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Tornionlaakson maisemissa kesäpäivillä. Kukkolaforsen, Aavasaksa, Matarengin kirkko ja iloista illanviettoa ohjelmineen.

Kuvat Kirsi Sand

ELÄMYKSIÄ SUOMALAISEN NAISLIITON
KESÄPÄIVILTÄ TORNIOSSA
Suomalainen Naisliitto vietti vuoden 2021 kesäpäiviä 14.-15. elokuuta Torniossa. Koolla oli n. 50
naista Naisliiton jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Kesäpäivien ohjelmasta ja erinomaisista
järjestelyistä vastasi Naisliiton
Tornion yhdistys.

Kulttuuria ja pohjoisia
maisemia
Kaksipäiväinen ohjelma tarjosi
yhdistysväelle kulttuuri- ja matkailuelämyksiä ja näköaloja Tornionjokilaakson elämään ennen
ja nyt. Vieraille kerrottiin myös
kahden kaupungin, Tornion ja
Haaparannan, rinnakkaiselosta ja
kaupunkilaisten arjesta pohjoisen
"rajattoman rajan" molemmin
puolin.
Ensimmäisenä tapahtumapäivänä lähdettiin Lähe völhjyyn retkelle Tornionjokilaaksoon.
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Aavasaksanvaaralla ihailtiin kumpuileville vaaroille ja joelle avautuvaa näköalaa. Käyntiä eräkirjailija Annikki Kariniemen patsaalla
väritti meänkielinen runoesitys.
Ulkoilmalavalla kuultiin KT Marja Tuomisen esittely kirjailijan
elämästä ja tuotannosta ja nähtiin
Virpi Peitson esittämänä otteita
Rosa Liksomin Everstinna-romaanista.

Panelistit vas. Raija Lummi, Tytti Pernu, Katri
Kulmuni, Sari Pelttari-Heikka, Nina Waara.

Retki jatkui Ruotsin puolelle
Övertornioon Matarengin kirkkoon ja sen jälkeen Kukkolaforsenille, missä kävijät saivat kuulla, kuinka siikaa lipotaan kuohuvasta joesta. Bussimatkalla toimittaja Hannele Kenttä kuvaili
rehevällä Tornion murteellaan

jokilaaksolaisten elämää ennen ja
nyt, rajan molemmilla puolilla.
Etelästä tulleet saivat mm. pikaoppitunnin siitä, miten Lapissa
puhutaan H:n päältä ja mitä on
tornionjokelainen poikkinainti.

Paneeli kahden rajakaupungin elämästä
Seuraavana päivänä ohjelma jatkui Aineen museolla Tornion ja
Haaparannan naisvaltuutettujen
paneelikeskustelulla, aiheena yhteiskunnallinen
vaikuttaminen
rajattomalla rajalla. Keskustelemassa olivat Tornion kaupunginvaltuuteut Katri Kulmuni, (kansanedustaja, KESK), Raija Lummi (KOK) ja Tytti Pernu (SDP)
ja sekä Haaparannan kunnanvaltuuston edustaja Nina Waara
(Socialdemokraterna). Panelisteja
haastatteli toimittaja Sari Pelttari-Heikka.
Keskustelussa piirtyi kuva
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kahden kaupungin luontevasta
yhteistyöstä joen molemmin puolin. Suomen ja Ruotsin raja Tornion ja Haaparannan välillä on
Suomen vilkkain rajanylityspaikka. Rajalla vaihtuu valtio, kieli,
aikavyöhyke ja valuutta. Käytännössä tämä ei ole ollut esteenä
kaupunkien yhteistyölle. Tornion
ja Haaparannan seutu muodostaa
työssäkäyntialueen ja kaupunkilaisilla on monenlaista luontevaa
kanssakäymistä. Kuntatasolla on
ollut rajakaupunkien valtuutettu-

jen yhteisiä tapaamisia.
Koronapandemia hankaloitti
jokapäiväistä elämää tiukentuneen rajavalvonnan ja muiden
rajoitusten vuoksi. Panelistit korostivat kuitenkin yksimielisesti
kaupunkien välisen yhteistyön
tärkeyttä ja haluaan jatkaa seudun kulttuurialueen kehittämistä
edelleen, kun ajat palautuvat
normaaleiksi. Yhteistyö on välttämätöntä – Meri-Lapin kaupungit tarvitsevat toisiaan.
Lämpimät kiitokset Tornion

PUHEENJOHTAJALTA
Hyvä naisliittolainen
Kesä on ohi. Elokuu oli sateinen,
mutta kesä oli mahtava! Naisliiton Kesäpäivät olivat upea päätös
kesälle.
Arki on alkanut. Toiminta yhdistyksissä on toivottavasti täydessä
vauhdissa. Liitossa valmistaudutaan Oulun MC-seminaariin ja
syyskokoukseen. Muistattehan,
että syyskokouksessa valitaan
tänä vuonna puheenjohtaja ja
hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Mennään Ouluun
oikein suurin joukoin lokakuun
lopussa. Järjestämme tapahtumat
siten, että ne, jotka eivät pääse tai
voi tulla paikalle, voivat osallistua
etänä. Etäosallistuminen on tullut
jäädäkseen. Se on mahdollisuus.
Sen pitää olla meille itsestäänselvyys.
Naisliitto täyttää ensi vuonna 115
vuotta. Miten toivoisit sitä vietettävän? Juhlimme tietysti koko
maassa, koska vuonna 2022 on
myös Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Tornion merkkivuosi. Onnittelut Hämeenlinnan yhdistykselle 25-vuotistaipaleesta tänä
vuonna.

Sattuneesta syystä, jonka nimi
alkaa k:lla, he eivät voineet vielä
juhlia, mutta juhlivat loppuvuodesta
Naisliitto on aktivoinut jäsenyyden UN Women Suomessa. Se on
YK:n naisasiajärjestö, jonka kautta voimme aktiivisesti seurata
tapahtumia maailmalla. Toivon
teidän kaikkien osallistuvan seurantaan tahoillanne.
Henkilökohtainen kohtaaminen
on aina parasta. Tavataan Oulussa 30.- 31.10.

Eva Tervonen
23.9.2021
SUOMALAINEN NAISLIITTO
puheenjohtaja

Eva Tervonen. Kuva Elisa Putti

yhdistykselle kesäpäivien ohjelmasta ja järjestelyistä! Pohjoinen
luonto, jokilaakson elämä ja sen
omaleimainen kulttuuri tekivät
vaikutuksen, samoin järjestäjistä
huokuva ylpeys kotiseudustaan.
400-vuotisjuhlia viettävä Tornion
kaupunki osoitti myös vieraanvaraisuuttaan.
Elämyksiä ja uuden oppimisen iloa – siinä arvokkaita kotiin
viemisiä etelään palaaville naisliittolaisille.
Teksti Kirsi Sand

MINNA-PALKINTO
JAETAAN LOKAKUUSSA
Minna-palkinto perustettiin vuonna 2019. Sen myöntävät Suomalainen Naisliitto ja Opetusneuvos
Hilja Vilkemaan Säätiö.
Kirjailija Minna Canth oli rohkea yhteiskuntakriitikko, joka aikansa epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa ajoi erityisesti naisten ja
muuten heikoimmassa asemassa
olevien asiaa.
Minna-palkinto
myönnetään
naisille, jotka Minna Canthin tavoin vaikuttavat eriarvoisuuden
vähentämiseen ja edistävät tasaarvoa teoillaan, puheillaan, aloitteillaan, kirjoituksillaan tai taiteellaan. Vuoden 2021 Minna-palkinto
julkistetaan Oulun Minna Canthseminaarin yhteydessä Oulussa
30.10.2021.

Naisten Ääni –tietokantaan on
kertynyt jo yli 900 naisten pienoiselämäkertaa. Tuhannes elämäkertateksti on kohta saavutettu. Se on ennen näkemätön kokoelma suomalaisten naisten historiaa. Tutustu elämäkertoihin ja kirjoita omasi! Elämäkerran voi myös
antaa juhlivalle Naisjärjestöjen
Keskusliitolle. Lisää aiheesta
www.naistenaani.fi.

Suomalainen Naisliitto Jäsentiedote 2/2021 Ilmestymispäivä 24.9.2021 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,
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JÄSENYHDISTYKSET TIEDOTTAVAT
HELSINGIN YHDISTYS
Vilkas toimintasyksy
Helsingin yhdistyksen tapahtumakalenterissa on jo nyt runsaasti tapahtumia, jotka voidaan toivottavasti toteuttaa pandemiasta
huolimatta.
 Kirjakerho ja Feministinen keskustelupiiri kokoontuvat kerran kuukaudessa,
bridge-kerholaiset viikoittain ja laulukerho käynnistynee lokakuussa.
 Jatkamme pandemian aikana aloitettuja kaupunkikierroksia Helsinki -oppaan johdolla.
 Jäseniltojen esitelmiä on
syksyllä kolme: 30.9. Naisten Ääni
-kilpailun voittaja Pirkko Fihlman
puhuu aiheesta ”Karjalaiset itkuvirret + ääninäytteet”. Lokakuun
jäsenillan 19.10. esitelmöitsijän
Reetta Hännisen aiheena on
”Maissi Erkko - vaikuttava nainen” ja Aura Korppi-Tommola
tulee 16.11 puhumaan Alli Paasikivestä.
 Oopperaan ja teatterei
hin aiotaan varata lippuja kuten
ennenkin.
 Pandemia pilasi uudeksi
toimintamuodoksi suunnitellun
Ajatushautomon käynnistämisen,
nimi vaihtui marraskuun vuosikokouksessa Ideariiheksi ja se
kokoontuu ensimmäisen kerran
22.9. miettimään
yhdistyksellemme ja ehkä koko liitolle uusia,
ennen kaikkea yleishyödyllisiä
toimintoja.
 Kuluvan vuoden viimeinen tapahtuma on perinteinen ja
suosittu joulujuhla, joka pidetään Malta-talossa, koska emme
mahdu Aurorankadulle.
 Koulutustoimikunta ryhtyy kohta suunnittelemaan hel-
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mikuun Ajankohtaisseminaaria.
 Helsingin yhdistys täyttää
ensi vuonna 115 vuotta ja juhlimme sitä iloisin mielin kesäkuun alussa.
 Syyskokouksessa keskus
teltiin helmikuussa 2021 järjestettävästä naiskeksijöiden seminaarista, jota ei pandemian
vuoksi voitu toteuttaa. Helsinki
osallistunee ensi vuonna keksintöseminaarin ja/tai naisten tekemien keksintöjen näyttelyn järjestelyihin.
Ajantasaiset tiedot tapahtumistamme löytyvät osoitteesta
www.naisliittohelsinki.fi. Kaikkien
jäsenjärjestöjemme jäsenet ovat
tervetulleita mukaan ilmoittautumalla. Kaikkiin tapahtumiimme on ilmoittauduttava www sivuilla olevan tapahtumakalenterin kautta.

kolme tuntia suuntaansa. Menomatkalla ilahduimme bussissa
jaetuista eväistä, joiden voimalla
jaksoimme ihastella ohikiitäviä
vehreitä varsinaissuomalaisia pelto- ja metsämaisemia.
Uudenkaupungin retki ajoittui historialliseen ajankohtaan,
sillä 30.8.2021 on kulunut 300
vuotta Uudenkaupungin rauhan
solmimisesta. Rauhansopimusta
pidetään merkittävänä Suomeen
liittyvänä maailmanpoliittisena
tapahtumana. Tekstin kirjoittaja
kertoi bussissa rauhan solmimisesta Ruotsin ja Venäjän välillä
vuonna 1721 ja sitä edeltäneestä
suuresta Pohjan sodasta vuosina
1700 – 1721. Suomi joutui kokemaan sodan hävityksen ja julmuudet venäläismiehityksen ns.
isonvihan aikana 1713 – 1721. Tuo
lienee maamme historian synkin
jakso.
Teksti Merja Talkamo
Ensimmäinen tutustumiskohteemme Uudessakaupungissa oli
Syysretki Uuteenkaupunkiin vanha kivikirkko, joka valmistui
vuonna 1629. Opas kertoi kirkon
Syyskesän sateen ropistessa tai- vaiheista ja siellä olevista arvoesivaalta Helsingin yhdistyksen jä- neistä, mm. 1400-luvulta peräisin
senet kokoontuivat 26.8. Kiasman olevasta Pietà-veistoksesta, krusiaukiolle odottamaan bussia ja fiksistä, kahdesta pyhästä Eraslähtöä Uuteenkaupunkiin. Tila- muksesta sekä arvokkaista 1600vassa bussissa oli miellyttävä luvun maalauksista. Kirkkoon oli
matkustaa, vaikka matka kesti
lahjoitettu rannikkokaupunkien

Helsingin yhdistys
Uudenkaupungin
retkellä.
Kuva Pirjo Julin
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tapaan useampi votiivilaiva. Kävimme myös sakastissa, jossa on
pidetty rippikoulua sekä kellotornissa, jossa saimme näytteen kirkonkellojen heleästä soinnista.
Kirkon vierellä on vanha hautausmaa, jonka sankarihautausmaan edustalla on kuvanveistäjä
Jussi Vikaisen pronssiveistos.
Kirkosta matkamme jatkui
lounaalle Aquarius-hotellin ravintolaan. Lounaasta kylläisinä astelimme viereiseen Cruselli-kulttuurikeskukseen ihailemaan keräilijä Pentti Siivosen upeaa hopeaesinekokoelmaa.
Hohtavan
kiiltävät hopeat ovat keräilijän
mukaan vanhaa kotimaisten hopeaseppien tuotantoa, josta osa
peräisin Uudestakaupungista.
Kulttuurikeskuksesta lähdimme kaupunkikieroajelulle. Saimme kuulla, että Kustaa II Aadolf
perusti kaupungin vuonna 1617.

Kierroksen aikana näimme kauniita puutaloja, joita on jäljellä
noin 600 kaupungin keskustan
ruutukaavoitetulla alueella. Kaupungin kukoistuskausi ajoittui
1800-luvulle, jolloin kaupungissa
oli
laivanrakennusteollisuutta.
Nykyisin kaupunki tunnetaan
autotehtaasta, jonka edustalla
pyörähdimme työvuoron vaihtuessa. Kävimme myös satamassa,
jossa autot lähtevät maailmalle.
Näimme vielä kauniin Myllypuiston, jonne on sijoitettu erilaisia
tuulimyllyjä.
Kaupunkikiertoajelu
päättyi
Bonk-museolle. Museossa kuulimme tarinoita fiktiivisen Bonk
Business -yhtiön tuotteista.
Matkamme jatkui taidetalo Pilvilinnan taiteilija Raili Nokkalan
naivistisen taiteen pariin. Talo oli
kuin sadusta: seinät täynnä monenmoisia kuvia, seassa runoja ja

pihalla keramiikkapatsaita. Sisältä talo oli yhtä huikea kuin
ulkoakin. Luovuus kukoistaa talossa ja pihapiirissä. Kuljimme
pihan taidepolulla ihastellen pieniä keramiikkapatsaita ja niihin
liittyviä hauskoja tekstejä. Ne
taatusti riemastuttivat kaikkia.
Pilvilinnan sijainti meren äärellä
on oivallinen paikka ruusutarhalle, jonka runsasta ruusulajistoa
meille esitteli Pentti Nokkala.
Retken huipennus oli iltapäivän kahvit runsaasta herkkupöydästä. Onnistuneen ja hyvin järjestetyn retken jälkeen palasimme
illalla tyytyväisinä Helsinkiin.
Teksti Pirjo Julin

HÄMEENLINNAN
YHDISTYS
Hämeenlinnan yhdistys
25 vuotta
Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksen perustamisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 25
vuotta.
Alun perin yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa suunniteltiin syyskuulle,
mutta Etelä-Suomen koronarajoitusten uudelleen kiristyttyä juhla
päätettiin siirtää myöhemmin
ilmoitettavaan ajankohtaan vuoden lopulla.
Juhla pidetään Inkalan kartanossa
Hattulassa. Ohjelmassa on asiaa
naisten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, musiikkia ja runoja,
seurustelua, verkottumista ja hyvää ruokaa.
Juhlassa tavataan kaikki Hämeenlinnan yhdistyksen puheenjohtajina toimineet muistelemassa,
millaisia askelia tasa-arvon tiellä
sattui heidän kausilleen.
Tiedote 2/2021 · Suomalainen Naisliitto ry.

”Istukaa niin, että vetoketjut näkyvät”, kuului kehotus, kun 16 nauravaa Minnan
salonkilaista kokoontui yhteiskuvaan. Koronavälit oli juuri peruutettu, onneksi.
– Kuva Maija Kauppinen.
Vanhat naiset Minnan salongissa
Hämeenlinnan
naisliittolaiset
käynnistivät syyskauden kokoontumalla Minnan salonkiin keskustelemaan varsin ajankohtaisesta kirjasta Vanha nainen
tanssii.
Vanha nainen tanssii -kirjaansa
Eveliina Talvitie on haastatellut
11 naista, jotka ovat elämässään
ehkä tanssineet muiden rytmiin,

.

mutta löytäneet lopulta oman
tanssinsa rytmin.
Naisten
puheenvuorojen
ohessa kirjailija pohtii naisen
vanhenemisesta muun muassa
luvuissa Silmäpako, Suolenpätkä, Pillu, Vallankumous ja Kuolemanspiraali.
Ne haastavat,
provosoivat, puhuttavat. Kirjoitukset saavat lukijan ihmettelemään, miksi vanha nainen ei
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saa olla vanha ja näyttää ikäiseltään, vaan mieluummin kauneuskirurgialla parannellulta ankansuiselta barbilta, kuten Laila
Snellman, yksi haastatelluista naisista, toteaa. Seela Sella taas sanoo räväkkään tapaansa, ettei
hän ole seniori eikä hörönlörö,
vaan vanha ihminen.
Myös Minnan salonkilaiset, 16
naista ikävuosiltaan 57–85, olivat
emäntänsä Tuula Salinin kanssa
sitä mieltä, että saamme näyttää
juuri sen ikäisiltä kuin meistä
itsestämme tuntuu. Ja tehdä, mikä meitä miellyttää. Jos tanssittaa,
niin tanssimme, vaikka jalka ei
nousekaan yhtä korkealle kuin
eilen. Jos haluamme hellekesänä
pukeutua minihameeseen, pukeudumme siihen tyttären kulmien kohoamisesta huolimatta.
Jos haluamme ostaa kapeat vetoketjulliset housut, ostamme,
vaikka myyjä kehottaa harkitsemaan. Ja kun kieltäydymme tytöttelystä ja tätittelystä, meillä on
siihenkin oikeus.
Onneksi vanha sanonta Nainen vaietkoon seurakunnassa
kuuluu jo historiaan samoin kuin
viisaus Naisen onni on miehen
taskussa.
Teksti Maija Kauppinen

JYVÄSKYLÄN OSASTO
Tapahtumia
Koronatilanne alkaa viimein helpottaa. Me Jyväskylän yhdistyksessä kävimme 8.9. kuuntelemassa Regina Kivirantaa, kun hän
kertoi Mikko Niskasen elämäntyöstä elokuvien parissa.
Mikko sekä Regina ovat keskisuomalaisia, kotoisin Äänekosken
Liimattalan kylästä. Mikko ohjasi
elokuvan Kahdeksan surmanluotia Liimattalassa ja Reginan
koti toimi osin kuvauspaikkana.
Kuvattiin mm. häitä ja siellä vasta
paljastui, ettei sulhanen osannut
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tanssia valssia, ja niin valuivat
näyttävät pyörähdykset hukkaan.
Me keskisuomalaiset olemme
ottaneet Mikko Niskasen omaksi
pojaksemme. Seurasimme suurella mielenkiinnolla hänen ohjaamiaan elokuvia. Regina Kiviranta
on näytellyt itse mm. elokuvissa
Kahdeksan surmanluotia ja Laulu
tulipunaisesta kukasta, hän toimi
myöskin Mikko Niskasen autonkuljettajana.

bimme on järjestänyt vuodesta
2011 lähtien vuokralaisilleen (valtaosa yksinäisiä naisia) kerhohuoneistossaan ystäväpiiritoimintaa. Aiheita on ollut laidasta laitaan, niin kirjailija Aleksis Kiven
elämästä, Vaasan katukilvistä ja
yhteisestä tuolijumpasta hyvinvointipäiviin. On käyty teatterissa
ja vietetty kevät- ja joulujuhlia.
Normaalivuotena tilaisuuksia
on ollut kymmenkunta. Ystäväpiirin tapaamisiin on osallistunut
vaihtelevasti 10 - jopa yli 20 henkilöä. Järjestelyvastaavana on
toiminut Pirkko Koskiahde
apunaan noin kolmen henkilön
ryhmä.
Tälle syksylle on suunnitelma
aloittaa jälleen lokakuussa. Klubilaisille on jo tullutkin kyselyjä,
milloin järjestetään taas jotakin.
Puhdistus Jyväskylän Huoneteatterissa. Toiminta on edesauttanut asukkaita tutustumaan toisiinsa ja
Kuva Jaakko Manninen antanut uskallusta ottaa hädän
hetkellä
naapuriin
yhteyttä.
Seuraavaksi yhdistyksellämme on Asukkaat ovat aloittanet myös
tarkoitus mennä 17.10. Jyväsky- omatoimisen kirjallisuusryhmän.
län Huoneteatteriin katsomaan Uskomme, että ystäväpiiritoiSofi Oksasen kirjoittamaa ja Erika minnalla on moneen tilanteeseen
Hastin ohjaamaa Puhdistus- myönteinen vaikutus.
näytelmää. Huoneteatteri on
vanha ja arvostettu teatteri, pe- Teksti Soile Hakola
rustettu v.1958. Jyväskylän Teatterinaiset leipovat maistuvat pullat
Cafe Idaan.
Teksti Irmeli Saari

VAASAN SUOMALAINEN
NAISKLUBI
Naisklubilla ystäväpiiritoimintaa Vaasassa
Jokohan pian taas saisimme aloittaa ystäväpiiritoimintaa Vaasan
Suomalaisessa Naisklubissa!
Korona-aika on lisännyt ikääntyvillä yksinäisyyden tunnetta. Jo
ns. normaaliaikana havaittiin
tarvetta, etenkin yksin asuvilla
naisilla, kokoontua keskustelemaan kahvikupposen äärelle. Klu-

Lämpöä ja aurinkoa
As. Oy Purren ja
Liesitalon asukkaiden kevätjuhlissa
toukokuussa.
Kahvipöytää emännöi
Vuokko Kangassuo.
Kuvat Pirkko Koskiahde, Kirsi Sand
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Teatteria, kiiltokuvaperinnettä ja kansallispukuja
Vaasan jäsenilloissa
Vaasan Naisklubi aloitti syyskauden elokuussa yhteisellä teatterimatkalla Törnävän kesäteatteriin, jossa nähtiin hilpeä musikaalikomedia Something Rotten.
Klubin jäsentilaisuudet alkavat säännöllisesti vasta lokakuussa, kun koronarajoitukset
ovat hellittämässä. Tulevassa jäsenillassa Helinä Lehtinen kertoo rikkaasta kiiltokuvaperinteestä. Kuun lopulla Vaasan kansalaisopisto Alman opettajat Aino
Tanninen ja Riikka Paakkunainen esittelevät suomalaisia
kansallispukuja. Marraskuulle on
varattu liput Vaasan kaupunginteatterin Katri Helena –musikaaliin.

TORNION YHDISTYS

Matkalla
tutustutaan
Minna
Canthin ajatuksiin ja mielenmaisemaan.
Matka Kuopioon ja KanttiMenomatkalla pysähdytään
laan, Minna Canthin kotiIisalmessa Juhani Ahon museolle. Kuopiossa ovat ohjelmassa
maisemiin
mm. käynti Minna Canthin patTornion yhdistys tekee jäsen- saalla, kaupungin kiertoajelu sekä
matkan 8.-10.10.Kuopioon. Kuo- vierailu uusitussa Kuopion mupiossa oli Minna Canthin koti seossa, jossa on esillä Leonardo
(Kanttila) kirjailijan lapsuus- ja 3D-näyttely, sekä Korttelimusenuoruusvuosina sekä uudelleen ossa. Kiinnostava kohde on mittavan korjaustyön alla oleva
myöhemmin, kun hän oli seitseKanttila, Minna Canthin kotitamän lapsen yksinhuoltajana.
lo, johon suunnitellaan kulttuurikeskusta. Kanttilan nykytilanteesKanttila
ta ja tulevista suunnitelmista
ryhmälle kertoo toiminnanjohtaja
ila
Anja Lappi. Päivän päätteeksi
nähdään teatteriesitys Kuopion
kaupunginteatterissa.
Teksti Marja-Riitta Tervahauta

OULUN OSASTO

Kuva Kirsti Ojala

Minna Canth
-seminaari 30.10.2021

NAISET MUKANA TEKNOLOGIAN
KEHITYKSESSÄ

Naisten Ääni -näyttely

&

Minna-palkintojen jako
sekä Naisliiton
syyskokous 31.10.2021
Oulussa hotelli Lasaretissa
Päivien tarkempi ohjelma
seuraavalla sivulla.

Tervetuloa Ouluun!
Suomalaisen Naisliiton
Oulun Osasto ry:n
hallitus

Tiedote 2/2021 · Suomalainen Naisliitto ry.

3.10.–31.10.2021
Metsolan galleriassa, os. Mielikintie 8, Oulu.
Avajaiset su 3.10.2021 klo 13.00.
Näyttelyjulisteissa esitellään 50 pohjoissuomalaista
naista, joiden tarinat ovat kokonaan luettavissa
Naisten Ääni –verkkojulkaisussa www.naistenaani.fi .
Naisten Ääni-sivulla on lähes 1000 lyhytelämäkertaa
naisista kautta Suomen.
Tervetuloa!
Järjestää Suomalaisen Naisliiton Oulun Osasto ry.
Yhteyshenkilö Kirsti Ojala p. 0405933233 tai
kirsti.ojala@pp.inet.fi
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Naisliitto: BOKNÄSIN
KIRJAHYLLY etsinnässä
Kaipaamme Naisliiton kirjastoon opetusneuvos Hilja Vilkemaan kirjoille vielä yhtä Boknäsin
kirjahyllyä. Onko kierrätyskeskusta lähellä, antikvariaattia vai
onko jollakin tuttavalla myytävänä käytetty, ylimääräinen hylly?
Hyllyn mitat: leveys 86 cm, syvyys
30 cm, korkeus 204 cm. Värisävy
selvinnee kuvasta. Lisätietoja
Raili Ilolalta!
Teksti Raili Ilola

Näkymä Naisliiton
kirjastoon
Aurorankadulla.
Kuva Jatta Bucht

MITÄ SEURAAVASSA MINNA-LEHDESSÄ?
Makupaloja syksyn 2021 numerosta
SUOMI ILMAN NAISIA
tulevan MINNA-lehden
teemana
Vuoden 2021 Minna-lehti ilmestyy marraskuussa.
Naisliiton vuoden 2021 teema
on ”Suomi ilman naisia”. Teema
nousee 110-vuotista toimintaansa
juhlivan Naisjärjestöjen Keskusliiton kampanjasta. Slogan NAISTEN TYÖ NÄKYVÄKSI korostaa
naisten merkitystä yhteiskunnallisina toimijoina niin työelämässä, politiikassa, taiteissa kuin vapaaehtoistyössä.

Suomi ilman naisia on myös Minna-lehden syysnumeron teemana.
Minna puhuu tasa-arvokysymyk-

sistä, valottaa naisten korvaamatonta panosta yhteiskunnan ei
aloilla ja tuo esiin kiinnostavia
henkilöitä saavutusten ja ilmiöiden takaa.

JUTTUJA
LAAJALTA LAIDALTA
ministeristä ja piispasta
tik-tok-ekonomistiin
yrittäjään ja taiteilijaan

Anu Pentik

Haastateltavien joukossa ovat
olleet mm. tasa-arvoministeri
Thomas Blomqvist, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen, uuden ajan tik-tok-ekonomisti Anni Marttinen, taiteilijana ja yrittäjänä elämäntyötään
juhliva Anu Pentik ja kaikkien
rakastama urheilijalegenda ”Äitee” Siiri Rantanen sekä monet
muut. Luvassa on myös kurkistus
Minna-palkinnon jaon tunnelmiin ja katsaus 100-vuotisjuhlavuotta viettävän Lotta Svärd –
järjestön vaiheisiin.
Kiitokset jo tässä vaiheessa
lehden toimituskunnalle ja kaikille kirjoittajille!
Kuvat: oik. yläkuvat Hans Björknäs,
alakuva Tuulikki Ritvanen.

Mari Leppänen

Siiri Rantanen

MINNA ON MYÖS FACEBOOKISSA. Käy tykkäämässä!
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