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Hyvät Minnan lukijat, Nais-
liiton nykyiset ja tulevat 

jäsenet!

Tänä vuonna 1.lokakuuta tu-
lee kuluneeksi 110 vuotta 

siitä kun Suomeen tuli voimaan 
uusi vaalilaki, joka takasi ylei-
sen ja yhtäläisen äänioikeuden 
kaikille 24 vuotta täyttäneil-
le kansalaisille. Siihen viittaa 
myös Suomalaisen Naisliiton 
tämän vuoden teema Naisten 
Ääniä 110 vuotta. Vaalilaki ta-
kasi suomalaisille naisille en-
simmäisenä maailmassa täydet 
poliittiset oikeudet, sillä – toi-
sin kuin sisaremme Uudessa 
Seelannissa ja Australiassa – 
saimme myös vaalikelpoisuu-
den. 

Ensimmäiset vaalit järjes-
tettiin 15.-16.3.1907, ja 67 

naisehdokkaasta valittiin 19 
eduskuntaan. Heidän joukos-
saan oli vain kaksi nuorsuoma-
laista, Lucina Hagman ja Alli 
Nissinen. Tämä oli suuri petty-
mys, sillä muun muassa tohto-
rit Tekla Hultin ja Maikki Fri-
berg jäivät valitsematta. Tämä 
takaisku johti Suomalaisen 
Naisliiton perustamiseen 2.–3.
kesäkuuta 1907 eli vain muu-
tama kuukausi vaalien jälkeen. 
Liiton tehtävänä oli valistaa 
naisia äänestämisen tärkeydestä 
ja erityisesti naisehdokkaiden 

äänestämisestä. Äänioikeus toi 
myös suuren vastuun. Tietoa 
yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sesta oli saatava sekä maaseu-
dun että kaupunkien naisille.

Historian tuntemisen tärkey-
teen antoi sysäyksen myös 

pari viikkoa sitten näkemäni 
elokuva Suffragetit. Se osoit-
ti hyvin, mitä kaikkea ilman 
naiset olisivat, ellei olisi ollut 
rohkeita suffragetteja ja lopulta 
naisten äänioikeutta. Työolot, 
aviovaimon asema (täysivaltai-
suus lain edessä) ja koulutuk-
sellinen tasa-arvo ovat esimerk-
kejä vaadituista parannuksista. 
Silloiset avioliittolait mahdol-
listivat muun muassa sen, että 
isä saattoi antaa lapsen adop-
tioon ilman äidin suostumusta.

Suomen naisten tie täysival-
taisiksi kansalaisiksi ei ollut 

onneksi väkivaltainen eikä niin 

Ilman historian tuntemusta ei osaa 
suuntautua tulevaisuuteen

kuoppainen kuin brittiläisten 
sisartemme, sillä kansallinen 
yhtenäisyys ja itsenäisyyden 
tavoite vaati naisiakin mukaan.  
Naiset ja naisjärjestöyhteistyö 
ovat olleet tärkeä osa nykyistä 
Pohjoismaista hyvinvointivalti-
on kehittämisessä. Myös epäpo-
liittisten ja poliittisten järjestö-
jen yhteistyö on pohjoismaissa 
ollut hyvä ja toimiva käytäntö. 
Suomalainen Naisliitto jäsen-
yhdistyksineen on ollut kehi-
tyksen eturintamassa ja ajanut 
naisten oikeuksia sen lisäksi, 
että on muistanut naisjärjestö-
jen perinteisen työn, hyvän te-
kemisen. Varsinkin alueelliset 
osastot ovat edelleen sitä kii-
tettävästi tehneet; vanhustyö on 
tärkeä osa liiton vapaaehtoistoi-
mintaa. Kiitos siitä.

Ensi vuonnakin meillä on 
syytä juhlaan. Muistamme 

maailman ensimmäisiä nais-
kansanedustajia, jotka aloittivat 
työnsä 30.6.1907. Voisiko ensi 
vuoden teema olla 110 vuotta 
naistekoja? Voisimme nostaa 
perustajajäsentemme aikaan-
saannoksia esiin ja juhlia niitä 
esimerkiksi kesäjuhlissa Au-
langolla. Samalla juhlimme 110 
Suomalaista Naisliittoa. Tulisit-
teko mukaan?

Leena Ruusuvuori
Suomalainen Naisliitto, 

puheenjohtaja 
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TEKSTI JA KUVA: MAIJA KAUPPINEN

Syrjintä on iSo eSte kotoutumiSelle
Ihmisoikeusliiton pääsih-
teeri Kaari Mattila kutsui 
naisjärjestöjä ehkäise-
mään maahanmuuttaja-
naisten syrjintää ja autta-
maan heitä kotoutumaan 
Suomeen.  

– Kuulun etuoikeutettuihin nai-
siin ihonvärini, korkean kou-
lutukseni ja suomalaispassini 
ansiosta, aloitti valtiotieteen 
tohtori Kaari Mattila, Ihmis-
oikeusliiton pääsihteeri, pu-
heenvuoronsa maahanmuutto-
politiikasta. – Olen opiskellut 
monessa maassa, muun muassa 
Intiassa ja Belgiassa. Pääsen 
joka puolelle maailmaa, ja ter-
vetulleeksikin minut toivote-
taan usein.  

Kaikki naiset eivät ole yhtä 
onnekkaita. Eivät esimerkiksi 
maahanmuuttajanaiset. Tosin 
hekin ovat keskenään erilaisia.    

Samoin syrjintä. Sekin on 
erilaista ja sen tunnistaminen 
on vaikeaa. 

– Yhteistä sille on, että Suo-
messa monet ei-valkoiset koh-
taavat syrjintää. Heihin kuulu-
vat myös Suomessa syntyneet 
saamelaiset ja romaanit.   

Oikeutta elää ilman syr-
jintää turvaavat kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset ja kan-
sallinen lainsäädäntö. 

Työhyväksikäyttö on 
vaikea ongelma 

Ihmisoikeusliitto on tutkinut 
maahanmuuttajanaisten kohte-
lua ja havainnut monia ongel-
mia. Yksi niistä on työhyväk-
sikäyttö, joka koskee naisten 

ohella myös miehiä ja josta pu-
hutaan liian vähän. Yleisintä se 
on siivous- ja ravintola-alalla, 
mutta myös kodeissa on ulko-
puolista työvoimaa. 

– Työntekijän riippuvuus 
työnantajasta voi olla täydelli-
nen orjasuhde, Kaari Mattila to-
tesi. Varsinkin määräaikaisella 
oleskeluluvalla tulleet ovat vaa-
ravyöhykkeessä. Usein ensim-
mäistä oleskelulupaansa hakeva 
työntekijä ei ole vielä Suomes-
sa eikä voi vaikuttaa omiin eli-
noloihinsa ja palkkaansa, vaan 
on työnantajansa armoilla. Vi-
ranomaisetkin luottavat työnan-
tajiin liikaa.   

Myös palvelijoiden käyttö 
kotiapuna tulee lisääntymään, 
kun tuloerot kasvavat. Se on 
yleistä keskiluokkaisissa per-
heissä jo nyt Keski-Euroopassa, 
ja Suomi seuraa perässä. Kaari 
Mattila huomautti, ettei tämä 
ole huono asia, mikäli siihen 
ei liity riistoa eikä huonoa koh-
telua kuten Intiassa, johon hän 
tutustui tehdessään kehitysmaa-
tutkimukseen liittyvää väitös-
kirjaa kotitöiden järjestämisestä 
Jaipurissa. 

Nykyään häntä hätkähdyt-
tää, että Euroopassa, esimer-
kiksi Italiassa, Ranskassa ja 
Iso-Britanniassa, työnantajat 
puhuvat palvelijoistaan jo sa-
moin kuin kastilaitoksen Inti-
assa. 

Ihmisten liikkumista ei voi 
pysäyttää

Kaari Mattila arvosteli myös 
Suomen maahanmuuttopoliit-
tista ohjelmaa, joka on puut-
teellinen ja jopa ristiriitainen. 

Pohditaan, miten Suomeen saa-
taisiin uutta verta, mutta ei edes 
tiedetä, miten laittomiin maa-
hanmuuttajiin suhtaudutaan.  

Suomen maahanmuuttopoli-
tiikka on myös hyvin eliittistä. 
Virallinen Suomi haluaa keski-
luokkaisia, koulutettuja maa-
hanmuuttajia, mutta kun heitä 
tulee, ollaan sormi suussa. Esi-
merkiksi iranilaiset miesinsi-
nöörit passitetaan lähihoitajiksi 
ja monet koulutetut naiset jou-
tuvat palkattomiin töihin. 

Jotta tämä muuttuisi, työ-
paikkojen on tultava moninai-
siksi ja työnantajien rekrytoita-
va maahanmuuttajia.  

Myös viranomaisten suh-
tautuminen perheiden yhdistä-
miseen on kehnoa. – Maahan-
muuttajaa on autettava saamaan 
perhe luokseen. On epäinhimil-
listä pitää hänet erossa rakkais-
taan.  

Työsuojelupolitiikka ja 
maahanmuuttopolitiikka pitäi-
si saada yhteen, sillä maahan-
muutto tulee Kaari Mattilan 
mukaan lisääntymään.

– Ihmisten liikkumista ei 
voi pysäyttää. Suomi ja koko 
Eurooppa tulevat 50 vuoden 
päästä näyttämään hyvin erilai-
silta. Maahanmuuttoa pitäisikin 
tarkastella pitkällä perspektii-
villä. 

Vapaaehtoisvoimin ei voida 
tehdä kaikkea.

Naisjärjestöillä tärkeä 
tehtävä

Vaikka moni nykyisistä maa-
hanmuuttajanaisista pärjää Suo-
messa hyvin, myös väliinputo-
ajia on.  

– Heitä ovat esimerkiksi 
Etelä-Aasiasta tulleet naiset, 
joiden avioliitto on järjestetty. 
Naiset, jotka eristetään kotei-
hinsa kielitaidottomina ja ilman 
rahaa. Naiset, jotka kokevat vä-
kivaltaa. Tytöt, joita on silvottu 
tai joita uhataan, Kaari Mattila 
luettelee.  

Tyttöjen ympärileikkaami-
nen onkin ongelma, jota Suo-
men valtio ei ole riittävästi huo-
mioinut. 

– Se on arabimaissa edel-
leen hyvin yleistä. Esimerkiksi 
Egyptissä yli 90 prosenttia nai-

Ihmisoikeusliitto
on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ihmisoikeusjärjes-
tö. Se seuraa Suomen ihmisoikeustilannetta ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-
mista. Toiminta perustuu kaikkien ihmisten kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja oi-
keudenmukaisuuteen YK:n ihmisoikeusjulistuksen, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
ja Suomen perustuslain turvaamien perusoikeuksien mukaan.   
Työntekijöitä Ihmisoikeusliitossa on 15, ja heillä on useita äidinkieliä.  

– Tehtäväni ihmisoikeusjärjestön edustajana on epäkohtien esiin nostaminen, Kaari Mattila luonnehti työtään. 

sista silvotaan, ja yli 70 pro-
senttia Eurooppaan tulevista 
naisista ovat silvottuja. Nämä 
naiset tarvitsisivat sekä ter- 
veyshoidollista että psykofyy-
sistä tukea. 

Näitäkin vaikeampaa on 
tunnistaa vähemmistöjen vä-
hemmistöjä: vammaisia, koti-
maassaan kidutettuja ja ikään-
tyneitä maahanmuuttajanaisia. 
He eivät osaa hakea apua, ei-
vätkä edes tiedä, mitä palveluja 
on tarjolla. 

Heille kuten kaikille muil-
lekin maahanmuuttajanaisille 

järjestöt voisivat nyt ojentaa 
auttavan kätensä. Kaari Mattila 
ehdotti, että ne kutsuisivat maa-
hanmuuttajia riveihinsä.  

– Nämä naiset tarvitsevat 
tukea ja ystävyyttä, eivät sääliä 
eivätkä ylikävelyä. He haluavat 
kuulla suomalaisista tavoista, 
laeista, ihmisoikeuskäytännöis-
tä. 

Suomi on vahva oikeusval-
tio ja vahva ihmisoikeusvaikut-
taja. Miksi emme jakaisi tätä 
hyvää muille! •  
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Monika-Naisten aiheena 
Minna Canth -seminaa-
rissa oli maahanmuutta-
janaisten kotoutuminen. 
Liiton toiminnanjohtaja 
Jenni Tuominen esitteli 
liiton toimintaa, ja maa-
hanmuuttajataustaiset 
naiset kertoivat koke-
muksistaan Suomessa.

– Monika-Naiset liitto ry on 
perustettu vuonna 1998, Jenni 
Tuominen aloitti. Se on val-
takunnallinen, sosiaalialalla 
toimiva monikulttuurinen nais-
järjestö, joka edistää maahan-
muuttajataustaisten naisten 
tasa-arvoista asemaa ja osalli-
suutta Suomessa sekä ennalta-
ehkäisee naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. Maahanmuuttaja-
naisten kotoutumista liitto edis-
tää kehittämällä ja tarjoamalla 
kotouttavaa toimintaa, jolla tue- 
taan heidän yhteiskunnallisia 
taitojaan ja työllistymistä sekä 
ennalta ehkäistään ongelmia. 

Liitossa on 25 kokopäiväis-
tä työntekijää, joista 70 prosent-
tia on syntynyt muualla kuin 
Suomessa. Toimintaan osallis-
tuu heidän lisäkseen kuutisen-
kymmentä vapaaehtoista, muun 
muassa Celestine Vita-Buba ja 
Tiiu Holappa, joille myönnet-
tiin Vuoden isovanhempi 2015 
-tunnus. Palveluja liitto tarjoaa 
13 eri kielellä. 

Toimintaa rahoittaa Raha- 
automaattiyhdistys, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Helsingin 
kaupunki. 

Kotoutuminen vaikeaa 
koulutetullekin

Maahanmuuttajanaiset ovat 
Jenni Tuomisen mukaan hyvin 
heterogeeninen ryhmä. 

– Tulijoiden joukossa on 
esimerkiksi niitä, joilla on kor-
keakoulututkinto, ja niitä, jotka 
eivät osaa lukea eivätkä kir-
joittaa. Naisten kotoutumiseen 
vaikuttaakin moni asia, muun 
muassa ikä, lähtömaa, Suomeen 
muuton syy, perhetilanne, kult-
tuuritausta ja koulutus.

Parhaiten kotoutuvat ne, 
jotka ovat kielitaitoisia, koulu-
tettuja ja joiden on helppo sol-
mia luontevia kontakteja kan-
taväestön kanssa. Tosin myös 
koulutetun maahanmuuttaja-
taustaisen naisen on vaikeam-
paa työllistyä kuin kantasuoma-
laisen. Sen ovat kokeneet myös 
seminaariin osallistuneet maa-
hanmuuttajanaiset, esimerkiksi 
virolaistaustainen Tiiu Holappa 
on kasvatustieteiden maisteri.

– Työttömyyteen on mon-
ta syytä, Jenni Tuominen ker-
too. – Esimerkiksi työnantajien 
korkeat kielitaitovaatimukset ja 
asenteet sekä ulkomailla suori-
tettujen tutkintojen rinnastami-
sen vaikeus suomalaistutkintoi-
hin. 

Joukossa myös luku- ja 
kirjoitustaidottomia

Vaikeinta on asiantuntijan mu-
kaan niiden maahanmuuttaja-
naisten kotoutuminen, joiden 
lähtömaassa sukupuolten ta-
sa-arvoasiat ovat erilaisia kuin 
vastaanottavassa maassa. 

– Nämä naiset ovat usein 
huonosti koulutettuja ja saatta-
vat olla jopa luku- ja kirjoitus-
taidottomia. Naisten ja tyttöjen 
elämänpiiriksi jää helposti vain 
koti, jolloin yhteiskunnallisen 
syrjäytymisen riski on suuri. 
Erityisen haavoittuvassa ase-
massa ovat ne maahanmuutta-
janaiset, jotka ovat väkivallan 
traumatisoimia ja kokevat syr-
jintää sukupuolensa ja etnisen 
alkuperänsä vuoksi sekä kanta-

väestön että oman etnisen yh-
teisönsä keskuudessa.

Kotouttamisen tavoitteena 
on Jenni Tuomisen mukaan 
luoda maahanmuuttajille itse-
näisen ja tasavertaisen kansa-
laisuuden vaatimat valmiudet. 

– Maahanmuuttajamies-
ten ja -naisten ongelmat ovat 
osittain erilaisia, mikä pitäisi 
ottaa huomioon kotouttamis-
toimia suunniteltaessa, hän 
totesi. – Maahanmuuttajaper-
heissä naiset kantavat usein 
päävastuun kotitöistä ja lasten 
kasvatuksesta, minkä vuok-
si heidän mahdollisuutensa 
osallistua suomalaisen yhteis-
kunnan toimintaan ovat rajal-
liset. Siksi onkin tärkeää, että 
he saavat omakielistä tukea ja 
tietoa omista oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan heti kotou-
tumisen alkuvaiheessa.

Maahanmuuttajataustaisilla naisil-
la oli viesti suomalaisille:  – Olemme 
tavallisia naisia, aivan erilaisia kuin 
minkä kuvan media meistä antaa.

TeKsTi: MarjaTTa Keränen ja eva TervOnen • KuvaT: Maija Kauppinen

MaahaNMuuTTaJaNaISeT 
ToIvovaT KIelIKylPyJä

Jenni Tuominen kertoo, että Moni-
ka-Naiset on monitaustainen työyh-
teisö, jossa kantasuomalaiset ovat 
vähemmistönä.  

Vuoden isovanhempi -tunnuksen saivat vuonna 2015 Celestine  Vita-Buba 
(oik.) ja Tiiu Holappa. 

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

MC-seminaarin lopuksi kuultiin viisi 
upeaa kertomusta viideltä upealta maa-

hanmuuttajanaiselta: kahdelta isoäidiltä ja 
kolmelta äiti-ikäiseltä. He olivat Celestine Vi-
ta-Buba, Tiiu Holappa, Dejana Kostic-Mer-
tanen, Neleah Nwaeze ja Zainab Hydra.

Kaikilla heillä on erilainen tausta. Kaksi 
oli tullut Suomeen rakastuttuaan suomalaiseen 
mieheen, muut paenneet kotimaansa turvatto-
mia oloja ja väkivaltaa. Kaikilla oli erilaiset 
kohtalot ja erilaiset puheenvuorot, mutta kui-
tenkin sama viesti:   

– Puhukaa meidän kanssamme, sillä ha-
luamme oppia käyttämään suomen kieltä. 
Antakaa meille työtä, ei sosiaaliapua, sillä 
haluamme elättää itsemme ja lapsemme. Me 
olemme suomalaisia. 

Vaikka suomen kielen oppiminen on ollut 
haaste kaikille näille naisille, oli yllättä-

vää kuulla, ”ettei se suomen kieli niin vaikeaa 
ole”. Vain me alkuasukkaat toistamme oman 
kielemme vaikeutta kuin mantraa. Vaikeus 
on maahanmuuttajan kohdalla enemmänkin 
sitä, ettei hän pääse käyttämään kieltä, koska 
emme keskustele hänen kanssaan! Kaikki nai-
set olivat samaa mieltä kuin me suomalaiset-
kin: kielen oppiminen on välttämätöntä. Kuu-
lijoita kosketti erityisesti se, että he kokivat 
ulkopuolisuutta, koska heille ei puhuta. 

Kielen oppiminen ei kestä kauan, jos sitä 
voi säännöllisesti harjoitella. Tässä naiset 

ovat kekseliäitä. Zainab Hydra käy kahvilois-
sa kuuntelemassa suomenkielistä puhetta, Tiiu 
Holappa taas opettelee koiran kanssa.

Kaikki nämä naiset ovat sisukkaita ja sin-
nikkäitä.  Koska entisessä kotimaassa 

hankittu koulutus, edes akateeminen tutkinto, 
ei mahdollistanut sitä vastaavaa työtä Suo-
messa, mikä tahansa työ on kelvannut heille. 
Se on ollut keittiötyötä, siivousta, lasten ja 
sairaiden hoitoa. Pätkätyöt ovat arkea.

Naisten puheet paljastivat myös, että suo-
malaiset eivät osaa hyödyntää maahanmuutta-
jien koulutustaustaa. Miltä kuulostaa, että 20 
vuotta englantia Kongossa opettanut ja psy-
kologiaa ja didaktiikkaa Belgiassa opiskellut 
pääsee meillä vain keittiöapulaiseksi? 

Työuransa jo päättäneet isoäidit Celestine 
Vita-Buba Kongosta ja Tiiu Holappa Virosta 
työskentelevät edelleen, mutta nyt vapaaehtoi-
sina Monika-Naisten liitossa, jossa he auttavat 
nuorempia naisia rakentamaan omaa elämään-
sä. He haluavat maksaa velkansa eli sen, mitä 
itse aikoinaan Suomelta ja suomalaisilta sai-
vat. 

Naiset ovat olleet Suomessa jo useita 
vuosia ja kokevat olevansa suomalaisia. 

Gambialainen Neleah Nwaeze jopa pyytää:
– Älkää pitäkö minua maahanmuuttajana. 

Olen suomalainen nainen. Puhukaa minulle 
suomea. 

Neleah Nwaeze on asunut Suomessa 17 
vuotta, opiskellut Tampereella sosionomiksi 
ja työskentelee nyt sosiaaliohjaajana. Hän ha-
luaa olla ihan tavallinen nainen, joka on nätti 
ja iloinen, riitelee välillä miehensä kanssa ja 
kasvattaa Suomessa syntyneet lapsensa suo-
malaisiksi. Ja on onnistunut ainakin kielessä, 
sillä seminaariin äitinsä kanssa osallistuneet 
Sarah ja Michelle puhuivat hyvää suomea.  

Puhukaa meille suomea

Tavoitteena yes we can

Pitkään Suomessa asuneet ja 
tänne hyvin kotoutuneet se-
minaariin osallistuneet Moni-
ka-Naiset pitivät onnistuneen 
kotoutumisen tärkeimpinä edel-
lytyksinä suomen kielen taitoa 
ja työllistymistä. Esimerkiksi 

edellä mainitut Celestine Vi-
ta-Buba ja Tiiu Holappa tar- 
joavat maahanmuuttajaäideil-
le lastenhoitoapua, jotta nämä 
voivat osallistua suomen kielen 
kursseille, suorittaa ammatilli-
sia opintoja ja lopulta työllis-
tyä. Näin he voivat osallistua 
aktiivisesti suomalaisen yh-
teiskunnan toimintaan ja tukea 

myös omien lastensa kotoutu-
mista. Muuten on vaarana, että 
syrjäytyminen siirtyy sukupol-
velta toiselle. 

Jenni Tuominen toivoo, että 
Suomeen syntyy vahva moniää-
ninen naisliike, jotta naisten 
ääni vahvistuu ja me uskallam-
me sanoa: – Yes we can! •

Sanomalehdissä maahan-
muuttajanaisia tarkastel-
laan ulkopuolelta, heidän 
omaa ääntään saamme 
harvoin kuulla, kävi ilmi 
Kaarina Hazardin alustuk-
sesta.

Vapaa toimittaja, juontaja ja 
näyttelijä Kaarina Hazard osaa 
ottaa yleisönsä. Näin kävi myös 
Minna Canth -seminaarissa 
MoniNaiset Äänet, jossa hän 
valotti maahanmuuttajanaisten 
roolia printtimediassa.

Tutustuessaan sanomaleh-
tien teksteihin Kaarina Hazard 
on havainnut, että Suomeen 
saapuneista käytetään monen-
laisia termejä, joilla on myös 
erilaiset sisällöt.

– Ulkomaalaiset-termiä 
käytettäessä uutisissa ulkomaa-
lainen mies on uhkaava, toimi-
va, rikollinen, suosittu, ihana, 
houkutteleva, seksikäs. Ulko-
maalainen nainen puolestaan on 
varas, huijari, tasokas, jännittä-
vä ja itseään kauppaava. Taus-
taltaan hänet mainitaan usein 
ukrainalaiseksi tai tsekiksi. 

Maahanmuuttajat 
pääsevät itse harvoin 
puhumaan 

Maahanmuuttajamiehiä me-
diassa kommentoivat Kaarina 
Hazardin mukaan kantasuoma-
laiset naiset, jotka kertovat ko-
kemuksistaan ja peloistaan sekä 
esittävät näkemyksiä näiden 
työllistämisestä. Maahanmuut-
tajanaisia sen sijaan kuvaavat 
viranomais- ja järjestötahot, 
”virallinen Suomi”, ulkopuolel-
ta ja lähinnä tiedonjaon näkö-
kulmasta. 

– Maahanmuuttajamiehet 
ovat mediassa puolisoita, sek-

suaalisia vallankäyttäjiä, uhkia, 
käsiksikäyviä, terroristeja, maa-
hanmuuttajanaiset puolestaan 
vaimoja, sankariäitejä tai sil-
vottuja uhreja, toimittaja tiivis-
ti. Miehet toimivat ja liikkuvat, 
naiset vain ovat.

Turvapaikanhakija on me-
diassa viranomaisten käyttämä 
tekninen termi. Media kertoo 
heistä tarinoita pakolaisalueilla.

Kaarina Hazard totesi, että 
termi pakolainen ei ole enää 
elävä sana. Se tuli häntä vas-
taan vain, kun uutisoitiin vuo-
den pakolaismiehestä ja -nai-
sesta. Turvapaikanhakija on 
korvannut termin pakolainen.

Juttujen kärki on 
työllistyminen

Kaarina Hazardin havaintojen 
mukaan media kertoo maa-
hanmuuttajista vain meidän 
kantasuomalaisten näkemyksi-
nä. Sanomalehdet raportoivat 
maahanmuuttajista tehdyistä 
tutkimuksista, mutta eivät lä-
hesty heitä ihmisinä.  Kun maa-
hanmuuttajasta tehdään juttua, 
hänen vieressään on kantasuo-
malainen, viranomainen tai 

avustustyöntekijä, joka kertoo, 
ja maahanmuuttaja on hiljaa.

– Juttujen kärkenä on 
useimmiten työ, toimittaja erit-
teli. Pohditaan, haluaako maa-
hanmuuttaja työhön ja miten 
hän työllistyisi, onko hän op-
pivainen ja haluaako tehdä par-
haansa.

Maahanmuuttaja on hyvä, 
jos hän haluaa muuttua meiksi. 
Silloin häntä siteerataan, kun 
hän kiittää suomalaista yhteis-
kuntaa. Julkisuutta saa, jos on 
oikein kunnollinen ja nöyrä. 

– Tällaisilla jutuilla maa-
hanmuuttajista rauhoitellaan 
suomalaisia, sanoi Kaarina Ha-
zard. – Todetaan, että he ovat 
kesyjä, eivät yhtään pelottavia. 
Skandaaliuutiset ovat sitten asia 
erikseen.

Kaarina Hazard ihmetteli 
myös, miksei maahanmuutta-
janaiselta koskaan kysytä, mitä 
mieltä hän on vaikkapa Mari-
mekon kevään uudesta kuosis-
ta. Ei kysytä, mitä hän naisena 
ajattelee erilaisista asioista. 

– Milloin maahanmuutta-
janaiselle annetaan mediassa 
elämä? Kaarina Hazard kysyy. •

TEKSTI RIITTA NäRHI 
KUVA: MAIJA KAUPPINEN

Maahanmuuttajanaisten 
ääni ei kuulu mediassa

– Suomalaiset 
naiset käärivät 
hihansa ja 
auttavat maa-
hanmuuttaja-
naisia ja -miehiä, 
Kaarina Hazard 
totesi, mutta 
kysyi, missä ovat 
auttavat suo-
malaismiehet. 
– Miksi heidät 
rajataan ulos? 
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TeKsTi: TuuliKKi riTvanen • KuvaT siniKKa KOsKinen ja TuuliKKi riTvanen

Luetaan yhdessä oli en-
simmäinen paikka, missä 
aloin opiskella suomea ja 
sain tukea ja toivoa. En 
pelkää sanoa väärin. Vas-
tauksille ei naureta.

Tällaisista palautteista kuka ta-
hansa opettaja olisi kiitollinen. 
Kiitokset menevät yli 400 va-
paaehtoiselle opettajalle pian 
sadassa opiskelijaryhmässä, 
jotka toimivat Zonta-naisten 
vuonna 2004 aloittamassa, nyt 
Akateemisten Naisten hal-
linnoimassa Luetaan yhdessä 
-hankkeessa ympäri Suomea.

vieriopetusta ja 
ystävyyssuhteita

Iloinen puheensorina täyttää 
Lahden kansanopiston luen-
tosalin jo hyvissä ajoin ennen 
opetuksen alkua. 

– Lahdessa ryhmät tapaa-
vat kaksi kertaa viikossa kaksi 
tuntia kerrallaan, kertoo opet-
taja Sinikka Koskinen. Vaikka 
oppilaiden eikä opettajienkaan 
tarvitse ilmoittautua etukäteen 
– kukin tulee silloin kun hänelle 
sopii – paikalla on keskimäärin 
20 oppilasta ja 10–15 ohjaajaa, 
joista suurin osa on eläkkeellä 
olevia opettajia. 

Opetus on hyvin vapaata, 
yksilöllistä ja käytännönlä-
heistä. Täytetään kaavakkeita, 
käydään läpi arkisen elämän 
tilanteita ja niissä selviämistä. 
Opetuksessa käytetään muun 
muassa Opetushallituksen, 
OPH:n, suomen kielen kuvasa-
nakirjaa Aamu, minkä lisäksi 

luetaan tietokoneelta tai leh-
distä uutisia ja keskustellaan 
niistä. Jokaisen oma taso ja elä-
mäntilanne voidaan ottaa hyvin 
huomioon. 

Ryhmissä syntyy myös lä-
heisiä ystävyyssuhteita ja har-
rastuksia. Äidit voivat ottaa lap-
sensa mukaan tunneille. Miehet 
suhtautuivat ensin epäilevästi ja 
halusivat valvoa mitä tunneilla 
tapahtuu. Luottamus on kuiten-
kin saatu aikaan, ja miehille pe-
rustettu omat ryhmät.

Kansallisuuksien kirjoa

Lahdessa ryhmissä käy opis-
kelijoita monesta maasta: af-
gaaneja, kurdeja, somaleja, 

thaimaalaisia, afrikkalaisia ja 
monia muita. Kiinalainen Mei 
Dong kertoo olleensa myös 
isommissa Koulutuskeskus 
Salpauksen järjestämissä kie-
lenopetusryhmissä. Hän kertoo 
kyselleensä rohkeasti epäsel-
vistä asioista, mitä monetkaan 
eivät tee, ja oppiminen kärsii. 
Hän on ikionnellinen Luetaan 
yhdessä -ryhmästä, jossa käy 
kaksi kertaa viikossa ja josta 
toteaa: – Hyvä koulu, hauskat 
opettajat. 

Iloinen  opetusryhmä Lahden kansanopistossa: opettaja Arja Ruoppila (vas.), Namwon Mantsinen, 
Boonnum Koponen ja Sakorn  Paajanen

lahdeSSa lueTaaN yhdeSSä

Mei Dong on ammatiltaan 
tanssinopettaja, mutta kielivai-
keuksien vuoksi työtä on ollut 
vain muutamia pätkiä. Hän olisi 
kovasti kiinnostunut myös op-
paan työstä, mutta siihen vaa-
ditaan vielä paljon opiskelua. 
Puhumisen rohkeutta häneltä ei 
puutu. Täällä hän saa opastaa 
ryhmäläisille pienen alkuver-
ryttelyn ennen oppituntia.

Monet opiskelijoista ko-
rostavat, että pienryhmässä he 
oppivat paljon uusia sanoja ja 
lauseita. He eivät oikein tunne 
selviävänsä isossa ryhmässä. 
Jos joku asia jää epäselväksi, 
jatkoakaan ei ymmärrä. Heidän 
laillaan monet käyvät intensii-
viryhmissä, mutta tulevat op-

pimaan lisää Luetaan yhdessä 
-tunneille. Auroras-ryhmä tar-
joaa opetusta ulkomaalaisille 
yliopistotutkinnon suorittaneil-
le.

ei rahasta vaan 
rakkaudesta

Opettajille järjestetään työn-
ohjaustapahtumia. Raha-auto-
maattiyhdistys, RAY, avustaa 
valtakunnallisesti toimintaa 
summalla, jolla katetaan yhden 
henkilön henkilöstökulut sekä 
tilavuokria, materiaalilaskuja 
yms. Lahden kansanopiston 
maahanmuuttajien kouluttami-
seen erikoistunut opettaja antaa 
arvokasta apua. Opisto pitää 
vapaaehtoisia opettajakuntaansa 

kuuluvina; he voivat osallistua 
talon koulutuksiin ja muihin ti-
laisuuksiin.

Opettajat eivät saa palkkaa 
eivätkä oppilaat matka- ym. 
korvauksia. Opettajat koros-
tavat, että työ on hauskaa ja 
antoisaa. Vapaaehtoisesti tule-
vat oppilaat ovat innokkaita ja 
vastaanottavaisia, ja heiltä oppii 
itse paljon. Heidän ongelman-
sa saattavat jäädä vaivaamaan 
mieltä. Usein asia ratkeaa vain 
ottamalla oppilasta kädestä 
ja viemällä hänet apteekkiin, 
kauppaan tai terveyskeskuk-
seen. •

Lue lisää 
www.luetaanyhdessa.fi 

Mei Dong ja opettaja Sinikka Kos-
kinen lukevat www.infopankki.fi 
-sivuja. Ystävyyssuhde on selvästi 
aistittavissa.



12 13

Suomalainen Naisliitto 
perustettiin 109 vuotta 
sitten valistamaan naisia. 
Työ jatkuu.   

Suomen naiset saivat äänioi-
keuden 110 vuotta sitten. Sen 
kunniaksi Suomalainen Nais-
liitto järjesti Kaisaniemen ajan-
kohtaisseminaarin, jossa pu-
huttiin menneestä vuosisadasta 
mutta myös tulevaisuudesta. 
Puhujina oli neljä alansa tietä-
jää, joita kuunteli ja kommentoi 
yli sata aktiivista naista.  

Professori Irma Sulkunen 
kertasi puheenvuorossaan ylei-
sen ja yhtäläisen äänioikeuden 
monivaiheista historiaa Suo-
men eduskunnan ensimmäisiin 
naisedustajiin saakka. Kirjailija 
Kirsti Manninen luotasi nai-
sen asemaa hellan ja päätteen 
välissä. Tulevaisuudesta kan-
sanedustaja Sirkka-Liisa Ant-

tilan viesti oli, että tasa-arvon 
lakipisteeseen on yhä matkaa. 
Aseeksi sinne kirjailija Saara 
Särmä ehdotti hauskuutta, joka 
on selviytymisstrategia, kun 
pää on lasikatossa.

Seminaarin avasi Naislii-
ton koulutustoimikunnan jäsen 
Anneli Mäkinen ja sen päätti 
Naisliiton puheenjohtaja Leena 
Ruusuvuori. Juontajana toimi 
Nuppu Rouhiainen, koulutus-
toimikunnan puheenjohtaja.  

19 naisedustajaa 
ensimmäiseen 
eduskuntaan

Äänioikeuden vaiheet ovat ol-
leet Irma Sulkusen mukaan eri 

maissa erilaisia sen mukaan, 
onko kysymyksessä kunnalli-
set, osavaltion vai koko valtion 
vaalit, ketä äänioikeus koskee 
ja sisältyykö siihen oikeus aset-
tua ehdokkaaksi. 

 – Kansalaiskelpoisuudelle 
on määritelty kriteerejä, ketkä 
saavat äänestää ja olla ehdok-
kaana. Erottelevia tekijöitä ovat 
olleet yhteiskuntaluokka, suku-
puoli, varallisuus ja uskonto, 
Irma Sulkunen totesi ja muis-
tutti, että uskonto rajoitti yleistä 
ja yhtäläistä äänioikeutta Suo-
messakin vielä vuonna 1917, 
jolloin vasta juutalaiset saivat 
täydet kansalaisoikeudet.

Naiset saivat vuonna 1906 
Suomessa, ensimmäisinä Eu-
roopassa, valtiollisissa vaaleissa 
yleisen ja yhtäläisen äänioikeu-
den sekä oikeuden asettua eh-
dokkaaksi. Tuolloin myös mie-
het saivat samat oikeudet, sillä 
säätyihin eli aatelisiin, papis-
toon, porvaristoon ja talonpoi-
kiin kuulumattomilla miehillä 
ei ollut aikaisemmin valtiollis-

ten vaalien äänioikeutta.
Jo tätä ennen eli vuonna 

1893 naiset Uudessa Seelan-
nissa olivat saaneet yleisen 
ja yhtäläisen äänioikeuden ja 
Australiassakin vuonna 1902, 
muttei oikeutta asettua vaaleis-
sa ehdokkaaksi. Tätäkin ennen 
eli jo vuonna 1838 naiset olivat 
saaneet äänioikeuden Pitcairnin 
saarilla, Britannian piskuisessa 
siirtokunnassa eteläisellä Tyy-
nellä valtamerellä. 

Suomessa vuoden 1907 val-
tiollisissa vaaleissa valittiin 19 
naisedustajaa 200-jäseniseen 

eduskuntaan. – Se oli kansain-
välisestikin häkellyttävä saavu-
tus, Irma Sulkunen korosti.  

Kansalaisten yleinen ja yh-
täläinen kunnallinen äänioikeus 
toteutui Suomessa 1917. Omai-
suuttaan hallitsevilla, naimat-
tomilla ja kunnallisveroa mak-
savilla naisilla tämä äänioikeus 
oli ollut jo aikaisemmin.

– Suomi oli 1900-luvun 
alussa 90-prosentisesti pien-
tilavaltainen maatalousmaa. 
Maataloudessa miehet ja naiset 
työskentelivät tasa-arvoisesti 
ja rinnakkain oman tilansa hy-
väksi. Uusi Seelanti ja Australia 
olivat siirtolaisten asuttamia. 
Naiset työskentelivät tasa-ar-

Jatkuu seuraavalla sivulla.

TeKsTi: riiTTa MäKelä, KirsTi pOHjOnen ja Maija Kauppinen • KuvaT: Maija Kauppinen 

NaISTeN ääNIä 110 vuoTTa

– Suomalainen Naisliitto valjastettiin valistamaan naisia. Olkaa siis valistetut, avasi Anneli  Mäkinen seminaarin.   

Irma Sulkusen  (vas.) mielestä opet-
tajilla oli keskeinen asema naisten 
aktivoijina. Keskustelukumppanina-
Marjut Tuominen Naisliiton Helsin-
gin yhdistyksestä.  

voisesti miesten rinnalla sel-
viytyäkseen uusissa olosuhteis-
sa, Irma Sulkunen nosti esiin 
tasa-arvon yhtäläiset perinteet 
Suomessa ja toisella puolen 
maapalloa.

Naisasialiike 
rouvasväenyhdistysten 
perintöä 

Jo 1700-luvulta lähtien eli en-
nen puolueiden syntyä olivat 
naiset olleet suomalaisissa he-
rätysliikkeissä etulinjassa.

Suomen eduskunta kokoontui 1. kesäkuuta Naisten äänioikeuden 
110-vuotisjuhlaistuntoon, jonka teemana oli Tasa-arvo vakauden ja 

kehityksen edistäjänä.
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– Myöhemmin heidät on 
dumpattu alas, Irma Sulkunen 
totesi ironisesti.

Suomen vähitellen teollis-
tuessa ja kaupungistuessa naiset 
työskentelivät tupakkatehtaissa 
ja leipomoissa mutta myös ra-
kennus- ja metalliteollisuudes-
sa. Palvelijatar ammattina on 
1900-luvun taitteen ilmiö.

1840-luvulla syntyneet 
rouvasväenyhdistykset oli-
vat suomalaisen yhteiskunnan 
ylempien kerrosten toimintaa, 
jonka tavoitteena oli avustaa ja 
aktivoida naisia. Samalla mää-
riteltiin oikeaa naiseutta, johon 
kuului äitiys ja kodinhoito, 
mutta ei miehinen työ. 

1800-luvun lopun naisasia-
liike jatkoi rouvasväenyhdis-
tysten perintöä. Monet liikkeen 
aktivistit, kuten Alexandra Gri-
penberg, ajoivat äänioikeutta 
naisille, mutta vain tietyn yh-

teiskuntaluokan naisille. Irma 
Sulkusen mukaan suurlakko 
1905 havahdutti suomalaiset 
vaatimaan vaaleissa yleistä ja 
yhtäläistä äänioikeutta kaikille 
naisille ja miehille. 

Suomen eduskunnan 19 en-
simmäistä naisedustajaa yhdisti 
opettajuus, toimittajuus, poliit-
tinen aktiivisuus laidasta laitaan 
ja raittiusliike. He kaikki olivat 
tottuneet esiintymään julkisuu-

isoäiti on syntynyt 1800-luvul-
la, kuinka moni osanottajista 
on syntynyt ennen toista maail-
mansotaa tai sen jälkeen.

– Moni sukupolvi on läsnä, 
oli ensimmäinen johtopäätös.

Samalla tavalla selvitettiin 
koulutusta, ammatteja ja palve-
luja. Muutos naisten asemassa 
tuli näkyväksi. Se näkyi vaikka-
pa siinä, että valtaosa nuorem-
mista ikäluokista ei ole laittanut 
ruokaa päivällä kotona. Ja lähes 
kaikki pesevät nyt pyykkinsä 
kotona automaattikoneella.

– Suuri osa isoäideistä on 
tehnyt työtä kotona. Nyt suurin 
osa meistä on toisen palveluk-
sessa, Kirsti Manninen summa-
si. 

Kirjailija luotasi naisten 
asemaa otsikon mukaisesti hel-
lan ja päätteen välissä. Hella 
tarkoitti kaikkea kotona tehtä-
vää työtä mutta ei päätetyötä, 
josta saadaan rahaa, toimeen-
tuloa.

Muutokset naisten työmark-
kina-asemassa heijastuivat hä-
nen mukaansa suoraan kotitöi-
den tekemiseen. 

– Kun naisten tehdastyö li-
sääntyi, 12-tuntista työpäivää 
tekevä ei ehtinyt ruokkia lap-
siaan. Ruvettiin järjestämään 
kansankeittiöitä. Rouvasväen 
yhdistykset olivat tässä ensinnä 
liikkeellä. 

laiska äiti edistää tasa-
arvoa

Lait ja pykälät eivät pysyneet 
vauhdissa mukana. Koulukeit-
tiöyhdistys perustettiin 1905, 
mutta lakisääteiseksi kouluruo-
kailu tuli vasta 1948. Ilmainen 
kouluruokailu tavoitti lukion 
ja ammattikoulujen oppilaat 
1970-luvulla.

– Kun virkanaisten määrä 
lisääntyi, syntyi uusia urbaane-
ja ratkaisuja. Työpaikkaruokai-
lu yleistyi 1950-luvulla.

Kotitöitä helpottavien kek-
sintöjen leviämisestä ei ole 
kuin muutama vuosikymmen. 
Jääkaapit alkoivat yleistyä ko-
deissa 1950-luvulla, pakastimet 
1970-luvulla ja mikrot 1980-lu-
vulla.

Yksityisiä päiväkoteja alkoi 
syntyä 1930-luvulla. Vuoden 
1973 varhaiskasvatuslaki ja laki 
kotihoidontuesta toivat nämä 
kunnalliset palvelut kaikkien 
ulottuville.

Kirsti Mannisella oli kuuli-
joille suositus poikien koulutta-
miseksi tasa-arvoon.

– Kun äiti on riittävän lais-
ka, asia edistyy. Kun jokainen 
teistä on laistanut kotitöistä, 
jokainen on samalla edistänyt 
tasa-arvoa, hän nauratti yleisöä.

Tolkun naiset takaamaan 
tasa-arvon kehitystyötä

– Tasa-arvo ei ole nollasumma-
peliä, jossa toisen oikeuksien 
lisääminen olisi toiselta poissa, 
kansanedustaja Sirkka-Liisa 
Anttila (kesk) pahoitteli tasa-ar-
vokeskustelun viimeaikaista 
kärjistymistä. 

Samalla hän korosti, mi-
ten tärkeää on, että ”me tolkun 
naiset” olemme mukana vaikut-

tamassa siihen, millainen on ta-
sa-arvoinen Suomi tulevaisuu-
dessakin.

Tasa-arvotyön tehostami-
seen suomalaisilla naisilla on 
Sirkka-Liisa Anttilan mukaan 
hyvät lähtökohdat. Tasa-arvon 
kehityksellä on pitkät juuret 
historiassa.

– Suomen vuoden 1906 
eduskuntauudistus oli maail-
man radikaalein, kun se antoi 
yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden myös naisille. Vuoden 
1907 eduskuntavaaleissa valitut 
19 edustajaa ovat maailman en-
simmäiset täysivaltaiset vaaleil-
la valitut naiskansanedustajat. 
Tätä ennätystä meiltä ei voi 
kukaan viedä, hän muistutti pu-
heessaan.

Naisjärjestöjen Keskusliiton 
pitkäaikaisen puheenjohtajuu-
den juuri jättänyt Sirkka-Liisa 
Anttila ei itse päässyt sairas-
tumisen vuoksi seminaariin. 
Hänen puheenvuoronsa luki 
Suomalaisen Naisliiton puheen-
johtaja Leena Ruusuvuori.

Tasa-arvon lakipisteeseen 
on Sirkka-Liisa Anttilan mu-
kaan yhä matkaa. Tuoreimpiin 
pettymyksiin hän kirjasi 2015 
eduskuntavaalit. Naiskansan-
edustajien määrä putosi 83:een, 
kaksi paikkaa. Samapalkkai-
suuden edistämiseksi on myös 
tehty töitä, mutta laihoin tulok-
sin. Työn ja perheen yhteenso-
vittamisessa riittää niin ikään 
urakkaa.

Saara Särmän (oik.) tavoitteena on voimaannuttaa ja vapauttaa naiset. 
Vasemmalla Nuppu Rouhiainen, seminaarin juontaja. – Kuva: Kukka Lehmus-
virta

– Hella edustaa kaikkea kotona tehtävää työtä, Kirsti Manninen (oik.) avasi 
puheensa otsikkoa Työväen Arkiston erikoistutkijalle Marjaliisa Hentilälle.  

dessa ja ajamaan asioita parem-
man tulevaisuuden puolesta.  
Esimerkiksi Anni Huotari, 10 
lapsen äiti, käsityönopettaja ja 
ompelija, osoitti, että yhteis-
kunnallinen aktiivisuus voidaan 
sovittaa yhteen perheen kanssa.

Ensimmäiset naiskansan-
edustajat saivat Irma Sulkusen 
mukaan vaalikannatuksensa 
matkasaarnaajina ja opettajina 
kansan keskuudesta. 1900-lu-
vun alun naisliikkeen vaikutus 
heidän valintaansa oli margi-
naalinen. 

Kättennostolla selvisi 
naisten aseman huima 
muutos

Kirsti Manninen pani puheen-
vuoronsa aikana liikettä kuuli-
joihin. Kättä saatiin nostaa tois-
tuvasti, kun hän tivasi vastausta 
kysymyksiin, kuinka monen 

Suffragetit hakivat Englannissa äänioikeutta marssien ja jopa  pommeilla.Miina Sillanpää puhumassa edus-
kunnassa 1907. Tänä vuonna on Mii-
na Sillanpään syntymän 150-vuo-
tisjuhla.

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kirsti Pohjonen

väkivaltaiset miehet 
saatava hoidon piiriin

Tulevaisuuden toimia Sirk-
ka-Liisa Anttila listasi hallituk-
sen tasa-arvo-ohjelman pohjal-
ta. 

– Naisiin kohdistuvan vä-
kivallan ja lähisuhdeväkivallan 
vastaisessa työssä on vahvis-
tettava turvakotiverkostoa sekä 
kehitettävä uhrien tukipalvelu-
ja.

Kansanedustaja vauhditti 
toimia, jotta väkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten avuksi saa-
daan ympärivuorokautinen aut-
tava puhelin. Myös ennaltaeh-
käisyä hän painotti. Naisuhrien 
tunnistamista voidaan tehostaa 
systemaattisilla seulonnoilla 
terveydenhuollon eri pisteissä 
ja neuvoloissa. Valvontaviran-
omaisten yhteistyö on tärkeää.

– Väkivaltaa tehneet mie-
het on saatettava hoidon piiriin, 
millä estetään väkivallan uusi-
minen, hän lisäsi.

Ongelmallisten, perinteisten 
sukupuoliroolikäsitysten purka-
minen vaatii niin ikään ponnis-
tuksia.

– Mielikuvat naisille ja 
miehille sopivista tehtävistä ja 
aloista muodostuvat varhain. 
Ne rajoittavat yksilön omien 
taipumusten ja lahjakkuuksien 
mukaisia koulutus- ja ammat-
tivalintoja. Työelämän suku-
puolittuneiden epäkohtien pur-
kamisessa koulutus on siten 
avainasemassa.

Toimistotöiden automa-
tisointi on osunut erityisesti 
naisiin ja lisännyt naisten työt-
tömyyttä. Vastapainoksi Sirk-
ka-Liisa Anttila huomautti, että 
tulevaisuuden töitä antavat alat, 
joissa ihminen on taidoiltaan 
ylivertainen suhteessa konei-
siin. Niihin töihin kuuluvat mo-
net sosiaali- ja terveysalan sekä 
opetuksen työt, joista moni on 
myös naisvaltainen ala.

Naisilta hän vaati jatkossa-
kin hereillä oloa. Osaamista on 
kaiken aikaa päivitettävä nyky-
päivän ja tulevaisuuden tarpei-
siin.  

hauskuudesta naisten 
selviytymisstrategia

– Hauskuus on selviytymisstra-
tegia, kun pää on lasikatossa, 
tiivisti Saara Särmä ohjenuo-
rakseen. Se on myös keskeistä 
hänen ja Rosa Meriläisen yri-
tyksen, ajatushautomo Hatun, 
toiminnassa.

– Naurun keinoin voimme 
nostaa epäkohtia suuren ylei-
sön tietoisuuteen ja edistää näin 
tasa-arvoisuutta. Nauru voi 
olla kevytmielistä hekottelua, 
keskenkasvuista hihittelyä tai 
vapauttavaa hohotusta, ja sitä 
tarvitaan varsinkin politiikkaan.   

Naurun voimaan luottava 
Saara Särmä ei ole mikä ta-
hansa nainen. Omien sanojensa 
mukaan hän on julkifeministi ja 
taiteileva tutkija tai tutkiva tai-
teilija. Väitöskirjansa hän teki 
toissa vuonna kansainvälisestä 
politiikasta, jossa pohti naurun 
ja huumorin roolia maailman-
politiikassa. 

Tänä vuonna Saara Särmä 
on saanut maailmanlaajuista 
julkisuutta kuvablogistaan All 
Male Panels. 

 – Kokoan blogiin seminaa-
reja, konferensseja ja kokoon-
tumisia, joiden esiintyjät ja 
puhujat ovat pelkästään miehiä.  
Haluan näin korostaa, kuin-
ka näkyvästi naiset puuttuvat 
asiantuntija- ja johtotehtävistä 

Kuka päättää tulevaisuuden suunnasta
ja merkittävistä tapahtumista.

All Male Panels on osa Saa-
ra Särmän ja Rosa Meriläisen 
Naiset esiin! -kampanjaa, joka 
on saanut rahoitusta Koneen 
Säätiöltä.

ei liian hamppu, ei liian 
pyntätty

Saara Särmä – sukunimi on 
hänen isoäitinsä tyttönimi, ei 
keksitty – osallistui viime kesä-
nä Lontoossa Britannian parla-
mentin alahuoneessa järjestet-
tyyn seminaariin, jonka aiheena 
oli naisten ja miesten tasa-arvo 
politiikassa. Tilaisuuteen Saa-
ra kirjoitti Lontoon instituutin 
pyynnöstä viisi ohjetta, joiden 
avulla jokainen voi edistää ta-
sa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 
Ne ovat: 

– Kehu nainen tai pari päi-
vässä

– Nainen, älä ota itseäsi 
liian vakavasti.   

– Ota haltuun oma asiantun-
tijuutesi.

– Ota tilaa pokkana. 
– Älä pelkää mokaamista.
Saara Särmä noudattaa tie-

tysti myös itse ohjeitaan. Ke-
huu naisia heidän onnistumi-
sistaan. Pukeutuu arvokkaaseen 
kansainväliseen konferenssiin 
pinkkiin rimpsumekkoon, mut-
ta huolehtii, että on valmistanut 
esityksensä hyvin. Ei mene ka-
saan, vaan ottaa tilan haltuunsa 
ja käyttää rohkeasti puheenvuo-
roja. Tutustuu estoitta uusiin, 
mielenkiintoisiin ihmisiin ja 
muistaa mokata itsensä ainakin 
kerran päivässä, sillä siitä oppii 
paljon. 

Lisää ohjeita löytyy Saa-
ra Särmän ja Rosa Meriläisen 
Anna mennä -kirjasta, joka il-
mestyy syksyllä.   

Saaran puheenvuoro sai kii-
tosta liittomme kunniapuheen-
johtaja Leena Krohnilta:

– On hienoa olla seminaa-
rissa, jossa ei vain puhuta vaan 
annetaan keinoja. •

Vuonna 2023 on arkipäi-
vää, että kuljemme super-
tietokone taskussa. Silloin 
myös robotit ovat valtavirtaa.
Aikaa tuohon on vain seitse-
män vuotta, siis lyhyt aika.
Miten olemme kansalaisina 
varautuneet maailmaan, jota 
tekniikan huima kehitys, digita-
lisaatio ja robotisaatio, muuttaa 
perusteellisesti ja hurjaa vauh-
tia? Isosti nämä asiat eivät jul-
kisessa keskustelussa vielä näy. 
Suomen itsenäisyyden juhla-
rahaston Sitran tammikuussa 
julkaistu raportti Megatrendit 
2016 Tulevaisuus tapahtuu nyt 
on erinomainen ajatusten räjäyt-
täjä. Siinä johtaja Paula Laine 
ja asiantuntija Elina Kiis-
ki-Kataja muistuttavat, että 
tämän päivän valinnat rakenta-
vat tulevaisuuden todellisuutta. 

Meneillään on tutkijoiden 
mukaan samantapainen siir-
tymäaika kuin mitä teollinen 
vallankumous tai sähkön laaja 
käyttöönotto aikanaan olivat. 
Ihmiskunta saattaa muuttua tu-
levan 30 vuoden aikana enem-
män kuin menneinä 300 vuote-
na.

Tutkijat arvelevat, että tä-
män hetken mittakaavassa tek-
nologian kehitys vaikuttaa eten-
kin työelämään, toimeentuloon 
ja eriarvoistumiseen.

Nuo alueet koskettavat ta-
valla tai toisella meitä kaikkia.

– Jääkö tulevaisuuden vi-
siointi nyt pelkästään teknolo-
gian kehittäjille? raportti ky-
syykin haastavasti.

Vastauskin on selvä. Niin ei 
saisi käydä. Ydinasia on etiikka 
ja se, miten teknologia vaikut-
taa inhimillisyyteen ja ihmiseen 
lajina. Linjattavana ei ole se, 
mitä koneet voivat tehdä, vaan 

mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi 
tehdä. Äärimmäinen uhkakuva 
on, että keinoäly pyyhkäisee ih-
mislajin pois, joko vahingossa 
tai tarkoituksella.

Erityistä huomiota onkin 
tutkijoiden mukaan kiinnitettä-
vä nyt siihen, että päätöksen-
tekijät ja tavalliset kansalaiset 
voivat osallistua keskusteluun 
tulevaisuuden suunnasta.

Samaa tähdentää Aalto-yli-
opiston kyberturvallisuuden 
professori Jarno Limnell. Hä-
nestä teknologian kehittämisen 
tulokset määrittelevät koko ih-
miskunnan tulevaisuutta. Tek-
nologian kehityksen ymmärtä-
minen on siksi nähtävä yhtenä 
kansalaisosaamisen alueena. 
Perustelukin on selvä: vain ih-
miset voivat tehdä eettisiä ja 
moraalisia valintoja.

Tässä naisjärjestöillä on kopin 
paikka. Naisjärjestöjen Keskus-
liitto kymmenine jäsenjärjes-
töineen voisi viritellä tulevai-
suuskeskustelua ympäri maata.
Naisten ja naisjärjestöjen on 
oltava nyt valppaina. On vah-
dittava, että tulevia eettisiä rat-
kaisuja eivät valmistele eivätkä 
toteuta vain miehet. Naisille 
pitää taata tasapuolinen edustus 
kaikilla areenoilla, joilla vaiku-
tetaan tulevaisuuteen.

Digitalisaatio ja robotisaa-
tio myllertävät työelämän ra-
kenteet. Iso kysymys on, mistä 
tulot jatkossa syntyvät. Tutkijat 
uskovat, että on kehitettävä uusi 
mekanismi jakamaan vaurautta.

Jälleen herätys naisille.  

Tutkijat ovat huolissaan myös 
siitä, miten ikääntyvien yhteis-
kuntien uudistumiskyky toimii. 
Ei riitä, että vain nuoret omak-
suvat uutta teknologiaa ja uu-
denlaisia toimintakulttuureja. 
Ikääntyvissä yhteiskunnissa eri 
sukupolvet tarvitaan mukaan. 
On pohdittava, miten kaikki 
pidetään kehityksessä mukana.
Naisjärjestöille on tässäkin 
paikkansa. Ikäihmisten enem-
mistö on naisia. Jo nyt iäk-
käiden digiosaaminen on var-
joon jäänyt ongelma. Kaikilla 
ei ole otetta digimaailmaan. 

Entä kun digitalisaatio yhä 
etenee?

Sitran raportti maalaa eteen 
hengästyttävän nopeita muu-
toksia: suuria uhkia ja valtavia 
mahdollisuuksia. Yhteistä kai-
kelle on, että kehityksen suunta 
pitää ratkaista pian. Jähmeästi 
liikkuvassa nykypäivässä askar-
ruttaa, miten kaikesta selvitään.

Raportti lisää kuitenkin, 
että maailman vaikeita ongel-
mia voidaan ratkoa globaalien 
sitoumusten ja ponnistusten 
kautta.

On tärkeää muistaa, että 
maailma on nyt tasa-arvoisempi 
ja parempi kuin koskaan. Maa-
ilmassa ei ole koskaan aiemmin 
eletty näin rauhassa ja vauraas-
ti. Miljoonia ihmisiä on nos-
tettu köyhyydestä. Yhä useam-
pi tyttö käy koulua ja naiset 
ovat saaneet parlamentaarisen 
edustuksen 90 prosentissa 174 
maasta. •
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Suomalaisen Naisliiton 
Hämeenlinnan yhdistyk-
sen 20-vuotisjuhlassa 
liikuttiin 19. maaliskuuta 
sujuvasti vuosisadalta 
toiselle. 

Juhlapäivä oli myös Minna 
Canthin ja tasa-arvon päivä, 
joten teemaksi oli valittu Si-
veellisyydestä seksuaalisuu-
teen. Hämeenlinnan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Maija 
Kauppinen vakuutti, että yh-
distyksen hallitus hyväksyi ai-
heen nikottelematta.

Koulutusta köyhille 
tytöille 

Hämeenlinnassa käytiin siveel-
lisyyskeskustelua vilkkaasti jo 
yli 130 vuotta sitten, 1880-lu-
vulla. 

Tutkija Inka-Maria Laitila 
kertoi, että Wetterhoffin ompe-
lu- ja kutomokoulun synnyssä 
1885 oli vahvana pontimena 
siveellisyyden puolustaminen 
ja köyhien, nuorten naisten tu-
levaisuuden turvaaminen kou-
lutuksen avulla.

Köyhillä nuorilla naisilla oli 
tuolloin niukasti vaihtoehtoja. 
Helsingissä he esimerkiksi jou-
tuivat poliisin listalle mahdolli-
sina prostituoituina, jos heillä ei 
ollut työtä tai holhoojaa.

– Minna Canthilla oli kyky 
ymmärtää sellaistakin ihmistä, 
joka ei kuulunut hänen elinpii-
riinsä. Se yhdisti hänet kutomo-
koulun perustajaan Fredrika 
Wetterhoffiin, Inka-Maria Lai-
tala arvioi.

Hän kuvasi Fredrika Wetter-
hoffia hyvin rohkeaksi naiseksi 
ja kiitti, miten yhden ihmisen 
rohkeus sai Hämeenlinnassa 
suuria aikaan.

Hämeenlinnan yhdistyksen 
juhlapaikkakin nivoutui päivän 
aiheeseen. Juhlaväki kokoontui 
Wetterhoffin talon Wanhaan ku-
tomoon, jossa naisenergiaa juh-
laan toi RRR-trio Noora Her-
rasen johdolla.

Kehu nainen päivässä

Melkoista vauhtia tultiin nykyi-
syyteen, kun puhujapönttöön 
asteli kirjailija, entinen kan-
sanedustaja Rosa Meriläinen. 
Hänen otsikkonsa oli Nainen 
ilman rajoja.

– Aito rakkaus ja hyvä seksi 
ohjaavat hyvään kohtaamiseen, 
Rosa Meriläinen sanoi. Hänes-
tä naista opetetaan kuitenkin 
yhä pelkäämään ja häpeämään 
omaa seksuaalisuuttaan. Hän 
piti myös tärkeänä, että naisen 
kehosta pitää pystyä puhumaan.

– Ei voi olla osia, joita ei 
voi mainita, hän sanoi ja muis-
tutti, että naisen vaginalle ei 
ole löytynyt käypää nimitystä, 
vaikka nimestä äänestettiin vii-
me vuonna.

– Naisten ei liioin auta 
moittia itseään, puhuja opasti. 
Ei kannata siis sanoa, että olen 
vain vanha kurppa ja mekkokin 
on kirppikseltä.

Yleisöä tämä huvitti. Moni 
tunnisti itsessään tuon asenteen.

Rosa Meriläinen kehottikin 
kaikkia: kehu nainen päivässä. 
Samaan on patistanut vuosien 
takaisessa kampanjassa myös 
Naisjärjestöjen Keskusliitto.

Canth eteni vastavirtaan

Juuri siveellisyydestä Minna 
Canth ajautui kirjailija Juhani 
Ahon kanssa kirjeitse käytyyn 
kiistaan 1880-luvulla.

TeKsTi: KirsTi pOHjOnen • KuvaT: elisa puTTi

Siveellisyydestä seksuaalisuuteen

Nykypäivän juhlassa Aholle 
äänen antanut näyttelijä Matti 
Nurminen selitti Minnan hah-
molle näyttelijä Arja Nurmi-
selle, että sukupuolimoraalista 
oli tullut uuden kirjallisuuden 
aihe. Canthia hän moitti siitä, 
että tämä vaati siveellisyysasi-
oissa miehiltä samaa kuin nai-
silta. Hänen mukaansa tätien 
tiukkuus huvitti nuoria miehiä. 
Minna myönsi Juhanille, että 
tämän tyyli oli niin uutta, että 
hänkin välillä paheksui.

– Sinun oli helpompi hyötyä 
vaikutteista, koska olit mies. 
Minä jouduin kulkemaan vas-
tavirtaan, Minna Canth valitti. •

Wetterhoffin Wanha Kutomo 
täyttyi tasa-arvon päivänä juh-
livista naisliittolaisista ja heidän 
vieraistaan. 

Kaksi kunnianpuheenjohtajaa: edessä vasemmalla Naisliiton Leena Krohn, 
käytävän toisella puolella Terttu von Weissenberg, jonka Naisliiton Hämeen-
linnan yhdistys kutsui juhlassa kunniapuheenjohtajakseen. Vieressä Mikko 
von Weissenberg ja Naisliiton puheenjohtaja Leena  Ruusuvuori. 

Minna Canth ja Juhani Aho alias Arja ja Matti Nurminen 
keskustelivat 1890-luvun naisten ja miesten siveellisyydestä.

Tutkija Inka-Maria Laitila kertoi Fredrika Wetterhof-
fista, joka perusti työkoulun Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnan kaupungin hallituksen puheenjohtaja 
Sari Rautio kiitteli onnittelupuheessaan yhdistystä aktii-
visuudesta ajankohtaisten tapahtumien järjestäjänä.  

Rosa Meriläinen puhui 
naisesta ilman rajoja.  

Europarlamentaarikko Sirpa Pieti-
käinen toi tasa-arvon päivän terveh-
dyksen juhlivalle yhdistykselle.
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Suomalaisen Naisliiton 
Oulun osasto oli aktii-
visesti mukana tämän 
vuoden Oulun naisten-
päiväjuhlassa, jonka ai-
heena oli ajankohtainen 
naisrauha.   

Juhlan avasi naistenpäivän 
pääjärjestäjän, Oulun seudun 
Nytkisin varapuheenjohtaja 
Marja-Leena Kemppainen. 
Hän muistutti naisrauhan ja 
-oikeuksien kuuluvan kaikille 
ja toivoi, että naistenpäivänä 
liehuisi siniristilippu. Puhujina 
olivat rikosoikeuden professori 
emerita Terttu Utriainen, joka 
kertoi naisrauhasta, ja Naislii-
ton Oulun osaston puheenjoh-
taja Kirsti Ojala, joka esitteli 
Naisten Ääni -sivuston.  Musi-
kantit Erika Juusola ja Mika 
Hatula viihdyttivät naisvoimaa 
hehkuvilla lauluilla juhlaylei-
söä, joka täytti Oulun pääkir-
jaston Pakkalan salin.

Seksuaalinen häirintä ei 
ole leikin asia

Terttu Utriainen aloitti esitel-
mänsä kertomalla Ruotsin val-
lan ajan lainsäädännöstä: 

– Birger Jaarlin rauhan-
lait 1200-luvulta olivat kirk-
ko-, koti, käräjä- ja naisrauha. 
1700-luvulla säädettiin laki 
Waimowäen rauhasta (Cap.
XXII: Om qwinnofrid), vuonna 
1864 naisrauha tuli Ruotsissa 

rikoslakiin ja vuonna 1998 sää-
dettiin laki Kvinnofridbrott.

Suomessa ei ole Ruotsin 
lailla erillistä naisrauhalakia tai 
naisrauharikosta, mutta työtur-
vallisuus- ja tasa-arvolaissam-
me on seksuaalista häirintää 
koskevat säädökset.

Seksuaalinen häirintä voi 
olla Terttu Utriaisen mukaan 
sanallista, sanatonta tai fyy-
sistä, luonteeltaan seksuaalista 
ei-toivottua käyttäytymistä ja 
uhkaavaa, vihamielistä, hal-
ventavaa, nöyryyttävää ja ah-

distavaa ilmapiirin luomista. 
Häirintä voi ilmetä vihjailevina 
eleinä, ilmeinä, kosketteluna, 
härskeinä puheina, kaksimie-
lisinä vitseinä, ehdotuksina tai 
vaatimuksina. Jatkuessaan se 
voi uhata kohteen henkistä ter-
veyttä.

Rikoslaissa on määritel-
ty seksuaalinen ahdistelu ja 
vainoaminen, ja sen rikos-
ten uhreille taataan avustaja 
ja tukihenkilö. Seksuaali- ja 
pahoinpitelyrikokset ovat ny-
kyään virallisen syytteen alai-

Kirsti Ojala havainnollisti, miten helposti jokainen saa tarinansa Naisten Ääni -sivustolle.  

TeKsTi: KirsTi Ojala ja TerTTu väliKanGas • KuvaT: riTva rundGren

Naisrauha ja koskemattomuus 
kuuluvat kaikille

sia. Kenen ja mitä rikoksia 
suojellaan, sen määrittelevät 
suku ja perhe, kirkko, valtio, 
kansainvälinen yhteisö, tapa-
normit, lait ja kansainväliset 
sopimukset. Kysymys on usein 
myös vallasta kuten patriarkaa-
lisessa perheyhteisössä.  

Tavoitteena väkivallasta 
vapaa eurooppa

Istanbulin sopimus on Euroo-
pan neuvoston yleissopimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 
Se hyväksyttiin vuonna 2011, 
mutta ratifioitiin Suomessa 
elokuussa 2015 sen jälkeen, 
kun laki valtion varoista mak-
settavasta korvauksesta tur-
vakotipalvelun tuottajalle oli 

edellisen vuoden lopussa tullut 
voimaan.   

– Sopimuksen tarkoitus on 
ehkäistä ja poistaa väkivaltaa, 
suojella uhreja, saattaa teki-
jät edesvastuuseen ja muuttaa 
käyttäytymistä, Terttu Utriai-
nen avasi.     

Sopimusta toteuttavat val-
tion alueelliset ja paikalliset 
edustajat ja viranomaiset sekä 
kansalaiset. Kriminalisoitavia 
tekoja ovat henkinen, ruumiil-
linen ja seksuaalinen väkivalta, 
vainoaminen, pakkoavioliitto 
ja -abortti, naisten sukuelinten 
silpominen ja seksuaalinen häi-
rintä.

Naisiin kohdistuvaa väki-
valtaa ja perheväkivaltaa tor-
juu EU:n asettama asiantun-
tijaryhmä, Grevio. Se seuraa 

sopimuksen implementointia 
eli voimaansaattamista ja si-
sällyttämistä kansalliseen lain-
säädäntöön. Suomi ei täytä 
esimerkiksi vaatimuksia turva-
kotien määrästä.

Naisten ääni -hanke sai 
julkisuutta

Juhlan lopuksi Kirsti Ojala ker-
toi Naisten Ääni -hankkeesta ja 
jakoi Naisten Ääni  -esitteitä. 
Naisten päivän päätteeksi lau-
lettiin yhteisesti Che sara eli 
Toivotaan, toivotaan. 

Samana päivänä Poh-
jois-Pohjanmaan liiton nais-
tenpäivän vastaanotolla Kirsti 
Ojala esitteli Naisten Ääni 
-hanketta, joka kiinnosti monia 
vaikuttaja- ja yrittäjänaisia. •

Terttu Utriainen kertoi, että Suomessa ei ole erillistä naisrauhalakia tai 
naisrauharikosta, mutta työturvallisuus- ja tasa-arvolaissa on seksuaalista 
häirintää koskevat säädökset.
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Innostus punasi poskia, 
nauru kohotti suupieliä ja 
kyyneleet kostuttivat sil-
mäkulmia, kun hämeen-
linnalaiset naiset lukivat 
tosi tarinoita omasta, äi-
din tai isoäidin elämästä.  

– Otin kaiken varalta nenälii-
na mukaan, ja sille oli käyttöä, 
kiitteli naiskuulija Naisten Ääni 
-lukumatinean järjestäjiä Hä-
meenlinnan kirjastosta pois läh-
tiessään. Eikä hän ollut ainoa, 
joka avoimin mielin ja tuntein 
kuunteli huhtikuussa Hämeen-
linnan kirjaston musiikkisalissa 
pari tuntia naisten pieniä elä-
mäntarinoita proosana ja runo-
na. Kirjoa, joka vaihteli 11-vuo-
tiaan villahousumuistoista ja 
15-vuotiaan rippijuhlamekosta 
halkokauppias-äidin elämään ja 
tanssin voimanaiseen. Kuultiin 
äitiyden alkutaipaleesta Oskari 
Ojakärsän kanssa, 50-vuotiaan 
tarina, jossa hän vaihtoi itse-
näisen naisen elämän parisuh-
teeseen, ja äidistä, joka oli kuin 
syksyn lehti. Pistäydyttiin sven-
gaavassa Lontoossa, tanssittiin 
villeinä ja notkeina, maisteltiin 
Olgan hämäläistä juustoa, pis-
täydyttiin laitoslakanoiden vä-
liin ja kyynelehdittiin kuuden 
vuosikymmenen rakkaustarinan 
päättymistä kuolemaan.  

Lukumatinea oli päätös 
kahdelle Vanajaveden Opiston 
kirjoituskurssille, jotka alkoivat 
viime syksynä. Ne veti Tuula 
Salin, joka vastasi myös luku-
matineasta. Esiintyjinä olivat 
kaikki kurssilaiset, 22 eri-ikäis-
tä naista. 

Alla katkelmia tarinois-
ta. Muutama niistä on tulossa 
Naisten Äänen verkkosivuille. 

Mummo, sinä jätit minulle 
lahjan, tarinan tarjosit tutkit-
tavaksi, salaisuuden selvitettä-
väksi. Se, mitä on aikoinaan ol-
lut sinussa, virtaa nyt minussa. 
Tämä sukujen tarina täytyy tul-
kita ja katveessa olevat kohdat 
täyttää. Osoitit, ettei se aika 
ollut pelkkää surua ja murhet-
ta, vaikka monesta selvittiinkin. 
Monta rakasta täytyi hyvästellä 
ja kaikki rikkaudet jättää rajan 
taas. Silti arki täyttyi työstä, 
rakkaudesta ja ystävyydestä

Annastiina Papinaho

Katselet vuosien takaista yh-
teisrippikuvaanne. Muistuu 
mieleesi, miten te kaikki olitte 
vähän herkässä tilassa mennes-

sänne konfirmaatioon. Pääsitte 
ensimmäistä kertaa elämässän-
ne Herran ehtoolliselle. Sinua 
harmitti, miksi isäsi ei tullut 
tilaisuuteen mukaan. Ei kukaan 
sukulainen tullut. Isä lähetti 
naapurin rouvan tuomaan si-
nulle hopeisen ristin kaulaasi. 
Lyhyestä virsi kaunis. Lähditte 
naapurin tädin kanssa kävele-
mään isäsi kotiin. Siellä ei ollut 
järjestetty mitään sinua varten. 
Isäsi sanoi vain: Hyvä, nyt olet 
rippikoulun käynyt. Muista säi-
lyttää se risti. Siinä kaikki.

Kaarina Usmi-Kokkinen 

Tulihan se aika, kun jalkapoh-
jaa alkoi kutittamaan, kun kylä-
talolta kuului tanssimusiikkia. 
Anna sai luvan lähteä tanssi-
maan. Hän pani kauniin lenin-
gin päällensä, kiharsi pitkät 
hiuksensa sekä hyvät tanssiken-

gät jalkaansa. Ja menoksi!  Vil-
kaisu peiliin varmisti tuloksen: 
kaunis, herttainen ja hentoinen 
neitokainen sieltä vastaan kat-
soi. Jännitti kovasti. Poikia oli 
jonoksi asti hakemassa tanssi-
maan. Anna nosti katsettaan, 
silmäparit kohtasivat toisensa – 
Se olikin sitten menoa. Unelmi-
en prinssi oli astunut elämään.

Hely Suomalainen

Soman kirjoneulehameeni 
helma heilahtaa, kun astun pu-
helinkoppiin Turussa Rätiälän-
kadulla. Soitan ylioppilaiden 
terveydenhoitoasemalle kysyäk-
seni raskaustestin tulosta. Kyl-
lä, raskaus on alkanut! Ei, ei, 
vastaan häkeltyen, kun nainen 
kysyy, pitääkö ruveta valmiste-
lemaan aborttia. 
Meille vauva oli tervetullut, ja 
uskoimme sen olevan tyttö, kos-
ka vanhempieni neljä lastenlas-
ta ovat olleet poikia. Höpsäyk-
sissäni neuloin vaaleanpunaisia 
nuttuja meidän Elinalle, mutta 
lähes nelikiloinen pojanjöllik-
kähän meille syntyi, synkkänä 
syysyönä Turun keskiaikaisen 
oloisessa synnytyslaitoksessa. 

Homma oli huonosti ennakoitu, 
ja olisi voinut sattua mitä ta-
hansa, koska tämä Oskari Oja-
kärsä syntyi nurin päin ja piti 
hälyttää Paraisilta lääkäri kes-
ken parhaitten aamun-uniensa. 
Saman tien tuli mieleen, että 
tuo ainakin kelpaa kaikille, kun 
on poikalapsi.
    Koskaan en voi unohtaa 
laitokselle saamaani sokeri-
kakkua, jonka lapsen isä oli 
leiponut: paistos oli kuulemma 
sisältä aika heikosti kypsynyt, 
ja niinpä leipuri oli lusikoinut 
velliosan pois ja kiikutti sitten 
kiinteämmät reunat vaimolleen 
lapsivuoteeseen.

Tuija Korpinen    

Vuonna 1952 Ilmi Marttinen 
perusti Hämeenlinnan Liikun-
ta- ja Balettikoulun. Opettajiksi 
saatiin kerran viikossa Suo-
men Kansallisoopperan baletin 
tanssijoita, opetustilat olivat 
koulujen voimistelusaleissa. 
Oppilaita oli aluksi noin kol-
mekymmentä. ja kaiken ikäiset 
harjoittelivat samoilla tunneil-
la. Oppilasmäärän kasvaessa 
Ilmi Marttinen alkoi opettaa 

Annastiina Papinaho aloitti Lukumatinean kertomalla katkelman mummon 
ja tyttärentyttären  dialogista vuosikymmenten takaa tähän päivään. 
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Pieniä elämäntarinoita 

Hämeenlinnan pääkirjastoon musiikkisali täyttyi huhtikuussa naisista ja miehistä, jotka olivat tulleet kuulemaan elä-
mäntarinoita. Niitä heille kertoivat salin etuosassa istuvat 22 naista.   

nuorimpia oppilaita. Hän pyy-
si puolisoaan Tauno Marttista 
säveltämään sopivia pikkukap-
paleita. Näin syntyivät ensim-
mäiset koreografiat Silmänsä 
sulkeva nukke ja Kukkakori-
valssi.

Helena Marttinen

Vuodesohva retkotti auki. En 
pitänyt kiirettä. Äiti hoputti jo 
kolmannen kerran viikkaamaan 
lakanat ja tekemään vuoteesta 
sohvan näköisen. Pyysin veljeni 
kaverikseni, ja niin me viikat-
tiin, ihan kuin olimme 30 vuot-
ta sitten äidiltämme oppineet. 
Taitto, taitto, taitto, veto, veto 
ja sitten lopputaittelut. Äiti istui 
toisella sohvalla ja kommentoi 
lopuksi: ”Väärin viikattu. Ei 
sitä noin viikata.” 

Elina Nousiainen

Katson keittiön ikkunasta 
Porttiniementielle. Kissani 
Jösse tepsuttelee häntä pystyssä 
kohti kotia ja hänen perässään 
Pentti – mies, joka on luvannut 
kaataa vanhan hopeapajuni. 
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Eletään huhtikuun alkua 
1997.

Helmikuussa likavesi oli 
tulvinut alakerran autotallin 
lattialle. Jouduin kantamaan 
monta ämpärillistä haisevaa 
vettä pihalle lumihangelle. 
Tulvan oli aiheuttanut vanha 
hopeapaju. Sen juuristo oli kas-
vanut viemäriputken läpi. Putki 
oli jo uusittu vahingon jälkeen. 
Putkimies oli sanonut, että ho-
peapaju olisi hyvä kaataa, ettei 
ongelma uusiintuisi.

Vesivahingon jälkeen aloin 
kysellä tutuilta ja tuntemat-
tomilta mieshenkilöiltä apua 
puun kaatamiseen. Kukaan ei 
kuitenkaan ilmoittautunut, kun-
nes kohdalle sattui Satulinnas-
sa maaliskuussa ihan uusi tyyp-
pi – Pentti, jolla oli tukka kuin 
pullasuti. Ilmeni, että luonnon-
kihara tukka oli väärin leikattu. 
Toisella tanssikerralla kyselin 
jo apua häneltä. Hän sanoi 
homman olevan helppoa, ja lu-
pasi tulla katsomaan puuta. 

Parin viikon päästä Pent-
ti ja hänen kaverinsa tulevat 
puuta kaatamaan. Kuin sattu-
man oikusta olen itse lähdössä 
teatterimatkalle Turkuun. Lai-
tan miehille nopeasti lihama-
karonilaatikkoa, keitän kahvit 
termospulloon ja käsken sulkea 
ulko-oven, kun he lähtevät ta-
losta pois. 

Kun palaan kotiin, katson 
tietenkin tuloksia ja ihmettelen, 
kun puun runkoa ja oksia ei ole 
näkyvissä. Pentti oli sahannut 
ne saunahaloiksi ja kerännyt 
halot auringonkehräksi muuta-
man metrin päähän: isommat 
pätkityt puut reunoille ja pie-
nemmät puut keskellä keoksi. 
Kaunis näky keväisessä myö-
häisillassa!

Koska maksuksi sovittu hin-
ta on pieni, pyydän Pentin seu-
raavana päivänä lounaalle. 

Hopeapajulla ei ole samaa 
saunan lämmitysarvoa kuin koi-

vulla, mutta rakkauden hopea-
paju saa hyvin syttymään. Näin 
elämä tarjoaa minulle pikaisel-
la aikataululla ja varoittamatta 
uuden aloituksen parisuhteessa. 
Olenhan päättänyt, ettei kukaan 
mies enää tule sotkemaan hy-
vässä järjestyksessä olevaa elä-
määni. Päätän kuitenkin tarttua 
tilaisuuteen, vaikka olen kolme 
vuotta tyytyväisenä elänyt yk-
sinäisen ja itsenäisen naisen 
elämää. Tiedän itsetuntoni ole-
van niin vahva, että jos pieleen 
menee, kestän senkin, mutta mi-
tään ei saa, jos ei uskalla.

Lopuksi on todettava, ettei 
ole tarvinnut katua.

Heli Eskolin

Tulla tietä pitkin
tulla jäädäkseen joksikin
aikuiseksi isoäidiksi
näkymättömäksihulluksivanhaksi
  tulla unohdetuksi.
   Tulla aina väärään aikaan
    väärään paikkaan
     kunnes ei enää jaksa liikahtaa
antaa ilmavirran viedä
pölyhattarana nurkissa
ei koskaan omissa ei koskaan kotona
jatkaa matkaa nälkäisenä
nöyryytettynä koirana
olla melkein perillä
laitasängyssä laitoslakanoissa
enää pienesti ihonsa sisällä.
Palata kiertokulkuun
     tulla tuhkaksi.

Aino Krohn

NaISTeN ääNI -verKKoJulKaISuN 
etenemistä vauhditettiin Lahden kaupungintalolla maalis-
kuun lopulla. Kaupunki antoi tilan käyttöön veloituksetta, 
mistä esitämme parhaat kiitokset.

Projektin suojelija Siiri ”Äitee” Rantanen oli läsnä kerto-
massa omista kokemuksistaan miesten hänen kilpailuaika-
naan hallitsemassa urheilumaailmassa. Puheenjohtajam-
me Leena Ruusuvuori kertoi Suomalaisesta Naisliitosta 
ja Maritta Pohls Naisten ääni -projektista.  Toimittaja, 
kirjoittajakouluttaja Ina Ruokolainen valaisi, kuinka tari-
na syntyy. Läsnä oli runsaat 30 lahtelaisnaista. Odotamme 
kirjoituskurssin perustamista Wellamo-opistoon. – Teksti ja 
kuva: Tuulikki Ritvanen.

Ina Ruokolainen (vas.), Maritta Pohls ja Siiri ”Äitee” Rantanen. 

Vaasan Suomalaisen 
Naisklubin kunniajä-
sen Nora Lisko täytti 90 
vuotta. Juhlia vietettiin 
Naantalissa isän suvun 
syntymäseudulla. 

Nora Lisko syntyi kaksikie-
liseen, 9-lapsiseen yrittäjä-
perheeseen Vaasassa syksyllä 
1925. Hän kävi ensimmäiset 
luokat Onkilahden kansakoulua, 
jossa ihaili suuresti opettajaan-
sa Martta Ruotsalaista. Reipas 
tyttö pääsikin opettajan luot-
to-oppilaaksi ja sai kastella 
hänen pelargonioitaan kesäi-
sin. Opettaja lienee vaikuttanut 
myös oppilaansa liittymisestä 
pikkulottiin vuonna 1936.

Nora kävi muutaman vuo-
den tyttökoulua, jossa erityi-
sesti vieraat kielet kiinnostivat. 
Mieli paloi kuitenkin valoku-
vaukseen. Harjoiteltuaan ensin 
Vaasassa hän siirtyi vuonna 
1943 Tampereelle jatko-oppiin 
haaveenaan yrittäjyys ja oma 
ateljee. Pian nuori tyttö kuiten-
kin totesi, ettei halua istua koko 
elämäänsä pimeässä huoneessa, 
ja niin valokuvaus jäi.

Työpaikka löytyi Lokomon 
pääkonttorista, ja sieltä myös 
puoliso Timo Lisko. Pari vihit-
tiin vuonna 1946. Perheeseen 
syntyi kolme lasta, joita Nora 
hoiti kotona 9 vuotta. Vuonna 
1964 perhe muutti Vaasaan, jos-
sa Nora Lisko aloitti työn ham-
mastarvikeliike Dentaldepotin 
aluemyyntipäällikkönä. Toi-
misto oli kotona, ja hän nautti 
työstään.  

Aviopuoliso menehtyi 
vuonna 1977. Toimisto ja lapset 
oli nyt hoidettava yksin. Eläk-
keelle Nora Lisko jäi vuonna 
1983, tosin jatkaen vielä alansa 
konsulttina.  

Kun lapset olivat maailmal-
la, Noralla oli aikaa matkustaa. 
Kohteena oli usein Sveitsi, jos-
sa hän nautti taiteesta ja musii-
kista. Hän on aina tiennyt, että 
käsillä tekeminen, värien kä-
sitteleminen ja taide ovat avain 
hyvinvointiin.

Nora Lisko liittyi Vaasan 
Suomalaiseen Naisklubiin 
vuoden 1987 alussa ja huoma-
si ilokseen, että myös Martta 
Ruotsalainen oli klubin jäsen. 
Oli muutenkin luontevaa tulla 
”rouvaklubiin”, kun mukana 
oli monia jo Punaisen Ristin 
toiminnasta tuttuja naisia. Hän 

sai klubin pr-emännyyden, piti 
yllä jäsenrekisteriä ja hoiti yh-
teyksiä klubin ikääntyneisiin 
jäseniin. Klubin hallitukseen 
hän kuului 15 vuotta, osallistui 
varapuheenjohtajana ollessaan 
Vaasan Pursi-rakennushank-
keessa ja oli perustamassa Min-
na-hoivapalvelua. 

Nora Lisko kiinnostui myös 
antroposofiasta, johon hänet 
vei vuosi Sylvia-kodin taide-
seminaarissa kehitysvammais-
ten lasten ja nuorten koulussa. 
Hän on toiminut myös Punai-
sessa Ristissä ryhmänvetäjänä 
ja Lottaperinne-yhdistyksessä 
sekä ollut perustamassa kak-
sikielistä Steiner-pedagogikan 
kannatusyhdistystä Vaasaan 
vuonna 1982. Kalenteri on 
edelleen täynnä merkintöjä, ja 
hän osallistuu mielellään – jos 
vain voimat riittävät – Naisklu-
bin iltoihin.

Pitkän ikänsä kantavana voi-
mana Nora Lisko pitää sisäistä 
hyvinvointia. Hän on tarkka, 
mitä syö, pitää välillä mielensä 
kirkastamiseksi mehukuureja ja 
nauttii paljon juureksia.  Sisäi-
seen hyvinvointiin kuuluu myös 
se, ettei hän kanna mukanaan 
vihaa, pyytää anteeksi ja lähet-
tää toisille hyviä ajatuksia. Hän 
uskoo, että hänen askeliaan on 
ohjattu koko hänen elämänsä 
ajan.

Nora Liskon mielestä maa-
ilma olisi parempi paikka, jos 
pyrkisimme positiivisuuteen, 
ottaisimme toiset paremmin 
huomioon ja auttaisimme toi-
siamme •. 
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Nora Lisko huolehtii sisäisestä 
hyvinvoinnistaan

Nora Liskon mielestä on oltava 
rohkea, jos haluaa kauniin ja hyvän 
todentuvan ympäristössään. – Kuva: 
Maria Yli-Valkama
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Alueellisella oopperalla 
on edelleen jalansijaa.

Suomen maakuntiin syntyi oop-
peroita toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä 
kulttuurielämän nousun myötä. 
Vaasan ooppera aloitti toimin-
tansa vuonna 1956 Suomen 
toisena alueoopperana, kymme-
nen vuotta Tampereen oopperaa 
myöhemmin. 

Nämä pioneerimaakun-
taoopperat ovat valmistaneet 
vähintään yhden teoksen vuo-
sittain. Molempien ensimmäi-
nen teos oli Leevi Madetojan 
Pohjalaisia.

aktiivista ja sitoutunutta 
toimintaa

Sekä Tampereella että Vaasassa 
oopperan syntyä edesauttoi nii-
den vireä musiikkielämä. Vaa-
san alkutaipaletta pohjustivat 
lehtori, laulajatar Irma Rewel-
lin innostus ja Tyyne Hasen 
laulustudio, josta nousi laulajia 
oopperan kuoroon, solisteiksi 
ja suuremmillekin näyttämöille 
oopperalaulaja Anita Välkin 
tavoin.

Ja perinne jatkuu. Esiinty-
jät valitaan edelleen painottaen 
taidon lisäksi persoonaa. Solis-
tivalinnoissa suositaan nuoria 
kykyjä ja heidän yhteyttään 
Pohjanmaalle. Pienet roolit 
miehitetään opiskelijoilla ja 
kuoron laulajilla, vaasalaisilla 
laulun harrastajilla. Kuorolai-
set, joita on 35 - 60, osallistuvat 
aktiivisesti näyttämö- ja laulu-
koulutukseen. Oopperalla on 
myös 16 laulajan lapsikuoro.

Suomen oopperaliiton solis-
tipankki mahdollistaa pääesiin-
tyjien valinnan. 

Taloudellista tukea Vaasan 
ooppera saa usealta taholta: 
opetus- ja kulttuuriministeriös-
tä, Taiteen edistämiskeskuksel-
ta, Vaasan kaupungilta, Suomen 
Kulttuurirahaston Etelä-Poh-
janmaan rahastolta ja Svenska 
kulturfondetilta, Viljo ja Maire 
Vuorion säätiöltä sekä lukuisil-
ta yksityishenkilöiltä ja yrityk-
siltä. 

Juhlakonsertista 
oopperabrunssiin

Juhlavuottaan Vaasan Ooppera 
juhli oopperaviikoilla. Tammi-
kuussa sai kaupunginteatterissa 
ensi-iltansa Giacomo Puccinin 
ooppera La Bohème. Vaasan 
kaupungintalolla järjestettiin 
Vaasan Oopperan 60-vuotis-
juhlakonsertti, jossa huippuso-
listit ja oopperakuoro esittivät 
oopperamusiikin helmiä. Myös 
Vuorikodin palvelukeskukses-

sa, jonka kulttuurikummina 
ooppera toimii, kuultiin oop-
peramusiikkia. Teatteriravin-
tola Kulman oopperabrunssilla 
nautittiin aamiaista kuunnellen 
oopperakuoron ja solistien esi-
tyksiä.

Perinteisten oopperaesitys-
ten lisäksi Vaasan oopperassa 
on tapahtunut viime vuosina 
paljon muutakin: On ollut kuo-
rokonsertteja sekä yksin että 
Vaasan kuorofestivaalien ja Il-
majoen oopperajuhlien kanssa 
muun muassa Jaakko Ilkka ja 
Isänmaan tyttäret -oopperoissa. 
Mieskuoro Wasa Sångargillen 
kanssa on esitetty kaksi Re-
quiemia, joissa ovat laulaneet 
Vaasan oopperassa uransa aloit-
taneet laulajat Camilla Nylund 
ja Juha Uusitalo.

Viime vuonna Jorma Uo-
tisen ohjaama ja ensimmäistä 
kertaa Suomessa esitetty Berns-
teinin Candide oli loppuunmyy-
ty. 

Kotimaisten oopperoiden 
tilaaja

Vaasan ooppera oli – ja on edel-
leen – Irma Rewellin ooppera, 
jota hän luotsasi 40 vuotta kuo-
lemaansa, vuoteen 2010 saakka. 

Kautensa aikana hän tilasi 
seitsemän pohjalaisten mennei-
syydestä kertovaa teosta. Tässä 
hän teki historiaa, sillä Vaasan 
ooppera on Suomen ensimmäi-
nen kotimaisten oopperoiden 
kantaesitysten tuottaja – yli-
päänsä maakuntaoopperat tilaa-
vat uusia oopperasävellyksiä 
harvoin. Toivo Kuula – kesken-
eräinen sinfonia, sai kantaesi-

La Bohème -ooppera sai ensi-iltansa tammikuussa. – Kuva: Vaasan oopperan arkisto 

Vaasan oopperatoiminnasta vastaavat oopperayhdistys ja säätiö, joka täyttää tänä vuon-
na 15 vuotta.
Yhdistys huolehtii kuoron toiminnasta puheenjohtajanaan Kari vörlin. Oopperatuotan-
noista vastaa Vaasan Oopperasäätiö, jonka puheenjohtajana on Juha Silander. Säätiön 
toiminnanjohtaja annika Wester toimii myös kuoron taiteellisena johtajana.

vaasan ooppera viettää kuusikymppisiään 
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tyksensä Vaasan 400-vuotis- ja 
Vaasan Oopperan 50-vuotisjuh-
lateoksena. 

Muita tilausteoksia ovat 
muun muassa Jääkäri Ståhl ja 
Ameriikka sekä Irma Rewellille 
erityisen rakas Isänmaan tyttä-
ret, joka kantaesitettiin Ilmajo-
ella. Viimeisin, Ilkka Kuusiston 
säveltämä kirkko-ooppera Ko-
tia kohti, joka sai kantaesityk-
sensä vuonna 2009, oli Vaasan 
oopperan yhdeksäs tilausteos.

Irma Rewell oli Vaasan Suomalaisen 
Naisklubin jäsen.  

Irma rewellille 
sävellysteos 

Kunnianosoituksena professo-
ri Irma Rewellin elämäntyölle 
Etelä-Pohjanmaan Kulttuurira-
hasto on tilannut säveltäjä Olli 
Kortekankaalta sävellysteok-
sen orkesterille, kuorolle ja lau-
lusolisteille. Sen libretosta vas-
taa kirjailija Pia Perkiö.

Elämänkuvat-työnimisen ti-
lausteoksen lähtökohtana ovat 

Irma Rewellin toivomuksesta 
Isonkyrön Vanhan kirkon 

1500-luvulta peräisin olevat, 
Raamatun tapahtumista kerto-
vat seinämaalaukset. Teos kan-
taesitetään Vanhassa kirkossa 
Korsholman Musiikkijuhlien 
yhteydessä vuonna 2019, jol-
loin Irma Rewellin syntymäs-
tä tulee kuluneeksi 90 vuotta. 
Teoksen esittävät Vaasan Oop-
peran kuoro sekä Vaasan ja Sei-
näjoen kaupunginorkesterit. •
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Jos kuljeskelit väentun-
goksessa paukkupakka-
sessa kaukana kasvukes-
kuksista saamelaisten 
kansallispäivänä, olit yksi 
meistä 40 000 Jokkmok-
kin 411. markkinoiden 
vierailijoista.

Yli 400 vuotta on pohjoisessa 
taivallettu Jokkmokkin kuului-
sille saamelaisten markkinoille. 
Ne syntyivät 1600-luvun alus-
sa, jolloin Ruotsin kuningas 
halusi lujittaa valtaansa saa-
melaisten keskuudessa.  Mark-
kinoilla maksettiin kuninkaalle 
verot, pidettiin käräjiä ja levi-
tettiin Jumalan sanaa.

Nykyään sisältö on toinen.
  

Torniolaisia bussillinen 
markkinoilla 

Jokkmokkin markkinat pide-
tään aina helmikuun alkupäi-
vinä hankien ja jokien jääpeit-
teen kantaessa.  Itse asiassa 
kysymyksessä ei ole markkinat, 
vaan pikemminkin kulttuurita-
pahtuma, jossa ihmiset tapaavat 
toisiaan perinteiseen tapaan: 
juttelevat, tanssivat, laulavat ja 
käyvät ostoksilla. Kulttuuripai-
notteista ohjelmaa riittikin koko 
viikoksi. Taidenäyttelyjä, erilai-
sia työpajoja, elokuvia, joikua, 
ruokaa, kertomuksia, näytel-
miä, muotia, historiaa… Ruot-
sissa suosittu saamelaisasioista 
vastaava kulttuuri- ja demokra-
tiaministeri Alice Bah Kuhnke 
tervehti markkinakansaa ja sai 
raikuvat kättentaputukset. 

Suomessa saamelaisasiat 
kuuluvat oikeus- ja työministeri 
Jari Lindströmille. 

Pohjoisen tunnetuimmille 
markkinoille on kerran kymme-
nessä vuodessa osallistuttava.  
Näin mekin teimme. Bussilas-
tillinen Tornionn naisliittolaisia 
matkusti lumipyryssä helmi-
kuun ensimmäisenä lauantaina 
kolmen torniolaisyhdistyksen, 
Pohjola-Nordenin, Kotiseutu-
seuran ja Kameraseuran, jä-
senten kanssa 540 kilometriä 
saamelaiskulttuurin ytimeen, 
Jokkmokkiin, jonka teemana oli 
Napapiiri keskitalvella.

 
Tasa-arvo saamelaisten 
keskuudessa

Ruotsi tunnetaan ympäri maa-
ilmaa naisten ja miesten ta-
sa-arvon puolestapuhujana ja 
toimijana. Myös saamelaiskä-
räjillä, Sametingetillä, on jo 
kauan  työskennelty tasa-arvo-
kysymysten parissa, mikä nä-
kyy heidän kotisivuillaankin. 

Seuraavat Jokkmokkin markkinat 
ovat 2. – 4.2.2017.

TeKsTi: raili ilOla • KuvaT: seppO KeMppainen

Jokkmokkin kulttuurimarkkinoilla 

Kulttuuri- ja demokratiaministeri Alice Bah Kuhnke.

Tarkoituksena on ollut saada 
lisää naisia osallistumaan po-
litiikkaan.  Samanaikaisesti on 
kehotettu yhdistyksiä ja orga-
nisaatioita aktiivisesti ottamaan 
huomioon tasa-arvokysymykset 
muun muassa kulttuurimäärära-
hoja haettaessa. 

Saamelaisilla miehillä ja 
naisilla on samat oikeudet, 
mahdollisuudet ja velvollisuu-
det kaikilla elämän aloilla, kun 
on  kysymyksessä oma työ ja 
elanto, yhteiskunnassa vaikut-
taminen, kodin- ja lastenhoito 
sekä ruumiillinen koskematto-
muus. On myöskin tärkeätä tar-
kastella, kenellä on virallinen 
tai epävirallinen valta, minkä-
laisia kysymyksiä priorisoi-
daan ja onko naisen ja miehen 
mielipiteillä sama painoarvo. 
Poronhoitoa pidetään yleensä 
miehisenä ammattina. Ruotsissa 
rekisteröitiin kuitenkin vuonna 
2015 yhteensä 4653 porono-
mistajaa, joista naisia oli peräti 
1829.

Kovat ja pehmeät käsityöt

Saamelaiskäsityöt jaetaan 
yleensä koviin ja pehmeisiin.  
Kovat käsityöt, joita ovat esi-
merkiksi poronsarvesta kaiver-
retut puukot ja kuksat, on pe-
rinteisesti valmistettu miehille, 
pehmeät käsityöt  taas naisille. 

Niitä ovat esimerkiksi vaatteet, 
taidokkaasti tinalangasta val-
mistetut  rannerenkaat ja muut 
korut, koivun juurista kudotut 
korut yhdistettynä hopeaan sekä 
laukut ja korit. Markkinoilla on 
päivittäin muotinäytös, jossa 
esitellään ja myydään saame-
laiskäsitöitä •

Muotinäytöksessä esitellään saamelaiskäsitöitä. 

Perinteisiin asuihin pukeutunut saamelaispariskunta.
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Naistenpäivänä avattiin 
Hotelli- ja ravintolamuse-
ossa näyttely, jossa pää-
osassa ovat ravintola-alan 
naiset.  

– Enemmistö hotelleiden ja ra-
vintoloiden työntekijöistä on 
1900-luvulla ollut naisia”, tut-
kija Maria Ollila, Rinta rinnan 
-näyttelyn käsikirjoittaja, aloit-
taa. He ovat pyörittäneet arkea, 
mutta olleet usein näkymättö-
miä; perunankuorijoita, keittä-
jiä, kylmäköitä, astianpesijöitä, 
tiskaajia... Näkyviin taas kuu-
luvat tarjoilijat, baarimestarit, 
naulakonhoitajat ja muutama 
naisjohtajakin. 

Nyt nämä naiset ovat kes-
kiössä ja näkyvät valokuvissa, 
jotka on ryhmitelty teemoittain. 
On opettelua, harjoittelua ja 

totista työntekoa, mutta myös 
toisesta huolehtimista, yhdessä-
oloa ja hauskanpitoa. Kuvia on 
120, ja niitä valottavat tekstit 
lyhyitä ja ytimekkäitä. Kuten 
tieto, ettei ammattitaitoinen tar-
joilija saanut 1930-luvulla pitää 
sormusta eikä korvarenkaita. 
Tai keittäjän muisto hellas-
ta, jonka edessä sementtilattia 
poltti jalkapohjia ja silmäripset-
kin kärysi. 

Ravintoloissa työnjako keit-
tiön ja ravintolasalin henki-

lökunnan välillä oli takavuosina 
selkeä ja ero suuri. Työ oli mo-
lemmissa kiireistä ja raskasta. 
Ja on edelleen, vaikka keittiöt 
ovat koneistuneet ja moni am-
matti on hävinnyt.  

– Kun laitteet yleistyivät ja 
teollisuus tuli avuksi, astianpe-
sijä poistui, samoin perunan-

kuorija, Maria Ollila kertoo. 
– Vielä 1960-luvulla kylmäkön 
ammatti oli yleinen ja arvostet-
tu. 

Näyttely kertoo paitsi työn 
myös koulutuksen muuttumi-
sesta vuosikymmenten myötä. 

1900-luvun alussa töihin 
tultiin nuorina ja vielä 1950-lu-
vulla työ opittiin tekemällä. 
Työpaikan sai ravintola-alal-
la helposti, ja sitä vaihdettiin 
usein. 

– Tosin harjoittelijoilla ja 
nuorilla työntekijöillä saattoi 
olla rankkaa, sillä ammattisa-
laisuuksia ei hevin paljastettu 
ja hierarkia oli tiukka, Maria 
Ollila huomauttaa ja lisää, että 
nykyään on tasa-arvoisempaa, 
helpompaa ja alalle tullaan am-
mattikoulutuksen kautta. 

Myös alan maine, joka oli 
alkuvuosikymmeninä huono, 

on parantunut. Enää ei puhuta 
ravintolaprostituutiosta.

Rinta rinnan on kannanot-
to naisten työtä kohtaan.  

Muistutus, että alalla työsken-
nelleiden naisten palkka ja 
arvostus ovat olleet – ja ovat 
edelleen – pienempiä kuin 
miesten. Ammattinimikkeet ja 
arvostus jakautuivat kauan su-
kupuolen mukaan. Esimerkiksi 
kokit, viinurit ja ovimiehet oli-
vat lähes aina miehiä, perunan-
kuorijat. keittäjät, kylmäköt ja 
siivoojat naisia.  

Jako näkyi palkkapussissa, 
joka oli naisilla miehiä kevy-
empi myös silloin, kun työ oli 
samaa.    

– 1960-luvun puoliväliin 
saakka tehtiin työehtosopimuk-
sia, joissa oli eri palkkaluokat 
naisille ja miehille, Maria Ollila 
huomauttaa. 

Nykyään palkat ovat viral-
lisesti samat, mutta ammattien 
arvostus ei. Kokin ammatti on 
nykyään trendikäs ja houkutte-
lee miehiä, tarjoilijoiden enem-
mistö on edelleen  naisia. 

Monipuolisen näyttelyn ko-
koamisesta Maria Ollila 

kertoo, että se on koottu nais-
ten muistoista, haastatteluis-
ta ja tarinoista, jotka kerättiin 
viime keväänä. Valokuvat ovat 

1930-luvun tarjoilijattaren asuun pukeutunut Kirsi Liikkanen esitteli näytte-
lyä maaliskuussa Helsingin yhdistyksen naisliittolaisille Maija Haavisto-Hy-
väriselle (vas.), Marjukka Heleniukselle ja Maritta Pohlsille. 

ravintola-alan arjen sankarit 

TeKsTi: Maija Kauppinen • KuvaT: HOTelli- ja ravinTOlaMuseO ja Maija Kauppinen

Kymmenen ryhdikästä Mikkelin Hotelli Kalevan naistyöntekijää vuonna 1953. Kaikilla on siistit asut, essut ja hilkat. 

Hotelli- ja ravintolamuseon 
kokoelmista, vanhimmat viime 
vuosisadan alusta, uusimmat 
vuodelta 2015. Antia täydentä-
vät äänitykset ja nettitesti, jossa 
selviää itselle sopiva entisajan 
ravintola-alan ammatti.

Näyttelyn toteutuksessa on 
auttanut Palvelualojen ammatti-

liitto PAM, jonka puheenjohtaja 
Ann Selin on näyttelyn suoje-
lija. 

Näyttelyn laajempana taus-
tana on Hotelli- ja Ravinto-
lahenkilökunnan Liiton, HR-
HL:n, historia, joka ilmestyy 
kesällä. Sen on kirjoittanut tut-
kija Maritta Pohls. •

 – Näyttelyssä on pukukaappi, josta voi käydä sovittamassa eri vuosikym-
menten työasuja, tutkija Maria Ollila näyttää.

Perunankuorijoita Kuo-
pion asemaravintolassa 
vuonna 1951.
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Tiedätkö, että suurin osa suo-
malaisista kunnista ei toteu-

ta tasa-arvolakia? Palvelujen 
tasa-arvo on niissä unohdettu.

Kuntien tulee toimia syrji-
mättömästi. Mutta se ei yksin 
riitä, sillä tasa-arvolaki kos-
kee kuntia monella tavalla. 

Kuntien on myös edistet-
tävä lain mukaan sukupuolten 
tasa-arvoa. Toimielinten kuten 
lautakuntien valinnassa on nou-
datettava kiintiöitä eli naisia ja 
miehiä on oltava vähintään 40 
prosenttia jäsenistä. Jokaisen 
kunnan on laadittava henkilös-
töä koskeva tasa-arvosuunni-
telma. Koulutuksen järjestäjänä 
sen tulee huolehtia, että koulut 
ja oppilaitokset laativat opetus-
taan ja muuta toimintaansa kos-
kevan tasa-arvosuunnitelman. 
Vuoden 2015 alusta tämä ulottui 
koskemaan myös peruskouluja. 

Jokaisen kunnan on edis-
tettävä kaikissa palveluissaan 
ja muissa toiminnoissaan ta-
voitteellisesti ja suunnitelmal-
lisesti sukupuolten tasa-arvoa.

Unohdetuin ja laiminlyödyin 
kuntien tasa-arvotehtävistä 

on tasa-arvon edistäminen pal-
veluissa. Tasa-arvolain mukaan 
sukupuolinäkökulma on otetta-
va huomioon ja tasa-arvoa edis-
tettävä ns. valtavirtaistamalla 
kuntien palveluissa. YTM Mei-
ja Tuomisen tutkimus Akanvir-
rasta valtavirtaan – sukupuoli-
näkökulman valtavirtaistaminen 
kolmessa suomalaisessa kau-
pungissa kertoo, että vasta noin 
kymmenessä kunnassa on aloi-
tettu työ tasa-arvo palveluissa. 

– Järkyttävää, moni kuulija 
onkin todennut, kun tilanne on 
selvinnyt hänelle.

 Valtaosa kunnista siis lai-
minlyö tasa-arvolain toteutta-
mista.

 Asiasta puhutaan palvelu-
jen tasa-arvona tai toiminnal-
lisena tasa-arvona. Helsingissä 
on palvelujen tasa-arvosuun-
nitelma, Vantaalla päivitetään 
juuri toiminnallista tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, 
Espoossa, Turussa, Salossa, 
Oulussa ja Laitilassa on toimin-
nallinen tasa-arvosuunnitelma. 

Liikkeelle lähteneitä kun-
tiakin siis on, ja niistä muut 
voivat katsoa esimerkkiä.

Tähän mennessä kunnissa on 
arvioitu esimerkiksi liikun-

tapalveluja ja sitä, miten liikun-
tapalvelujen tarjonta vastaa eri 
sukupuolten kiinnostusta ja tar-
peita. Entä liikuntapaikat? Mi-
ten jakautuvat hallien ja salien 
liikuntavuorot?  Miten kuntien 
avustukset liikuntajärjestöille 
kohdentuvat eri sukupuolten 
harrastusten tukemiseen? 

Juuri julkaistun hallituksen 
tasa-arvo-ohjelman mukaan 
liikuntapaikkojen rakentamista 
tullaan ohjaamaan molemmat 
sukupuolet huomioon ottavaksi. 
Hallituksen tavoitteena on isien 
aseman vahvistaminen tasaver-
taisena vanhempana neuvonta-
palveluissa. Tämäkin on toteu-
tettava kunnissa.  

Tasa-arvon edistäminen on 
mahdollista myös näinä 

säästöjen ja leikkausten ai-
kana. Tasa-arvonäkökulman 
huomioonottaminen ja tasa-ar-
vovaikutusten arviointi on nyt 
entistä tärkeämpää, myös kun-
nissa. Tasa-arvolaki edellyttää, 
että suunniteltujen säästöjen 
vaikutuksia arvioidaan aina 
myös tasa-arvon kannalta.

Palveluja voidaan tuottaa 
samoilla määrärahoilla, kunhan 
varmistetaan, että ne palvelevat 
yhtä hyvin eri sukupuolten tar-
peita ja odotuksia. Aina ei tar-
vita enemmän rahaa. Tarvitaan 
tietoa ja ammattitaitoa tunnistaa 
vaikutuksia tasa-arvon kannal-
ta. 

Ylintä päätösvaltaa kunnis-
sa käyttävät valtuustot. 

Jos valtuutetut vaativat tasa-ar-
volain noudattamista, kunnan 
viranhaltijat eivät voi siitä 
kieltäytyä. Onko kyse kunta-
poliitikkojen tietämättömyy-
destä, kun kunnat eivät toteuta 
tasa-arvolakia? 

Tätä meidän kaikkien on 
syytä kysyä, kun seuraavat kun-
tavaalit 2017 lähestyvät. Nais-
järjestöt toivottavasti nostavat 
asian vaalikeskusteluihin.

Olemme kaikki kuntalaisia. 
Herätetään kuntapoliitikot! 

SINIKKA MUSTAKALLIO

Toteuttaako kuntasi tasa-arvolakia? 

Lisää aiheesta: 

Säkäjärvi Maija, Mustakallio Sinik-
ka, Haataja Marja-Leena, Leinonen 
Eija, Tanhua Inkeri, Sevelius Pia: Ta-
sa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta 
julkiselle sektorille. Opas kuntien ja 
valtion alue- ja paikallishallinnon 
palveluihin ja toimintoihin. 2011, 
www.wom.fi/julkaisut

Kuntien tasa-arvotyö, videokes-
kustelu 9.9.2015, www.wom.fi/
ajankohtaista.

Sinikka Mustakallio on tasa-arvo-
konsultti WoM Oy:ssä. 

Tasa-arvopäivillä 12.–13. lokakuuta 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 
ja WoM Oy järjestävät kuntien tasa- 
arvotyötä koskevan työryhmän. 
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Naisjärjestöjen Keskusliitto 
ja sen 58 jäsenjärjestöä vaati-
vat, että julkisen talouden vel-
kaantumisen taittamiseksi ja 
kestävyysvajeen kattamiseksi 
suunniteltujen päätösten su-
kupuoli- ja tasa-arvovaikutuk-
set arvioidaan. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto vaatii hallituksen 
tasa-arvo-ohjelman julkista-
mista. Juuri julkistetun sama-
palkkaisuusohjelman jatkumi-
nen on tärkeää. On kuitenkin 
välttämätöntä, että sukupuol-
ten palkkaeroa kurotaan um-
peen aktiivisesti ja tavoitteelli-
sesti. Talouspoliittisella päätök-
senteolla voidaan edistää tai 
murentaa sukupuolten välistä 
tasa-arvoa. Jos taloudellisen 
päätöksenteon ja leikkausten 
sukupuolivaikutuksia ei arvioi-
da ja huomioida, emme tiedä 
miten säästöt ja sopeutustoi-
met vaikuttavat naisiin ja mie-
hiin. 

Tärkeinä tavoitteinamme ovat 
työllisyysasteen nosto ja uu-
sien työpaikkojen luominen. 
Kuitenkin mm. pienten lasten 
äitien työllisyysaste on laske-
nut vuodesta 2008 vuoteen 
2014 seitsemällä prosent-
tiyksiköllä. Samanaikaisesti 

useat suunnitteilla olevista 
ja jo päätetyistä säästötoi-
mista vaikuttavat erityisesti 
naisten työllisyyttä edelleen 
heikentävästi. Subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden rajaami-
nen ja päivähoitomaksujen 
korotus heikentävät naisten 
kokoaikaisen työssäkäynnin 
mahdollisuuksia sekä työn ja 
perheen yhteensovittamisen 
ja hoivavastuiden jakautumi-
sen edellytyksiä. Hoivavastui-
den tasaisempi jakautuminen 
vanhempien kesken vaikuttaisi 
positiivisesti naisten työmark-
kina-asemaan. 

Enemmistö määräaikaisissa 
työsuhteissa työskentelevistä 
on naisia. Näin ollen myös pe-
rusteettomien määräaikaisten 
työsopimusten salliminen ja 
koeaikojen pidentäminen ovat 
toimia, jotka vaikuttavat hei-

Naisen euro on saatava nousuun 
kentävästi erityisesti nuorten 
ja perheenperustamisiässä ole-
vien naisten työmarkkina-ase-
maan. Tällä hetkellä suomalais-
naiset tekevät osa-aikatyötä 
selvästi harvemmin kuin naiset 
muissa Pohjois- ja EU-maissa, 
mutta enemmän kuin suo-
malaiset miehet.   Pyrkimykset 
naisten työllisyysasteen nos-
tamiseksi eivät saa perustua 
naisten osa-aikatyömarkkinoi-
den luomiseen. Toimeentulon 
edellytykset tulee varmistaa 
kaikissa työn ja työllistämisen 
muodoissa. 

Pitkät poissaolot työelämäs-
tä heikentävät naisten ura- ja 
palkkakehitystä, kasvattavat 
sukupuolten välistä palkka-
eroa ja pienentävät naisten 
eläkkeitä. Naisen euro on noin 
83 prosenttia miehen eurosta 
ja palkkatyössä olevan maa-
hanmuuttajanaisen euro noin 
62 senttiä suomalaismiehen 
eurosta. Eläkeläisnaisten tu-
lotaso on keskimäärin mata-
lampi kuin eläkeläismiesten. 
Naisten työeläke on noin 66 
prosenttia miesten eläkkeestä. 
Lähes joka kolmas 75 vuotta 
täyttänyt nainen on pienituloi-
nen.

Naisten hallituspaikat ennätykseen
Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöitten hallitus-
paikoista nousee Keskuskauppakamarin mukaan tänä 
keväänä 25 ja suurissa jopa 32 prosenttiin. Nousu on 
huomattava, sillä viime vuonna naisten osuus oli 24 ja 
vielä vuonna 2008 vain 12 prosenttia. 
Kansainvälisessä vertailussa Suomi on tässä huipputa-
solla. Hyvä, me naiset!  – MK.

J  u  l  K  I  l  a  u  S  u  M  a
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naiSten aika – Valkoinen 
VariS ja muita oppineita 
naiSia 
toim. riitta mäkinen ja 
marja engman 
Gaudeamus, 2015  

”Meidän ei enää tarvitse asettua 
neljän seinän sisään seuranam-
me vain neula ja lanka, pata ja 
kauha ja odottaa miespuolista 
vapauttajaa, jota usein ei edes 
ilmesty”, kirjoitti 16-vuotias 
Hedvig eli Heddi Silén (myöh. 
Gebhardt) tyttökoulun luokka-
lehdessä vuonna 1884. 

Sitaatti, joka on viime vuon-
na ilmestyneestä Naisten aika 
-kirjasta, kuvaa hyvin varhaisia 
suomalaisia vaikuttajanaisia, 
jotka on valikoitu teokseen.  
Vaikka Hedvig löysi Hannek-
sensa, enemmistö kirjan 15 
naisesta pysyi naimattomana. 
Heitä olivat esimerkiksi lääkäri 
Rosina Heikel, maisteri Emma 
Irene Åström, filosofian tohtori 
Tekla Hultin, lääketieteen toh-
tori Karolin Eskelin, professori 
Alma Söderhjelm ja historiasta 
väitellyt Liisi Karttunen, kaik-
ki alansa ensimmäisiä naisia.  
Mutta eivät rakkaudettomia, 
esimerkiksi Emma Irenen ko-
tia koristi hänen opettajansa 
Fredrik Juliuksen muotokuva, 
Teklalla oli pitkä ihastus-ystä-
vyyssuhde pariisilaiseen Lucie-
niin ja Liisi Karttusella suhde 
naimisissa olevaan esimieheen. 

Naisten aika on kiinnosta-
va teos kaikille naisille, mutta 
eritoten naisliittolaisille; onhan 
moni sen henkilöistä naisasia-
naisia. Ja jo tuttuja, kuten Suo-
malaisen Naisliiton perustaja ja 
sen ensimmäinen puheenjohtaja 
Tekla Hultin, valkoinen varis, 
joka sai pari vuotta sitten oman 
aukion Mannerheimin aukion 

kupeessa. Myös kansainvälisen 
vaikuttajan, Aleksandra Gri-
penbergin, saavutukset moni 
tuntee. Samoin kirjailija Tyyni 
Tuulion. Sen sijaan kaksi muuta 
Naisliittoon syvän jäljen jättä-
nyttä naista – Hedvig Gebhardt 
ja Helena Westermarck – ovat 
tuntemattomampia, vaikka 
Hedvigin muotokuva on Auro-
rankadun muotokuvagalleriassa 
ja Helenan kirjoituksia löytyy 
Naisten Äänen vuosikerroista 
monelta vuosikymmeneltä. 

Hedvig valittiin 66-vuoti-
aana 1930-luvulla Naisliiton 
puheenjohtajaksi, jona oli vuo-
teen 1943. Ennen Naisliittoa 
hän oli luonut miehensä Hannes 
Gebhardtin kanssa osuustoi-
minnan, ollut päätoimittajana 
ruotsinkielisessä Pellervossa ja 
Kotilieden toimituskunnassa. 
Helena Westermarck tunnetaan 
taas kuvataiteilijana, vaikka 
valtaosan elämästään hän kir-
joitti kirjoja ja avusti lehtiä, oli 
Nu tid -lehden päätoimittajakin. 
Hän on kirjoittanut myös useita 
naiselämäkertoja, muun muassa 
toimittaja Adelaïne Ehrnrothista 
ja Rosina Heikelistä.  

Näitä kuten kirjan kaikkia 
naisia yhdisti intohimo tietoon, 
rakkaus kirjoihin sekä rohkeus 

uhmata vallitsevia normeja. 
Heillä oli myös monipuoliset 
ja monipolviset verkostot. Var-
sinainen verkostohai oli Cely 
Mechelin, vapaamielinen filan- 
trooppi, joka oli perustamassa 
naiskagaalia ja Marttoja, pani 
alulle sotilaskotiliiton ja sai ai-
kaan sokeain kirjaston.  

Kirjan on toimittanut kaksi 
vapaata tutkijaa, valtiotieteen 
lisensiaatti Riitta Mäkinen ja 
filosofian tohtori Marja Eng-
man, oppineita naisia he kuten 
muutkin 11 kirjoittajaa. Heidän 
joukossaan on  myös naisliit-
tolaisille tutut filosofian toh-
torit Karmela Bélinki, Maritta 
Pohls ja Venla Sainio. Mielui-
sa kirjoittajayllätys oli Eeva 
Ruoff, maisema-arkkitehtuurin 
historian ja teorian dosentti, 
ja hänen elämänkertakohteen-
sa: ruustinna Nora Pöyhönen, 
jonka perustama Haapaveden 
kasvitarha- ja keittokoulu oli 
maankuulu ja jonka Kodin kas-
vitarha -opasta käytettiin pit-
kään oppikirjana kotitalous- ja 
emäntäkoulussa. Harva sen si-
jaan tietää, että ruustinnan erosi 
luterilaisesta kirkosta ja liittyi 
heränneisiin.  

Vaikka naisen aika keskit-
tyy 15 naisen oppiarvoihin ja 
menestykseen, muutama kir-
joittaja uskaltaa sukeltaa myös 
heidän sisäiseen maailmaan.  
Esipuheessa toimittajat korosta-
vatkin sitä, että toisin kuin nais-
elämäkerroissa, he tarkastelevat 
henkilöitään ”pikemminkin eri-
laisten yhteisöjen ja verkostojen 
jäseninä kuin yksittäisinä san-
karittarina”.  Onneksi muutama 
kirjoittaja on ”unohtanut” tä-
män ohjeen ja antaa kohteilleen 
myös lihaa luiden ympärille.

Maija Kauppinen

jens  andersen 
aStrid lindGren – 
tämä päiVä, ykSi elämä 
WSoy, 2015

”Taidan olla täysin onnellinen 
vain silloin kun kirjoitan”, to-
teaa Astrid Lindgren kirjees-
sä ystävälleen vuonna 1958, 
50-vuotiaana. Takana ovat kir-
jallinen läpimurto Peppi Pitkä-
tossu -romaanilla, kaksi lasta, 
aviomiehen kuolema ja monet 
raskaat elämänvaiheet. Vuon-
na 1993 hän kuitenkin sanoo 
eräässä haastattelussa: ”Lapset 

ovat alusta asti olleet suuri rak-
kauteni, olen enemmän äiti kuin 
mitään muuta, joten eniten iloa 
minulla on ollut lapsistani”.

Tartuin innokkaana Astrid 
Lindgrenin tarinaan, vaikka 
äskettäin televisiosta näkemäni 
ohjelma kertoikin hänestä pal-
jon.  Miksi hän kirjoitti niin eri 
tavalla kuin monet muut lasten-
kirjailijat?  Miksi hänestä tuli 
niin pidetty? Kirjoissa puhutaan 
rohkeudesta, yksinäisyydestä, 
ystävyydestä,  välittämisestä ja 
uhmakkuudesta, eletään lähellä 
luontoa.

Kirjoittajalla on ollut käy-
tössään aikaisemmin julkaise-
matonta kirjeenvaihtoa ja päi-
väkirjoja. Kirjassa on paljon 
suoria lainauksia molemmista, 
ja ne tuovat uskottavuutta ja 
aitoutta. Kymmeniä ihmisiä on 
haastateltu, jopa lukuisat Astri-
din pikakirjoitustekstit on sel-
vitetty. 

Astridin nuoruuden Ruotsi 
oli puritaanisempi kuin muut 
Pohjoismaat. Maassa vallitsi-
vat ankarat  siveys- ja käyttäy-
tymissäännöt.  Astridin äitikin 
olisi halunnut opiskella eikä 
olla vain papin vaimo. Lasten 
asema, varsinkin aviottomien, 
oli surullinen.

Astrid oli jo nuorena roh-
kea. Hän järkytti perhettään 
leikkauttamalla itselleen polk-
katukan ja pukeutumalla ystä-
viensä kanssa pojiksi, keskeyt-
tämällä koulun 15-vuotiaana 
hyvin arvosanoin ja pestautu-
malla paikalliseen lehteen. Van-
hempana hän osallistui rohkeas-
ti poliittiseen keskusteluun.

Kun Astrid sitten alkoi 
odottaa naimisissa olevalle esi-
miehelleen lasta, oli ainoa mah-
dollisuus paeta pienestä Vim-
merbyn kylästä, synnyttää poika 
Tanskassa ja jättää hänet sinne 
vieraan hoitoon ensimmäisiksi 
kolmeksi vuodeksi.  Avioero 
olisi ollut skandaali, eikä Astrid 
halunnut miestä eikä myöskään 
aiheuttaa omille vanhemmilleen 
häpeää.  Yksinäisellä äidillä ei 
ollut mitään mahdollisuuksia 
selvitä konttoristin palkalla sen 
ajan Ruotsissa.  Astrid kaipasi 
syvästi poikaansa ja koki myö-
hemmin, miten kodin ja ympä-
ristön muutos vaikutti negatii-
visesti lapseen.  Pojan itkua hän 
ei sano koskaan unohtaneensa. 
Hänestä tuli voimakas lasten 
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aseman puolustaja ja lapsille 
kertoja. 

Jo nuorena Astrid kirjoitti 
ystävälleen, että hän uskoo va-
kaasti että ihmisen on kyettävä 
kestämään yksinäisyyttä kaiken 
ikänsä. Yksinäisyys on läs-
nä monissa hänen kirjoissaan. 
Hänellä oli jopa itsetuhoisia 
ajatuksia ja hän epäili usein elä-
män mielekkyyttä. Hän viihtyi 
saaristossa ja kaipasi sen hiljai-
suutta, vaikka lapset ja lapsen-
lapset veivätkin siellä ollessaan 
hänen huomionsa. Lastenkin 
piti saada kokea tunteiden koko 
skaala. Siksi ilon, riemun ja 
seikkailun lisäksi myös kauhu, 
jännitys ja kuolema ovat läsnä 
hänen kirjoissaan.

Oliko niin, että kirjailija 
on vahvana persoonana elänyt 
taistellen yksin monia vaikeuk-
sia kohdaten ja kaikkein si-
simpänsä piilottaen? Ainakaan 
kirjoittaja ei tavoita mielestäni 
kaikkein sisintä. Vahva Astrid 
ei paljastanut itsestään kaik-
kea. Vasta iäkkäämpänä hän 
puhuu poikansa nuoruudesta, 
ja vasta kirjailijan kuoleman 
jälkeen pojan isän nimi julkis-

tetaan. Hänellä oli vahva tunne 
oikeasta ja väärästä, ja sen hän 
tuo rohkeasti julki myös poliit-
tisille päättäjille vanhemmalla 
iällään.  Ennen kaikkea hänellä 
oli ainutlaatuinen mielikuvitus 
ja kertomisen lahja.

Tämä kirja on hieno kun-
nianosoitus Astrid Lindgrenin 
valtavalle ja arvokkaalle elä-
mäntyölle.

Tuulikki Ritvanen

agneta rahikainen 
edith, runoilijan elämä 
ja myytti 
Schildts & Söderströms, 2014

Edith Södergrania pidetään 
1910- ja 20-luvun merkittävä-
nä modernistina. Häneltä on il-
mestynyt viisi runokokoelmaa, 
aforismikokoelma ja nuoruuden 
runot, jotka kaikki mahtuvat 
375-sivuiseen niteeseen. Vielä 
tänä päivänäkin kaikenikäiset 
lukevat hänen tuotantoaan.

Edith Södergranista on kir-
joitettu useita elämänkertoja. 
Nyt vuonna 2014 ilmestynyt 
kirjallisuudentutkija Agneta Ra-
hikaisen kirjoittama teos antaa 
uutta tietoa runoilijan elämäs-
tä ja runoudesta. Kirjoittaja on 
tehnyt aiheesta myös väitös-
kirjan. Lähes puolet kirjasta 
käsittelee Edithin kuoleman 
jälkeistä aikaa ja tapaa, miten 
hänen runojaan arvosteltiin ja 
ymmärrettiin.

Vuonna 1892 syntynyt 
Edith oli ruotsinkielinen, mutta 
kävi Pietarissa saksalaista tyttö-
koulua. Hän osasi ruotsia, sak-
saa, suomea, ranskaa, englan-
tia ja venäjää. Isä oli syntynyt 
Pohjanmaalla, äiti Pietarissa. 
Ensimmäiset runot hän kirjoitti 
saksaksi jo koulutyttönä, mut-

ta vaihtoi kielen myöhemmin 
ruotsiin.

Runoilijasta on tehty myytti 
sairaana ja köyhänä. Todelli-
suudessa hän oli varakkaasta 
perheestä. Isä kuoli keuhkotau-
tiin vuonna 1907, ja Edithillä 
todettiin keuhkotuberkuloosi 
kaksi vuotta myöhemmin. Tuol-
loin rahatilanne oli vielä hyvä. 
Edith matkusteli äitinsä kanssa 
hoitoihin

Nummelaan ja Euroopan 
keuhkotautiparantoloihin. He 
suivat 12 huoneen huvilassa 
Raivolassa Karjalankannak-
sella.  Vallankumouksessa he 
menettivät kaiken omaisuuden 
ja asuivat viimeiset vuodet pie-
nessä, vaatimattomassa mökis-
sä, joka nykyään – kun kurjuut-
ta halutaan korostaa – esitellään 
heidän kotinaan. Runoilija kuo-
li juhannuspäivänä 1923.

Ensimmäinen runokokoel-
ma Dikter ilmestyi 1916. Tämä 
oli poikkeuksellista, koska tuol-
loin vain miehet kirjoittivat 
ruotsinkielistä runoutta. Seu-
raava kokoelma oli Syyskuun 
lyyra, 1918. Seuraavana vuonna 
julkaistusta Ruusualttarista hän 
sai jo viidensadan markan palk-
kion. Samana vuonna ilmestyi 
myös aforismikokoelma Kirja-
via havaintoja. Vuonna 1920 il-
mestyivät Tulevaisuuden varjo 
ja Ajatuksia luonnosta.

Edith Södergranin tuotanto 
suomennettiin kokonaisuudes-
saan vasta 1994. Kiinnostus hä-
nen runoihinsa lisääntyy, ja uu-
sia painoksia otetaan edelleen.

 Eeva Sääskilahti

Fredrika WetterhoFF 
– tekijä ja näkijä 
inka-maria laitila 
hämeenlinnan historiallinen 
museo, 2015

On hämmästyttävää, että hä-
meenlinnalaisesta naisvaikutta-
jasta, Fredrika Wetterhoffista, 
ilmestyi elämänkertakirja vasta 

nyt, 171 vuotta hänen synty-
mänsä jälkeen.  Wetterhoffin 
työkoulun perustamisestakin on 
jo yli 130 vuotta. 

Mutta hyvää kannattaa 
odottaa. Sitä tutkija Inka-Maria 
Laitilan, Hämeenlinnan histo-
riallisen museon amanuenssin, 
kirjoittama teos on. Koskettava 
elämäkerta poikkeuksellisesta 
naisesta, visuaaliselta ilmeel-
tään rikas. Erilainen kuin histo-
rian antama kuva. 

Fredrika syntyi vuonna 
1844 laamanni Georg Adolf 
ja Sophie Wetterhoffin yhdek-
sänneksi lapseksi. Hän hoiti 
nuorena isäänsä ja lähti vasta 
40-vuotiaana Tukholmaan opis-
kelemaan. Sieltä palattuaan hän 
toteutti haaveensa ja perusti 
työkoulun vähävaraisille tytöil-
le. 

Idean kouluun Fredrika 
Wetterhoff sai yrittäessään 
kouluttaa entisiä naisvankeja 
käsityöammattiin. Kun tulok-
set olivat laihahkot, Fredrika 
oivalsi, että naisen tuli jo nuo-
rena hankkia itselleen ammatti. 
Se antaisi hänelle vahvan itse-
tunnon ja suojaisi häntä muun 
muassa prostituutiolta. Niinpä 
hän perusti vuonna 1885 työ-
koulun. Rahaa ei ollut paljon 
ja tukijoukotkin niukat, mutta 
Fredrika oli sitkeä. Tukea hän 
sai naisasialiikkeeltä ja varsin-
kin sen voimanaiselta, Lucina 
Hagmanilta.

Inka-Maria Laitila kuvaa 
koulun perustajan voimak-
kaaksi, ahkeraksi ja vaativaksi 
naiseksi, joka ei antanut su-
kupuolensa rajoittaa tekemi-
siään, mutta myös lempeäksi, 
oppilaisiinsa ja sukulaisiinsa 
äidillisesti suhtautuvaksi nai-
seksi. Hänellä oli laaja per-
he- ja ystäväpiiri sekä useita 
kasvattilapsia. Säätyläiskodin 

tyttärenä hän oli saanut hyvän 
kasvatuksen ja oivan kielitai-
don, joka avasi monia portteja. 
Hänellä oli laaja verkosto, jon-
ka kautta hän sai tietoa muun 
muassa siitä, miten tyttöjen 
koulutusta järjestettiin muual-
la Euroopassa. Tutkija kertoo 
yllättyneensä varsinkin Fredri-
kan Venäjä-kontakteista. Kun 
koulun maine kasvoi, oppilaita 
tuli paljon Venäjältä, ja lähes 
kielitaidottomat tyttöoppilaat 
matkustivat eri puolille Venäjää 
opettamaan kudontaa. Opettaja-
koulutus alkoi jo 1890-luvulla.   

– Jos Fredrika eläisi, hän 
keskustelisi sivistyneesti, vaih-
taisi kieltä tarpeen mukaan 
ja havainnoisi ympäristöään 
tarkkaan, tutkija totesi kirjan 
julkistamistilaisuudessa. Tänä 
päivänä hän olisi kiinnostunut 
kehitysmaiden tyttöjen elämäs-
tä ja varmaankin pohtisi, mitä 
hän voisi tehdä maahanmuutta-

janaisten hyväksi.
Fredrika Wetterhoff kuo-

li rintasyöpään keväällä 1905. 
Koulun toiminta jatkui hänen 
toiveidensa mukaisesti, ja kou-
lu on nykyään osa Hämeen am-
mattikorkeakoulua. Itse Wet-
terhoffin talo on luovien alojen 
yritysten keskus, jossa Fredri-
kan perintö elää vahvasti.

Lähteinä Inka-Maria Laiti-
lalla on ollut Fredrika Wetter-
hoffin yksityinen kirjekokoel-
ma. Sitä samoin kuin työkoulun 
arkistoa säilytetään nykyään 
Hämeenlinnan maakunta-ar-
kistossa, joten kirjoittajalla oli 
kotipaikkaetu aineistoa tutkies-
saan. Työ vei aikaa ja oli varsin 
vaativaa, sillä kirjeitä on suo-
men ja ruotsin lisäksi saksaksi 
ja ranskaksi. Mutta uurastus 
kannatti: kirjeet ovat paljasta-
neet tietoa ja tunteita asiakirjoja 
enemmän.

Maija Kauppinen

Inka-Maria Laitilan Fredrika-kirjaa myydään Hämeenlinnas-
sa Sibelius Centerissä, Hämeenlinnan historiallisessa muse-
ossa, Sibeliuksen syntymäkodissa ja kirjakaupoissa. Sitä voi 
myös tilata Wetterhoffin verkkokaupasta.

Kirja maksaa 35 euroa.  



40 41

KOONNUT: MAIJA KAUPPINEN 

Katri heikkilän sukua 
Naisliitossa

Kevään Minna Canth -semi-
naariin Kalevala Kartanossa 
osallistui lähes 70 naista, jois-

hämeenlinna sai 
kunniapuheenjohtajan

Suomalaisen Naisliiton Hä-
meenlinnan yhdistys kutsui 
20-vuotisjuhlassaan Terttu von 
Weissenbergin kunniapuheen-
johtajaksi. Yhdistyksen histo-
rian ensimmäiseksi. 

Terttu von Weissenbergin 
ansiot Naisliitossa ovat mo-
ninaiset. Hän liittyi 1980-lu-
vulla Vaasan Suomalaiseen 
Naisklubiin ja oli sen varapu-
heenjohtajanakin. Muutettuaan 
Hämeenlinnaan hän perusti 
tammikuussa 1995 Naisliiton 
Hämeenlinnan osaston ja valit-

Tornion lukupiiriläisten 
helmet 

Tornion naisliittolaisten luku-
piiri aloitti toimintansa tammi-
kuussa. Ensimmäisenä kirjana, 
helmenä, oli rovaniemeläisen 
murheen humoristin Katja Ke-
tun Yöperhonen. Vaikka osa 
heistä koki kirjan vaikeaksi, he 
pitivät teoksen rikkaasta kieles-
tä ja ihailivat kirjailijan oppi-
neisuutta.  

Pohjoinen teema jatkui Yö-
perhosesta Päivi Alasalmen 
saamelaisesta Soruiasta kerto-
vaan Pajulinnun huutoon. Sii-
näkin kuvataan yhteiskuntaa, 
jossa ihminen on ihmiselle susi. 
Historiallisen romaanin ”paha 
poika” Kaukomieli oli pirkka-
lainen kauppias Torniosta.

Kevään toinen helmi oli 
Kuusamossa syntyneen, poik-
keuksellisen lahjakkaan Tommi 
Kinnusen Lopotti. Lukupiiri 
ihmetteli, miten mies voi kir-
joittaa niin osuvasti neljästä 

yllätysvieraita  
naapurimaasta

Kaksi yllätysvierasta Ruotsis-
ta – Anneli Ylijärvi ja Anneli 
Rautio – poikkesi Helsingin 
risteilyllään Aurorankadulle.  
He olivat löytäneet netistä Suo-
malaisen Naisliiton, johon tuli-
vat nyt tutustumaan ja samalla 
kertomaan omasta järjestöstään, 
Ruotsinsuomalaisten Naisten 
Foorumista, Sverigefinskt kvin-
noforum, joka on yksi valtakun-
nallisista naisjärjestöistä. 

harvinainen 
lehtituttavuus  

Verkossa olevan Naisten Ää-
nen tuntee nykyisin jokainen 
tiedostava nainen ja naisliitto-
lainen, paperisen vain harva; 
ilmestyihän viimeinen Naisten 
Ääni vuonna 1949. Niinpä oli 
yllätys, kun Renkajärven Suoje-
luyhdistyksen sihteeri Markku 
Kuivalahti otti sen huhtikuussa 
esille pirtin kaapista sukunsa 
kotimuseossa Kylä-Paavolassa. 
Talon emäntä on ollut valveu-
tunut ja yksi niistä 32 naisesta, 
jotka tuona vuonna Hämeenlin-
nassa lehteä tilasivat. – MK 

Kunniapuheenjohtaja Terttu von Weissenberg lupasi osallistua edelleen aktii-
visesti Naisliiton toimintaan. – Kuva: Elisa Putti

tiin sen puheenjohtajaksi, jona 
toimi kahdeksan vuotta. Yhtä 
kauan hän oli Naisliiton vara-
puheenjohtajana ja Opetusneu-
vos Hilja Vilkemaan Stipendi-
säätiön hallituksen jäsenenä. 
Luottamustoimensa jätettyään 
Terttu von Weissenberg on ollut 
edelleen aktiivi jäsen: osallis-
tunut jäseniltoihin ja Naisliiton 
seminaareihin ja toiminut vuo-
sikaudet Hämeenlinnan osaston 
tilin- ja varatilintarkastajana.  

Terttu von Weissenbergin 
henkilöhistoriasta lisää Nais-
ten Äänen verkkosivuilla, yh-
distyksen historiasta sen koti-
sivuilta. – MK

ta valtaosa naisliittolaisia.  Hei-
dän joukossaan olivat myös äiti 
ja tytär eli Eva Tervonen (oik.) 
Jyväskylän osastosta ja Maria 
Hukkamäki Helsingin yhdistyk-
sestä. 

Muutamia äitejä ja tyttäriä 
kuuluu Naisliittoon, mutta har-
van naisliittolaisen juuret ulot-
tuvat neljän sukupolven taa ku-
ten Evan ja Marian, jotka ovat 
sukua Naisliiton Oulun osaston 
legendaariselle matriarkalle 
Katri Heikkilälle. Evan isä oli 
Katrin kaksoisveljen poika ja 
äiti – vaikka ei ollut järjestö- 
naisia – oli mieleltään ehdotto-
man tasa-arvoinen.  Eva kertoo 
myös, että Katri-tädin vaikutus-
valta ulottui myös hänen kasva-
tukseensa.  

Oulun osaston Kristiina 
Haukkamaa, joka on myös 
Naisliiton kirjastotoimikunnan 
jäsen, on sen sijaan suoraan ale-
nevaa sukua Katri Heikkilälle; 
hän on tämän tyttären tytär.

– MK

Jatkuu seuraavala sivulla.

Kirjaston pölyt saivat 
kyytiä

Naisliiton kirjastotoimikunta on 
puheenjohtajansa Maija Kaup-
pisen johdolla pohtinut pitkään, 
mitä tehdä Aurorankadun huo-
neiston kirjastolle. Tilat eivät 
enää tahdo riittää kasvavalle 
kirjamäärälle.

Kun Naisliiton hallitukselta 
saatiin valtuudet toimia, ryhdyt-
tiin siivoustalkoisiin huhtikuun 
alkupuolella. Kahden päivän 
aikana käytiin iso osa kirjois-
ta läpi ja järjestettiin niitä uu-
destaan hyllyihin. Samalla osa 
kirjoista jaoteltiin eri pinoihin 

jatkopohdintoja varten. Osasta 
voitaneen luopua ja osa voita-
neen myydä.

Yllätyksiäkin löytyi. Esi-
merkiksi hyllyjen alalaatikoissa 
oli pino vanhoja vinyylilevyjä 
ja huoneiston aiemman omista-
jan Pirkko Väänäsen vieraskirja 
vuosilta 1930–1974, jonka yh-
destä sivusta oheinen kuva.  

Toimikunta oli varustautu-
nut pölyisten kirjojen ja hylly-
jen käsittelyyn hyvin, mukana 
oli niin kumihansikkaat kuin 
pölyrätit. Urakkaa jatketaan 
syksyllä.

– Kirsti Pohjonen.  

eri naistyypistä. Yksi näistä 
naishahmoista oli nimeltään 
Lahja Tekla Aleksandra, mikä 
viittaa kirjailijan tietämykseen 
naisliikkeen alkuvaiheista. Vie-
raana oli Raija-Liisa Viirret, 
Torniossa syntynyt teologian ja 
psykologian maisteri, joka ker-
toi esikoisromaanistaan Toinen 
avain. 

Kolmas helmi oli Rosa 
Liksomin Hytti nro 6, joka on 
käännetty 25 eri kielelle. Rosa 
on syntynyt Ylitorniolla, ja hä-
nen taiteilijanimensä on Pekka 
Haaviston valitsema.

– Raili Ilola

Kirjailija Rosa Liksom oli huhtikuussa 
Haaparannalla markkinoimassa Vä-
liaikainen-kirjansa ruotsinnosta.  
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Juhlalounas Minna 
Canthin päivänä oulussa

– Oulun läänin vaalipiiri sai en-
simmäiset naiskansanedustajan-
sa vuonna 1918. He olivat Hil-
da Herrala ja Anna Ägneslevä. 
Yhdeksän vuotta myöhemmin 
valittiin vaalipiiristä Siina Urpi-
lainen. Sen jälkeen kestikin liki 
90 vuotta ennen kuin tasa-arvo 
saavutettiin Oulun vaalipiirissä, 
Kirsti Ojala, Naisliiton Oulun 
osaston puheenjohtaja, totesi 
Minna Canthin päivän puhees-
saan. Ja jatkoi:

– Meiltä on nyt eduskun-
nassa 9 naista ja 9 miestä. 
Kaikkialla Suomessa ei ole näin 
hyvin: eduskunnassa on nyt 83 
naista eli 41 prosenttia edusta-
jien määrästä. 

Oulun vaalipiirin ensim-
mäisten naiskansanedustajien 
vaiherikkaasta taipaleesta po-
litiikassa ja kansanedustajina 
kuultiin myös kuvaelmassa, 
joka oli ajoitettu asuja myö-
ten Kristiina Haukkamaan 

Kreivitär kierrätti 
teatterissa

Ruhtinatar Theresa Mecklen-
burg-Sterlitzin ja kreivi Ma-
ximilian-Emanuel von und zu 
Lerchenfeldin tyttärestä Ama-
liestä kasvoi poikkeuksellisen 
kaunis nainen, joka miellytti 
niin tsaareja kuin runoilijoita. 
Helsinkiin hän ilmestyi avio-
miehensä kreivi Nikolai Adler-
bergin kanssa, kun Nikolaista 
tuli Suomen suuriruhtinaskun-

Stipendisäätiön 
hallitukseen uusi jäsen

Suomalaisen Naisliiton kevät-
kokouksessa kuultiin Opetus-
neuvos Hilja Vilkemaan Stipen-
disäätiön toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä valittiin säätiön 
hallituksen puheenjohtaja ja jä-
senet erovuoroisten tilalle. Tor-
nion Marja-Riitta Tervahauta 

valittiin yksimielisesti säätiön 
hallituksen puheenjohtajaksi. 
Sen sijaan kolmesta hallitus-
paikasta äänestettiin, kun eh-
dolla oli viisi, mutta paikkoja 
vain kolme. Valituiksi tulivat 
edelleen Marjukka Heleni-

isoäidin Katri Heikkilän ja 
Eeva-Kaarina Sarastamon 
mummon Amalia Ollilan ai-
kaan.  Eli vuoteen 1944, jolloin 
Oulussa valmistauduttiin Jy-
väskylässä vietettävään Minna 
Canthin 100-vuotissyntymä-
päivän muistojuhlaan, jonne 
Lyyli Takki oli tehnyt juhlaru-
non Suuri Äiti. Runo päättyy 
sanoihin: ”Hän, MINNA, suuri 
äiti suomalainen”. Näistä eväis-

Kristiina Haukkamaa (vas.) ja Eeva-Kaarina Sarastamo harjoittelevat Ollilan 
maatilakodissa Rovaniemellä yhteistä esiintymistään tulevaan Minnan päi-
vän juhlaan. – Kuva: Ulla Törne

nan kenraalikuvernööri 1866. 
Nikolain toiminnasta jäi pysyvä 
muisto, kun hän perusti Hel-
sinkiin Bulevardille venäläisen 
teatterin. Aleksanterin teatteri 
toimi sittemmin vuosikymme-
niä Suomen Oopperan tyyssi-
jana.

Tässä lähtökohta viehkeän 
kreivittären ja Naisliiton Hel-
singin yhdistyksen väen koh-
taamiselle maaliskuussa teatte-
rin ala-aulassa.

Vaaleansiniseen aikansa 
mukaiseen upeaan asuun pu-
keutunut kreivitär esitteli vie-
raille teatteria eri puolilta, ker-
toi historiasta, lauloi ja soitti. 
Amalie Adlerbergiä esittänyt 
Anastasia Trizna (kuvassa) 
johdatti naisliittolaiset retken 
lopuksi ensin keisarin aitioon 
ja sitten teatterin lavalle. Kat-
somoon syntyi uusi näkökulma 
lavalta. Hieno kierros ja jännit-
tävä kokemus.

– Kirsti Pohjonen.

Naistoimittajat palkitsi 
ihmisoikeusteon

Vuoden 2015 Kellokas -pal-
kinnon sai Oulunkylän seura-
kunnan pappi Marjaana Toi-
viainen, nainen, joka puhuu 
köyhien ja asunnottomien puo-
lesta. Eikä vain puhu, vaan te-
kee konkreettisia tekoja: auttaa 
sotaa pakenevia maahanmuut-
tajia ja lisää suvaitsevaisuutta. 

Hän on ollut mukana luomas-
sa Refugees Welcome Finland 
-kansalaisverkostoa, joka auttaa 
ihmisiä majoittamaan turva-
paikanhakijoita. Marjaana Toi-
viainen majoittaa heitä myös 
omaan kotiinsa.

Tänä vuonna 70 vuotta täyt-
tävä Naistoimittajat-yhdistys on 
valinnut Vuoden Kellokkaan 
vuodesta 1973 lähtien. – MK. 

SuoMalaINeN NaISlIITTo

hallitus

leena Ruusuvuori, 
puheenjohtaja 
leena@leenaruusuvuori.fii

Marja-Riitta Tervahauta, 
taloudenhoitaja 
marja-riitta.tervahauta@ 
pp.inet.fi

Heli Eskolin 
heli.eskolin@gmail.com

Soile Hakala 
soile.hakala@)gmail.com

Maija Kauppinen 
maijaesko@kotiportti.fi

Kirsti Pohjonen 
kirsti.pohjonen@gmail.com

Liisa Temisevä 
liisa.temiseva@luukku.com 

Terttu Välikangas 
valikangas.terttu@gmail.com

Kukka Lehmusvirta, sihteeri 
naisliitto@kolumbus.fi

yhdistysten/osastojen 
puheenjohtajat

helsinki

Maritta Pohls 
maritta.pohls@) 
tutkimuksenaika.com

hämeenlinna

Maija Kauppinen 
maijaesko@kotiportti.fi

Jyväskylä

Liisa Temisevä 
liisa.temiseva@luukku.com 

oulu

Kirsti Ojala 
kirsti.ojala@pp.inet.fi

Tornio

Marja-Riitta Tervahauta 
marja-riitta.tervahauta@ 
pp.inet.fi

vaasa

Seija Lähdemäki 
seija.lahdemaki@gmail.com 

Foorumi on vähemmistö-, 
etu- ja harrastusjärjestö ja yh-
teistyöfoorumi. Se on perustettu 
keväällä 2000, ja siihen kuuluu 
noin 30 naisryhmää. Foorumi 
järjestää seminaareja ja teema-
päiviä, koulutusta ja matkoja 
sekä vuosittain myös Naisten 
Päivät ja messut.   

Lisää tietoa Naisten Fooru-
mista löytyy osoitteesta www.
rskl.se. – MK  

us Helsingin yhdistyksestä ja 
Liisa Temisevä Jyväskylän 
osastosta, uutena Katariina 
Mattila-Wuoristo (kuvassa) 
Helsingin yhdistyksestä. 

Pientä hämminkiä aiheutti 
itse äänestys. Kun äänestyslip-
puja jaettiin 26, mutta palau-
tettiin vain 25, puheenjohtaja 
kyseli, oliko joku virallisista 
edustajista unohtanut palauttaa 
lipun. Hetken päästä selvisi, 
että puheenjohtaja itse oli sen 
äänestystohinassa unohtanut. 
Valintoihin unohdus ei vaikut-
tanut. 

Liittomme kunniapuheen-
johtaja Leena Krohn kiitti 
säätiön hallitusta ja eritoten sen 
puheenjohtajaa Marja-Riitta 
Tervahautaa hyvin hoidetusta 
säätiöstä ja toivoi, että talous-
nyörit pysyvät edelleen tiukasti 
naisten näpeissä. – MK

tä kokenut ja loistava tulkitsi-
ja Eeva-Kaarina Sarastamo ja 
Kristiina Haukkamaa, kumpi-
kin mummojensa rooleissa, ra-
kensivat hurmaavan esityksen. 
Katsojat kiittivät esitystä raiku-
vin aplodein.

Juhlan päätteeksi Riitta 
Messman, Eeva Holma ja Ee-
va-Kaarina Sarastamo lausuivat 
omia ja valitsemiaan runoja

 – Kirsti Ojala
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ohJelMa:

12.30 Ilmoittautuminen

13.00 Seminaarin avaus 
 puheenjohtaja Marja-Riitta Tervahauta, Suomalaisen Naisliiton Tornion yhdistys 

 Musiikkiesitys The Meänland

13.15  Nuori nainen vallan kahvassa 
 kansanedustaja, Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni 

13.45  Naiset ja lasikatto – totta ja tarua 
 kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö  

14.15  Kahvitauko

14.45 Armi elää! – naisten tarinat elokuvissa, taiteen maisteri Karoliina Lindgren 

15.15 Lappilaisen naisyrittäjän arki, yrittäjä Paula Aikio-Tallgren

 15.45 Yhteenveto keskusteluista 

16.00 Naisten ääni -hanke, koordinaattori Maritta Pohls, Suomalainen Naisliitto

16.20 Päätössanat , puheenjohtaja Leena Ruusuvuori, Suomalainen Naisliitto  

Suomalaisen Naisliiton Minna Canth-seminaari Torniossa 
lauantaina 8.10.2016 klo 13.00 – 16.30 

aineen taidemuseon auditoriossa, Torikatu 2.
lounas taidemuseon kahviossa ennen seminaaria kello 12.00 – 12.45.

Osallistumismaksu on 30 euroa, mihin sisältyvät lounas ja iltapäivän kahvi. 
Ilman lounasta osallistumismaksu iltapäivän kahvin kanssa on10 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset ja erikoisruokavalio sähköpostitse naisliitto@kolumbus.fi tai tekstiviestillä 
p. 0440 699 277 viimeistään 16.9.2016. Maksu 16.9.2016 mennessä tilille FI28 1574 3000 0239 35 

Suomalainen Naisliitto, viite 32201. Majoitus Park Hotellissa, hinta 105 €/2 hh, 98 €/1 hh, varaustunnus: 
Minna Canth -seminaari. Jokainen varaa huoneen itse 16.9.2016 mennessä, 

puh. 040-358 33 00 tai info@phtornio.fi.   

MeIdäN NaISTeN ääNIä 110 vuoTTa
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