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Yhteistyöstä hyvä esi-
merkki on Tekla Hultinin 

150-vuotisjuhlaseminaari 11. 
huhtikuuta. Seminaari oli kai-
kin puolin onnistunut, mennyt 
ja nykyinen aika kohtasivat 
mainiolla tavalla. Tekla Hultin 
kuuluu suurten suomalaisten 
joukkoon. Voimme olla ylpeitä, 
että hän oli Suomalaisen Nais-
liiton ensimmäinen puheenjoh-
taja. Suuri kiitos 14 henkiselle 
työryhmälle, joka sai aikaan 
juhlan.

Juhlaseminaarin kynnyksellä 
otimme vastaan iloisena ja 

kiitollisena tiedon, että Helsin-
gin kaupunki on varannut Tekla 
Hultinin nimeä kantavan aukion 
Kiasman ja Sanomatalon väli-
seltä alueelta. Pitkäaikainen työ 
Tekla Hultinin muistamiseksi 
kantoi lopulta tuloksen, jota 
emme osanneet odottaa. Kiitos 
aherruksesta kuuluu Naisliiton 
ja sen Helsingin Osaston johto-
naisille. 

Minulla oli kunnia olla 
kukittamassa Tekla Hul-

tinin aukio naisliittolaisten ja 
Teklaa juhlivan yleisön kanssa. 
Maamme laulu kuului isänmaa-
ta rakentaneelle ja rakastaneelle 
suurnaiselle. Aukio tuli tutuksi 
naisliittolaisille ja muodostuu 
ehkä kohtaamispaikaksemme.

Tarvitsemme menneisyyden 
tuntemusta, mutta mietim-

me myös tulevaisuuttamme. 
Naisliiton kevätkokous hyväk-
syi Liiton tulevaisuusstrategian 
vuosille 2014–2017. Sen läh-
tökohtana on lisätä naisasian 
ja naisten vaikuttavuutta pää-
töksentekoelimiin. Kuluvan 
vuoden teema Näy ja vaikuta 
on ohjeena kaikkiin tapahtu-

miin. Niin Liiton kuin osastojen 
kannanottoja on syytä laittaa 
tiedotusvälineille. Siten meidät 
muistetaan, vaikka tiedotettam-
me ei aina julkaistaisi. 

Myös elämänkertatietokan-
ta-hanke lisää Liiton ja 

osastojen näkyvyyttä ja lisää 
kiinnostavuuttamme. 

Yhdenvertaisuuslakia ollaan 
uudistamassa, samoin joi-

takin tasa-arvolain kohtia. Lait 
on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 2015 alussa. Kuuntelin 
huhtikuussa netissä eduskunnan 
työelämä- ja tasa-arvovaliokun-
nan julkista kuulemistilaisuutta. 
Tasa-arvolaki on naisasialiik-
keelle valttikortti, joka pitää 
tuntea hyvin.

Lakiehdotus oli laaja. Pa-
rannuksista jäi ensimmäi-

senä mieleeni palkkakartoitus, 
jonka pitää koskea kaikkia 
palkan osia. Hyvä parannus 
on myös palkkatietojen saata-
vuus henkilöstön edustajalle. 

Toinen merkittävä muutos on 
tasa-arvosuunnitelman laatimi-
nen jo perusopetukseen. Muita 
ehdotuksia olivat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslautakuntien 
yhdistäminen ja syrjintävaltuu-
tetun nimen muuttaminen yh-
denvertaisuusvaltuutetuksi. 

Olen yhtä mieltä muutaman 
kuulemistilaisuuden osal-

listujan kanssa siitä, että laki 
pitää laatia ymmärrettäväksi. 
Jopa valiokunnan jäsenet näyt-
tivät useita epäselviä kohtia 
lakiesityksestä. Työelämä- ja 
tasa-arvovaliokunnan kuulemis-
tilaisuus on osoitteessa http://
YHUNNRODKHW\V�HGXVNXQWD�¿�

Vanhenemiseen liittyvä 
käytännön elämän hanka-

loituminen verrattuna nuorten 
ihmisten ketterään osaamiseen 
on yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vokysymys. Tietotekniikka hä-
vittää henkilökohtaiset palve-
lut, jolloin jokaisen pitää osata 
käyttää laitteita, muistaa käyt-
täjätunnuksia, salasanoja, pank-
kitunnuksia. Ikäihmiset eivät 
useinkaan hyödy tekniikan tuo-
mista helpotuksista, mikä johtaa 
eriarvoisuuteen ja kalliisiin pal-
veluihin. Tähän eriarvoisuuteen 
ei uusi yhdenvertaisuuslakiesi-
tys puutu. Siksi on tärkeää, että 
autamme toisiamme pysymään 
ajan tasalla tekniikan kovassa 
kilpajuoksussa ja uskallamme 
opetella uutta. 

Turvallista ja leppoisaa kesää 
kaikille Minnan lukijoille.

Kirsti Ojala
puheenjohtaja 
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Vihaisen miesliikkeen nousu huolettaa
Tasa-arvon kivikkoinen 
tie nousi odotetusti 
pääaiheeksi, kun viisi 
EU-vaaliehdokasta selvitti 
näkemyksiään Suomalai-
sen Naisliiton Helsingin 
Osaston tilaisuudessa 
maaliskuun lopussa.

Osaston vieraina oli neljä 
istuvaa meppiä ja yksi en-

tinen: Sari Essayah (kd), Liisa 
Jaakonsaari (sd), Anneli Jäät-
teenmäki (kesk), Sirpa Pieti-
käinen (kok) ja Heidi Hautala 
(vihr).

Koolla oli siis huippujouk-
ko unionin asioihin perehtynei-
tä naisia. Ja heitä kuulemassa 
salin täydeltä Naisliiton jäseniä 
ja vieraita.

EU on tytön paras ystävä
– Isoja tasa-arvokysymyksiä 
on esillä koko ajan, Hautala 
muistutti EU:n merkityksestä. 
Pietikäinen ilmaisi saman asian 
lauseella ”EU on tytön paras 
ystävä”.

Mikään ei tule unionissa-
kaan silti ilmaiseksi. Jäätteen-
mäki tähdensi, että tasa-arvon 
eteen on tehtävä paljon työtä.

– EU-parlamentin tämän 
kauden viimeinen äänestys kos-
ki sitä, voiko nainen olla äiti ja 
käydä työssä. Kymmenellä ää-
nellä vastaus oli myönteinen. 
Kokonaisuudessaan asia äänes-
tettiin kuitenkin nurin. Niinpä 
en halua EU:ssa enää tällaisia 
äänestyksiä, sillä vastaus voi 
olla mikä tahansa, hän päivit-
teli.

Pietikäinen viittasi samaan 
aiheeseen. Häntä huoletti vihai-
sen miesliikkeen nousu. Pieti-
käinen kuuluu parlamentin suu-
rimpaan oikeisto-keskustalaisia 
voimia edustavaan Euroopan 
kansanpuoleen EPP-ryhmään. 
Hänen mukaansa osassa parla-
menttiryhmää hurrataan ja nau-
titaan samppanjaa, kun saadaan 
kaadetuksi naisia koskeva asia. 
Katolisen verkoston tiiviys ja 
aktiivisuus ovat lisääntyneet.

– Taantuma on nostanut 
taantumista. Äijämentalismi on 
vahvistunut, Jaakonsaari lisäsi. 
Essayah arveli, että hyökkäys 
ei osu niinkään naisasiaan kuin 
tasa-arvoon.

Yhteistyö kunniassa
Työtä EU-parlamentissa Essay-
ah kuvasi kompromissitaiteeksi, 
joka vaatii vahvaa verkottumis-
ta. Yhteistyö muiden meppien 
kanssa on helppoa. 

Oma lukunsa ovat suoma-
laisten meppien tiiviit yhteydet.

– Suomalaisilla naismepeil-
lä on enemmän yhteistyötä kuin 
mepeillä keskimäärin, Jäätteen-
mäki arvioi. Muiden maiden 
suurlähettiläiden mielestä on 
jopa outoa, että naiset tapaavat 
yli puoluerajojen. 

– Naisverkostot jumppaavat 
isoilla kierroksilla, että saatai-
VLLQ� ¿IW\�¿IW\� �WLODQQH�� -RNDL-
selle paikalle ehdotetaan miehiä 
ja naisia. Naisten pitäisi saada 
lisää näkyvyyttä, Pietikäinen 
sanoi.

Yhteisenä huolena nais-
poliitikoilla oli tiedotus. Suo-
malaisia toimittajia pitäisi olla 
EU:ssa nykyistä  enemmän. 

– Suomalaisten pitäisi tie-
tää, mitä EU:ssa päätetään. 

70–80 prosenttia suomalaisesta 
lainsäädännöstä tehdään EU:s-
sa, Jaakonsaari korosti.

Naiskomissaari yhä 
tavoite
Naisliitto on kampanjoinut 
syksystä asti suomalaisen nais-
komissaarin valinnan puolesta. 
Keskustelutilaisuuden puhujista 
Heidi Hautala vahvisti haluk-
kuutensa paikalle.

– Vaali vaalilta on koros-
tettu, että naiskomissaari nimi-
tettäisiin. Jos naiset eivät nosta 
itse itseään, ei mistään tule mi-
tään, hän patisti ja nimesi Suo-
men ainoaksi maaksi, jolla ei 
ole naiskomissaaria.

Pietikäisen mielestä EU-py-
ramidin huipulla näkyy vain 
harmaita miehiä. Poikkeuksena 
on unionin ulkosuhteiden kor-
kea edustaja Catherine Ash-
ton.

– EU-parlamentti esittää, 
että kukin jäsenvaltio asettaa 
ehdolle sekä mies- että nais-
puolisen kandidaatin, Jäätteen-
mäki kertoi oman hankkeensa 
läpimenosta.

Jaakonsaari epäili, että 
naiskomissaari on vielä monen 
sillan takana. Essayah muistut-
ti linjauksista, joiden mukaan 
pääministeripuolue valitsee ko-
missaarin, ja uskoi hallituksen 
esittävän miestä.

Tilaisuuden aikaan ei vielä 
tiedetty pääministeri Jyrki Ka-
taisen (kok) erosta ja halukkuu-
desta eurooppalaisiin tehtäviin. 
Naiskomissaarin nimitys kävi 
entistäkin epätodennäköisem-
mäksi.

Työtä ja hyvinvointia
Meppiehdokkaat kertoivat 
kuulijoille pitkästi ja laveasti 
tavoitteistaan seuraavalla mah-
dollisella viisivuotiskaudella.

Ensi töikseen Hautala lupasi 
ottaa esille työelämän tasa-ar-
von. Miesten ja naisten tasaver-
taisen kohtelun on läpäistävä 
koko yhteiskunta.

Jaakonsaari pyrkii viemään 
Keski-Eurooppaan pohjois-
maista hyvinvointi-mallia, päi-
vähoito kärjessä.

– Talous ja työllisyys ovat 
osaamisalueitani. On päästävä 
vahvempaan Eurooppaan, Es-
sayah ilmoitti.

Jäätteenmäki sanoi halua-
vansa vaikuttaa asioihin, jotka 
koskevat Suomea. Yleisesti 
häntä huoletti, että Euroopassa 
on liian vähän työtä tarjolla.

Pietikäiselle eurooppalainen 
yhteistyö on keskeistä. Taloutta 
on nyt pantu kuntoon, kasvu 
olisi saatava vauhtiin. Samalla 
olisi kunnioitettava ympäristöä 
ja muistettava ihmisten perus-
RLNHXGHW���

Parin tunnin tenttauksen jälkeen mepeillä oli hetki aikaa vapaaseen seurus-
teluun. Sirpa Pietikäisen keskustelukumppanina Tuulikki Petäjäniemi. 

Viisi EU-vaaliehdokasta oli maaliskuussa Maritta Pohlsin ja Kirsti Pohjosen 
(vas. seisomassa) tentittävänä Naisliitossa. Istumassa  Liisa Jaakonsaari 
(vas.), Sari Essayah, Heidi Hautala ja Anneli Jäätteenmäki.  
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KIRSTI POHJONEN

Suomen tulee asettaa
sekä nais- että miesehdokas
EU-komissaariksi

Naisia on Euroopan unionin väestös-
tä yli puolet. Vaikka naisten ja miesten 
tasa-arvo on yksi Euroopan yhdentymi-
sen johtoajatuksia, ovat naiset aliedus-
tettuja Euroopan unionin päätöksente-
ossa: esimerkiksi Euroopan komission 

Naisten aliedustus päätöksenteossa ja 
EU:n toimielimissä heikentää vakavasti 
Euroopan unionin demokraattista le-
gitimiteettiä. Nyt on aika toimia! Nais-
järjestöjen Keskusliiton kevätkokous 
vetoaa vakavasti, erityisesti Suomen 
hallitukseen, ja kaikkiin EU:n jäsenmai-
hin niiden valitessa edustajiaan EU:n 
komissioon. EU:n jäsenmaiden tulee 
täyttää demokratian ja sukupuolten ta-
sa-arvoa koskevat sitoumuksensa var-
mistamalla naisten tasapuolinen edus-
tus EU:n huippuviroissa, jotka täytetään 
2014. Suomella ei ole koko 19-vuotisen 
jäsenyytensä aikana ollut yhtään naista 
EU:n huippuvirassa, saati komissaarina. 
Päteviä suomalaisia naisehdokkaita löy-
tyy varmasti. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto esitti kevät-
kokouksessaan 26. huhtikuuta, että ta-
sapuolinen edustus tulee saattaa EU:s-
sa lain tasolle, sillä moderni demokra-
tia edellyttää sukupuolten tasa-arvoa, 
naisten ja miesten tasapuolista osal-
listumista kaikkien heidän elämäänsä 
vaikuttavien päätösten tekemiseen. 
Jäsenmaiden tulee jatkossa asettaa ko-

missioon ehdolle sekä nainen että mies, 
jotta myös naisten riittävä edustus voi-
daan taata.

Ison pörssiyhtiön hallituk-
sessa vapautui kevään yhtiö-
kokouksessa kaksi naisten 
hallussa ollutta paikkaa. Hei-
dän tilalleen valittiin kaksi 
miestä. Tämän yhtiön halli-
tuksessa on nyt kolme naista 
ja seitsemän miestä.

Toisen menestyvän suur-
yrityksen hallitus sai yhtiöko-
kouksessa uudeksi jäseneksi 
nuoren naisen. Miespuolinen 
osakkeenomistaja nousi pi-
tämään puheenvuoron, jossa 
hän epäili valintaa. Nais-
puolinen osakkeenomistaja 
vastasi onneksi tiukasti, että 
valittu on pätevä asiantuntija, 
joka tuo yhtiön johtoon mo-
nipuolista it-alan osaamista 
ja myös kokemusta uusista 
innovatiivisista yrityksistä. 
Miesten enemmistöä naiset 
eivät täälläkään horjuttaneet. 
Hallituksessa on kaksi naista 
ja viisi miestä.

Yksittäistapauksiksi nämä 
esimerkit voi moni hyvinkin 
kuitata.

Ilmapiiri on kuitenkin 
muuttunut selvästi aiempaa 
nihkeämmäksi naisten etene-
miselle tasaveroisiin asemiin 
miesten kanssa vallankin joh-
to- ja asiantuntijatehtävissä.

Parjatut kiintiöt ovat sik-
sikin hyvä asia. Julkisella 
puolella ne takaavat naisten 
vaikutusmahdollisuudet eri 
elimien päätöksenteossa. Vä-
liin huvittaakin ajatella, että 
joskus tulevaisuudessa miehet 
voivat huomata kiintiöiden 
merkityksen vähemmistön 

osallistumisen turvaajana.
EU-vaalit ovat jo takana. 

Taisto korkeista viroista unio-
nin huipulla pääsee kesän mit-
taan täyteen vauhtiin.

Suomalainen Naisliitto muis-
tutti jo syksyllä, että Suomen 
pitäisi valita komissaariksi 
nainen, kun paikka on tähän 
asti ollut miesten hallussa. 
Myös Naisjärjestöjen Keskus-
liitto vetosi kevätkokoukses-
saan päättäjiin, jotta ehdolla 
asetettaisiin sekä mies että 
nainen.

Seuraavat vaalit ovat ensi 
keväänä. Naisten on syytä 
valpastua eduskuntavaaleihin 
hyvissä ajoin, kuukausia en-
nen varsinaista vaalipäivää. 
Vaalitutkijat ovat usein huo-
mauttaneet, että naisten luku 
valituista kasvaa, kun ehdolla 
on runsaasti naisia. Laimea 
vaali-innostus jo tuossa vai-
heessa tuntuu ikävästi loppu-
tuloksessa.

Huhtikuun alussa Suomalai-
nen Naisliitto vietti kansan-
edustaja, toimittaja, tiedenai-

nen ja aktivisti Tekla Hultinin 
syntymän 150-vuotisjuhlaa.  
Tekla Hultin teki lujasti töitä 
yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden toteutumiseksi, siis 
niin naisten kuin maattomien 
miesten äänioikeuden ja vaa-
likelpoisuuden puolesta. Hän 
myös puhkoi useita lasikat-
toja, usein ”sukupuolestaan 
vapautettuna”.

Nyky-Suomessa kaikki 
paikat ovat periaatteessa nai-
sille avoinna. 

Tuskastuttavan hitaasti 
käytäntö silti muuttuu. Siitä 
saatiin jälleen kerran hätkäh-
dyttävä muistutus uutisessa, 
jossa kerrottiin naisilla saman 
palkan miesten kanssa samas-
ta työstä tai samanarvoisesta 
työstä olevan tällä tahdilla 
totta 70 vuoden kuluttua. 

Monista epäilyistä huolimat-
ta naisjärjestöillä ja niiden ta-
sa-arvonäkemyksen jakavilla 
tahoilla riittää siis yhä ihan 
oikeita töitä ja tavoitteita. 

Tekla Hultinin juhlasemi-
naari sai jopa ajattelemaan, 
että nykyistä vähän taistele-
vampi ja ärhäkämpi teklamai-
nen ote olisi taas syytä ottaa 
käyttöön. Nykymaailma on 
pirstaleinen ja täynnä erilaista 
hälinää. Jotta sanomalla olisi 
edes jokin mahdollisuus saa-
da näkyvyyttä ja vielä vaikut-
taa, naisjärjestöjen olisi myös 
entistä vahvemmin luotettava 
\KWHLVWRLPLQQDQ�YRLPDDQ���

Tasa-arvoon on yhä pitkä matkaKaksi julkilausumaa

Sama tauti, mutta erilaiset oireet – 
naisten hoitamiseen paneuduttava 
nykyistä tehokkaammin

Sukupuolella on merkitystä tautien eh-
käisyssä, ennustettavuudessa, totea-
misessa ja hoidoissa. Näihin eroihin on 
kiinnitetty kuitenkin aivan liian vähän 
huomiota.

Vasta joitakin vuosia sitten havahdut-
tiin siihen, että sepelvaltimotauti on 
vaikeampi todeta naisilta kuin miehiltä. 
Naisten oireet ovat usein erilaisia kuin 
miesten ja siten hankalia havaita. Naisten 
sydäninfarktin hoitokin voi vaatia enem-
män kuin miesten taudin hoito.

Vaikka sukupuolierot ovat tässä kaventu-
massa, ongelma on yhä olemassa. Nais-
ten sydänoireita ei osata edelleenkään 
aina tunnistaa ja mikä pahinta, niitä ei 
oteta aina tosissaan.

Suomalainen Naisliitto vaatii, että naisten 
ja miesten tautien eroavuuksiin tartutaan 
nykyistä vahvemmin. Olemassa oleva tie-
to on koottava ja selvitettävä edelleen, 
miten monen taudin kohdalla on vahvoja 
poikkeavuuksia.

Suomalainen Naisliitto toivoi kevätko-
kouksessaan Helsingissä 12. huhtikuuta, 
että naisjärjestöt ja eri potilasyhdistykset 
yhdistävät voimansa näiden vaatimusten 
toteuttamiseksi.
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Tekla Hultin täytti odotukset: 
hänestä tuli ensimmäinen 

6XRPHVVD� ¿ORVR¿DQ� WRKWRULNVL�
väitellyt nainen, ensimmäinen 
naispuolinen ammattitoimitta-
ja, johtava kansalaisaktivisti ja 
poliitikko. Hän osasi myös ver-
kostoitua ja käyttää verkostoja 
hyväkseen. Tärkein tukija oli 
kaukainen sukulainen Leo Me-
chelin.

Huhtikuussa oli tämän mer-
kittävän naisvaikuttajan synty-
mästä 150 vuotta. Sen kunniak-
si Tekla Hultin sai Helsingin 
keskustasta oman nimikkoau-

kion ja naisjärjestöt järjestivät 
Helsingin kaupungintalon juh-

lasalissa 11. huhtikuuta Tekla 
Hultinin juhlaseminaarin.

Kun pianisti Iina Harjulan 
komea Herää Suomi alkoi soi-
da, salissa oli osanottajia lähes 
200, joukossa myös Helsingin 
yliopiston sukupuolentutki-
muksen opiskelijoita. Helsingin 
kaupunkia edustivat kaupun-

TEKSTI: MARJATTA KERÄNEN, KIRSTI POHJONEN, TERTTU VÄLIKANGAS JA 

 Minä olen Tekla Hultin.  
Pistäkää nimi mieleen. 

Leena Krohn, Kirsti Ojala, Maija Kauppinen ja Jarmo 
Räihä tervehtivät juhlavieraat. Kättelemässä Leena 
Pohjanloimu, oikealla Rauni Auvinen. 

Jos ihminen on lahjakas, rohkea, ennakkoluuloton, energinen, arvostaa itseään ja 
uskaltaa kulkea omia polkujaan, on lupa odottaa, että hänestä tulee jotakin, 

vaikka hän olisi nainen ja olisi syntynyt 1800-loppupuolella.

Juhlayleisöä. Edessä oikealla selin Jussi Pajunen keskustemassa Kalle Isokallion 
kanssa, Tekla Hultinin omainen Jarmo Räihä,  Ritva Viljanen ja Leena Rauhala. 

Iina Harjula aloitti seminaarin Jean 
Sibeliuksen komealla Herää Suomel-
la eli Finlandialla.

ginjohtaja Jussi Pajunen ja 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen, joka toi juhlaväelle 
kaupungin tervehdyksen suo-
meksi ja ruotsiksi muistuttaen 
näin kuulijoille, että aikansa 
lasikattojen rikkoja oli kaksi-
kielinen. 

Ritva Viljanen kiitteli alkajaismu-
siikin valintaa, joka sopi hienosti 
päivän teemaan. 

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Emma Paju-Torvaldsin Tekla oli 
paitsi näköinen myös puhutteleva.
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yhteistä Tekla Hultinin kanssa: 
KlQ� RQ� ¿ORVR¿DQ� WRKWRUL�� +HO-
singin kaupunginvaltuutettu ja 
toimittaja. Vuonna 2006 hänet 
nimitettiin Euroopan historian 
SURIHVVRULNVL�+HOVLQJLQ�\OLRSLV-
toon, ensimmäisenä naisena 
yliopiston 375-vuotisen histo-
rian aikana. Tärkeimmiksi taus-
tavaikuttajikseen hän mainitsi 
¿ORVR¿DQ� WRKWRULW� 0DWWL� .OLQ-
gen ja Päivi Setälän. 

– Joskus myös sattuma kor-
jaa satoa, jos on oikeaan aikaan 
oikeassa paikassa, Laura Kolbe 
lisäsi ja kertoi opiskeluajois-
taan, jolloin hän innokkaasti 

kuunteli Päivi Setälän luentoja 
aina eturivissä.  

– Onni potkaisi, kun luen-
noitsija poimi eturivistä viisi 
tyttöä, jotka pääsivät hänen 
kanssaan Roomaan. Se oli hyvä 
alku uralle.

Päivi Setälä on ollut tärkeä 
tienviitoittaja myös Marjut Jyr-
kiselle - mentoreiden ohella. 

– Päivi Setälä oli suoma-
laisen naistutkimuksen innokas 
puolestapuhuja, ja hänen aloit-
teestaan vuonna 1991 Helsingin 
yliopistoon perustettiin nais-
tutkimuksen yksikkö, Kristii-
na-instituutti. Oppiaineen nimi 
vaihtui vuonna 2010 sukupuo-
OHQWXWNLPXNVHNVL��MRQND�SURIHV-
sori olen nyt.   

Kun Tekla kuulee, että Hel-
singin yliopistossa on sellainen 
oppiaine kuin sukupuolen tutki-
mus, hän ei ole uskoa korviaan. 
Sillä hänen aikanaan jo sana 
sukupuoli kuului niihin, joita ei 
ääneen lausuttu puhumattakaan, 
että tutkittaisiin sellaisia teemo-

ja kuin naisten johtajuus, mies-
ten väkivalta ja seksuaalisuus. 
Naisista, sikäli kuin he kävivät 
koulua, kasvatettiin korkeata-
soisia kodin naisia.  

Tasa-arvo etenee etanan 
vauhtia 
Laura Kolbe tuli seminaariin 
suoraan väitöstilaisuudesta, jos-
sa väittelijänä oli nainen. Kun 
Tekla Hultin väitteli vuonna 
1896, hän oli tiedemaailman 
outo lintu, valkoinen varis; täy-
tyihän naisten tuolloin hakea 
vapautusta sukupuolestaan jo 
ylioppilastutkinnon suoritta-
mista varten. Tekla joutui ha-
kemaan sitä toisenkin kerran 
virkanimitystä varten. Niinpä 
häntä kiinnosti kuulla, millai-
nen on naisen asema tänä päi-
vänä yliopistossa ja miten he 
pärjäävät nimityskilvassa.  

Laura Kolbe kertoo, että 
nykyään ylioppilaista on jo 
valtaosa naisia ja Helsingin 

taja Eeva Koskinen Naistoi-
mittajat-yhdistyksestä, poli-
tiikkaa kansanedustaja Leena 
Rauhala, eduskunnan naisver-
koston puheenjohtaja. Semi-
naarin lopuksi Naisliiton kun-
niapuheenjohtaja Leena Krohn 
arvioi, minkä perinnön Tekla on 
jälkipolville jättänyt. 

Tiedemaailmassa 
taustavoimat edelleen 
tarpeen
Emma Paju-Torvalds haastatteli 
vieraita Tekla Hultinin roolissa. 
3URIHVVRULHQ� NDQVVD� NHVNXVWHO-
lessaan hän kertoi, että hänen 
tärkein tukihenkilönsä oli se-
naattori Leo Mechelin, kaukai-
nen sukulainen ja isähahmo, 
sillä hänen opiskeluaikanaan 

oli mahdotonta harjoittaa tut-
kimusta väitöskirjaan asti il-
man tällaisia tukijoita. Ja kysyi, 
ketkä ovat auttaneet tiedenaisia  
uralla eteenpäin vai ovatko he 
päässeet asemaansa ilman taus-
tavoimia. 

Vastauksessaan Laura Kol-
be totesi, että hänellä on paljon 

Teklaa ei luotu 
maamyyräksi,
aloitti juhlaseminaarin avaaja, 
Minnan päätoimittaja Maija 
Kauppinen puheenvuoronsa. 
Lainaus on peräisin päivänsan-
karilta, joka totesi helmikuussa 
1912: ´Minua kun ei ole luotu 
maamyyräksi, niin en ymmärrä 
piiloutuakaan – enkä sitä ha-
luakaan´. Tekla Hultinia uhkasi 
tuolloin virasta pidätys, koska 
hän oli julkisesti vastustanut 
silloisen esivallan, Venäjän kei-
sarin, sortotoimia. Hänet pidä-
tettiin virasta – ja samalla hän, 
sinkku, menetti myös palkkan-
sa.

Tämä osoitti avaajan mie-
lestä, että Tekla Hultin oli 
poikkeuksellisen rohkea ja en-
nakkoluuloton nainen, esikuva 
nykypäivän naisille – ja myös 
miehille. Tehtäviensä ja saavu-
tustensa ansiosta hän on täysin 
verrattavissa Suomen kuului-
simpaan naiseen, kirjailija Min-
na Canthiin, mutta on jäänyt tä-
män varjoon, koska ei päästänyt 
elämäänsä julkisuuteen.

– Nyt meillä jälkipolvella 
on mahdollisuus suitsuttaa kii-
tosta Teklalle. Tuoda hänen mo-
nipuolisuutensa esiin ja nostaa 
hänen saavutuksensa päivänva-
loon”, Maija Kauppinen päätti 
puheenvuoronsa ja kutsui estra-
dille päivän päähenkilön, näyt-
telijä Emma Paju-Torvaldsin 
eli Teklan, joka kertoi itsestään 
ja kyseli kuudelta valitulta mie-
lipidevaikuttajalta, onko maa-
ilma nyt parempi kuin hänen, 
aikansa valkoisen variksen ai-
koina. 

Nykypäivän tiedemaailmaa 
VHPLQDDULVVD� HGXVWLYDW� SURIHV-
sorit Laura Kolbe ja Marjut 
Jyrkinen Helsingin yliopistos-
ta, kansalaisaktivismia eläin-
lääkäri Kati Pulli Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitosta, 
toimittajia Unto Hämäläinen 
Helsingin Sanomista ja toimit-

Laura Kolbe ja Marjut Jyrkinen us-
koivat naisten pääsevän yliopiston 
ylärappusille – vaikka sitten etanan 
vauhdilla.

Maija Kauppinen iloitsi nuorten 
opiskelijoiden osallistumisesta se-
minaariin. 

yliopistossa väitelleistäkin jo 
kolmannes. He ovat tuoneet uu-
sia tuulia yliopistoihin. Naisten 
ansiosta esimerkiksi sosiaali- ja 
kulttuurihistoria sekä arjen asiat 
ovat nousseet tärkeiksi tutki-
muskohteiksi.

Kysymykseen, menestyvät-
kö naiset nykyään yliopiston 
nimityskilvassa, kun naispro-
IHVVRUHLWD� RQ� KDUYDVVD�� /DXUD�
Kolbe vastasi: kyllä ja ei. Vaik-
ka tasa-arvo pikkuhiljaa etenee, 
monet perinteiset yliopistot, 
NXWHQ� 2[IRUG� MD� &DPEULGJH��
ovat edelleen miesten linnak-
keita. Naisverkostot ovat vielä 
hauraat. Hän naurahtikin, että 
kyynärpäät lonksuen on edetty. 

Naisten urakehityksessä 
Marjut Jyrkinen yhtyi kolle-
gaansa: – Koko ajan mennään 
toki eteenpäin, mutta kehitys on 
hidasta. 

Kuullessaan tämän Tekla 
kysyi, pitäisikö yliopistojen 
uudistua. Millaisia muutoksia 
tarvittaisiin, että naiset ja mie-

Seminaariin osallistui lähes 200 henkilöä, mukana myös Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen opiskelijoita.
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het voisivat edetä akateemisella 
urallaan tasa-arvoisesti? 

Marjut Jyrkisen mielestä 
yliopistot ovat vanhakantaisia, 
hyvä veli -verkostot ovat vahvat 
eikä nykyinen kutsumenettely 
suosi naisia virkanimityksis-
sä. Vaikka väitelleistä nykyään 
QRLQ�SXROHW�RQ�QDLVLD��SURIHVVR-
rikunnasta heitä on vain neljän-
nes. Kun naiset ovat väitelleet, 
he katoavat ikään kuin mustaan 
aukkoon. Kutsumenettelystä 
tulisikin luopua ja valinta olisi 
tehtävä avoimen hakumenette-
lyn kautta.

Tasa-arvokehitys etenee 
yliopistoissa etanan vauhtia.  
Naisten aseman parantamisek-
si olisi puututtava rakenteisiin, 
sillä naiskysymys on ihmisoi-
keuskysymys. 

Kansalaisaktiivisuus 
vaikuttaa uraan 
Tekla Hultin oli oman aikansa 
kansalaisaktivisti: hän taiste-
li naisten oikeuksien puolesta,  
työskenteli aktivisti- ja jääkä-
riliikkeen hyväksi, oli perus-
tamassa salaista neuvostoa, 
naiskagaalia, joka tuki miesten 
kagaalitoimintaa boikotoiden 
laitonta asevelvollisuutta ja sa-
lakuljettaen kiellettyjä paino-
tuotteita – joskus myös aseita 
– helmojensa kätköissä. Myö-
hemmin Venäjän sortotoimia 
vastustaessaan hänet pidätettiin 
virantoimituksesta..

Nyt Teklaa kiinnosti kuulla, 
millaiset asiat saavat nykyakti-
vistin liikkeelle. Onko ja mitä 
hän on valmis vaarantamaan 
ajamansa asian eteen etenkin 
silloin, kun toimii voimassa 
olevien lakien vastaisesti?

– Kyllä nykyajan aktivisti 
panee paljon likoon ja ottaa iso-
ja riskejä, Kati Pulli, eläinten 
oikeuksien puolustaja vastaa.

– Aktiivinen kansalaistoi-
minta vaikuttaa edelleen uraan 
ja siinä etenemiseen. Esimer-

kiksi pienessä Lapin kunnassa 
hän saattaa menettää työpaik-
kansa nostaessaan kriittises-
ti päivänvaloon poliitikkojen 
puoltamatta jääneitä asioita. 

Myös kynnys sille, että 
eläinten hyvinvoinnin puolesta 
työskentelevä tuomitaan in-
ternetin kautta, on Kati Pullin 
mukaan matala. Hän on itsekin 
saanut uhkauksia ja vihapuhei-
ta.   

Kati kertoo valinneensa ak-
tivisminsa kohteeksi eläinten 
hyvinvoinnin, koska haluaa 
tuoda päivänvaloon eläimille 
kipua ja huonovointisuutta ai-
heuttavia asioita ja toimia nii-
den välttämiseksi.

– Moni ajattelee toisin ja 
katsoo, että ihmisiä kuuluu 
kohdella hyvin, mutta ei eläi-
miä.   

Kysymykseen, mikä saisi 
nykyihmiset lähtemään liik-
keelle laittomin keinoin, Kati 
Pulli vastasi ympäristö- ja 
eläinsuojeluasian olevan sellai-
nen.

– Jotta saadaan tärkeää ma-
teriaalia, osa aktivisteja voi tur-
vautua laittomiin salakuvauk-
siin.
Itse hän politiikkaan ja lainsää-
däntöön muutoksia halutessaan 
vaikuttaa median ja poliittisen 
toiminnan kautta.

– Olen ollut usein eduskun-
nan kuultavana, kun on ollut 
kyse lainsäädännön muuttami-
sesta eläinten hyväksi. 

Kuunneltuaan Kati Pullia 
Tekla totesi, että hän voisi hy-
vinkin olla tämän päivän ”ket-
tutyttö”. 

Naisia päivälehtien 
johdossa vähän 
Tekla kertoi, että häntä oudok-
suttiin, kun hän vuonna 1893 
meni ensimmäisenä naisena 
toimittajaksi Päivälehteen. Sil-
loin lehdentekijöitä pidettiin 
erikoisena joukkiona ja lehteä 
itse Belsebubin puhetorvena. 
Millainen tilanne on nyt? Onko 
lehdillä nykyään valtaa ja mi-
ten niihin suhtaudutaan ja ovat-
ko naiset tuoneet uutta henkeä 
journalismiin?

Vallasta Unto Hämäläinen 
totesi, että joillakin lehdillä on 
sitä edelleen.

– Lehtiä luetaan, ja toimit-
tajat saavat paljon palautetta: 
se on nopeaa ja suoraa, mutta 

enimmäkseen kielteistä. Sano-
malehdet ovat nykyään kaato-
paikka, johon lukijat purkavat 
ennakkoluulojaan ja pahaa 
mieltään. 

Keskustelun kääntyessä 
tasa-arvokysymyksiin Unto 
Hämäläinen totesi, että se on 
politiikassa pisimmällä, muu 
yhteiskunta kulkee jäljessä. 
Eeva Koskinen oli tästä samaa 
mieltä, mutta kysyi:

– Miksi sanomalehtiä joh-
tavat edelleen valtaosin miehet, 
vaikka toimittajista enemmistö 
on naisia. 

Tekla Hultin oli myös maan 
ensimmäinen naispuolinen 
päätoimittaja Isänmaan Ystä-
vät -lehdessä. Oli siis aihetta 
kysyä, miksi reilusti yli 100 
vuotta myöhemmin naisia on 
yhä vähän ainakin päivälehtien 
päätoimittajina.

Eeva Koskinen arveli yh-
deksi syyksi miesten paremmat 
verkostot, minkä vuoksi mies-
ten urakierto on nopeampaa. 
Naisten pääsy johtopaikoille on 
hidasta.

Teklaa kiinnosti myös leh-
tien vaikutusvalta. Onko sitä 
nykylehdillä? Tästä toimittajat 
olivat eri mieltä. Unto Hämäläi-
sen mielestä internetin tulo on 
muuttanut koko järjestelmää:

– Toimittajan rooli aloit-
teentekijänä on käynyt rajalli-
seksi.

– Tiedotusvälineillä on yhä 
valta nostaa tai olla nostamatta 
asioita esille, Eeva Koskinen 
huomautti.

– Naiset eivät ole kuiten-
kaan tuoneet uutta journalismin 
sisältöihin.  Syynä voi olla esi-
merkiksi se, että juttuja, jotka 
käsittelevät naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, ei koeta yleisesti 
kiinnostaviksi eikä niitä siksi 
julkaista. Eikä naisten tulo joh-
toon ole juuri muuttanut asen-
teita. 

Miehille kaivataan 
kansalaiskasvatusta
Keskustelunaiheeksi nousi 
myös äänestäminen. Tekla Hul-
tin, yleisen ja yhtäläisen ää-
nioikeuden tulisieluinen ajaja 
tivasi nykytoimittajilta, miksi 
2000-luvun Suomessa ei enää 
kunnioiteta äänioikeutta. Miksi 
uurnilla kävijöiden määrä hii-
puu vaali vaalilta, vaikka naiset 
äänestävät nykyään miehiä ak-
tiivisemmin.   

– Nuoret miehet ovat riski-
ryhmä, Unto Hämäläinen ker-
toi ja perusteli väitettään sillä, 
että 1980-luvulta alkaen naisten 

äänestysaktiivisuus on kaiken 
aikaa noussut, mutta miesten 
aktiivisuus laskenut.

– Tämä alkaa olla mies-
kysymys. Jos nuorena ei käy 
äänestämässä, ei anna ääntään 
vanhempanakaan, Unto Hämä-
läinen muistutti naiskuulijoille. 

Teklan mielestä nuoret mie-
het taitavat tarvita kansalaiskas-
vatusta.

Tähän Unto Hämäläinen 
arveli, että yksi syy voi olla 
talouden ja politiikan eriytymi-
nen. Miehet vaikuttavat talous-
elämässä. Politiikka ei kiinnos-
ta heitä, koska poliitikot eivät 
nykyään voi juuri vaikuttaa ta-

Leena Krohn toivoi Tekla-näytelmää 
esitettävän juhlapäivänkin jälkeen. 

Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Heleena Savela ja Naistoimittajien 
Seija Nummijoki odottelevat toimittajien puheenvuoroa.

Unto Hämäläinen suri nuorten mies-
ten heikkoa äänestysintoa. 
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louselämään. Erityisen huoles-
tuttavana molemmat toimittajat 
pitivät nuorten miesten alhaista 
äänestysaktiivisuutta, sillä jos 
ei äänestä nuorena, ei todennä-
köisesti äänestä vanhanakaan. 
Unto Hämäläinen tuumikin, 
että äänestäminen alkaa olla 
miesasiakysymys.  

Toimittajien keskustelu 
päättyi Teklan huomautukseen, 
että työsarkaa riittää tuleville-
kin sukupolville. 

Tekla esimerkiksi 
nykypoliitikoille 
Tekla Hultin teki mittavan uran 
myös politiikassa: hän toimi 
kansanedustajana 1908–1924 
ja sen jälkeen kuusi vuotta Hel-
singin kaupunginvaltuutettuna. 
Nuorena politiikka oli hänelle 
´IDYRULWKREE\´�� PXWWD� YLLPHL-
sinä parlamenttivuosinaan hän 
kyllästyi politiikkaan ja vetäy-
tyi syrjään todeten: ”Minulla on 
vapaa kynä, ja voihan silläkin 
vaikuttaa”.

Naisparlamentaarikkoja se-
minaarissa edusti kansanedusta-
ja Leena Rauhala. Tekla Hul-
tinia hän kuvasi monipuolisena 
ja moniosaajana, valtionaisena, 
joka paneutui työhönsä. Jota ei 
siivittänyt ura vaan halu oppia. 
-D� MRND� HL� SUR¿ORLWXQXW� YDLQ�
naiskysymyksissä, vaan ajoi 
kaikkien ihmisten asiaa.

– Tekla Hultinia eteenpäin 
vievä voima oli hänen positiivi-
suutensa. Hän eli suurten muu-
tosten aikaa, mikä vaati vahvaa 
tietopohjaa ja osaamista. Ilman 
niitä ei synny oikeita ratkai-
suja.  Hän oli rohkea ja uskoi 
omiin kykyihinsä, Leena Rau-
hala hehkutti päivänsankaria ja 
lisäsi, että näin meidän pitäisi 
tänäänkin toimia. Raivata tie-
tä rohkeasti taistellen, murtaa 
lasikattoja ja olla asenteiden 
tienraivaaja. Ja – ennen kaikkea 
– hankkia Teklan tavoin hyvä 
koulutus ja hyvät tiedot.  

TEKLA HULTIN: Kun minä opiskelin 
yliopistossa, me naiset emme saa-
neet kuulua osakuntaan, mehän 
emme oikeastaan olleet oikeita 
ylioppilaita.
Saimme erivapauden sukupuoles-
tamme huolimatta. Niinpä me pe-
rustimme kerhon, jota kutsuimme 
nimellä De kvinnliga. Yliopiston 
rehtori antoi meidän tehtäväk-
semme valvoa, että naisopiskelijat 
käyttäytyivät hyvin ja siveellisesti. 
Kaikki yliopistoelämään liittyvä 
oli naisille uutta, niinpä suunnitte-
limme naisylioppilaille ihan oman 
ylioppilaslakinkin. 

TEKLA HULTIN: Väitöskirjani kä-
sitteli rautatehtaita Ruotsin vallan 
aikana. Tutkijanurani päättyi väi-
töskirjaan, mutta ystäväni Alma 
Söderhjelm nimitettiin vuonna 1906 
yleisen historian dosentiksi ja 1927 
hän sai henkilökohtaisen profes-
suurin Åbo Akademissa. Alma haki 
professuuria myös Helsingin yliopis-
tosta, mutta ei tullut valituksi, koska 
oli väärää sukupuolta. Olen kuiten-
kin ylpeä siitä, että olin ensimmäis-
ten opiskelevien naisten joukossa 
ja sain tohtorin arvon toisena nai-
sena Suomessa, kolme päivää lää-
ketieteen tohtori Karolina Eskelinin 
jälkeen. Alma, Karolina ja minä 
kuuluimme kaikki De kvinligoihin ja 
tuimme toinen toisiamme. 

Leena Rauhala totesi seminaarin he-
rättäneen hänessä uusia ajatuksia. 

Osallistuin Tekla Hultinin juhla-
seminaariin osana Helsingin yli-
opiston sukupuolentutkimuksen 
kurssia. Yliopiston kautta pääsen 
osallistumaan erilaisiin seminaa-
reihin, mutta tämä Suomalaisen 
Naisliiton järjestämä tilaisuus oli 
todella ikimuistoinen ja erityinen. 
Harvemmin pääsee seuraamaan 
seminaaria, joka on pääosin näy-
telmä. Mukaansatempaava esitys-
tapa loi seminaariin hyvän ja va-
pautuneen tunnelman, ja kaikilla 
näytti olevan hauskaa!

Kahvitauolla keskustelin 
monien naisten kanssa. Yksi en-
simmäisistä asioista, joka minul-

OLI KUNNIA TUTUSTUA TEKLA HULTINIIN

LEENA JÄÄSAARI:

Väliajalla virkistyttiin Reilun kaupan kahvilla, kaupungintalon omenapiira-
kalla ja savuporocanapélla. 

Jarmo ja Kristiina Räihän keskus-
telukumppanina Helsingin entinen 
apulaiskaupunginjohtaja Paula 
Kokkonen.

Naisasianainen vai ei? 
Lopuksi Leena Rauhala heitti 
kysymyksen, joka usein esite-
tään Tekla Hultinin kohdalla: 
oliko hän naisasianainen vai ei. 
Samaa kysyi myös näytelmäm-
me Tekla, mutta – ennen kuin 
hän ehti vastata – joku katsojis-
ta huusi: – Oli!

Samaan kertoi päätyneensä 
myös Leena Krohn: – Vaikka 
Tekla ei itse korostanut olevan-
sa naisasianainen, monet hänen 
ajamansa asiat olivat sitä. 

Leena Rauhala luonnehti 
Tekla Hultinin olleen pätevä 
naiskansanedustaja, ei naisasia-
nainen.

– Vaikka hän murehti nais-
asioiden – muun muassa avio-
liittolain – edistyvän kovin hi-
WDDVWL��KlQ�HL�SUR¿ORLWXQXW�YDLQ�
sukupuolensa edustajaksi. Hä-
nellä ei liioin ollut tukena nais-
verkostoja, vaikkakaan ilman 
läheisten ja ystävien tukea hän 
ei olisi saavuttanut tavoittei-
taan, joista tärkein oli itsenäi-
syyden kehittäminen. 

Teklan tapaa eli viedä mies-
ten kanssa toimien yhteiskun-
nallisia asioita eteenpäin mo-
lemmat Leenat suosittelevat 
myös aikamme naisille. 

– Ilman Tekla Hultinin ja 
Leo Mechelinin yhteistyötä 
emme olisi saaneet naisille ää-
nioikeutta, Leena Krohn totesi 
ja kertoi lukeneensa, että Leo 

Mechelin esittäessään asiaa Ve-
näjän keisarille puhui ranskaa.  

Teklan perinnöstä hän tote-
si, että se on hänen toimintata-
voissa.

– Tekla Hultin oli rohkea, 
nykyaikainen ja ainokainen. 
Hänellä on ollut suuri rooli yh-
WHLVNXQWDPPH�NHKLW\NVHVVl����

Tekla Hultinin maalaama omakuva. 

ta kysyttiin, oli: ”Tiesitkö edes, 
kuka Tekla Hultin oli?” Vastasin 
rehellisesti, että en tiennyt. En 
usko, että Teklaa olisi tämä hai-
tannut. Tiesin kyllä, mitä Tekla 
edusti ja vielä tänäkin päivänä 
symboloi: naisten oikeuksia ja 
vapauksia. Uskon, että tieto hä-
nen työnsä elävästä perinnöstä 
tekisi hänet onnelliseksi. Tekla 
vaikuttaa ihmiseltä, joka arvosti 
naisten puolesta tekemiään saa-
vutuksia, ei niinkään ulkoista 
mainetta ja mammonaa. Oli suuri 
kunnia osallistua Tekla Hultinin 
juhlaseminaariin ja muistoaukion 
kukitukseen.��
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Tiistaina kahdeksantena huh-
tikuuta Helsingin kaupun-

kisuunnittelulautakunta teki 
päätöksen, jota Suomalaisessa 
Naisliitossa oli pari vuosikym-
mentä odotettu. Tekla Hultin, 
aikansa merkittävä yhteiskun-
nallinen vaikuttaja ja Naisliiton 
ensimmäinen puheenjohtaja, sai 
nimikkoaukion Helsingin sydä-
messä, osan Sanomatalon vie-
ressä olevasta Mannerheimin-
aukiosta. 

Kun naisliittolaiset ystävi-
neen vaelsivat Tekla Hul-

tinin juhlaseminaarin jälkeen 
perjantaina 11. huhtikuuta ku-
kittamaan aukiota, moni totesi, 
että paikka on parempi kuin 
he olivat uskaltaneet uneksia. 
Tekla Hultinin nimeä kanta-
va aukio on Sanomatalon ja 
Kiasman välissä oleva aukio 
portaineen, joiden alapäässä 
avautuu näkymä Eduskuntata-
lolle. Paikka on symbolinen, 
sillä Tekla Hultin oli 1890-lu-

vulla vakituisena toimittajana 
– ensimmäisenä naisena Suo-
messa – Helsingin Sanomien 
edeltäjässä Päivälehdessä. ja 
vuodesta 1908 lähtien lähes 
20 vuotta parlamentaarikkona.  

Asiasta oli uutisoinut Hel-
singin Sanomat jo edellisellä 
viikolla aukeaman jutussa ja – 
kun virallinen päätös aukiosta 
oli tehty – kertonut siitä seuraa-
vana päivänä. Niinpä seminaa-
rin avaaja saattoi kertoa juhla-
väelle uutisen ja kutsua heidät 
aukion kukitukseen seminaarin 

jälkeen. Samalla hän kiitti ni-
mistötoimikunnan sihteeriä Jo-
hanna Lehtosta, joka vuodesta 
toiseen oli vastannut kärsivälli-
sesti Naisliiton ja sen Helsingin 
osaston kirjelmiin ja kertonut, 
että nimiasia oli harkinnassa, 
mutta sopivaa paikkaa ei ollut 
vielä löytynyt. 

Tekla Hultinin 150-juhla-
vuonna nimikkopaikka vih-

doin löytyi – Suomalaisen Nais-
liiton ja sen Helsingin Osaston 
parin vuosikymmenen sitkeän 
kirjelmöinnin jälkeen. Esimer-
kiksi vuonna 2011 Minna-lehti 
puhisi pääkirjoituksessaan, että 
puhuva papukaijakin on jo saa-
nut Helsingistä nimikkopolun, 
mutta sitä ei kuulu naisakti-
vistille, joka menetti puoleksi 
vuodeksi virkansa ja palkkansa 
uskallettuaan kirjoittaa britti-
lehteen venäläistämistoimista. 

Vuosi sitten myös Naistoi-
mittajat liittyi Teklan nimik-
kokadun, -tien, -kulman kan-

Tekla Hultin sai nimikkoaukion

Helsingin Sanomat julkaisi aukeaman jutun Tekla Hultinista 4.4.2014. 

nattajiin, ja Helsingin Sanomat 
kannatti parikin kertaa ehdotus-
ta. 

Nyt Helsingin sydämessä 
on aukio, jonne naiset voivat 
VRSLD� WUHI¿W� 6WRFNDQ� NHOORQ� VL-
jaan. Nimilaatan Tekla Hultinin 
DXNLR�VDD�NHVlOOl�����

VAHVA NÄYTE NAISTEN 
YHTEISTYÖSTÄ
Ajatus Tekla Hultinin juhlase-
minaarista virisi vuosi sitten 
Naisliitossa, jolloin kunnia-
puheenjohtaja Leena Krohn 
ehdotti sitä Naisliiton hallituk-
selle ja sai hyväksynnän. Myös 
kolme sisarjärjestöä,  Suomen 
Naisyhdistys, Suomen Akatee-
misten Naisten Liitto ja Nais-
toimittajat, innostuivat ajatuk-
sesta ja valitsivat edustajansa 
eli Seija Sihvolan, Liisa Lin-
nasen ja Eeva Koskisen. Kun 

mukaan tulivat myös Päiväleh-
den museon Saila Linnahalme, 
eduskunnan naisverkoston Ulla 
Hirvonen, Helsingin yliopiston 
sukupuolentutkimuksen Mar-
jut Jyrkinen ja Aino-Maija 
Hiltunen sekä Naisjärjestöjen 
Keskusliiton Leena Ruusu-
vuori, oli taustaryhmä koossa. 
Avukseen se sai kaksi Teklan ja 
hänen elämäntyönsä hyvin tun-
tevaa. Toinen heistä oli Jarmo 
Räihä, Teklan omainen, joka 
otti viime kesänä omatoimisesti 
Naisliittoon yhteyden ja toimi 
aktiivisesti niin Tekla Hultinin 
nimikkokatuasiassa kuin se-
minaarin järjestelyissä. Toinen 
oli taas Venla Sainio, joka on 
väitellyt Teklasta ja tuntee tä-
män elämän ja työsaavutukset 
parhaiten Suomessa. Pian jouk-
ko täydentyi Emma Paju-Tor-
valdsilla, joka alkoi valmistella 

Maamme-laulu ja hurraahuuto Teklalle kruunasivat Tekla Hultinin aukion kukituksen, 
jota johti Naisliiton puheenjohtaja Kirsti Ojala.

vuoropuhelua Teklan ja aikam-
me tiedenaisten, aktivistin, toi-
mittajien ja parlamentaarikon 
kanssa. 

Naisliiton puolesta työ-
ryhmässä ovat olleet Leena 
Krohn, Maritta Pohls ja vetä-
jänä Maija Kauppinen. 

Tämä ryhmä – 14-henkinen 
– kokoontui kuukausittain. Eikä 
turhaan, sillä onnellisten tähtien 
ja suotuisten tuulien saattele-
mana se rakensi Tekla Hultinin 
150-vuotisjuhlaseminaari, jon-
ka pitopaikaksi Helsinki antoi 
kaupungintalonsa kauniin juh-
lasalin.

Rahallisesti seminaaria ovat 
tukeneet Helsingin Sanomain 
Säätiö, Opetusneuvos Hilja Vil-
kemaan Stipendisäätiö, Naisten 
Kulttuuriyhdistys ja Naisjärjes-
W|MHQ�.HVNXVOLLWWR���

Nimilaatan vielä puuttuessa kukka-
vihkoon kiinnitettiin Teklan kuva.  
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Herätyksen Kaija Saariaho 
sai Naisasialiitto Unio-

nissa, jonne hänet oli pyydetty 
puhumaan urastaan. Kun hän 
lopetti puheensa, kuulijat tote-
sivat:

– On sääli, ettet puhua nais-
asiasta. 

Säveltäjä kertoi, että lause 
jäi soimaan hänen mieleensä:

– Olin 30 vuotta keskitty-
nyt vain musiikkiin ja kokenut 
naiskysymyksen kiusalliseksi. 
Mutta kun mietin asiaa, oival-
sin, että nuoret naiset – muun 
muassa oma tyttäreni, joka 
opiskelee New Yorkissa – oli-
vat samassa tilanteessa kuin itse 
olin ollut nuorena.  

Niinpä Kaija Saariaho, tuo-
re kunniatohtori, alkoi puhua 
naisasiaa. Painottaa, että naisis-
sa on vahvaa energiaa.

– Nuorten naisten pitäisi 
ymmärtää tämä  ja ottaa roh-
keasti haasteita vastaan.   

Palaute puheista on ollut 
positiivista.  

Rakkaus säveltämiseen 
syntyi varhain
Kaija Saariaho on syntynyt 
Helsingissä, asuu nykyään Pa-
riisissa ja matkustaa eri puolil-
le maailmaa. Aurorankadulle 
kukitettavaksi hän tuli suoraan 
New Yorkista. 

Toiveen kertoa urastaan sä-
veltäjä lunasti aloittaen lapsuu-
destaan, jonka täytti musiikki: 

– Vaikka kotini ei ollut mi-
tenkään musikaalinen, aloitin 

musiikkiopintoni varhain. Soi-
tin viulua, pianoa ja urkujakin, 
kävin Steiner-koulua. Suuren 
kriisin koin 19–20-vuotiaana, 
jolloin aloitin opiskeluni Sibe-
lius-Akatemiassa. Uravalintani 
mykisti isäni – hän ei puhunut 
minulle kolmeen vuoteen. Jäl-

keenpäin ymmärsin, että hän 
oli huolestunut toimeentulosta-
ni. En kuitenkaan voinut tehdä 
toisin, koska minulla ei ollut 
valinnanvaraa. Halusin keskit-
tyä musiikkiin, säveltää, sillä 
musiikki oli soinut päässäni 
pienestä alkaen.  

Sibelius-Akatemiassa Kai-
ja Saariaho opiskeli sävellystä 
Paavo Heinisen johdolla. Sävel-
lysdiplomin hän suoritti vuonna 
1983 Freiburgissa ja opiskeli 
samoihin aikoihin tietokonemu-
siikkia kuulussa pariisilaisessa 
Ircam-instituutissa. Siellä hän 
tapasi nykyisen miehensä, sä-
veltäjä Jean-Babtiste Barrièren.  

Säveltäjänä Kaija Saariaho 
kuuluu samaan viiteryhmään 
kuin opiskelutoverinsa Magnus 

Kaija Saariaho toimi onnettarena illan arpajaisissa. – Kuva: Maija Kauppinen.

TEKSTI: MAIJA KAUPPINEN

NAISISSA ON VAHVAA ENERGIAA
– Heräsin naisasiaan varsin myöhään, säveltäjä Kaija Saariaho totesi 

joulukuussa Naisliitossa, jonne Vantaan liike- ja virkanaiset olivat 
järjestäneet juhlan Vuoden 2013 naiselle.

Lindberg, Eero Hämeenniemi 
ja Esa-Pekka Salonen. Heidän 
kanssaan hän oli perustamassa 
nykymusiikkia edistänyttä Kor-
vat auki -yhdistystä, joka ar-
vosteli kärkkäästi muun muassa 
oopperaa luutuneeksi ja van-
hanaikaiseksi taidemuodoksi. 

Myöhemmin modernistit 
ovat tulleet toisiin ajatuksiin. 

Kansanvälinen menestys 
tuli hiipien 
Vaikka Kaija Saariaho sanoo, 
ettei koskaan tähdännyt kan-
sainväliselle uralle, hän on tällä 
haavaa kansainvälisesti menes-
tyneimpiä suomalaissäveltäjiä. 
Ja harvinaisuus naissäveltäjänä, 
sillä heitä on edelleen ällistyttä-
vän vähän.

– Saksassa ja Ranskassa on 
muutama taidemusiikin sävel-

– On löydettävä itsestä se, mikä on elämässä tärkeää, Kaija Saari-
aho korostaa. täjä, ja Suomessa ainakin Lotta 

Wennäkoski, säveltäjä luettelee. 
Hänelle on jäänyt mieleen kon-
sertti Amsterdamissa, kun eräs 
kuulija tulija onnittelemaan ja 
sanoi, että hänen oli vaikea us-
koa kuulemaansa naisen sävel-
lykseksi.

Menestyksen säveltäjänä 
Kaija Saariaho kertoo tulleen 

melkein huomaamatta, ja isäkin 
on leppynyt. Myös palkintoja ja 
kunnianosoituksia on satanut, ja 
hänet on nimitetty useamman-
kin yliopiston kunniatohtoriksi. 
Jo vuonna 2003 hän sai arvos-
tetun Grawemeyer Award -pal-
kinnon oopperasävellyksestään 
Kaukainen rakkaus ja vuonna 
2009 Wihurin Sibelius-palkin-
non. Viimeisimpiin kuuluu Po-
lar-palkinto, musiikin Nobel, 
jonka Ruotsin kuningas Kaarle 
Kustaa ojensi säveltäjälle viime 
vuonna. 

Lokakuussa 2012 Kaija 
Saariaho täytti 60 vuotta. Merk-
kipäivää juhlittiin monin ta-
voin. Helsingin Musiikkitalossa 
oli hänen vokaalimusiikkiinsa 
painottuva kolmen konsertin 
PLQLIHVWLYDDOL�� MRKRQ� VlYHOWlMl�
itse osallistui, Hämeenlinnas-
sa taas konsertti, jossa kuultiin 
Saariahon varhaistuotantoa 
Sibelius-Akatemian nuorten 
laulajien suulla. Itse säveltäjä 
ei ollut konsertissa, mutta tuli 
kuulijoitaan lähelle suorassa 
videohaastattelussa kotoaan Pa-
riisista.

Tärkeintä elämässä on 
rakkaus
Joulukuussa Aurorankadulla 
kysyin Kaija Saariaholta, onko 
hänellä uutta oopperaa työn 
alla. Hetken epäröityään hän 
vastasi – vaikkakin vastoin pe-
riaatettaan – että hän säveltää 
parhaillaan uutta teosta, jonka 
Pariisin ja Amsterdamin ooppe-
rat ovat tilanneet. Kantaesityk-
sensä teos saa vuonna 2014. 

Varmaankin se – samoin 
kuin kolme aikaisempaa ooppe-
raa Kaukainen rakkaus, Adria-
na Mater ja Èmilie – käsittelee 
myös rakkautta. Se on Kaija 
Saariahon mielestään tärkeintä 
maailmassa ja sen hän on anta-
nut myös lapsilleen, Alexille ja 
$OLLVDOOH��HOlPlQRKMHHNVL���
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Veikko Lavin laulu avasi 
tämän vuoden Kaisa-
niemen ajankohtais-
seminaarin, jossa neljä 
elämänkertakirjoittajaa 
kertoi sanoin ja kuvin, 
miten elämänkerrat ra-
kentuvat. 

Tiedustelu-upseerin 
vaimon vaiettu tarina
– Tämä kirja käynnistyi kir-
jeestä, jonka löysin eräänä päi-
YlQl�N\QQ\VPDWROWD�� ¿ORVR¿DQ�
lisensiaatti Johanna Parikka 
Ahlstedt kertoi näyttäen teos-
ta, jonka kannessa oli vakavail-
meinen, kaunis nuori nainen. 
Kirjeen oli Yhdysvalloista lä-
hettänyt Flóra Paasonen, jat-
kosodan tiedustelupäällikön 
Aladár Paasosen leski. Hän oli 
halukas kertomaan perheensä 
tarinan, josta oli vaiennut yli 
puoli vuosisataa. 

Johanna Parikka Ahlstedt 
kiinnostui, sillä Aladár Paaso-

nen oli hänelle tuttu *Operaatio 
Stella Polariksesta, jota hän on 
tutkinut parikymmentä vuotta 
ja julkaissut siitä kirjan.  

– Flóra asui Philadelphias-
sa, osasi suomea, kertoi ole-
vansa 94-vuotias ja halusi ta-
vata pian. Matkustin Flóran luo 

ja tutustuin uskomattomaan 
unkarilaiseen naiseen ja hä-
nen elämäänsä. Haastatteluista 
syntyi kirja Flóra Bartha Paa-
sonen. Vaiettu tarina. Se ilmes-
tyi viime syksynä, ja Flóra ehti 
nähdä sen ennen kuolemaansa 
joulukuussa.  

Flóra syntyi Nagykörö-
sissa Unkarissa. Vanhemmat 
kuuluivat alempaan aatelis-
luokkaan, äiti oli yksityisyrit-
täjä, isä eläinlääkäri. Tytär sai 
hyvän koulutuksen Sveitsissä, 
jossa hän omaksui tasa-arvo-
ajatukset. Vuonna 1938 Flóra 
matkusti Suomeen, jossa tapasi 
Aladár Paasosen, kielitieteilijä 
Heikki Paasosen pojan. Aladár 
oli häntä 18 vuotta vanhempi 
ja toimi tuolloin Kyösti Kal-
lion vanhempana adjutanttina.  
Seuraavana vuonna he meni-
vät naimisiin ja saivat asunnon 
Presidentin linnan vasemmasta 
siivestä.  

Linnassa Flóra ystävys-
tyi Kaisa Kallion kanssa, joka 
opetti hänelle suomea. Kun 
pommit alkoivat putoilla Hel-
sinkiin, hän matkusti presi-

dentin rouvan kanssa Nivalaan 
Kallioiden kotitilalle ja sieltä 
Tukholmaan, jossa syntyi poi-
ka Henry. Toinen lapsi, Tuu-
likki, syntyi Unkarissa Flóran 
vanhempien luona, samoin kol-
mas, Aino. Tällä välin Aladár 
Paasosesta oli tullut Manner-
heimin tiedustelupäällikkö, yli 
2 000 alaisen esimies. Heidän 
joukossaan olivat myös eversti 
Reino Hallamaan radiotiedus-
telijat, jotka nappasivat sala-
sähkeitä kaikista maan kolkista 
ja avasivat ne. Tiedustelupääl-
likkö, jonka tehtävänä oli pitää 
yhteyttä sekä saksalaisiin että 
vihollisen edustajiin, sai näin 
tärkeää, ajankohtaista tietoa.  

Ainon ristiäisten jälkeen 
Flóra lähti kahden lapsensa 
kanssa – tytär Tuulikki jäi iso-
vanhempiensa luo – Helsinkiin 
ja sieltä edelleen Ruotsiin, jos-
sa hän asui useassa paikassa. 
Kun tilanne Unkarissa kiristyi, 
Aladár sai järjestettyä myös 
tyttären muuton Tukholmaan. 
Täällä Flóra emansipoitui ja 
hankki itselleen ammatin: hän 
vuokrasi asunnon ja ryhtyi 
marsipaanileipuriksi.    

Sodan päätyttyä Venä-
jä vaati Aládar Paasosta so-
taoikeuteen, joten tämän oli 
mentävä maan alle. Saatuaan 
Mannerheimiltä erokirjeen hän 
lähti Ruotsin kautta Ranskaan 
ja sieltä edelleen Espanjaan, 
josta Sveitsiin kirjoittamaan 

Mannerheimin elämänkertaa.   
Sodan jälkeen Flóra haki 

viisumia päästäkseen Sveitsiin 
ja sai sen, mutta Flóra Bart-
han nimellä. Hän myi marsi-
paaniyrityksen ja osti talon. 
Vihdoinkin perhe oli yhdessä, 

ja lapset pääsivät hyviin kou-
luihin. 

1950-luvun alussa perhe 
muutti USA:han, jossa Ala-
dárista tuli Andrew ja hän pääsi 
CIA:n palvelukseen. Flóra suo-
ritti maisterin tutkinnon audio-

Jokainen meistä on laulun arvoinen  

Kaisaniemen seminaariin osallistui 120 kirjoista ja kirjoittamisesta kiinnostunutta.

Johanna Parikka Ahlstedt kertoo, 
että Yle tekee dokumenttielokuvaa 
Flóra Bartha Paasosesta. Se lähete-
tään vielä tänä vuonna. 

– Tämä prinsessa 
Calvocoressille kuulunut 
silkkihuivi on ollut kartanom- 
me varjelluimpia aarteita, Erkki 
Wuolijoki näytti.
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logiassa ja opetti eläkeikäänsä 
asti kuuroja lapsia. Kun puoliso 
sairastui 1970-luvun alussa luu-
ydinsyöpään, Flóra istutti koti-
pihalle Flourtowniin suomalais-
tyylisen metsikön, jossa Aladár 
viihtyi. 

Johanna Parikka Ahlstedtin 
mukaan Suomi oli Paasosen 
perheelle tärkeä: 

– Aladár rakasti Suomea, 
Flóralle Suomi oli sielunmaa 
ja Henrylle Abrahamin luvat-
tu maa. Ainokin löysi sisäisen 
suomalaisuuden ennen kuole-
maansa, mutta Tuulikille se on 
MllQ\W�YLHUDDPPDNVL���

*Operaatio Stella Polaris oli Suomen 
radiotiedustelun salainen evaku-
oiminen Ruotsiin syyskuussa 1944 
Neuvostoliiton miehityksen pelossa. 
Sen rakensi Reino Hallamaa, jonka 
esimies oli Aladár Paasonen. 

Isoäiti silkkihuivissaan 
pääsi valtaapitävien 
salonkeihin
– Isoisäni Wäinö Wuolijoki teki 
mittavan uran valtiomiehenä.  
Hänestä voimme lukea histo-
riankirjoista. Niinpä keskityn 
tässä isoäitini Sylvin tarinaan, 
DORLWWL� ¿ORVR¿DQ� WRKWRUL� Erkki 
Wuolijoki puheenvuoronsa. 

Erkki Wuolijoki kuuluu su-
kuun, josta on lähtenyt monta 
valtiomiestä: Isoisän isä oli 
valtiopäivämies, isoisä kan-
sanedustaja, eduskunnan pu-
hemies, ministeri ja lähettiläs. 
Isoisän veli Sulo toimi yhden 
kauden kansanedustajana ja 
myös hänen vaimonsa, Hella 
Wuolijoki, oli monessa muka-
na. Ulkoministeri Erkki Tuomi-
oja on taas Sulo ja Hella Wuoli-
joen tyttären poika.

Erkki Wuolijoki, Wuolijoen 
kartanon nykyinen omistaja, 
on tehnyt työuransa biolääke-
tieteen parissa. Eläkkeelle jää-
tyään hän perehtyi isovanhem-
piensa kirjalliseen jäämistöön.  

Tästä aineistosta syntyi viime 
vuonna ilmestynyt teos Silinteri 
ja silkkihuivi.

Sylvi syntyi 1886 Impilah-
della metsänhoitajaperheeseen. 
Hän sai kotoaan hyvät eväät 
elämää varten. Valistuneet van-
hemmat halusivat, että tytär 
saisi ammatillisen koulutuksen, 
ja lähettivät hänet Tukholmaan 
Karoliiniseen instituuttiin opis-
kelemaan voimistelunopetta-
jaksi. Opetus oli korkeatasoista 
ja monipuolista; varsinaisten 
oppiaineiden lisäksi opetettiin 
käytöstapoja ja tähdennettiin 
hyvän kielitaidon merkitys-
tä. Päästötodistuksen saatuaan 
Sylvi muutti perheensä luo 
Hämeenlinnaan, jossa tapasi 
Wäinö Wuolijoen, tulevan puo-
lisonsa. 

– Se oli erikoinen avioliit-
to”, Erkki Wuolijoki huomautti.  
Sylvi oli suomenruotsalainen 
rojalisti, Wäinö suomenmieli-
nen sosialidemokraatti.  Tämä 
ei ollut kuitenkaan ongelma.  
Avioliitto oli tasa-arvoinen ja 
demokraattinen ja kesti Wäinö 
Wuolijoen kuolemaan saakka.  
Perheeseen syntyi kolme lasta.

1900-luvun alkupuolella 
naimisissa olevan naisen paik-
ka oli koti, yhteiskunnalliset 
asiat kuuluivat miehille. Sylvi 
ajatteli toisin; hänen mieles-
tään naisilla oli velvollisuuksia 
paitsi  perhettään myös yhteis-
kuntaa kohtaan. Hän oli aikansa 
uranainen: tuki miehensä poliit-
tista tehtävää ja edusti hänen 
rinnallaan. Itsenäisenä naisena 
Sylvi korosti, ettei edusta mies-
tään vaan tämän asemaa.

Edustustehtäviä Wuolijoil-
la oli runsaasti varsinkin kun 
Wäinö nimitettiin vuonna 1927 
Suomen lähettilääksi Berliiniin. 
Miestä seuraelämä ei juuri kiin-
nostanut, mutta Sylvi viihtyi 
salongeissa. Hän hallitsi small 
talkin, ja seurustelu oli hänen 
mielestään tärkeä osa edusta-
mista. 

Sylvillä oli Erkki Wuolijoen 
mukaan myös hyvä huumorin-
taju. Kun hän eräillä diplomaat-
tipäivällisillä kuuli, että pre-
sidentti Paul von Hindenburg 
kerää merkkihenkilöiden hat-
tuja, hän kysyi Mannerheimin 
Helsingissä tavatessaan, voisi-
ko saada muistoksi hänen koris-
teellisen koppalakkinsa. Marski 
suostui pyyntöön. Niinpä Hin-
denburg yllättyi, kun hänelle 
eräillä päivällisillä ojennettiin 
tarjottimella Mannerheimin 
koppalakki.

Berliinissä Wuolijoet näki-
vät kansallissosialismin nousun 
ja Hitlerin nimityksen valtakun-
nankansleriksi. Koska Wäinö 
Wuolijoki ei hyväksynyt poli-
tiikkaa, hänet siirrettiin 1933 
lähettilääksi Osloon. Talviso-
dan aikana Sylvi kirjoitti isän-
maallisia kirjoja, joiden tuotto 
käytettiin Suomen hyväksi, ja 
auttoi suomalaislapsia ja so-
tainvalideja turvaan Ruotsiin, 
Norjaan ja Tanskaan. Kun Sak-
sa miehitti Norjan, Wuolijoet 
palasivat Suomeen. Sylvi viih-
tyi maalla niin hyvin, että kun 
hän 1947 jäi leskeksi, hän vietti 
kesät maalla Hauholla ja talvet 
Helsingissä. Hän kuoli vuonna 
1972.

Erkki Wuolijoki totesi, että 
Sylvi oli naisasianainen roh-
kaistessaan omalla esimerkil-
lään naisia laajentamaan revii-
riään kodin ulkopuolelle.

– Näyttelijä Elli Tompurin 
tavoin hän ajatteli, että nai-
nenkin voi tehdä mitä tahansa.  
Hyvä koulutus ja kielitaito aut-
toivat Sylviä elämään tasa-ar-
voista ja itsenäistä elämää. 
Samoja taitoja tarvitsee myös 
nykynainen.

Hyvän kielitaitonsa ansiosta 
Sylvillä oli paljon myös ulko-
maisia tuttavia. Heihin kuului 
muun muassa Alma Everts, 
jonka äiti oli kreikkalainen 
prinsessa Angelia Calvocoressi. 
Jäätyään leskeksi prinsessa oli 

solminut avioliiton suomalai-
sen upseerin ja seikkailijan Be-
cher-Beyn kanssa. Mies kuoli 
1907, mutta vasta 1931 hänen 
uurnansa toimitettiin Suomen 
lähetystöön Berliiniin kotimaa-
han lähetettäväksi.  Uurnan mu-
kana oli prinsessa Calvocores-
sin 1870-luvulta peräisin oleva 
hopealangoin, korallein ja pal-
jetein koristeltu silkkihuivi, Al-
man lahja Sylville. 

Kaarisillan nainen  
nousi pakolaisesta 
olympiavoittajaksi ja 
akateemikoksi
– Kun aloimme kirjoittaa isoäi-
tini Aale Tynnin elämänkertaa 
Hymyily, kyynel, laulu, äitini 
Riitta Seppälä valitsi avoimuu-
den asteeksi, että kaikki kerro-
WDDQ�� SDOMDVWL� ¿ORVR¿DQ� WRKWRUL�
Mikko-Olavi Seppälä esitel-
mänsä kohteen, Kaarisillan nai-
sen.  

Tämä oli helppo toteuttaa, 
sillä Seppälöillä oli käytös-
sään perhearkisto, sisarusten ja 
kouluaikaisten ystävien välisiä 
kirjeitä sekä lehtiartikkeleita ja 
kirjailijahaastatteluja, joista eri-
tyisen ansiokkaaksi osoittautui 
Kaarina Salan SKS:lle tekemä 
haastattelu. Asiakirjoja kir-
joittajaparin käyttöön antoivat 
myös WSOY, Minna Canthin 
seura ja Suomen Kirjailijaliitto.   

– Niinpä kirjassa kuuluu 
muun muassa tyttönorssi-
lais-Aalen riehakas ääni bai-
luista ja kledjuista Helsingin 
kouluslangilla, Mikko-Olavi 
Seppälä totesi.

Aale Tynni syntyi loka-
kuussa 1913 Inkerissä ja kuoli 
lokakuussa vuonna 1997 Hel-
singissä. Perhe muutti vuonna 
1919 vallankumouksen jaloista 
Suomeen, jossa isä toimi suo-
menopettajana. Aale Tynni kävi 
Helsingin Suomalaista Tyttö-
lyseota, ”Tyttönorssia”, jossa 
kasvoi ajattelutavaltaan ja ihan-

teiltaan itsenäiseksi. Hänen his-
torian- ja suomenopettajansa oli 
Hilja Vilkemaa, Vilkkari, jota 
Aale ihaili ja osallistui hänen 
Suomalaisessa Naisliitossa jär-
jestämäänsä opintopiiriin, jossa 
tytöille opetettiin yhteiskunta-
oppia ja naisasia-aatetta. Yli-
oppilaaksi kirjoitettuaan Aale 
aloitti kotimaisen kirjallisuuden 
opiskelun Helsingin yliopistos-
sa. Hän valmistui vuonna 1935 

Mikko-Olavi Seppälä kertoi, että iso-
äitinä Aale Tynni jäi lapsenlapsilleen 
hieman etäiseksi. Kesämökillä hän 
kuitenkin kertoi heille paljon loruja.

¿ORVR¿DQ�NDQGLGDDWLNVL������MD�
”peri” isänsä suomenopettajan 
viran.

Avioliiton Aale Tynni sol-
mi 1940 historiantutkija Kauko 
Pirisen kanssa. Lapsia syntyi 
kolme: Matti, Riitta ja Annikka. 
1940-luvun lopulla Aale rakas-
tui kansanrunouden ja mytolo-
gian tutkija Martti Haavioon, 
kirjailijanimeltään P. Mustapää-
hän. Kun hänen vaimonsa Elsa 
Enäjärvi-Haavio kuoli, Martti 
Haavio kosi Aale Tynniä, mut-
ta puoliso kieltäytyi antamasta 
eroa. Vasta vuonna 1960 Tynni 
ja Haavio solmivat avioliiton, 
joka kesti Martti Haavion kuo-
lemaan, vuoteen 1973. Sen jäl-
keen Aale Tynni eli leskenä 25 
vuotta.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Märta Tikkanen kertoo kirjoitta-
neensa avioliittovuosinaan aina 
öisin ja voineensa tuolloin myös 
paremmin.  

Riitta Seppälä saattoi Aale 
Tynnin ja Martti Haavion 
rakkaustarinan julkisuuteen 
vuonna 2005 kirjalla Kuva 
kaivattuni. Se pohjautuu käsi-
kirjoitukseen, jonka Aale oli 
merkinnyt salaiseksi elinajak-
seen. 

Mikko Olavi Seppälä tote-
aa, että Aale Tynnin elämänker-
ran kirjoittaminen oli mieluisa 
velvollisuus. Olihan kohteena 
isoäiti, jonka yksityiselämässä 
oli draamaa ja dramatiikkaa. 
Pakolainen ja runoilija, joka 
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Tiedätkö kuka on Adele We-
man? Entä Gretel Sommar, 
Anna Reding tai Aili Nurmi-
nen? Miksi Liike- ja virkanaiset 
valitsi Liisi Oterman vuoden 
naiseksi vuonna 1956? Tun-
netko Rauha Hasselblattin tai 
Hilda Seppälän. Tiedätkö Lem-
pi Lehdon toimintaa? Pistähän 
haku nettiin, ja huomaat, ettei 
sieltäkään selviä näistä naisista 
tai monista muista juuri mitään. 
Googlaa vaikka oman yhdistyk-
sesi vaikuttajanaiset: mitä netti 
kertoo heistä.

Naisten tekemisiä on kirjattu 
yhteiseen muistiin ällistyttä-
vän niukasti. Naisten historias-
ta tiedetään aivan liian vähän. 
Me Naisliitossa haluamme tä-
hän muutoksen. Vuonna 2017 
itsenäinen Suomi täyttää 100 
vuotta. Juhlavuosi sai meidät 
suunnittelemaan hanketta, joka 
nostaisi itsenäistä Suomea mo-
nin eri tavoin rakentaneita nai-
sia näkyviin.

Haluamme lisää tietoa siitä, 
mitä naiset ovat tehneet, miten 
he ovat vaikuttaneet suomalai-
sen yhteiskunnan kehittymiseen 
ja miten he ovat eläneet ja mi-
ten selviytyneet elämän haas-
teista. Haluamme nostaa naiset 
näkyviin.

Suomalainen Naisliitto käyn-
nistää nyt hankkeen, jossa haas-
tamme oman liittomme sekä 
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja 
Nytkiksen jäsenjärjestöt kerää-
mään tietoa naisten panoksesta 
maassamme. Elämäkerroista 
kokoamme sivuston, joka on 
verkossa kaikkien saatavilla. 

Tietokantaan toivomme val-
takunnallisia, paikallisia ja 
sukujen merkkinaisia, arjen 
sankarittaria, näkyviä ja näky-
mättömiä, äänekkäitä ja hiljai-
sia, järjestötyössä ahertaneita, 
innovatiivisia aloitteen teki-
jöitä, uusien polkujen avaajia, 
auttajia, perustajia, tukijoita… 
naisilla on monen monta roolia!

Tietoja ovat esimerkiksi ly-
hyt esittely, lehtijuttu, kirjoissa 
olevat artikkelit tai elämäker-
takirjoitukset, lyhyet tai vähän 
pidemmät. Voit myös haastatel-
la isoäitiäsi, tätiäsi ja järjestösi 
kokenutta vaikuttajaa ja kirjoit-
taa siitä jutun. Kaikkea tietoa 
kaivataan.

Edessä on iso urakka. En-
sin keräämme nimiä naisista, 
joille toivomme näkyvyyttä. 
Tämä keräystyö jatkuu koko 
hankkeen ajan. Työn seuraa-
valla portaalla alamme kasata 
tietoa näiden nimien ympärille. 
Jo olemassa olevan materiaa-

voitti lyriikkasarjan kultamita-
lin Lontoon olympialaisissa ja 
julkaisi viimeisimmän teoksen 
75-vuotiaana. Suomentaja, joka 
sai 1982 akateemikon arvon. 

Tutkijan mukaan Aale Tyn-
ni oli perinpohjainen työssään. 
– Hän kirjoitti esimerkiksi kah-
teen kertaan suomentamansa 
Tuhat laulujen vuotta. 

Ensimmäisen runokirjan-
sa Kynttilän sydän Aale Tynni 
julkaisi 1938. Aale esiintyi mie-
lellään ja muisti ulkoa paljon 
omia ja muiden runoja. Lyrii-
kan ohella hän julkaisi suomen-
noksia, lastenkirjoja, lukukir-
joja ja esseitä. Varsinkin hänen 
äiti-lapsi -runonsa ovat olleet 
suosittuja, ja runoilija itsekin 
on pitänyt näitä tärkeimpinä. 
Vuonna 1949 Aale Tynniltä il-
mestyi kokoelma Ylitse vuoren 
lasisen, jossa rytminen runous 
on viety ääripisteeseensä. Sen 
jälkeen runoilija muutti tyyli-
ään. Mitallinen runous muuttui 
tyylitellyksi, runokieli puh-
distui ja tapahtui suuren linjan 
murros. Aale Tynni arvosti mit-
toja.

Mikko-Olavi Seppälä totesi 
lopuksi, että Aale Tynnin met-
riikkaa ei voi mahduttaa yhteen 
kirjaan ja toivoi, että joku kir-
jallisuuden opiskelija tekee siitä 
opinnäytetyönsä. 

Suvun tarinoista 
kehkeytyi vuosisadan 
rakkaustarina 
– Hyvät ystävättäret, tervehti 
suomenruotsalainen kirjailija 
Märta Tikkanen kuulijoitaan. 
Ja jatkoi, että naisten ystävyys 
on ollut aina hänelle hyvin tär-
keää. 

– Kaikista läheisimmät nai-
set ovat kulkeneet mukanani sa-
malta hiekkalaatikolta samoihin 
kouluihin. Ja edelleen me, lähes 
80-vuotiaat ”tytöt”, pidämme 
yhtä.

– Miehet tulevat ja mene-
vät, mutta ystävättäret säilyvät, 
hän tiivisti.

Toinen, tyttöjäkin rakkaam-
pi nainen, on hänelle ollut iso-
äiti, Emma Eleonora Stadius. 
Se näkyy myös jälkipolven 
nimissä: kirjailijan pojan tytär 
on Emma, samoin hänen tyttä-
rensä.  

Märta kertoi, että isoäiti 
asui lähellä ja oli hänelle hyvin 
tärkeä, sillä eivät edes äidit voi 
kaikkea tietää.

– Sain usein mennä lounaal-
le hänen luokseen, ja puhuim-
me kirjoista ja rakastavaisista. 
Isoäiti kertoi myös jännittäviä 
tarinoita muun muassa 1900-lu-
vun alun sortokaudesta, jolloin 
hän monen muun naisaktivistin 
tavoin kuului naiskagaaleihin ja 
kuljetti salaisia viestejä sukis-
saan. Puoliso, Uno, taas mat-
kusteli ja perusti kansanopistoja 
Ruotsiin. Hänellä oli paljon sa-
moja piirteitä kuin Henrikillä, 
Märtan puolisolla. – Molemmat 
olivat esimerkiksi karismaatti-
sia puhujia.    

Emman ja Unon värik-
käästä elämästä alkaakin Kaisa 
Korhosen kirjoittama näytelmä 
Vuosisadan rakkaustarina, Kan-
sallisteatterin yleisömenestys 
viime vuodelta, jossa kuvataan 
kolmen sukupolven elämää.  
Märtan isovanhempien lisäksi 
parrasvaloissa ovat hänen van-
hempansa Gösta ja Margit Ca-
vonius sekä itse Märta ja hänen 
puolisonsa Henrik Tikkanen.  
Siis eräänlainen sukukronikka, 
mutta naisten silmin nähtynä. 
Historian kirjoitus naisten kaut-
ta on ollut hänelle aina tärkeää.  

– Näitä kolmea sukupol-
vea yhdistää opettajuus, Märta 
huomautti. – Isovanhempani 
olivat pedagogeja ja kaikki 
heidän seitsemän lastaan olivat 
kansakouluopettajia ja menivät 
naimisiin opettajien kanssa. 
Vaikka äitini oli ihana opettaja, 
luova ja kiinnostunut opetta-

misesta, ja isäni koulutoimen-
johtaja, vannoin lapsena, ettei 
minusta koskaan tule opettajaa.

Mutta opettaja Märtasta tuli: 
toimittajan työn lisäksi hän on 
ollut lehtorina Drumsö Svenska 
Samskolanissa ja rehtorina Hel-
singin ruotsinkielisessä työvä-
enopistossa, Arbiksessa.

Märta Tikkanen tunnetaan 
kuitenkin ennen kaikkea kirjai-
lijana, rehellisinä ja rohkeana 
elämänsä ja avioliittonsa paljas-
tajana. Vuonna 1976 ilmesty-
nyt kirja Miestä ei voi raiskata 
oli aikansa sensaatio. Samoin 
1980-luvun alkupuolella ilmes-
tyneet Vuosisadan rakkaustari-
na ja Punahilkka.

Kun Henrik Tikkanen kuo-
li vuonna 1984, Märta oli juuri 
täyttänyt 40 vuotta ja ajatteli 
elämänsä olevan nyt siinä ja 
edessä pelkkää lumisadetta. 

– Mutta pari vuotta myö-
hemmin, kun Punahilkka il-
mestyi, paistoi ja katolta puto-
si lunta. Huomasin, että elämä 
jatkuu. Lähdin Grönlantiin ja 
rakastuin. Ja kun myöhemmäl-
lä iällä rakastuu, ei ole mitään 
menetettävää.   

Vaikka puolison kuolemasta 
on jo kauan, Märta ei edelleen-
kään voi sanojensa mukaan kir-
joittaa mitään tuntematta, että 
Henrik on kriitikkona ja sanoo: 
”Tämähän on suurenmoista. 
Sinä kai aiot julkaista tämän. 
Olen niin ylpeä, että olen inspi-
roinut sinua.”  

Esitelmänsä lopuksi Märta 
Tikkanen luki sitaatteja rakkau-
desta, josta hän on kirjoittaes-
saan aina nauttinut, koska se 
on monivivahteinen asia, jota ei 
YRL�MlUMHOOl�DLQD�\PPlUWll����

”Kysyt minulta
mitä sinä merkitset minulle
ja äkkiä
minusta tuntuu vaikealta
vastata --”.

MARITTA POHLS

100-vuotias Suomi – naiset näkyviin

lin, kuten maininnat lehdissä 
ja kirjallisuudessa, kaivamme 
esiin tietokantaan kaikkien saa-
taville. Samaan aikaan luomme 
ihan uutta tiedostoa, naiselämä-
kertoja.

Toivomme keruu- ja kirjoi-
tusinnon leviävän laajalle. Voit 
omalla paikkakunnallasi usuttaa 
mukaan esimerkiksi lukioita ja 
ammatillisia oppilaitoksia, ide-
oida keruutyötä ja kirjoittamis-
ta kirjastojen sekä kansalais- 
ja työväenopistojen kanssa.

Hankkeen toivomme olevan 
julkisesti esiteltävässä kunnos-
sa itsenäisyyden juhlavuonna 
2017. Silloin meillä on koossa 
mittava aineisto naisista, jot-
ka ovat eri tavoin vaikuttaneet 
tai joiden toiminnalla on ollut 
merkitystä itsenäisen Suomen 
elämässä.

Tehdään tämä yhdessä!

Naiset näkyviin -tietokantahanketta vetää Marita Pohls (oik.). Työryhmässä 
ovat mukana myös Nuppu Rouhiainen ja Anneli Mäkinen. – Kuva: Maija Kaup-
pinen
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Päijäthämäläisen Helmi 
Vuorelman tarina on osa 
suomalaisen naisen tari-
naa. 

Helmi Siviä Kummila syntyi 
Orimattilassa maalaistalon tyt-
tärenä vuonna 1886. Äiti Ka-
roliina oli tarmokas ja valveu-
tunut nainen, joka ilmoitti jo 
varhain: ”Meillä sitten tyttäret-
kin koulutetaan”. Niinpä Helmi 
YDOPLVWXL�)UHGULND�:HWWHUKRI¿Q�
työkoulusta Hämeenlinnassa 
kudonnan opettajaksi vuonna 
1909. 

Opettajasta 
käsityöyrittäjäksi
Naisopettajan ammatti oli 
tuolloin korkeasti arvostettu, 
arvokkaampi kuin yrittäjyys. 
Kuitenkin, kun opettajan paik-
kaa ei heti koulujen kesäloman 
alettua löytynyt, Helmi aloitti 
yrittäjänä. Hän kutoi keinutuo-
linmattoja ja opetti maaseudun 
tyttäriä ja emäntiä valmista-
maan niitä työllistäen näin hei-
dät. Töitä tehtiin ensin Helmin 
omassa keittiössä, mutta pian 
myös lähitaloissa, joiden tyttä-
rille ja emännille Helmi opetti 
kutomisniksejä. 

– Helmi-mummo vaati kor-
keaa laatua, hyvää työmoraalia 
ja rehellisyyttä, Kristiina Vuo-
relma-Aho kertoo.

– Hänellä oli tapana sanoa: 
”Jos sinun ei kannata tehdä työ-
tä kunnolla, älä tee sitä ollen-
kaan”. 

Kristiina oli vain yksivuo-
tias, kun Helmi-mummo kuoli. 
Mutta tarinat ovat jääneet elä-
mään.

– Helmi halusi henkilökun-
nan olevan kuin yhtä perhettä. 
Paljon järjestettiin retkiä ja yh-
teisiä juhlia, ja kaikkia kohdel-
tiin tasapuolisesti. 

Naiset siis kutoivat aluksi 
kotonaan. Helmi oli tarkka työn 
laadusta. Hän opasti ja neuvoi 
tunnollisesti, mutta jos työ ei 
vielä seuraavallakaan kerralla 
ollut vaaditun mukaista, hän 
alensi palkkiota. Hän saattoi 
myös antaa kutojalle helpom-

man työn, jos tämä ei ollut kyl-
lin taitava. 

Joku saattoi pitää Helmiä 
liiankin vaativana ja hyväosai-
sena, mistä kertoo seuraava 
tarina: Eräs emäntä toi kuto-
mansa kankaan Helmille, joka 
oli keittiössään syömässä riisi-
puuroa ja rusinasoppaa, silloin 
harvinaista herkkua. Helmi 
pyysi kutojaa odottamaan het-
ken, johon tämä tokaisi: ” Tierä 
ny rajas vaikka hyvääkin syöt”.

Pankki halusi aviomiehen 
nimen
Solmiessaan avioliiton Evert 
Vuorelman kanssa, Helmillä oli 
jo oma yritys, vaikka se toimi 
edelleenkin pienissä tiloissa. 
Tarmoa ja taitoa hänellä riitti. 
Hän oli myös valmis auttamaan 
toisia naisia yrittämään, kuten 
seuraava tarina kertoo:  

Eräs nainen tuli pyytämään 
Helmiltä lainaa omaan yrityk-
seensä. ”Ei minulla ole rahaa 
antaa, mutta voin minä laittaa 
vekseliin nimeni”, lupasi Hel-
mi. Pankinjohtaja ei kuitenkaan 
suostunut siihen, että Helmi oli-
si käyttänyt oman yrityksensä 
nimeä ilman aviomiehen suos-
tumusta. Onneksi Lahdessa oli 
jo tuolloin toinen pankki, jossa 
suhtauduttiin asiaan ymmärtä-
vämmin. Helmi vaihtoi pank-
kia, mikä oli ennenkuulumaton-
ta tuohon aikaan, kun yrittäjistä 
vain yksi prosentti oli naisia. 

Vuosikymmenen 1920–30 
vaihteessa Helmi Vuorelman 
yritys muutti nykyisin Vuorel-
man-kulmana tunnettuun osoit-
teeseen Lahden keskustaan. 
Kutomo, värjäämö ja myymälä 
olivat samassa talossa. Ylä-
kerrassa oli perheen koti, jos-
sa Kristiina Vuorelma-Ahokin 
kertoo syntyneensä. 

Vuorelman tuotevalikoima 
laajeni kankaista ja ryijyistä 
kodintekstiileihin ja lahjatava-
roihin. Lankoja ja käsityötar-
vikkeita myytiin ympäri maan, 
mutta itse myymälästä muodos-
tui turistikohde ja arvokkaiden 
lahjojen ostopaikka. Myymälä 
oli aina tyylikkäästi sisustettu ja 
siellä olevat tavarat taidokkaas-
ti vuodenaikojen mukaan esillä. 

Kansallispukuja kaikelle 
kansalle
Kansanpukujen pohjalta 1800- 
luvulla syntyneet kansallispu-
vut kokivat renessanssin kan-

sallisuusaatteen heräämisen 
myötä vuosisadan vaihteessa. 
Niiden käyttö alkoi levitä voi-
makkaasti. Nuorisoseuroja oli 
joka pitäjässä ja tanhuaminen 
suosittua, joten valmiita kansal-
lispukuja alettiin hankkia innol-
la. Vaikka niiden kankaat olivat 
hyvälaatuisia ja kalliita, valmiit 
puvut olivat kohtuuhintaisia, 
sillä käsityö oli tuolloin vielä 
halpaa.

Helmi Vuorelma teki yh-
teistyötä muun muassa Lahden 
kansanopiston johtajan Edla 
Kojosen ja kansantanssien 
kehittäjän Helvi Jukaraisen 
kanssa.  

Jo 1920-luvulla Vuorelma 
oli merkittävä kansallispukujen 

valmistaja Suomessa. Vuoden 
1939 olympialaisiin, joita ei 
sodan vuoksi sitten Suomessa 
pidettykään, Vuorelma valmis-
ti lähes 10 000 pukua. Suomi 
halusi näyttää stadionilla koko 
maailmalle, että se on itsenäi-
nen vahva kansa – kuten viro-
laiset osoittivat myöhemmin 
laulujuhlillaan.

Helmi pelasti 
kansallispuvun 
Sota-aikana kankaiden valmis-
tamine vaikeutui, kun kansan-
huoltoministeriö määräsi kaikki 
materiaalit myytäviksi. Helmi 
Vuorelma pyysi kansallispu-
vuille erityiskohtelua, mutta 

Hyvä työmoraali takaa laadun  

Kristiina Vuorelma-Aho, Helmi Vuorelman pojantytär, on edelleen mukana 
perheyrityksen toiminnassa. Yllään hänellä on arvokas Karijoki-Isojoki -puku.

Helmi Vuorelma nuorena yrittäjänä. 
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Nyt on aika ottaa skypet, 
blogit ja twitterit hyöty-
käyttöön.

Hämeenlinnan kaupunki 
täytti tänä vuonna 375 

vuotta. Sen kunniaksi kaupunki 
avusti sataa alueensa yhdistystä 
375 eurolla. Avustuksen saan-
nin ehtona oli, että yhdistys ha-
kee itselleen kumppanin, jonka 
kanssa järjestää avoimen ylei-
sötilaisuuden.

Hämeenlinnan liike- ja vir-
kanaiset pyysi kumppanikseen 
Naisliiton Hämeenlinnan osas-
ton ja Lottaperinneyhdistyksen, 
joiden kanssa suunnitteli so-
siaalisen median koulutustilai-
suuden – ja sai 375 euroa.

Somen eli sosiaalisen median 
ABC järjestettiin huhtikuus-
sa museo Militariassa. Tilai-
suuden vetäjänä oli kouluttaja 
Pauliina Mäkelä, sosiaalisen 
median innovatiivinen käyttäjä 
ja monen verkoston aktiivinen 
jäsen, joka on hankkinut tie-
totaitonsa Nokia Networksin 
palveluksessa. Osanottajina oli 
järjestävien yhdistysten jäseniä 
ystävineen, iältään 40–80-vuo-
tiaita. Eli lähellä Pauliinan ylei-
sintä oppilasta, 40–60-vuotiasta 
opettajaa, joka on utelias, ha-
luaa pitää yhteyttä sukulaisiin 
ja kanssaihmisiin ja on valmis 
opettelemaan sosiaalisen medi-
an taitoja.

Itse Pauliina on nelikymppi-
nen eli hieman vanhempi kuin 
diginatiivit, 1980–90-luvuilla 
syntyneet, joille ovat tuttuja 
tietokoneet, matkapuhelimet 
ja videokojeet. He taitavat 
tietokonekieltä ja osaavat ha-

kea linkitettyä tietoa. Tätäkin 
sukupolvea edistyneempi on 
Z-sukupolvi, vuoden 2000 jäl-
keen syntyneet, jotka liikkuvat 
vaivattomasti skypessä, ovat 
verkostoituneet ja hallitsevat 
sosiaalisen median palvelut 
Facebookista ja Blogista Twit-
teriin, Chatiin, Wikipediaan, 
YouTubeen, Linkediniin, Instra-
gramiin, Mapsiin… 

Pauliina Mäkelä totesikin, että 
sosiaalisen median kenttä on 
laaja, ja uusia välineitä syntyy 
koko ajan. Mutta muistutti, että 
verkossa liikkuminen ei ole 
vain ajankulua ja huvia.

– Sosiaalisen median avulla 
voi löytää tietoa, oppia uusia 
asioita, ratkoa asiantuntijuuden 
avulla monimutkaisia ongel-
mia, olla ajankohtaisten asioi-
den äärellä, tavata uusia ihmi-
siä, löytää työpaikan ja vaikka 
muuttaa maailman, hän luetteli 

vastaus oli jyrkkä ei. Myös kan-
sallispukujen mallikappaleet 
piti myydä, mutta Helmi osti ne 
itselleen mustan pörssin kautta 
hankkimillaan kupongeilla ja 
piilotti ne muutaman kutojan 
kotivintteihin lähelle rautatie-
asemaa. Vaikka asemaa pom-
mitettiin ahkerasti, kuin ihmeen 
kaupalla lähistöllä olevat talot 
ja kansallispuvut säilyivät. Pu-
kujen kehittämiseen uhrattu työ 
ei mennyt hukkaan.

Sodan jälkeen poliittinen ti-
lanne oli maassamme niin arka, 
että kansallispukujen malleja 
oli jopa piiloteltava. Pukuja 
myös alettiin tehdä pian itse. 
Tähän vaikuttivat materiaalien 
halpeneminen ja käsityön kal-
listuminen. Kansalaisopistot 
järjestivät kursseja, ja Vuorel-
malta sai ostaa tarvikkeet.

Suomen Kansallispukuneu-
vosto ja raati aloittivat toimin-
tansa vuonna 1979, ja työtä 
jatkaa vuonna 2010 perustettu 
Suomen kansallispukukeskus 
ja erillinen raati. Jo näitä en-
nen Kansallismuseon tutkijat 
säätelivät pikkutarkasti puku-
jen kankaat ja yksityiskohdat 
ja ohjeistivat myös niiden käyt-
töä. Nykyään kansallispukujen 
käyttöön liittyneitä tiukkoja 
sääntöjä pyritään höllentämään. 

Vuorelman kutomossa val-
mistetaan perinteisillä koneilla 
edelleen yksittäisten pukujen 
kankaita, ja pukuja voi tilata 
myös mittojen mukaan. Ny-
kyään Vuorelman mallistossa 
on noin sata pukua, kaikkiaan 
niitä on Suomessa noin 400 eri-
laista.

Naisen aseman nostaja ja 
yhdistysihminen
Helmi Vuorelma halusi koko 
elämänsä ajan saada naisen ta-
sa-arvoiseksi toimijaksi miehen 
rinnalla. Hän toivoi, että tyttö-
jen ammattikoulutusta lisätään 
ja että nainen on taloudellisesti 

itsenäinen. Suomalainen nainen 
oli saanut äänioikeuden vuonna 
1905, mutta vuoteen 1930 saak-
ka hänen omaisuudestaan päätti 
puoliso. 

Kristiina Vuorelma-Aho 
kertoo, että heidän sukukir-
jastaan löytyy kymmenen eri 
yhdistyksen nimi, joissa Hel-
mi toimi aktiivisti. Näitä ovat 
muun muassa Lahden Liikenai-
set, Suomen Kotiteollisuusliitto 
ja Kalevalaiset Naiset. Hän oli 
perustamassa myös Harjulan 
Ompeluopistoa ja Keski-Lah-
den Martta-yhdistystä, jolle hän 
lupasi yrityksensä kahvihuo-
neen käyttöön niin kauan kuin 
se olisi olemassa. Ansioistaan 
hän on saanut Suomen Koti-
teollisuuden Keskusliiton kul-
taisen ansiomerkin ja SLR I lk 
ritarimerkin.

Helmi Vuorelma olisi elä-
mänkerran arvoinen. Hänen 
elämäntyönsä jatkuu kuitenkin 
tekstiä ja kirjaa näkyvämpänä 
koko kansan käsityön tekemi-
sen ja kansanperinteen esitais-
telijana. Hänen töitään voimme 
ihailla kotiemme seinillä ja/tai 
käyttää joka päivä. 

Omat muistot nousevat 
esiin
Tämän jutun tekeminen on nos-
tanut mieleeni paljon menneitä 
asioita: Oman kansallispukuni 
ompelemisen. Lukuisat käynnit 
kauniissa Vuorelman liikkeessä, 
jota ei enää ole. Äitini, jonka 
ainoa ammattikoulutus oli ku-
dontalinja nykyisessä Kuopion 
Taideakatemiassa ja joka kutoi 
kutomasta päästyään koko elä-
mänsä ja halusi aina Lahdessa 
käydessään Vuorelmalle. Sieltä 
lähdettiin isojen tarvikekassien 
kanssa kotiin. Opin minäkin 
kutomaan, ja yhdessä kudottiin 
leveitä kankaita. Käden työt 
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Vuorelman tuotteita voi tilata netis-
tä osoitteesta www.vuorelma.net.

TEKSTI JA KUVAT: MAIJA KAUPPINEN SOSIAALISEN MEDIAN ABC

Pauliina Mäkelä antoi myös henkilökohtaista some-opetusta. Tässä neuvot-
tavana Kaj Alve, entinen atk-päällikkö. 

VERKKOKÄYTTÄYTYMISEN 
10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ:

1.   Ole aito.

2.   Kuuntele ensin.

3. Hanki medialukutaito.

4.   Luo rajat, mieti roolisi.

5.   Käyttäydy hyvin.

6.   Harkitse, mitä jaat.

7.   Kunnioita tekijänoikeuksia.

8.  Jaa, verkostoidu.

9.  Siedä keskeneräisyyttä.

10.  Tiedosta tietoturvariskit.   

mahdollisuuksia ja paljasti itse 
olevansa himosomettaja eli elä-
vänsä 360 asteen verkkoelämää 
ja olevansa aina tavattavissa.  

Lopuksi Pauliina kehot-
ti kuulijoitaan hyödyntämään 
sosiaalista mediaa yhdistysten-
sä toiminnassa. Sähköpostin 
avulla saadaan nopeasti viesti 
perille ja blogissa voidaan ker-
toa laajasti yhdistyksen toimin-
nasta. Facebookissa voidaan 
keskustella ja jakaa asiantunte-
musta, hiljaista tietoa, jota yh-

distysten jäsenillä on paljon. 
Sosiaaliselle medialle on 

ominaista kaiken läpinäkyvyys 
eli avoimuus ja keskeneräisyys. 
Se on jokaisen hyvä muistaa. 
Samoin se, ettei mokia – joita 
varsinkin aloittelijalle tulee –
kannata pelätä, vaan otettava 
niistä saatu opetus hyötykäyt-
W||Q���

Lisätietoja Pauliina Mäkelästä ja 
hänen koulutusohjelmastaan löytyy 
osoitteesta kinda.purot.net. 

Some-kouluttaja Pauliina Mäkelä 
(vas.) Hämeenlinnan liike- ja vir-
kanaisten puheenjohtajan Helena 
Mykrän ja Naisliiton Hämeenlinnan 
osaston varapuheenjohtajan Heli 
Eskolinin kanssa.  
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Kriisimaiden pakolaisvir-
rat ja uutiskuvien välittä-
mä tieto köyhien maiden 
hädästä ovat herättäneet 
myös nuoret kantamaan 
vastuuta kehitysmaista ja 
niiden ihmisistä. 

Tätä vastuunkantoa suoma-
laisille nuorille opettaa 

Keva eli kehitysyhteistyö ja va-
paaehtoistoiminta globaalikas-
vatuksessa. Se on ammatilliseen 
koulutukseen kehitetty hanke, 
jonka tavoitteena on antaa eväi-
tä monikulttuurisessa ympäris-
tössä työskentelyyn, kannustaa 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja 
globaaliin vastuuseen ja lisätä 
oppilaitosten ja kansalaisjärjes-
töjen yhteistyötä kotimaassa ja 
ulkomailla. Kevaan kuuluu tällä 
hetkellä 13 ammatillista oppi-
laitosta. Kohdemaita on kuusi, 
joista yksi Tansania.  

Tansaniaan Kevan työhar-
joitteluun lähti Vaasan ammat-
tiopiston kaksi oppilasta ohjaa-
jaopettajansa, kasvatustieteiden 
tohtori Katja Jokisen kanssa. 
Mukaan tuli kaksi harjoittelijaa 
opettajansa johdolla Tampereen 
Ammattiopistosta. Oppilaiden 
työharjoittelu kesti kuusi viik-
koa, opettajat viipyivät mat-
kalla 11 päivää. Apua he saivat 
Tanzania Volunteersilta.   

Safareita ja swahilin kieltä 
Katja Jokinen kertoi matkako-
kemuksistaan Vaasan Suoma-
laisen Naisklubin huhtikuun 
kokouksessa:

– Lensimme Suomesta 
Amsterdamin kautta Tansaniaan 
Kilimanjaron kentälle, jossa 
meitä oli vastassa kaksi naista. 
Kentältä oli tunnin ajo säkkipi-
meässä kohti Moshia.

– Majoituin opettajakol-
legan kanssa hostelliin. Tytöt 
ohjattiin taloon, jossa oli ennes-

tään eteläsuomalaisia opiskeli-
jatyttöjä ja naisia lomailemassa 
ja vapaaehtoistyössä. Saimme 
talossa ruoan eli hyvän aamu-
palan, lounaan ja päivällisen. Il-
lat kuluivat skypetellen, jutellen 
ja kirjoja lukien. Ulos oli vaa-
rallista lähteä, koska katuvalot 
ja jalkakäytävät puuttuivat. 

– Ensimmäiset päivät ori-
entoiduimme paikalliseen kult-
tuuriin ja swahilin kieleen, 
vaihdoimme rahaa ja katselim-
me kaupunkia uusien ystävien 
NDQVVD�� 6DIDULOOH� OlKGLPPH�
kaikki jo ensimmäisenä vii-
konloppuna paikallisen oppaan 
johdolla. Majoituimme teltta-
kylään, ja tutustuimme kolmen 
päivän aikana Lake Manyoraan, 
Ngorongoroon ja Tarangireen. 
Onnistuimme näkemään paljon 
eläimiä, ainoastaan leopardi py-
sytteli piilossa. Retki oli todella 
onnistunut!  

– Olimme jo Suomessa ke-
ränneet kouluista ja ostaneet 

Kehitysmaiden avustustoi-
mintaan tarvitaan ennak-
koluulottomia ihmisiä ja 
asennekasvatusta kouluihin. 
Hyvä esimerkki rohkeasta 
suomalaisesta vastuunkan-
tajasta on Hanna Metso. 
Hän perusti vuonna 2007 
kumppaninsa Louis Bonzon 
kanssa Tanzania Volunteers 
-nimisen yrityksen, joka 
järjestää työharjoittelu-
paikkoja, vapaaehtoistyötä 
ja opettajavaihtoa Tansa-
niaan. Yritys järjestää myös 
safareita, vuorikiipeilyretkiä 
ja retkiä.

Työharjoittelu Tansaniassa

kirppareilta vihkoja, värejä, 
pelejä, jalkapalloja ja lelu-
ja, joita jaoimme paikallisten 
avustuksella lapsille. Muuta-
maan perheeseen veimme myös 
moskiittoverkkoja ja vuohia, 
joita ostimme kylästä. Rahaa 
niihin olimme saaneet Vaasan 
Suomalaiselta Naisklubilta ja 
Tampereen Ammattiopistolta. 
Oli mahtavaa nähdä yksinhuol-
tajaäitien iloiset ja onnelliset 
kasvot, kun annoimme heille 
lahjat. Saimme todeta, miten 
naisten hyvinvointi heijastuu 
koko perheeseen. Ompelutai-
don oppiminen ja englannin 
kielen merkitys korostuivat.

– Tutustuimme myös Raun 
päiväkotiin, HIV-positiivisten 
naisten ryhmään, Samarian 
katulapsikeskukseen, lasten ja 
nuorten vankilaan, Pasuan ter-
veysasemaan ja kolmeen vam-
maisten lasten hoitopaikkaan. 
Kaikissa niissä oli paikallista, 
osaavaa väkeä töissä ja vapaa-
ehtoisia apuna. Lapset ja nuo-
ret saivat ruokaa syödäkseen. 
Kaikki toiminta pyörii lahjoi-
tusten varassa.

– Ensimmäisen viikon jäl-
keen tytöt aloittivat työharjoit-
telun terveysasemalla, italialai-
sessa ravintolassa ja hotellissa. 
Aluksi tytöt kuljetettiin töihin, 
mutta pian he oppivat kulke-
maan daladalalla töihin ja ta-
kaisin. Englannin kielen taito 
oli välttämätöntä, sillä hotellin 
ja ravintolan asiakkaissa oli tu-
risteja. Swahilin kielen ollessa 
vielä hakusessa tytöt pärjäsivät 
ilmein, elein ja englannin kie-
lellä.

– Tyttöjen työviikot sujui-
vat hyvin. Työpäivien pituus oli 
viitisen tuntia. Terveysasemalla 
tytöt osallistuivat synnytyksiin 
ja hoitotöihin. Viikonloppuisin 
he tekivät muiden vapaaehtois-
ten kanssa retkiä muun muas-
sa kahviplantaasille, kuumil-
le lähteille ja Kilimanjarolle. 

Ehtivätpä Vaasan tytöt lopuksi 
pidennetylle viikonlopulle San-
sibariinkin.

Kokemus avarsi mieltä 
Katja Jokinen toteaa, että koke-
mus avarsi monella tavoin sekä 
oppilaiden että opettajien näke-
mystä kehitysmaista.

– Saimme välähdyksen 
maailmasta, jonka todellinen 
hätä panee vakavasti mietti-
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Swahilin kieltä oppimassa. 

Kylästä ostettiin vuohia, jotka lahjoi-
tettiin paikallisille naisille. 
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Millaisista kokemuksista 
ja asioista saa, millaisista 
taas ei puhua uskonnol-
lisessa yhteisössä? Asiaa 
pohdittiin maaliskuussa 
Torniossa.   

Viime vuosina on Suomessa 
keskusteltu paljon uskon-

nollisesta yhteisöllisyydestä ja 
vanhoillislestadiolaisesta herä-
tysliikkeestä. Sen todellisuutta 
on valotettu tutkimusten ja kah-
den viime vuonna ilmestyneen, 
paljon huomiota herättäneen 
kirjan, Pauliina Rauhalan Tai-
vaslaulun ja Johanna Hurtigin 
Taivaan tainten, avulla. 

Uskonnolliseen yhteisölli-
syyteen liittyviä kysymyksiä 
pohdittiin myös maaliskuussa 
Naisliiton Alatornion osaston 
järjestämässä yleisötilaisuudes-
sa, jossa puhujana oli jälkim-
mäisen kirjan tekijä, yhteis-
kuntatieteiden tohtori Johanna 
Hurtig.  Hän on tutkinut us-
konnollisia yhteisöjä ja niissä 
esiintyvää lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. Ja pohtinut, miksi 
väkivaltaan syyllistyy tietty yh-
teisö ja miksi väkivaltaa, joka 
on ollut lähinnä lasten seksu-
aalista hyväksikäyttöä, esiintyy.  

Tutkimustulokset ovat li-
sänneet kansainvälistä keskus-
telua institutionaalisesta väki-
vallasta.

Väkivallan tekijä usein 
lähiomainen
Lastensuojeluun erikoistunee-
na tutkijana Johanna Hurtig 

kiinnostui lapsiin kohdistuvis-
ta seksuaalirikoksista langete-
tuista rikostuomioista ja alkoi 
tutkia tuomioita, joita oli 178. 
Niistä ilmeni vaiettua perhe- 
ja läheisväkivaltaa. Tuomitut 
olivat joko veli tai isä tai joku 
lähipiiriin kuuluva. Iältään nuo-
rin oli 20-, vanhin hieman yli 
70-vuotias. Moni heistä toimi 
alueensa Rauhanyhdistyksen 
johtotehtävissä. 

Tuomituista enemmistö oli 
syyllistynyt seksuaaliseen vä-
kivaltaan, jota olivat tyttöjen 
lisäksi kokeneet myös pojat. 
Valtaosa uhreista oli tyttöjä ja 
tekijät useimmiten miehiä, joil-
la oli läheissuhde uhriin. Teot 
olivat tapahtuneet arkena ko-
tona tai kodin läheisyydessä. 

Tekijöiden asema oli yhteisössä 
hyvä tai poikkeuksellisen vah-
va.  

Kun uskonnollisessa ympä-
ristössä kasvanut lapsi kohtaa 
läheistensä taholta toistuvaa 
väkivaltaa, hän tutkijatohtorin 
mukaan kohtaa pahuuden. Lap-
selta särkyy luvattu turva, luot-
tamus ihmisiin ja joskus myös 
Jumalaan. Hänen maailmanku-
vansa rikkoo todellisuuden ja 
puhutun välinen ristiriita. 

Yhteisöllä on omat 
säännöt
Puheenvuorossaan Johanna 
Hurtig kuvasi uskonnollisessa 
yhteisössä tapahtuneita väki-
vallan uhrin asemaa käsittä-

mättömäksi. Vastuu tekijän 
syyllisyyden todentamisesta jää 
useimmiten uhrille, samoin syy 
yhteisön sisäisten suhteiden ja 
tasapainon järkyttämisestä. 

Uskonnollisuus ja yhteisöl-
lisyys näkyvät tutkijan mukaan 
myös siinä, että lapset ovat 
jääneet vaille apua yhteisössä 
ja yhteiskunnassa. Hätää ei ole 
tunnistettu eikä siihen vastattu. 

Vaikka vanhoillislestadio-
laisen yhteisön tulisi toimia ku-
ten yhteiskunnassa muutoinkin 
toimitaan, se on usein vaikeaa, 

Julkista kuvaa 
kaunistellaan 
Johanna Hurtig totesi myös, että 
uskonnollisen yhteisön julkinen 
kuva on tarkasti hallinnoitua ja 
johdon kontrolloimaa. Eli tark-
kaan mietittyä, mitä yhteisöstä 
näytetään ja mitä jätetään pois. 

Esimerkkinä tästä hän näyt-
ti valokuvia vanhoillislestadi-
olaisten suviseuroista. Ne on 
julkaistu vuonna 2013 Suomen 
Rauhanyhdistyksen kotisivuilla. 
Kuvissa ei näy yhtään raskaana 

TEKSTI JA KUVA: MARJA-RIITTA TERVAHAUTA

Uskonnollisissa yhteisöissä vaietaan 
väkivallasta  

Johanna Hurtigin esitelmä kiinnosti; sitä oli kuulemassa yli sata torniolaista. 
Aihe sai paljon huomiota myös alueen mediassa.   

olevaa naista, monen pikkulap-
sen ympäröimää perheenäitiä 
tai -isää, suurperhettä lasten 
kanssa syömässä, pitkiä ruo-
ka- ja vessajonoja eikä liioin 
eksyneiden lasten hoiva- ja pe-
supaikkoja. Sen sijaan kuvissa 
esitellään lapsi- ja nuorisoryh-
miä, maisemia, lapsia, nuoria ja 
aikuisia seurateltassa, aikuisia 
erilaisissa kokouksissa ja tapaa-
misissa sekä ihmisiä työssä.  

Kuvat kertovatkin tutkijan 
mukaan vain sen, millaista to-
dellisuutta katsojille halutaan 
tarjota. Puuttuvat kuvat taas 
viestivät, mikä yhteisössä koe-
taan juuri nyt vaikeaksi suhtees-
sa ulkopuolisiin tai ehkä myös 
omaan todellisuuteen. Ne voivat 
olla opillisesti ja kulttuurisesti 
keskeisiä, mutta julkisuuskuvan 
rakentamisen vuoksi vaikeita. 

sillä yhteisöllä on omat säännöt 
ja jopa oma laki, jota noudate-
taan piittaamatta ympäröivästä 
yhteiskunnasta. Niinpä väki-
vallan rankaisussa uskonnolli-
nen yhteisö on vahvasti läsnä. 
Vääristynyt anteeksiantaminen 
traumatisoi ja jopa invalidisoi 
uhreja. 

Uskonnollinen yhteisölli-
syys ulottuu vanhalestadiolais-
ten keskuudessa monille elä-
män alueille. Se suojaa monilta 
sosiaalisilta ongelmilta, mutta 
voi myös aiheuttaa niitä. Oleel-
lista onkin yhteisön luonne: 
onko se tukeva vai rajoittava. 
Uskonnollinen yhteisöllisyys 
voi auttaa vaikeuksissa, mutta 
myös haitata: vaikeuttaa sopeu-
tumista, selviytymistä ja jak-
samista. Kriisejä ja uupumusta 
on vaikea voittaa, jos ne ovat 
hengellisten tulkintojen aiheut-
tamia. 

Turvaa mutta myös 
turvattomuutta
Johanna Hurtig kertoi esitel-
mässään myös vanhoillisles-
tadiolaisten yhteisöllisyyden 
erityispiirteistä. Myönteisiä 
niistä ovat sosiaalisten suhtei-
den tiheys, yhteenkuuluvuus, 
tuki ja apu hädän hetkellä, ilon 
ja onnistumisen jakaminen sekä 
me-henki, negatiivisia taas aja-
tusten ja tunteiden kontrolli, sa-
mankaltaisuuden paine, moraali 
sekä ajattelun ulkoistaminen ja 
kollektivoiminen.  

Kuuliaisuus seurakunnalle 
tuo uskovaisen elämään sel-
keyttä ja turvaa, mutta toisaalta 
vaikeuttaa tärkeiden kysymys-
ten esittämistä ja vaientaa epä-
kohtiin puuttumista sekä näkyy 
vallan kasvottomuutena ja ra-
kenteisiin liittyvänä sokeutena. 

Anteeksiannon ja -saamisen 
tutkija näkee uudistumisen ja 
eheytymisen mahdollisuutena, 
mutta myös vastuun välttelynä 
ja omalakisuutena. 

Lestadiolainen on myös 
aktiivi toimija
Esitelmänsä lopuksi Johanna 
Hurtig muistutti, että yhteisön, 
esimerkiksi vanhoillislestadio-
laisten, uskonnollisuus ei kos-
keta vain yhteisöjen jäseniä, 
vaan vaikutukset ovat laajem-
pia. Kulttuurisena ja sosiaa-
lisena rajapintana se on läsnä 
yhteiskuntamme arjessa ja ra-
kenteissa. 

Uskonnollinen yhteisöl-
lisyys ei ole tutkijan mukaan 
myöskään vain tukevaa tai riis-
tävää, vaan molempia. Koke-
mukset ovat harvoin pelkästään 
kielteisiä.Lestadiolaisuus ei 
ole vain uskonnollinen areena, 
vaan myös poliittinen toimija 
ja taloudellinen vallankäyttäjä, 
joka vaikuttaa kulttuurisesti ja 
sosiaalisesti myös ulkopuoli-
VLLQ���
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Perhe- ja varsinkin nai-
siin kohdistuvasta vä-
kivallasta keskusteltiin 
maaliskuun alussa Hä-
meenlinnassa Naisliiton 
ja Liike- ja virkanaisten 
jäsenillassa.    
Maaliskuun alussa Euroo-
pan unionin perusoikeusviras-
to FRA julkisti raportin, jossa 
kerrottiin laajan, yli 42 000 eu-
rooppalaiselle naiselle osoite-
tun väkivalta-kyselyn tulokset. 
Suomesta kyseluun osallistui 
1 500 naista.

Tulokset eivät mairittele 
suomalaisia.    

– Suomi on yksi kolmesta 
EU-maasta, joissa yli 30 pro-
senttia naisista on kokenut ny-
kyisen tai entisen kumppanin 
WHNHPll� I\\VLVWl� MD�WDL� VHNVX-
aalista väkivaltaa, Ensi- ja tur-
vakotien liiton toimitusjohtaja, 
sosiaalineuvos Ritva Karinsa-
lo kertoi. Suomen edellä ovat 
vain Tanska ja Latvia. Vähiten 
väkivaltaa koettiin Maltalla.

Naisiin kohdistuva väkival-
ta samoin kuin perheväkivalta 

Minna Maijala

HERKKÄ, HELLÄ, HEHKUVAINEN 
MINNA CANTH 
Otava 2014

Suomalaisen naisliikkeen kaksi 
keskeistä edelläkävijää, Lucina 
Hagman ja Minna Canth, olivat 
aatetovereita ja ystäviä. Can-
thin kuoleman jälkeen Hagman 
katsoi voivansa itseoikeutetusti 
kirjoittaa hänen elämäkertansa. 
Näkökulmaksi hän valitsi yhtei-
sen aatteen. Ajan muodikkaiden 
emansipaatioajatusten mukaan 
siihen kuului alistava aviomies, 
jonka rautaisesta otteesta nai-
nen raivaa tiensä itsenäisyy-
teen. Tämä tendenssinäkökulma 
on juurtunut myöhempiinkin 
Canthin elämää käsitteleviin 
teoksiin.

Vasta nyt olemme saaneet 
tutkittua tietoa. Minna Canthin 
kirjallisesta tuotannosta väitel-
lyt Minna Maijala on uudessa 
tutkimuksessaan ottanut lähitar-
kasteluun alkuperäiset lähteet 
ja muodostanut niiden pohjal-
ta kuvan Canthin persoonasta 
ja yksityiselämästä. Tutkimus 
poikkeaa ratkaisevasti Hagma-
nin näkemyksestä, ja jo elämä-
kerran nimikin kertoo sen. 

Kirja jakautuu kolmeen 
osaan, niitä ovat Elämä, Kir-
joittaminen ja Aatoksia. Lisäksi 
kirjaan kuuluu prologi, epilogi, 
kiitokset, luettelot Minna Can-
thin teoksista ja ihmisistä hänen 
elämässään, laajat viite- ja läh-
deluettelot sekä henkilöhake-
misto.

Koska Minna Maijala on 
Naisliittomme jäsen ja naisasia 
on meille kaikille yhteinen, 
esittelen lyhyesti kirjan ensim-
mäistä lukua, jonka nimenä on 
Naisasian paloa.

Nuori Minna Johnson oli 
vuonna 1863 päässyt opiskele-
maan Jyväskylän vasta perus-
tettuun kansakoulunopettajase-
minaariin. Siellä hän rakastui 

luonnontieteen opettajaansa, 
originelliin Johan Ferdinand 
Canthiin, he menivät naimi-
siin ja saivat seitsemän lasta. 
Avioliitto oli onnellinen. Minna 
sai suunnitella ja piirtää heille 
oman talon, mies puolestaan 
oli innokas keittiöpuutarhuri. 
Tällöin heräsivät myös Minnan 
ensimmäiset vakavat ajatukset 
tyttöjen kasvatuksesta ja koulu-
tuksesta. Kun mies otti opetus-
työnsä ohessa Keski-Suomi-leh-
den toimittaakseen, nuori rouva 
alkoi julkaista lehdessä kirjoi-
tuksiaan. Hän oli ensimmäinen 
suomalainen naisjournalisti. Tie 
oli hänelle nyt auki, ja hän sai 
miehensä tukemana rohkeuden 
lähteä sille.

Parempien perheiden tyttö-
jen kasvatus oli noihin aikoi-
hin ns. salonkikasvatusta, eli 
tytöt kasvatettiin mannermai-
seen tyyliin vain miellyttämään 
miehiä. Ja miesten maailmassa 
siihen tyydyttiin. Muistan luke-
QHHQL��HWWl�NDQVDOOLV¿ORVR¿PPH�
J. V. Snellmankin on sanonut, 
että ”anna naiselle peili ja 
makeisia, niin hän on tyytyväi-
nen”. Minna Canth puolestaan 
ajatteli vastoin aikansa tapoja ja 
otti perustamansa Tikka-lehden 
motoksi ”sitä puuta puskemi-
nen, johon kiinni kytkettynä”. 

Hän vaati, että tyttöjen kasvatus 
on muutettava tiedollisemmaksi 
ja että sen on annettava valmiu-
det vaimon, äidin ja talouden-
hoitajan tehtäviin. 

Nämä mielipiteensä Canth 
toi julki 1874 Keski-Suomen 
artikkelissa Tyttäriemme kasva-
tus. Artikkeli oli ajankohtainen 
senkin vuoksi, että perhees-
sä oli tuolloin jo neljä tytärtä. 
Mutta artikkeli heijasteli myös 
sitä, että Canth oli omaksunut 
kansainvälisiä ajatuksia. Täysin 
kaksikielisenä, lisäksi norjaa, 
tanskaa ja jonkin verran sak-
saakin ymmärtävänä hän pystyi 
seuraamaan mitä muualla maa-
ilmassa kirjoitettiin naisasiasta.

Näistä tyttöjen kasvatus-
kysymyksistä naisasia laajeni 
nopeasti ja muuttui yhteiskun-
nallisemmaksi. Neljä vuotta 
myöhemmin, vuonna 1878, 
Minna Canth julkaisi Päijän-
ne-lehdessä kaksiosaisen ar-
tikkelin nimeltä Naisten etuja 
koskevat kysymykset viime val-
tiopäivillä. Sen ensimmäisessä 
osassa hän tarkasteli ehdotusta 
naissivistyksen kohottamisek-
si ja toisessa tyttären oikeutta 
maaperintöön, perinnön suh-
detta avioliittoon ja ylipäätään 
naisen oikeutta omaan omai-
suuteen. Viimeksi mainitussa 
asiassa hän sai seuraavalla vuo-
sikymmenellä makean osavoi-
ton, kun sivusi näytelmässään 
Työmiehen vaimo monia lain-
säädännöllisiä puutteita, mm. 
naisen oikeutta omaan palkka-
tuloonsa. Näytelmä herätti niin 
voimakasta keskustelua, että 
lakia oli muutettava.

Mutta Minna Canth ei voi-
nut tuolloin, Päijänne-lehteen 
naisten oikeuksista kirjoittaes-
saan, tietää että hänen käsitte-

TEKSTI: MAIJA KAUPPINEN 

Painavaa asiaa 
perheväkivallasta  

ovat Ritva Karinsalon mukaan 
yleisempää kuin luullaan. Se 
LOPHQHH� KHQNLVHQl�� I\\VLVHQl��
seksuaalisena, taloudellisena ja 
hengellisenä väkivaltana. Väki-
valta alkaa usein lievänä estä-
misenä ja rajoittamisena, mutta 
raaistuu pian. Kaikki osapuolet, 
mutta varsinkin lapset, tarvitse-
vat apua.   

Mitä me sitten voimme teh-
dä? 

– Jokainen voi auttaa, puut-
tua väkivaltaan ja tehdä se nä-
kyväksi, asiantuntija huomaut-
taa. Suomessa puhutaan paljon 
väkivallasta, ja myös lait estä-

vät sen. Tiedetään, mistä voi 
hakea apua, mutta vain harva 
sen kohteeksi joutunut tekee ri-
kosilmoituksen 

Keskustelun siirtyessä perhe-
väkivallan vaikutuksiin lapseen 
ja perheen selviytymiskeinoi-
hin, Ritva Karinsalo huomautti, 
että suurin osa lapsista ja lapsi-
perheistä voi toki hyvin.

– Päivähoito toimii, ja yh-
teiskuntamme on edelleen hy-
vinvointivaltio, vaikkakaan ei 
kaikille. 

Suomessa on menossa yh-
teiskunnallinen murros. 

– Ikääntyvän väestön osuus 
kasvaa, mutta lasten lukumäärä 
vähentyy. Lapsiperheet muut-
tavat. Perheet hajoavat, minkä 
seurauksena yksinhuoltajuus 
lisääntyy. Samoin uus- ja mo-
nikulttuuriset perheet. Työttö-
myys kasvaa. 

Tämä kaikki näkyy perhet-
tä kohtaavissa ongelmissa ja 
niiden kasautumisessa, joiden 
seurauksia ovat väkivalta, li-
sääntyneet huostaanotot, mie-
lenterveys- ja päihdeongelmat.

Hätää kärsiville on Ritva Ka-
rinsalon mukaan nykyisin tar-
jolla paljon apua – yksin ei tar-
vitse selvitä. Ensi- ja turvakodit 
tarjoavat vaikeissa ja turvatto-
missa oloissa eläville lapsille ja 
perheille edelleen apua, samoin 
Jussi- ja päihde-ensikodit. Avo-
hoidolla ja erilaisilla hankkeilla 
– muun muassa Hämeenlinnan 
seudulla toimivalla Ankkurilla 
– autetaan taas nuoria ja nuoria 
SHUKHLWl���

Ritva Karinsalo kertoo, että esimer-
kiksi Alvari-perhetyö auttaa kaaok-
seen joutuneita perheitä.  
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lemänsä asiat olisivat runsasta 
vuotta myöhemmin todellisuut-
ta. Hän jäi leskeksi ja seitsemän 
lapsen yksinhuoltajaksi vain 
35-vuotiaana.

Seurasi muutto kotikaupun-
kiin, Kuopioon, jossa hän otti 
hoitoonsa isänsä perustaman 
lankakaupan. Hän sai sen ku-
koistamaan ja hänestä tuli me-
nestyvä liikenainen.

Kuopio rikastutti Minna 
Canthin elämää monin tavoin. 
Taloudellisen vakauden ja yhä 
laajenevan kirjallisen työn li-
säksi hän tutustui moniin hen-
genheimolaisiinsa. Naisasian 
johtohahmoja olivat Elisabeth 
Stenius ja hänen sisarensa Ma-
ria Furuhjelm sekä Alexandra 
Gripenberg. Yhdessä naiset 
tarttuivat mm. raittius- ja si-
veellisyyskysymyksiin. Tyttö-
jen salonkikasvatus oli johtanut 
mm. siihen, että miehet eivät 
voineet avioitua ennen kuin 
heillä oli varaa kustantaa per-
heen elintaso. ”Jos naiset pa-
nisivat suun säkkiä myöten, la-
kaisisivat omat lattiansa ja jopa 
menisivät ansiotyöhön, mahdol-
listuisivat avioliitot miehellekin 
aiemmin ja häneltä voitaisiin 
tällöin odottaa ehdotonta puh-
tautta ilman terveyden vaaran-
tumista”, Canth toteaa vuonna 
1887.

 Tämä virke kertoo siitä, 
että prostituutio ja sukupuoli-
taudit olivat suuri yhteiskunnal-
linen ongelma, ja että naisasia 
koski myös niitä.

Kuopion kausi merkitsi 
Minna Canthille kaikissa suh-
teissa aallon harjalla ratsasta-
mista. Mutta aaltokin murtuu ja 
niin kävi 1890-luvulle tultaessa 
monessa asiassa: naisasia poli-
tisoitui ja kärsi ristiriitaisuuk-
sista, pikkukaupungin intrigit 
rikkoivat ihmissuhteita ja Min-

na Canthin terveysongelmat 
lisääntyivät. Kaikki tuo joh-
ti siihen, ettei Canth löytänyt 
naisliikkeestä enää entisenlaista 
paloa. Vuonna 1893 ilmestynyt-
tä artikkelia Mikä on naisasian 
lopullinen ohjelma? voidaan 
pitää hänen testamenttinaan. 
”Naiskysymys ei ole ainoastaan 
naiskysymys, se on ihmiskun-
nan kysymys” hän julisti tunne-
tuiksi tulleilla sanoilla.

Minna Maijala kirjoittaa 
elämäkerrassa, että artikkelin 
taustalla oli selvästi keskustelu 
naisten äänioikeudesta ja mah-
dollisuudesta päästä mukaan 
vaikuttamaan valtiollisiin asioi-
hin, vaikka Canth ei sanonut-
kaan sitä ääneen. Hän ilmaisi 
sen sanoilla ”on antauduttava 
palvelemaan koko yhteiskun-
taa”. 

Harva tietää, että ensimmäi-
sen esityksen naisten äänioikeu-
desta antoi kolme nimenomaan 
Kuopion Naisyhdistyksen mies-
jäsentä. Se tapahtui säätyvaltio-
päivillä 1897. Lopulta yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus toteu-
WXL� NHLVDULQ� PDQLIHVWLOOD� HGXV-
kuntauudistuksen yhteydessä 
vuonna 1905.

Minna Canth kuoli sydän-
kohtaukseen kesken noita val-
tiopäiviä, joten hän ei ennättä-
nyt kokea naisten äänioikeutta.

Marja-Leena Jaakkola 

Tuula Karjalainen

TOVE JANSSON – TEE TYÖTÄ 
JA RAKASTA 
Tammi 2014

Mikä siunaus onkaan elämä-
kerran kirjoittajalle, että kuvat-
tavan jäämistössä on lukemat-
tomia kirjeitä, kirjoja, taidetta, 
sarjakuvia, näytelmiä, laulujen 
VDQRMD��¿OPHMl«�.XQ�YLHOl�NLU-
joittaja on taiteentuntija, hyvä 
kynänkäyttäjä ja erinomainen 
ihmisluonteen tulkitsija, tulos 
on nautittava. 

Tuula Karjalainen, taide-
historioitsija ja tietokirjailija, 
joka on toiminut Helsingin tai-
demuseon ja Kiasman johtaja-
na, on kuratoinut parhaillaan 
Ateneumissa olevan Tove Jans-
sonin näyttelyn ja kirjoittanut 
hänestä loistavan henkilöku-
vauksen. Sen lisäksi, että hän 
on päässyt lähelle Toven elä-
PlQ¿ORVR¿DD� WXONLWHVVDDQ� Kl-
nen maalauksiaan ja kirjojaan, 
hän on mielestäni saavuttanut 
erinomaisesti kokonaisen ihmi-
sen elämänkaaren alkaen lap-
suudenaikaisista kokemuksista, 
nuoruuden haaveista ja elämän 
vastoinkäymisistä onnistumi-
siin ja lopulta luopumiseen. 

Tove Janssonin töiden 
määrä ja moninaisuus yllättää. 
Hänen sinnikkyytensä ja sit-
keytensä oli luja. Hän joutui 
parhaimmillaan ja pahimmil-
laan koko maailman seuraa-
maksi ja halusi lopulta paeta 
yksinäiselle Klovin saarelle, 
jossa elämä näytti sekä hyvät 
että huonot puolensa. 

Toven unelma oli olla ku-
vataiteilija, mitä hänen näyt-
telynsä Ateneumissa todistaa. 
Hän oli rohkea värien käyttä-
jä ja oman suuntansa kulkija. 
Kuitenkin, kuten monen muun 
kaltaisensa, hänenkin kohtalo-
naan oli tulla ajoittain väärin 
arvostelluksi, ymmärretyksi ja 
masennetuksi. Menestyksiäkin 

oli, mutta myös torjumisia.  So-
taa Tove pakeni satujen maail-
maan. Muumit syntyivät vähi-
tellen ja lopulta muodostuivat 
tuotteeksi, josta Tove tunnetaan 
ja joihin Tove itse lopulta kyl-
lästyi perin pohjin. Sodan aika-
na Tove piirsi rohkeita pilaku-
via, joita ei uskallettu julkaista 
Suomessa, vaan ruotsalaisessa 
Garm-lehdessä. 

Toven tuotanto on poik-
keuksellisen monipuolinen. 
Niinpä kirjakin on todellinen 

runsaudensarvi, täynnä elä-
mänviisautta. Taitavasti ja us-
kottavasti kirjoittaja pystyy 
tulkitsemaan Toven runsaat 
tuotokset kuvaamaan kutakin 
elämänvaihetta ja -kokemus-
ta niin, että se vetää lukijan 
taianomaisesti puoleensa. Tun-
tuu uskomattomalta, että näin 
monipuolinen taiteilija on ollut 
niin vaatimaton elämässään. 
Yksi syy tähän voi tietysti olla 
hänen poikkeuksellinen seksu-
aalinen suuntautuneisuutensa, 

jonka vuoksi hän ei halunnut  
median uhriksi ja usein kieltäy-
tyi haastatteluista. Hän vaikutti 
kuitenkin omalla hiljaisella ta-
vallaan yhteiskunnan arvoihin 
ja asenteisiin. 

Kirja on miellyttävä ja opet-
tava luettava ja ulkonäöltään 
myös kaunis. Tätä kirjaa voi 
varauksetta suositella sekä tai-
WHHQ��NLUMDOOLVXXGHQ�MD�HOlPlQ¿-
ORVR¿DQ�\VWlYlOOH��

Tuulikki Ritvanen

Susanna Kuparisesta 
Kellokas
Naistoimittajien vuoden 2013 
Kellokas on toimittaja-teatte-
riohjaaja Susanna Kuparinen, 
yhteiskunnallisten epäkoh-
tien paljastaja ja narratiivisen 
journalismin kehittäjä. Hän on 
yhdistänyt teatterin tutkivaan 
tiedonvälitykseen, mikä on 
terävöittänyt journalismia ja 
haastanut perinteistä, ajoittain 
itsetyytyväistäkin journalismia. 

Naistoimittajat on valinnut 
vuodesta 1973 vuoden Kellok-
kaan eli henkilön, joka on mer-
kittävällä tavalla nostanut esiin 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, 
epäkohtia tai edistänyt yhteis-
kunnallista tasavertaisuutta. 
Esimerkiksi vuonna 2003 Kel-
lokkaaksi valittiin Naisjärjes-
töjen Keskusliiton pääsihteeri 
Leena Ruusuvuori ansioistaan 
naisiin kohdistuvan väkivallan 

KOONNUT: MAIJA KAUPPINEN 

Ruotsissa feminismin 
kevät 
Vuonna 2005 perustettu Fe-
ministinen aloite on tämän 
vuoden aikana noussut kovaa 
vauhtia Ruotsissa. Tällä hetkel-
lä sen kannatus on 2–3 pro-
senttia, eikä neljän prosentin 
äänikynnyksen saavuttaminen 
näytä enää mahdottomalta. 
Ruotsalaiset puhuvatkin jo fe-
minismin keväästä ja povaavat 

puolueelle läpimurtoa syksyn 
valtiopäivävaaleissa. 

Puoluetta johtava Gudrun 
Schymanin mielestä tasa-arvo 
syntyy vain naisten asemaa 
parantamalla. Niitä ovat yksi-
löllinen vanhempainvakuutus, 
tasa-arvorahasto maksamaan 
tukia työnantajille, jotka korot-
tavat naisten palkkoja, kuusi-
tuntinen työpäivä ja sukupuo-
likiintiöt yritysten hallituksiin.   Tilkkuvakka jatkuu 

seuraavalla aukeamalla.
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Naisia kannustava t-paita

Anneli Winter-Mäkinen, Naisjärjestöjen Keskusliiton, NJKL:n 
tuolloinen puheenjohtaja – nykyään hän on Naisliiton Helsin-
gin osaston jäsen. Nyt NJKL on ottanut lauseen t-paitaan, jon-
ka toivoo jokaisen naisen – tai ainakin jokaisen jäsenkenttään-
sä kuuluvan 400 000 naisen – omistavan. 

T-paita, joka on naisten mallia eli vähän slimmattu ja väriltään 
luumunpunainen,viskoosi-elastaania, koot XS – XXL, maksaa 
29,50 plus postikulut. Sitä voi tilata toimisto@naisjarjestot.fi. - 

WillWoman tekee tytöstä tahtonaisen
Suomen vanhin naisasiajärjestö, Suomen Naisyhdistys, täytti 
helmikuussa 130 vuotta ja julkisti juhlansa kunniaksi uuden 
innovaatiohankkeen, WillWomanin.

– WillWoman on suunniteltu sinun, minun, meidän kaikkien 
hyvinvoinnin edistämiseksi, yhdistyksen puheenjohtaja Seija 
Sihvola totesi avatessaan hankkeen.

– Se kannustaa meitä tukemaan toisiamme ja tekemään konk-
reettisia tekoja yhteiskunnallisen hyvän lisäämiseksi. Luomme 
areenan, jossa eri sukupolvet – tyttäret, miniät, äidit ja äidinäi-
dit – voivat luontevasti kohdata ja voimaannuttaa toisiaan.

Venla Sainiolle stipendi
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan 
Stipendisäätiö ojensi Naisliiton 
kevätkokouksessa 1 200 euron 
suuruisen stipendin filosofian 
tohtori Venla Sainiolle aktii-
visesta työpanoksesta Tekla 

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteerinä kymmenen vuotta 
toimineelle Leena Ruusuvuorelle myönnettiin toukokuussa 
Suomen Valkoisen Ruusun kultainen mitali.

Leena Ruusuvuori syntyi 1949 Helsingissä ja asui lapsena use-
assa eri maassa, minne isän työ WHO:n palveluksessa vei per-
hettä. Ylioppilaaksi Leena kirjoitti Lahdessa ja opiskeli Helsin-
gin yliopistossa valmistuen filosofian maisteriksi. Vuonna 1973 
hän avioitui diplomi-insinööri, arkkitehti Timo Ruusuvuoren 
kanssa.

Opiskelun ja työnteon lomassa perheeseen syntyi viisi lasta, 

tavanomaista enemmän huolenpitoa ja vastuunottoa, mikä on 
tehnyt perheestä tiiviin yksikön.

Suurperheen äitinä Leena on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran 
tasa-arvon ja ihmisoikeuksien parissa sekä lukuisissa luotta-
mustoimissa. Hänellä on ollut myös kansainvälisiä edustusteh-
täviä; hän on ollut Suomen delegaation jäsenenä YK:n ja EU:n 
kokouksissa, joissa on käsitelty naisten oikeuksia ja naisiin koh-
distuvan väkivallan ehkäisemistä. Leena on nykyään Naisliiton 

Kauppa-Lopo Oulussa
Suomalaisen Naisliiton Ou-
lun osasto järjesti perinteiset 
Minnan päivät 19.3. ravintola 
Tubassa Oulun seudun Nytki-
sin kanssa.  Tilaisuuden, johon 
osallistui 35 naista, aloitti kau-
pungin hallituksen jäsen Vaili 
Jämsä-Uusitalo selostamalla 
uuden Oulun palvelurakennet-
ta. Tina Olsonin johtaman lau-
lutuokion ja aterian jälkeen al-
koi odotettu näytelmä: Minna 
Canthin Kauppa-Lopo, jonka 
olivat sovittaneet Eeva-Kaa-
rina Sarastamo ja Kristiina 
Haukkamaa.

Molemmat naisliittolaiset 
myös näyttelivät. Pääosaa eli 
Kauppa-Lopoa esitti Eeva Kaa-
rina, Kristiina taas neljää eri 
hahmoa: vanginvartijaa, Röm-
periä, Kenuvilleä ja voikauppi-
asta. Virve Vikamaa näytteli 
vankikaveria, rouva Kortmanin 
sisäkköä ja saunottaja Ullaa. 
Ritva Rundgren paneutui hie-
non rouva Kortmanin rooliin. 
Rohkeita ja luovia naisia Ou-
lussa!

– Teksti ja kuva: Kirsti Ojala

Hultinin seminaarin onnistu-
miseksi. Väitöskirjaansa nojau-
tuen Venla teki käsikirjoituk-
sen, jonka pohjalta näyttelijä 
Emma Paju-Torvalds rakensi 

Leena Ruusuvuorelle äitienpäivämitali

Kauppa-Lopoa esittänyt Eeva-Kaarina Sarastamo vierellään Virve Vikamaa.

Venla Vaino (ylh. vas.) sai stipendin Naisliiton kevätkokouksessa. Vieressä 
Kristiina Haukkamaa Oulusta. Vasemmalla Emma Paju-Torvalds. 
– Kuvat: Ritva Rundgren
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Minna Canth on paitsi 
maankuulu kirjailija ja ta-
sa-arvon ajaja myös suo-
malainen Naisliiton vahva 
symboli.  

Joka vuosi maaliskuun 19. 
päivänä Vaasan Suomalainen 

Naisklubi kunnioittaa Minna 
Canthin elämäntyötä jäsenil-
lassa, jossa keskustellaan kir-
jailijan elämästä, tuotannosta ja 
niiden sanomasta suomalaisille.  

Näin myös tänä vuonna.  
– Ja aina löytyy uusi nä-

kökulma kunnioittaa Minna 
Canthin elämäntyötä, kertoo 
klubin jäsen Pirkko Riipinen. 
Edellisinä vuosina hän on esit-
tänyt Terttu Nymanin kanssa 
Canthin tuotantoa asianmukai-
sesti ajan henkeen pukeutunei-
na. Joskus iltaan on sisältynyt 
myös juhlaillallinen, mutta 
useimmiten on tarjoiluksi riittä-
nyt tavanomainen kahvitarjoilu.                                              

Tänä vuonna, kun on 170 
vuotta Minna Canthin syn-

tymästä, syvensi klubilaisten 
tietoutta Terttu Jokinen ana-
lysoiden kirjailijan sanomaa 
aikalaisilleen ja jälkipolville. 
Hän kertoi kirjailijan elämän 
taustoista ja hänen teoksistaan, 
jotka tuovat vahvasti esille 
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– Minna Canthin sanotaan 
olleen vahvasti uskonnollinen, 
mutta hän ei hyväksynyt uskon-
nollisten ääriliikkeiden toimin-
taa.  Äidiltä peritty tunne- ja 
isältä saatu järkiäly antoivat ta-
sapainoisesti henkisiä voimava-
roja, joiden avulla hän selviytyi 
raskaidenkin vastoinkäymisten 
kohdatessa.  

– Tyttöjen koulutus kes-
kittyi 1800-luvun puolivälissä 
vahvasti käytännön asioihin, 
mikä ei ollut lainkaan Miinulle, 
kuten häntä tuolloin nimitet-
tiin, mieleen, sillä hän janosi 
teoreettista tietoa. Tuon ajan 
ajattelun mukaan naisen paikka 
oli kotona, ja hänen oli tärkeää 
osata käsitöitä, ruoanlaittoa 
ja muita kotitaloustöitä.  Kun 
Uuno Cygneuksen Jyväskylään 
perustamaan seminaarin otet-
tiin myös naisopiskelijoita, oli 
Miinulle selvää, että seminaari 
on vastaus hänen unelmiinsa 
tulevaisuudesta.  Elämän muu-
toksessa hän lyhensi myös ni-
mensä Ulrika Wilhelminasta 
Minaksi. 

Seminaari muutti kuitenkin 
Terttu Jokisen mukaan Mina 

Johnsonin elämän aivan eri 
suuntaan. 

– Avioliitto seminaarin 
opettajan Ferdinand Canthin 
kanssa keskeytti opinnot ja teki 
Minnasta miehelleen alamaisen 
perheen äidin. Kun puoliso kut-
suttiin Keskisuomalaisen pää-
toimittajaksi, hän löysi purkau-
tumiskeinokseen kirjoittamisen. 
Intomielinen moralisointi ja 
kirjoittelu viinan kiroja vastaan 
aiheutti kuitenkin niin vahvan 
vastareaktion, että Ferdinand 
menetti päätoimittaja paikkansa 
vaimon terävän kynän käytön 
vuoksi.  

Muutto Kuopioon muutti 
taas kerran Minna Can-

thin elämää ja toi esiin kyvyt 
menestyvänä liikenaisena, joka 
ei kuitenkaan unohtanut harras-
tustaan kirjoittajana. Uusi ka-
nava ajatusten esiin tuomisessa 
löytyi näytelmäkirjoittajana. 
Yhteiskunnallinen epäoikeu-

TEKSTI JA KUVAT: SOILIKKI SUORANTA

Meidän oma Minna

Terttu Jokinen on kiinnostunut Minna Canthin elämän filosofiasta. 

denmukaisuus tarvitsi oman 
herättelijänsä, ja Minna Canth 
otti tämän roolin. Syntyivät 
Työmiehen vaimo, Kauppalo-
po, Sylvi Papin perhe ja An-
na-Liisa, jotka kertovat tarinan  
uhrautuvasta ja kaikkeen alis-
tuvasta naisesta.  Hän sai ihmi-
set näkemään epäkohtia, mutta 
nostatti myös ankaraa vastarin-
taa. Canthin perustama lehti Va-
paita aatteita sai sensuurin vas-
taiskuun, ja useita painoksia 
takavarikoitiin ennen jakelua.  
Vapaamielistä darvinismia ei 
saanut esitellä. Myös papisto ja 
piispat nousivat vastarintaan.

Sisukkaan naisen ympärille 
syntyi kuitenkin vähitellen tai-
telijoista ja älymystöstä keskus-
telupiiri, Minnan Salonki.   

– Jo taiteilijoiden ja kirjai-
lijoiden saattaminen yhteiseen 
keskustelupiiriin oli niin suuri 
saavutus jälkipolville, että sisu-

kas nainen Kuopiosta totisesti 
ansaitsee oma liputuspäivänsä, 
Terttu Jokinen tiivisti esityk-
sensä. 

Vaasan naisklubilaiset tote-
sivatkin illassaan, että me 

naiset saamme olla ylpeitä sii-
tä, että historiastamme löytyy 
rohkea nainen, edelläkävijä, 
jonka elämäntyö vihdoin vuon-
na 2003 katsottiin liputuspäivän 
arvoiseksi.  Saavutus on ainut-
laatuinen, joten on paikallaan 
pysähtyä ainakin kerran vuo-
dessa maaliskuussa keskuste-
lemaan Minna Canthista ja ta-
sa-arvosta. 

Eikä liputus ole yksin Min-
na Canthille, vaan se on myös 
kunnianosoitus suomalaiselle 
naiselle, sinulle, minulle, meille 
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Pirkko Riipinen (vas.) ja Terttu Nyman ovat esittäneet useina vuosina otteita 
Minna Canthin näytelmistä. 

SUOMALAINEN NAISLIITTO

Hallitus

Kirsti Ojala, puheenjohtaja  
Hannulantie 3, 90230 Oulu

Marja-Riitta Tervahauta, 
varapuheenjohtaja 
Kulleronkatu 1 A 9, 
95430 Tornio

Heli Eskolin 
Porttiniementie 13, 
13210 Hämeenlinna

Raija Hakkarainen 
Salmikatu 3–5, 65200 Vaasa

Marja-Leena Jaakkola 
Kauppalantie 17 A 1, 
00320 Helsinki

Maija Kauppinen 
Arvi Kariston katu 15 as. 12, 
13100 Hämeenlinna

Kirsti Pohjonen 
Hitsaajankatu 5 B 29, 
00810 Helsinki

Liisa Temisevä 
Eräpolku 5, 41470 Rutalahti 

Osastojen puheenjohtajat
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Marja-Riitta Tervahauta 
Kulleronkatu 1 A 9, 
95430 Tornio

Helsinki 
Leena Ruusuvuori 
Helsinki

Hämeenlinna 
Maija Kauppinen

Arvi Kariston 15 as. 12, 
13100 Hämeenlinna

Jyväskylä 
Liisa Temisevä 
Eräpolku 5, 41470 Rutalahti

Oulu 
Tiina Tervaskanto-Mäentausta 
Sauvatie 11, 90230 Oulu

Vaasa 
Seija Lähdemäki 
Rantakatu 11 A 7, 
65100 Vaasa 
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Kuulin Inkeri Savolaisen 
kuolemasta Suomen 

Kukkasrahaston joulujuhlas-
sa. Sanoma ei tullut yllätyk-
senä, mutta pysähdytti. Istuin 
pöydässä, josta näkyi hyvin 
vastapäisellä seinällä oleva 
vaaleasävyinen Inkerin muo-
tokuva. Siihen kuvaan Kaija 
Mustakallio on vanginnut 
Inkerin eloisuuden ja toime-
liaisuuden. Molemmat omi-
naisuuksia, joista hänet hyvin 
tunnetaan. Ajatukset karkasi-
vat vastustamattomasti vuo-
sikymmenten taa aikaan, jol-
loin tutustuin Inkeriin. 

Meitä nuoria, noin kol-
mekymppisiä uusia 

naisliittolaisia oli melkoinen 
joukko ammoisen 1970-luvun 
alussa. Tiemme Naisliittoon 
oli tullut eri lähteistä, mutta 
olimme innokkaita ja halu-
simme liittää oman toimin-
tamme aiempien sukupolvien 
vahvojen naisten toimintaan. 
Opimme nopeasti tuntemaan 
keskeisen henkilön Osaston 
ja Liiton toiminnassa – Inke-
rin. Hän tuntui olevan läsnä 
kaikkialla ja tietävän kaiken. 
Nyt on tunnustettava, että 
hän tosiaan tiesi lähes kai-
ken. Ainakin sen, mikä liittyi 
järjestömme ja suomalaisen 
naisasialiikkeen historiaan ja 
toimintaan. 

Inkeri oli läheinen ystävä 
Hilja Vilkemaan kanssa, ja 

Hiljan arvomaailma heijas-
tui vahvasti kaikkeen. Kun 
valtakunnanpolitiikassa oli 
vallalla Paasikivi-Kekkonen 
-linjaus, meillä Naisliitossa 

oli Vilkemaa-Savolainen -toi-
mintakulttuuri. Se antoi hyvän 
selkärangan arjen toiminnalle, 
joka saattoi joskus näyttää his-
toriaa tuntemattomille lievästi 
vanhahtavalta. Kahden vahvan 
vaikuttajan yhteisyys näkyy 
heidän kuolinpäivissään; mo-
lemmat kuolivat adventin, jou-
lun odotuksen aikana, ja vain 
päivän erolla.  

Inkeri jäi 1980-luvulla pois 
naisliittolaisista kuvioista 

ja suuntasi tarmonsa Suomen 
Kukkasrahaston palvelukotiin. 
Naisliiton edustajana hän oli 
vuosikausia seurannut kiinteästi 
sen asioita, joten hän tunsi talon 
ja sen tarpeet. Niinpä hän ehti 
tehdä vielä pitkän vapaaehtois-
rupeaman palvelukodin ja sen 
asukkaiden hyväksi. 

Kun viimeisen kerran tapa-
sin Inkerin epävirallisesti, 

istuimme kahvilla Tapiolassa ja 
muistelimme menneitä. Jäähy-
väisten hetkellä hän kaivoi lau-
kustaan pienen silkkipaperiin 
käärityn paketin ja sanoi: ”Ku-
van takaa näet keneltä minä tä-
män olen saanut. Annan sen nyt 
sinulle, ja huolehdi siitä, että se 
päätyy jälkeesi valitsemallesi 

naisliittolaiselle.” Avasin pa-
ketin; siinä oli Minna Canthin 
kuva tummissa puukehyksis-
sä. Kuvan takana oleva kellas-
tunut paperi kertoo historian:

”Kuoltuani saa tämän 
Adele Stenfors. Lucina Hag-
man. 
Adele Stenfors antanut tämän 
Hilja Vilkemaalle 20.11.1946.

Inkeri Savolainen sai ku-
van Hilja Vilkemaalta.” 

Lupasin Inkerille, että kuva 
tulee siirtymään minulta 

edelleen. Olen lisännyt siihen 
tekstin ”Inkeri Savolainen 
antoi kuvan 23.10.2007 Mai-
jaliisa Kaistilalle”. Nyt kuva 
odottaa työpöydälläni kunnia-
paikalla tulevaa siirtoa.

Inkeri Savolaisen siunausti-
laisuus oli tammikuun toi-

sena päivänä. Itselleni hyvien 
hautajaisten merkki on se, että 
niissä itkun ja naurun kyy-
neleet nousevat silmiin. Niin 
nytkin. Oli huvittavaa kuulla 
Inkerin poikien todistusta, mi-
ten heidät jo pienestä pitäen 
oli saatettu naisasialiikkeen 
ystäviksi, kun äiti aina otti 
heidät mukaan erilaisiin ti-
laisuuksiin. Silmänurkka taas 
kostui pojanpoika Samuelin 
lauluja kuunnellessa.  

Inkeri Savolainen eli lähes 
92-vuotiaaksi ja ehti olla 

monessa mukana. Uskon, että 
samaa tarmoa ja sinnikkyyttä 
on jäänyt pieniä hippusia Au-
rorankadun tiloihin tuleville 
sukupolville. 

Maijaliisa Kaistila

Toimittaja Maija Kauppi-
nen on erittäin merkittävä 

vaikuttaja suomalaisessa nais-
järjestökentässä. Suomalaisen 
Naisliiton Helsingin osaston 
puheenjohtajana ja Opetusneu-
vos Hilja Vilkemaan Säätiön 
varapuheenjohtajana hän aloitti 
vuonna 2009. Molempien kausi 
kesti neljä vuotta, viime vuoden 
vaihteeseen. Hän istuu edelleen 
Naisliiton hallituksessa ja on 
Naisliiton Hämeenlinnan osas-
ton puheenjohtaja.

Minna Canth -seminaareilla 
on Naisliiton toiminnassa 

näyttävä osa. Nämä kaksi ker-
taa vuodessa pidettävät, avoi-
met seminaarit keräävät aina 
runsaasti yleisöä. Niiden ohjel-
miin Maija Kauppisen verkos-
tot, työelämäkokemus ja harras-
tukset ovat antaneet uudenlaista 
sisällön rikkautta. Esimerkiksi 
sopii vaikkapa viime lokakuun 
Minna Canth -seminaari Maijan 
kotikaupungissa Hämeenlin-
nassa. Seminaarin osanottajat 
olivat iltapäivän esitelmien jäl-
keen innoissaan. Anti oli lois-
tavaa.

Kirjoittaminen on ja on ollut 
valtavirta Maija Kauppisen 

elämässä, niin työssä kuin har-
rastuksissa.

Työelämässä hän oli yli 30 
vuotta toimituspäällikkö-

nä Pirkka-lehdessä, yhdessä 
Suomen laajalevikkisimmissä 
asiakaslehdissä.  Viimeiset seit-
semän vuotta hän on toiminut 
Suomalaisen Naisliiton jäsen-
lehden Minnan päätoimittajana. 
Tällä paikalla hän on kehittänyt 
lehdestä naisten asemaa moni-
puolisesti seuraavan julkaisun. 

Minna ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Päätoimittaja 

tekee siihen näyttävän osan ju-
tuista, muokkaa siihen tulevaa 
materiaalia ja valvoo ilmesty-
misen kaikki vaiheet. Urakka 
on melkoinen. Panos on kaik-

kineen merkittävä, sillä Minnan 
kaltaisia naisasialehtiä Suomes-
sa on enää harvassa.

Maija Kauppinen avustaa 
edelleen myös muita leh-

tiä. Hän on niin ikään kirjoitta-
nut useita kirjoja. Suomalaisen 
Naisliiton Helsingin osaston 
100-vuotisjuhlakirjaan Kuin 
satakielten laulu hän kirjoitti ja 
myös toimitti sen. Hän on kir-
joittanut myös Suomen Naisyh-
distyksen 125-vuotisjulkaisun 
Tavoitteena tasa-arvo historia-
osuuden.  

Aktiivinen toiminta ei ole 
jäänyt vain naisjärjestöi-

hin. Maija Kauppinen toimii 
myös monissa kulttuurijärjes-
töissä. Niillekin toimittamis-
saan lehdissä ja tiedotteissa hän 
on tuonut esille naisten vuosi-
kymmenten aikana tekemää yh-
teiskunnallista työtä. 

Suomalaisessa yhteiskun-
nassa tarvitaan edelleen 

myönteisellä tavalla naisten 
saavutuksia sekä arkisia asioi-
ta käsitteleviä henkilöitä. Eh-
dottaessaan Maija Kauppiselle 
kunniamerkkiä julkisena tun-
nustuksena Suomalainen Nais-
liitto uskoo sen olevan kannus-
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TEKSTI: KIRSTI POHJONEN

Naisjärjestövaikuttaja sai julkista kiitosta

Tasavallan presidentti myönsi Suomalaisen Naisliiton puheenjohtajalle 
Maija Kauppiselle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkin 

vuoden 2013 itsenäisyyspäivän alla.

Ritarimerkki luovutettiin Maija 
Kauppiselle helmikuussa Kaisanie-
men seminaarissa .

Inkeri Savolainen In Memoriam


