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Naisten Ääni 
kuuluu ja näkyy
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Naisten elämä osaksi Suomen itsenäisyyden juhlintaa

Ajatus naisten elämäkertojen keräämisestä nousi esille Suomalaisessa Naisliitossa loppusyksystä 
2013. Se täsmentyi Naisliiton 110-vuotis ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeeksi 100-vuotias 
Suomi – naiset näkyviin: verkkojulkaisuksi, johon liittyisi näyttelyitä ja muuta yhdistysten paikallista 
yhteistoimintaa.

Julkaisun nimeksi tuli lopulta Naisten Ääni Suomalaisen Naisliiton 1905–1948 julkaiseman lehden 
mukaan. Naisten Ääni verkkojulkaisulla Naisliitto kunnioittaa ja jatkaa perustajiensa työtä.

Naisten Äänen avulla halusimme lisätä tietoa naisten elämästä ja heidän vaikutuksestaan suomalaisen 
yhteiskuntaan. Halusimme nostaa itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Suomea monin eri 
tavoin rakentaneita naisia näkyviin.

Halusimme lisätä naishistoriatietoisuutta ja saattaa kaikenikäisiä lukijoita helposti suomalaisten naisten 
historian pariin. Halusimme alentaa kirjoittamisen kynnystä ja sitä kautta laajentaa näkemystämme 
suomalaisesta elämänmenosta.

Halusimme myös saada ihmiset ymmärtämään, että meistä jokainen vaikuttaa omilla teoillaan 
yhteiseen Suomeemme ja koko maailmaan. Halusimme kannustaa ihmisiä kantamaan oman vastuunsa 
yhteiskunnasta. 

Päämääränämme oli lisätä tutkijoiden ja toimittajien käytettävissä olevaa tietoa naisista sekä antaa 
inspiraatiota opinnäytetöihin.

Lisäksi pyrimme saamaan uusia toimijoita järjestöjen piiriin sekä lisäämään naisjärjestöjen keskinäistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä oppilaitosten, kirjastojen ja opistojen kanssa. 

Naisten Ääni: 600 naiselämäkertaa yhden klikkauksen päässä

Naisten Ääni verkkojulkaisu avautui 20.3.2015. Se on avoin kaikille netin käyttäjille ja kuka tahansa voi 
laatia sinne elämäkerran. Julkaisun toimituskunta ratkaisee sopivuuden sivulle ja artikkelit toimitetaan 
julkaisukuntoon.

Vuoden 2015 loppuun mennessä artikkeleita oli julkaistu 79. Ensimmäiset 40 toimitti Taina Myöhänen, 
kunnes Liisa Ketolainen alkoi vastata toimitustyöstä ja tiedotuksesta. Toukokuussa 2016 Maritta Pohls 
aloitti hankkeen koordinaattorina. 

Julkaisua jalostettiin useaan otteeseen. Maritta Pohls laati toivotun ohjeistuksen elämäkerran 
kirjoittajalle. Syksyllä 2016 Taina Myöhänen toteutti päähenkilön sukunimen mukaisen hakemiston. Kun 
julkaisuun oli vuoden 2016 lopussa kertynyt 197 elämäkertaa, Pohls sijoitti artikkelit 12 luokkaan. Niiden 
avulla voi hahmottaa, mitä teemoja elämäkerroissa käsitellään. 

Lokakuussa 2017 Leena Hietanen ryhtyi toimittamaan elämäkertoja yhdessä Maritta Pohlsin kanssa. 
Vuoden 2017 lopussa julkaisussa oli 595 kertomusta suomalaista naisista.

Huhtikuussa 2018 artikkeleiden määrä on 663. Ne toimitetaan Naisliiton paikallisyhdistyksissä, joissa 
jokaisessa on useita osaajia.  
 
Kiitos!

Julkaisun toteuttaminen on vaatinut todella paljon työtä. 

Kiitämme lämpimästi:
• Naisliiton koulutustoimikunnan jäseniä Marjukka Heleniusta, Maija Kauppista, Anneli Mäkistä, Kirsti 
Pohjosta, Maritta Pohlsia ja Nuppu Rouhiaista sekä Naisliiton puheenjohtajia Kirsti Ojalaa (2015) ja Leena 
Ruusuvuorta (2016–2018) sinnikkäästä kokoustamisesta hankkeen toteuttamiseksi. 
• Suunnitteluun osallistuivat keskeisellä tavalla myös Marjo-Riitta Antikainen, Marjaliisa Hentilä ja Kirsi 
Keravuori.
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Naisten Ääni verkkojulkaisun teknisen toteutuksen 
suunnitteli verkkoasiantuntija Taina Myöhänen, tekstit 
laati tohtori Maritta Pohls ja visuaalisen ilmeen loi 
graafikko Tuija Rannikko.

Naisten Ääni lehti halusi tehdä naisia ja 
naisten ajamia asioita tunnetuksi, jotta naisten 
vaikutusvalta yhteiskunnassa lisääntyisi 
ja jotta eduskuntaan valittaisiin yleisen 
ja yhtäläisen äänioikeuden toteutumisen 
jälkeen mahdollisimman paljon naisia. 
Lehdessä julkaistiin erittäin paljon naisten 
pienoiselämäkertoja, merkkipäiväartikkeleita ja 
muistokirjoituksia.
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Me teimme sen – yhdessä

Halusimme toteuttaa elämäkertojen keruun verkostohankkeena. Niinpä luonteva paikka kertoa Naisten 
Äänestä oli Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous huhtikuussa 2014. NJKL:n tuki hankkeen alkuun 
saattamisessa oli muutenkin keskeisen tärkeä. NJKL sai Wihurin rahastolta apurahan Moninaiset 
naiset näkyviin hankkeelle, jossa erityisenä painopisteenä oli Naisten Ääni sivuston toteuttaminen. 
Myöhemmin NJKL osallistui hankkeeseen kertomalla hankkeen etenemisestä uutiskirjeessään.

Ensimmäiseksi kumppaniksi tuli Naisten Kulttuuriyhdistys, joka omisti naistenaani.fi domainin ja oli 
aiemmin kehitellyt Naisten Ääni tietokantaa sen yhteyteen. Nyt tämä hanke toteutui verkkojulkaisuna. 
NaKu osallistui myös hankkeen rahoitukseen.

Naisjärjestökentän toimijoista sekä historian asiantuntijoista koostuva Naisten Ääni asiantuntijaryhmä 
pohti toteutusta ja tiedottamista. Ryhmän puheenjohtajana toimi Maritta Pohls Naisliitosta. Lämmin 
kiitos ryhmän jäsenille: dosentti Marjo-Riitta Antikainen (Helsingin Yliopisto), erikoisopettaja Annamaija 
Eskola ja pääsihteeri Terhi Heinilä (NJKL), tohtori Merja Helle (NaKu), dosentti Marjaliisa Hentilä 
(Työväen Arkisto), tohtori Kirsi Keravuori (SKS), maisteri Liisa Niilola (Maa- ja Kotitalousnaisten liitto), 
toiminnanjohtaja Henrika Nordin (Bildningsalliansen, elokuusta 2016) ja pääsihteeri Johanna Pakkanen 
(Nytkis).

Kiitos kaikille, jotka edistivät kanssamme  
naisten näkyvyyden lisäämistä!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tuki elämäkertojen julkaisemiseen ja tietosuojaan liittyvissä 
kysymyksissä oli ensisijaisen tärkeä. Olemme iloisia, että hankkeessa kertyvä aineisto sijoitetaan 
SKS:n arkistoon tulevan tutkimuksen käytettäväksi. Työväen Arkisto taas antoi kuvamateriaalia 
käytettäväksemme julkaisussa ja tiedotuksessa.

Maa- ja Kotitalousnaisten Liitto toimitti noin 30 Kirsti Mannisen Omat avaimet -teokseen (2016) 
kirjoittamaa elämäkertaa Naisten Äänessä julkaistavaksi. Samoin Naisarkkitehtien yhdistys 
Architecta, Demarinaiset, Kalevalaisten Naisten Liitto, Lottamuseo, Soroptimist International 
Finland, Valkonauhaliitto ja Suomen Yrittäjänaiset toivat julkaisuun useita elämäkertoja. Yhteistyö 
Marthaförbundetin kanssa toteutui Arbiksen järjestämillä elämäkertakursseilla.

Naisten Äänestä kerrottiin useiden muidenkin järjestöjen verkkosivuilla ja niiden jäsenlehdissä. 
Naisliittolaiset pidettiin hyvin informoituna. Hankkeesta kerrottiin jokaisessa 2014–2017 ilmestyneessä 
Minna-lehdessä, useimmissa monen artikkelin kautta.

Kaksi erityisen tärkeää kumppaniamme olivat Kansalaisopistojen Liitto ja Bildningsalliansen. Naisten 
Ääni julkaisussa avautui syksyllä 2016 ruotsinkielinen Kvinnor Berättar sivusto, jossa julkaistut artikkelit 
ovat samassa tietokannassa suomenkielisten artikkeleiden kanssa. 

Kiitämme lämpimästi hankkeen rahoittajia

Alfred Kordelinin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö 
Suomalainen Naisliitto 
Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys 
Suomi 100 Finland ohjelma
Svenska Kulturfonden
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Naiset näkyviin -hankkeesta kerrottiin viime Min-

nassa. Puolessa vuodessa hanke on edennyt isoin 

askelin. Se on saanut nimen ja verkkosivun, jolla 

hankkeesta tiedotetaan ja johon materiaalia – elä-

mäkertoja – kerätään.  

Nimen löytäminen oli helppoa: Naisten ääni. 

Sen niminen lehti oli Naisliiton äänenkannattaja 

vuosina 1905–49. Naisten äänen ensimmäisestä 

numerosta löytyi myös lummevinjetti, jo
nka verk-

kosivujen visuaalisen ilmeen ja portaalin suunnit-

telija, graafikko Tuija Rannikko modernisoi. Myös 

logon kirjasimet ja värimaailma – punainen – ovat 

tarkoin harkittuja. Tietokannan teknisen toteutuk-

sen asiantuntijana on ollut Taina Myöhänen Your 

Best Friendistä, toteutuksesta vastaa Nettiapinan 

Heikki Hyppänen.  

Syksyn aikana on myös hankkeen organisaatio 

muotoutunut. Siitä päättää ja sitä koordinoi ja oh-

jaa Suomalainen Naisliitto ja sen asettama Nais-

ten ääni -ohjausryhmä. Myös taloudellinen vastuu 

on Naisliitolla.

Naisten ääni -ohjausryhmään kuuluvat Maritta 

Pohls puheenjohtajana ja jäseninä Marjukka He-

lenius, Maija Kauppinen, Anneli Mäkinen, Kirsti 

Pohjonen, Nuppu Rouhiainen ja Leena Ruusu-

vuori.   

Ohjausryhmän taustavoimana toimii asiantuntija-

ryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana filosofian 

tohtori Maritta Pohls (Suomalainen Naisliitto) ja 

jäseninä dosentti Marjo-Riitta Antikainen (Hel-

singin yliopisto), dosentti M
arjaliisa Hentilä (Työ-

väen arkisto), maa-metsätieteen maisten Liisa Nii-

lola (Maa- ja Kotitalousnaiset) ja filosofian tohtori 

Merja Helle (Naisten Kulttuuriyhdistys).  

Suomalainen Naisliitto on haastanut myös Nais-

järjestöjen Keskusliiton ja Nytkiksen jäsenjärjestöt 

keräämään tietoa suomalaisten naisten panokses-

ta yhteiskunnassa. 

Myös jäsenistön kouluttaminen hankkeen to-

teuttajaksi on käynnistetty. Marraskuun toisena 

keskiviikkona 23 avainnaista eri puolilta Suomea 

kuunteli Taina Myöhäsen luentoa verkkokirjoit-

tamisesta. Ja lupautui tekemään elämänkertoja 

– joko omia tai lähiympäristön vaikuttajanaisten – 

joilla voidaan harjoitella. Sivut omille ja yhteistyö-

kumppaneiden jäsenille avautuvat vuoden alussa. 

Naisten ääni -hankkeen tavoitteena on, että 

vuonna 1917, kun itsenäinen Suomi täyttää 

sata vuotta, tietokannassa on runsaasti elämä-

kerta-artikkeleita naisista, jotka ovat eri tavoin 

vaikuttaneet tai joiden toiminnalla on ollut 

merkitystä itsenäisessä Suomessa. Elämäker-

rat voivat olla uusia tai jo aiemmin julkaistuja 

artikkeleita skannattuina tietokantaan sekä 

tietoja jo julkaistuista kirjoista ja artikkeleista. •

Taina Myöhänen (vas.), Tuija Rannikko ja Maritta Pohls 

suunnittelevat sopivaa päivää verkkokirjoituskurssilla .

iSoiN ASKeLiN eTeeNPäiN

Naisten ääni -tietokantahankkeella Suomalainen Naisliitto 

kunnioittaa ja jatkaa perustajiensa työtä.

TeksTi : Maija kauppinen • kuva: kukka LehMusvirTa
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Naisten Ääni on verkkosivusto, 

johon kerätään naisten elämä-

kertoja ja tarinoita naisten elä-

mästä. Kuka tahansa voi kirjoittaa 

ja sijoittaa itse tekstin sivulle. K un teksti on lähetetty sivustol-

le, toimituskunta hyväksyy sen 

ja ehkä muokkaa sitä yhtenäi-

seen muotoon. Muun muassa otsikoi-

ta ja fontteja joudumme rukkaamaan. 

Teksti oikoluetaan ja sijoitetaan sitten 

sivulle. Sivulla voi myös ehdottaa nais-

ta, joka ansaitsisi elämäkerran.

Naisten Ääni tuo naiset  

yhden klikkauksen päähän

Kirjoitan ammatikseni historiateoksia, 

ja olen myös saanut tehdä Naisjärjes-

töjen Keskusliitolle kaksi näyttelyä 

”Naisten ääniä” ja ”Naisten huoneet”. 

Tutkimusta tehdessä minua on usein 

harmittanut, että Internetissä on niin 

vähän tietoa naisista. 

Jos minulta tilattaisiin 

juttu synnytyksistä ja ha-

luaisin kertoa Leena 

Valvanteesta, niin löy-

täisin netistä muuta-

man rivin wikipedi-

asta sekä Helsingin 

Sanomien ja Hanni-

kaisen sukuseuran 

muistokirjoituksen ja 

ennen kaikkea – kii-

tos kaikille bloggaajille 

– yhden bloginpitäjän 

artikkelin Valvanteen 

elämäkerrasta. Kaikilla In-

ternetin viitteillä saisin pal-

jon aineistoa omaan juttuuni. 

Toimittajan tyytyisin ehkä siihen, mitä 

netti kertoo. Väljemmällä aikataululla, 

vaikkapa 1960-luvun synnytysajatte-

lusta opinnäytetyötä tekevänä, kävisin 

tietysti kirjastoissa ja arkistoissa. 

Entäpä Enni Sormas, Suomen Käti-

löliiton puheenjohtaja 1940-luvun lo-

pulla. Puheenjohtajuuden lisäksi netti 

kertoo, että Sormas kehitti Itä-Karjalan 

kätilötoimintaa, ja siinäpä tiedot suu-

rin linjoin ovatkin. Lääninkätilö An-

na Tammisesta netti ei kerro mitään 

muuta kuin Kätilöliiton pitkän pu-

heenjohtajuuden 1950–1960-luvulla. 

Tämä sama asia toistuu kaikkien 

ammattikuntien, yhdistysten tai min-

kä tahansa elämänalueen kohdalla. Me 

naiset olemme näkymättömiä netissä – 

ja ennen kaikkea meidän työmme sekä 

vaikutuksemme yhteiskuntaan.

Me Suomalaisessa Naisliitossa pää-

timme, että tähän pitää saada muutos. 

Haluamme, että naiset ja heidän teke-

mänsä työ tulee näkyviin, vain yhden 

klikkauksen päähän. Me tarvitsemme 

esikuvia, selviytymistarinoita ja kerto-

muksia siitä ihan tavallisesta elämästä. 

Historia on pohja, jonka päälle tulevai-

suus rakentuu. Historia on kuitenkin 

aivan liian pitkälle miesten tarinaa, ja 

kuitenkin me olemme vähintään puo-

let siitä.
Naisten Ääni alkaa kuulua 

yhteistyölläSuomalainen Naisliitto sai ensimmäi-

seksi yhteistyökumppanikseen 

Naisten Kulttuuriyhdistyk-

sen. Seuraavana mukaan 

tuli Naisjärjestöjen Kes-

kusliitto ja pian myös 

Nytkis, Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura 

ja Työväen Arkisto. 

Nyt joukkoomme 

ovat jo liittyneet Suo-

men Valkonauhaliit-

to, KD-naiset ja Ar-

chitecta. Uusin tulokas 

hankkeen rakentajana 

on Lottamuseo. 
Suomalaisen Naislii-

ton paikalliset yhdistykset 

ovat innostaneet oululaisen 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, 

torniolaisen Kivalo-opiston ja hä-

meenlinnalaisen Vanajaveden opiston 

järjestämään kirjoittajakursseja. Tor-

nion yhteislyseossa toteutetaan elä-

mäkertakirjoittamisen kurssi. Oulun 

maakuntakirjaston kanssa suunnitel-

laan yhteistä näyttelyä. 

Kaikki tämä on toteutunut alle vuo-

den aikana, kun olemme olleet vasta 

demovaiheessa. Toivomme, että hank-

keesta tulee artikkeleita lehtiin, jotta 

naiset saavat näkyvyyttä mahdollisim-

man monella foorumilla.

Naisten Ääni -verkkosivut avautui-

vat kaikkien luettavaksi ja kirjoitetta-

vaksi maaliskuussa 2015.

Mitä Sinä voit tehdä

Kirjoita, vie viestiä eteenpäin ja haasta 

kirjoittamaan. Kirjoita sivulle valta-

kunnallisesta vaikuttajasta, yhdistyk-

sesi toimijasta, ammattialasi tekijästä, 

esikuvastasi, äidistäsi, tädistäsi – nai-

sista, jotka ovat tarinan arvoisia. Ehdo-

ta opinnäytetöiden aiheita ja tutustuta 

opiskelijat alan naisten historiaan.

Onko piirissäsi naisia, jotka ansait-

sevat tulla näkyviksi? Entä oman su-

kusi ja perheesi naiset? Kuka on sinun 

voimanaisesi? Julkaise kirjoituksesi myös muilla 

verkkosivuilla ja esimerkiksi wiki-

pediassa. Sielläkin naiset jäävät paljon 

vähemmälle huomiolle kuin miehet.

Linkitä oma yhdistyksesi Naisten 

Ääni -sivujen kanssa. Bannereita löy-

tyy www.naistenaani.fi-sivun media-

pankista. Mitä enemmän linkkejä, sitä 

paremmin hakukoneet löytävät sivum-

me.
Tule mukaan vahvistamaan sitä 

pohjaa, jolta ponnistamme. Kohta ei 

mene jalka lattiasta läpi!

Maritta Pohls

Naisten Ääni -hankkeen vetäjä

Kätilöt verkkoon 

Naisten Äänen kautta

Naisten Äänen taustavoimina Suoma-

laisen Naisliiton Helsingin-yhdistyksen 

puheenjohtaja Leena Ruusuvuori, verkko- 

sivujen konsulttina toimiva Taina Myöhä- 

nen, hankkeen vetäjä Maritta Pohls, 

hankkeen ilmeen luoja Tuija Rannikko ja 

Naisliiton puheenjohtaja Kirsti Ojala. 

www.naistenaani.fi

Leena Valvanne
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Itsenäisyyden 100-vuo-

tisjuhlien aikaan 2017 

verkkojulkaisusta toivo-

taan löytyvän jo tuhansia 

erilaisia naisten elämäta-

rinoita.

– Jotakin hienoa tästä tulee, 

Naisten ääni -hankkeen vetäjä, 

filosofian tohtori Maritta Pohls 

vakuutti maaliskuun lopussa 

Suomalaisen Naisliiton huo-

neistossa Aurorankadulla. Nais-

liitto ja sen Helsingin yhdistys 

kertoivat tuolloin parillekym-

menelle naisjärjestöjen edusta-

jalle julkistamiseen edenneestä 

uudesta toiminnasta: Naisten 

ääni -elämäkertahankkeesta. 

Verkkojulkaisu www.naistenaa-

ni.fi avautui tuolloin kaikkien 

nähtäville.
– Upea hanke, Suomen 

Naisyhdistystä edustanut Aura 

Korppi-Tommola kehui nais-

järjestöjen yhteistyöhön tähdän-

neessä tilaisuudessa huhtikuun 

loppupuolella.

Maritta Pohls selvitti nyt 

kuten aikaisemminkin, miksi 

Suomalainen Naisliitto jäsenyh-

distyksineen lähti runsas vuosi 

sitten viemään eteenpäin tätä 

vaativaa yritystä. 

– Vaikka naiset olisivat 

vaikuttaneet hyvinkin vahvasti 

Suomen kehitykseen, heistä ei 

netissä löydy juuri mitään tie-

toa. Siksi naisten näkyvyyttä on 

lisättävä. 
Naisliiton tämän vuoden 

teema on Naisvoimaa yhteis-

kuntaan, näy ja vaikuta. Perus-

ajatus nivoutuu siten tiukasti 

naisten historian esiin nostami-

seen.

Aloita vaikkapa itsestäsi

Suomalaisella Naisliitolla on 

kunnianhimoinen päämäärä: 

naisten elämäkertojen kirjoit-

tamisinto halutaan levittää 

koko maahan. Tavoitteena on, 

että Suomen itsenäisyyden 

100-vuotisjuhlien aikaan vuon-

na 2017 Naisten ääni -sivustolla 

on tuhansia juttuja naisista. 

Samana vuonna 2017 Nais-

liitto täyttää 110 vuotta. Liitto 

perustettiin pari viikkoa en-

simmäisten eduskuntavaalien 

jälkeen.

Verkkojulkaisussa toivotaan 

siis vajaan kahden vuoden ku-

luttua olevan lyhyitä ja pitkiä 

elämäkertoja niin perheiden, 

sukujen, kylien, kaupunkien, 

maakuntien, järjestöjen kuin 

valtakunnantason naisista.

– Jokainen meistä voi ryh-

tyä tähän, Maritta Pohls vetoaa. 

Jokainen tuntee kirjoittamisen 

arvoisia naisia, ja sivustolla on 

ohjeet kirjoittamiseen. Aloittaa 

voi vaikkapa itsestä.

 Maritta Pohlsilla on hyviä 

esimerkkejä hankkeen etenemi-

sestä:  
– Hämeenlinnan yhdistys on 

innostanut Vanajaveden Opis-

ton mukaan. Siellä alkaa syk-

syllä vuoden kestävä elämäker-

tojen kirjoittamiskurssi.  Myös 

Oulussa elämäkertojen tekoa 

opetellaan kirjoittamiskurssilla. 

Siellä kuten Hämeenlinnassa 

hanketta edistetään myös kir-

jastojen avulla. Torniossa taas 

naisliittolaiset ovat innostaneet 

lukion kirjoittamaan paikalli-

sista naisista. Parhaat palkitaan 

toukokuussa.

Myös Kansan Sivistysra-

hasto tukee elämäkertahanketta 

myöntämällä asiaa tutkivalle 

journalistille stipendin, Työvä-

en Arkiston erikoistutkija Mar-

jaliisa Hentilä kertoi. 

Hanke innostaa yhä 

useampia 

Marja-Liisa Hentilä kuuluu 

hankkeen yhdeksänhenkiseen 

asiantuntijatyöryhmään Marit-

ta Pohlsin, dos. Marjo-Riitta 

Antikaisen (Helsingin yliopis-

to), erityisluokanopettaja An-

namaija Eskolan (Kalevalais-

ten Naisten Liitto), pääsihteeri 

Terhi Heinilän (Naisjärjestö-

jen Keskusliitto), YTT Merja 

Helteen (Naisten Kulttuuriyh-

distys), pääsihteeri Johanna 

Pakkasen (Nytkis), MMT Lii-

sa Niilolan (Maa- ja Kotitalo-

usnaisten Keskus) ja FL Kirsi 

Keravuoren (Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura) lisäksi. Koko 

Naisten ääni -organisaatiosta 

vastaa Suomalaisen Naisliiton 

hallitus puheenjohtaja Kirsti 

Ojalan johdolla.

Edellä mainittujen lisäksi 

Naisten ääni -hankkeen kump-

paneiksi on sitoutunut joukko 

naisjärjestöjä ja instituutioita, 

uusimpina Lottamuseo ja Suo-

men Valkonauhaliitto.  

Elämäkertahanke voi näin 

vaikuttaa myös järjestökent-

tään, tuoda naisjärjestöjen työtä 

TeksTi: kirsTi Pohjonen

Naisten ääni -hanke 

höyryää eteenpäin lujaa vauhtia

entistä näkyvämmäksi ja lisätä 

yhteistyötä muissakin asioissa. 

Esimerkiksi KD Naisten Saa-

ra Ruokonen lupasi heti vetää 

jäsenistönsä mukaan. Itse hän 

aikoi kirjoittaa lappeenrantalai-

sesta naisesta, josta tuli ensim-

mäinen naiskuorma-autonkul-

jettaja. Demarinaisten Merja 

Vuohelainen kertoi haluavansa 

kirjoittaa sdp:n kansanedusta-

jasta Hilja Pärssisestä. Pärs-

sinen kuului niiden 19 naisen 

joukkoon, joka valittiin 1907 

ensimmäiseen eduskuntaan.

SAK:n tasa-arvovastaava 

Tapio Bergholm oli puolestaan 

ensimmäinen mies, joka tuli 

huhtikuun tilaisuudessa kuvioi-

hin mukaan.

Ihan uusi ja tärkeä yritys

– Tämä on ihan uusi yritys, 

sivun teknisestä toteutuksesta 

vastaava verkkosivujen asian-

Joukko naisjärjestöjen edustajia tutustui huhtikuussa Naisten ääni -verkkohankkeeseen Aurorankadulla. 

– Kuva: Maija Kauppinen

tuntija Taina Myöhänen kuva-

si hanketta. 

– Maaliskuussa, jolloin si-

vut julkistettiin, se oli vielä de-

moversio, jolla testattiin suun-

nitellun toimivuutta. Kehitystyö 

on jatkunut ja jatkuu edelleen. 

Taina Myöhänen on vakuut-

tunut hankkeen tärkeydestä ja 

toivoo, että sivuilla käynti sy-

tyttää mahdollisimman moneen 

kirjoittamisen palon. Itse hän 

kertoi olevansa ”hirveän inspi-

roitunut” naisten elämäkerrois-

ta, joita on sivuilta jo kymme-

niä lukenut.

Naisten ääni -sivujen ul-

koasun, grafiikan, on luonut 

graafikko Tuija Rannikko. To-

teutuksen pohjana hän on käyt-

tänyt vuonna 1905 perustetun 

Naisten ääni -lehden ulkoasua. 

Esimerkiksi nettisivun orna-

menttien lumpeet juontuvat täs-

tä kuvamaailmasta. •

Naisten ääni -hankkeen vetäjä 

Maritta Pohls.

Valkonauha

Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

2/2017

Taiteilijan 

kesäisessä 

puutarhassa

Tyttäret kertovat  

äidistään

Yhteisöllisyyden 

merkitys 

hyvinvoinnin 

kasvattajana

Bildnings
alliansen

Verkkosivun avautumista juhlistettiin kutsumalla 
järjestöjen edustajia brunssille Naisliittoon.
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Tyttäret kertovat 

äideistään

Ä itiys tuntuu nykyisin olevan 

täynnä syyllisyyttä. Osaan-

ko olla äiti? Miten minun pi-

täisi olla äiti? Kun lapset ovat 

pieniä, sitä miettii: Olenko liikaa poissa 

kotoa? Ennätänkö olla tarpeeksi lasteni 

kanssa? Pitäisikö sitä pullaakin ennättää 

leipoa? Kun lapset ovat murkkuiässä, si-

tä katuu, kun on huutanut huoneen kaa-

oksesta, liiasta meikistä, tympeästä asen-

teesta. Kun lapset ovat muuttaneet kotoa, 

askarruttaa: Soitanko tarpeeksi usein vai 

liian usein?

Jotenkin ihan samalla tavalla, kun nai-

set miettivät omaa ulkonäköään: liian 

paksut kulmakarvat, liian pienet tissit, 

liian isot jalat. Tai tuntevat epävarmuut-

ta omasta ammatillisesta osaamisestaan: 

Ei minua kuitenkaan valita siihen paik-

kaan, turha hakea. En minä voi palkan-

korotusta pyytää.

Naisten Äänessä on lukuisia tyttärien 

äideistään kertomia elämäntarinoita ja 

niissä äidit näyttäytyvät ihan toisenlaises-

sa valossa. Ihailtavina, sisukkaina, huu-

morintajuisina ja kauniina naisina. Nai-

sina, jotka osasivat kaiken sen, mitä hei-

dän piti osata. 

Äidiltä tyttärelle

”Äiti oli optimisti ja opetti minullekin: 

Muista, että yhtä asiaa surraan vain kak-

si tuntia, korkeintaan kaksi vuorokautta”, 

kertoo Katja Liuksiala. Äideiltä saadaan 

elämisen malli: opitaan organisoimaan 

ja olemaan kronklaamatta ruoan kanssa. 

Vastoinkäymisistä mennään eteenpäin ei-

kä työssä ole mitään pelkäämistä. On tur-

ha märehtiä asioita, joihin ei voi vaikut-

taa. On elettävä tätä päivää ja nautittava 

siitä. Uusia asioita voi oppia koko elämän 

ajan. 1930-luvulla syntyneet äidit hank-

kivat tietokoneen, ryhtyivät joogaamaan 

ja matkustelevat, kun se viimein on mah-

dollista.

Ahkerat äidit 

Monien Naisten Ääneen kirjoittaneiden 

tyttärien lapsuus ja nuoruus asettui jäl-

leenrakennuksen aikaan, jolloin sähköt, 

vesijohdot, koneet ja laitteet eivät tuoneet 

helpotusta naisten elämään. Lähes kaik-

ki oli kortilla ja niinpä tehtiin itse, usein 

raskaimman päälle. Työ pientilalla tai ko-

din ulkopuolella vei lähes kaiken ajan ja 

äideillä oli myös luottamustehtäviä kun-

nissa tai järjestöissä. 

Lapset tottuivat tekemään oman osan-

sa kotitöistä, marjastamaan ja auttamaan 

tilan töissä. Koululaisten kerran kuukau-

dessa olevana maanantaivapaana mentiin 

äidin kanssa saunaan pyykille. Siellä ku-

lui koko päivä, mutta illalla oli mieluista 

nousta saunan lauteelle. Työtä helpotettiin 
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Lämmin kiitos Naisten Äänen ja 
Kvinnor Berättar suojelijoille: 
Rouva Jenni Haukiolle, 
kansanedustaja Eva Biaudetille, 
hiihtäjälegenda Siiri Rantaselle 
ja kirjailija Kaari Utriolle.

Naisten Ääni lähettiläitä ympäri Suomea

Halusimme kertoa, miten naiset rakentavat Suomea: valtakunnallisesti ja omilla paikkakunnillaan. Siksi 
pyrimme järjestämään tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Monella paikkakunnalla oli oma Naisten Ääni 
lähettiläänsä: Nainen, joka pani omien kanaviensa kautta tuulemaan. 

Kiitos 

• Suomalaisen Naisliiton yhdistyksille lukuisten Naisten Ääni infojen ja näyttelyjen järjestämisestä sekä 
naisten näkyvyyden lisäämisestä omalla alueellaan. 

• Lahtelaisille, imatralaisille, lappeenrantalaisille, kuopiolaisille, naantalilaisille ja raahelaisille naisille 
infoista ja näyttelyistä.

Naisten Ääni tunnustuspalkinnot

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö tuki Naisten Äänestä tiedottamista myöntämällä 
Naisliiton yhdistyksille vuosittain 1000 euroa jaettavaksi yhdistyksen paikkakunnan ja sen ympäristön 
naisten äänen ansiokkaalle esille tuojalle. 

• Helsingin yhdistys luovutti palkinnon pitkäaikaiselle naisjärjestötoimijalle Leena Krohnille ja dosentti 
Marjo-Riitta Antikaiselle.

• Hämeenlinnan yhdistys palkitsi toimittaja Maija Kauppisen sekä elämäkertakirjoittamisen ohjaajat 
Tuula Salinin ja Taija Tuomisen.

• Jyväskylän yhdistys valitsi palkinon saajiksi toimittaja ja kirjailija Aino Suholan ja lääkäri Hellin Torkin.

• Oulun yhdistyksen palkitut olivat kirjoittajaohjaaja Pirkko Böhm-Sallamo, tasa-arvokouluttaja Leena 
Teräs, liikuntaneuvos, kaupunginvaltuutettu Tuija Pohjola ja toimittaja Anna Nieminen. 

• Tornion yhdistys palkitsi järjestöaktiivi ja kirjoittaja Soile Järvirovan, Tanssii Tätien kanssa -yhdistyksen 
puheenjohtaja ja aikuiskouluttaja Riitta Kivimäen ja kirjastonhoitaja Mervi Mustosen.

• Vaasan yhdistyksen palkinnon saivat runoilija Eeva Kontiokari ja yhdistyksen aktiivitoimija Pirkko 
Koskiahde.
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Hankkeen ensimmäinen tiedote, Tuija Rannikon suunnittelema 
Naisten Ääni -kortti valmistui joulukuussa 2014 järjestetyille Naisten 
Joulumessuille. Sittemmin on laadittu painettuja esitteitä ja roll-
uppeja.

a4_esite_2016.indd   2 4.1.2016   14.36

www.kvinnorberattar.fi
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Naisten elämää somessa

Facebookista muodostui ajan mittaan Naisten Äänen keskeisin tiedotuskanava, jonka viikoittainen 
seuraajien määrä kasvoi 5000–10000 henkilöön. FB-postauksissa kerrotaan hankkeesta, innostetaan 
kirjoittamaan mutta ennen kaikkea kuvataan suomalaisten naisten elämää monelta eri kantilta. 

Kvinnlig SISU kas nainen Porin SuomiAreenassa

Heinäkuussa 2017 Naisten Ääni ja Kvinnor Berättar esittäytyivät teemalla ”Kvinnlig SISU kas 
nainen” Porin SuomiAreenassa. Suomalaisen naisen historiasta ja tulevaisuudesta keskustelivat 
lavalla RKP:n kansanedustaja ja NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet, SDP:n kansanedustaja ja 
puolueen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta ja Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan 
feministiverkoston puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. 

Keskustelun inspiroimiseksi teatteri-ilmaisun ohjaaja Maria Hukkamäki, sanataitelija Teija Anneli 
Jokipii ja ammatillisen kehittymisen johtaja Sofia Pohls lukivat sitaatteja Naisten Äänen tarinoista: 
koulutuksesta, sota-ajasta, naisista hyvinvointivaltion rakentajina ja äitiemme elämästä. Lauluntekijä 
Desirée Saarela kertoi lauluillaan naisten elämästä.

Opistojen kursseilla kirjoitettiin uutta historiaa

Naisliiton Oulun ja Hämeenlinnan yhdistykset ryhtyivät jo vuonna 2014 rakentamaan yhteistyötä 
paikallisten opistojen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa ja Oulu-opistossa toteutettiinkin 
useita kirjoittajakursseja. Hämeenlinnan yhdistys järjesti kirjastossa Naisten Ääni hanketta ja 
elämäkertakirjoittamista esittelevän tilaisuuden. Sen seurauksena Vanajaveden opisto järjesti useana 
vuonna suuren suosion saaneita kirjoittajakursseja. Tammikuussa 2015 Naisliiton Tornion yhdistys innosti 
Kivalo-opiston järjestämään elämäntarinakurssin.

Kun Kansalaisopistojen liitto otti Naisten Äänen yhdeksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
kärkihankkeeseen, elämäkertojen kirjoittaminen sai aivan uutta potkua. Kursseja järjestettiin ympäri 
Suomea ja monet niiden kirjoittajista tallensivat tekstinsä Naisten Ääni julkaisuun. Kiitos KOL:ille 
kumppanuudesta, jonka kautta hankkeemme tuli tunnetuksi eri puolilla Suomea ja joka nosti aivan uusia 
naiskohtaloita rikastuttamaan näkemystämme yhteiskunnasta.

Yksi opistoyhteistyön muoto oli Helsingin aikuisopiston Aika-teatterin Naisten Äänen teksteihin 
pohjautuva näytelmä ”Siniset piilarit ja blondi peruukki”. Se valmistui opiston käsikirjoitus- ja 
näyttelijäkursseilla. Kiitämme ohjaaja Johanna Torasvirtaa upeasta ideasta.

Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen lehtori Marjo-Riitta Antikainen toteutti kaksi ”Kirjoittaen 
näkyväksi” elämäkertakurssia. Lehtori Seija Jalagin järjesti Oulun yliopiston historian laitoksella ”Naiset 
Pohjois-Suomen rakentajina” kurssin. Molemmilta kursseilta julkaisuun tuli hienoja artikkeleita ja samalla 
opiskelijoiden naishistoriatietoisuus lisääntyi. On aihetta kiittää ja toivoa opinnäytetöitä kurssien 
teemasta! 

Naisten elämäntarinat estradilla

Kurssien suosioon vaikuttivat monet tilaisuudet, joita järjestettiin erityisesti Naisliiton yhdistysten 
toimesta. Hämeenlinnassa ”Pieniä elämäntarinoita” Naisten Ääni matinea oli tunteita herättävä tilai-
suus. Oulun yhdistys toteutti monta tilaisuutta, yksi niistä Oulu-opiston, Oulun Historiaseuran ja Oulun 
kaupungin kirjaston kanssa järjestetty Naisten Ääni matinea, jossa kuultiin kurssilaisten kertomuksia 
pohjoisen naisten sinnikkäästä työstä.

Lahden Wellamo-opisto järjesti kaksi Naisten Ääni kurssin tekstien lukutilaisuutta. Myös Lahden Kafé 
Kartanossa järjestettiin tapahtumia, joissa luettiin ja dramatisoitiin lahtelaisista naisista kirjoitettuja 
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Naisten Ääni ja Kvinnor Berättar hankkeiden 
visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi  
Tuija Rannikko.

Annetaan Suomelle lahjaksi 
uutta historiaa. Lue www.naistenaani.fi 
ja www.kvinnorberattar.fi ja jaa Sinäkin 
oma tarinasi osaksi historiaa ja tulevaisuutta.

www.naistenaani.fi 
www.kvinnorberattar.fi

Kosketusta janoavat kädet hapuilevat ja rakkautta säteilevät 
silmät loistavat. Pehmeät posket koskettavat hetken toisiaan. 
Siirrän harmaat kiharat pois otsalta ja annan suukon.
www.naistenaani.fi/elli-karsikko-selviytyja/

Kuvassa naiset ovat vuonna 1930 töissä Kaivopuistossa Helsingissä. 
Kuvaaja Sakari Pälsi. Helsinginkaupunginmuseo.

pori-esite-kansi.indd   1 11.7.2017   11.56

Hämeenlinnan Militaria-museossa 
tilaisuudessa esiintyivät Naisten Äänessä 
julkaistujen elämäkertojen päähenkilöt 
Helvi Frick, Ilmi Marttinen, Sirkka Nukari 
elämäkerran kirjoittaja Tuula Heinäsen 
kautta, Siiri Rantanen, Terttu von 
Weissenberg, elämäkertakirjoittamisen 
ohjaaja Päivi Haanpää ja Maritta Pohls. 
Kuvassa Siiri Rantanen, Helena ja Ilmi 
Marttinen, Terttu von Weissenberg, 
Maritta Pohls ja Leena Krohn.
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tarinoita. Paikalla oli myös Naisten Äänen suojelija Siiri Rantanen.

Vuoden 2017 lopulla oltiin jo niin pitkällä, että hankkeen koordinaattori Maritta Pohls pystyi 
kertomaan Naisten Äänen tuottamasta uudesta historiakuvasta Vaasa-opiston järjestämässä 
yleisöluentotilaisuudessa. 

Naisten Äänen kuulumista edistettiin myös kilpailujen avulla. Naisliiton Tornion yhdistys toteutti 
keväällä 2015 paikallisen lukion kanssa ”Nainen jota ihailen” -kirjoituskilpailun. Ihailluin nainen oli 
ehdottomasti oma äiti. Ensimmäisen palkinnon sai äidistään Chen Teresasta kirjoittanut Mei Hua Chen. 
Samanlainen kilpailu toteutettiin myös Oulussa Maikkulan yläasteella.

Oulun yhdistys haastoi Oulun seudun kirjoittajayhdistykset kirjoituskilpailuun, jonka tuloksena 
verkkojulkaisuun tuli lukuisia upeita kirjoituksia. 

Naisten Ääni näkyy näyttelyissä

Vuonna 2017 toteutettiin kuusi Naisten Ääni näyttelyä ja vuonna 2018 vielä yksi, Etelä-Karjalaisen 
Naisen Ääni Lappeenrannassa ja Imatralla. Monet näistä näyttelyistä jatkavat kierrostaan vuoden 2018 
aikana ja toivottavasti myöhemminkin.

Naisliiton Oulun yhdistys pystytti Oulun kaupunginkirjastoon näyttelyn ”Naisten Ääniä Pohjois-
Suomessa”. Esillä oli 41 oululaista ja pohjoissuomalaista naista, joista on elämäkerta Naisten Ääni sivulla 
sekä lisäksi kaikki Oulun läänin vaalipiirin naiskansanedustajat 110 vuoden ajalta. Kirjasto laati näyttelyä 
varten luettelon oululaisista naiskirjailijoista. Syksyllä näyttely siirrettiin täydennettynä Liminkaan ja on 
vuonna 2018 lähdössä Pyhäjoelle.

Seuraavana avautui Vaasan Suomalaisen Naisklubin toteuttama näyttely Vaasan kaupunginkirjastossa. 
Siellä esiteltiin parikymmentä Naisten Ääneen kirjoitettua kertomusta, osa videoesityksinä. 

Marraskuussa 2017 avautui kolme näyttelyä: ”Naisten ääni, naisten käsin – Työtä satavuotiaassa 
Suomessa” -näyttely Naantalissa, ”Karjalaisen naisen ääni satavuotiaassa Suomessa” -näyttely Karjala-
talolla ja ”Naisten ääni 100-vuotiaassa Suomessa” -näyttely Torniossa.

Tornion näyttelyn toteutti Naisliiton Tornion yhdistys. Naantalin Taidehuoneella järjestelyistä vastasi 
kuuden varsinaissuomalaisen opiston alueellinen Naisten Ääni -kirjoittajapaja ja Naantalin Taidemuseon 
Kannatusyhdistys ry. 

Eteläkarjalaisen naisen äänestä kertoivat Etelä-Karjalan Martat, Etelä-Karjalan museo, Lappeenrannan 
Liike- ja Virkanaiset, Lions Club Lappeenranta Weera, Soroptimist International Lappeenranta, 
Suomalainen Naisliitto ja Zonta Club of Lappeenranta. Näyttely on vapaasti käytettävissä ja sen voi tilata 
Etelä-Karjalan museosta.

Karjala-talon näyttelystä vastasi Käkisalmen Kaupungin Rouvasväenyhdistys. Tämä näyttely saa lisää 
näkyvyyttä karjalaisseurojen tapahtumissa. Muun muassa Kirvu-säätiö kierrättää näyttelyä Pukkilassa, 
Mäntsälässä ja Orimattilassa.

Kuopiossa toteutettiin Naisten Päivänä 2018 tapahtuma, jossa kuului pohjoissavolaisen naisen 
ääni. Järjestelyistä vastasi BPW Kuopio yhdessä Kuopion Kalevalaisten ja Pohjois-Savon maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa. 

Nyt on aika tarkastella, miten onnistuimme tavoitteissamme

Annoimme 100-vuotiaalle Suomelle lahjaksi uutta historiaa runsaan 600 naiselämäkerran verran. 
Joukossa on valtakunnan merkkinaisia, paikallisia vaikuttajanaisia, yhdistysaktiiveja, naisia eri 
ammateissa, mutta ennen kaikkea ihan tavallisia suomalaisnaisia kaupungeista ja maaseudulta, 
1700-luvulta nykypäiviin. 

Varhaisin Naisten Äänessä esitellyistä naisista on Annikka Swahn, joka joutui pakotettuna osallistumaan 
Suomen sotaan 1700-luvulla. Nuorin on vuonna 1994 syntynyt mäkihyppääjä Julia Kykkänen. Väliin 
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Naantalin Naisten 
Ääni infotilaisuudessa 
runoilija Heli 
Laaksonen tutustutti 
meidät upeaan 
isoäitiinsä.

Oulun yhdistyksen 
puheenjohtaja Kirsti 
Ojala esittelee 
Limingan Naisten Ääni 
näyttelyä.

Vaasan Naisten Ääni näyttelyn avajaisissa Marjo-Riitta Antikainen 
kertoi vaasalaisesta Matilda Wredestä.

Tornion yhdistyksen 
puheenjohtaja Marja-Riitta 
Tervahauta ja 1900-luvun alun 
lappeenrantalaista naisliittolaista 
Alma Örniä esittävä Annika Örn.
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mahtuu tarinoita sodista, evakoista, maassa-, maahan- ja maastamuutoista, ompelukoneen hankinnasta, 
orpokodin perustamisesta, vammaisena naisena elämisestä ja vaikka mistä. Jokainen elämä kiinnittyy 
omassa ainutlaatuisuudessaan vahvasti oman ajan rakenteisiin.

Naisten Ääni haastaa tutkimusta ja uuteen tutkimukseen. Esimerkiksi suomalaisen hyvinvointivaltion 
kehittymistä on syytä tarkastella uudelleen. Naisten Äänen kertomukset osoittavat, että kirkon 
armeliaisuuslaitoksen ja julkisvallan sosiaalipolitiikan välillä on monen vuosikymmenen kausi, jolloin 
nimenomaan naisyhdistykset vaativat ja loivat hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet. Ne perustivat koteja 
vanhuksille. Ne keräsivät varat kirjastoille. Ne painostivat kunnat järjestämään kouluruokailun. 

Samoin Suomen maabrändi, korkea koulutusaste muodostui perheissä ja äitien toimesta. Äidit luopuivat 
omista hankinnoistaan, varmistaakseen sen, että kaikki lapset saavat käydä koulua niin kauan kuin ”päätä 
riittää”. 

Entäs sitten ompelukone. Se nousee keskeiseksi kansannaisten vapautumisen symboliksi. Sillä oli 
tavattoman suuri merkitys naisen elämässä, yhtä suuri kuin nykyisin kolmansissa maissa. Ja paljon 
muuta: kuten hengellisyys elämän pontimena ja jälleenrakennusvuosien eteenpäin menemisen eetos 
perhetasolla. 

Artikkeleiden 12 luokkaan olisi hienoa lisätä vielä ainakin hengellisyydestä ja käsitöistä kertovat 
luokat. Mutta se vaatisi kaikkien artikkeleiden läpilukua, mikä on iso urakka. Toivottavasti siihen löytyy 
voimavaroja.

Facebookin kautta voimme päivittäin jakaa yhä laajenevalle joukolle uutta tietoa suomalaisen naisen 
historiasta ja nykypäivästä. 

Tärkeää oli, että pystyimme levittämään Naisten Äänen ympäri Suomea. Tilaisuuksia, kursseja ja 
näyttelyitä järjestettiin monilla paikkakunnilla ja niiden kautta saimme kirjoituksia maaseudulta ja 
kaupungeista. Niiden kautta näkemys naisten elämästä laajeni Utsjoelta Hankoon ja Hailuodolta 
Viipuriin.

Kaikki Suomalaisen Naisliiton yhdistykset saivat hankkeen myötä uusia jäseniä ja näkyvyyttä. Saimme 
hienosti mukaan oppilaitoksia, kirjastoja ja opistoja. Aktiivisuus kannattaa. Toivottavasti näyttelyjen 
tiimoilta syntynyt yhteistyö innostaa muihinkin yhteisiin hankkeisiin. 

Yliopistojen kirjoittajakurssit olivat mieluisa yllätys ja olisi upeaa, jos niiden tuloksena syntyisi uutta 
tutkimusta. Naisten Äänen artikkelikokonaisuus tarjoaa teemoja tutkimukselle myös kokonaisuutena. Se 
kertoo, minkälaisia asioita naisissa muistetaan, mitä arvostetaan ja mistä halutaan vaieta. 

Artikkelit antavat tutkijoille, toimittajille, kirjailijoille ja kaikille netistä tietoa etsiville uutta tietoa ja 
uudenlaisia ihmiskohtaloita. Nainen on toimiva, todella vastuullinen kansalainen ei mikään kosijaa 
odotteleva impi. Naisten Ääni muistuttaa, että meistä jokainen rakentaa omalla elämällään tätä yhteistä 
maatamme. Meistä jokainen voi myös vaikuttaa. 

Kirjoittajien palaute on ollut huikeaa.

”Kun äiti ei koskaan saanut mitään prenikoita, niin nyt tuntuu, että olen ojentanut äidille vapaudenristin.” 

”Emmin kauan, mutta kyllä kannatti.” 

”Huikea seikkailu!” 

”Oli hienoa kirjoittaa tästä kuntamme vaikuttajasta.” 

”Iloa työhönne, naiseuden puolesta toimivat!”

”Olen kulkenut polkuja ja löytänyt juuria.”

”Upea hanke teillä. Olen todella iloinen, että isoäitini tarina saa paikkansa sivustolla.”

”Taidan kirjoittaa vielä toisenkin jutun.”  

Kirjoittamisen kynnys todella madaltui ja kuinka hyviä kirjoittajia löytyikään. Kaikki tarinat ovat omalla 
tavallaan arvokkaita. Jouduimme hylkäämään vain yhden ainokaisen tarinan eettisten ongelmien vuoksi.
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Naisten Äänen toteuttaminen vaati paljon vapaaehtoistyötä ja oli upeaa huomata, miten osaavia ja 
sitoutuneita naisia saimme mukaan hankkeeseen. Todella suuri kiitos teille kaikille! Toivomme, että 
kerrotte edelleen Naisten Äänestä ja rohkaisette kirjoittamaan lisää. Hankkeen malli on mahdollista 
toteuttaa myös muualla. Ruotsinsuomalaiset naiset virittelevät jo omaa elämäkertojen keruuprojektiaan. 

Toivomme, että Kvinnor Berättar sivusto lähtee kohta samanlaiseen kasvuun kuin Naisten Ääni. 
Toivomme myös, että opistoissa jatketaan naisten elämäkertakirjoittamisen kursseja ja niiden tarinat 
jaetaan luettaviksi julkaisussamme.

Paljon on vielä kerrottavaa. Emme vielä onnistuneet tavoittamaan maahanmuuttajanaisia. Paikallis- 
ja valtakunnan politiikassa toimivia naisia, taiteen ja tieteen piirissä toimivia naisia tai vaikkapa 
ammattiyhdistystoiminnassa mukana olevia naisia on julkaisussamme vähänlaisesti. Mutta tilanne 
varmasti paranee.

Naisten Ääni ei jää vain juhlavuoden hankkeeksi. Se on avoinna uusille tarinoille myös vuoden 2017 
jälkeen ja siihen kerätty aineisto on kaikkien meidän käytettävänä. 

Lue suomalaisten naisten elämäkertoja www.naistenaani.fi
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Suomalaisen Naisliiton 110-vuotijuhlassa 
Naisten Ääni oli keskeisellä sijalla. Liisa 
Jaakonsaari kertoi, miten naisten ääni 
kuuluu politiikassa. Maija Kauppinen kuvaili 
Naisliiton 110-vuotista historiaa, josta 
enemmän kirjassa ”Valkoisia variksia ja 
helmikanoja”. Tuulikki Ritvanen haastatteli 
Naisten Äänen suojelija Siiri Rantasta. Suvi 
Aalto kertoi lauluissaan naisen elämästä. 
Maria Hukkamäki, Teija Anneli Jokipii ja 
Sofia Pohls esittivät tarinoita Naisten 
Äänestä.
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