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SuomaLaiSeN NaiSLiitoN toimiNtaa v. 2022

SNL:n hallitus 2022: Eturivissä vas. Marianna Rossi (Oulu), Eva Tervonen (puheenjohtaja), Marja-Riitta Tervahauta (Tornio) ja  Mai Anttila 
(Helsinki). Takarivissä vas. Nuppu Rouhiainen (Helsinki) , Raili Ilola, (Tornio), Vuokko Kangassuo (Vaasa) ja Ritva Karinsalo (Hämeenlinna).   
Kuvattu liiton syyskokouksessa lokakuun lopussa 2021.  Kuva Kirsi Sand 

Naisliiton v. 2022 toimintasuunnitel-
massa sanotaan, että liitto panostaa 
jäsenten osallisuuden ja osallistumi-
sen kokemuksen vahvistamiseen. 
Menestyvän naisjärjestön voima on 
osallistuva ja sitoutunut jäsenistö. 

Tätä aiomme toteuttaa iloisesti juhli-
malla 115-vuotista taipalettamme. 
Vuoden aikana järjestetään juhlia ja 
tapahtumia ympäri Suomea. Jäsen-
yhdistysten kevään tapahtumista voit 
lukea tämän tiedotteen sivuilta. 

Naisliitto osallistuu 19. maaliskuu-
ta Helsingissä, Oodissa Kanttila 
ry:n Minna Canth -tapahtumaan. 
Tilaisuudessa esitellään Naisliittoa ja 
suurinta hankettamme Naisten Ään-
tä. Naisten Ääni -hanke on kerännyt 
melkein tuhat suomalaisten naisten 
elämäkertaa ja kerääminen jatkuu 
edelleen.

Naisliiton sääntömääräiset kokouk-

set pidetään Helsingissä 24.4.  ja 
Torniossa  23.10.2022.

Tämän vuoden suuret ‘rutistukset’ 
ovat Saavutettavuus-projekti, josta 
on erillinen selostus tässä tiedottees-
sa, ja jäsenistölle suunnattu kysely, 
joka tehdään myöhemmin keväällä. 
Kyselyllä pyrimme selvittämään 
teidän, jäsenten, mielipiteitä Nais-
liitosta, toiminnastamme ja siitä, 
miten toimintaa pitää kehittää. Ky-
symme, mitkä ovat jäsenten odotuk-
set ja toiveet.

Naisliiton viestintää ja tiedottamis-
ta kehitetään edelleen. Viime vuon-
na perustettiin mediaryhmä, jolla 
kehitetään liiton ja jäsenyhdistysten 
välistä tiedonkulkua, ja koulutuk-
sella parannetaan viestintäosaamis-
ta. Facebook-sivujen päivittämistä 
lisätään. Viime vuonna aloitimme 
liiton FB-sivujen lisäksi Minna-
lehden FB-sivut täydentämään vain 
kerran vuodessa ilmestyvän paperi-

sen lehden tiedotusta. Tämä edessäsi 
oleva Minna-tiedote ilmestyy tänä 
vuonna kolme kertaa ja on myös osal-
taan täydentämässä Minna-lehteä. Ar-
jen viestit ovat enenevässä määrin 
netissä. Kotisivujen päivittäminen 
on käynnissä. Syksyllä aloitimme ta-
pahtumien tallentamisen Naisliiton 
omalle youtube-kanavalle. Sisältöä ei 
vielä ole paljon, mutta mahdollisim-
man monet tapahtumat on tarkoitus 
taltioida sinne. Tähän kaikkeen 
odotamme jäsenten aktiivista osallis-
tumista, ehdotuksia ja kommentteja.

Tammikuussa pääsimme äänes-
tämään ensimmäisissä aluevaaleissa 
(paitsi helsinkiläiset). Myöhemmin 
tänä vuonna alamme valmistautua 
seuraaviin eduskuntavaaleihin, jotka 
ovat keväällä 2023. Saavutettavuus-
projektimme antaa varmasti hyviä 
vinkkejä kampanjointiin.

         Eva Tervonen
         puheenjohtaja
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PuheeNJohtaJaLta
Suomalaisen Naisliiton tämän 
vuoden teema on osallisuus ja osal-
listuminen. Molemmat on tarkoitet-
tu meille kaikille. Osallisuus on 
yhteisöllisyyttä, yhdessä olemista ja 
yhdessä toimimista, elämistä toinen 
toisemme kanssa. Se on välittämistä. 
Osallistuminen on mukaan tuloa, 
mukana olemista ja jälleen, yhdessä 
tekemistä. Aktiivisuus yhteisen 
päämäärän saavuttamiseen on kanta-
nut meitä pitkälti yli vuosisadan.

Me olemme yhteisö. jolla on yhteiset 
tavoitteet ja suunnitelmat. Pari viime 
vuotta on mennyt ‘sisätiloissa’ me-
netelmiä hioen. Nyt on aika,  ja näyt-
tää siltä, että on myös mahdollisuus 
pian ryhtyä kohtaamaan toisemme 
kasvokkain.

Tämä vuosi on Suomalaisen Naislii-
ton juhlavuosi. 115 vuotta on mit-
tarissa. Juhlitaan sitä innokkaasti 
ja juhlimisesta nauttien eri puolilla 
Suomea. Jäsenyhdistykset Helsingis-
sä, Jyväskylässä, Oulussa ja Torniossa 
täyttävät myös 115 vuotta. Niissä 
juhlitaan varmasti. Hämeenlinnan 

ja Vaasan yhdistykset ovat luvanneet 
järjestää ilonpitoa meille myös.

Ollaan osallisia ja osallistutaan!

13.2.2022
Eva Tervonen

Eva Tervonen. Kuva Kirsi Sand

Naisten Ääni -verkkojulkaisuun tu-
lee verkalleen uusia tarinoita, kiitos 
kaikista teksteistä.

Odotamme innolla 1000:netta tari-
naa, josta puuttuu vielä 42. 
Keräämme nyt myös ennen itsenäi-
syyden aikaa eläneiden suomalais-
ten naisten lyhytelämäkertoja. Lai-
toimme etusivulle uuden keltaisen 
laatikon, mistä löytyy 1700–1800 
-lukujen naisten tarinoita.

Naisliitolla on n. 500 jäsentä, jokai-
sella Teillä on oma tarina, kirjoitta-
kaa ajoissa muistiin!

Lukekaa upeita tarinoita Naisten 
Äänestä! www.naistenaani.fi

     Teksti Kirsti Ojala 
     Naisten Ääni -toimikunnan pj

Joutsenkuvio alkuperäisten Naisten Ääni 
-lehtien kannesta

Suomalainen Naisliitto    Jäsentiedote 1/2022   ilmestymispäivä 23.2.2022. toimittaja Kirsi Sand  050 3373352  
kirsi.sand@gmail.com , minna@suomalainennaisliitto.fi . Työryhmä   Eva Tervonen,  eva.tervonen@suomalainennaisliitto.fi  
sekä  Minna-lehden toimitusneuvosto ja  Suomalaisen Naisliiton viestintätoimikunta,

Suomalaisella Naisliitolla, sen jä-
senyhdistyksillä ja Naisten Ään-
ellä on kotisivut, joiden osoitteet 
alla.

Naisliiton verkkosivuilla on linkki 
Minnaan ja iso joukko muita hyö-
dyllisiä linkkejä.

Liitto ja suurin osa sen jäsenyhdis-
tyksistä sekä Minna löytyvät myös 
Facebookista.  Käy tutustumassa 
ja tykkäämässä ja jaa julkaisuja ja 
linkkejä! 

Näin yhä isompi joukko toiminnas-
tamme ja tavoitteistamme kiinnos-
tuneita löytää meidät. 

Tutustu kotisivuihin, tykkää ja jaa linkkejä Facebookissa! LINKIT:

https://www.suomalainennaisliitto.fi/
https://www.naistenaani.fi/
https://naisliittohelsinki.fi/
https://naisliittohameenlinna.fi/
https://www.naisliittojyvaskyla.fi/
https://oulunnaisliitto.fi/
https://www.naisliittotornio.fi/
https://vaasansuomalainennaisklubi.fi/

Suomalaisen Naisliiton 115-vuotis-
juhlalogo

Vasemmalla Naisliiton 
juhlavuoden 
FB-profiilikuvakehys. 
Liitä se omaan profiili-
kuvaasi. Kehyksen voit 
ladata liiton kotisivulta!Kehyksessä opn lankamainen piirroskuva. 

Suunnittellu graafikko Mari-Johanna Kettula
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Minna Canthin syntymäpäivää ja 
tasa-arvon päivää juhlitaan keskusta-
kirjasto Oodin Maijansaliin lauan-
taina 19.3.2022 klo 10.30-16.00.

Päivän avaa  klo 10.40 emerita pää-
toimittaja ja Naisten Pankin aktiivi 

Reetta Meriläinen, joka  puhuu aina 
ajankohtaisista asioista, vapaudesta ja 
tasa-arvosta.

Oodissa esitellään myös Minna  Cant-
hin talo Kanttila -hanketta kaikille 
avoimessa keskustelutilaisuudessa.

 
Päivän aikana keskustelua, konsertti, 
monologi.

Suomalainen Naisliiton puheenvuoro 
on klo 13.30-13.45

Lähetystä voi seurata myös You-
Tubesta Minna Canthin talo Kant-
tila.

Oodin Maijansali on kirjaston en-
simmäisessä kerroksessa ja sinne on 
esteetön pääsy, osoiteTöölönlahden-
katu 4, 00100 Helsinki

”Kaikkea muuta, 
kunhan ei vaan nukkuvaa, 
puolikuollutta elämää.” 
Minna Canth

Naisliiton Tornion yhdistys teki 
lokakuussa jäsenmatkan Kuopioon 
ja vieraili tällöin myös Minna Canthin 
kotitalossa Kanttilassa. Toiminnan-
johtaja Anja Lappi otti naisliittolaiset 
vastaan talon ensimmäisen kerroks-
en salongissa, joka on kunnostettu 
samoin kuin toimistotilat. Saimme 
käväistä myös talon toisessa ja kol-
mannessa kerroksessa toteamassa 
talon huonon kunnon. Toisen ker-
roksen huoneista tapetit olivat ris-
paantuneet ja seinäpinta lohkeillut, 
ullakkokerroksen lattiaa peitti pulun 
paska. Myös muutama vuosi sitten 
tehty talon ulkomaalaus lohkeilee, ja 
sisäpiha on kokonaan purettu. Min-
na Canthin aikaiset huonekalut ovat 
viereisessä Korttelimuseossa. 

Kaiken yllä leijuu pelko, että 200 
vuotta vanha talo puretaan, sillä 
kaupungin kanssa neuvottelut eivät 
ole edenneet. Valtio ei tule mukaan, 
koska alue eli kaupunki ei ole mu-
kana.  

Purkamista torjumaan on perustettu 
yleishyödyllinen, aatteellinen yh-

distys, Minna Canthin talo ry, jonka 
energinen toiminnanjohtaja on Anja 
Lappi. 

 ”Tavoitteenamme on kunnostaa talo 
tasokkaaksi, kansainväliseksi kult-
tuuri- ja residenssikeskukseksi”, hän 
kertoo. ”Haluamme vaalia Minna 
Canthin henkistä perintöä ja luoda 
Kanttilasta elävä taiteen, tieteen ja 
tasa-arvon talo. Suunnitteilla on 
elvyttää Minnan salonki sekä raken-
taa taidenäyttelytilat, näyttämö sekä 
työhuoneet kirjailijoille ja taiteili-
joille.” 

Tähän tarvitaan ammatti-ihmisiä, 
paljon euroja ja Minna Canthin 
ystäviä.  Kannattajiksi on saatukin 
runsaasti kulttuurihenkilöitä: Atso 

tue KaNttiLaa Ja 
liiTy TukijäSENEkSi

Almila, Adolf von Wright, Sirpa Käh-
könen, Juha Hurme, Minna Mai-
jala… 

Vajaa 90 vuotta sitten kuopiolaiset  
naisyhdistykset ja Suomalainen Nais-
liitto keräsivät talkoovoimin varat 
Minna Canthin patsaaseen Kuopiossa. 
Nyt kerätään rahaa Kanttilan muutos- 
ja kunnostustöihin sekä Minna Canth 
-akatemian käynnistämiseen. Lah-
joituksen voi tehdä suoraan Kanttilan 
tilille.   

Kanttila tarvitsee myös yksityisiä tuki-
jäseniä. Jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi, 
ja liittyä voi sähköpostitse. Liittymislo-
make löytyy Kanttilan verkkosivuilta 
osoitteessa info@minnacanth.fi .       

        Teksti Maija Kauppinen

Kanttila syksyllä 
2021. Kuva  

Tornion yhdis-
tyksen matkalta, 

Raili Ilola
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JäSENyHDiSTykSET TiEDOTTAVAT
HElSiNGiN yHDiSTyS

HäMEENliNNAN 
yHDiSTyS

Kunta-alan johto  naisistuu  

Hämeenlinnan naisliittolaiset viet-
tivät 25-vuotisjuhlaansa marraskuise-
na tiistaina Inkalan kartanossa 
Hattulassa teemalla yhteistyötä yli 
puoluerajojen.  Osanottajia oli 30 ja 
ohjelmassa runon, soiton, maittavan 
ruoan ja muistelujen lisäksi aimo an-
nos naisasiaa. 

Juhlapuhujana oli kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajien yhteyspääl-
likkö Aija Tuimala, parikymmentä 
vuotta kunta-alan johtotehtävissä 
toiminut vaikuttaja. Häntä oli 
pyydetty puhumaan kokemuksistaan 
naisena kunnallishallinnon huipulla. 
Tosin hän koki teeman hieman vie-
raaksi, koska ei ollut koskaan koke-
nut sukupuoltaan ongelmana mies-
valtaisella työurallaan.  

”Jo yliopistoaikanani koin tutkimus-
aiheeni naisjohtajuudesta hankalaksi. 
Nyt, kun työuraa on jo enemmän 
takana, näen vahvat johtajat erilai-
sina persoonina sukupuolesta riippu-
matta. Keskeistä on asiapohjaisuus ja 

Kulttuuri- ja virkistystoimikunta kokoontui 14.2.2022. Vasemmalla yhdistyksen 
puheenjohtaja Pirjo Julin ja oikealla kulttuuri- ja virkistystoimikunnan puheen-
johtaja Leena Pohjanloimu. Kuva: Merja Koivulahti

Uusia toimintatapoja

Helsingin yhdistyksen hallitus päätti 
tammikuisessa kokouksessaan toimi-
kuntien ja kerhojen kokoonpanoista 
ja vetäjävastuista. Uutena käytän-
tönä on kokeilla tiimityön oheen 
kiertäviä vetovastuita. Toimiviksi to-
detuista menettelyistä pidetään kiin-
ni. Tarkoitus on jakaa työtaakkaa, 
ehkä tuloksena on useamman tekijän 
näköisiä yhteisiä tilaisuuksia.

Suosittujen kuukausittain järjes-
tettävien jäseniltojen aihe on osallis-
tuva, toimiva nainen. Kannustamme 
jäseniä yhtä lailla osallistumiseen ja 
verkostoitumiseen – osallistuva jäsen 
tuo rikkautta koko Naisliitolle!

Tänä vuonna voidaan vihdoin 
järjestää oma jäsenilta yhdistyksen 
uusille jäsenille. Toivomme iltaan 
runsaslukuisina myös edellisvuosien 
aktiivitoimijoita jakamaan koke-
muksia ja muisteluksia yhteisestä 
tekemisestä vuosien varrelta.

Syksyn Ideariihen työkalu on jouk-

koäly. Kaikille jäsenille avoimessa 
Ideariihessä kerätään ideoita ta-
pahtumiin ja toimintatapoihin. Tee-
moitetut kaupunkikävelyt pysyvät 
ohjelmassa, ehkä kokeilemme käve-
lykokouksiakin. 

Kannattaa reilusti kertoa kiinnos-
tuksesta toimikuntatyöhön. Mukaan 
voi tulla myös keikkaluonteisesti, 
vaikkapa vain yhden itselle omim-
man tapahtumaidean toteuttajaksi 
yhdessä tiimin kanssa.

Kulttuuria ja virkistystä

Kulttuuri- ja virkistystoimikunta elää 
ajassa. Kevään ohjelmassa on näyttely 
Eläköön Wivi Lönn! Pääsemme tutus-
tumaan Arkkitehtuurimuseon näyt-
telyyn reilut pari viikkoa ennen kuin 
tätä Suomen ensimmäisen oman 
toimiston perustanutta naisark-
kitehtiä juhlitaan omalla festivaalilla 
Arkkitehtuurimuseossa 20.–22.5. 
Tapahtumarikkaaksi muodostuva 
kevät päättyy 115-vuotisjuhliin ke-
sän alussa. Juhlan ajankohta ja sisältö 
ovat vielä salaisuus.

Feministinen keskustelupiiri

Vuonna 2018 aloittanut Feministi-
nen keskustelupiiri on Helsingin 
yhdistykselle ominainen jäsenko-
koontuminen. Joulukuun ko-
koontumisessa kirjasimme ajatuksia 
digiosallisuudesta ja saavutettavuu-
desta. Nämä kysymykset ovat myös 
hallituksen työlistan vakioaiheita 
mm. ajatellen tulevia hybridiko-
kouskäytäntöjä ja jäsenten toivomaa 
jäseniltojen striimausta.

             Teksti: Heljä Majamaa 
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arvosäännöksiä on vaikea noudattaa. 
Yhä useammin törmätään keskuste-
luihin ns. kiintiömiehistä. Viimeksi 
Aina Tuimala joutui tämän ongelman 
eteen, kun Sosiaali- ja terveysminis-
teriön sote-uudistuksen erästä asian-
tuntijaryhmää perustettiin.    

Naisistuminen näkyy myös kun-
nanjohtajissa. Kun vuosituhannen 
vaihteessa heistä oli naisia vajaa 
10 prosenttia, nyt heitä on jo reilu 
neljännes. Ja osuus kasvaa, sillä hal-
lintotieteiden  opiskelijoista suuri 
enemmistö on pitkään ollut naisia. 
Yhä useammin kuntaan on ehdolla 
yhtä päteviä naisia kuin miehiä.

   ”Mielenkiintoista on myös se, että 
eniten naisia on johtajina alle 5 000 
asukkaan ja yli 200 000 asukkaan 
kunnissa”, Aija Tuimala huomauttaa 
ja lisää, että naiskuntajohtajat verkos-
toituivat vasta pari vuotta sitten 
Naisjärjestöjen Keskusliiton avulla. 

Puheensa lopuksi Aija Tuimala paljas-
ti, mikä sai hänet valitsemaan opetta-
jan urapolun sijaan kunta-alan. 

   ” Halusin ammatin, jossa voisi teh-
dä mahdollisimman laajasti kaikkea, 
ja päädyin lukemaan kauppatieteitä 
eli johtamista ja kansainvälistä mark-
kinointia. Kiinnostus kehittämiseen 
ja yhteiskunnallisesti merkittävään 
työhän veti alalle”, hän kertoo ja lisää 

olevansa tyytyväinen valintoihinsa: 

   ”Olen saanut olla johtajana ja 
asiantuntijana. Osaan tehtäviä olen 
hakeutunut, moneen on pyydetty ja 
kaikkiin ei ole valittu, mutta valin-
nat on tehty avoimin ja yhdenvertai-
sin perustein.”

Tärkeiksi tukijoikseen Aija Tuimala 
mainitsee miehensä sekä kokeneet 
kollegat ja yhteistyökumppanit. ”Ja 
itsekin olen voinut olla rohkaisijana 
toisille naisille.” 

    Teksti Maija Kauppinen 

Kiitokseksi puhees-
taan Aija Tuimala sai 
illan emännältä Ritva 
Karinsalolta 300 sivua 
naisasiaa eli Suoma-
laisen Naisliiton 110-
vuotishistorian Valkoisia 
variksia ja helmikanoja.  

Kuva Maija Kauppinen

se, että johtajaa mitataan henkisen 
kypsyyden, johtamistaitojen ja tulo-
sten, ei sukupuolen perusteella.” 

Toki Aija Tuimalalla on kielteisiä 
kokemuksiakin:  
   ”Kuntajohtajaurani alussa minulta 
kerran tiedusteltiin, koskas teille se 
kunnanjohtaja valitaan. Oli myös 
tytöttelyä ja vastakkaisen sukupuo-
len epäasiallista käyttäytymistä iltati-
laisuuksissa. Sain myös vanhemmalta 
herrasmieheltä ohjeen, ettei naisen  
koskaan kannata töissä kaataa kah-
via tai toimia sihteerinä, jotta asema 
asiantuntijana tai johtajana ei heik-
kene”, hän kertoo ja lisää, että nuo 
kokemukset ja neuvot kuuluvat jo 
menneisyyteen. Uusi sukupolvi käyt-
täytyy eri tavoin. 

Tämä näkyy myös kunta-alan joh-
don naisistumisessa.  
   “Suomen kunnallishallinnossa nais-
ten osuus on kasvussa”, Aija Tuimala 
aloittaa.  
   ” Valtuuston ja hallituksen puheen-
johtajista naisia on 34 ja kaikista 
valtuutetuista reilut 40 prosent-
tia. Mielenkiintoista on, että suu-
rimmissa eli yli 100 000 asukkaan 
kaupungeissa naisten osuus hallituk-
sen puheenjohtajista on jo peräti 56 
prosenttia.”

Kehitys ei ole vain kehuttavaa, sillä 
naisten osuus kasvaa niin, että tasa-

JyVäSkyläN yHDiSTyS
Aurinkoisia terveisiä Jyväskylästä!
    Jyväskylän yhdistyksen halli-
tuksen kokoukset on saatu pidet-
tyä kasvokkaien kokoontuen, mutta 
melkein kaikki muut tapahtumat on 
jouduttu peruuttamaan. Pääsimme 
sentään teatteriin.

Kevättalvelle olemme suunnitel-
leet ”kello viiden tee” -tapahtuman. 
Täällä Jyväskylässä on oikea tee-
huone, Teeleidi, jonka omistaja on 
kierrellyt maailmaa ja hankkinut it-
selleen vaikuttavan teetietämyksen. 
Yhdistyksemme vierailee Teeleidissä, 
kuuntelemme esittelyä teemaailman 
asioita ja maistelemme erilaisia tee-
laatuja.
   Jyväskylän kaupunki tarjoaa myös 
kulttuuritoimintaa, meillä on ns. 

Jyväskylän yhdistyksen kevään vierailukohde, 
tunnelmallinen teehuone Teeleidi. 
Kuva DYEMMI.
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TORNiON yHDiSTyS

kulttuuriluotseja, jotka järjestävät 
erilaista toimintaa. Seuraavaksi me-
nemme kuuntelemaan luentoa kale-
valaisesta kansanperinteestä. Toivon, 
että saamme jäsenet jälleen joukolla 
liikkeelle, kun kevät koittaa ja ko-
rona helpottaa.

Tänä vuonna Jyväskylän yhdistyk-
sellä on 115-vuotisjuhlat. Yhdistys 
on perustettu 23.11.1907. Juhlien 
suunnittelu on alkanut, ne aiotaan 
järjestää syksyllä.

Jyväskylän yhdistyksellä on puolikas 
asunto-osake Alvar Aallon suunnittele-
masta talosta ja suurena toiveenamme 
on, että saamme talon pihalle istutet-
tua omenapuun!

    Teksti Irmeli Saari

Torniolaiset Minna Canthin 
maisemissa Kuopiossa

Lokakuussa 2021 suuntautui Suo-
malaisen Naisliiton Tornion yhdistyk-
sen jäsenmatka Kuopioon, Minna 
Canthin kaupunkiin. Vihdoinkin 
monien peruutuksien jälkeen!

Ensimmäinen pysähdyskohde oli 
Iisalmessa Juhani Ahon museossa. 
Sisältörikkaan opastuksen jälkeen 
Raili Ilola kertoi bussissa Minnan ja 
Juhanin ystävyydestä, välirikosta ja 
sovinnosta. Majoituimme ihan Kant-
tilan vieressä sijaitsevassa Hotelli Pui-
jonsarvessa. 

Seuraavana päivänä heti aamusta 
joukkoomme liittyi Savon yrittäjien 
torniolainen toimitusjohtaja Paula 
Aikio-Tallgren, joka kertoi savolai-
sista yrityksistä, mm. Ponsse Oyj:stä, 
joka valmistaa maailman parhaat 
metsäkoneet.  

Kuopion Museon jälkeen mat-
kamme jatkui Kuopion korttelimu-
seoon ja erityisesti meitä kiinnosti 
Minna Canthin salonki. Minnalle 
kuulunut työ- ja olohuoneen kalus-

tokokonaisuus vanhassa puutalossa 
pisti mielikuvituksen laukkaamaan. 
Sohvalla ovat istuneet ja ”parannel-
leet maailmaa” kaikki, jotka ovat 
jotakin merkinneet suomalaisessa 
kulttuurielämässä 1800-luvun lop-
pupuolella.

Kuopion oppaista saimme kierto-
ajelun oppaaksemme Ritva Silven-
noisen, joka oli pukeutunut yhdeksi 
naisemansipaation jäseneksi, Elisa-
beth Steniukseksi. Stenius oli naisa-
sianainen, Minnan ystävä ja Kuo-
pion naisyhdistyksen puheenjohtaja 
useampien vuosien ajan. 

Kanttila

Pääkohteemme oli käynti Kantti-
lassa. Tapasimme toiminnanjohtaja 
Anja Lapin, joka johtaa Minna Can-
thin talo ry:n Kanttilan muutos- ja 
korjaustyötä. Kurkistimme tuleviin 
majoitushuoneisiin ja  työhuonei-
siin, jopa vintillä kävimme ja tietysti 
kahvilassa, jossa maistoimme Minna 
Canth -kakkua ja nautimme kup-
posen kahvia. Jotta Minna Canthin 
kotitalosta Kanttilasta saataisiin kan-
sainvälinen residenssikeskus, taiteen 

ja tieteen kohtaamis- ja työskentely-
tila, paljon on tehtävää jäljellä rahasta 
puhumattakaan.

Kuopion Kaupunginteatterissakin 
ehdimme käydä ja saimme nauttia 
hulvattomasta  esitystä Saako olla 
sardiini?
. 

Käynti Minna Canth -patsaalla kruu-
nasi Kuopion matkamme. Tulo-
matkalla hämeenlinnalainen Maija 
Kauppinen kertoi Minna Canthin 
patsashankeesta, jonka taustalta löy-
tyvät Suomalainen Naisliitto ja kuo-
piolaiset naisyhdistykset. Patsas on 
ensimmäinen suomalaiselle naiselle 
pystytetty muistomerkki. 

Tornion yhdistys Kuopion-matkalla. Keskellä opas Ritva Silvennoinen.
Kuva Telma Hihnala

Toiminnanjohtaja Anja Lappi. 
Kuva Raili Ilola
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Tornion yhdisyksen
juhlavuoden tapahtumia

Tornion yhdistyksen hallitus on suun-
nitellut yhdistyksen tulevia juhlavuo-
den tapahtumia. 

Lukupiirit

Tämän vuoden ensimmäinen lu-
kupiiri tiistaina 8.3.2022 klo 17.00. 
Kirjana Juha Hurmeen käännös 
Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä.

Seuraava lukupiiri tiistaina 
26.4.2022 klo 17.00. Kirjana Rosa 
Liksomin Väylä. Molemmat tapah-
tumat Tornion käsityötuvan tiloissa, 
os. Keskikatu 28.

Yhdistyksen kevätkokous on  kes-
kiviikkona 16.3.2022 klo 17.00 
Åströmin kartanossa 

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 
vietämme tiistaina 22.3.2022. 
Tilaisuudessa Tornion Osuuspankin 
ja Kelan edustaja kertovat palveluiden 
saavutettavuudesta. Aika ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Ikääntyvien meikkaus Sf-Clinike-
nillä tiistaina 3.5.2022 klo 12.00, 
Tullipuistokatu 2, Tornio.

Kulttuurimatka Saamenmaahan 
3.-5.8.2022.

Yhdistyksen 115-vuotisjuhlallisuu-
det 22.10. ja Suomalaisen Naislii-
ton syyskokous 23.10.2022.

    Teksti Marja-Riitta Tervahauta

Mitä moderni matriarkaattitutki-
mus tarjoaa politiikalle, kuultiin 
ma 21.02.2022 18:00 - 19:00 Oulun 
kaupungin kirjaston Laiturilla.

Tietokirjailija, dosentti Kaarina 
Kailo kertoi modernista matriarkaat-
titutkimuksesta. Teemat pohjautuvat 
hänen tuoreisiin saunan maailmaa 
ja Pohjolan jumalattaria käsittele-
viin kirjoihinsa. Hänen tutkimuk-
sensa edustaa uutta avausta koskien 
Pohjolan nais- ja matrikulttuurista 
näkökulmaa. Tilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä Oulun kaupunginkirjas-

OuluN yHDiSTySPitihän sitä Kuopion torilla käydä 
haukkaamassa hillolla täytettyjä lört-
syjä ja hörppäämässä kahvia. 

Niin ja se kuuluisa kalakukko lähti 
kotiin viemiseksi.
   ”Huokase vällii, rööhtäse ja anna 
himon yltyvä!” Näihin sanoihin 
päättyy Irene Partasen kalakukon 
naatintaohje. Kannattaa kokeilla ain-
akin kerran elämässä ja ehdottomasti 
Kuopion torilla!   

       Teksti Raili Ilola ton, Oulun rauhanryhmän ja  Suo-
malaisen Naisliiton Oulun osasto 
ry:n kanssa. 

     Teksti Kirsti Ojala
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VAASAN 
SuomaLaiNeN 
NaiSKLuBi

Vaasan Suomalainen Naisklubi 
perustettiin 70 innokkaan naisen 
voimin sodan kynnyksellä vuonna 
1918, joten meillä on 104. toiminta-
vuosi. Jäsenmäärämme on pysynyt 
koko historian ajan tasaisena. Van-
hojen poistuttua uusia on tullut 
tilalle.  Ensi vaiheen mottona oli 
”yhteiskunnan hyvinvointi lähtee 
perheiden hyvinvoinnista”. Tämä 
olisi syytä pitää vahvana mielessä 
tänäkin päivänä.  Yhdistyksen unel-
mana oli ikääntyneiden     hyvinvoin-
nin edistäminen tavoitteena tarjota 
kohtuuhintainen asunto naisille. Ah-
keran työn ja viisaiden panostusten 
tuloksena unelma toteutettiin ja yh-
distykselle rakennettiin kaksi kerros-
taloa.

Vuokraustoiminta

Vaasan Suomalainen Naisklubi jat-
kaa esiäitien viitoittamalla tiellä. Tar-
joamme kodin lähes viidellekymme-
nelle naiselle.  Asukkaiden keski-ikä 
on 78 vuotta. Osa asukkaista on asu-
nut talossa yli 20 vuotta. Meidän ta-
voitteenamme on, että he saavat asua 
kodissaan turvallisin mielin elämän-
kaarensa loppuun saakka.

Vuokraustoiminnasta saadun tuo-
ton jaamme siivousapuna avun 
tarpeessa oleville asukkaillemme sekä 

kaupungin esittämien pyyntöjen pe-
rusteella kaupunkimme asukkaille.

Tavoitteenamme on asukkaiden mo-
nipuolinen hyvinvointi. Ystäväpiiri 
järjestää kerhohuoneistossamme 
kerran kuukaudessa ohjelmallisen 
kahvitilaisuuden sekä kesäisin ret-
ken saaristoon.  Talon lukuleidit 
kokoontuvat kerran kuukaudessa 
vaihtamaan mielipiteitä kirjoista. 
Yhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa 
rupatteluhetkeen.

Yhdistyksellä on myös vakiintunut hoiva-
kotiryhmä, joka vierailee kuukausittain 
kahdessa kaupungin palvelutalossa. 
Ohjelma käsittää ulkoiluttamista, 
leikkiä, lauluja ja hemmottelua. Ah-
kerat naisklubilaiset ovat kutoneet  
jo vuosia kymmenittäin sukkia, jotka 
on lahjoitettu hoivakodin asukkaille. 
Uutuutena meillä on klubimme villa-
sukka, jonka oma jäsenemme on suun-
nitellut.  Klubin ”tikkuajat” kutovat 
sukkia lahjana annettaviksi. Malli ja 
väri vaihtuvat vuosittain.

Jäsenistön omana virkistyksenä ovat 
kerran kuukaudessa järjestettävät 
klubi-illat. Poikkeusoloista huoli-
matta pystyimme viime syksyä to-
teuttamaan kohtuullisesti tapaamisia.  
Mieluisana muistona on joulujuhla, 
jossa esiintyivät omat Tiernatytöt 

itse kirjoittamine ja sovittamine lau-
luineen naisille. Tämän kevään ohjel-
masta mainittakoon runoilta, jossa 
kukin esittää naisen kirjoittamia 
runoja naiselle. 

Yhteistyötä

Pyrimme tekemään yhteistyötä pai-
kallisten naisjärjestöjen kanssa, esi-
merkkinä yhdessä järjestetty   Minna 
Canthin päivä.  Viime vuoden Min-
na Canth taiteen ilta jouduttiin poik-
keusoloista johtuen toteuttamaan 
ilman yleisöä striimattuna. Saimme 
kuitenkin myytyä linkkejä tilaisuuteen 
ja pystyimme lahjoittamaan stipen-
din viidelle nuorelle tytölle soiton 
harjoitteluun. Tänä vuonna juhlis-
tamme Minna Canth päivää pieni-
muotoisesti klubin tiloissa. 

Kansainvälisen naisiin kohdistu-
van väkivallan vastaisen kuukauden 
päätöspäivänä järjestimme yleisölle 
vapaan seminaarin Stop seksuaa-
linen väkivalta - lisää turvaa tytöille. 
Pääpuhujana ja paneelin moderaat-
torina oli Minna- palkittu Elina Vii-
tasaari. Tilaisuuden avajaispuheen 
piti liiton puheenjohtaja Eva Ter-
vonen. Sanomansa hän kiteytti 
ytimekkäästi: Miksi sanotaan “yksi 
nainen on raiskattu”, miksei sano-
ta “yksi raiskaaja kulkee vapaana”? 
Seminaarin striimaus on edelleen 
nähtävissä tässä ositteessa: https://
fb.watch/aZYFCF59ew/ .

Naisliitto juhlii 115-vuotismerkki-
päivää. Osallistumme liiton ja sisar-
klubien juhliin. Omia juhlia meillä 
ei ole suunnitteilla. Oulun klubin 
seminaarin innoittamana ajatuksissa 
on olla mukana tyttöjen päivänä 
tytöille suunnatun seminaarin to-
teuttamisessa.

Meillä on vahva usko tulevaan. Ha-
luamme aktivoida jäsenet mukaan 
toimintaan kukin halunsa ja kykynsä 
mukaan. Uskomme, että voimme 
järjestää ohjelmatoimikunnan suun-
nitteleman monipuolisen kuukausit-
taisen ohjelman.  Pyrimme striimaa-

Oranssien viikkojen 
Stop seksuaaliselle 
väki-vallalle -tilaisuus 
Vaasassa joulukuussa 
2021. 

Kuvat Hans Björknäs.
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Saavutettavuus-ryhmä koolla. Onni Keskinen kertoi, miten videoita viedään nettiin ja 
miten laaditaan blogeja. Kuva Kirsti Pohjonen

SAAVuTETTAVuuS-RyHMä OpETTEli TubETTAMiSTA
Mitä pitää osata, jotta pystyy tubet-
tamaan tai laatiman blogin.  
Tätä opeteltiin Tampereella mar-
raskuun lopulla viime vuonna. It-alaa 
opiskeleva Otto Keskinen oli oppaana 
Naisliiton Saavutettavuus-ryhmälle. 

EU-direktiivin mukaan saavutetta-
vuus tarkoittaa sitä, että mahdolli-
simman moni ihminen voi käyttää 
verkkopalveluja mahdollisimman 
helposti.  Yleisperiaate antaa mah-
dollisuuden laveampaankin yhteis-
kunnan toimintojen tarkasteluun. 
Naisliitto on lisännyt saavutetta-
vuuden toimintaohjelmaansa. 

Työryhmä on toiminut korona-ajan, 
kaksi vuotta. Alkajaisiksi se paloitteli 
vaikeaselkoisen saavutettavuus-sanan 
Naisliiton toimintaan soveltuviin 
osiin.  

Yhdeksi osaksi kokonaisuutta Saavu-
tettavuus-ryhmä nimesi arjen isot ja 
pienet harmit. Mittava epäkohta on, 
että sadat tuhannet ihmiset uhkaavat 

jäädä vaille vaikkapa pankkipalvelui-
ta. Pieniä kiusoja voivat olla liian vik-
kelät liikennevalot. Hidasjalkainen ei 
ehdi alta pois. 

Ryhmä kaipaa selvyyttä myös siihen, 
miksi ikäihmisiä ei kuulla. Gallup-
yritykset jättävät kyselyjen ulko-
puolelle vähän vaihdellen yli 65- tai 
yli 75-vuotiaat. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö taas ei pitänyt tarpeellisena 
kuulla vanhusjärjestöjen näkemyksiä 
Kansallista ikäohjelmaa rakentaes-
saan. 

Työryhmällä on nyt esitettävänä löy-
hästi raamitettu toimenpidelista. To-
teutus on seuraava vaihe. Vaikkapa 
pankeilta pitää kysyä, miksi iso osa 
väestöstä syrjäytyy pankkipalveluista 
ja tivata, mitä korjauksia on tekeillä.  

Kysymykset ja vastaukset eri kysy-
myksistä on tarkoitus koota Naislii-
ton/yhdistysten kotisivuille, Face-
bookiin ja mahdollisiin blogeihin. 
Epäkohtien korjausta seurataan niin 
ikään. 

Kaikessa tässä tarvitaan digitaitoja 
niin Naisliitossa kuin yhdistyksissä. 
Siksi työryhmän jäsenetkin opetteli-
vat marraskuussa tubettamista. Isot 
hankkeet vaativat edistyessään myös 
yhteistyötä muiden yhdistysten ja 
järjestöjen kanssa. 

Työryhmän listalla on vielä yksi han-
ke. Olemme lähteneet selvittämään, 
miten ikääntyville naisille voisi tuot-
taa kauniita ja helppokäyttöisiä vaat-
teita. Ryhmä on ollut yhteydessä 
joukkoon vaatetusalan yrittäjiä. 

Helsingin yhdistyksen huhtikuisessa 
ajankohtaisseminaarissa pureudutaan 
pankin digipalveluihin, kuullaan säh-
köisestä henkilökortista ja esitellään 
kauniita, mukavia, helppohoitoisia 
vaatteita. 

Saavutettavuus-ryhmään kuuluvat 
Maija Kauppinen, Anneli Mäkinen, 
Pirkko Keskinen, Soile Hakola, Vuok-
ko Kangassuo ja Kirsti Pohjonen. 

      Teksti Kirsti Pohjonen

8.3.
13.00  TERVETULOA
  Ritva Karinsalo, Suomalainen Naisliitto, Hämeenlinnan yhdistys, puheenjohtaja
 Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinna, kaupunginjohtaja
 Annukka Pakarinen, tutkimusjohtaja, HAMK    

13.15  Kohti kestävää kehitystä teknologian avulla, Cristina Andersson, 
 toimitusjohtaja, Develor Oy
 Älykäs intuitio johtaa kohti radikaalia uutta, Asta Raami, taiteen tohtori, Innerversity Oy
 Gwiin-tervehdys Lontoosta, Bola Olabisi, Dr, FRSA,Founder & CEO
 Vaatelaastari – Pohjanmaan pyykkituvista maailmalle, Jetta Liukkonen, KM, 
 Oikiat Design Oy 

14.00  Biotauko, musiikkia Saia do Harpa, Marita Lumi, keksijä, Viro
 
14.10  Palvelumuotoilu digitaalisessa liiketoiminnassa, Siru Hannula, 
 palvelumuotoilija, QUIN-Suomi   
 Mitä keksin, kun Covid estää keksinnön myynnin, Rose-Marie Backström, 
 kehitysjohtaja ja sarjakeksijä, TarjousLive 
 Keksijänaisten projekteja, Anne-Mari Rannamäe, QUIN-Estonia, puheenjohtaja
 Tervehdys, Pirjo Julin, Suomainen Naisliitto, Helsingin yhdistys, puheenjohtaja
  
14.55  Biotauko, musiikkia Saia do Harpa, Marita Lumi, keksijä, Viro

15.05  The Story of Stone Textile, Liivi Leppik, Designer, Visioon tekstiil OÜ 
 Polku oivalluksesta CE-tuotteeksi, Katja Paassilta, sähkötekniikan insinööri-
 erikoishammaslääkäri, TAYS, Injeq Oy 
 Leukemialasten tutkimus helpottuu, Riitta Seppänen-Kaijansinkko, 
 lastentautiopin professori, HUS, Injeq Oy
 MultiWeave: kolmiulotteiset tekstiilit, Kadi Pajupuu, professor, Pallas University of 
 Applied Sciences, Viro 
 Ehdimmekö ajoissa sopeutua ilmastoriskeihin?, Hilppa Gregow, päällikkö, Sään ja
 ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus, Ilmatieteen laitos  
 Yhteenveto ja kiitos, Eija Pessinen, QUIN-Suomi, puheenjohtaja 

 Juonto: Eija Pessinen, QUIN-Suomi, puheenjohtaja

KANSAINVÄLISEN NAISTEN PÄIVÄN 
webinaari 8.3.2022 klo 13–16.00 

Menestystä innovaatioilla 
Avaimia vaikeimpiin ongelmiin näkökulmina

intuitio, ilmasto, palvelumuotoilu ja robotiikka

ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Naisten päivän webinaariin 4.3.2022 klo 19 mennessä

maan klubilla vietettävät tilaisuudet 
kaikille jäsenille.

Klubin jäsenemme Pirkko Riipisen 
sanoin toivotan kaikille onnellisia 
päiviä:
Yksin istuu lehden alla pieni etana. 
Sadeveden valuessa alkaa tuumia:

”Tuolla kulkee ihmislapsi suojanansa sieni. 
Sovi hän ei lehden alle, kun ei ole pieni.

Mitä miettii sienen alla suuri ihminen? 
Kaipa hän on, kuten minä säästä iloinen!
Vaikka valuu virtanansa vettä taivahasta, 
auttaa suoja kumpaistakin meitä 
kastumasta!”

          Teksti Marjatta Björknäs

Menestystä innovaatioilla 

Kiinnostaako sinua robotiikka ja 
tekoäly? Entä palvelumuotoilu ja 
niihin liittyvät digipalvelut, intuitio 
ja keksinnöt, ilmastomuutokset? 
Nuorten naiskeksijöiden uudet ide-

at? Jos kiinnostaa, osallistu 8. maa-
liskuuta Naisten päivän webinaa-
riin. Sen ovat ideoineet ja toteuttavat 
Suomalaisen Naisliiton Hämeenlin-
nan ja Helsingin yhdistykset Kek-
sijänaisten Quin Suomen ja Viron 

sekä Hämeen ammattikorkeakoulun, 
Hamkin, kanssa. 

Seminaari toteutetaan 8. maaliskuu-
ta klo 13–16 webinaarina. Linkin sii-
hen saat seuraavan sivun ohjelmasta.  
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