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VAALIKEVÄT!  NAISTEN ÄÄNET KIRITTÄMÄÄN NAISIA EDUSKUNTAAN!

2

Suomalaisen Naisliiton Hel-
singin yhdistyksen 10. helmikuu-
ta 2023 järjestämä tasokas semi-
naari ”Sata naista eduskuntaan” 
starttasi Naisliiton aktiivisen 
vaalikevään. Huhtikuun eduskun-
tavaaleihin tähdätään yhteisin 
voimin, päämääränä nostaa nais-
kansanedustajien määrä uudes-
sa eduskunnassa 50 prosenttiin, 
korkeammalle kuin koskaan ai-
kaisemmin.
Seminaarin avasi Helsingin yhdis-
tyksen puheenjohtaja Pirjo Julin. 
Juontajana oli toimittaja Kirsti 
Pohjonen. 

Tasa-arvoinen ehdokasasettelu
Naisjärjestöt yhteistyössä – Nyt-
kis ry:n pääsihteeri Silla Kakkola 
puhui otsikolla ”Tasa-arvoinen 
eduskunta tarvitsee tasa-arvoinen 
ehdokasasettelun”. Vuoden 2019 
vaaleissa eduskuntaan tuli valituksi 
94 naista, mikä on 47 %  eduskun-
nasta.   

Naisia on poliittisella kentällä kui-
tenkin kyseenalaistettu ja kyseen-
alaistetaan yhä.  Ehdokasasette-
lussa tulisi saada mukaan kylliksi 
naisia. Mutta esteitä naisten hakeu-
tumiselle ehdokkaiksi on useita. 
Politiikassa toimivat naiset saa-
vat osakseen julkista arvostelua ja 
joutuvat sietämään epäasiallista 
käytöstä. Häirintä ja vihapuhe 
mm. sosiaalisessa mediassa ovat jo 
saaneet monet naiset epäröimään 
ehdolle asettumista. 

Naisten on myös käytännössä vai-
keaa yhdistää perhe-elämää ja ak-
tiivista toimintaa politiikassa. Edel-
leen elämme kulttuurissa, jossa 
politiikan johtotehtävissä toimivas-
ta naisesta arvellaan, että ”hän ei 
koskaan näe lastaan”.  Kukaan 
ei sanoisi samaa vastaavassa ase-
massa olevasta miehestä. On myös 
ikäsyrjintää – yli 60-vuotiaiden 
naisten on vaikeata päästä vaaleissa 
läpi, toisin kuin miespuolisten ikä-
tovereidensa. Myös yhteiskunnan 
rakenteet vaikuttavat: hoivavas-
tuu – mm. omaishoitajuus –  ei 
perheissä jakaudu tasaisesti, mikä 
rajoittaa mahdollisuuksia sitou-
tua tehtäviin. Jotta naiset voisivat 
pyrkiä tasa-arvoisina politiikkaan, 
on yhteiskunnassa ja asenteissa 
paljon korjattavaa, ja muutokset 
lähtevät puolueista.  

Tarvitsemme feminististä 
politiikkaa
Naisasialiitto Unionin varapuheen-
johtaja Merit Hietanen piti kom-
menttipuheenvuorossaan tärkeänä, 
että eduskuntaan tulee valituksi 
myös feministejä. Ei riitä, että naiset 
ovat vain mukana päättämässä, 
naiskansanedustajien tulisi ajaa 
feminististä politiikkaa. Unionin 
tavoitteet ovat hyvin konkreettisia, 
kuten kuukautis- ja inkontinens-
sisuojien arvonlisäveron laske-
minen. Unioni ajaa myös vanhen-
tuneen sterilisaatiolainsäädännön 
uudistamista. Edelleen tavoitteena 
on hoivavastuun oikeudenmu-

kainen jakaminen perheissä sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
vähentäminen.

Europarlamentaarikon napakat 
neuvot menestymiseen 

Euroedustaja Sirpa Pietikäinen 
puhui nasevasti ja arkailematta, 
välillä yleisöä naurattaen pitkän 
poliittisen kokemuksen suomalla 
varmuudella. Hän istuu neljättä 
kauttaan Europarlamentissa  ja sitä 
ennen hän toimi 20 vuotta kansan-
edustajana ja oli Ahon hallitukses-
sa ympäristöministerinä. Hän on 
myös Marttaliiton puheenjohtaja. 

Tasa-arvon puolesta on tehtävä 
työtä jatkuvasti, Pietikäinen koros-
ti.  Naiset tarvitsevat pärjätäkseen 
rohkeutta uskoa itseensä. Tuttuja 
ovat asetelmat, joissa nainen on 
varapuheenjohtaja, aina varalla  
ja tukee miesjohtajaa. Naiset ovat 
kilttejä ja yhteistyökykyisiä ja luo-
vuttavat miehille osan vallastaan. 
Naista voi häpeilemättä arvostella 
julkisesti. Hän on liian meikat-
tu, liian laiha, liian lihava, liian 
pukeutunut, liian aktiivinen, liian 
puhelias, liian hiljainen.  Jos hän ei 
myönny kaikkeen, hän on hankala 
akka. Mitä radikaalimpi nainen on, 
sitä vaikeampi hänen on päästä 
eteenpäin. Seuraa kritiikkiä ja par-
jaamista. Tähän on tultava muutos. 
Vahvatahtoinen mies ei koe samaa. 

- Itse olen ollut itsevarma ja 
itsepäinen, Sirpa Pietikäinen ker-
toi. – Kestän kovaakin vastustusta, 

Silla Kakkola Susanna Sulkunen Sirpa Pietikäinen Hanna Wass Merit Hietanen

Satu Hassi
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PUhEENJohTAJALTA: #100naistaeduskuntaan
Sata naista eduskuntaan. Siihen on 
tähdätty aina. Huomatkaa, se on 
vain puolet kansanedustajista, mini-
mimäärä tarvittavasta. Sen saavut-
taminen on aito mahdollisuus ja 
todellisuudessa lähempänä kuin 
milloinkaan, ulottuvillamme. Par-
haillaan eduskunnassa istuu 94 
naista. Se on enemmän kuin kos-
kaan ennen. 

Naiset ovat myös osoittaneet, 
kuinka maata johdetaan kriisien 
keskellä. Olemme pärjänneet läpi 
koronan. Eurooppalaisen sodan 
keskellä olemme yksituumaisesti 
puolustaneet maatamme. Työlli-
syystilanne on parempi kuin mies-
ten johtaessa maata. Kaikki sodat 
ja kriisit loppuvat joskus. On aika 
valmistautua sodan jälkeiseen ai-
kaan. Kuka ja ketkä ovat parhaita, 
nyt todistetusti, johtamaan tätä 
maata? Naiset. Muista äänestää. 

Meillä itsellämme on tilaisuus vai-
kuttaa tähän asiaan. 

Helsingin yhdistyksen järjestämä 
Ajankohtaisseminaari oli ohjelmal-
taan koko liittoa palveleva. Kiitos, 
Helsinki! Kiitos myös, Vilkemaan 
säätiö, matkastipendeistä meille, 
jotka tulemme kauempaa. Kaikki 
jäsenyhdistykset järjestävät tai osal-
listuvat tahoillaan vaalipaneeliin ja 
kannustavat naisia osallistumaan. 
Ennen kaikkea muistetaan ää-
nestää naista!

Tämän vuoden teema Naisliitossa 
on aktiivinen osallistuminen. Sa-
malla kun valmistaudumme vaa-
leihin, elämme tavallista arkea. 
Naisliiton työ ja uudistuminen on 
täydessä käynnissä. Tulevaisuus 
on jotain edessä näkyvää, mutta sa-
malla tässä hetkessä olevaa. Tämän 
vuoden  aikana  keskustelemme Nais-
liiton tulevaisuudesta, strategiasta 
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ja linjauksista. Millainen Naisliitto  
meillä on tulevaisuudessa? Näistä 
asioista päätetään syksyllä, mutta 
siihen mennessä pitää päämäärän 
ja aatteen kirkastua, olla selkeä. Ha-
luan, että mahdollisimman moni 
kertoo ehdotuksensa. Vaalikam-
panjat nostavat esiin niin valtakun-
nalliset kuin paikalliset asiat, mutta 
mitä ovat Naisliiton puheenaiheet 
ja teot? Nyt kaivataan rakentavaa 
keskustelua.

     Eva Tervonen
     Suomalaisen Naisliiton 
     puheenjohtaja

nousen pölystä ja jatkan taas. 
- Naiset, tehkää yhteistyötä! Yh-
teistyötä yli puoluerajojen. Sanonta 
”Akat tappelevat keskenään” ei 
pidä paikkaansa. 

Pietikäinen muistutti myös hen-
kilökohtaisen vaikuttamisen ja ver-
kostoitumisen tärkeydestä. Hän on 
itse rakentanut tukiverkostoaan 
vuosia, ja tällä hetkellä hänellä on 
EU-vaalien tukiryhmässään 4500 
henkilöä. 

Tutkijan näkökulma vaaleihin
Politiikan tutkija Hanna Wass  
Helsingin yliopistosta puhui vaa-
lien preferensseistä, katveista ja 
arvoista. Äänestäjät ovat tietoi-
sia sekä omista että puolueiden 
ehdokkaiden mieltymyksistä eri 
asiakysymyksissä ja he valitsevat 
sen pohjalta ehdokkaansa ja puo-
lueen. Toisaalta puolueet muotoi-
levat politiikkaansa vastatakseen 
äänestäjien vaaleissa ilmaisemiin 
preferensseihin. 

Vaalitilastojen mukaan puolue-
uskollisia on lähes puolet ää-
nestäjistä, liikkuvia vain neljännes. 
Äänestäjien taustalla vaikuttavat 

muun muassa identiteetti, arvot ja 
yhteiskunnallinen asema.

Mitä pelissä vaaleissa? 
Kansanedustaja ja aiemmin myös 
ympäristöministerinä sekä euro-
edustajana (2004-2014)  toiminut 
Satu Hassi (Vihr.) loi katsauksen 
naisten menestymiseen vaaleissa 
sekä naisten asemaa parantaneisiin 
lakiuudistuksiin Suomessa. 

Eduskunta on naisistunut runsaas-
sa sadassa vuodessa. Naisten 
määrä eduskunnassa kääntyi kas-
vuun toisen maailmansodan jäl-
keen. Erityisen nopeaa nousu on 
ollut 1960-luvun lopulta alkaen. 
Naisten osuus eduskunnassa rik-
koi 20 prosentin rajan vuoden 1970 
ja 30 prosentin vuoden 1983 vaa-
leissa. Vuonna 2007 meni rikki 40 
prosentin raja ja tänään ollaan 47 
prosentissa. 

Lainsäädännön uudistukset ovat 
edenneet vuosikymmenien ku-
luessa. Esimerkiksi lakia aviovai-
mon oikeudesta hallita omaisuut-
taan (1930) on seurannut joukko 
merkittäviä lakeja ja uudistuksia, 
viimeisimpinä mm. uusi avioliit-

tolaki (2017) ja perhevapaauudis-
tus (2022).  Naiset ovat nousseet 
merkittäviin asemiin, presidentiksi, 
pääministereiksi, ministereiksi, piis-
poiksi. Hellittämätön työ on tuonut 
tuloksia.  Satu Hassi muistutti kui-
tenkin, että saavutusten pysyvyys 
ei ole itsestäänselvyys. Anti-gen-
der-liikehdintä haluaa purkaa tasa-
arvotyön saavutuksia. 

Toimitusjohtaja Susanna Sulkunen 
Suomen Akateemisten Naisten Lii-
tosta rohkaisi  kommenttipuheen-
vuorossaan naisia aktiivisuuteen 
Hänen liittonsa kannustaa naisia 
ehdolle vaaleissa, antaa näkyvyyt-
tä ehdokkaina oleville jäsenilleen 
sekä kannustaa puolueita asetta-
maan naisehdokkaita ja naisia ää-
nestämään heitä. 

Tilaisuuden loppusanat lausui 
Marjukka Helenius. Viemisiksi 
seminaarilkaiset saivat vielä haus-
kan vaaalisalaatin reseptin. Suuret 
kiitokset Helsingin yhdistykselle 
onnistuneesta ja ajatuksia anta-
neesta seminaarista!

       Teksti ja kuvat: Kirsi Sand

Silla Kakkola Susanna Sulkunen Sirpa Pietikäinen Hanna Wass Merit Hietanen

Satu Hassi



JÄSENYhDISTYSTEN JÄRJESTÄMIÄ VAALIKEVÄÄN TAPAhTUMIA

Naisliiton vaaliteemana on Sata 
naista eduskuntaan. Sitä vauh-
dittivat ajankohtaiseminaarissa 
Helsingissä tutut poliitikot Sirpa 
Pietikäinen ja Satu Hassi ja muuta-
maa päivää myöhemmin Hämeen-
linnan vaalipaneelissa kahdeksan 
eri puolueita edustavaa eduskun-
tavaaliehdokasta. Kolme heistä eli 
Tarja Filatov, Lulu Ranne ja Mirka 
Soinikoski ovat jo kansanedustajia, 
muut viisi Pirkko Juurus, Helena 
Lehkonen, Kristiina Ruuskanen, 
Hannele Saari ja Tuija Saloranta 
vahvasti siksi pyrkiviä. Ehdokkaita 
tenttasi Hämeen Sanomien pää-
toimittaja Tuulia Viitanen, jonka 
Hämeenlinnan yhdistyksen ykkös-
naiset Ritva Karinsalo ja Pirkko 
Keskinen olivat hyvin evästäneet.   

Niinpä kysymykset olivat varsin 
ajankohtaisia ja naiskuulijoita kiin-
nostavia: Miksi naisen euro pysyy 
vuosikymmenestä toiseen 84–87 
sentissä? Miten oppimistulokset 
saadaan nousuun? Entä kestävyys-
vaje, miten se paikataan?  Pitäisikö 
jokaisessa kunnassa olla täyden 
palvelun sotekeskus? Miten hoiva-
alan tulevaisuus turvataan? Valtio 
velkaantuu vauhdilla, mitä leik-
kauksia on tehtävä ensi kaudella? 

Lopuksi sivuttiin myös Naisliiton 
tämän vuoden hanketta, Saavutet-

4

SoPUISA VAALIPANEELI 
hÄMEENLINNASSA  

tavuus-projektia, digipalveluihin 
liittyvällä kysymyksellä ja mainit-
tiin myös ikäihmisten asiointiin liit-
tyvät ongelmat. Molemmista olisi 
kuunnellut enemmänkin, mutta 
aika loppui. Silti on annettava kii-
tos niin paneelin vetäjälle kuin 
vastaajille: puolessatoista tunnissa 
kuulimme hengästyttävän määrän 
hyviä vastauksia ja ehdotuksia 
ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Vaalipanelistit tuntuivat olevan 
hyvin valmistautuneet tuleviin 
vaaleihin. Eikä heidän välillään 
suuria vastakkaisuuksia juuri ol-
lut. Ja jos oli, toista ei lähdetty 
mollaamaan, vaan puhuttiin si-

vistyneen kohteliaasti ja jopa yh-
dyttiin toisen mielipiteeseen. Eräs 
kuulija totesikin jälkeen päin, että 
kovin hampaattomia hämäläiset 
naisehdokkaat olivat. Itse pane-
listit olivat sen sijaan yhtä hymyä 
tyhjentäessään vaalipöytiään ja 
käydessään yhteiskuvaan. 

Oman mietintämyssyyni jäi, kenel-
le näistä kahdeksasta energisestä 
naisesta annan ääneni. Vai jollekin 
muulle? Olisi upeaa, jos Suomi saisi 
tänä vuonna eduskuntaan ei vain 
sata vaan 101 naista!

     Teksti: Maija Kauppinen 

Vaalipaneelin jälkeen eduskuntavaaliehdokkaat kokoontuivat yhteiskuvaan Naisliiton julisteen 
eteen. Vasemmalla Tuija Saloranta (Nyt Liike), Kristiina Ruuskanen (Keskusta), Tarja Filatov 
(SDP), Mirka Soininkoski (Vihreät), Helena Lehkonen (Kokoomus), Pirkko Juurus (Vasemmisto), 
Hannele Saari (Kristilliset) ja Lulu Ranne (Perussuomalaiset). – Kuva: Maija Kauppinen.      

Vaalikevät 2023 on Suomalaisen Naisliiton jäsenyhdistyksissä aktiivista toiminnan aikaa. Yhdistyk-
set  ovat järjestäneet ja järjestävät kotikaupungissaan vaalipaneelitilaisuuksia, joissa nostetaan esil-
le ajankohtaisia kysymyksiä. 

Helsingin yhdistys, joka 
organisoi  jo helmikuun al-
kupuolella Naisliiton vaali-
aiheisen Ajankohtaissemi-
naarin, järjesti vielä oman 
yhdistyksensä vaalipaneelin 
helmikuun jäsenillassa 22.2.  

Vieraina  olivat nuoret poli-
tiikan tekijät Nea Nätti-
nen (Kok.), Elisa Gebhard 

Helsingin yhdistyksen vaalipaneeli 22.2.
(SDP), Tuuli Kousa (Vihr.) ja 
Laura Jokela (PS). Keskuste-
lussa olivat  esillä Naisliiton 
teemat Hyvinvointivaltion 
tulevaisuus ja Turvallinen 
Suomi naisille.

Teksti ja kuva: 
Pirjo Julin 

Paneelissa Nea Nättinen, Elisa Gebhard, Tuuli Kousa ja Laura Jokela
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Vaasassa pidetään YHTEISKUN-
TA SAAVUTETTAVAKSI! -vaa-
lipaneeli 16.3.2023.  Tilaisuuden 
järjestää Vaasan Suomalainen 
Naisklubi yhteistyössä vaasalaisten 
eläkeläisjärjestöjen kanssa (Vaasan 
eläkeläiset, Vaasan eläkkeensaajat 
ja Vaasan kansalliset seniorit). 

Tilaisuudessa  tuodaan yhteisin 
voimin eduskuntavaaliehdokkai-
den tietoon huolia ja kysymyksiä 
koskien digitalisaatiota, hoivaa, 
asumista ja muita oleellisia ikäih-
misten hyvinvointiin liittyviä kysy-
myksiä.

Vaalipaneelissa alustaa Suoma-
laisen Naisliiton Saavutettavuus-
projektin puheenjohtaja, toimittaja 
Kirsti Pohjonen otsikolla  Digitali-
saatiovauhti -pysymmekö mukana?  

Erityisasiantuntija Marjut Vuore-
la kertoo  Vanhusasiavaltuutetun 
toiminnasta sekä siitä, miten toimi-
taan toisen puolesta esim. suomi.
fi-palveluissa. Kommenttipuheen-
vuoron käyttää Naisliiton Saavu-
tettavuus-projektin jäsen, toimittaja 
Pirkko Keskinen.

Paneeliin kutsutaan yksi edustaja 
jokaisesta Vaasan vaalipiirin puo-
lueesta, joka asettaa vaaleissa oman 
ehdokkaansa.

Kertyneitä kokemuksia ja ryhmän 
koostamia kysymyksiä panelis-
teille esittävät Vaasan Suomalai-
sen Naisklubin hallituksen jäsenet 
Pirkko Koskiahde ja Eila Nyby. 

Tilaisuus on klo 17-20 eläkeläisten 
tomintakeskuksessa os. Ajurinkatu 
14, Vaasa.

Huoli ikääntyneiden selviytymi-
sestä on päivänpolttava

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, 
jonka tehtävänä on seurata ja arvioi-
da ikääntyneiden asemaa ja oikeuk-
sien toteutumista, lainsäädäntöä 
ja päätöksentekoa, on todennut 
(Gerontologia-lehti 11.4.2022), että 
suomalaisten ikäsyrjintä näkyy kaik-
kien palvelujen aliresurssointina. Hän 
on myös todennut, että pahim-
millaan digitalisaatio sulkee palve-
lujen ulkopuolelle juuri ne ihmiset, 
jotka tarvitsisivat apua eniten.
Tilastokeskuksen mukaan (Geron-
tologia-lehti 4/2020) suuri enem-
mistö yli 75-vuotiaista on internetin 
ja samalla sähköisen palvelujärjes-
telmän, kuten digitaalisten so-
siaali- ja terveyspalveluiden, ulko-
puolella.
       Teksti: Soile Hakola

Oulun seudun Naisjärjestöt Yh-
teistyössä - NYTKIS ry  järjesti 
vaalipaneelin torstaina 23.2.2023 
klo 17 Aleksinkulman juhlasalissa 
Oulussa. Mukana järjestelyissä oli 
Suomalaisen naisliiton Oulun osas-
to.

Kaikki Suomessa rekisteröidyt 
24 puoluetta saivat kutsun ja mo-
net niistä  lähettivät edustajansa 
paneeliin. Eduskunnan ulkopuoli-
sista puolueista osallistui  vuonna 
2021 rekisteröity Kristallipuolue. 

Osallistuvien henkilöiden joukossa 
olivat mm. entinen sosiaali- ja ter-
veysministeri, FM, sairaanhoitaja 
Pirkko Mattila (KESK), sekä Oulun 
kaupunginhallituksen jäsen, FM, 

opettaja Jessi Joke-
lainen (VAS), Oulun 
kaupunginvaltuuston 
2. varapuheenjohtaja, 
LT, työterveyshuol-
lon erikoislääkäri 
Saija Hyvönen (PS), 
Oulun kaupunginval-
tuuston jäsen, ekono-
mi (KTM) ja tans-
sinopettaja (AMK) 
Miina-Anniina Heis-

YhTEISKUNTA SAAVUTETTAVAKSI ! -vaalipaneeli  VAASASSA  16.3.

oulun vaalipaneeli 23.2.2023
Tornion yhdistyksellä on 15.3.2023 
klo 17.00 eduskuntavaaliehdok-
kaiden vaalipaneeli Åströmin kar-
tanossa, os. Keskikatu 26, Tornio. 

Tilaisuuteen on kutsuttu naisehdo-
kas Lapin vaalipiirin eri puolueista 
ja Lapin Sitoutumattomista. Tähän 
mennessä ovat ilmoittaneet osallis-
tumisen Kokoomuksen, Keskustan, 
Sosialidemokraattisen ja Vasemm-
istoliiton naisehdokkaat. 

Yhdistys viettää samalla Minna 
Canthin ja tasa-arvon päivää vaa-
lipaneelin merkeissä. Ehdokkaille 
lähetetään yksi tai kaksi kysymystä 
mm. tasa-arvosta ja pyydetään 
etukäteen valmisteltu puheenvuo-
ro. Muita aiheita ovat muun muas-
sa saavutettavuus ja hyvinvointi.

Teksti: Marja-Riitta Tervahauta

Tornion vaalipaneeli 15.3.

kanen (SDP), varavaltuutettu, 
kaupunginhallituksen varajäsen, 
rakennuslautakunnan jäsen, YTK 
Marjo Tapaninen (VIHR), Oulun 
kaupungin museoiden ja tiede-
keskuksen johtaja, DI Jonna Tam-
minen (KOK), LT, silmätautien 
erikoislääkäri Merja Hurskainen 
(KD), tietotekniikan insinööri Anu 
Åman (LIIK) Limingasta ja hyvin-
vointialan opiskelija Anu Huusko 
(KRISTALL)  Oulusta. Kaikki 
ovat ehdolla eduskuntavaaleissa 
2.4.2023.

Paneelin juonsi pedagoginen johta-
ja, positiivisen johtamisen mentori 
Raija Näppä.

    Teksti: Pirkko Pietiläinen 
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KIRJASTo TIEDoTTAA
Lucina Hagmanin syntymästä tulee kuluneeksi 170 vuot-
ta tänä vuonna. Lucina Hagman syntyi 5. kesäkuuta 1853 
Kälviällä Keski-Pohjanmaalla. Hän oli perustamassa Suom-
alaista Naisliittoa, Marttaliittoa ja Naisasialiike Unionia. 

Juhlavuoden kunniaksi on kirjastotoimikunta koonnut näyt-
telyn Aurorankadulle. Lucina on kirjoittanut mm. elämäker-
ran Minna Canthista ja teoksen, jossa Lucina Hagman kertoo 
lapsuudestaan Kälviällä.

Teksti ja kuva: Raili Ilola

MINNA CANTh -SEMINAARI 5.5.2023 hELSINGISSÄ
Tervetuloa Minna Canth -semi-
naariin! 

Kevään Minna Canth -seminaa-
ri rakentuu Lucina Hagmanin 
ympärille. Kuka oli Lucina Hag-
man? Minkälainen ihminen? Mikä 
oli tärkeää hänelle? Me naisliit-
tolaiset tunnistamme hänet Suo-
malaisen Naisliiton huoneiston 
seinällä tuimailmeisen ja komea-
ryhtisen naisen kuvana. 

Lucina Hagman perusti yli sata 
vuotta sitten yhdistyksen nimel-
tään ”Sivistystä kodeille”. Nimi 
muutettiin venäläishallinnon takia 
vähemmän sivistävältä kuulosta-
vaksi, samoilla periaatteilla toimi-
vaksi  Marttaliitoksi. 

Toinen, yli sata vuotta aikaa kestä-
nyt Lucina Hagmanin aikaansaa-
ma yhdistys on Suomalainen Nais-
liitto. 

Luovuttuaan Suomen Naisyhdis-
tyksestä Lucina Hagman siirtyi 
vastaperustettuun Naisasialiitto 
Unioniin, sen ensimmäiseksi ja 
myöhemmin kolmanneksi puheen-
johtajaksi.  

Aktiivinen Lucina Hagman oli pe-
rustamassa Naisten Ääni -lehteä ja 
kirjoitti siihen paljon. Hän ajoi nais-

pappeutta, osallistui Raittiuden 
Ystävien ja Rauhanliiton toimin-
taan ja oli intohimoinen yhteiskas-
vatuksen esitaistelija. 

On selvää, että hän arvosti suu-
resti Minna Canthia, jonka opiske-
lutoveri hän oli ollut Jyväskylässä. 
Heidän  kirjeenvaihtonsa jatkui 
elinajan ja Hagman kirjoitti Cant-
hin elämänkerran.  

Mitä periaatteita ja tavoitteita Luci-
na Hagman halusi toteuttaa näiden 
kolmen yhdistyksen, Marttojen, 
Naisliiton ja Unionin kautta? Ja 
mitä ainutlaatuisen aikaa kestävää 
hänen ja muiden mukaan tullei-

den naisten ajatuksissa oli, kun ne 
kantavat vielä yli sadan vuoden 
päähän? 

Seminaari on Naisliiton histo-
riassa ainutkertainen: toteutamme 
sen näiden kolmen järjestön 
yhteistyönä. Kukin nostaa valon-
heittimien loisteeseen ”oman Ci-
nansa”, sen intohimon, jolla hän ajoi 
tämän järjestön perustavoitteita. 
Samalla siirrytään tähän päivään 
ja pohditaan, minkä perustajansa 
kerimän punaisen langan avulla 
järjestö on säilyttänyt elinvoimansa 
ja miten se tänään toteuttaa, täysin 
muuttuneessa maailmassa, Lucina 
Hagmanin muokkaamia ajatuksia. 

Tule Helsinkiin tutustumaan Lu-
cina Hagmaniin ja sisarjärjestöihin 
perjantaina 5.5.2023 klo 12–16. 
Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Teksti: Anneli Mäkinen
 

SUOMALAISEN NAISLIITON 
KEVÄTKOKOUS 6.5.2023

SNL:n sääntömääräinen kevät-
kokous järjestetään 6.5.2023 
Helsingissä. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin.

Lucina Hagman 
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TULOSSA kesän ja syksyn tapahtumia
Suomalaisen Naisliiton 
KESÄPÄIVÄT 
Minnan 
Kuopiossa 
23.-26.7.2023

SYKSYLLÄ VAASAAN!
SUOMALAINEN NAISLIITTO 
kokoontuu Vaasaan lokakuussa.
-  Syyskokous la 7.10.2023
-  Syysseminaari su 8.10.2023

Tarkempia tietoja kevään aikana.
Järjestävät Suomalainen Naisliitto 
ja Vaasan Suomalainen Naisklubi.

MINNA-PALKINTo JAETAAN SYKSYLLÄ 2023 KoLMANNEN KERRAN

Suomalainen Naisliitto ry:n vuon-
na 2019 perustama Minna-palkin-
to jaetaan syksyllä 2023 kolman-
nen kerran. Opetusneuvos Hilja 
Vilkemaan Stipendisäätiön rahoit-
tama palkinto jaetaan joka toinen 
vuosi naiselle tai naisryhmälle, 
joka Minna Canthin tavoin edistää 
tasa-arvoa teoillaan, puheillaan, 
tutkimuksillaan tai taiteellaan. Jo-
kaiselle palkintokaudelle Suoma-
lainen Naisliitto määrittelee omat 
palkintokriteerit ja asettaa palkin-
totyöryhmän.

Vuonna 2023 Minna-palkinnon ja-
kokriteerit ovat:

Palkinnon saajana on yksittäinen 
henkilö, ryhmä tai organisaatio, 
jonka toiminta tai aikaansaannos 
perustellusti täyttää jomman kum-
man oheisista kriteereistä: 

 
1)      Kriteeri
on valtakunnallinen tai alueellinen 
innovaatio, aloite tai teko, joka hel-
pottaa ikäihmisen arjen sujuvuutta

2)      Kriteeri
on valtakunnallinen tai alueelli-
nen innovaatio, aloite tai teko, joka 
edistää tyttöjen/naisten yhteiskun-
nallista osallistumista 

Jäsenyhdistykset tai yksittäiset 
jäsenet voivat ehdottaa 31.5.2023 
mennessä Minna-palkintoraadille 
(yhteyshenkilö Ritva Karinsalo) 
palkittavaa henkilöä, ryhmää tai 
organisaatiota. Palkintoraati käsit-
telee ehdotukset 1.7.2023 mennessä 
ja ilmoittaa valinnan tuloksesta 
Suomalainen Naisliitto ry:n halli-
tukselle.

Minna-palkinnon suuruus vuonna 

2023 on 5000 euroa. Jos palkittavia 
on useita, palkintosumma jaetaan 
palkittavien kesken.

Vuonna 2019 Minna-palkinto 
jaettiin tietokirjailija, FT Minna 
Maijalalle. Vuonna 2021 Minna-
palkinnon jakoivat kätilö-sairaan-
hoitaja, kansanterveystieteen mais-
teri, väitöskirjatutkija Mimmi 
Koukkula Nurmijärveltä ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan asiantun-
tija Elina Viitasaari Vaasasta.

Marianna Rossi
Suomalaisen Naisliiton tiedottaja 

KUva oikealla: Syysseminaari järjestetään 
Vaasan kauungintalon upeassa juhlasalissa. 
Kuva Kirsi Samd

Vähän ennakkotietoa heinä-
kuun kesäpäivien ohjelmasta: 

Käyntikohteina  ovat  Kulttuu-
rikeskus Kanttila, Korttelimuseo ja 
Suomen ortodoksinen kirkkomu-
seo. Luvassa on myös käynti ke-
säteatterissa, risteily Kallavedellä ja 
vierailu viinitilalle. Käymme myös 
Kuopion torilla, Minna Canthin 
patsaalla sekä haudalla ja kierto-
ajelulla Kuopiossa.

Kesäpäivien majoitus Sokos Ho-
tel Puijonsarvessa. Vilkemaan sti-
pendisäätiö ja Naisliitto tukevat ke-
säpäiviä. Ohjelmasta vastaa Tor-
nion yhdistys.

Tarkemmat tiedot jäsenistölle maa-
liskuussa.

Teksti: Raili Ilola

Kuva vasemmalla: 
Kanttila on yksi kesäpäivien käyntikohteista.
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Presidentin puoliso Ester Ståhl-
berg - lastensuojelun vaikuttaja 
ja presidentti-instituution uran-
uurtaja

Helsingin yhdistyksen kevät-
kauden ensimmäisessä jäsenillassa 
18.1.2023 VTT Marjaliisa Hentilä 
piti alustuksen tasavallan ensim-
mäisen presidentin puolison Ester 
Ståhlbergin elämästä. Ester Ståhl-
berg oli aktiivinen kirjailija, toimit-
taja ja opettaja. Ester Ståhlbergillä 
oli tärkeä rooli lastensuojelun vai-
kuttajana aikana, jolloin maassa oli 
sisällissodan jälkeen iso määrä or-
polapsia, mutta ei lainkaan lasten-
koteja. Orpolapset myytiin huuto-
laisina taloihin, jotka halvimmalla 
suostuivat heistä huolehtimaan. 
Ester Ståhlberg piti tärkeänä, että 
kerjäävät lapset saadaan hoitoon 
ja kouluun. Hän perusti vuonna 
2022 Koteja Kodittomille Lapsille -yh-
distyksen, joka oli Pelastakaa Lapset 
ry:n edeltäjä. 

Suomen tasavallan ensimmäisenä 
presidenttiparina vuosina 1919-
1925 Kaarlo Juho ja Ester Ståhl-
berg olivat presidentti-instituution 
uranuurtajia, sillä tasavalta oli val-
tiomuotona uusi. Ester Ståhlberg 
omistautui koko sydämestään en-
simmäisen naisen asemaan. Hän 

hELSINGIN YhDISTYS

JÄSENYhDISTYKSET TIEDoTTAVAT

loi pitkään jatkuneita perinteitä 
presidentinlinnan seuraelämälle. 

Ester Ståhlberg loi uraa myös kir-
jailijana. Hänen kirjallisesta tuotan-
nostaan merkittävimpänä pidetään 
kaksiosaista Mathilda Wreden 
elämäkertaa. Alustuksen jälkeen 
Aurorankadulla käytiin vilkas kes-
kustelu Ester Ståhlbergin merkityk-
sestä monipuolisena vaikuttajana 
tasavallan alkuaikoina.

Marjaliisa ja Seppo Hentilä ovat 
kirjoittaneet Kaarlo Juho ja Ester 
Ståhlbergin elämästä kirjan Tasaval-
lan ensimmäiset, joka kertoo millä ta-
valla Ståhlbergit rakensivat Suomeen 
presidentti-instituutiota ja miten he 
tekivät sitä yhdessä ja suunnitelmal-
lisesti.

Anti-genderiä ja feminististä ulko-
politiikkaa

Feministinen keskustelupiiri on 
alkuvuonna jatkanut pohdintaa 
anti-genderistä jatkona viime mar-
raskuussa järjestetylle seminaarille, 
jossa etsittiin vastauksia anti-gender 
-ilmiöön. Helsingin yhdistys toteutti 
seminaarin yhteistyössä Eurooppa-
naiset ry:n, Naisasialiitto Unionin ja 
NYTKIS ry:n kanssa.

Helmikuun feministisessä kes-

kustelupiirissä aiheena oli femi-
nistinen ulkopolitiikka, johon 
ulkoministeriön kehityspolitii-
kan neuvonantaja Katja Tiilikai-
nen johdatti keskustelupiiriläiset 
saaden aikaan vilkkaan keskuste-
lun feministisen ulkopolitiikan tu-
levaisuudesta Suomessa.

     Teksti: Pirjo Julin

Kuvassa Marjaliisa 
Hentilä  (oik.) ja Mai 
Anttila. Kuva Pirjo Julin

Kevään toimintaa

Tammikuussa lukupiirimme tutus-
tui Nobel-palkinnon voittaneen 
Annie Ernoixin tuotantoon. Kir-
jat Vuodet, Isästä ja Äidistä nosti-
vat vahvoja tunteita ja muistoja 
lapsuudestamme ja yhteiskunnal-
lisista tapahtumista Suomessa 
samoihin aikoihin. Oliko Suomi 
luokkayhteiskunta ja onko se nyt? 
Kiihkeänä kävi keskustelu, kuiten-
kin toistemme näkemyksiä ja koke-
muksia kunnioittaen.

Kirjailijavierailut

Vaalipaneelin jälkeen jatkamme 
muuta kevään tavoitteiden toteutta-
mista. Tutustumme paikallisiin kir-
jailijoihin ja heidän tuotantoonsa. 
Oma jäsenemme Aino Krohn aloit-
ti sarjan. Hänen jo pienenä tyttönä 
alkanut intonsa kirjoittaa, huipen-
tui syksyllä runoteoksen Mustaras-
tas on minunkin nimeni -julkaisuun. 
Ainon runot ovat havaintoja muis-
tamisesta, unohtamisesta, ajasta ja 
ihmisestä. Ne herättivät monen-
laisia tunteita ja tunnelmia salon-
gissa. Saimme valita koskettavim-
mat runot, joita Aino luki meille. 
Esikoisrunoilija Aino voitti YLE:n 
ja Suomen Luonnon päivän säätiön 
luontorunokilpailun 2020. 

Kirjailijasarja jatkuu ja saamme vie-
raaksi pitkään vankilanjohtajana 
toimineen Kaisa Tammen. Hänen 
kirjansa Naisvankilan pomo on nyt 
lukulistalla. Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä kirjaston kanssa 9.3. ja 

hÄMEENLINNAN 
YhDISTYS



9

se on avoin jäsenien lisäksi muille-
kin. 

Kolmas paikallinen kirjailijavie-
raamme on suojelujohtaja An-
neli Jussila. Pentti Linkola lienee 
koko maassa tuttu toisinajattelija. 
Saamme kuulla elämästä Linkolan 
rinnalla ja luonnonsuojelusta laa-
jemminkin. Tilaisuus on tarkoitettu 
jäsenille.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään 22.3. Kumppanuustalolla. 
Vuosikokousesitelmän aiheena on 
palvelujen saavutettavuus Kanta-
Hämeessä ja digipalvelut ikäihmis-
ten näkökulmasta.

Retki

Toukokuussa suuntaamme Tam-
pereelle. Siellä kuljemme opastet-
tuna naisarkkitehti Wivi Lönnin 
suunnittelemiin rakennuksiin tu-
tustuen. Lukupiiri on aikaisemmin 
tutustunut Lönnin tuotantoon ja 
elämäkertaan.

Päivä pitenee ja valo voittaa. Ke-
vättä kohti siis mennään. Liiton 
kevätkokoukseen osallistumme 
ja odotamme kovasti yhteistä ke-
säretkeä Kuopioon. Kaatuneita 
kotisivuja korjataan ja toivottavasti 
päästään tässä konkreettisessa saa-
vutettavuusongelmassa eteenpäin.

     Teksti: Ritva Karinsalo

JYVÄSKYLÄN oSASTo
Terveisiä Jyväskylästä! Me täällä 
elämme vaihtelevissa olosuhteissa: 
jonain päivänä vesi virtaa ja tar-
vitaan kumisaappaita, sitten taas 
pakkanen paukkuu ja jäädyttää tiet 
ja jalkakäytävät.

Talvella tapahtumia on vähän, 
mutta jotakin sentään. Täällä on ol-
lut helmikuussa Työväen kulttuu-
ritapahtuma Jyväskylän Talvi, joka 
pitää sisällään muun muassa puo-
luejohtajien vaalipaneelin, Vanhan 
kirjan talvi 30 v. – kirjallisuuspa-
neelin ja musiikkitapahtumia.  Ta-
pahtuma kerää vuosittain n. 10 000 
osallistujaa.

Jyväskylässä on myös aivan uusi 
tapahtuma  WinterLight, joka on 
jatkoa syksyn Valon kaupunki 
-tapahtumalle. WinterLight on 
hiihtolomaviikoilla 18.2.-5.3. Pa-
viljongissa sisätiloissa pidettävä 
maksullinen valotapahtuma, joka 
sisältää kansainvälistä ja kotimais-
ta valotaidetta.

Me käymme myöskin yliopistolla 
kuuntelemassa Ikääntyvien ylio-
piston yleisöluentoja keskiviikkoi-
sin. Luennoitsijat ovat eri elämän-
alueilta, esim. emerituspiispa Eero 
Huovinen yhden mainitakseni. 
Yliopiston on suunnitellut ark-
kitehti Alvar Aalto.

Ruumiin kulttuuria harrastamme 
luistelemalla Jyväsjärven jäällä, 
missä on kaupungin tekemä luis-
inrata, toivottavasti riittää pak-
kassäitä. Kaikille kauniita kevät-
päiviä !

     Teksti: Irmeli Saari

oULUN oSASTo
Esitelma yksinäisyydestä herätti 
tunteita ja vilkasta keskustelua 
Oulussa 

Vilkas puheensorina Aleksinkul-
man Myllynurkassa 19.1.2023 osoit-
ti, että me 16 osallistujaa olimme jo 
innolla odottaneet kuluvan vuo-
den ensimmäistä jäseniltaamme. 
Makoisista kahvipöydän antimis-
ta nauttiessamme puheenjohta-
jamme Tiina esitteli meille illan esi-
telmöitsijävieraamme Aaltje (Ata) 
Bosin Oulu International Women’s 
Clubista. Oulu International Wo-

men’s Club on toiminut Oulussa 
jo vuosia ja aloitti näin yhteistyön 
SNL:n Oulun osaston kanssa.

Ata Bos käsitteli esityksessään 
yksinäisyyttä sekä omaa yksinäi-
syystutkimustaan (Theory of Lone-
liness). Alkusysäyksenä tutkimuk-
selle olivat olleet hänen omat 
kokemuksensa. Ata Bos muutti 
miehensä ja lastensa kanssa Ou-
luun noin 20 vuotta sitten ja totesi, 
että uudessa ympäristössä ei ollut 
helppoa luoda verkostoja. Kielen 
oppiminen sekä työpaikan saanti 
olivat suuri haaste. Niinpä Ata Bos 
päätti aloittaa jatko-opinnot ylio-
pistossa ja valitsi tutkimusaiheek-
seen yksinäisyyden.

Yksinäisyys voi Ata Bosin mukaan 
ilmetä sosioekonomisena, emotio-
naalisena, biologisena tai poliittise-
na. Yksinäisyys on subjektiivinen 
kokemus, joka on aina kivuliasta 
ja stressiä aiheuttavaa. Jokainen 
meistä tuntee jossain elämänsä 
vaiheessa yksinäisyyttä esimerkiksi 
menettäessään läheisensä tai vaih-
taessaan työpaikkaa tai asuinpaik-
kaa. Jos henkilö ei tässä vaiheessa 
saa tukea ja kuuntelijaa, yksinäi-
syys voi muuttua krooniseksi, 
joloin siitä ulospääsy on entistä 
vaikeampaa.

Tunteista puhuminen ja kaikkien 
kuunteleminen on siis tärkeää.

Ata Bos kysyi, kuinka moni meistä 
on kokenut joskus yksinäisyyttä. 
Kaikkien kädet nousivat. Ata Bosin 
mukaan yksinäisyys onkin ilmiö, 
joka liittyy ihmisenä olemiseen.
Lisätietoa tutkimuksesta: Aaltje 
(Ata) Bos, ContextCare
www.context-care.com 

     Teksti: Marianna Rossi

Ata Bos luennoi yksinäisyydestä. 
Kuva Marianna Rossi 

Jo    lapsuuden koke-
mukset   voivat 
aiheuttaa riskiteki-
jöitä yksinäisyyden 
kokemiselle. Jos 
lapsena ei tule kuul-
luksi tai vaikeista 
asioista ei perheessä 
puhuta, voi tämä lisätä 
riskiä myöhemmälle 
yksinäisyyden koke-
mukselle. 
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VAASAN SUoMALAINEN 
NAISKLUBI

Minna Canthin tasa-arvon päivä 
Oulussa
 
Suomalaisen Naisliiton Oulun 
osasto ja Oulun seudun NYTKIS 
järjestävät yhteistyössä yleisöti-
laisuuden sunnuntaina 19.3.2023 
klo 14. Oulun 10. Tähtiemo valitaan 
tässä tilaisuudessa.

Luennoitsijan, tutkijatohtori, KT 
Helena Louhelan aiheena on Sek-
suaalinen väkivalta – moniulotteisesti 
elämässään haavoittuneiden tyttöjen 
tutkimus.

TERVETULOA Oulun Palvelualan 
Opistoon (OPAO), Teuvo Pakkalan 
katu 15, 90130 Oulu.

Oulun naisliittolaisiten vuoden 2023 ideointia 
työpajassa jäsenkyselyn pohjalta. 
Kuva Tiina Tervaskanto-Mäentausta

ToRNIoN YhDISTYS
Torniolaisten jäsentapaamisten 
teemat

Torniolaisten jäsen-
tapaamisen ideoiden 
yhteenvetoa. Kuva: 
Telma Hihnala. 

Vuosi 2023 aloitettiin Tornios-
sa jäsentapaamisella 18.1.2023 
Åströmin kartanossa. Kokoontu-
misen tarkoituksena oli samalla 
ideoida jäseniltojen vuoden teemo-
ja. Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun yhdessä päätimme niiden 
sisällöistä pienryhmissä. 

Toukokuussa tutustutaan Tornion-
laakson puutarha & unelmat -yri-
tykseen, jossa viljellään ja myydään 
pohjoisiin oloihin sopivia puita, 
pensaita ja perennoja. On yleisesti 

Muistelulaatikoita palvelu-
koteihin

Vaasan suomalainen Naisklubi on 
vuosien ajan vieraillut pari kertaa 
kuukaudessa kahdessa vaasalaises-
sa muistisairaiden palvelukodissa. 
Käymme asukkaiden kanssa ulko-
na, pelaamme bingoa, järjestämme 
levyraateja, vohvelikestejä, käsi-
hoitoja. Meitä on yleensä neljästä 
yhdeksään naisklubilaista näillä 
vierailuilla.

Viime vuonna kysyimme palve-
lukodin hoitajilta, mitä voisimme 
tehdä enemmän ja miten voisimme 
auttaa heitä paremmin heidän 
työssään. Saimme kaksi konkreet-

tunnettua, että kasvit luovat hyvän-
olontunnetta. 

Syksyn kahden jäsentapaamisen 
teemaksi valikoitui hyvinvointi. 
Kutsutaan Lapin hyvinvointialu-
een hallituksen jäsen kertomaan 
uuden organisaation kuulumisista. 
Myöhemmin syksyllä terveyteen 
liittyvä luento. 

Vietämme Minna Canthin päivää 
ja tasa-arvon päivää vaalipaneelin 
puitteissa.

Pirteän illan päätteeksi saimme 
herkutella Riitan valmistamasta 
riistakeitosta.

     Teksti: Raili Ilola   

tista toivomusta: levyraadissa tar-
vittavat numerokyltit ja muistelu-
laatikot.

Vaneriset numerokyltit (viitonen 
toisella puolella ja kymppi toisella) 
annoimme joululahjaksi. 

Tammikuun jäsenillassa leik-
kasimme vanhoista lehdistä meille 
kaikille muistoja herättäviä kuvia ja 
liimasimme niitä korttien molem-
mille puolille. Nämä kortit lami-
noimme ja laitoimme kauniisiin 
laatikoihin, joka osastolle oman. 

Lisäksi keräsimme jäseniltämme 
lapsuus- ja nuoruusvuosien esi-
neitä vanhan ajan matkalaukkuun. 
Laukun avautuessa muistoja tul-
vahtaa mieleen.

Muistelulaatikot  ja -matkalaukun 
lahjoitimme ystävänpäivänä. Ne 

saivat kovin myönteisen vastaan-
oton ja menivät heti aktiiviseen 
käyttöön. Hoitajat olivat mielissään 
ja tyytyväisiä näistä ”työkaluista”, 
jotka auttavat kontaktin saamises-
sa ja keskustelun herättämisessä 
muistisairaiden kanssa. 

Muistelukorttien askartelua. Kuva Marjut Berglund.
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UUSIA oNNITTELU- JA SURUADRESSEJA

Kuvat ohessa: Heljä Majamaa. 
Adressien kansikuvat on valokuvannut Hans Björknäs.  Adressien layout 
Mari-Johanna Kettula, toimitus Kirsi Sand

Teatterikäynti ja muuta kevään 
ohjelmaa

Maaliskuussa Vaasan Naisklubin 
ryhmä käy Vaasan kaupungin-
teatterissa. katsomassa tuoreel-
taan Fredrika Runebergista ker-
tovan näytelmän Fredrika R.  
Näytöspäivänä päästään ennen 
näytöstä kuuntelemaan teosesit-
telyä, jossa tekijät, kirjailija Anneli 
Kanto ja ohjaaja Heini Tola, kerto-
vat näytelmän sisällöstä.  

Naisklubin tulevat jäsenillat tarjoa-
vat kiinnostavaa ohjelmaa. Maa-
liskuun alussa kuullaan esitelmä 
Vaasaan rakennettavan uuden 
asuinalueen Ravilaakson synnystä. 
Loppukuusta  kerrotaan rintojen 
omatarkkailusta ja rintasyövän 
hoidosta. Toukokuussa pereh-
dytään Tipulan eli Vaasan tyttöly-
seon vaiheisiin. Kevätkauden päät-
teeksi tehdään kevätretki. 

     Teksti: Marjut Berglund

Vanhoja valokuvia lapsuus- ja kouluvuosilta, 
kuvia elämästä kaupungissa ja maaseudulla 
menneinä vuosikymmeninä ja paljon muita 
muistoja on vaasalaisten palvelukodeille 
tekemissä muistelukorteissa.
Kuva Marjut Berglund

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan 
Stipendisäätiö on teettänyt on-
nittelu- ja suruadresseja. Onnit-
teluadresseja on kaksi erilaista, 
molemmissa on yksi tekstitön si-
sälehti. Suruadressissa on neljä eri-
laista sisälehteä, joista kolmessa on 

runoteksti ja yksi ilman tekstiä. 

Adressin hinta on 15 euroa + pos-
titusmaksu. Adresseja voi kysyä 
Naisliiton toimistosta, sähköposti 
toimisto@suomalainennaisliitto.fi. 

Uusi mielipidepalsta. Naisliitto-
lainen, kirjoita mieltä askarrut-
tavista, ajankohtaisista kysy-
myksistä!

TASA-ArVoMUSEo 
PUUTTUU SUOMESTA

Mitä mieltä sinä olet? Tarvitaanko 
Suomeen tasa-arvomuseo? Suoma-
laisen Naisliiton hallituksen mielestä 
vastaus on ”kyllä”.

   ”Kiitos viestistäsi ja kiinnos-
tavasta ehdotuksestasi Suomeen 
perustettavasta tasa-arvomuseosta. 
Mielestäni ideasi on hyvä. Toivotan 
onnea ja menestystä hankkeelle!” 
Thomas Blomqvist, Pohjoismaisen 
yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

   ”Kuulostaa erinomaiselta idealta. 
Se voisi samalla kertoa olemassa ole-
vista tasa-arvon innovaatioista.” 
Eva Biaudet, kansanedustaja.

   Ei ole sattuma, että hallituksessa 
on nuoria naisministereitä, jotka 
ovat omalla sitkeällä yrittämisellä 
nousseet politiikan huipulle vaa-
timattomista lähtökohdista huoli-
matta maassa, jossa kaikilla on mah-
dollisuus opiskella joka asteella ja 
vieläpä ilmaiseksi. Ei ole myöskään 
sattuma, että brittiläinen Financial 
Times nimesi äskettäin pääministeri 
Sanna Marinin yhdeksi maailman 
vaikutusvaltaisimmista naisista. 

   Mutta tätä ennen oli talsittu pitkä 
tie kohti tasa-arvoa. Oli ollut vas-
toinkäymisiä sekä jarrutuksia, nais-
ten vähättelyä, tytöttelyä. Tasa-arvo 
naisten ja miesten välillä alkoi vähi-
tellen vuonna 1870, kun suoma-
lainen Maria Tschetschulin suoritti 
ensimmäisenä naisena julkisen 
ylioppilastutkinnon Pohjoismaissa. 
Vuonna 1907 valittiin ensimmäiseen 
eduskuntaan 19 naista. Vuonna 2000 
saimme Suomeen ensimmäisen nais-
presidentin jne. 
    Tämä kaikki on ollut mahdollista 
valtiossa, jossa perustuslakiin on kir-
jattu syrjinnän kielto ja velvoite edis-
tää sukupuolten tasa-arvoa. 

   Miten tasa-arvo näkyy ja kuu-
luu museokentällä? Vuonna 2021 
Suomessa oli 151 ammatillisesti hoi-
dettua museota, jotka ylläpitivät 328 

      TUULETUSTA
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museokohdetta ja näissä museoissa 
oli vierailijoita 4,3 miljoonaa ko-
koontumisrajoituksista huolimatta. 
Ei-ammatillisia museoita on useita 
satoja. Suomessa on museoita au-
tolle, arktiselle ilmastolle ja tielle, on 
kelloille ja koruille, leikkimiselle ja 
oluelle mutta tasa-arvolle omistettua 
museota ei ole. 

   Olisi kyllä makeeta saada suoma-
laisen naisen tarina saman katon alle. 
Pohdinnan paikka? 

Raili Ilola
SNL:n hallituksen jäsen
SNL:n  Tornion yhdistyksen halli-
tuksen jäsen
Mielipide julkaistu Lapin Kansassa 
15.12.2022

Naisten ääntä luetaan muuallakin 
kuin Suomessa! Tervehdys Aust-
raliasta kiitosten kera tulla tupsahti 
Naisten äänen sähköpostiin joulu-
kuussa. 

Anita Australian Cootamundrasta 
oli saanut selville Naisten ääntä 
lukiessaan entisen opettajansa Lii-
sa Pertamon kuolinvuoden. Koulu, 
jossa Liisa oli ollut opettajana, oli 
Backaksen kansakoulu.  Anita itse 

pääsi kansakoulusta vuonna 1966 
ja  Liisan avustuksella sai ensim-
mäisen työpaikkansa Manner-
heimintiellä sijaitsevasta pienestä 
siirtomaatavaraliikkeestä.  Anita 
on asunut neljäkymmentä vuotta 
Australiassa ja hän oli ollut Liisan 
kanssa kirjeenvaihdossakin useita 
vuosia. Hän lähettää myös terveisiä 
Suomalaiselle Naisliitolle.

     Teksti: Raili Ilola

Naisten Ääneen terveiset Australiasta

Hyvät Suomalaisen Naisliiton jä-
senyhdistykset! Tunnetteko, tie-
dättekö jäsenistössänne naiskir-
joittajia, joita kiinnostaisi kirjoittaa 
oman tai jonkun tuntemansa nais-
en tarinan Naisten Ääni -verk-
kojulkaisuun? Julkaisujen määrä lä-
henee täyttä tuhatta. Löytyisikö juuri 
teidän yhdistyksenne jäsenten 
joukosta tuhannennen julkaisun 
kirjoittaja? 

Naisten Ääni on tärkeä osa 
Naisliittoa, ja toivomme paikal-
lisyhdistysten aktivoituvan kir-
joittamisesta kiinnostuneiden jä-
senten kannustamisessa julkaisun 
tekemiseen. Kertokaa Naisten 
Ääni -verkkojulkaisusta jäsenta-
paamisissa ja tilaisuuksissanne! 
www.naistenaani.fi

Suomalaisen Naisliiton uusimmas-
sa esitteessä esitellään myös Nais-
ten Ääni. Esitteitä on hyvä pitää 

NAISTEN ÄÄNI – verkkojulkaisu kaipaa 
lisää kirjoittajia naisliittolaisista

aina mukana jaettavaksi sopivissa 
tilanteissa. Katsokaa yhdessä esi-
merkkejä kirjoituksista, järjestäkää 
kiinnostuneille oma kirjoituskurs-
si esimerkiksi paikallisia kansa-
laisopistoja hyödyntäen. Kiittäkää 
jäseniä, jotka oat jo kirjoittaneet yh-
den tai useamman elämäkerran.

Yhteystiedot ja ohjeita kirjoittami-
seen löytyy Naisten Ääni –sivus-
tolta 

Huomatkaa, että sivustolle voi huo-
letta lähettää tarinansa. Se julkais-
taan verkossa vasta sitten, kun 
toimittaja on tarkastanut sen. Kor-
jauksia voi tehdä myös jälkikäteen, 
email  info@naistenaani.fi, mistä 
neuvoja voi kysyä myös etukäteen 

Uskomme, että kirjoittajia ja aiheita 
on, löydetään heidät!

Suomalaisen Naisliiton viestintä-
toimikunta

TULE MUKAAN 
KIRJOITTAMAAN

NAISTEN ÄÄNEEN! 
Kenen tarinan 

tahtoisit kertoa?
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Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 19.3.2023
Ensimmäisen kerran Minna Cant-
hin ja tasa-arvon kunniaksi lipu-
tettiin vuonna 2003. Vuonna 2005 
Helsingin yliopiston almanakka-
toimisto hyväksyi päivän vakiin-
tuneeksi liputuspäiväksi. 

Minna Canth on ensimmäinen 
nainen, jolla on oma liputuspäivä 
kalenterissa. 

“Kautta historian totuus ja rakkaus 
ovat aina voittaneet.”

”Kovaa aikaa seuraa aina hyvä aika.”

”Elämä on taistelua, ihanaa 
taistelua.”

”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nuk-
kuvaa, puolikuollutta elämää!”

Minna Canth



MoniNaista  -  Kulttuurivinkkejä ja tapahtumia
Makupaloja   yhdistysten kotikaupunkien kulttuuritapahtumista

WinterLight on Jyväskylässä jär-
jestettävä  uudenlainen, sisätiloihin 
sijoittuva valotaide- ja elämysta-
pahtuma, joka toteutetaan Valon 
kaupungin ja Jyväskylän Paviljongin 
yhteistyönä. Tapahtuma si-sältää mo-
nipuolisesti kansainvälistä ja koti-
maista valotaidetta ja valo-teemaisia 

JYVÄSKYLÄ

VAASA
Yhteistyöverkosto Bothnia Clas-
sic tarjoaa ympäri vuoden musiik-
kielämyksiä kaiken ikäisille kuu-
lijoille.  Valittavissa on barokkia, 
kansanmusiikkia, laulun ja kuoron 
juhlaa, oopperaa, kamarimusiikkia, 
urkumusiikkia, jazzia. 

Lähiajan tapahtumia ovat toukokuun 
kansainväliset kuorofestivaalit, Ilma-
joen Armi-ooppera, Kaskisten mu-
siikkikesä ja  Korsholman Musiikki-
juhlat. Juhlien tämän vuoden teema 
on MOMEMTUM. Juhlat käsit-
tää runsaat 20 eri konserttia. Koko 
ohjelmisto nähtävissä 
www.bothniaclassic.fi.

Tervetuloa kokemaan Pohjanmaan 
lakeudet, kurkien kerääntymispaik-
ka, Strömsö, Merenkurkun luonnon-
perintöalue, rannikon vaihteleva 
luonto sekä nauttimaan monipuoli-
sesta musiikkitarjonnasta.

Jos et ole koskaan koskaan tanssi-
nut meren jäällä, niin nyt siihen on 
tilaisuus la 4.3.2023 Oulussa. 
FROZEN PEOPLE tapahtuma to-
teutetaan osana Oulu2026-kulttuuri-
ohjelmaa.
https://www.urbanculture.fi/
frozenpeople

Kuolema Venetsiassa, Oulun 
teatteri ja Carl Knif company,  
9.3. ja 10.3.2023 alkaen näytöksiä 
pääosin perjantaisin ja lauantaisin. 
Esitys kysyy, onko koskaan liian 
myöhäistä muuttaa elämäänsä.
https://teatteri.ouka.fi/naytelma/
kuolema-venetsiassa/ 
Kuva alla : Kaisa Tiri

Kaaås Trio ja Mari Palo. 
Kokonaan naisten sävellyksistä ja 
naisesittäjien konsertti. 18.3.2023 
Oulun Musiikkikeskuksessa.
https://omj.fi/konsertit/kaaas-trio-
mari-palokamarikonsertti-iv/

OULU

TORNIO

Kuva Hans Björknäs

Suomen Kansallisoopperan ja ba-
letin areenakiertue Rovaniemellä!
Oopperatalon väki jalkautuu tou-
kokuussa ennennäkemättömälle 
areenakiertueelle ympäri Suomen. 
Kiertue on Suomen suurin kotimai-
sin voimin toteutettu areenakiertue 
yli 270 henkilöä kattavalla seurueel-
laan. Näytös on 10.5. Rovaniemellä, 
Lappi Areenalla. 

Ohjelmassa on oopperan ja baletin 
parhaimpia paloja rakastetuimmista 
aarioista taiturillisimpiin kaksintans-
seihin, loistokkaita kuorokohtauksia 
unohtamatta. Kiertueen musiikista 

HELSINKI

HÄMEENLINNA

Albert Edelfeltin sekä Pariisissa 
että Göteborgissa menestynyt näyt-
tely saapuu toukokuussa Ateneumin 
taidemuseoon. Näyttely esittelee 
Suomen tunnetuimpiin taiteilijoihin 
kuuluvan Edelfeltin kansainvälisestä 
näkökulmasta. Näyttely on avoinna 
Ateneumin taidemuseossa 
5.5. – 17.9.2023.

Albert Edelfeltin näyttely 
Ateneumiin

Hämeenlinnan taidemuseossa jär-
jestetään kevään aikana kaikille 
avoimia lukupiirejä, jotka liit-
tyvät esillä oleviin Käännekohtia ja 
Vexi Salmi ja ystävät - näyttelyihin. 
Taiteen ja kirjallisuuden kokemukset 
syvenevät poikkitaiteellisissa tapah-
tumissa. 

Albert Edelfelt; Tyttöjä veneessä (1886) / 
Kansallisgalleria
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elämyksiä. 
WinterLight 18.2.-5.3.2023.

vastaa Kansallisoopperan orkesteri. 
Esityksessä nähdään mm. Nessun 
dorma, oopperasta Turandot. Yön 
kuningattaren aaria, oopperasta Tai-
kahuilu, Ruususen valssi baletista 
Prinsessa Ruusunen ja Toreador, oop-
perasta Carmen.

Kuva Suomen Kansallisooppera


