
1 
 

Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry  Jäsenkirje 2/2014 
Hallitus / Kirsti Ojala siht. 
p. 0405933233 
kirsti.ojala@pp.inet.fi 
www.oulunnaisliitto.fi 
 
Hyvää syksyn alkua kaikille jäsenillemme, niin uusille kuin entisillekin. Tervetuloa taas toimintaan. 
Kokoontumispaikkamme on muuttunut, kokoonnumme nyt toistaisesti Katoppa asukastuvalla 
Kauppurienkatu 23:ssa, käynti Vaarankadun puolelta. 
Jäsenillat Katoppa asukastuvalla klo 18.00-20.00  
to 18.9.  ohjelma avoin to 16.10. ohjelma avoin to 13.11. ohjelma avoin to 11.12. ohjelma avoin 
Emme saaneet enää ilmaista kokoontumispaikkaa Aleksinkulmasta, joten maksamme pienen 
korvauksen asukastuvalle.  Jäsenilloissa tarjoamme kahvit ja arvan 5e / jäsen. 
TAPAHTUMAT: 
12.9. klo 14 Fanni Luukkosen muistolaatan paljastus tilaisuus Oulun Heinätorin puistossa Torikatu 
45. Ulkotilaisuus on kaikille avoin. Kahvitilaisuus  Heinätorin koululla on kutsutilaisuus.  
Ohjelmassa mm: Oulun sotaveteraanikuoro, tervetulosanat: Eino Kukkonen ja Tiina Tervaskanto-
Mäentausta, lausuntaa Aili Heikkinen, laatan paljastuspuhe Eino Siuruainen, laatan paljastus, 
sotaveteraanikuoro. 

Huomioikaa, että Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto on laatan hankkija yhdessä Oulun 
Suojeluskunta- ja Lotta-Svärd –piirin perinnekillan kanssa. 
Fanni Luukkonen oli yhdistyksemme perustajajäsen v. 1907.  
 
11.10. klo 11 Minna Canth seminaari  NÄY JA VAIKUTA Jyväskylässä 
11.00 - 13.00     Buffet-lounas Alexandrassa (salaattipöytä, pääruokina lihaa ja kalaa, kahvi  
13.00    Ilmoittautuminen  

13.30    Musiikkia, Kaupungin tervehdys, Avaus 

14.00     Nainen maakunnan johdossa, maakuntajohtaja, dosentti Anita Mikkonen 
14.45     Kolme Minna Canth-patsasta – Kuvanveistäjät Minna Canthin ja hänen     
               aikakautensa kuvaajina, museojohtaja Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen Museo 
15.30     Kahvitauko  
16.00     Naisen ääni tänään, toimittaja-kirjailija-kansanedustaja emerita Aino Suhola 
17.00     Päätös 
19.00     Illanvietto ravintola Harmoonissa, vuonna 1910 rakennetussa Harmonitehtaan rakennuksessa, 

Hannikaisenkatu 39. Tilaisuudessa musisoivat Satu ja Arto Rantanen 
Sunnuntai 12.10.  
10.00      Suomalaisen Naisliiton syyskokous Sokos Hotel Alexandrassa (matkastipendi velvoittaa osallistumaan) 

 Osallistumismaksu MC-seminaariin on 30 euroa. Hintaan sisältyy buffetlounas ja iltapäiväkahvi/tee 
makean kahvileivän kera. Illalliskortti 25 e, maksu  peritään paikan päällä 

 Oulun osaston jäsenet: Sitovat ilmoittautumiset Ulla Törnelle ulla.torne@dnainternet.net tai  
p. 0405027031 viimeistään 11. syyskuuta.  Kerro erikoisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Majoitus Sokos Hotel Aleksandria, Ulla Törne hoitaa puolestasi ilmoittautumisen myös hotelliin, 
jossa huone/vrk 68 euroa/1hh ja 78 euroa/2hh (economy) ja 84 euroa. 
Matka tapahtuu tilausbussilla yhdessä torniolaisten kanssa. Tarkempi aikataulu kerrotaan kaikille lähtijöille. 
Opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiö korvaa matka- ja majoituskuluista 70 %. 

 
la 29.11. Naisten Joulumessut poikkeuksellisesti Kiviharjuntie 8, Oulun ammattikorkeakoulun 
Sosiaali- ja Terveysalan yksikössä. Pöytämme sijaitsee  1. kerros, luokkahuone  1199, p 2  
Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten kanssa. Jäsenilloissa lisää myyntituotteista ja talkoista. 
HUOM! Otamme 3. painoksen kirjasta Naiset vastuunkantajina sodan vuosina 1939-1945. 
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22.9. klo 11-12.30 alkaa kirjoittajapiiri Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopistolla.  Käyntiosoite: Torikatu 
22 A, 2. krs  Puhelimet: 044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen. Kurssille voi 
ilmoittautua myös:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi  Seniorikäsite on laaja, ikä ei ole este osallistumiseen. 

Naisten historian kirjoittajapiiri senioreille 

Tule kirjoittamaan elämäntarina Suomalaiselle Naisliitolle! 

Aika ja paikka 

Ma 22.9., 6.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.14 sekä 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.15 klo 11.00–12.30 (24 t) 

Kohderyhmä 

Kaikki suomalaisten naisten historiasta ja kirjoittamisesta kiinnostuneet. Kurssilla ei opeteta varsinaisesti 

sukututkimuksen tekemistä, mutta se voi tukea sukututkijankin harrastusta. Vaikka kurssi on suunnattu senioreille, ei 

ylä- eikä alaikärajaa ole. 

Kouluttaja  FM Anna Nieminen 

Sisältö 

Kurssilla paneudutaan muun muassa seuraaviin teemoihin: 

- Miten lähestyä omaa aihetta ja naisten historiaa. 

- Miten kirjoittaa henkilöhistoriaa. 

- Mistä historianharrastaja löytää kaipaamaansa tietoa.     

- Arkistojen ja kirjastojen käyttö. 

- Haastattelut tiedon keräämisessä. 

- Miten kirjoittaa historiatietoa tekstiksi tai aikajanaksi. 

- Mikä tekee historiatiedosta kuivaa ja tylsää, mikä elävää ja kiinnostavaa. 

- Vanhat valokuvat ja niiden käyttö. 

- Muita historianharrastajan työvälineitä. 

Osallistujat kirjoittavat kurssin aikana omasta historiastaan tai jonkun tuntemansa suomalaisen naisen elämästä tekstiä. 

Valmiit elämäntarinat kootaan Suomalaisen Naisliiton sähköiseen tietokantaan. Vuonna 1907 perustettu 

Suomalainen Naisliitto on yksi vanhimpia naisjärjestöjä maassamme. Lisätietoa siitä http://suomalainennaisliitto.fi/ . 

 

Tietokantaan toivotaan aivan kaikenlaisten naisten tarinoita ja niissä voidaan käsitellä esimerkiksi aiempien 

vuosikymmenten töitä, ammatteja, arkea, kotielämää, vanhemmuutta, lapsuutta ja koulunkäyntiä. Yhtä oikeaa mallia ei 

kuitenkaan ole, vaan naisten menneisyydestä voi kirjoittaa monin tavoin! 

 

Mukaan kirjoittajapiiriin osallistujat voivat ottaa myös aiemmin aloitettuja tekstejään ja muistiinpanojaan. Omaa tekstiä 

on tarkoitus käydä läpi ryhmän kanssa, ja teksteistä keskustellaan yhdessä. Muita ennakkotietoja ja taitoja ei tarvita, 

mutta osallistujilta toivotaan jonkin verran kokemusta tekstinkäsittelystä tietokoneella. 

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Merja Kuure, 

puh. 044 465 2203, merja.kuure(at) pohjois-pohjanmaa.fi 

Tervetuloa mukaan jättämään jälkesi suomalaiseen naishistoriaan! 

 
 
  Lisää  tietoa yhdistyksemme muista tapahtumista lähetetetään sähköpostitse ja tekstiviesteillä. 
 

Ystävällisin terveisin hallituksen puolesta  Kirsti Ojala. 
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