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100 vuotta naisten elämää ja tekoja
Naisjärjestöt rakentavat suomalaista
tasa-arvoa
Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1911. Liiton jäseninä on ollut 115 naisjärjestöä. Järjestöjen kultaisena lankana on saada
aikaan yhteiskunta, jossa naisella ja miehellä
on samanlaiset mahdollisuudet, oikeudet ja
velvollisuudet.
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt
ajavat suomalaisten naisten yhteiskunnallisen
aseman parantamista ja tarjoavat mahdollisuuden ammatilliseen tai poliittiseen verkostoitumiseen. Järjestöissä toimitaan yhdessä yli
ammatillisten rajojen vaikkapa kansallisen tai
kansainvälisen auttamisen merkeissä. Liittymällä keskusliittoon järjestöt voivat laajentaa
toimintaansa yli oman toimialueen ja samalla
tuoda oman osaamisensa yhteistyöhön. Vuonna 2011 Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu
62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400
000 jäsentä.

Suomalaisen naisliikkeen perustavoitteet

Valtiopäivillä tehdään naispolitiikkaa

Politiikka vaatii turnajaiskestävyyttä

Suomalaisen naisliikkeen perustavoitteet
muotoiltiin ohjelmaksi 1880-luvulla Suomen
Naisyhdistystä perustettaessa. Tavoitteet olivat:
naisten oikeus yhtäläiseen koulutukseen miesten kanssa, naisille sama palkka kuin miehille
samasta työstä, naisen täysivaltainen oikeudellinen asema 21-vuotiaana, naisten avioliiton
solmimisen alaikärajan nostaminen 15 ikävuodesta, prostituution poistaminen, avioeron salliminen puolison pahoinpitelyn tai juopottelun
takia ja naisille samat oikeudet vaaleissa kuin
miehille.

Kun naiset 1907 pääsivät vaikuttamaan Suomen lainsäädäntöön valtiopäivillä, he tekivät
aloitteen kätilöiden saamiseksi Suomen kuntiin. Vuonna 1920 annettiin asetus, jonka mukaan jokaiseen maalaiskuntaan oli palkattava
kätilö 5 000 asukasta kohti ja synnytyskuolleisuus alkoi pikku hiljaa vähentyä. Kansainliiton
1940 laatiman tilaston mukaan suomalaisten
äitien kuolleisuus oli silti teollistuneen maailman korkeimpia. Pitkien etäisyyksien maassa
oli rakennettava tiheä neuvolaverkko, jotta
päästiin nykyiseen alhaiseen synnytyskuolleisuuteen, 3,8 sataatuhatta elävän lapsen synnytystä kohden.

Kauan väitettiin, että kun naiset ovat saaneet
riittävästi koulutusta, asia korjaantuu itsestään. Tosiasia on kuitenkin, että yhteiskunnalliset asiat eivät juuri koskaan korjaannu
”itsestään”. Niihin tarvitaan tahtoa ja turnajaiskestävyyttä. Yksikään naisten oikeuksien
parannuksista ei ole mennyt läpi ensimmäisellä ehdotuksella. Jokainen on vaatinut vähintään kymmenen vuotta aloitteita, puheita,
lehtikirjoituksia, lakkoja ja mielenosoituksia
sekä neuvotteluja vallan kammareissa.

Suomen Naisten Kansallisliitto ja myöhemmin
Naisjärjestöjen Keskusliitto on edesauttanut
yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa näiden
ja uusien tavoitteiden toteutumista. Päämääränä on edelleen naisen ja miehen tasa-arvoinen
asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko
maailmassa.
1800-luvun lopulla asetetut perustavoitteet on
pääosin saavutettu. Naisten ja miesten oikeudellinen asema on sama. Kaikilla täysi-ikäisillä
on yhtäläiset oikeudet äänestää ja tulla valituksi kansanedustajiksi ja kunnanvaltuutetuiksi. Naisilla on samanlainen oikeus koulutukseen kuin miehillä. Naiset ovat jo useiden
vuosikymmenten ajan olleet miehiä koulutetumpia.

Naisten järjestöt ovat ajaneet suomalaisten
naisten terveysolojen parantamista, luoneet
liikeyrityksiä sekä taistelleet oikeudesta opintoihin ja ammateissa toimimiseen. Naisjärjestöt
luovat naisverkostoja, auttavat suomalaisia
ja ulkomaisia sisariaan, osaavat nuukailla,
opettavat uusia niksejä, liikuttavat meitä monin tavoin, palkitsevat ansioituneita ja tekevät
entistä parempaa maailmaa.

Kirjan toisessa osassa kerrotaan miten naisjärjestöt ovat parantaneet naisten maailmaa
ja esitellään joitakin niistä naisista, jotka ovat
vaatineet, kirjoittaneet, käyttäneet puheenvuoroja ja jaksaneet – jaksaneet vastustuksesta
huolimatta.

Naimisissa olevista naisista tuli 1930 täysivaltaisia kansalaisia. Lapset eivät enää sitoneet
naisia kotiin, kun työssäkäyville äideille alettiin maksaa äitiyspäivärahaa ja kunnat alkoivat tarjota lapsille päivähoitoa. Nyt on edessä
vanhempainvapaan tasaaminen oikeudenmukaisesti.

Yhteistyöllä, sitkeydellä ja ennen kaikkea tahdolla muuttaa maailmaa paremmaksi on saatu
aikaan paljon. Naisjärjestöjen Keskusliiton neljännen puheenjohtajan Helle Kannilan sanat
pätevät edelleen: ”Meidän - - - on uskallettava
katsoa kauas tulevaisuuteen. On uskallettava
ajatella suuresti ja rohkeasti, silloin ehkä uskoen voidaan päästä pieni askel eteenpäin suurta
ihannepäämäärää kohti. Jos itsekin epäilemme,
silloin ei suunnitelmiamme kukaan muukaan
ryhdy toteuttamaan.”

”Suomalaisia naisia matkalla tasa-arvoon” -osiossa kuvataan naisen elämän ehtoja ja elämään vaikuttavia tärkeitä parannuksia NJKL:n
satavuotisen toiminnan aikana.

Myös samapalkkaisuus on lainsäädännön
tasolla toteutunut, mutta asenteet vaikuttavat
edelleen niin paljon, että naisten säännöllisen
vuotuisen työajan mukaan laskettu keskipalkka on vain 81 prosenttia miesten keskipalkasta. Mitä korkeampi koulutus on, sitä suurempi
on palkkaero.

Naisjärjestöt rakentavat suomalaista tasa-arvoa. 100 vuotta naisten elämää ja tekoja kertoo
tavoitteiden saavuttamisesta ja niistä asioista,
joiden eteen on vielä tehtävä töitä.
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Suomalaiset naiset
saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden
vuonna 1906.
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Aleksandra Gripenberg – Naisjärjestöjen
Keskusliiton perustaja

1930-luvulla Turkissa, Bulgariassa ja Malediiveilla sekä monissa Etelä- ja Kaakkois-Aasian
ja Etelä-Amerikan maissa.

Aleksandra Gripenberg (1857–1913) oli yksi
noita vuosisadan vaihteen vapautuneita naisia,
joiden ei enää tarvinnut jäädä sukulaisten taloutta tai lapsia hoitamaan, vaikka olikin naimaton.” Olihan sentään hyvä, että Täti raukka sai
jättää tämän surkean elämän, joka oli pelkkiä
orjantappurapolkuja”, kirjoitti 14-vuotias Xanny ystävälleen sisarpuolensa, naimattomana
lapsuusperheessä eläneen Emilia Gripenbergin
kuoltua 1871. Hetken näytti, että Xanny joutuisi kokemaan saman kohtalon, sillä hän hoiti
vanhoja tätejään ja vastasi taloudenpidosta. Tätien kuoleman jälkeen Xanny kertoi ”joutuvansa opettajaksi Sederholmin kahdelle lapselle”.
Näin ei kuitenkaan käynyt. Sen sijaan nuori
Aleksandra hoiti sairasta äitiään.

1940-luvulla Ranskassa, Italiassa, Belgiassa
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ja Maltalla sekä useissa Itä-Euroopan maissa, Israelissa, Japanissa, Kiinassa ja monissa
muissa Aasian maissa sekä Senegalissa ja
eräissä muissa Afrikan maissa.

1950-luvulla Kreikassa ja Unkarissa, Intiassa
ja Nepalissa, joissakin Lähi-idän maissa sekä
suurimmassa osassa Etelä-Amerikan ja Kari–
bian meren valtioita.
1960-luvulla Kyproksella ja Monacossa, koko
Australiassa, monissa Mikronesian ja Tyynen
valtameren saarivaltioissa sekä Etelä-Amerikan maista viimeisenä Ecuadorissa.
1970-luvulla Sveitsissä, Andorrassa ja San
Marinossa sekä suurimmassa osassa Afrikan
maita.

Elämä oli Aleksandralle raskasta. ”Minua vaivasi alituinen, hiukaiseva tiedon nälkä, ja öin ja
päivin ajattelin vain, miten saisin lukea, oppia.”
Kouluun hän ei päässyt, sillä perheen niukassa rahatilanteessa vain pojat saivat opiskella.
Nämä nuoruuden kokemukset saivat Aleksandra Gripenbergin omistautumaan naisasialle.

1980-luvulla Euroopassa viimeisenä Liechtensteinissa ja Lähi-idän maista Irakissa.

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus tuli
voimaan
1910-luvulla Pohjoismaissa, Baltian maissa,
Neuvostoliitossa ja kahdeksassa muussa Euroopan maassa sekä Uudessa Seelannissa ja
USA:n osavaltiovaaleissa.

1990-luvulla Polynesiassa viimeisenä Samoalla ja Afrikan maista viimeisenä Etelä-Afrikassa
jossa valkoihoisilla naisilla oli ollut äänioikeus
1930 lähtien.

Aleksandra Gripenberg perusti 1884 Suomen Naisyhdistyksen ja 1911 Suomen Naisten
Kansallisliiton (Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto), jonka kautta suomalaiset naisjärjestöt pääsivät säännölliseen yhteistyöhön The
International Council of Women -organisaation
kanssa. Gripenbergistä tuli yksi ICW:n johtohahmoista. Hänet valittiin eduskuntaan yhtenä
ensimmäisistä 19 naiskansanedustajasta 1907.

2000-luvulla naisilla ei edelleenkään ole äänioikeutta Bhutanissa, Bruneissa, Libanonissa,
Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa.

1920-luvulla Isossa Britanniassa ja kuudessa muussa Euroopan maassa, useimmissa
Kaukasian maissa sekä Kanadassa ja USA:n
liitovaltion vaaleissa.
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Äänioikeutettu Ida
Kun Ida tuli täysi-ikäiseksi 21-vuotiaana vuonna 1910, hän pääsi äänestämään eduskuntavaaleissa. Vaalit järjestettiin vuosikymmenen
aikana kuusi kertaa, sillä Venäjän keisari
hajotti eduskunnan heti, kun siellä kritisoitiin Venäjän sortotoimia Suomen autonomista
asemaa kohtaan. Näissä olosuhteissa äänestysaktiivisuus oli varsin alhainen. Naisilla se oli
alhaisempi kuin miehillä ja useimmat naiset
äänestivät jotain miestä, sillä naisia valittiin
eduskuntaan vain keskimäärin 9 % kansanedustajista.

1910
1917

Me saamme äänestää kunnan–
vaaleissa ja meitä voi valita
valtuutetuiksi.

1917

Ensimmäiset meistä saavat neljän
viikon äitiysloman.

1919

Me saamme perustaa
liikeyrityksen ilman aviomiehen
lupakirjaa.

Suomalaiset naiskansanedustajat ajoivat heti
ensimmäisistä valtiopäivistä lähtien naisten
asioita. He vaativat naimisissa olevalle naiselle
samoja oikeuksia kuin naimattomille. He vaativat oikeutta kaikkiin palkkatöihin ja samaa
palkkaa samasta työstä. Vaatimuslistalla oli
myös kätilöiden määrän lisääminen, naisen
avioiän nostaminen 15 ikävuodesta 17 ikävuoteen, aviottomien lasten oikeusaseman parantaminen, tyttöjen suojeluiän nostaminen 12
ikävuodesta ja prostituution lopettaminen.
Kaikki vaatimukset koskettivat merkittävällä
tavalla 1910-luvun Idan elämää. Hänellä oli
oikeus vain rajattuun määrään ammatteja, ja
niissä hän sai noin puolet samaa työtä tekevien miesten palkasta. Naiset avioituvat nuorina
ja synnyttivät usein ilman ammattitaitoista
kätilöä. Äiti- ja lapsikuolleisuus oli sen mukaista. Naimisiin mennessään Idasta tuli miehensä
holhouksen alainen, mutta naimattomana oli
taloudellisesti vaikeaa. Kouluttamattomille
naisille

Sodan vuosikymmenenä Suomi
itsenäistyy 1917 ja kokee
sisällissodan 1918.
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Hilma – oikeudeton vaimo vai köyhä neiti
Hilman iloinen 20-luku meni avioliiton satamassa. Hän sai kolme lasta ja hoiti lapsensa
kotona, kuten äidin ajan normiston mukaan
kuului. Palkkatyön ja perheen yhdistäminen oli
hankalaa, sillä koko yhteiskunta toimi yhden
perheenelättäjän mallin mukaan. Työviikko oli
47 tuntia ja äitiysloma neljä viikkoa. Monilla
naisilla ei ollut kuitenkaan mahdollista valita.
Onneksi kotona oli mummoja ja tätejä tai isompia sisaruksia, sillä lastentarhoja oli vähän.

1920
1920

Kuntiin on palkattava kätilöitä
auttamaan meitä synnytyksissä.

1922

Me voimme solmia työsuhteen ilman
aviomiehen lupakirjaa.

1926

Meillä on oikeus tulla valituiksi
valtion virkoihin ja saada samat
edut niissä kuin miehillä.

1926

Naimisissa olevat naiset saivat harjoittaa yritystoimintaa ja 1922 lähtien Hilma voi tehdä
omissa nimissään työsopimuksen. Passihakemukseen hänen piti kuitenkin saada aviomiehen allekirjoitus ja lasten isä oli lasten virallinen huoltaja. Hilmalla ei ollut määräysvaltaa
omiin lapsiinsa edes silloin, kun ne olivat
syntyneet avioliiton ulkopuolella. Holhoojana
piti olla mies tai naimaton nainen.
Tyttökoulun käyneellä Hilmalla oli varsin rajoitettu oikeus toimia työelämässä. Hän pääsi
esimerkiksi sairaanhoitajaksi, opettajaksi tai
erilaisiin konttoritehtäviin. Kaikki tuomiovaltaa sisältävät virat olivat hänen ulottumattomissaan. Naiskansanedustajien kaksi vuosikymmentä ajama virkaoikeuslaki säädettiin
1926 Suomen ensimmäisen naisministerin,
Miina Sillanpään ollessa hallituksessa. Laki
kyllä laajensi huomattavasti naisten oikeuksia
virkoihin, mutta monet tehtävät olivat edelleen
naiselle kiellettyjä. Parasta oli se, että enää
ei tarvinnut hakea erivapautta sukupuolesta
jokaisen viranhaun yhteydessä.

Meillä on oikeus tulla valituiksi
valtion virkoihin ja saada samat
edut niissä kuin miehillä.
Iloisella 1920-luvulla pystytetään
Suomen valtion perusrakenteet.
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Miesedustukseen tyytyvä Tyyne
Tyyne oli itsenäinen kansalainen, oli hän
naimisissa tai naimaton. Vuoden 1929 avioliittolaki oli vapauttanut hänet holhouksesta.
Tyyne sai käyttää äänioikeuttaan valtiollisissa
ja kunnallisissa vaaleissa. Noin 60 % naisista kävi äänestämässä, mutta äänesti edelleen mieluummin miestä. 1920-luvulla naisia
valittiin eduskuntaan 9 % ja 1930-luvulla 7 %
kansanedustajista. Kunnanvaltuustoissa heitä
oli vielä vähäisempi osuus. Vaimot olivat kai
tottuneita isäntävaltaan eivätkä luottaneet
toiseen naiseen.

1930
1930

Meistä tulee naimisissa
ollessammekin täysivaltaisia
kansalaisia.

1937

Jotkut meistä saavat
äitiysavustuksen.

1930-luvulla Suomen valtio pyrki turvaamaan
väestönkasvua. Synnytys oli kuitenkin edelleen
suuri terveysriski. Naisten vuodesta 1907 lähtien vaatimat kätilöt tulivat kuntiin 1920, mutta
kätilöitä oli vain yksi 5 000 asukasta kohti. Se
ei pitkien etäisyyksien Suomessa ollut paljon ja
niinpä äiti- ja lapsikuolleisuus pysyi korkeana.
1930-luvun uudistuksia olivat myös äitiysavustus vähävaraisille naisille ja avustuksen
sitominen neuvolatoimintaan. Sama laki antoi
viranomaisille oikeuden pakkosterilisointiin.

Laman vuosikymmenenä
Suomessa koetaan pulavuodet ja
oikeistoradikalismin nousu.

1930-luvulla jokunen nainen pääsi jopa yliopiston professuureihin. Tyyne kuunteli ensimmäisen vakinaisessa virassa olevan naispuolisen professorin, Laimi Leideniuksen luentoja
lapsenpäästöopista ja naistentaudeista. Vaikka
vain pieni osa tytöistä opiskeli yliopistossa, tarjosi 1921 säädetty oppivelvollisuuslaki tytöille
saman neljän vuoden peruskoulutuksen kuin
pojillekin. Tyttöjen oppikoulut kestivät vuoden
kauemmin kuin poikien, sillä tytölle oli tärkeää
opettaa kotitalous- ja käsityötaitoja.
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Kaarinan nuoruus rintamalla		
Kaarinan nuoruusvuodet kuluivat lottatehtävissä. Hän lähti vapaaehtoisena muonittamaan
Karjalan kannakselle linnoitusesteitä pystyttäviä miehiä kesällä 1939. Sieltä Kaarina jatkoi
ruoanvalmistusta ns. hermoheikkojen joukoille,
jotka raivasivat maastoa etenevien joukkojen
perässä. Välirauhan aikana Kaarina siirtyi
armeijan varikon ruokahuoltotehtäviin ja sieltä
sodan syttyessä takaisin raivausjoukkojen
muonitukseen.
Sodan aikana Kaarinasta kehkeytyi taitava
ruokatalouden ammattilainen. Muuta koulutusta hän ei ennättänyt saadakaan. Sodan
päätyttyä Kaarina oli onneksi terve. Miehet
kotiutettiin rintamalta virallista tietä lääkärintarkastuksen kautta, mutta naiset tulivat omia
aikojaan. Koti oli jäänyt rajan taakse, mutta
onneksi Suomen Naisten huoltosäätiö huolehti lotista voimiensa mukaan. Helsinkiin nousi
Naisten talo, jonka huoneista monet entiset
lotat saivat kodin ja jonka alakerran pesulassa
ja muissa liikkeissä löytyi työpaikkoja. Talon
alakerran White Lady ravintola oli muuten
ensimmäinen Suomessa, jonne naiset pääsivät
ilman miesseuraa.

1940
1948

Meille maksetaan lapsilisää, 		
kun saamme lapsen

1948

Meidän lapsemme saavat
kouluissa lounaan.

1949

Kaikki äidit saavat
äitiysavustuksen.
Sodan vuosikymmenenä Suomi
käy talvisodan 1939–1940,
jatkosodan 1941–1944 ja
Lapin sodan 1944–1945.

Suuri osa naisista teki sodan jälkeen vauvoja. Vuonna 1945 syntyi 96 000 ja seuraavana
neljänä vuonna yli 100 000 lasta vuodessa.
Nuoret naiset, jotka olivat sota-aikana toimineet lukuisissa erilaisissa tehtävissä, jäivät
kotiin hoitamaan lapsiaan. Saatiin kodinperustamislainaa, äitiyshuolto parani ja 1948 alettiin maksaa lapsilisää. Kauhisteltiin Suomen
ensimmäisen naispuolisen pääjohtajan, Yleisradiota vuosina 1944–1949 johtaneen Hella
Wuolijoen nimitystä.
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Aulikkia ohjataan kotiin
Aulikki kuunteli yliopistolla ihaillen apulaisprofessori Salli Eskolan kemian luentoja ja
suunnitteli akateemista uraa itselleenkin. Melkein puolet (46 %) Helsingin yliopiston opiskelijoista oli naisia. Loppututkinnon suorittaneista
naisia oli 37 %. Monet keskeyttivät mentyään
naimisiin ja viimeistään tultuaan raskaaksi.
Yleinen asenne oli, että äidin paikka oli kotona.
Avioliitto paperi-insinööri Juhanin kanssa ja
kolme lasta muutti myös Aulikin elämänsuunnitelman toiseksi. Muutettiin Sisä-Suomeen
eikä teollisuuspaikkakunnalla katsottu hyvällä
työssäkäyvää rouvaa. Työssäkäynti ei kannattanut, kun yhteisverotus nosti progression
korkeaksi. Olisi pitänyt palkata kotiapulainen.

1950
1950

Me voimme saada terveydellisistä
syistä abortin.

1957

Meillekin maksetaan
kansaneläkettä.

Useimmat 1950-luvun kotiäidit kantoivat vedet
ja puut sisään ja likavedet ulos. He kasvattivat
perunat ja porkkanat, keräsivät ja säilöivät
marjat ja sienet. He ompelivat vaatteet, leikkasivat hiukset ja pesivät pyykit. Kotona oleminen
oli täyttä työtä. Se kuitenkin merkitsi täydellistä riippuvuutta miehestä.

Jälleenrakennuksen
vuosikymmenenä Suomi maksaa
suuret sotakorvaukset.

Työssäkäyvien naisten palkka oli noin 60 %
miesten palkoista vastaavissa tehtävissä. Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi 1951 samapalkkaisuussopimuksen, johon myös Suomi
sitoutui. Kesti kuitenkin 12 vuotta, ennen kuin
Suomi 1963 toteutti sopimuksen ehdon: sama
palkka samasta työstä. Naisten ja miesten
alojen palkkaus ei tällä sopimuksella muuttunut ja samoissa töissäkin palkkaero saatiin
vaikkapa nimikkeillä pysymään. Yrittäjänä
toimiminen oli oikeastaan ainoa tapa naiselle
rikastua omalla työllään.
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Leenan maailma mullistuu
1960-luvulla yhä useampi nainen kävi palkkatyössä. Naisten osuus maatalouden ulkopuolisesta työvoimasta oli 41 %. Leenakin asui
kaupungissa, kuten enemmistö muistakin
suomalaisista. Leena voi ostaa varsin laajan
kirjon elintarvikkeita kaupasta pitkälle jalostettuna, maitokin pakattiin pusseihin ja sitten
pahvitölkkeihin. Oli valmiita vaatteita, sukkahousut, arava ja oma auto. Vesi, viemäri ja lämpö merkitsivät vain maksettavaa laskua. Isoin
Leenan elämään vaikuttava juttu oli kuitenkin
e-pillereiden tulo markkinoille.

1960
1961

Me voimme päättää, milloin
haluamme lapsia.

1963

Me saamme saman palkan kuin
miehet, kun olemme samassa
virassa.

1964

Meille aletaan maksaa
äitiyspäivärahaa.

Leena ravisteli harteiltaan vastuuta kodinhoidosta ja vaati, että Jussikin osallistuisi kotitöihin. Hän sai vaatimuksilleen tukea Yhdistys
9:n naisilta ja miehiltä. Eihän ollut mitään
järkeä siinä, että naiset hoitivat kotona lapsiaan. Naiset haluttiin työmarkkinoille, sillä
palveluita ja hyödykkeitä tuottamaan tarvittiin
paljon ihmisiä. Naiset olivat sitä paitsi miehiä
koulutetumpia. Uusista ylioppilaista 60 % ja
yliopisto-opiskelijoista puolet oli naisia. Palkka
ja koulutus eivät kylläkään olleet suhteessa toisiinsa, mutta ehkäpä naiset juuri siksi vedettiin työmarkkinoille.

Nousun vuosikymmenenä Suomi
aloittaa modernin sosiaalipolitiikan
rakentamisen.

Anna-Liisa Sysiharjun väitöskirja naisen
roolista kotona ja työelämässä toi kansainvälisen keskustelun akateemiseen maailmaan ja
naisliikkeessä alettiin etsiä ratkaisuja äitiyden
ja palkkatyön yhdistämiseen. Jotkut kannattivat äidinpalkkaa, toiset naisten osa-aikatyötä,
mutta yhä useammat kuitenkin päivähoidon
kehittämistä. Naisasia koettiin niin tärkeäksi,
että valtioneuvosto asetti Naisen asemaa tutkivan komitean.
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1970
1970
1972
1973
1975

kan vi få abort,
om tidpunkten inte är
lämplig för att få barn.

Helena rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa

Sari tekee tasa-arvopolitiikkaa

1970-luvulla Suomesta muodostui hyvinvointivaltio. Monet aiemmin perhepiirissä hoidetut
asiat siirrettiin yhteiskunnan vastuulle. Ansioeläkejärjestelmä oli luotu jo 1962. Sairasvakuutuslaki säädettiin 1964 ja viisipäiväinen
työviikko 1966. 1970-luvun uudistuksia olivat
ilmainen, kaikille sama yhdeksänluokkainen peruskoulu ja kunnalliset terveysasemat.
Sosiaalinen normisto helpottui vähitellen. Yhä
useampi pariskunta muutti yhteen ilman vihkimistä. Abortin sai myös sosiaalisista syistä.
Elatusapulaki turvasi avioliiton ulkopuolella
syntyneen lapsen oikeudet. Homoseksuaalisuus ei enää ollut rikos.

Vuonna 1966 nimitetyn Naisten asemaa tutkivan komitean suosituksesta perustettiin
1972 tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE.
Suomen hallituksen ensimmäinen tasa-arvoohjelma vuosille 1980–1985 valmistui TANEn
työn tuloksena. Vuonna 1986 säädettiin tasaarvolaki. Ohjelman ja lain taustalla vaikutti
YK:n maailmankonferenssissa 1975 tehty sopimus kansallisista toimintaohjelmista naisten
aseman parantamiseksi. Kesti yli kymmenen
vuotta ennen kuin Suomen lainsäädäntö oli
harmonisoitu sopimuksen mukaiseksi.

Helena sai äitiyspäivärahaa puolen vuoden
ajan. Kun hän palasi töihin, oli kunnan järjestettävä lapsille päivähoito. Vuodesta 1978
lähtien aviomies olisi voinut jakaa vanhempainloman Helenan kanssa. Mies vaan ei ollut
halukas käyttämään tätä oikeuttaan. Mitä
työnantaja olisi siitä ajatellut! Se olisi voinut
haitata urakehitystä. Helenan urakehitykseen
äitiys kyllä vaikutti. Työsopimuslaki tosin sääti
1970 sukupuoleen perustuvan syrjinnän rangaistavaksi. Helena saattoi olla töissä kaikkialla muualla paitsi papin tai puolustusvoimien ja
rajavartiolaitoksen viroissa.

grundas Delegationen för
jämställdhetsärenden för att sköta
våra ärenden.
erbjuder kommunerna dagvård
för våra barn.
får vi tillgång till alla
offentliga tjänster utom
inom försvarsmakten,
gränsbevakningsväsendet och
kyrkan.
Under jämställdhetens årtionde för
Finland en politik som siktar mot
ett nordiskt välfärdssamhälle.

Elettiin todellakin naisten vuosikymmentä.
Suomalainen Helvi Sipilä vastasi YK.n apulaispääsihteerinä järjestön naispolitiikasta.
Vuosikymmenen lopuksi YK hyväksyi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen. Suomessa naisten osuus
kansanedustajista nousi 15 %:sta neljännekseen. Kunnallishallinnossa tilanne ei ollut yhtä
hyvä, vaikka NJKL teki ahkerasti valistustyötä
naisten osuuden nostamiseksi.
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1980

Yliopistossa opiskeleva Sari teki väitöskirjaansa dynaamisessa naistutkimuskentässä.
Vanhat tutkimusnäkökulmat ja teemat kyseenalaistettiin. Eri alojen naiset liittyivät tutkijanaisyhdistyksiksi. Pohdittiin naisten tutkijanuran esteitä. Huomattiin, että vaikka syrjintä
poistui, oli monia piilosyrjiviä mekanismeja.
Luotiin käsite lievä suosiminen.
Tutkimus toi naisten arjen ja arvostukset
osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja lainsäädäntöä. Säädettiin laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta avioerotilanteessa. Kiellettiin ruumiillinen kuritus. Sari sai kotihoitotukea, kun jäi toisen lapsen synnyttyä pariksi
vuodeksi kotiin. Työhön paluuta helpotti, kun
vanhemmat voivat jäädä kotiin hoitamaan
lapsia korvatulehduksen iskiessä. Sarin sodassa ollut isoäiti tarjosi pullakahvit, kun sai
kansaneläkeuudistuksen yhteydessä oikeuden
samanlaiseen rintamasotilaseläkkeeseen kuin
miehensä. Sotasairaalassa oli aikanaan tavattukin, toinen potilaana ja toinen hoitajana.

1980

Suomen hallitus tekee 			
meitä varten 			
tasa-arvo-ohjelman

1986

Säädetään laki meidän ja miesten
välisestä tasa-arvosta.

1986

Me voimme pitää oman nimemme,
vaikka menemme naimisiin.
Kulutuksen vuosikymmenenä
suomalaiset käyttävät yhä
enemmän rahaa henkilökohtaisiin
hankintoihin.
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Minnasta tulee kiintiönainen
Kun Minna valittiin vuoden 1996 kunnallisvaaleissa kotikuntansa valtuustoon, tasa-arvolain uudistus oli juuri edellisenä vuonna tullut
voimaan ja siihen oli kirjattu valtion ja kuntien
toimielimiä koskeva sukupuolikiintiösäännös.
Se tarkoitti, että julkisissa toimielimissä tuli
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Minna, kuten useimmat
muutkin kunnanvaltuustoihin valitut 3932
naista (32 %) kunnanvaltuutetuista, sai kuulla
huomautuksia kiintiönaisista, joita oli pakko
nimittää eri elimiin.

1990
1990

Kuntien pitää järjestää päivähoito
meidän alle kolmivuotiaille
lapsillemme.

1994

Meistä ensimmäinen nimitetään
eduskunnan puhemieheksi.

1995

Meitä ei saa raiskata tai
pahoinpidellä avioliitossakaan.

1995

Meitä on oltava vähintään 40 %
kaikissa julkisissa elimissä.

1996

Kuntien pitää järjestää päivähoito
meidän alle kouluikäisille
lapsillemme.

Muutos oli iso, sillä kunnallishallinto oli ollut
perinteisesti miesten aluetta. Kun eduskunnassa naisten osuus oli 1970-luvulla jo neljännes
kansanedustajista, oli heitä kunnanvaltuustoissa runsas 15 %. 1980-luvulla naisten osuus
kunnanvaltuustoissa nousi neljännekseen ja
1990-luvulla kolmannekseen valtuutetuista.
Lainsäädäntö eteni asenteita nopeammin ja
1996 vaalien jälkeen kunnissa haettiin naisia
täyttämään kiintiöitä.
Minna oli mielellään kiintiönainen. Hänen
mielestään kaikki johtopaikat oli aiemmin täytetty ”kiintiömiehillä”, joilla ei useinkaan ollut
muita avuja kuin kova ääni ja kovat mielipiteet.
Minnalla oli koulutus ja osaamista ja hän tiesi
tuovansa keskusteluihin tärkeitä näkökulmia.
Aina, kun häntä pyydettiin puhumaan jonnekin, kun tarvittiin joku nainenkin, hän ei
tyytynyt kiltin tytön rooliin. Minna arveli, että
kiintiöt ovat viime vuosien eniten valtarakenteita järisyttänyt asia. Ei niitä olisi muuten niin
paljon kritisoitu!

Suuren laman ja tietotekniikan
vuosikymmenenä Suomi liittyy
Euroopan Unioniin.
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Annan työtä ei arvosteta – ainakaan
euroissa
Anna valmistui muutama vuosi sitten psykiatrian sairaanhoitajaksi ja pääsi saman tien
töihin. Vakinaista virkaa hän sai vielä odottaa.
Annan ammatti kuului viiden tavallisimman
naisammatin joukkoon. Myyjiä, sihteereitä, siivoojia ja lastenhoitotyöntekijöitä oli vielä enemmän kuin sairaanhoitajia. Sairaanhoitajan
peruspalkka oli vuorolisineen 2 400 euroa. Se
oli suunnilleen sama kuin naisten keskimääräinen kuukausiansio (2 575 v. 2009) ja noin
800 vähemmän kuin miesten (3 185), mutta
vuorolisät tulivat ilta-, viikonloppu- ja yötöistä. Annan palkasta oli aika vaikea säästää
asuntoa, matkustella tai hankkia muutenkaan
ylimääräistä. Ihan kuin palkka olisi mitoitettu sellaiseksi, että perheessä olisi toinenkin
elättäjä.

2000
2000

Meistä ensimmäinen valitaan
presidentiksi.

2003

Meistä ensimmäinen nimitetään
pääministeriksi.

2005

Meidän työpaikkamme on
laadittava tasa-arvosuunnitelma
ja seurattava sen toteutumista.

Anna oli onneksi menossa naimisiin ja Janne, joka pian valmistuisi insinööriksi, hankki
jo nyt melkein kaksi kertaa sen minkä Anna.
Ärsyttäväänhän se oli, mutta nuo palkkaerot
eivät näyttäneet millään muuttuvan. Oli se
kumma juttu, kun molempiin ammatteihin oli
opiskeltu suunnilleen yhtä kauan. Naiset olivat
sitä paitsi olleet 1960-luvulta lähtien paljon
koulutetumpia kuin miehet, mutta suurin osa
julkishallinnon ja yksityissektorin johtajista oli
edelleen miehiä.

Verkon vuosikymmenenä olemme
osa globaalia maailmaa, jonka
ilmasto muuttuu.

Anna aikoi pitää oman sukunimensä, vaikka
sekä omat että Jannen vanhemmat, mummeista ja ukeista nyt puhumattakaan, olivat sitä
mieltä, että perheellä piti olla yhteinen nimi. Ei
kuitenkaan Annan sukunimi! Lasten nimistä
puhuttaisiin sitten myöhemmin. Sitten tulisi
myös ratkaistavaksi, kumpi jäisi kotiin hoitamaan lapsia. Jannen työnantaja ei kyllä tykkäisi, jos nuori insinööri jäisi kotiin. Tulisipa se
6+6+6 malli voimaan ennen lasten syntymistä
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Tehdään Lauralle hyvä tulevaisuus
Lauran elämänlaatuun vaikuttaa ehkä kaikkein
eniten työ, jota ministeriöiden ja muun hallinnon virkakunta tekee valmistellessaan uutta
lainsäädäntöä tai hoitaessaan muuten julkista
hallintoa. Vaadimme, että hallinto arvioi kaikkien toimiensa vaikutukset sukupuolten asemaan
Suomessa ja pitää huolta siitä, että lainsäädäntö
tai muut päätökset eivät saata naisia ja miehiä
eriarvoiseen asemaan.

2010
2010

Meistä ensimmäinen valitaan
piispaksi.

2011

Eduskunnassa on 86
naiskansanedustajaa, 42,5
prosenttia 200 edustajasta.

2011

Hallitus, jossa pääministerinä oli
nainen ja jonka 20 ministeristä
11 oli naisia, jättää paikkansa.
Odotamme yhtä tasa-arvoista
uutta hallitusta.

Vaadimme, että tasa-arvoa edistävä hallinto saa
riittävästi varoja toimiakseen tehokkaasti. Vaadimme, että tasa-arvon tilaa seurataan säännöllisesti.
Kun Laura kirjoittaa vuonna 2020 ylioppilaaksi,
hänen on saatava astua aikuisuuteen yhteiskunnassa, jonka hallinto on koulutettu ymmärtämään sukupuolten eriarvoisuutta tuottavat
rakenteet ja haluamaan poistaa ne. Uskomme,
että hän on sekä kotona että koulussa oppinut
tekemään itselleen sopivia ratkaisuja ilman
sukupuolen tuomaa normitusta. Tätä hän jatkaa
ammattiopinnoissakin ja tietysti aikanaan työelämässä. Laura hankkii suomalaisten tyttöjen
tapaan hyvän koulutuksen. Vaadimme, että hän
saa asianmukaista palkkaa, saa vakinaisen työsuhteen ja etenee työssään törmäämättä lasikattoihin.

Sinä päätät, minkälainen
2010-luvusta tulee! Suomessa
yhteisten päätösten linjaukset
tehdään eduskunnassa ja
kunnanvaltuustoissa.
Muista äänestää naisasianaista!
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Haluamme, että hän saa jakaa vanhemmuuden
ilot ja velvoitteet yhdessä kumppaninsa kanssa,
jos hän päättää haluta lapsia. Vaadimme, että
lasten saamisen kulut jaetaan verotuksella kaikkien suomalaisten kesken ja että työnantajille
aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan naisten ja miesten työnantajien kesken. 1900-luvun
alkupuolella äiti pakotettiin pysymään kotona,
kun työssäkäynti on hankalaa ja kannattamatonta. 1900-luvun loppupuolella hän ja hänen
työnantajansa joutuvat maksamaan lapsen
syntymästä. Vapautetaan naiset nyt 2000-luvun
alkupuolella vauvakustannuksista!

Naisten kuoleminen synnytykseen on
”sydäntä särkevä, sen olemassaolo
on yhteiskunnan kunnialle käypä, sen
poistaminen itsetajuntaan heränneen
kansan ensimmäisiä tehtäviä”.
Aleksandra Gripenberg 1907.

Tyttö on syntynyt – ihanaa!
Naisten kuoleminen synnytykseen on ”sydäntä särkevä, sen olemassaolo on yhteiskunnan
kunnialle käypä, sen poistaminen itsetajuntaan
heränneen kansan ensimmäisiä tehtäviä”. Näin
Aleksandra Gripenberg perusteli 1907 aloitettaan ätilöiden lukumäärän lisäämiseksi.
Synnyttäminen ja syntyminen on Suomessa
nykyisin turvallista, sillä Kätilöliitto on tehnyt
sen eteen sitkeästi työtä. Naiset maksavat kuitenkin lasten syntymästä korkeampaa hintaa
kuin miehet. Naisten uralla eteneminen on
miehiä hitaampaa ja heidän ansionsa ja sosiaaliturvansa laskevat äitiysvapaiden aikana.
Naisten työnantajat maksavat vauvasta 12 000
euroa.
Vanhempainvapaa kestää kymmenen kuukautta, josta kuusi kuukautta voi vaihtaa isyysvapaaksi. Kuitenkin äidit käyttävät vanhempainvapaista 93 %. Naisjärjestöjen Keskusliitto ajaa
6+6+6 mallia. Se tarkoittaa, että sekä isä että
äiti saisivat oman kuuden kuukauden vanhempainvapaan ja viimeisestä kuudesta kuukaudesta he voisivat sopia keskenään, kumpi sen
käyttää. Malli tasaisi huomattavasti sukupuolten lapsesta maksamaa hintaa ja johtaisi isiä
suurempaan hoitovastuuseen.
www.suomenkatiloliitto.fi
www.unwomen.fi
www.kela.fi

Turvallinen synnytys ja vauvan hyvinvointi
eivät ole itsestään selviä
laatiman tilaston mukaan suomalaisten äitien
kuolleisuus oli silti teollistuneen maailman
korkeimpia. 1960-luvulle tultaessa tilanne oli
jo parempi. 1970-luvulta lähtien kätilöt ovat
pyrkineet siihen, että äidit ja lapset saavat hoitoa ja tukea avoterveydenhuollon piirissä.

1800-luvun lopussa joka kolmas kunta oli
vailla kätilöä. Äiti- ja lapsikuolleisuus oli suuri.
Kätilöt vaativat asian parantamista. Kätilölehti
perustettiin 1895 ja Suomen ensimmäinen kätilöyhdistys 1898. Naiskansanedustajat tekivät
aloitteen kätilölaista heti ensimmäisillä valtiopäivillä 1907.

Kätilön 4,5-vuotinen koulutus antaa vankan
erityisasiantuntijan pätevyyden. Kätilöliitto
haluaa parempaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, joka välttää liikaa medikalisaatiota ja
jossa hoitopäätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry ja paikalliset kätilöyhdistykset
ovat tehneet työtä naisten, lasten ja perheiden
terveyden ja hyvinvoinnin eteen yli 100 vuoden
ajan.

1800-luvulla yksi äiti sadasta menehtyi lapsivuoteeseen. Vuonna 1920 annettiin asetus,
jonka mukaan jokaiseen maalaiskuntaan
oli palkattava kätilö 5 000 asukasta kohti ja
tilanne alkoi parantua. 1920-luvulla synnytykseen kuolleita oli enää neljä tuhannesta.
Alle yksivuotiaiden lasten kuolleisuus väheni
1800-luvun 22 prosentista alle kymmeneen
prosenttiin.
Vuoden 1937 asetuksella kätilöiden työ laajeni
äitiyshuoltoon eli raskaana olevan, synnyttävän ja lapsivuoteisen äidin sekä vastasyntyneen hoitoon ja huoltoon. Kansainliiton 1940
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Huolenpitoa vauvasta

Maailman äidit ja tyttäret

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa
asuvien sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvan piiriin
kuuluvat lapsiperheet saavat vanhempainpäivärahoja ja lapsilisää sekä lastenhoidon tukia.
Äitiysrahaa maksetaan noin neljä kuukautta ja
vanhempainrahaa noin kuusi kuukautta. Vanhempainrahaa voidaan maksaa joko äidille tai
isälle. Lisäksi isä voi saada isyysrahaa. Lapsilisää maksetaan kunnes lapsi täyttää 17 vuotta.

Äitien terveydentilassa on valtava ero rikkaiden
ja köyhien välillä. Äitiyskuolleisuuslukuja on
onnistuttu pienentämään, mutta silti raskauden ja synnytyksen aiheuttamiin tai synnytyksen jälkeisiin komplikaatioihin vuosittain
kuolevien naisten ja tyttöjen lukumäärää on
suuri ja saatava alenemaan. YK:n uusi tasaarvojärjestö UN Women toimii asian korjaamiseksi sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan
syrjinnän poistamiseksi ja sukupuolten välisen
tasa-arvon saavuttamiseksi.

Äitiysavustusta ryhdyttiin jakamaan vuoden
1938 alusta. Taustalla oli huoli vähenevästä
syntyvyydestä ja suurista lapsikuolleisuusluvuista. Aluksi avustus oli tarkoitettu ainoastaan vähävaraisille, mutta vuodesta 1949
kaikki äidit ovat saaneet avustusta.

UN Women jatkaa YK:n naistenrahasto UNIFEMin työtä. Suomen UN Women on yksi 18:sta
kansallisesta toimikunnasta. Järjestö tiedottaa, vaikuttaa ja kerää varoja UN Womenin
ohjelmiin ja hankkeisiin kehitysmaissa.

Vanhemmat voivat valita haluavatko äitiyspakkauksen vai 140 euron rahasumman. Lähes
kaikki ensisynnyttäjät valitsevat äitiyspakkauksen, jossa on tarvikkeita vauvan kanssa
alkuun pääsemiseksi. Pakkaus on ollut vuosia
kansainvälisesti ainutlaatuinen. Vuonna 2009
Kela jakoi kaikkiaan 61 738 äitiysavustusta,
joista 39 296 äitiyspakkauksena.

Suomen UN Women on kansalaisjärjestö, jonka
toimintaan kaikki ovat tervetulleita. Jäsentoimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Köyhyys,
konfliktit ja yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus eivät vähene, ellei naisten asemaa
ja osallistumismahdollisuuksia paranneta.
www.unwomen.fi

www.kela.fi
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”Tuhansilla eri aloilla oli kuljettava uusia
polkuja ja samalla tasoitettava sisäisiä
kuiluja kansalaisten välillä.”
Tilma Hainari 1925
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Luetaan yhdessä
”Tuhansilla eri aloilla oli kuljettava uusia polkuja ja samalla tasoitettava sisäisiä kuiluja
kansalaisten välillä”, kertoi Suomen Naisten
Kansallisliiton puheenjohtaja Tilma Hainari
1925 pitämässään esitelmässä suomalaisen
kansakunnan synnystä. Samaa eetosta toteuttaa Luetaan yhdessä -verkosto, jossa vapaaehtoiset naiset opettavat maahanmuuttajanaisia.
Suomalaiset ovat ylpeitä lukutaidostaan.
Kansanopetus alkoi jo 1600-luvulla kiertokouluissa. Ensimmäiset kansakoulut perustettiin
1800-luvun puolivälissä, ja yleinen oppivelvollisuus tuli voimaan 1921. Tytöt ja pojat saavat
yhtäläisen peruskoulutuksen.
Suomen maahanmuuttajissa on satoja luku- ja
kirjoitustaidottomia. Suuri osa heistä on naisia, joko pienten lasten äitejä tai iäkkäitä, jotka
jäävät yleisesti julkisten koulutuspalveluiden
ulkopuolelle. Naisjärjestöt, Zonta International
Piiri 20 (Suomi ja Viro), Suomen UN Women ja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ovat puuttuneet tähän epäkohtaan. He haluavat toimia,
jotta jokainen Suomessa asuva nainen saisi
opetusta luku- ja kirjoitustaidossa.

”Jo pienestä lapsesta saakka koetetaan
naisessa tukahduttaa kaikkea
luonnollisuutta: sen sijaan tavoitellaan
saada hänelle niin paljon kuin mahdollista
ulkonaista koristusta, josta kaikesta taas
seuraa sisäinen tyhjyys ja valheellisuus.
Omiaan se kasvatus on ollut valmistamaan
orjalle orjan sielua.”

www.luetaanyhdessa.fi

Minna Canth
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Me – maailman naiset

Minna Canth - suomalaisen naisasian äiti

”Jo pienestä lapsesta saakka koetetaan naisessa tukahduttaa kaikkea luonnollisuutta: sen sijaan tavoitellaan saada hänelle niin paljon kuin
mahdollista ulkonaista koristusta, josta kaikesta
taas seuraa sisäinen tyhjyys ja valheellisuus.
Omiaan se kasvatus on ollut valmistamaan orjalle orjan sielua.” Minna Canth.

Minna Canthin (1844–1897) syntymäpäivänä
19.3. liputetaan sekä hänen että tasa-arvon
kunniaksi. Hän oli kirjailija, liikenainen, sanomalehtinainen, suurperheen yksinhuoltajaäiti
sekä tietysti naisasianainen. Hän ei pelännyt
kertoa ajatuksiaan naisen oikeuksista, tasaarvosta, kasvatuksesta tai yhteiskunnallisista
epäkohdista.

Suomalaiset kansallispuvut jäljittelevät 1700tai 1800-luvun eri paikkakuntien asuja.
Suomen Käsityön Ystävät valmisti 1885 ensimmäiset kansallispuvut Venäjän keisarinnan
vierailun yhteydessä. Kansallispukuja käytettiin erilaisissa näytöksissä ja Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät käytti niitä esiintymisasuinaan. 1930-luvulta lähtien Kalevalaisten
Naisten Liitto on edistänyt kansallispukukulttuuria.
Pukeutuminen viestittää aina jotakin. 2000-luvun ihanne on langanlaiha lähes anorektinen
nainen. Mahtavat emännät eivät ole muodikkaita. Tyttöjen ja naisten kuuluu peittää ja
paljastaa tietyn koodiston mukaisesti säästä
riippumatta. Huolimatta pukeutumisen erilaisuudesta ihmiset ovat varsin samanlaisia.
Yhteisellä toiminnalla rakennetaan siltoja yli
kulttuurien.
www.kalevalaistennaistenliitto.fi
www.kassandra.fi
www.nicehearts.com
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”Ne, jotka naiskysymyksessä ovat nähneet vain
itsekkyyden aiheita, ovat tahtoneet myöskin
väittää, että nainen laajennetun työalan kautta
menettää nuo yllämainitut naiselliset ominaisuutensa, tulee miesmäiseksi. Lyhytnäköisyyttä
sekin päätös todistaa. Ei muutu ruis ohraksi
eikä ohra rukiiksi sillä, jos ne rinnakkain samaan peltoon kylvetään ja ovat saman ilmanalan
ja saman hoidon alaisia. Minkä luonto on kerran
erilaiseksi tehnyt, ei sitä ulkonaiset suhteet samanlaiseksi muuta. Että nainen vapauden kautta
kasvaa, kehittyy ja muuttuu, on päivän selvää,
mutta hän tekee sen oman luontonsa mukaisesti
eikä miehen luonnon mukaan.”
Minna Canth on ollut monille suomalaisille
naisvaikuttajille tärkeä esikuva. Unionin puheenjohtaja ja Marttaliiton perustaja Lucina
Hagman kirjoitti hänestä kaksiosaisen elämäkerran 1900-luvun alussa. Suomalaisen Naisliiton puheenjohtaja Hilja Vilkemaan laatima
elämäkerta ilmestyi 1931. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Helle Kannila toimitti
Minna Canthin teosten bibliografian ja kirjailijan kootut kirjeet sekä kirjoitti Canthista
1950–1970-luvuilla.
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Elsa Heporauta - Kalevala-renessanssin
kantaäiti

Kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Elsa
Heporauta (1883–1960) halusi pystyttää patsaan kalevalaiselle naiselle, suomalaisen kulttuurin esiäidille Kalevalan riemuvuonna 1935.
Hän sai patsasrahojen keräämiseen mukaan
joukon vaikutusvaltaisia naisia, presidenttien
puolisoista alkaen. Näin syntyi Kalevalaiset
Naiset, eri yhteiskuntaluokista, puolueista ja
kielitaustoista riippumaton naisten yhteisö.
Sen rajat ylittävyys oli erityistä repivien poliittisten erimielisyyksien ja kielikiistojen aikana.

Naisia maailmalta – sisua Suomeen

Varoja ei kuitenkaan karttunut tarpeeksi.
Silloin Elsa Heporauta keksi tuottoisan idean:
museoiden muinaiskoruista voisi valmistaa
kopioita myytäväksi! Suomalaiset syttyivät esihistoriallisille aarteille ja korut myytiin hetkessä loppuun. Tästä innostuksesta syntyi Kalevala Koru, yritys, joka tuntuu nyt itsestäänselvyydeltä. Korut tuottivat hyvin, ja Kalevalaiset
Naiset löysivät niille tärkeän käyttökohteen.
Sota-aikana he auttoivat vähävaraisia äitejä,
siirtolaisperheitä, sotaorpoja ja inkeriläisnuoria
– yhteensä noin sataatuhatta ihmistä.

”Olen kohdannut paljon naisia, jotka eivät tiedä,
millainen asema heillä on maailmassa. He eivät
tunne omia oikeuksiaan ja uhraavat itsensä
lapsilleen ja miehilleen. Olen tavannut ulkomailta muuttaneita naisia, jotka ovat asuneet Suomessa vuosia. He eivät edelleenkään osaa kieltä
tai tiedä, miten pankkikorttia käytetään. Se on
minusta surullista.” Vahideh Fana.

Elsa Heporauta ideoi ja toteutti tekstiilejä,
huonekaluja ja kokonaisia rakennuksia esihistoriallisten mallien mukaan. Tunnetuin niistä
oli rajakarjalaista pirttiä muistuttava ravintola
Kestikartano Helsingin ydinkeskustassa 1946–
67. Siitä tuli suosittu matkailukohde. Elsa Heporauta oli visionääri, kulttuuri- ja liikenainen,
aikanaan tunnettu, tuottelias, palkittu kirjailija. Nyt hänet on unohdettu. Kuitenkin hänen
visionsa elää Kalevalakoruissa suomalaisten
jokapäiväisessä elämässä. Kansanperinneinnostus jatkuu ja elää uusrenessanssiaan Kalevalaisten Naisten 60 paikallisyhdistyksessä
vuonna 2011.
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”Äitini opetti, että nainen on kuin talon perusta. Jos perusta ei ole kunnossa, koko perheen
tasapaino kärsii. Nainen on perheen keskipiste
ja vahvin jäsen. Nainen pitää perheen kasassa,
tapahtui mitä tahansa.” Njambou Keski-Suni.
”Olen kiitollinen siitä, että olen nainen. Naisen
on helppo olla hellä, avoin ja rakastavainen.
Avoin asenne auttaa elämään paremmin.” Lydia
Padilla-Rinne

”Somaliassa nainen on ensin tytär, sitten vaimo
ja äiti. Suomessa nainen taas saa mahdollisuuden itse miettiä, mitä haluaa tehdä ja olla välillä
vain oma itsensä.” Fardowsa Barale.
”Arvostan sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomessa, mutta kaipaan arkipäivän kohteliaisuuksia ja avunantoa. Namibiassa ihmiset hymyilevät toisilleen enemmän ja naisia kohdellaan
kunnioittavasti.” Bertha Simon
Voit tutustua näihin ns. kehitysmaista Suomeen muuttaneisiin naiseen teoksessa Naisia
maailmalta – sisua Suomeen / Kvinnor från vida
världen – med finsk sisu / Women from around
the world – importing sisu. Kassandra 2010.
Kassandra on monikulttuurisen taidetyön keskus.
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Vantaan Nicehearts

Suomineito taipuu moneksi

Vantaan Nicehearts perustettiin 2001 ylläpitämään Naisresurssikeskus Pihlajaa, joka on
monikulttuurinen naisten kohtaamispaikka.
Pihlaja tuottaa monikulttuurista ja omaehtoista toimintaa tytöille ja naisille. Siellä voi vaikkapa kutoa ja samalla opettaa Iranin kurdien
matontekotaitoja muille. Siba on ammatiltaan
matonkutoja. Iranilaisilla kangaspuilla maton
valmistuminen kestää noin kolme kuukautta.

Suomineito ilmaantui suomalaiseen taiteeseen
kansallisen heräämisen alkuaikoina 1860-luvulla. Hän näkyi jo Robert Wilhelm Ekmanin
Väinämöisen soitossa 1866 vedessä uiskentelevana neitona. Hän esiintyi Ainon hahmossa
mm. Akseli Gallen-Kallelan Aino triptyykissä
(1891). Tunnetuin Suomineito lienee Eetu Iston
Hyökkäys-maalauksen neitokainen, jolta Venäjän kotka on riistämässä lakikirjaa.

Pihlaja lisää naisten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa auttamalla naisia kotoutumaan ja työllistymään.
Ensimmäinen askel siihen on naisten itsetunnon parantaminen ja tulevaisuuden uskon vahvistaminen. Uskomme, että naisten ja tyttöjen
erityistarpeiden huomioiminen on tuottava
sijoitus tulevaisuuteen. Autamme työ- tai koulutuspaikan löytämisessä tai oman yrityksen
käynnistämisessä. Teemme yhteistyötä vaikuttajien, muiden naiskeskusten ja järjestöjen
kanssa.

1900-luvun alussa tunnettiin neljä erilaista Suomineidon hahmoa: kansallispukuinen
neito, karhuntaljaan puettu neito, klassinen
neito sekä groteski Suometar-Mamma. Kaikilla
oli oma symboliarvonsa. Oikea Suomineito on
puhdas ja viaton neitsyt. Hän ei ole kasvanut
vahvaksi naiseksi, Svea-mamman tai Äiti Venäjän kaltaiseksi kansakunnan uusintajaksi ja
ylläpitäjäksi. Suomen henkilöitymästä puuttuu
myös Ranskan Mariannen avoin seksuaalisuus.
Nykyajan Suomi-neito on saanut uuden työn
suomalaisten tuotteiden mainossymbolina.
Pauligin Sääksmäen kansallispukuun pukeutunut Paula on yksi Suomen tunnetuimmista
PR-henkilöistä. Piirretty neitonen esiintyi Pauligin kahvipurkin kyljessä jo 1904. Viljapellon
laidalla seisova Elovena-tyttö syntyi 1920-luvulla. Hänkin on kaikkien suomalaisten tuntema, lähes kansallinen instituutio, joka kuvastaa suomalaisen naisen aitoutta, viattomuutta,
rehellisyyttä, elinvoimaisuutta ja perinteisyyttä. Maitotyttöjä on valittu vuodesta 1973 lähtien. Myös Maitotyttö luo mielikuvaa terveistä
elämäntavoista. 1970-luvun Lottotyttö, Hilkka
Kotamäki, edusti modernia, kaupunkilaista
naiskuvaa.

Yhteistyökumppanimme on kehitysyhteistyöhanke Sagal, joka auttoi rakentamaan Somalian Mogadishuun edelleen toimivan naisten
resurssikeskuksen. Siellä naiset voivat harjoitella esimerkiksi ompelukoneen käyttöä tulevaa
ammattia varten.
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Naisten ”täytyy ottaa kohtalonsa omiin
käsiinsä ja olemustaan syventämällä
sekä taipumuksiaan kehittämällä luoda
oma tulevaisuutensa – eikä odottaa
valmista ulkoapäin.”
Maikki Friberg
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Maikki Friberg – tohtori, joka turhautui
”Ihmissielu kaipaa virkistystä ja sitä toitte Te
arvoisat vieraamme silloin tullessanne meille
hengenheimolaisillemme, ja uusia ajatuksia ja
pohtimisen aiheita välinpitämättömillekin ja vastustajille pään vaivaa. Rauhan aate sai hyvän
sysäyksen ja paljon uusia asianharrastajia.”
Näin sipoolainen kuulija kiitti Maikki Fribergiä
puhetilaisuudesta huhtikuussa 1925.
Maikki Friberg (1861–1927) oli yksi monista
naisista, jotka 1900-luvun alussa kiersivät
Suomea kertomassa naisasiasta, rauhanaatteesta, raittiudesta ja koulutuksen tärkeydestä.
Hän välitti eurooppalaisia virtauksia maahamme ja teki Suomea tunnetuksi myös ulkomailla.
Hän puhui usein kansanopistoista ja suomalaisesta koulujärjestelmästä sekä suomalaisten
perustuslaillisesta taistelusta venäläistämistoimia vastaan.

Friberg lehden tehtävää.

Kympin tytöt - naisasiaa vuodesta 1884
lähtien

Vanhimpien naisjärjestöjen tavoitteita olivat
naisten äänioikeus, taloudellinen itsenäisyys,
pääsy koulutukseen ja ammatteihin sekä
oikeudenmukainen kohtelu kaikilla elämän
alueilla. Akateemisesti koulutettujen naisten
palkka on yhä vain 81 prosenttia vastaavan
koulutuksen saaneiden miesten palkasta. Tyttöjen koulumenestystä ei myöskään mediassa
kehuta. Sen sijaan mietitään, miksi pojat eivät
pärjää koulussa ja kauhistellaan ”kympin tyttöjen” tulvimista kaikkiin ammatteihin.

Suomalaisen Naisliiton 1906 perustama Naisten Ääni ilmestyi yli 40 vuotta. ”Se on koettanut avartaa naisten ajatusmaailmaa ja saada
heidät näkemään itsensä ja tehtävänsä uudessa
valossa. Käsittämään, että he ovat luodut vapaiksi ja itsenäisiksi ihmisiksi, joilla on samoja
oikeuksia ja velvollisuuksia, kuin millä muulla
kansalaisryhmällä tahansa; että heidän täytyy
ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja olemustaan
syventämällä sekä taipumuksiaan kehittämällä luoda oma tulevaisuutensa – eikä odottaa
valmista ulkoapäin /…/ Herättää, rohkaista,
avartaa, antaa sysäyksiä, tuoda mukanaan raitista ilmaa ja lämpöä, halua pyrkimään ja uutta
luomaan.” Näin määritteli päätoimittaja Maikki

www.suomalainennaisliitto.fi

Maikki Friberg valmistui opettajaksi ja toimi
22-vuotiaasta Helsingissä kansakoulunopettajana. Friberg opiskeli 1890-luvun puolivälissä
kolme vuotta Berliinin, Zürichin ja Bernin yliopistoissa. Koska opiskelu ulkomailla oli kallista, Friberg oppi säästäväiseksi. Hän oli monilla
luennoilla ainoa nainen. Maikki Friberg väitteli
Bernin yliopistossa tohtoriksi aiheenaan pohjoismaiset kansanopistot.
Kotimaassa hänen oppineisuuttaan ei arvostettu. Hän haki Helsingin kansakoulujen apulaistarkastajan virkaa, mutta hävisi virantäytössä
miehelle. Friberg jätti opettajan työn ja omistautui kansalais- ja yhdistystoiminnalle. Hän
myös toimitti 1906 perustamaansa Naisten
ääni aikakauslehteä ja toimi Suomalaisessa
Naisliitossa ja Naisasialiitto Unionissa.

www.naistahto.net
www.akateemisetnaiset.fi
www.naistoimittajat.fi
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Hilja Vilkemaa – tyylikäs bibliofiili
Hilja Vilkemaa (1887–1976) oli Suomalaisen
Naisliiton vaikuttaja ja tukipilari 66 vuoden
ajan. Hän ryhtyi Naisliiton keskushallituksen
sihteeriksi 23-vuotiaana vuonna 1910. Vilkemaa valmistui yliopistosta 1918 ja toimi eläkeikään saakka historian ja äidinkielen opettajana Tyttönormaalilyseossa. Hän oli karismaattinen kasvattaja, joka opetti tytöille mm.
persoonallisuuden muovaamista ja piti Naisliitossa vuosikaudet nuorisokerhoa. Historian
osaamistaan hän päivitti useilla Eurooppaan
suuntautuvilla matkoillaan.
Hilja Vilkemaan sydämenasioita olivat naisasian ja raittiusaatteen edistäminen. Hän avusti
Maikki Fribergin perustamaa Naisten Ääni
-lehteä jo ylioppilastyttönä, ja tuli lehden päätoimittajaksi, kun Maikki Friberg yllättäen kuoli
1927. Vilkemaa kirjoitti mm. Minna Canthista,
josta hän julkaisi myös elämäkerran 1931. Hän
esitteli unohdettuja naisia ja perusti lehteen
nuorten palstan, johon tulleita kirjeitä hän
kommentoi nimimerkillä Vilkkari. Palstalla
keskusteltiin vilkkaasti tyttöjen koulutuksesta
ja kotitöistä. Aikuisille naisille suunnatuissa
jutuissa hän pohti naisen oikeudellista asemaa
tai naisia koskevia kasvatus- tai sivistyskysymyksiä.
Hilja Vilkemaan 4 000 niteen kirjasto on edelleen Suomalaisen Naisliiton omistuksessa ja
sitä on täydennetty myöhemmin. Vilkemaa
pukeutui aina tyylikkäästi ja huolitellusti.
Hiukset oli permanentattu, kädet hoidettu ja
kynsissä vaaleanpunainen lakka. Suurin osa
hänen vaatteistaan lahjoitettiin testamentin
mukaisesti Pelastusarmeijaan. Puku, takki ja
kirjailtu matkakassi ovat kuitenkin vielä jälkipolvien ihailtavana.
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”Me emme valitse työtämme, työ valitsee
meidät”, Tyyni Tuulio
Tyyni Haapanen (1892–1991) aloitti yliopistoopintonsa 1911 oppiaineinaan romaaniset kielet ja kirjallisuus. Opiskeluaikana hän käänsi muun muassa Charlotte Brontën ja L. M.
Alcottin kirjoja. Valmistuttuaan Tuulio jatkoi
käännöstöitä, yksi niistä oli Danten Vita nuovan suomennos 1920.
Vuonna 1917 Tyyni Haapanen solmi avioliiton
Oiva Tallgrenin kanssa ja 1933 pariskunta
otti sukunimekseen Tuulio. Kolmen pojan äiti
joutui tasapainoilemaan kodin ja työn välillä.
Perheenäidin aikaa kesti 1920- ja 1930-luvut,
jolloin Tyyni Tuulio kirjoitti romaaneja, matkakirjoja ja pakinoita sekä teki käännöstöitä. Salanimellä Tuulia kirjoitetut romaanit pohtivat
kysymystä, saako naisella olla muuta kutsumusta kuin koti.
Leskeksi jäätyään (1941) Tyyni Tuulio keskittyi
tutkimuksiin, mutta teki myös muuta kirjallista työtä. Hänen naismuotokuviensa kirjallinen
sarja alkoi vuonna 1937. Näissä teoksissa hän
nosti naiset yhteiskunnallisiksi toimijoiksi.
Viimeisissä teoksissaan Tyyni Tuulio käsitteli
suomalaisen naiskirjallisuuden ensimmäistä
suurta nimeä, Fredrika Runebergia. Fredrikan
Suomi -teoksessa hän esitteli Suomen kirjallisuushistorian melkein kokonaan unohtaman
naisryhmän, Runebergin aikaiset naiskirjailijat. Helsingin yliopisto myönsi hänelle 1960
filosofian kunniatohtorin arvon hänen monista
tutkimusansioistaan.
hiljaista kautta. Tuulio onnistui pitämään
Naisyhdistyksen pirteänä ja ylläpiti suhteita
muihin naisjärjestöihin ja muihin Pohjoismaihin.

Tyyni Tuulio toimi Suomen Naisyhdistyksen
puheenjohtajana 1960-luvulla, aikana, jolloin
naisliike oli radikalisoitumassa ja puoluepolitiikan ulkopuolella toimivat naisjärjestöt elivät
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Eeva Jalavisto – fysiologi ja gerontologian
uranuurtaja
Fysiologian professori Eeva Jalavisto (1909–
1966) oli vanhuudentutkimuksen ja vanhusten
terveydellisten ja sosiaalisten olojen parantamiseen tähtäävän tutkimuksen uranuurtaja ja
yhteiskunnallinen järjestövaikuttaja.
Hän valmistui lääketieteen kandidaatiksi
22-vuotiaana 1931. Jo ennen tätä hän oli osallistunut korkeatasoiseen fysiologian tutkimusohjelmaan ja jatkoi Helsingin yliopiston fysiologian laitoksen amanuenssina ja myöhemmin
assistenttina. Jalaviston lihastuntoa käsittelevä väitöskirja valmistui 1937. Fysiologian
dosentiksi hänet nimitettiin 1941, jonka jälkeen hän keskittyi vegetatiiviseen fysiologiaan.
Fysiologian alan tieteellinen kehitys Suomessa
olikin Jalaviston ja hänen oppilaittensa varassa. Vuonna 1949 Jalavisto nimitettiin Helsingin
yliopiston fysiologian ylimääräiseksi henkilökohtaiseksi professoriksi.
1950-luvulla Eeva Jalavisto kiinnostui maailmalla orastavasta vanhuuden ja vanhenemisen
tutkimuksesta, gerontologiasta. Hän selvitti
perustavanlaatuisissa, pääosin tilastollisin
menetelmin suoritetuissa tutkimuksissaan pitkäikäisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja tarkasteli
vanhenemista sekä biologisena että sosiaalisena ilmiönä. Fyysisen ja henkisen aktiviteetin
säilyttämisen merkitys elinkyvylle oli hänen
tärkeimpiä tutkimustuloksiaan.
Eeva Jalavisto oli aktiivisesti mukana tiedeyhteisöissä, mm. vanhuustutkimukseen keskittyvässä Societas Gerontologica Fennicassa.
Jalaviston johdolla perustettiin 1949 Vanhainsuojelun keskusliitto, sittemmin Vanhustyön
keskusliitto, edistämään vanhusten terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia oloja.
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Äiti ja toimittaja
Mäntyharjulainen Tiina Knaappila, 44, työskentelee Länsi-Savon aluetoimittajana kolmen
kunnan alueella. Työ on elämäntapa. Aluetoimittaja on töissä aina – kauppareissullakin
voi sopia kuvausaikoja, jututtaa tuttuja, etsiä
sopivaa haastateltavaa.
”Tälle Facebook-sukupolvelle on ehkä vierasta,
että minä teen työtäni tapaamalla ihmisiä vielä
kasvokkain. Täällä on paljon seniorilukijoita,
ja teen lehteä myös heille”, Tiina kertoo. Aluetoimittajan työ on itsenäistä, Tiina vastaa
aikatauluistaan ja hankkii juttunsa itse. Töitä
tehdään, kun niitä on, iltaisin ja viikonloppuisinkin.
”En enää muista, miksi nuorena hakeuduin toimittajaksi. Ehkä tykkäsin kirjoittaa – vaikka se
on kovin pieni osa tätä ammattia. Ehkä minulla
on luontaisia muita avuja: olen avoin ja sosiaalinen ihminen, jota on helppo lähestyä.” Tavallisena työpäivänä Tiina saattaa käydä kuuntelemassa kahden kunnan talousarvioinfot, tavata
taidekeskuksessa nuoria taiteilijoita ja illalla
haastatella kirjastossa rikoskirjailijan. ”Minä
en ole mikään kunnianhimoinen tähtitoimittaja,
perhe on minulle työuraa tärkeämpi, mutta olen
tosi viitseliäs.”
Perheessä on kolme lasta, 7-vuotiaat kaksoset ja 11-vuotias. Toinen kaksosista on kehitysvammainen. ”Työni ja perhe-elämäni ovat
intensiivistä. Töissä unohdan kotiasiat ja toisinpäin. Työn ja perheen yhdistäminen on haastavaa, mutta se on asennekysymys. Minulla ei ole
lenkkeilyä lukuun ottamatta säännöllisiä harrastuksia. On tärkeää, että eletään ihan tavallista
arkea, jossa ei tapahdu yhtään mitään.”
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”Kaikkien ihmisten, niin miesten kuin
naisten, on syytä kysyä itseltään, mitä voi
tehdä auttaakseen naisia, joilla on suurin
vastuu maailman lapsista ja sitä kautta
maailman tulevaisuudesta.”
Helvi Sipilä 1995
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Helmi Tengén - Unionin tukipylväs
Helmi Tengén (1875–1971) valmistui Sortavalan
seminaarista ensin veistonopettajaksi ja sitten
Helsingin yliopiston voimistelulaitokselta voimistelunopettajaksi. Pisimmän työuransa hän
teki veistonopettajana Helsingin kaupungin
yläkansakoulun poikaluokilla 1904–42. Hän
taisteli itselleen vakituisen viran ja kunnon
palkan ilman sukupuolesta johtuvaa palkanalennusta. Hän hiihti, luisteli, ratsasti, pyöräili, purjehti ja ajeli moottoriveneellä. Hän käytti
pitkiä housuja, mikä oli siihen aikaan naisille
tavatonta. Helmi Tengén oli myös Suomen ensimmäinen naisautoilija.
Helmi Tengén oli Naisasialiitto Unionin aktiivisimpia ja värikkäimpiä jäseniä ja osallistui
äänioikeustaisteluun. Helmi Tengénille naisten
äänioikeus merkitsi ennen kaikkea oikeudenmukaisuutta. Hän vaati samaa palkkaa naisille ja miehille sekä naisten nimittämistä erilaisiin korkeisiin virkoihin tai naisten vihkimistä
papeiksi.

Naisilta naisille
Naiset ovat usein keränneet rahaa tekemällä
käsitöitä ja leivonnaisia myyjäisiin.

”Kaikkien ihmisten, niin miesten kuin naisten, on
syytä kysyä itseltään, mitä voi tehdä auttaakseen naisia, joilla on suurin vastuu maailman
lapsista ja sitä kautta maailman tulevaisuudesta,” kannusti Helvi Sipilä naisia Pekingissä
1995.

Perinteisten Naisten Joulumessujen avulla
Naisasialiitto Unioni tarjosi vähävaraisille
naisille mahdollisuuden hankkia joulurahaa.
Nykyisin Joulumessuilla myydään myös marokkolaisnaisten valmistamia tuotteita osana
Naisten Kulttuuriyhdistyksen auttamisprojektia. Tämän, kuten monien muidenkin huoneessa esiteltyjen auttamisprojektien yhteistyökumppanina on Suomen valtio.

1800-luvulla kansainvälinen auttaminen nousi
Raamatun lähetyskäskystä ja naiset ompelivat
ahkerasti esimerkiksi Suomen Lähetysseuralle.
Nykyisin monet Suomen naisjärjestöt auttavat maailman köyhissä maissa asuvia naisia.
Suomalaista media-alan ammattitaitoa viedään
Afganistaniin. Sierra Leonessa tuetaan naisten
selviytymistä sodasta. Burkina Fasossa MOPOLLA huristelee marttaneuvoja.

www.naistenkulttuuriyhdistys.fi
www.soroptimistit.fi
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Vielä 95 vuotta täyttäneenä Tengén toimi
Unionin kiinteistöjen isännöitsijänä. Hänen
huvilansa, ensin Impilahdella ja sotien jälkeen
Hauholla, toimivat naisten kansainvälisenä
kohtauspaikkana vuosikymmenien ajan. Helsingissä kauan toiminut naisten vanhainkoti,
Tengénin mukaan nimensä saanut Helmi-koti,
oli perustettu osittain Tengénin Naisasialiitto
Unionille testamenttaamilla varoilla. Helmi
Tengén oli myös alusta lähtien mukana järjestämässä Naisten Joulumessuja. Ne oli tarkoitettu tuomaan joulurahaa vähävaraisille naisille, jotka voivat messuilla myydä valmistamiaan
tuotteita. Messut onnistuivat yli odotusten ja
niistä tuli edelleen jatkuva perinne.
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Soroptimistit osaavat auttamisen
Soroptimist International (SI) -järjestö haluaa
kehittää maailmaa kansainvälisen hyvän tahdon, ymmärtämisen ja ystävyyden avulla edistämällä erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa
ja tasa-arvoa. SI toimii rauhan edistämiseksi
maailmassa. Järjestö ei ota kantaa puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin kysymyksiin. Naisten ja tyttöjen on saatava ilmaista vapaasti
mielipiteensä ja rakentaa yhdessä vahvoja,
rauhallisia yhteisöjä joka puolella maailmaa.
Avustusprojektejamme ovat olleet mm.

Maldives 1975–79, jolloin lääkäreitä ja lääkkeitä lähetettiin syrjäisille Malediivien atolleille. Projekti toteutettiin yhteistyössä Unicefin
kanssa.

Senegal 1983–87. Kaivoprojekti Senegalissa
tuotti puhdasta juomavettä, terveyttä ja toimeentuloa naisille.

Soroptimist International Aids Mediation
(SIAM) 1995–99. Projektissa koulutimme
Pohjois-Thaimaan maaseudun tyttöjä, mikä
esti heitä joutumasta prostituoiduiksi suuriin
kaupunkeihin.

Limbs for Life 1999–2003 – maamiinauhrien
auttaminen. Projekti toteutettiin yhteistyössä Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean
(IRCC) kanssa.
Projekt SIerra – familjen och framtiden
(2007–11), missä autamme Sierra Leonen sodasta selviytyneiden naisten ja lasten elämää.
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”Onnittele Kansainvälisenä naistenpäivänä
8.3. kukalla, kortilla tai puhelinsoitolla
naista, joka on ollut sinulle esikuvana tai
kannustanut oikealla hetkellä.”
Martta 2011

Niksejä ja nuukailua

Asevelikylä 21.9.1948

Martoilla on paljon hyviä neuvoja ja niiden
keskiössä on usein nainen. ”Äiti on perheen
keskipiste. Meidän kotiemme sydämellinen,
lämmin ja hyveellinen henki riippuu suurimmaksi osaksi äidin persoonasta.” 1930-luvulla äidin
ihannointi oli osa marttojen edistämää kotikulttuuria. Nykyisin marttojen niksikalenterissa muistutetaan: ”Onnittele Kansainvälisenä
naistenpäivänä 8.3. kukalla, kortilla tai puhelinsoitolla naista, joka on ollut sinulle esikuvana tai
kannustanut oikealla hetkellä.”

Martta hyvä,
Terveisiä täältä Pohjois-Karjalasta. Haluaisin
vielä kerran kiittää kaikesta siitä avusta, jonka
saimme, kun kävit auttamassa meitä puutarhan
perustamisen alkuun. Emme olisi kyllä saaneet
itse mitään valmista kasvamaan vielä täksi
kesäksi, kun rakentamisessakin on niin paljon
tekemistä. Porkkanat, kaalit, sipulit ja muut tuottivat hyvä sadon. Suojasin omenapuut myyriltä
ja jäniksiltä niin kuin neuvoit. Mansikantaimet
ja marjapensaat lähtivät hyvin kasvamaan.
Eihän niistä vielä tänä kesänä satoa tullut,
mutta vattuja ja mustikoita säilöimme umpioimalla ohjeittesi mukaan. Tiedät, ettei meillä ole
ylimääräistä rahaa, joten oli hienoa, että sait
hankituksi yhdistykselle yhteisen Rex-kattilan.

Marthaförbundet puolestaan opastaa muun
muassa, miten horsmaa tai päivänkakkaraa
voi käyttää salaattiin. Niksioppaassa muistutetaan myös siitä, että kannattaa keskittyä
yhteen asiaan kerrallaan ja tehdä se kunnolla
loppuun. Siinä onkin haastetta tippaleipäaivoille! Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen
Joka naisen energiansäästöopas kertoo, miten
voit säästää sekä euroja että luontoa. Nuukailu
ei ole iso juttu, se on monta pientä! Puutarhanaiset ovat yhteisö niille, jotka haluavat ammentaa viljelystä iloa elämään.

Puutarhan osalta siis on kaikki hyvin nyt.
Komposti vain tuotti vähän huolta, kun se alkoi
loppukesästä haista. Voisitko kirjoittaa minulle
oikein ohjeet. En tainnut hoitaa sitä oikealla
tavalla, vaikka yritin kyllä muistella, mitä olit
neuvonut.
Tarvitsisin apua myös lasten vaatteiden kaavojen kanssa. Lapset ovat kasvaneet kesän aikana
niin paljon, että kaikki vaatteet pitäisi uudistaa.
Osan tekisin vanhoista vaatteista, mutta onnistuin löytämään palan kaunista puuvillaa,
josta ajattelin tehdä Inkerille uuden koulumekon
talveksi. Itselleni ajattelin ommella uuden marttamekon, kun vanha on jäänyt lasten jälkeen
vähän pieneksi. Sain kangasta yhdistyksestä,
mutta nappeja täällä ei ollut ylimääräisiä. Huivi
ja essu minulla on vielä ihan hyvät.

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.martat.fi
www.martha.fi
www.puutarhanaiset.fi

Hyvää vointia.
Terveisin Aune Karjalainen
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Kun tieto ja ystävyys kohtaavat
Martha on moderni nainen. Hän on aina liikkeellä. Häntä revitään työn ja kodin välillä.
Hänellä on yhtä aikaa monta palloa ilmassa.
Martha on siis tavallinen nainen, mutta kuitenkin moni-ilmeinen, kuten me kaikki. Hän
seuraa aikaa ja haistelee uusia trendejä. Hän
on usein askeleen edellä. Hän varjelee rakkaitaan ja luontoa. Hän lajittelee, kompostoi
ja kierrättää. Hän valitsee lähellä tuotettua.
Martha ei kuitenkaan osoita ketään sormella.
Hän näyttää vaihtoehtoja.

aiden marthojen seurassa tuntematon ei tunnukaan vaaralliselta.
Tasa-arvo kodeissa ja työpaikoilla, kuten myös
samanarvoisesta työstä sama palkka, ovat
tärkeitä tavoitteita nykyajan marthalle. Järjestetty lasten päivähoito ja oikeudenmukaiset
vanhempainvapaat kuuluvat tasa-arvoiseen
työelämään. Vanhempainvapaista työnantajalle syntyvien kustannusten tasainen jako on
jokaiselle marthalle itsestäänselvyys, kuten
myös 6+6+6-malli.

Marthan tarjottimelta löytyy kaikkea mahdollista: tietoa, verkostoja, naistukea ja sisaruutta. Marthat tarjoavat monenlaista vatsatanssista vuorikiipeilyyn, korien maalaamisesta ja
avioehdoista kielenhuoltoon tai suklaan maisteluun. Marthojen seurassa uskaltaa kokeilla
sellaista, josta ei ole edes osannut uneksia tai
jota ei olisi voinut kuvitellakaan. Toisten uteli-

Martha haluaa tukea naisia elämän kaikissa
vaiheissa niin kodin sisällä kuin sen ulkopuolella, työelämässä ja vapaa-ajalla – riippumatta
koulutuksesta tai taustasta. Marthojen ovet
ovat avoinna kaikille kiinnostuneille, ja juuri
se houkuttelee – omien ja muiden kokemusten
jakaminen.
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täydet kansalaisoikeudet.”
Lucina Hagman (1853–1946) oli suomalaisen
naisasialiikkeen johtohenkilöitä. Hän toimi
puheenjohtajana Suomen Naisyhdistyksessä
ja sitten Naisasialiitto Unionissa sen perustamisesta lähtien. Hän oli myös Suomalaisen
Naisliiton perustajajäsen ja puheenjohtaja.
Hagman julkaisi artikkeleita naisten koulutuksesta, yhteiskoulun tärkeydestä ja naisten
valtiollisesta äänioikeudesta. Hän oli myös
perustamassa Suomen ensimmäistä raittiusyhdistystä.
Hänen aloitteestaan perustettiin 1899 Sivistystä Koteihin -yhdistys, joka sai perustamisluvan nimellä Marttayhdistys. Sen
tarkoitus oli edelleen ”hyödyllisen tiedon
levittäminen rahvaan ja työväenluokan koteihin”. Hagmanista tuli Marttayhdistyksen
ensimmäisen vuoden puheenjohtaja. Marttayhdistys otti kantaa ajankohtaisiin asioihin
kuten suurlakkoon ja äänioikeuden toteutumiseen. Vuonna 1924 kaksikielinen yhdistys
jakaantui Suomalaiseksi Marttaliitoksi ja
Finlands svenska Marthaförbundiksi.
Keväällä 1907 Lucina Hagman valittiin eduskuntaan Nuorsuomalaisen Puolueen edustajana. Kansanedustajatyönsä hän aloitti
tekemällä aloitteen avioliittolainsäädännön
uudistamiseksi siten, että aviovaimo saisi
oikeuden hallita yksityistä omaisuuttaan.
Lucina Hagman jätti eduskunnan lopullisesti vuonna 1917. Hän ei uskonut puolueiden
ajavan naisten asiaa, vaan kehotti naisia
luomaan oman ohjelmansa. Naisten sulkeminen koulutuksesta, viroista ja vapaasta ammatinharjoittamisesta osoitti miesten haluttomuuden saada aikaan oikeudenmukainen
yhteiskunta. Yhteiskunta oli muovautunut
yksipuoliseksi, koska naiset eivät päässeet
vaikuttamaan.

”Semmoiseksi kuin kansa kasvatetaan,
semmoinen se on”, Lucina Hagman
Kansanedustaja Tekla Hultin kertoo, miten
Venäjän oikeusministeri Aleksandr Fjodorovitš
Kerenski vieraili maaliskuussa 1917 Helsingissä. Eduskunnassa puhuessaan Kerenski
tervehti Suomen maailman mittakaavassakin
harvinaisia naiskansanedustajia. ”Sen seurauksena eräät meistä, Lucina etunenässä,
hyökkäsivät hänen perässään käytävään, jossa
Lucina hengästyneenä parilla lauseella tulkitsi
kiitollisuutemme tuosta tervehdyksestä ja toivomme, että Venäjänkin naiset pian saisivat
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Marja – aktiivinen mimmi maalta
tamaalia ja kylätalon maalaus kävi hetkessä.
Marja itse opetteli käyttämään raivaussahaa.
Nyt on kylätieltä komea näkymä järvelle.

Marja asuu maaseudulla. Hän arvostaa väljää
asumista, luonnon läheisyyttä. Omakotitalon
pihapiirissä kasvaa omenapuita, kasvihuoneessa tomaattia, kurkkua ja kasvimaalla salaatteja ja mansikoita. Töissä hän käy lähikaupungissa. Päivittäisen työmatkan hän taittaa
kimppakyydillä naapurin Miian kanssa. Matkat ovat hyvää aikaa vaihtaa kuulumisia ja
suunnitella toimintaa paikalliselle maa- ja kotitalousnaisten yhdistykselle. Nytkin on luvassa
ruokakurssi, virkistyspäivä ja pari retkeä.

Marja ja yhdistyksen puuhanaiset ideoivat ja
toteuttivat hankkeen, jolla uusittiin kylätalon
kerhotilat ja keittiö. Kerhotilassa kokoontuvat
nyt monet yhdistykset partiolaisista metsämiehiin. Viitenä viikonloppuna vuodessa keittiöön
kokoonnutaan ruokakurssille. Tällä kertaa
leivotaan lasten kanssa. Herkkuja maistellessa sovitaan vielä virkistyspäivän käytännön
järjestelyistä. Mukaan kun on kutsuttu naapuriyhdistystenkin väkeä.

Marja nauttii muiden naisten kanssa yhdessä
tekemisestä ja siitä, että teot monesti tuottavat
iloa koko kylälle. Viime keväänä yhdistys järjesti Kyläkävelyn. Paikalle kutsuttu maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon neuvoja kertoi
havainnollisesti, mitä kohteita kylässä voisi
kunnostaa, jotta maisema kaunistuisi ja kylän
viihtyisyys lisääntyisi. Seuraavaksi järjestettiinkin talkoot. Kyläläiset keittivät punamul-

Kesäaamuna Marja istahtaa talonsa rappusille, juo kahvit nauttien kuulaasta aamusta ja
linnun laulusta. Luonto antaa voimaa monenlaiseen tekemiseen.

65

Puutarhaa hoitava nainen

Puutarha hoitaa sitä,			
joka hoitaa puutarhaa.

Se on niin hassua ettei sitä voi kertoa:

Puutarha saa paremmalle tuulelle, siellä latautuu ja samalla kuntokin kohoaa. Stressitason
aleneminen näkyy mittauksissa verenpaineen
ja ihon sähköjohtokyvyn laskuna. Sairaudesta
toipuva paranee pikemmin, kun näkee ikkunastaan jotain vihreää.

en minä suorastaan sanonut
mutta ajattelin sille,
kurjenpolvelle
kun kaivoin sen niityltä
ja kannoin huvilan pihaan:

Puutarhassa työasiat ja ikävät ihmissuhteet
unohtuvat ja niille saattaa maata myllätessä
löytyä jopa ihan uusi näkökulma. Puutarhaan
mahtuvat kaikki ja sen voi rakentaa vaikka
pienelle parvekkeelle. Puutarha hellii kaikkia
aisteja. Värit, tuoksut, maut – kädet mullassa
linnunlaulua kuunnellen. Ei ihme, että puutarhanhoito on maailman suosituin harrastus.
Puuhaapa sitten palstalla, pihalla tai parvekkeella, Puutarhanaisten kanssa voi jakaa
kokemuksia, tunnelmia ja tietoa.

anna nyt anteeksi,
mutta kun minä tahtoisin
pihan kukkimaan
sinisensinisenä.
Ja keväällä kun näin
että se oli juurtunut ja talvehtinut,
kosketin kevyesti sen lehteä ja sanoin:
- Hei.

-Helena Anhava-
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Älä epäröi – tutustu rintoihisi

Omatarkkailu on tärkeää, koska
•
•

ProMama ry on valtakunnallinen järjestö, joka
toimii - rintojen terveyden asiantuntijana ja
vaikuttajana. Rintasyöpä on yleisin ja kasvava
naisten syöpäsairaus. Joka kymmenes nainen
sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään
– kaupungeissa jopa joka seitsemäs. Lähes
90% sairastuneista on oireeton viiden vuoden
kuluttua sairastumisestaan.

rintasyövän syitä ei tunneta
ehkäisyä ei tunneta

Voit ratkaisevasti vaikuttaa paranemiseesi, jos löydät muutoksen rinnastasi
ajoissa
•
•
•

pystyt omilla käsilläsi tunnistamaan
pienenkin kyhmyn
valtaosa kyhmyistä kasvaa hitaasti
kaksi kolmasosaa rintasyövistä löytyy
muutoin kuin mammografiaseulonnassa

www.promama.fi
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Tunturikeimiö
Kun tarvittiin lisää majoitustilaa, Naistenmajaa laajennettiin ja uudistettiin, rakennettiin
uusia mökkejä ja rantasauna. Viimeisin on
2006 rakennettu uusi majoitusrakennus Kieppi. Vuonna 2009 uusi kokonaisuus sai nimen
Tunturikeimiö.

Voimistelunopettaja Helka Ristolaisen aloitteesta NNKY-liitto aloitti hiihtokurssien pitämisen
naisille Lapissa vuonna 1949. Kun sodan jälkeen oli vaikea löytää majoituspaikkoja, päädyttiin rakentamaan oma maja. Näin haluttiin
tarjota tavallisillekin naisille mahdollisuus
päästä Lappiin.

www.tunturikeimio.fi

Tontti löytyi Jerisjärveltä Keimiötunturin
juurelta. Maja rakennettiin pääosin naisten ja
kyläläisten talkoovoimin rakennusmestari Kalervo Honkosen johdolla. Keväällä 1952 majalla
voitiin pitää ensimmäiset hiihtoleirit. Tästä
alkoi säännöllinen hiihtokurssien ja kesäisin
vaellusleirien pitäminen Naistenmajalla.
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”Lahjakkaimmallakin naisella on tuhatta
vertaa enemmän ulkoapäin tulevia esteitä
ja vaikeuksia kuin miehisellä työtoverilla.”
Minna Canth.
Minna Canth
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Lasikaton läpi
”Lahjakkaimmallakin naisella on tuhatta vertaa
enemmän ulkoapäin tulevia esteitä ja vaikeuksia kuin miehisellä työtoverilla.” Tämä Minna
Canthin lausuma 1880-luvulta vaikuttaa olevan edelleen totta. Naisten urakehitys ei vielä
2010-luvullakaan ole samanlaista kuin miesten, vaikka naiset ovat jo useita vuosikymmeniä olleet miehiä koulutetumpia. Esimerkiksi
valtionhallinnon ylimmissä viroissa naisia oli
2009 vain 28 prosenttia ja yksityisen sektorin
johtopaikoilla 15 %. Viimeisin palkkatilasto
osoittaa, että miesten keskipalkka on 3 185
euroa ja naisten 2 575 euroa. Mitä korkeampi
on ammatin pohjakoulutus, sitä suurempi on
palkkaero miesten hyväksi.
Naisjärjestöjen muistutus ”Kehu nainen päivässä” auttaa siihen, että naiset huomataan
valintaprosesseissa. Edelleenkin kuulee väitettävän, että sopivia naisia ei ole tarjolla. Eivätkö suomalaiset korkeakoulut osaa kouluttaa
johtajia? Enemmistö opiskelijoista on kuitenkin
naisia. Itseensä uskominen ja hyvät verkostot
auttavat uralla eteenpäin. Naisjärjestöissä on
tarjolla keskinäistä tukea, edun valvontaa,
ammattialan kehittämistä, yhteiskunnallista
vaikuttamista, hauskanpitoa ja naisten näkyväksi tekemistä.
www.architecta.fi
www.bpw-finland.fi
www.helsinginyrittajanaiset.fi
www.lakimiesliitto.fi/naiset
www.lastentarha.fi
www.suomennaishammaslaakarit.fi
www.tekstiiliopettajaliitto.fi
www.tehy.fi
www.zonta.fi
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Charlotte Backman – ensimmäinen virkanainen

Hei Kaisa,
Kuulin, että haluat arkkitehdiksi. Sama ajatus
heräsi minussa 60 vuotta sitten ja pääsin opiskelemaan Helsinkiin. Kurssilla aloitti 45 opiskelijaa, joista 10 naisia. Diplomityön tein 1962.
Menin naimisiin kurssitoverini kanssa ja saimme
kaksi lasta opiskelujen lomassa. Voittoisien kilpailujen myötä saimme töitä jo opiskeluaikana ja
perustimme oman toimiston. Se sijaitsi samassa
kerrostalossa kuin asuntomme. Mies kävi muuallakin töissä. Minun piirustuslautani oli kotona,
kun lapset olivat pieniä. Ehkä lapset saivat
mielikuvan mukavasta ammatista, koska kaksi
kolmesta valitsi saman ammatin.

Sofie Charlotte Backman (1835–1927) oli
ensimmäinen valtion viran saanut nainen
Suomessa. Hänet nimitettiin Kajaanin postimestariksi vuonna 1878, ennen kuin vuoden
1888 postiasetus kielsi naisen nimittämisen
korkeisiin virkoihin. Kaikki virat, joihin kuului
käskyvaltaa, varattiin miehille. Porvoolaisen
Charlotte Backmanin isä kuoli, kun Backman
oli 30-vuotias. Tuossa tilanteessa naimaton
nainen siirtyi yleensä johonkin sukulaisperheeseen, missä hänen olisi ansaittava leipänsä
auttelemalla kaikessa mahdollisessa. Backman
kuitenkin lähti Tukholman kauppakouluun.
Sieltä hän palasi mukanaan todistus, jonka
mukaan hän oli hyvin sopiva kaikkiin konttoritehtäviin. Hän aloitti työt Porvoon postikonttorin ylimääräisenä apulaisena.

Melko miesvaltaisen rakentamisen maailman
vastapainoksi hakeuduin naisarkkitehtien yhdistyksen, Architectan toimintaan aktiivisesti
mukaan. Yhdistyksen 40-vuotisjuhlan kunniasi
teimme näyttelyn Suomen ensimmäisistä arkkitehtinaisista. Zontissa olen oman ammattikuntani edustajana.

Backmanin ohella Porvoon postikonttorin palkkalistoilla oli yksi kirjuri, missä virassa ehti
vuosina 1867–1878 olla neljä miestä, jotka aina
vuorollaan saivat nimityksen korkeampaan virkaan. Myös Backman haki virkoja sitä mukaa,
kun sai aina uudelleen ja uudelleen oikeuden
hakemansa erivapautuksen sukupuolestaan.
Sitä piti hakea joka kerta uudelleen. Kun hän
vihdoin sai oikeuden hakea postimestarin virkoja, siitä uutisoitiin oikein sanomalehdessä.

Tekniset välineet ovat aikanani muuttuneet hakaviivaimesta 3D-mallinnuksiin, mutta ensimmäisen proffani lause pysyy samana. ”Arkkitehtuuri
syntyy rehellisestä tehtävään syventymisestä
ja käsillä olevien mahdollisuuksien käyttämisestä”. Arkkitehdin koulutus antaa nykyisin hyvät
valmiudet moneen, voi olla yksityisyrittäjä,
projektien vetäjä tai suunnittelija toimistossa.
Voi tutkia rakennustaiteen historiaa, opettaa tai
olla virkanainen. Olen koko ikäni työskennellyt
omasta mielestäni maailman hienoimmassa ammatissa!

Charlotte Backman lähetti oman, tarkasti täydennetyn ansioluettelonsa kymmenen kertaa
pääpostitirehtöörille Helsinkiin, kunnes viimein sai nimityksen Kajaanin postimestariksi.
Kajaanissa Backman viihtyi 22 vuotta. Mikään
pehmeän naisellinen johtaja Backman ei ollut.
Hän vaati, että postiljooni Antti Sivonen seisoi
aina asennossa ottaessaan käskyt vastaan.
Myös postin noutajat saivat kuulla luentoja
hyvästä käytöksestä, jos joku ei miellyttänyt
postimestaria, joka itse suunnittelemassa virkapuvussa hallitsi valtakuntaansa.

Toivoo Pirkko
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Hanna Rothman 					
– suomalaisen lastentarhan äiti

lähettäjä: Outi

”Kuvailehan mielessäsi meidän tulevaa ’Pestalozzi-Fröbel-Haus’-iamme 2-3 vuotisine nuortennaisten kursseineen, josta olisi elämän taipaleelle niin tietopuolista kuin käytännöllistä mukaanvietävää, tulipa heistä sitten lastentarhanopettajattaria tai jotain muuta. Sellainen naiskasvatus on minusta ihanne. Tulkoon heistä sitten
virkailijoita tai mitä tahansa, heissä on kehitetty
’henkistä äitiyttä’ (Die geistige Mutterlichkeit), ja
sen he vievät myötään; silloin he todella kykenevät tuomaan uuden aineksen julkiseen elämään.
Nykyinen naiskasvatus tekee tytöt liiaksi miesten tapaisiksi.” Näin Hanna Rothman kirjoitti
ystävälleen ja kollegalleen Elisabeth Alanderille
vuonna 1892.

vastaanottaja: Hanna Rothman!

Hanna Rothman (1856–1920) sai kotoaan
paljon rakkautta, turvallisuutta ja itsenäisyyttä ja sitä hän halusi jakaa eteenpäin omalla
työllään. Hän lähti 1881 Berliiniin PestalozziFröbel-Hausiin opiskelemaan lastentarhanopettajaksi. Saksasta tultuaan Rothman perusti
ensin maksullisen lastentarhan, mutta vuonna
1888 hän pystyi perustamaan pohjoismaiden
ensimmäisen kansanlastentarhan Lapinlahdenkadulle Helsinkiin. Pari vuotta myöhemmin
Sörnäisiin perustettiin toinen lastentarha. Suomen Naisyhdistyksessä töissä ollut Elisabeth
Alander tarjoutui mukaan. Nämä kaksi naista
tekivät yhdessä uraauurtavaa työtä Sörnäisissä kansanlastentarhatyön hyväksi.

Ennen luku- ja lepohetkeä selailimme lukukirjaa, jotta lapset, joilla on kielellisiä
vaikeuksia, voisivat etukäteen tutustua tarinaan. Olen huomannut, että heidän
on helpompi seurata ja ymmärtää luettua, kun ensin katsomme kuvia, nimeämme hahmoja ja käymme läpi vieraita sanoja. Ennen välipalaa seurasin salissa
olevien lasten leikkiä. Vielä syksyllä arka ja puhumaton lapsi on vähitellen rohkaistunut leikkimään muutaman lapsen kanssa. Olemme tukeneet häntä järjestämällä sopivan pieniä ja rauhallisia leikkitilanteita

aihe: meidän työstämme
3.3.2011
Hei
Tänään meidän piti mennä lähikoulun jumppasaliin. Olin suunnitellut temppuradan, mutta sitä ei voitu toteuttaa, koska en päässyt rakentamaan sitä etukäteen.
Toisen ryhmän työntekijän piti nimittäin siirtyä toiseen päiväkotiin ”paikkaamaan” henkilövajausta, kun sijaisia ei saa palkata. Tänään oli taas näitä päiviä,
kun pitää muuttaa nopeasti suunnitelmia. – Olisitkohan hyväksynyt moista?
Seuratessani lasten leikkejä mietin vaihtoehtoista jumppaa. Samalla selvitin pari
riitatilannetta, lohdutin kaatunutta ja autoin syrjään joutunutta pääsemään mukaan leikkiin. Jumppaan otin mukaan kuvat, jotka auttavat suomea toisena kielenä puhuvia lapsia hahmottamaan toimintaa. Teimme nopean työnjaon työkavereitten kanssa. Lapset heittäytyivät hetkeen ja innostus valtasi meidät kaikki.

Työpäiväni päättyy, päässä pyörii ja korvissa suhisee. Kirjaan vihkoon tekemättömiä asioita. Mitäköhän ajattelisit tämän päivän varhaiskasvatuksesta? Maailma on muuttunut valtavasti sadassa vuodessa, mutta silti lastentarhanopettajan
työn ydin on sama: tukea jokaisen lapsen kasvua omaksi itsekseen. En väsy
seuraamaan tuota kasvun ihmettä.
Terveisin Outi, kollegasi 2000-luvulta

Hanna Rothmanin perustaman Sörnäisten
kansanlastentarhan yhteydessä aloitettiin
1890-luvun alussa kasvattajatarkurssi, josta
ajan mittaan kehittyi lastentarhanopettajakoulutus. Rothman katsoi, että lastentarhojen
tarkoituksena ei ole korvata, vaan tukea lasten
kotikasvatusta. Hän korosti käytännöllisten
töiden tärkeyttä.
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Alli Tuomainen 					
– Tullin voimanainen Turusta
Ensimmäiset naiset tulivat tullin konttoritehtäviin 1800-luvulla. 1920-luvun alussa muutama nainen pääsi arvostettuun tullitarkastajan
virkaan. Turun tullikamarin ekspeditööri Alli
Tuomainen esitti 1930-luvun lopulla henkilöstölehdessä naisten pääsyä tullaustehtäviin,
kun kasvava ulkomaankauppa ruuhkautti tullia. Taustalla olivat vuoden 1926 asetus naisen
virkakelpoisuudesta sekä lama-aikana tehdyt
henkilöstöleikkaukset. Sodan jälkeen vaadittiin
taas rajaamaan tullivirat perheen elättäjille
eli saamaan naiset takaisin kotiin. Aktiiviset
tullinaiset, kuten Tuomainen, nousivat vastustamaan tätä.

Tekstiiliopettajan muuttuva maailma

Tekstiiliopettajan muuttuva maailma

Kun Käsityönopettajataryhdistys 1911 perustettiin, olivat suunnilleen kaikki sen jäsenet
valmistuneet vuonna 1881 perustetusta Helsingin käsityökoulusta ja hankkineet pedagogiset
taitonsa ulkomailla tai yksityisopinnoilla. Sata
vuotta myöhemmin virassa olevat tekstiiliopettajat ovat suorittaneet akateemisen loppututkinnon ja monilla on kahden opetusaineen
yhdistelmä.

1930-luku

Ammattikunnan ammatillistumisen tie on vaatinut Käsityönopettajayhdistykseltä, sittemmin
1954 Käsityönopettajien liitolta ja lopulta 1971
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:ltä paljon työtä.
Ensimmäinen taistelu oli saada käsityö oppiaineeksi oppikouluihin. Toinen vääntö koski
epäpäteviä opettajia. Ammatillisuuteen kuului
myös yhtenäisen opetusohjelman ja sanaston
luominen ja vakiinnuttaminen. Tästä edettiin
1989 Suomen ensimmäisen tekstiiliopin professorin Pirkko Anttilan nimittämiseen.

Kun Alli Tuomainen sodan jälkeen yleni tullitarkastajaksi, hän päätti teettää itselleen
epävirallisen virkapuvun miesten tullitarkastajaunivormun pohjalta. Naisilla ei näet ollut
virkapukua. Asusta oli paljon apua käytännön
työssä ja tullikamarissa liikkumisessa, koska
siviilivaatteissa olevaa naista ei otettu liikennöitsijöiden taholta kyllin vakavasti. Naispuoliset tullitarkastajat saivat 1957 vihdoin oman
virkapuvun osana laajaa virkapuku-uudistusta.

Käsitöiden osaaminen ja tekeminen on kansalaistaito. Sen asemassa peruskoulussa kaikille
yhteisenä pakollisena oppiaineena, pätevien
opettajien opettamana, ei pitäisi olla mitään
kyseenalaistettavaa.

Tullitoiminta muutti muotoaan rajusti 1970-luvun alussa. Tulli-ilmoitusten teko siirtyi tullitarkastajilta asiakkaille eikä tavaroita enää
välipurettu tullissa. Tullialan osaamiselle tuli
yrityksissä kova kysyntä. Alli Tuomainenkin
siirtyi eläkkeelle jäätyään, 67-vuotiaana huolintaliikkeen palvelukseen.
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•
•
•
•
•

1980-luku

liinavaateompelu
nimikoiminen
kaavapiirustus
käsityösanasto
neulominen

•
•
•
•

1990-luku

1950-luku
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pukuompelu
pedagogiikka
tekokuidut
opetussuunnitelmat
muotilehdet
vasenkätisyys
oppilasaktiiviset työmuodot
koulunuudistamisohjelma
tapakasvatus
järjestötyön merkitys

•
•
•

kasvatuksen periaatteet
huovutus
aivojen ja käsien yhteistyö

•
•

kädentaidot ja teollisuus
sanaton viestintä

2010-luku

1970-luku
•
•
•
•
•

kestävä kehitys
käsityön lukiodiplomi
tietokone opetuksessa
lahjakkuus ja luovuus
työsuojelu

2000-luku

1960-luku
•
•
•
•
•

käsityökerhot
suomalainen käsityökulttuuri
taitokasvatus
kuluttajakasvatus

poikien tekstiiliopetus
opettajan asema peruskoulussa
erityisoppilaat käsityössä
opetuksen observointi
audiovisuaalinen opetus

77

•
•
•

käsityön asema
perustiedot ja -taidot
samansisältöinen käsityö

•
•

opettajan kompetenssi
resurssit

Arvostettu ja hyväpalkkainen naisammatti
– hammaslääkäri

Rauha Hasselblatt – yrittäjänaisten kätilö
”Nainen ei ole meidän aikanamme vain liikkuva kulissi, joka sanoo näyttämöllä muutaman
sanan ja poistuu. Nainen esittää nykyisessä
yhteiskunnassa jopa pääosaa. Naisella on
kaikkea, mitä tarvitaan, jotta liikeyritys menestyisi: mielikuvitusta, rohkeutta ja kykyä luovaan
työhön.”

Hammaslääkärikunta naisistui Suomessa jo
1900-luvun alussa, mikä oli poikkeuksellista
verrattuna tilanteeseen monissa muissa maissa. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen
opiskelijoista oli Suomessa naisia jo 14 %, kun
muissa Pohjoismaissa tähän lukuun päästiin
vasta 1930-luvulla. 1940-luvulla Suomen hammaslääkärikunnasta naisia oli yli 80 %. Nykyisin naisten osuus on 74 %. Suomi liittyy tässä
suhteessa selväpiirteisesti itäiseen Eurooppaan, sillä esimerkiksi Venäjällä ja Latviassa
hampaanhoito on erittäin naisvaltainen ala.
Vastaavasti Yhdysvalloissa naishammaslääkäreitä on ollut viime vuosikymmenelle saakka
vain muutama prosentti ammattikunnasta.

Yllä olevan lausuja Rauha Hasselblatt (1892–
1968) oli yksi naisista, jotka kokoontuivat 1947
juuri avattuun Kalevalaisten Naisten Kestikartanoon perustamaan Helsingin yrittäjänaisten
yhdistystä. Yksityisyrittäjäin Keskinäisessä
Vakuutusyhtiössä (nyk. Fennia) virassa toimiva
kamreeri Hasselblatt valittiin ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi. Vaikka hän itse oli virkanainen, hän arvosti yrittäjyyttä ja siinä erityisesti
vapautta, niin liiketoiminnan kuin hengen
alueella.

Naisvaltaisten alojen ominaispiirteitä ovat
yleensä matalapalkkaisuus ja alhainen arvostus. Hammaslääkärikunta on poikkeus, sillä
naisvaltaisuus ei ole vähentänyt alan statusta.

Rauha Hasselblatt näki, että yrittäjänaisten
olisi hyvä järjestäytyä yhdistyksiksi saadakseen äänensä kuuluviin ja voidakseen kehittää
toimintaansa. ”Pidän suurimpana saavutuksenamme itseemme kohdistuvaa valistustyötä”,
Hasselblatt totesi myöhemmin. Hasselblatt
halusi turvata naisyrittäjien kehittymisen
myös tulevaisuudessa. Helsingin Yrittäjänaiset
sai Rauha Hasselblattin jäämistöstä yli puoli
miljoonaa euroa käytettäväksi kulttuuri- ja
koulutustoimintaan.

Vaikka naisten kouluttautumista lääkäreiksi ja
naisten valintaa virkoihin vastustettiin sitkeästi lääkärikunnassa, tie hammaslääkäriksi oli
varsin helppo. Monet naiset erikoistuivat lääketieteen alkututkinnon jälkeen hammaslääketieteeseen mm. lyhyemmän opiskeluajan vuoksi.
Toinen selitysmalli on, että hammaslääkärin
ammattia pidettiin sopivana myös perheelliselle
naiselle. Esimerkiksi yksi Suomen naishammaslääkärikunnan pioneereista, Anna Robina
(”Robbi”) Karvonen (1868–1950), oli naimisissa
ja neljän lapsen äiti.

Helsinkiläiset alkuaikojen yrittäjänaiset kokivat Hasselblattin kauden naisen vapautumisen
ajaksi sekä kasvuksi itsenäiseen ammattiin
ja omiin harrastuksiin. Se oli myös kasvua
järjestötietoisuuteen, yrittämiseen ja yrittäjäaatteeseen.
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Genetz opiskeli autoalaa 1920-luvulla Saksassa ja sanottiin, että hän tiesi autoista kaiken
tietämisen arvoisen. Genetzin lempimerkit olivat Buick ja Chevrolet, joilla hän huristeli mm.
Päijänteen ympäriajoissa – piikkarit jalassa ja
stola harteilla.
Maja Genetz toimi Lotta Svärd -järjestön valtakunnallisena muonituspäällikkönä ja hänen
liiketaidoillaan lotat tekivät ruokatarjoilun
järjestämisestä laajamittaista liiketoimintaa.
Sotien aikana Genetz organisoi tehokkaan
vapaaehtoistyövoimalla pyörivän muonituskoneiston, joka hoiti suuren osan armeijan
ruokahuollosta.
Sodan jälkeen syksyllä 1944 lakkautettavaksi
määrätyn lottajärjestön varat siirrettiin Maja
Genetzin ideoimana kahdelle organisaatiolle,
Työmaahuollolle ja Suomen Naisten Huoltosäätiölle (nykyisin Lotta Svärd säätiö). Työmaahuolto toi työpaikkaruokailun Suomeen ja
Fazer Catering jatkaa nykyisin sen toimintaa.
Genetzin vastuulla oli mm. Helsingin olympialaisten ruokahuolto 1952. Myös ns. Naisten
talo (Mannerheimintie 93) ja sen alakerrassa
oleva White Lady -ravintola ovat Genetzin ”lapsia”. Molemmat liittyivät alun perin huolenpitoon sodasta palaavista naisista, joita valtio ei
tuolloin mitenkään huomioinut.

Maja Genetz – auto- ja ruoka-alan liikenero
Suomen Liike- ja virkanaisten liitto valitsi 1955
ensimmäisen Vuoden Naisen ja teki siitä perinteen.

Pitkä tie poliisiksi

Naispalkka-ala saa taistella

Suomalaisen naisen tie poliisipuvun haltijaksi alkoi prostituutiota käsittelevästä Naisten
yleisestä siveellisyyskokouksesta vuonna 1917,
missä Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Tilma Hainari vaati naispoliiseja huolehtimaan pidätetyistä naisista. Naisia tarvittiin
myös huolehtimaan poliisin kanssa tekemisiin
joutuneista lapsista ja saattamaan naisvankeja. 1920-luvun alussa Hainari tutustui naispoliisien tehtäviin Isossa-Britanniassa ja suunnitteli yhteistyössä Valkonauhaliiton kanssa
1923 kahden kuukauden mittaisen kurssin,
jolle osallistui 25 naista.

Sairaanhoitajien ensimmäinen palkkataistelu
oli 1955, kun valtiolla töissä olleet sairaanhoitajat irtisanoutuivat. Se lamautti yleiset
sairaalat, sillä keskussairaaloita ei tuolloin
ollut. Sairaanhoitajat saivat palkankorotuksen
ja näyttivät voimansa miesvaltaisten alojen
rinnalla. Seuraava palkkojen rukkaus kohti
miesten ansioita johtui Kansainvälisen työjärjestö ILOn vuoden 1951 sopimuksesta, jonka
ratifioitiin Suomessa 1963. Sen mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä piti maksaa
sama palkka.
Sairaanhoitajien ensimmäinen lakko käytiin
1968. Vaadittiin palkkojen nostamista ja 40
viikkotunnin työaikaa. Lakko oli laiton, sillä
valtion virkamiehillä ja kuntien viranhaltijoilla ei ollut lakko-oikeutta. Tehyn lakkoa 1983
on kutsuttu Suomen suosituimmaksi lakoksi.
Senkin veti Tehyn puheenjohtaja Toini Nousiainen, joka taisteli naisten palkkojen puolesta yli
30 vuotta ja samalla uudisti Suomen työmarkkinapolitiikkaa. Palkkaeroista ei toki päästy.
Nousiainen sai todeta, että yhtenä vuonna
saadut korotukset otettiin kiinni ja pian ero oli
entisenlainen.

NJKL:n naispoliisikomitea piti asiaa jatkuvasti esillä, mutta kesti kymmenen vuotta ennen kuin naisten kurssitus poliiseiksi saatiin
säännölliseksi. Kursseja järjestettiin komitean
tuen voimin 1933–1948. Tämän jälkeen komitea maksoi naispoliisien koulutuksen, vaikka
poliisikoulu vastasi kurssiohjelmasta.
Vuonna 1951 naispoliisikomitea yritti järjestää
naisille oman virkapuvun, mutta valtion pukutehdas kieltäytyi valmistamasta pukua liian
pienen tilausmäärän vuoksi. Niinpä komitea
tuki pukujen hankintaa kuten myös kurssimatkoja ja jatkokoulutusta omista varoistaan.
Komitean työ lakkasi 1973, kun valtio otti sen
vastuulleen.

Jaana Laitinen-Pesolan johdolla tehyläiset
löivät 2007 monet ällikällä. Joukkovoima
osoitettiin laajalla irtisanoutumisuhalla. Uhka
ei toteutunut, sillä Suomen hallitusohjelmaan
kirjattiin, että kunta-alan koulutetuille naisvaltaisille ryhmille suunnataan muita korkeammat korotukset. Tempaus nosti tehyläisten lisäksi myös muiden naisvaltaisten alojen
palkkoja.

Suomen ensimmäinen naispoliisi aloitti työnsä Helsingissä 1907. Hertta Uparin nimitys
ratsupoliisiksi 1946 vaati vielä valtioneuvoston antaman erivapauden. Vuonna 2009 13 %
poliiseista oli naisia. Esimiestehtävissä heitä on
vähäinen joukko.

Ensimmäinen Vuoden Nainen oli hovioikeudenneuvos Inkeri Harmaja. Toiset Vuoden Naiset
ovat varsin tunnettuja edelleen. Toisten saavutukset ovat painuneet unholaan. Muistatteko
Maja Genetzin, vuoden naisen 1960?
Maja Genetz (1901–1972) teki pitkän uran Suomen ensimmäisen autoliikkeen Nikolejeffin palveluksessa, ensin konttoripäällikkönä, sitten
apulaisjohtajana ja lopulta toimitusjohtajana.
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Helvi Sipilä 						
– monessa ensimmäinen ja Zonta
Ministeri Helvi Sipilän (1915–2009) ura on
vertaansa vailla oleva esimerkki pyrkimyksestä naisten aseman parantamiseen kaikkialla
maailmassa sekä elämänikäisestä ponnistelusta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Vuonna 1950 Helvi Sipilä kutsuttiin Zontajärjestön jäseneksi Helsinki I -kerhoon. Sipilän
päämäärä Zonta-työssä oli kansainvälisyys.
Hän rakensi yhteistyötä pohjoismaisten ja
eurooppalaisten Zonta-kerhojen kanssa. San
Franciscon conventionissa 1964 Helvi Sipilä
valittiin Zonta-järjestön II kansainväliseksi
varapresidentiksi. Ensimmäistä kertaa järjestön johtoon nousi näin korkeaan asemaan joku
Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Kaksi vuotta
myöhemmin Helvi Sipilä kohosi järjestön ensimmäiseksi varapresidentiksi, ja 1968 hänet
valittiin Zonta Internationalin johtoon, presidentiksi. Helvi Sipilän merkitys Zonta-järjestön
kansainvälistäjänä on kiistaton.

Varatuomari Helvi Sipilä avasi 1943 oman
asianajotoimiston, jota hän hoiti 30 vuotta.
Naisen tasa-arvoinen asema ei tuolloin ollut
Suomessa itsestäänselvyys, ja Sipilä pyrki vaikuttamaan lainsäädännön muuttamiseen. Hän
oli ensimmäisiä mm. oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden naisten joukossa ja vuonna
1981 Suomen ensimmäinen naispuolinen presidenttiehdokas.
1960-luvulla Helvi Sipilä edusti Suomea YK:n
naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa
(CSW) ja kuului Suomen valtuuskuntaan YK:n
yleiskokouksissa. Vuosina 1972–80 hän työskenteli YK:ssa apulaispääsihteerinä, ensimmäisenä naisena näin korkeassa virassa YK:ssa, ja
sen jälkeen YK:n konsulttina UNIFEMin toiminnan käynnistämiseksi. Sipilä perusti myös
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ensimmäisen kansallisen UNIFEM toimikunnan Suomeen.

Sipilä toi Zonta-järjestöön eurooppalaisen
näkökulman, mutta hän halusi viedä Zontaaatetta myös kolmannen maailman maihin,
sillä erityisesti kehitysmaiden naisten asema
oli lähellä hänen sydäntään. Hänen presidenttikaudellaan perustettiinkin Afrikan ensimmäiset Zonta-kerhot.
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Inkeri Anttila 					
– nainen, joka muutti rikosoikeuden
Varatuomari Inkeri Anttila (s. 1916) oli 29-vuotias kolmen lapsen äiti, kun hän väitteli 1946
ensimmäisenä naisena Suomessa lakitieteen
tohtoriksi. 1950-luvulla hän opetti Helsingin
yliopistossa ja kehitti vankeinhoitoa laitoksen
ylijohtajien kanssa. Tuolloin Anttila kiinnostui
sosiologiasta ja suoritti alan lisensiaatin tutkinnon. Hän julkaisi rikosoikeuden perinteiset
rajat ylittäviä teoksia. Inkeri Anttila oli yksi
avainhenkilö uudistettaessa rikoslainsäädäntöä kohti järkiperäistä ja humaania kriminaalipolitiikkaa.

”Toivoisimme naistemme vihdoinkin
panevan sellaisen joukkomarssin
vaaliuurnille, että naisedustajien
lukumäärä tekisi huiman nousukaaren.”

Anttilasta tuli 1961 Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen oikeustieteen professori. Hän
oli niin suosittu opinnäytteiden ohjaaja, että
tiedekunta tutkitutti hänen antamansa arvosanat. Suosion todellinen syy oli uutta rikosoikeudellista ajattelutapaa ilmentävä opetus.
Tutkijanura jatkui Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja 1980-luvulla YK:n yhteydessä
toimivan Euroopan kriminaalipoliittisen instituutin HEUNIn johtajana. Anttilan persoona ja
hänen työnsä arvostus vaikutti ratkaisevasti
siihen, että HEUNI sijoitettiin Suomeen.

Hilja Vilkemaa 1933

Kesäkuussa 1975 Inkeri Anttila nimitettiin,
jälleen ensimmäisenä naisena, Suomen oikeusministeriksi. Vaikka hänen ministerikautensa
kesti vain puoli vuotta, ministeriö sai tänä
aikana monia uudistuksia, mm. ehdonalaista
tuomiota koskien, hallituksen esityksiksi. Anttilan ansiosta nimitettiin ensimmäinen naispuolinen hovioikeuden presidentti, Ritva Hyöky
Vaasan hovioikeuteen. Oikeusministerikautensa aikana Anttila valittiin YK:n kriminaalipoliittisen maailmankongressin puheenjohtajaksi.
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Äänestä naista!
”Ei mitään verukkeita, ei mitään epäilyksiä
siitä, etteikö maamme eduskunnassa tarvittaisi yhtä paljon – miksei enemmänkin – naisia
kuin miehiä. Toivoisimme naistemme vihdoinkin
panevan sellaisen joukkomarssin vaaliuurnille,
että naisedustajien lukumäärä tekisi huiman
nousukaaren.” Näin Hilja Vilkemaa kannusti
naisia äänestämään vuoden 1933 eduskuntavaaleissa.
Runsas sata vuotta toimintaa eduskunnassa
on tehnyt suomalaisista naisista politiikan
osaajia. Naiskansanedustajat aloittivat kanssasisartensa aseman parantamisen heti ensimmäisessä yksikamarisessa eduskunnassa
1907. He vaativat mm. sukupuolielämän sallitun aloitusiän nostamista 12 ikävuodesta 15
ikävuoteen. Vähitellen vaadittiin myös oikeutta
päästä aviomiehen holhouksesta tai oikeutta
tulla nimitetyksi kaikkiin virkoihin.
Naisten aseman kohentaminen vaatii edelleen
napakkaa otetta päätöksentekoon, muistuttavat Eurooppanaiset ja eri puolueiden naisjärjestöt. Maailman maiden parlamenteissa ja korkeissa hallintoviroissa on edelleen hyvin vähän
naisia. Tässä suhteessa Suomi on edelläkävijä.
Naisten päivänä 8.3.2011 sekä presidentti että
pääministeri ovat naisia. Suomen hallituksen
20 ministeristä 11 on naisia. Suomen 200 kansanedustajasta naisia on 79.
www.demarinaiset.fi
www.eurooppanaiset.fi
www.kdnaiset.fi
www.keskustanaiset.fi
www.kokoomusnaiset.fi

Tarja Halonen 					
– Suomen tasavallan presidentti
Vuonna 2010 Time-lehti listasi Tarja Halosen
(s. 1943) maailman parhaiden naisjohtajien
joukkoon ja Forbes-lehti Pohjoismaiden vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.
Helsingin Kalliossa kasvaneen työläiskodin tyttären tie tasavallan presidentiksi ja maailman
johtonaisten kärkeen on ollut uudisraivaajan
kivinen tie. Hän on ollut usein alansa ensimmäinen: ensimmäinen naispuolinen SAK:n
juristi, ulkoministeri ja valtionpäämies. Halosen lapsuudenperheessä oltiin työväen aktiiveja
ja ehkä sieltä nousee hänen halunsa muuttaa
maailmaa ja usko omiin kykyihin. Ihmisoikeudet, demokratia ja kansalaisyhteiskunta,
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
ovat olleet Halosen poliittisen uran keskeisiä
teemoja.
Tarja Halonen on tehnyt valintoja antamatta
asenteiden tai vaikeuksien rajoittaa kutsumustaan. Hänellä on tahtoa ja voimaa uida vastavirtaan isoissakin kysymyksissä olipa kyseessä
presidentin aseman määrittely perustuslaissa
tai Suomen turvallisuuspolitiikan linjasta
päättäminen. Halonen on esimerkillään näyttänyt, että naiset pystyvät monesti enempään
kuin miehet: työssäkäyvä yksinhuoltajaäiti luo
poliittista uraa ja kantaa vastuun sekä perheestä että yhteiskunnasta.
Pienet ja suuremmatkin tytöt ovat ottaneet
presidentti Halosen esikuvakseen ja presidentin työ on noussut tyttöjen haaveammattien
joukkoon. Tytöt ovat jo kauan sitten oivaltaneet
sen, minkä Time- ja Forbes-lehti ovat nyt todistaneet.

www.kvinnoforbundet.fi
www.vasemmistonaiset.vasemmisto.fi
www.vihreatnaiset.fi
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Annie Furuhjelm 					
– naisasialiikkeen edelläkävijä

Vihreä Nainen

”Mielessäni selailen elämäni värikästä kuvakirjaa. Silloin päivä, kun tutustuin naisliikkeeseen
ja päätin antaa sille kaikkeni, näyttäytyy yhtenä
elämäni suurimmista tapahtumista. Loogisena
seurauksena tästä vahvistui kiinnostukseni politiikkaa kohtaan. Kohtaloni oli, että noina kohtalokkaina vuosina 1914 jälkeen sain olla mukana
poliittisten tapahtumien keskellä kansanedustajana.”

Me olemme nuoria ja vanhoja, yksinasuvia ja
suurperheellisiä. Vihreä nainen voi olla koko
ikänsä täällä asunut tai vasta hiljattain kansalaisuuden saanut. Vihreitä naisia löytyy maaseudun metsistä ja pelloilta, suurkaupunkien
toimistoista, opistojen penkeiltä ja tehtaiden
saleista.

Annie Furuhjelm (1859–1937) oli naisten äänioikeustaistelun ja naiskysymyksen edelläkävijöitä ja myös kansainvälisen naistyön aktivisti.

Me haluamme tasa-arvoisen yhteiskunnan,
jossa heikommista välitetään ja ihmisistä
pidetään yhdessä huolta. Me haluamme puhtaan ympäristön, joka säilyy myös jälkipolville.
Vihreä nainen ei ole passiivinen toiminnan
kohde vaan aktiivinen toimija, joka on valmis
tarttumaan vaikeisiinkin asioihin eikä kaihda
tiukkoja paikkoja.

Suomen uusi valtiosääntö (1906) innosti puolueiden perustamiseen. Tarvittiin myös ruotsinkielinen puolue. Kun vain yksi Ruotsalaisen
kansanpuolueen naisehdokas tuli valituksi
valtiopäivävaaleissa 1907, ruotsinkielinen naisasialiike päätti perustaa erillisen ruotsalaisen
naisliiton, Svenska Kvinnoförbundetin. Annie
Furuhjelmista tuli liiton ensimmäinen puheenjohtaja 30 vuoden ajaksi. Hänen puheensa
perustamiskokouksessa linjasi toimintaa:

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia.

Yhteistä meille on halu vaikuttaa.

Vihreä nainen haluaa muuttaa maailmaa, nyt.

”Maailmamme ei saa enää koostua kodeistamme, vaan meidän pitää tehdä koko maailmasta
kotimme. Myös meidän naisten pitää oppia olemaan itsenäisiä, katsoa omilla silmillä ja ajatella
omia ajatuksia, jotta voimme tuoda poliittiseen
taisteluun oman ominaislaatumme. Jos emme
tee sitä, voimme yhtä hyvin pysytellä politiikan
ulkopuolella.”
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Kerttu Saalasti – raudanluja neuvottelija
Kerttu Saalastin (1907–1995) lähtö poliitikon
uralle tapahtui dramaattisessa elämänvaiheessa. Hän oli juuri saattanut hautaan aviomiehensä ja synnyttänyt viidennen lapsensa
vanhimman ollessa vasta kymmenvuotias. Lisäksi hän vastasi kotitilan hoidosta. Ainutkertaista oli, että tyttärestä tuli isänsä, presidentti
Kyösti Kallion poliittisen uran täydentäjä. Kun
vaalipiiri nimesi Saalastin ehdokkaaksi 1948
eduskuntavaaleihin, tarkoitus oli saada emännille tuttu naisehdokas. Yllättäen Saalasti tuli
heti valituksi.
Kerttu Saalasti oli puolueensa arvokonservatismin edustaja, mutta tarpeen tullen radikaalin
uudistuspolitiikan toteuttaja. Puolueen järjestyksessä toisena naisministerinä hän toteutti
koulu- ja kulttuuripolitiikkaa. Pohjois-Suomelle
erityisen merkittävän Oulun yliopiston aikaansaaminen oli eräs hänen suurista saavutuksistaan.
Poliitikot ovat erilaisia luonteeltaan. On hyväntuulisia myötälaitaisen purjehtijoita, jotka
suuremmitta ongelmitta päätyvät ratkaisuihinsa. Kerttu Saalasti taas kyseenalaisti ratkaisut, ennen kuin päätös tehtiin perusteellisen
harkinnan ja työn pohjalta. Kun Saalasti ajoi
Oulun yliopiston aikaansaamista, presidentti
Kekkonen totesi asiaa seurattuaan hyväntuulisesti: ” Opetusministeri Saalasti ajaa yliopistoa
kuin yleinen syyttäjä asiaansa!” . Kerttu Saalasti oli toimellinen, periaatteiltaan raudanluja
ja ennen kaikkea maaseudun ja sen naisten
olosuhteiden kehittäjä.
Marjatta Väänänen

Marjatta Väänänen					
– ”hallituksen ainoa mies”
Kuulin ensimmäisen kerran Marjatta Väänäsestä äidiltäni, joka oli myynyt ”kaffia” Marjatalle Maalaisliiton puoluekokouksessa Seinäjoella. Helsingin rouva oli tehnyt hyvän vaikutuksen, oli kysellyt voinnit.
Filosofian maisteri Marjatta Väänänen (s.
1923) nimitettiin 1972 kulttuuriministeriksi.
Siitä alkoi silloin melko tuntemattoman naisen
poliittinen ura hellittämättömän julkisuuden
ja poliittisten paineiden keskellä. Väänästä on
kutsuttu ”hallituksen ainoaksi mieheksi”. Kerrotaan, että määritelmä syntyi vaalikampanjan
aivoriihessä, mutta hylättiin liian epäsovinnaisena. Se jäi kuitenkin elämään ja paljastaa,
että Marjattaa pidettiin määrätietoisena ja
vaikutusvaltaisena poliittisena toimijana.
Naisjärjestötyöhön Marjatta Väänänen lähti
mukaan 1950-luvun alussa. Hän toimi mm.
Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana. Keskustanaisten puheenjohtajaksi hänet
valittiin 1971 ja sitä kautta Keskustapuolueen
varapuheenjohtajaksi. Hän puolusti ansiotyössä käyvien äitien lisäksi myös kotiäitien, maaseudun äitien ja yrittäjänaisten asemaa ja ajoi
heille parempaa sosiaaliturvaa.
Minulle Marjatta on näyttänyt esimerkkiä
uskaltamisesta. Marjatta edisti tasa-arvoa
olemalla suunnannäyttäjä. Jotain kertoo myös
se, että Marjatta Väänänen on ollut ensimmäinen ministerin arvonimen saanut nainen
Suomessa. Hän opetti minullekin, ettei pidä
kulkea virran mukana, vaan täytyy ajatella
omilla aivoillaan.
Anneli Jäätteenmäki
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Anneli Jäätteenmäki – tasa-arvon tekijä

Impi Muroma – perhepolitiikan tekijänainen

Anneli Jäätteenmäki (s. 1955) on rohkea ja sisukas nainen, samaan aikaan lämmin ja melkoisen kova. Kun Anneli on paikalla, hän on
taatusti myös läsnä. Anneli on ollut monessa
tehtävässä ja toimessa ensimmäinen. Hän on
poliitikko, joka uskaltaa häpeilemättä edustaa
omaa sukupuoltaan. Naisen hakeutuminen
oikeustieteen opintoihin ja myöhemmin työ
varatuomarina mursi lasikattoa. Kumpikaan ei
ollut Annelin opiskeluvuosina niin yleistä kuin
nyt.

Impi Muroma (1925–1999) keskittyi 1970- ja
80-luvun kansanedustajana lasten, äitien
ja perheen aseman parantamiseen. Suomen
Kristillisen Liiton 3. puheenjohtajana hän
vei aktiivisesti naisjärjestön esittämiä asioita
puolueen ohjelmiin ja kannanottoihin. Naisjärjestön puheenjohtajana hän koulutti naisia
tärkeinä pitämissään naisia ja perheitä koskevissa asioissa ja piti järjestön jäseniä ajan
tasalla eduskunnan tapahtumista. Hän teki
myös eduskunnassa aloitteita niistä asioista,
jotka naisjärjestössä koettiin tärkeiksi.

Hän on ensimmäinen nainen, joka nousi suuren puolueen johtoon Suomessa. Poikkeuksellisen tärkeä Keskustan vaalivoitto keväällä 2003
rakentui hänen persoonansa varaan. Johtaessaan maan hallitusta Suomen historian ensimmäisenä naispääministerinä hän nosti laajasti
keskusteluun tasa-arvoa sivuavat kysymykset.
Anneli on tullut myös politiikan ja elämän töytäisemäksi, kolhituksikin. Ero pääministerin
tehtävästä kesällä 2003 on mielessäni kietoutunut hämmennyksen verhoon. Dramaattisten
tapahtumien sarja on selittämätön osa suomalaisen politiikan ja median historiaa.
Joka vuosi noin 4 500 naista Suomessa sairastuu rintasyöpään. Niin on käynyt myös äidilleni. Siksi Annelin avoimuus omasta sairaudestaan on koskettanut erityisellä tavalla. Hän
ei suostunut vaikenemisen vankeuteen. Nyt
Anneli johtaa Keskustanaisia ja tekee merkittävää työtä Euroopan parlamentissa. Parlamentaarikon tehtävään hän tuli valituksi huimalla
äänimäärällä, nyt jo kahteen eri otteeseen.
Periksi antamattomaan, rajoja murtavaan pohjalaiseen naiseen luotetaan.

Impi Muroma vaati pikaista ja kokonaisvaltaista perhepoliittista uudistusta, jossa äideillä
olisi mahdollisuus valita kodin ja työn välillä.
Hänen vaatimuksistaan tärkeimmät ovat toteutuneet tavalla tai toisella, tai edes osittain.
Välitavoitteina ”äidinpalkan” saamisessa Muroma piti kotihoidontuen saattamista alueellisten
kokeilujen jälkeen valtakunnalliseksi. Laki
tuli voimaan 1985. Hän vaati kotiapulaisen
palkan verovähennyskelpoisuutta. Kotitalousvähennyksen kokeilu alkoi 1997 kahdella eri
mallilla. Verovähennysmalli otettiin käyttöön
koko maassa 2001. Muroman kolmas tavoite oli
kotiäitien sosiaali- ja eläketurva. Kotiäidille ja
koti-isälle kertyy eläkettä kotihoidontuen ajalta
tietyin edellytyksin vuodesta 2005 lähtien.

Annika Saarikko
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Olen vasemmistonainen ja 		
rakennan naisten vallankumousta

Outi Ojala – Sisar punainen
”Taistelemme valtaa naisille, meidän ei pidä
taistella vallasta naisten kesken” Outi Ojala (s.
1946) on sanonut. Ei ihme, että häneen luotetaan naisliikkeessä. Outi lähti 18-vuotiaana
Ruotsiin

Kumoukseni päämääränä on ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien, tasa-arvon, vapauden
ja luonnon kunnioittaminen koko maailmassa. Vallankumouksen jälkeen talous palvelee
ihmisiä, eikä toisinpäin. Kukaan ei ole tasaarvoisempi kuin toinen. Kumouksen hedelmänä ihminen saa jokapäiväisen leipänsä, kodin,
hoivaa ja turvaa. Kumouksen jälkeen kaikille
on taattu terveydenhoito, koulutus ja oikeus
kulttuuriin. Naisten vallankumous suo jokaiselle mahdollisuuden rakastaa ja tulla rakastetuksi ja vapauden olla oma itsensä.

hoitotyöhön ja näistä ajoista juontaa pohjoismaisen yhteistyön arvostus. Hän toimi pitkään
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana.
Outi palasi Helsinkiin ja opiskeli erikoissairaanhoitajaksi. Hoitajauran aikana hänestä
tuli ay-aktiivi, ensin Sairaanhoitajaliitossa,
sitten Tehyn perustajana ja hallituksen jäsenenä. Puoluetyöhön hän tuli niin ikään naisliikkeen kautta. Hän oli 1990 perustamassa
Vasemmistonaisia ja yksi sen tasa-arvoisesta
puhenaistriosta. ”Naispolitiikka ja puolueiden
naisjärjestöt ovat edelleen elintärkeitä puolueille,
jotta poliittisten päätösten sukupuolivaikutukset
nousevat esille. ”Outi oli myös mukana siinä
Moskovan junassa vuonna 1988, jossa puolueiden naiset päättivät perustaa Nytkiksen.
”Naisten yhteistyöllä saatiin eduskunnassa läpi
subjektiivinen oikeus päivähoitoon.”

Kumous antaa luonnolle mahdollisuuden
selvitä; eläimistä, metsistä, vesistä ja ilmasta
pidetään huolta. Kukoistava maa-ilma on yhteinen, elämämme perusta. Kumoukseni jälkeen
naisten ei tarvitse pelätä pimeillä paikoilla eikä
ylenkatsetta kokouksissa. Naisten vallankumous pyyhkäisee pois ikiaikaiset maailmanlaajuiset herruusjärjestelmät, niin raa’an kapitalismin kuin patriarkaatin.
Sinä, minä, äitimme ja tyttäremme ovat naisten
vallankumoukseni sankarittaret!

Outi Ojala toimi kansanedustajana 1991–2007
ja sen jälkeen Euroopan parlamentin jäsenenä.
Hän on ollut mm. Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Euroopan neuvoston
romaniasiantuntijaryhmän jäsen. Rauhanaktivistin työ jatkuu Sadankomitean puheenjohtajana vuoden 2011 alusta. Outi Ojala teki
ensimmäisenä aloitteen samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimiseksi. ”Vaadittiin
kaksi lakialoitetta ja vuosien kamppailu ennen
kuin laki saatiin läpi eduskunnassa.”
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Henna Virkkunen – kuunnelkaa sydäntänne

Hedvig Gebhard vaati katurauhaa naisille

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, filosofian
lisensiaatti Henna Virkkunen (s. 1972) valittiin
eduskuntaan 2007 ja hän nousi 2008 opetusministeriksi. Virkkunen tunnetaan ahkerana
ja sosiaalisena naisena, joka pitää hevosista ja
haasteista. Pistimme puheenjohtajamme tenttiin, tässä tulokset!

Hedvig Gebhard (1867–1961) oli suorasanainen
naisasianainen, joka edisti sosiaalipoliittisia
asioita. Hänen sydämellään olivat mm. talouskoulutus, kätilötoiminta ja äitiysloma. Gebhard
valittiin eduskuntaan Suomalaisen puolueen
listoilta 1907–08 ja Kansallisen Kokoomuksen
listoilta 1919–29. Hedvig Gebhard ja aviomiehensä Hannes Gebhard olivat 1907 maailman
ensimmäinen kansanedustaja-aviopari. Gebhardit perustivat yhdessä Suomen osuustoimintaliikkeen.

Minna Canthin mielestä naiset ovat aivan
liian naisellisia, liian kärsivällisiä, liian sävyisiä, liian pitkämielisiä, liian lauhkeita, liian
helläsydämisiä, liian - sanalla sanoen: liian
kristillisiä. Pitääkö tämä mielestäsi paikkansa?
Naiset ovat saaneet enemmän koulutusta, rohkeutta ja itsevarmuutta sitten Minna Canthin
päivien, joten yleisesti ottaen ei pidä paikkaansa. Varmasti monet naiset edelleen ovat turhan
kärsivällisiä, mutta päinvastaisiakin luonteenpiirteitä epäilemättä esiintyy. Jokainen on oma
persoonansa ja hyvä niin. Kaikki rohkeasti
toimimaan ja tuomaan mielipiteitään esiin!

Mitä sanoisit nuorille naisille, jotka etsivät
omaa tietään?
Kuunnelkaa sydäntänne. Tehkää niitä asioita,
joita aidosti haluatte. Älkää välittäkö muiden
ennakkoluuloista. Toisaalta, jos haluatte kehittää itseänne opinnoissa tai työssä, uskaltautukaa oman mukavuusalueenne ulkopuolelle.
Eli tehkää myös sellaisia asioita, jotka tuntuvat
hankalalta ja vaikealta. Tekemällä oppii, ja
välillä kantapään kautta.
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Hedvig Gebhardin eduskunta-aloite naisten
katurauhan hyväksi sai allekirjoittajia neljän
puolueen naisista. Tämä oli poikkeuksellista,
sillä kiihkeiden puoluetunteiden aikaan yhteisaloitteisiin ei helposti liitytty. Ryhmä toivoi
rikoslakiin pykälää, jonka mukaan jokaista
epäsiveellisesti naista kadulla ahdistellutta
pitäisi rankaista sakolla.
Kipakkasanainen Gebhard oli aiemmin kuvaillut Nutid-lehdessä, kuinka nöyryyttävää
oli, kun kuka tahansa herra tai työmies ”pitää
oikeutenaan puhutella meitä kadulla, tunkeutua
seuraamme, tarjota meille erotiikkaansa”. Ahdistelun kohteena oli Gebhardin mukaan ollut hänen itsensä lisäksi myös hänen vanha äitinsä.
Asia ei kuitenkaan juuri edennyt eduskunnassa. Gebhardin tiedetään itse rankaisseen yhtä
asiattomasti laukovaa kadun miestä korvapuustilla, toisella kerralla mies huusi poliisia
avukseen. Gebhard myönsi, että harvoin näistä
”Neiti, saako tulla saattamaan” -puhutteluista
seuraa mitään vakavaa, mutta se oli sellaisenaankin tarpeeksi nöyryyttävää.
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Hilda Seppälä – sitkeä uurastaja

Dooris – samanlainen, toisenlainen

Suomen Sosialidemokraattista Työläisnaisten
Liittoa luotsasi 1920-luvulla kaksi naista: puheenjohtajana Miina Sillanpää ja hänen vahvana taustatukenaan Hilda Seppälä (1879–1932).
Seppälä ei pitänyt meteliä itsestään, mutta sai
määritelmän: ”Hän ja liitto ovat yksi, yksi sydän
ja yksi sielu”. Seppälä oli sotienvälisen kauden
työläisnaisvaikuttaja. Sosiaalinen eriarvoisuus
tuli hänelle tutuksi, mikä sai hänet mukaan
työväen järjestötoimintaan. Seppälä oli innostava puhuja ja hän tiesi omakohtaisesti
kuulijoittensa olosuhteet. Hän tuli valituksi
eduskuntaan lamakaudellakin, vaikka yleensä
kansanedustajanaisten määrä vähenee laman
aikana.

Uudella vuosituhannella haasteita riittää, vaikka paljon on yhdessä jo saavutettu. 2000-luvun
demarinainen, Dooris, on vahva, vaativa, sinnikäs, vapautunut ja itsenäinen. Tämän päivän
Dooris toimii mm. palkkatasa-arvon, naisiin
kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ja maahanmuuttajanaisten tasavertainen aseman puolesta sekä lapsiperheköyhyyden poistamiseksi.
Pienen lapsen äitinä Dooris puhuu kiihkeästi
työn ja perheen yhteensovittamisen puolesta
ja vaatii samapalkkaisuutta. Lukusarja 6+6+6
merkitsee hänelle vanhempainloman jakamista
kolmeen kuuden kuukauden mittaiseen jaksoon. Yksi niistä olisi äidille, toinen isälle ja
kolmas on jaettavissa vanhempien sopimalla
tavalla. Se, jos mikä olisi lapsien ja perheiden
parhaaksi.

Sosialidemokraattiset naiset tekivät 1907 valtiopäivillä aloitteen kotien perustamisesta aviottomia lapsia ja heidän äitejään varten. Ensi
Koti -toiminta oli Hilda Seppälän sydämenasia
eikä hän antanut periksi. Naisliitto teki 1929
päätöksen turvakotien rakentamisesta Työväen
Kukkaisrahaston turvin. Kun Seppälä kuoli
1932 äkillisesti, naisliitto kehotti muistamaan
sihteeriään mieluummin lahjoituksin kuin
kukkasin. Tämän pesämunan turvin ensimmäisen ensikodin talo valmistui 1942 ja uusia
kohosi nopeassa tahdissa. Yhteiskunnan vaurastuminen ja tasa-arvon lisääntyminen ei ole
poistanut turvakotien tarvetta. Vuonna 2009
toiminnassa oli 11 ensikotia, seitsemän päihdeongelmaisille äideille tarkoitettua ensikotia
ja 14 perheväkivallan uhreille suojaa tarjoavaa
turvakotia.
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Doorikselle rauha, eettisyys ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ovat tärkein ohjenuora
maailmanparannuksessa ja toiminnan väylänä sosialidemokratia ja naisliike ovat aidosti
maailmanlaajuisia vaikuttamisen verkostoja.
Nykyinen hyvinvointivaltion alasajo hirvittää
Doorista. On hirvittänyt jo pitkään. Siksi hän
on liittynyt Demarinaisten Dooris-verkostoon ja
osallistuu aktiivisesti sen toimintaan ja hyvien
tyyppien vaalityöhön. Juuri Dooriksen kaltaisia sosiaalisen omantunnon herkistämiä naisia
tarvitaan politiikassa: ”Äiti, äänestä minunkin
puolestani. Tyttäreni, äänestä minunkin puolestani”.
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Miina Sillanpää 					
– ensimmäinen naisministeri
Miina Sillanpäästä (1866–1952) tuli koko
työläisnaisliikkeen symboli ja aikansa kuuluisuus. Ei siis ihme, että hän tuli valituksi
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907. Tästä
alkoi Sillanpään liki 40-vuotinen kansanedustajaura. Lopullisesti hän jäi pois eduskunnasta 81-vuotiaana 1947. Sillanpään aloitteet
koskivat pääosin naisten aseman kohentamista
ja sosiaalipolitiikkaa.
Miina Sillanpään toiminta apulaissosiaaliministerinä 1926–27 oli sekä hänen uransa
huipennus että yksi suomalaisen naishistorian merkkipaaluja. Vaikka ministeriys kesti
vain vuoden, sillä oli naisten aseman kannalta
merkitystä. Se nosti uudelleen esille jo ensimmäisiä naiskansanedustajia puhuttaneen
kysymyksen naimisissa olevien naisten täysivaltaisuudesta. Vuonna 1929 säädettiin lopulta uusi avioliittolaki – Sillanpään sanoi ”laki
kirjoittamattoman lain kumoamisesta”, jonka
mukaan vaimot saattoivat edustaa itseään oikeudellisissa asioissa.
Ministerinä Miina Sillanpää matkusti eri puolilla Suomea tutustuen oloihin eri laitoksissa.
Hän totesi, että ”vanhukset asuivat kylmissä ja
vetoisissa kunnalliskodeissa, ravinto oli laitoksissa ala-arvoista, lastenkotien lapset kärsivät
liian kovasta kurista ja heillä teetettiin liikaa
töitä. Kaiken kaikkiaan laitosten työntekijät
olivat heikosti koulutettuja ja matalapalkkaisia.”
Miina Sillanpään jälkeen seuraava naisministeri nimitettiin 1948. Hän oli SKDL:n Hertta
Kuusinen, salkuton ministeri valtioneuvoston
kansliassa, jonka ministeriys kesti noin kaksi
kuukautta.
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Nainen, äänestä naista, sillä
•
•
•
•
•

Jokainen suomalainen nainen on myös eurooppalainen nainen. Eurooppanaiset ry kokoaa
yhteen eri alojen Eurooppa-asiantuntemusta
ja paneutuu asioihin tasa-arvonäkökulmasta.
Vuonna 1995 perustettu Eurooppanaiset antaa
mahdollisuuden verkostoitumiseen. Puolueisiin
sitoutumaton yhdistys kannustaa naisia näkymään ja kuulumaan päätöksenteossa.

naisten taidoilla on käyttöä niin Suomessa kuin Euroopassakin
nainen ymmärtää toista naista eri elämänvaiheissa
naisen euro on Suomessa edelleenkin
vain 80 senttiä
Euroopan päätöksentekoelimiä hallitsev
at miehet
naisten aseman kohentaminen vaatii
napakkaa otetta päätöksentekoon.

Eurooppanaiset – naisen ääni Euroopassa.
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Tehyn vahvat naiset

Hotelli Helka – naisten liiketoimintaaNuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen (YWCA)
talo New Yorkissa innosti Suomen NNKY:läisiä
rakentamaan oman talon Helsinkiin naisten
turvasatamaksi ja kristillisessä hengessä toimivaksi toimintakeskukseksi. Talo toteutettiin
suurimmaksi osaksi naisvoimin. Sen suunnittelivat arkkitehdit Wivi Lönn ja Aili Salli
Ahde. Varat kerättiin lahjoituksin, osakekirjoin, lainoin ja kauppaamalla kangaskukkia ja
pahvitiiliä. Talo valmistui 1928 ja avajaisjuhlaa
kunnioittivat läsnäolollaan tasavallan presidentti Lauri Kr. Relander ja rouva Signe Relander sekä piispa Jaakko Gummerus, joka vihki
rakennuksen. Talossa toimii hotelli Helka, joka
nykyään on ”Helsingin paras kolmen tähden
hotelli”.

Jokaisella Tehyn puheenjohtajalla on ollut
omat haasteensa. Toini Nousiainen ajoi sisään
käsitteen naispalkkaerä. Hänen aikanaan
käydyllä lakolla oli kansalaisten vahva tuki.
Aila Jokisen kaudella kiinnitettiin huomiota
työajan lyhentämiseen. Raija Hukkamäen
aikana Tehy otti kantaa hoitopalvelujen riittävyyteen ja priorisointikeskusteluihin. Tuolloin
torjuttiin naisalan palkkasyrjintää. Edelleen
jatkuvalla Jaana Laitinen-Pesolan kaudella on
käyty palkka- ja neuvotteluoikeustaisteluja ja
nostettu Tehyn painoarvoa ammattiyhdistysliikkeessä.
www.tehy.fi

www.helka.fi
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”Ei ole tervettä isänmaallisuutta ilman
tervettä kansainvälisyyttä, ei tervettä
kansainvälisyyttä ilman tervettä
isänmaallisuutta.”
Elsa Heporauta 1942

Soppaa ja sidetarpeita 			

Lotat – hyviä tekoja asemilla

”Ei ole tervettä isänmaallisuutta ilman tervettä
kansainvälisyyttä, ei tervettä kansainvälisyyttä
ilman tervettä isänmaallisuutta.” Elsa Heporaudan aforismi vuodelta 1942 kuvastaa monien
suomalaisnaisten suhdetta maanpuolustukseen.

Sodan aikana ihmiset liikkuivat erityisesti
rautateillä edestakaisin. Siirtoväki muodosti
11,6 prosenttia Suomen väestöstä. Heitä olivat
sodan alussa raja-alueilta evakuoitava väki,
välirauhan jälkeen evakuoitavat sekä Karjalan
valloituksen jälkeen kotiseuduilleen palaavat
ja sodan loppuvaiheessa sieltä pois matkaavat
karjalaiset (runsas puoli miljoonaa ihmistä),
Lapin sodan aikana evakuoidut (n. 170 000) ja
sodan loputtua Porkkalan niemellä kotinsa jättämään joutuvat (n. 10 000). Lisäksi Suomesta
Skandinavian maihin matkaavat sotalapset,
Suomeen tulevat inkeriläiset ja kaupunkien
pommituksia pakoon lähtevät lapset ja vanhukset tarvitsivat huoltoa.

Suomen talvi- ja jatkosodan aikana naiset osallistuivat monin tavoin sotaponnistuksiin. Lotta
Svärd -järjestön työkenttä oli ehdottomasti laajin. Järjestö olikin kehittänyt organisaatiotaan
ja kouluttanut jäsenkuntaansa kaksi vuosikymmentä, joten sillä oli sodan syttyessä parhaat valmiudet. Sotilaskotisisaret järjestivät
korvike- ja muuta tarjoilua sotilaille. Sotatoimialueella työskenteli myös Suomen Punaisen
Ristin sairaanhoitajia ja apusisaria, Suomen
Naisten Työvalmiusliiton työntekijöitä, puolustusvoimain palveluksessa olevia sekä erilaissa
tehtävissä työskenteleviä työvelvollisia. Naisjärjestöjen yhteishankkeita olivat muun muassa
Suomen Naisten Työvalmiusliitto, Vapaa Huolto
ja Maanpuolustuksen Valistuskeskus.

Matkanteko oli hidasta ja matkalaiset olivat
pääasiassa vanhuksia ja äitejä lapsineen. Mitään huoltoa ei oltu järjestetty. Ainoa apu oli
lottien organisoima vapaaehtoistyö. Se tarkoitti
ruoan ja juoman jakelua, pesumahdollisuuden
tarjoamista ja pienimuotoista lääkehuoltoa tai
vaikkapa synnytysapua. Lotat jakoivat ”pulvereita, kamferttia, vaseliinia pikkulasten puhdistamiseen, vatsatippoja ym. Ja niitä tarvittiin
paljon”.

2000-luvun maanpuolustustyötä tekevät Suomen Sotilaskotiliitto, Maanpuolustusnaisten
liitto ja Suomen Lottaperinneliitto.

Eräs Karjalan evakko kertoo: ” Välillä seisoimme seitsemänkin tuntia jollakin ratapihalla.
Mutta oli paikallisia lottia, hyväntuulisia, toimeliaita, auttavaisia. Pysähdyspaikoille oli järjestetty muonituspisteitä ja sieltä saimme kuumaa
keittoa, korvikettakin. Maitoa oli niin, että äidit
saattoivat täyttää pienten lasten maitopullot.
Joskus pääsi jopa huuhtaisemaan kasvonsa.
Kyllä mielessään jälkeenpäin kyseli, miten monet asiat olisi ilman lottia hoidettu.”

www.maanpuolustusnaistenliitto.fi
www.sotilaskotiliitto.fi
www.suomenlottaperinneliitto.fi

www.suomenlottaperinneliitto.fi
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Sotilaskotisisar – yhä terässä

Tietoa, taitoja, valmiuksia ja elämyksiä

Ensimmäinen sotilaskoti avattiin Helsingin
NMKY:n tiloissa huhtikuussa 1918 ja vuoden
loppuun mennessä niitä oli jo 16 paikkakunnalla. Sotilaskoteja ylläpitävien yhdistysten
toimintaa koordinoimaan perustettiin 1921
Sotilaskotiliitto. Nykyisin sotilaskotiyhdistyksiä
on 37.

Tervetuloa naisten maastotaidot -kurssille, jos
olet kiinnostunut liikkumaan metsässä, suunnittelemassa vaellusta tai muuten vaan haluat
irti arjesta. Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua muillekin Maanpuolustuskoulutuksen
maastokursseille, kuten muonitus, etsintä ja
kenttälääkintä. Kurssiviikonloppuun sisältyy
koulutus, muonitus ja majoitus puolijoukkueteltoissa. Lisäksi kaikki osallistujat varustetaan maastopuvuilla harjoituksen ajaksi.

Suomen puolustusvoimien huolto oli ennen
sotia hyvin vaatimatonta. Mietittiin, kuinka sotilas viettää vapaahetkensä, kun kasarmitkin
olivat aivan keskeneräisiä. Toiminnan ytimenä
oli alusta alkaen kahvilapalvelujen järjestäminen. Myös liikkuva sotilaskotityö käynnistyi
varhain. Aluksi liikuttiin kuorma-autoilla tai
hevospelillä. Ensimmäiset yhdistysten autot
hankittiin 1950-luvulla. Myös veneet toimivat
alusta asti merellisinä sotilaskoteina.

Kurssilla opetellaan luonnossa liikkumiseen
vaadittavia taitoja ammattilaisten opastuksella. Tavoitteena on hallita kansalaistaitoja ja
luonnossa liikkumisen perusteita. Kurssi on
tarkoitettu kaikille 15 vuotta täyttäneille naisille, aikaisempaa kokemusta ja erityistaitoja ei
vaadita.

1940-luvun lopulta toimittiin varovaisen hiljaisuuden vallitessa, koska haluttiin välttää
uhka järjestön lakkauttamisesta. Esimerkiksi
sotilaskotisisaren asun käyttämistä kehotettiin
välttämään muualla kuin varuskunta-alueilla
liikuttaessa. Sotilaskotisisaret ovat säilyttäneet
vihreän asunsa, niinpä toinen nimitys onkin
vihreät sisaret. He tekevät vapaaehtoistyötä
sotilaskodissa, leirikodissa, sotilaskotiautossa,
missä kulloinkin tarvitaan. Sotilaskotisisareksi
voi liittyä 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen: nainen tai mies.

Varusteiksi on otettava mukaan makuupussi ja
makuualusta, saunomis- ja muut hygieniavälineet, vaihtovaatteita ja sadevarusteet, ruokailuvälineet luonnossa tapahtuvaan ruokailuun,
tasku- tai otsalamppu, puukko ja kompassi,
mikäli mahdollista sekä omat lääkkeet.
Lisätietoja: www.mpky.fi

Sotilaskotisisar saa uusia ystäviä, unohtumattomia hetkiä, kokonaismaanpuolustuksen
koulutusta ja mahdollisuuden isänmaalliseen
toimintaan.

Naisten Linja

•

www.sotilaskotiliitto.fi
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•

Naisten Linja Suomessa on väkivaltatyötä tekevien ammattilaisten 1999 perustama yhdistys.
Se vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita, pyrkii poistamaan väkivaltaa ja auttaa väkivaltaa kokeneita
naisia ja muita osallisia. Yhdistyksen päätoimintaa on matalankynnyksen avun tarjoaminen väkivaltaa kokeneille naisille, tytöille sekä
heidän läheisilleen.

•
•

www.naistennetti.fi on netin kautta toimiva neuvonta- ja tukipalvelu
www.omatrajani.fi on tytöille suunnattu
sivusto, jossa voi lukea ja
Päänavaus-ryhmä on pari- ja lähisuhteissaan väkivaltaa kokeneille naisille suunnattu avoin ryhmä

www.naistenlinja.fi

Naisten Linja, p. 0800 02400 on maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa
kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän
läheisilleen. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä. Kielet suomi, ruotsi ja englanti.
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Ruusukuja 76

Naistenkartano ry

Suomen Valkonauhaliitto

Perheväkivalta ei katso kansallisuutta, kulttuuria tai varallisuutta. Sen syyt ja tekotavat
vaihtelevat. Väkivalta voi olla henkistä, ruumiillista, hengellistä, seksuaalista, taloudellista ja/tai sosiaalista. Suomessa parisuhteessa
olevista naisista lähes joka viides on jossain
vaiheessa joutunut kumppaninsa fyysisen tai
seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Parisuhdeväkivallasta tehdään vuosittain
3 000 rikosilmoitusta. Kierteen voi katkaista. Selviytymisprosessi alkaa jo siitä, kun
huomaa, ettei ole ongelmiensa kanssa yksin.
Ruusukuja 76 on NNKY:n hanke, joka kertoo
väkivallasta kodeissa.

Naisten Raittiuskeskus perustettiin 1922 tukemaan kieltolakia. Vuonna 1987 nimi muutettiin Naiset yhdessä irti päihteistä ry:ksi.
Samoihin aikoihin aloitti Leppävirralla toimintansa Naistenkartano-niminen hoitoyksikkö.
Yksikköä ei enää ole, mutta nimi otettiin koko
järjestön käyttöön 2002. Naistenkartanon
toiminnan pääpaino on naisten varhaisvaiheen
riippuvuuksien ennaltaehkäisemisessä sekä
niistä ir

Aleksandra Gripenberg loi kontaktit kansainväliseen valkonauhaliikkeeseen jo 1891
Bostonissa järjestetyssä kansainvälisessä
kongressissa. Liike rantautui Suomeen pian
sen jälkeen ja 1896 perustettiin ensimmäinen yhdistys Turkuun. Valtakunnallinen liitto
perustettiin 1905, jolloin avainhenkilönä oli
opettaja ja naisasianainen Alli Trygg-Helenius.
Alkuvuosina keskityttiin siveellisyys- ja raittiustyöhön.

Naistenkartano tuottaa kasvustaan ja elämänhallinnastaan kiinnostuneille naisille 1,5
vuotta kestävää NOVAT-ohjelmaa, jonka ydin
on suljettu vertaisryhmä. Ryhmissä työstetään
elämänhallintaan, kasvuun ja riippuvuuksiin liittyviä teemoja yhdessä muiden naisten
kanssa. NOVAT-kurssiin voi osallistua myös
internetissä.

2000-luvun työmuotoja ovat:

Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on Euroopassa 1850-luvulla alkunsa saanut naisten
ja tyttöjen liike, joka toimii 125 maassa. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kouluttamalla
ja vahvistamalla. NNKY (perustettu Suomessa
1896) on yksi vanhimmista naisjärjestöistä.
Tavoitteena on luoda tytöille ja naisille turvallinen elinympäristö sekä vahvistaa tasa-arvoa
ja ihmisoikeuksien toteumista, rauhaa, terveydenhuoltoa ja kestävää kehitystä.

•
•
•
•
•

www.naistenkartano.com
•
•

www.ywca.fi

Naisopiskelijoiden Valkonauhakoti
Naisten huoltokoti eli Liisankoti
Naisvankien tukeminen Hämeenlinnassa
ja Oulussa
Nuorison neuvonta-asema Helsingissä
Yksilökeskusteluja, hoidollisia ryhmiä ja
perhetyötä Kotipesässä
Auttava puhelin alkoholiongelmaisille ja
heidän läheisilleen
Monimuotoinen seminaaritoiminta: Minä
olen minä ja kelpaan kyllä!, Monimuotoinen seminaaritoiminta: Minä olen
minä ja kelpaan kyllä! Irti yksinäisyyden
kehästä!, Kasvoitko päihteiden keskellä?,
Haluatko elää tämän päivän raittiina?,
Miten olla hyvällä tavalla jämäkkä?, Miten erosta eteenpäin?

www.suomenvalkonauhaliitto.fi
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Voimisteluliikunnan monipuolinen osaaja
Voimisteluliitto on vahva kaiken ikäisten
harrastajien ja kilpailijoiden terveyttä edistävä liikunnan toimija. Liitto tarjoaa elämyksiä
jokaiselle edullisesti. Voimisteluliitto on Suomen toiseksi suurin lajiliitto, jonka seuroissa
liikkuu yli 125 000 jäsentä.
Seurat tarjoavat laadukasta toimintaa vauvasta mummiin ja vaariin, naisille ja miehille,
tytöille ja pojille: perheliikunta, jumppakoulu,
nuorten harrastevoimistelu, aikuisten voimistelu, ikääntyvien toiminta, kiltatoiminta.
Uskollisuuden Kilta toimii 126 seurassa. Kiltalaisia on n. 4000. Killan tarkoituksena on
koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä
ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Ensimmäinen
kilta perustettiin Helsingin Naisvoimistelijoihin
vuonna 1950.
Kilpailulajeja ovat: akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten ja naisten
telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu.
www.svoli.fi
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Naisjärjestöjen Keskusliiton nykyiset jäsenjärjestöt ja perustamisvuodet
2001

Naisyrittäjyyskeskus

Architecta, Suomen Naisarkkitehtien yhdistys

1942

Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto

1896

DaisyLadies

2003

Perussuomalaiset Naiset

1996

Euroopan Naisten Liiton Suomen Osasto

1955

ProMama

1992

Eurooppanaiset

1995

Puutarhanaiset

1949

Finlands svenska Marthaförbund

1899

Soroptimist International of Finland

1953

Helsingin Saskia

1948

Sotilaskotiliitto

1921

Imetyksen tuki

1997

Suomalainen Naisliitto

1907

Insinöörien rouvat

1949

Suomen Akateemisten Naisten Liitto

1922

Kalevalaisten Naisten Liitto

1935

Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys

1974

Kassandra

2003

Suomen Keskustanaiset

1941

Kokoomuksen Naisten Liitto

1919

Suomen Kosmetologien Yhdistys

1938

Kotitalousopettajien liitto

1918

Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset

1973

Kuluttajaekonomistit ja teknologit

1953

Suomen Kätilöliitto

1919

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys

1855

Suomen Liberaalinaiset

1951

Lastentarhanopettajaliitto LTOL

1919

Suomen liike- ja virkanaisten liitto

1946

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

1933

Suomen Lottaperinneliitto

1992

Maanpuolustusnaisten Liitto

2004

Suomen Naishammaslääkärit

1943

Marttaliitto

1899

Suomen Naislääkäriyhdistys

1947

Naisagronomit

1935

Suomen Naisyhdistys

1884

Naisjuristit

1945

Suomen Valkonauhaliitto

1905

Naismetsänhoitajat

1955

Suomen Voimisteluliitto Svoli

1896

Naisopiston Ystävät

1953

Svenska Kvinnoförbundet

1907

Naisten Apu Espoossa

1979

Tekstiiliopettajaliitto

1911

Naisten Idea- ja Keksintöliitto

1989

Vaikuttajaverkosto WoMan

1988

Naisten Klubi Yhdessä

2001

Vantaan Nicehearts

2001

Naisten Kulttuuriyhdistys

1979

Vihreät Naiset

1993

Naisten Rakentavan Asumisen Yhdistys

1982

WIZO

1926

Naistenkartano

1922

Yrittäjänaisten Keskusliitto

1947

Naisteologit

1934

Zonta International Piiri 20

1986

Africarewo

Naisten Linja Suomessa

1999

Naistoimittajat

1946
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”Köyliön solki”-korulla
juhlistettiin Naisjärjestöjen
Keskusliiton 90-vuotisjuhlavuotta, ja sen esikuvana
toimi Lallin kalmistosta löytynyt ristiretkien aikainen
naisten hameen sivusolki.
Koru ilmentää naisten keskinäistä yhteisyyden tunnetta sekä naisjärjestöjen
pitkää ja monitahoista
yhteistoimintaa vuosikymmenten ketjussa.

1996

Astu tarinaan.

”Köyliön kukka”-riipus
on jatkoa ”Köyliön solki”korulle. Riipuksessa on
säilytetty historian havinaa:
riipuksen kukkamainen olemus koostuu heloista, joita
esiintyy myös esikuvana
olleessa Köyliön soljessa.
Tällä kymmenterälehtisellä,
kukkamaisella riipuksella
juhlistetaan Naisjärjestöjen
Keskusliiton upeaa 100-vuotista taivalta –terälehti jokaisesta vuosikymmenestä.
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SUOMEN VALKONAUHALIITTO

– Förbundet Vita Bandet i Finland ry.

Liisank. 27 A 3 00170 HKI p. 09-1351 268
www.suomenvalkonauhaliitto.fi
lAmmatti- ja vertaisapua perheille, nuorille, päihdeongelmaisille ja
heidän läheisilleen, opiskelijakoti sekä naisten huoltokoti lSeminaareja
eri puolilla maata lVALKONAUHA-lehteä on julkaistu vuodesta 1909
lKuuluu kansainväliseen Valkonauhan maailmanliittoon lLiiton julkaisu:
“Sata vuotta järjestäytynyttä äidinrakkautta”

Astu tarinaan.

Suomen Naisyhdistys ry on
maamme vanhin naisyhdistys
Luomme Naistahdolla ja 		
Naistunnolla hyvinvointia.
www.naistahto.net

NNKY | KFUK | YWCA
on kansainvälinen ja
ekumeeninen
naisten ja tyttöjen liike.

Osallistu omalla tavallasi
monipuoliseen toimintaan
NNKY-paikallisyhdistyksissä.

6856

SISAR

Naisjärjestöjen Keskusliiton
100-vuotisjuhlapostimerkki
Juhlapostimerkin ovat suunnitelleet
Tiina Paju ja Sari Luhtanen.
Juhlapostimerkki ilmestyy 01.04.2011

hopea, värillinen lasi
design Marja Suna

Sisar kuin ystävä ja ystävä kuin sisar.
Sisar -korusarja juhlistaa sisaruutta ja 100-vuotiasta kansainvälistä Naistenpäivää.
Korusarjan on suunnitellut vuoden 2010 Kaj Franck -muotoilupalkinnon saanut korutaiteilija Marja Suna.

178x178 2.indd 1

ywca.fi

Loistavat Naiset

114

4.2.2011 8.03

Tilaa omasi verkkokaupasta
www.posti.fi/ostoksille
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Keskustanaiset.fi 70 vuotta hyvän arjen vaikuttamista

Näyttelytyöryhmä

Tämän julkaisun valokuvat

Tuotanto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Leena
Ruusuvuori

Suomen Keskustanaiset

Helsingin kaupunginmuseo Elina
Kallio

Eeva Pohls

Leena Ruusuvuori
Maria Junila
Aura Korppi-Tommola

Suomen Voimisteluliitto Svoli

Työryhmä

Suomen Valkonauhaliitto-

Käsikirjoitus

Förbundet Vita Bandet i Finland ry

onnittelee 100 vuotta täyttävää Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:tä ja toivottaa liitolle
jatkuvaa menestystä suomalaisten naisjärjestöjen yhteistoimintaelimenä ja naisasian
yhteiskunnallisena esille tuojana.

Suomalainen Naisliitto ja 			
sen Helsingin Osasto

SANL perustettiin 1922 ja se liittyi NJKL:n
jäseneksi vuonna 1925.
Monipuolisesta yhteistyöstä sekä NJKL:n
hallinnossa että mm. vuodesta 2006 alkaen
Kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaarin järjestämisestä YK:ssa parhaat kiitoksemme.

Zonta International District 20 		
Suomi ja Viro
Advancing the Status of Women Worldwide

Suomen Kätilöliitto
Suomen Naisyhdistys
Kalevalaisten Naisten Liitto

Helsingin kaupunginmuseo
Anna Finnilä, Tiina Heino, Elina
Kallio

100-vuotiasta Naisjärjestöjen Keskusliittoa onnittelevat
Suomen akateemisten naisten liitto
–Finlands kvinnliga akademikers
förbund ry

Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus

Helsingin Yrittäjänaiset
Helsingin Kaupunginmuseo

Tutkimuksen Aika
Maritta Pohls yhteistyössä järjestöjen kanssa

Näyttelysuunnittelu

Tarja Kunttunen

Graafinen
suunnittelu

Family Inc

Kirjan englanninkielisen
ja ruotsinkielisen version
käännökset

Suomen Valkonauhaliitto

Lehtikuva
Suomen Lottaperinneliitto
ProMama
Kokoomusnaiset
Sosialidemokraattiset naiset

Natalia Martamo

Sotilaskotiliitto

Qrisp, Petra Nysten

Soroptimist International

Marjo Cunningham (osa aikajanasta)

Svenska Kvinnoförbundet

Paul Sjöholm (Minna Canthsitaatit)

Tuulikki Holopainen/Uutistausta Oy

Tehy
Puutarhanaiset

Painopaikka

UN Women

Lönnberg Print&Promo,
Helsinki 2011

Vasemmistonaiset

ISBN
100 vuotta naisten elämää ja tekoja.
ISBN 978-951-96663-9-6 (nid.)
ISBN 978-952-67582-0-6 (PDF)
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Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki
puhelin (09) 494 217, fax (09) 494 617
www.naisjarjestot.fi, toimisto@naisjarjestot.fi

