1905. 

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys (silloinen Helsingin Osasto) perustettiin  

Korkeasaaressa 4.6.1907 vain vuorokausi kattojärjestön perustamisen jälkeen. Helsingin 

osaston piiristä on lähtenyt moni liitossa toteutettu aloitus ja idea. 

Helsingin yhdistyksessä pidetään 

kesäkautta lukuun ottamatta jäseniltoja, 

joihin kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita 

esitelmöitsijöiksi.  Niinpä jäsenilloissa ei jo 

sääntöjen vaatimuksesta vain seurustella 

ja tavata toisia, vaan ilta jatkuu esitelmän 

jälkeen vilkkaasti keskustellen.  

Lisäksi järjestetään yhteisiä teatteri- ja 

oopperailtoja, käydään palkatun oppaan 

opastamina erilaisissa näyttelyissä ja 

päivän kestävillä kevät- ja syysretkillä, 

joskus myös naapurimaissa. 

Yhdistyksessä on neljä aktiivista kerhoa: 

Kirjalauantai, bridgekerho, laulukerho ja 

Feministinen keskustelupiiri. 

 

 

Kaikille avoin Ajankohtaisseminaari järjestetään 

helmikuussa ja  Helsingin jäsenet ovat mukana 

jokakeväisen Suomalaisen Naisliiton Minna 

Canth-seminaarin suunnittelussa.   

N. 80 osallistujaa Ajankohtaisseminaarissa Helsingin 

yliopiston kielikeskuksessa 7.2.2020 

 

 

Kalenterimerkinnät tyhjenivät maaliskuussa 2020  ja menossa oleva pandemia on 

korostanut  yhdistystoiminnan tärkeyttä.  Jokainen tapahtumakalenterissamme osoitteessa 

www.naisliittohelsinki.fi mainittu tapahtuma vaatii toteutuakseen yllättävän paljon 

vapaaehtoistyötä.  

Palvelukoti Kukkasrahasto on ollut vuosikymmeniä Naisliiton Helsingin yhdistyksen 

jäsenille rakas varsinaisen vapaaehtoistyön kohde.  Yhdistyksen jäseniä on kuulunut 

asukkaiden hyvinvoinnista ja virkistystoiminnasta vastanneeseen kodinhoitotoimikuntaan. 

Naisliittolaiset ovat mm. leiponeet kakkuja, ulkoiluttaneet asukkaita, hankkineet 

yrityskontakteillaan arpajaisvoittoja ja tuotteita myyjäisiin, olleet mukana organisoimassa 

kesäretkiä ja auttaneet niissä liikuntarajoitteisia. Ennen pandemiaa hoidettiin asukkaiden 

apteekkiasiota tai joku oli tarvittaessa mukana lääkärikäynneillä. Vapaamuotoinen Kirjapiiri 

http://www.naisliittohelsinki.fi/


toi paljon iloa asukkaille, samoin Lukupiiri, 

jossa ääneen lukijat kävivät kaksi kertaa 

viikossa ilahduttamassa kuulijoita.  Bingo-

päivä kerran kuukaudessa oli erittäin 

suosittu. 

Laulukerho on käynyt monta kertaa 

laulattamassa Palvelutalon asukkaita. (kuva 

Korkeasaaresta 110-vuotisjuhlastamme).  

Helsingin yhdistys on antanut n.10 vuotta 
rahallista avustusta Luetaan yhdessä -
verkoston toimintaan, jossa autetaan 
maahanmuuttajanaisia kotoutumaan ja 
oppimaan suomen kieltä. Hgin jäseniä on toiminut verkostossa ryhmien vetäjinä ja 
opettajina.  Avustuksia on käytetty esim. suomalaista ammattikorkeakoulututkintoa 
suorittavan oppilaan tarvitseman kirjallisuuden hankkimiseen. Maahanmuuttajat ovat olleet 
vastavuoroisesti Hgin yhdistyksen tilaisuuksissa kertomassa uudella opitulla suomen 
kielellä omasta maastaan, kulttuuristaan, harrastuksistaan ja siitä minkälaista on ollut 

sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.   
 
Helsingin yhdistyksessä haluttiin tehdä ”isompia asioita”, kun   
Suomessa alettiin saada  tietoa naisten asemasta muissa 
maissa YK:n järjestämien Naisten maailmankonferenssien 
ansiosta.   Tutkimustiedot paljastivat, että naisten osuus 
dokumentoiduista keksinnöistä  oli vain 1-2%/v. miesten 
keksinnöistä. Hgin yhdistyksen  toimikunta teki Naisliiton Minna-
lehden erikoisnumeron Keksijä-Minnan, jonka ruotsinkielinen 
versio lähetettiin kaikille Pohjoismaiden keksijäyhdistyksille ja 
sitä jaettiin Oslossa Pohjoismaiden naisasiafoorumissa 
elokuussa 1988, missä Helsingin yhdistyskin luennoi. Tiettävästi 
tämä oli ensimmäinen kerta, kun naisten luovuutta esitettiin 
uudella roolimallilla naisille, keksintöjen kautta.   
 Ensimmäinen suomeksi ilmestynyt kirja naisten tekemistä keksinnöistä ja 

vaikeuksista, joita naiset ovat kohdanneet perinteisesti miehisenä pidetyllä 

alalla. Naisliitto ja Hgin Osasto tukivat teoksen kustantamista. 

 Kun  matkustusmahdollisuudet avautuivat  Baltian maiden kansalaisille, Helsingin yhdistys  

päätti järjestää naisasiaseminaarin Baltian maiden 

johtaville naisille. Seminaari oli virolaisille, latvialaisille ja 

liettualaisille tärkeä tilaisuus avatessaan uuden ikkunan 

naisten maailmaan.  Jälkeenpäin Eesti Naised-lehden 

toimittajat sekä virolaiset naiskeksijät  asuivat Naisliiton 

huoneistossa Aurorankadulla tutkien kirjaston 

naisasiakirjoja ja ottaen niistä valokopioita kotiin vietäviksi. 

Yhteydenpito toimii vieläkin varsinkin virolaisten naisten 

kanssa, esim. Eesti Naisliit -yhdistyksen kautta.  Mm. Viron 

presidenttiehdokkaana ollut Eesti Naisliit:n puheenjohtaja 

Siiri Oviir sai ensimmäisen naisasiaa koskevan 

tietopakettinsa Suomesta ja on varmasti hyödyntänyt sitä 

poliittisella urallaan.  

Naisliittolaisia onnittelukäynnillä Kadriorgin linnassa 5.3.2020 Eesti Naisliit 100 juhlavastaanotolla 

 


