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HYVÄ NAISLIITTOLAINEN, 
TÄSSÄ UUSI JÄSENTIEDOTE 

 

Luet Suomalaisen Naisliiton uutta 
viestivälinettä, ensimmäistä jä-
senkirjettä. Olemme pitkään ja 
perusteellisesti pohtineet meille 
sopivia tapoja pitää yhteyttä toi-
siimme. Viestien pitää kulkea 
molempiin suuntiin. Tänä päivä-
nä viestien pitää myös kulkea 
nopeasti. Ei riitä yksi lehti kerran 
vuodessa. Tavallinen posti on 
liian hidas. Kokemus etäisyydestä 
on myös muuttunut. Uusilla väli-
neillä voimme osallistua etäällä 
olevaan tapahtumaan ja vastaa-
vasti saada omalle tapahtumalle 
paremman näkyvyyden. 
  
Olemme Naisliitossa myös laajen-
taneet ajatuksiamme viestinnästä 

 
kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 
Upea Minna-lehti, paperi-Minna, 
sai uutta muotoa ja uuden toimit-
tajan viime vuonna ja uudistami-
nen jatkuu edelleen. Tämä säh-
köinen jäsentiedote, ”Digi-Min-
na”. on seuraava askel tiedottami-
sessa. Facebook ja kotisivut ovat 
jo käytössämme ja useimmille 
meistä tuttuja, mutta niiden käyt-
töä kehitämme seuraavaksi.  
 
Tästä kurjasta tapaamisia vaike-
uttaneesta pandemia-ajasta on 
ollut suuri hyöty Suomalaisen 
Naisliiton toimintojen kehittämi-
sessä. Olemme oppineet yhtey-
denpitoa helpottavia uusia toi-
mintamuotoja. Esimerkiksi pitä- 

 
mään kokouksia etänä ja nyt tä-
mä jäsenkirje. Jäsenkirjeen tarkoi-
tus on nimenomaan tuoda jäsen-
yhdistysten tapahtumat koko lii-
ton tapahtumiksi. 
 

Mennään yhdessä kohti uutta hy-
vää huomista. 
 
20.5.2021 
Eva Tervonen 
Suomalainen Naisliitto 
puheenjohtaja 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Saaristo herää kevääseen. Kuva Hans Björknäs 

Kuva Elisa Putti 

 

Suomalainen Naisliitto    Jäsentiedote 1/2021   Ilmestyy 20.5.2021  Toimittaja Kirsi Sand  050 3373352  kirsi.sand@gmail.com 
Työryhmä   Eva Tervonen   eva.tervonen@suomalainennaisliitto.fi  sekä Minna-lehden toimitusneuvosto ja  Suomalaisen  
Naisliiton viestintätoimikunta 
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SUOMALAINEN NAISLIITTO   Ajankohtaista 
 

VUODEN TEEMANA 
”SUOMI ILMAN NAISIA” 

 
Suomalaisen Naisliiton vuoden 
2021 teema on ”Suomi ilman 
naisia”,  joka juontuu 110 vuotta 
täyttävän Naisjärjestöjen Kes-
kusliiton NJKL:n some-kampan-
jasta  #SuomiIlmanNaisia. Teema 
nostaa esiin naisten merkitystä 
yhteiskunnallisina toimijoina niin 
työelämässä kuin kulttuurissa, 
järjestöissä ja vapaaehtoistyössä.  
 
#SuomiIlmanNaisia-kampanja on 
esillä Naisliiton nettisivulla ja 
facebookissa sekä monen jäsen-
yhdistyksenkin some-kanavilla. 
Tulevassa Minna-lehden syysnu-
merossa Suomi ilman naisia –tee-
maa valotetaan eri näkökulmista. 
Teema näkyy myös Minna-leh-
den  uudella facebook-sivulla. 
Käy tykkäämässä sivusta ja kutsu 
mukaan tuttavia!   
 
Minna-lehti on hyväksytty tänä 
keväänä Kulttuuri-, mielipide- ja 
tiedelehtien yhdistykseen Kultti 
ry:hyn. Jäsenyydestä lehti saa 
näkyvyyttä ja hyödyllistä verkos-
toitumista. 

 

KUNTAVAALIKAMPANJA 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton  toi-
nen kampanja on kevään kunta-
vaalikampanja. Kehotus  ”Ää-
nestä naista”  ja some-kampanja 
”Kymmenen tasa-arvotekoa 
kuntiin” ovat puhuttelevia ja is-
keviä. Some-kampanja haastaa 
kuntavaaliehdokkaat sukupuol-
ten tasa-arvon edistämiseen ja 
tasa-arvotekoihin omissa kunnis-
saan.  
Tutustu kampanjaan 
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kunt
avaalit2021/ ja  
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/ 

         

 
Kuntavaalien vaalipäivä on 
sunnuntai 13.6.2021. 
Ennakkoäänestys kotimaassa: 
26.5. - 8.6.2021 
 

ILOA JÄSENYYDESTÄ  
-KAMPANJA 

 
Naisliitolla on meneillään myös 
uusi Iloa jäsenyydestä –jäsen-
hankintakampanja. Siitä kerro-
taan tarkemmin liiton kotisivulla 
https://www.suomalainennaisliitto.fi/. 
   Tiedotteen lopussa vaasalainen 
Terttu Jokinen kertoo aiheeseen 
liittyen kokemuksistaan Vaasan 
Suomalaisen Naisklubin  jäsenyy-
destä. 
 

NAISJÄRJESTÖJEN KES-
KUSLIITTO 110 VUOTTA 

 
Naisjärjestöjen Keskusliitto viet-
tää 110-vuotisjuhlaa 24.9.2021  
Hanasaaressa.  
    Suomalaisen Naisliiton lahja 
juhlivalle kattojärjestölle on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naisten Ääni -sivustolle  luotu 
erityinen osio, johon kutsutaan 
Naisjärjestöjen Keskusliiton jä-
senliittojen ja -yhdistysten  jäse-
niä kirjoittamaan NJKL:lle lah-
jaksi oma tai tuttavan elämän-
tarina.  
Lisätietoa: 
https://www.suomalainennaisliitto.fi/
doc/Naisten-aani/Kirjoita-
elamantarina-lahjaksi-110-

vuotiaalle-NJKL-lle-v2.pdf . 
 

KESÄPÄIVÄT, KOKOUKSIA 
JA SEMINAARI  

 
Suomalaisen Naisliiton  kesäpäi-
vät  järjestetään Torniossa  14.-
15.8.2021. Tervetuloa mukaan! 
Luvassa on kulttuurielämyksiä ja 
pohjoisen Suomen nähtävyyksiä.  
Päivien ohjelma on tässä tiedot-
teessa Tornion yhdistyksen osuu-
dessa.   
       
Suomalaisen Naisliiton kevätko-
kous pidettiin etäyhteydellä 
24.4.2021, jatkokokous on 29.5.  
 
Oulussa järjestetään Minna 
Canth -seminaari 30.10.2021 
sekä Suomalaisen Naisliiton syys-
kokous 31.10.2021. Lisätietoa 
tässä tiedotteessa Oulun osaston 
osuudessa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TYVEN MERI, TURKOOSI TAIVAS –näyttely  

Järvenpään taidemuseossa 28.2.2021-29.8.2021 

 

 

 Järvenpään taidemuse-
on kevään ja kesän 2021 
näyttelyssä on esillä 
Venny Soldan-Brofeldtin 
ja Hugo Backmanssonin 
taidetta. Suomalaiselta 
Naisliitolta on näyttelyyn 
lainattu Venny Soldan-
Brofeldtin teos Näkymä 
Porkkalasta, 1940, öljy. 
Kuva Eva Tervonen 
 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/
https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/
https://naisjarjestot.fi/kategoria/blogi/
https://www.suomalainennaisliitto.fi/
https://www.suomalainennaisliitto.fi/doc/Naisten-aani/Kirjoita-elamantarina-lahjaksi-110-vuotiaalle-NJKL-lle-v2.pdf
https://www.suomalainennaisliitto.fi/doc/Naisten-aani/Kirjoita-elamantarina-lahjaksi-110-vuotiaalle-NJKL-lle-v2.pdf
https://www.suomalainennaisliitto.fi/doc/Naisten-aani/Kirjoita-elamantarina-lahjaksi-110-vuotiaalle-NJKL-lle-v2.pdf
https://www.suomalainennaisliitto.fi/doc/Naisten-aani/Kirjoita-elamantarina-lahjaksi-110-vuotiaalle-NJKL-lle-v2.pdf
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JÄSENYHDISTYKSET TIEDOTTAVAT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELSINGIN YHDISTYS  
 

Kaupunkikävely Kulttuuria ja 

naisia Töölössä   

 

Helsingin yhdistys järjesti keväi-
sen kävelykierroksen Töölössä. 
Tapasimme Mika Waltarin muis-
tomerkin luona, ihmettelimme 
Reissu-Lassea kuvaavia neljää 
kuutiota ja sen jälkeen keski-
tyimme tunnettuihin naisiin. Tai-
teilijakoti Lallukassa ja  Hespe-
riankadun lähistöllä on asunut ja 
asuu monia kuuluisia naisia Ansa 
Ikosesta ja Venny Soldan-Bro-
feldtistä lähtien Anja Pohjolaan ja 
Heidi Krohniin. Helsingin kau-
punkiopas Anja Pohjalainen rikas-
tutti kävelykierrosta kuvilla ja 
pienillä kertomuksilla, joissa 
saimme mm. tietää miten Lalluk-
kaa vinosti vastapäätä asuva Eeva 
Ahtisaari oli tutustunut Marttiin-
sa. Meille avattiin yllättäen ovet 
Vänrikki Stoolin kadun ja Apol-
lonkadun kulmassa  Kristuskyr-
kaniin, jota vastapäätä olevassa 
talossa oli aikanaan Tove Jansso-
nin ateljee. Runsaat 1,5 tuntia kes- 

t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tänyt kulttuurikierros päättyi 
”Lars Sonckin korttelin” pihan  
kautta Hesperian puistoon Martta 
ja Ragnar Ypyän suunnittelemien 
tornitalojen juurelle.  
     Teksti Merja Talkamo  

 
Kulttuuri- ja virkistystoimkunta 

 
Kulttuuri- ja virkistystoimikunta 
Ku-Vi on ideoinut tapahtumia 
jäsenistömme iloksi. Valitettavas-
ti moni mielenkiintoinen tapah-
tuma on jouduttu järjestäjän puo-
lesta perumaan. Haluamme silti 
olla optimistisiaja suunnittelem-
me uusia tapahtumia. Meillä on 
tavoite pitää jäsenistön mielen-
kiinto vireillä. 

Helmikuussa 2021 pääsimme 
kuitenkin vierailemaan Amos 
Rexin opastetussa Egyptin loisto -
näyttelyssä, joka oli upea. Toi-
vomme, että seuraavat suunnitte-
lemamme tapahtumat toteutuvat: 
elokuussa odotettu Ilja Repinin 
näyttely Ateneumissa ja retki Uu-
teenkaupunkiin, lokakuussa Gos-
pel konsertti sekä Everstinna-
teatteriesitys. Ja pahnan pohjalla 
tammikuussa 2022 esitettävä 

Huomenna hän tulee  -näytelmä.  
Jos joku teistä suunnittelee 

vierailua Helsinkiin, olette terve-
tulleita osallistumaan tapahtu-
miimme paikkatilanteen mukaan, 
mikäli aikataulunne antaa periksi. 
Se olisi mukavaa.  

Teksti Leena Pohjanloimu 
 

Kirjakerho 
 
Kevättalven Kirjalauantait siir-
tyivät toukokuulle. Vapaata lau-
antaita ei löytynyt, joten touko-
kuun tapahtumasta tuli Porina-
perjantai 7.5.  Kaikki onnistui 
suorastaan yli odotusten. Juhlit-
tiin näin jälkikäteen toukokuun 
ensimmäistä päivää ja kevättä. 

Hyvin alkanut vuosi 2021 sai 
odottamattomia käänteitä, ja 
tapahtumat käynnistyivät pieni-
muotoisina ja koronavirusten 
rajoituksia noudattaen.  

Tammi- kesäkuussa 2021 EU-
puheenjohtajamaana on Portuga-
li, joten sen kirjallisuuteen tutus-
tuttiin ensin. Syyskaudella on 
luvassa Slovenian kirjallisuutta.  

Kirjalauantai on Suomalai-
sen Naisliiton Helsingin yhdistyk-
sen kirjakerho, joka kokoontuu 
noin kerran kuukaudessa etukä-
teen valitun teeman ympärille. 
Kirjalauantaissa on muutama ly-
hyt (10-15 minuutin) esitys. Siis 
monipuolisesti teemasta, ei yk-
sinpuhelua vaan vilkasta keskus-
telua.  

Kevät- ja syyskaudet vuodes-
ta 2016 lähtien ovat omina vuosi-
en alasivuina osoitteessa 
www.kirjalauantai.simplesite.com.  

 
Kirjalauantait syykaudella 2021 
- 25.09. (teemana rakkaus ja  
romanttinen kirjallisuus)  
- 16.10. (teemana EU-puheen-
johtajamaa Slovenian kirjallisuus) 
- 20.11. (teemana uutuusteokset)  
       
       Teksti Riitta Sivenius 

 

Helsingin yhdistys 

kävelykierroksella 

Töölössä. Kuva 

Merja Talkamo 

http://www.kirjalauantai.simplesite.com/
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       HÄMEENLINNAN  
YHDISTYS 

 
Hämeenlinnan Naisliitolla 
juhlavuosi 
 
Hämeenlinnan yhdistyksellä on 
tänä vuonna juhlavuosi: Naislii-
ton nuorin yhdistys täyttää 25 
vuotta. Juhlia vietetään – jos ko-
rona suo – syyskuussa Inkalan 
kartanossa. Ohjelma, samoin 
kuin teema, ovat vielä salaisuus, 
mutta sen verran voimme jo nyt 
kertoa, että niissä paljastetaan 
menneiden vuosien salat musii-
kin ja runon siivityksellä.  Sitä 
ennen Hämeenlinnan yhdistyk-
sellä on vuosikokous, joka pide-
tään kesäkuussa kahvila Laurellin 
kabinetissa – tietysti sallitun ra-
joissa. 
       Teksti Kaija Lehtinen 

. 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

Minna Canthin päivä Jyväs- 

kylässä 

 
Jyväskylän osasto ry.  juhlisti 

Minna Canthin päivää viemällä 
kukkia Minna patsaalle 19. maa-
liskuuta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva Anita Lyyra 
 

Jyväskylän yhdistyksen hallitus 
on pystynyt koronakeväänä ko-
koontumaan muutaman kerran 
kasvokkain turvatoimia noudat-
taen paikallisessa NNKY:n huo-
neistossa. Varsinaiset jäsenta-
paamiset ovat keväällä estyneet 
koronatilanteen vuoksi. Mutta  

 
syksylle suunnitellaan innolla 
uutta, kertoo sihteeri Irmeli Saari. 
On kaavailtu muun muassa jäsen-
ten yhteistä käyntiä  kuuluisassa 
julkkiskokki Maija Silvennoisen 
kasvisravintola Katriinassa. On 
mietitty myös vierailua Yleisradi-
on toimitiloissa. Kiinnostava koh-
de on myös kaupungintalolla si-
jaitseva kustantaja Pekka Salojär-
ven lahjoittama arvokas taideko-
koelma. Kyseessä on 13 teosta, 
Suomen kultakauden naistaiteili-
joiden töitä, joukossa mm. Fanny 
Churbergia, Helene Schjerfbeckiä 
ja Elin Danielson-Gambogia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 VAASAN SUOMALAINEN 

NAISKLUBI 
 
Naissäveltäjiä Minna Canth – 
illassa Vaasassa  
 
Vaasan Suomalaisen Naisklubin 
toiminta on kuluneena poikkeus-
vuonna etsinyt uusia muotoja.  
Maaliskuinen Minna Canthin 
päivän teemaseminaari Suoma-
laisia naisia klassisen musiikin 
sydämessä onnistuttiin järjestä-
mään 19.3. uusien viestintäväli-
neiden avulla. Tilaisuus välitettiin 
Vaasan kaupungintalolta verkon  

 KUVA  YLLÄ: Aurinko helli ja rantasipi 

kutsui puolisoaan kun Hämeenlinnan 

Naisliiton hallitus istui Kirsti Ikosen  

huvilan terassilla Lammilla suunnitellen  

juhlavuotensa tapahtumia. Oikealta Ritva 

Karinkoski, Kirsti Ikonen, Heli Eskolin, 

Arja Lankinen,  Kaija Lehtinen ja  

Pirkko Keskinen.  Kuva Maija Kauppinen 
 

 

 

Kuvassa Jyväskylän osaston 

puheenjohtaja Tuula Riipinen  

 ja sihteeri Irmeli Saari,  

Kuva Anita Lyyra 
 

JYVÄSKYLÄN OSASTO 
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kautta yli 2500 kotiin ympäri 
maan. Iloksemme saavutimme 
moninkertaisen katsojamäärän 
live-tilaisuuteen verrattuna. Tilai-
suus toteutettiin Naisklubin ja 
Soroptimist International Vaasan 
yhteistyönä.  
 
Seminaarin avauspuheessa An-
nemari Vanhaviitakoski muistut-
ti, että Minna Canthin aika ei ole 
ohi.   Ruuhkavuosiaan elävät nai-
set ovat saman taakan alla kun 
1800-luvun uranainen Canth, 
vaikka elämme avoimessa maail-
massa.  Kehitys on helpottanut 
elämää, mutta tilalle on tullut 
uusia haasteita. Sara Kuokkanen 
vei meidät illan teemaan persoo-
nallisessa puheessaan Ludwig van 
Beethovenin mielikuvitussiskosta 
Loviisasta, jonka lupaava säveltä-
jänura  päättyi siihen, että hän oli  
nainen. Ensiesityksenä kuultiin  

Eeva Kontiokarin lausuma ru-
nosikermä ”Naiset katsovat kau-
as”.  Illan konserttiohjelmassa 
Trio Mirium soitti Minna Canthin 
aikalaisten naissäveltäjien Laura 
Netzelin, Agnes Tschetchulinin ja 
Clara Schumannin musiikkia. 
     Ensi keväänä Vaasassa pyri-
tään jälleen järjestämään jo perin-
teeksi tullut Minna Canth -ilta 
naisjärjestöjen yhteistyönä.  
 
Toukokuussa Naisklubi vieraili 
vaasalaisessa Kuntsin modernin 
taiteen museossa Kuntsin Säätiön 
50-vuotisnäyttelyssä. Upeassa ko-
koelmassa oli nähtävänä mm. 
Kimmo Kaivannon, Kain Tappe-
rin, Leena Luostarisen ja Kuutti 
Lavosen töitä. Tulevana  kesänä 
 on luvassa  mm. yhteinen kesäte-
atterimatka naapurikaupunkiin.   
 
Syksylle suunnitellaan jäseniltoja,  

joissa on sekä kiinnostavia luen-
toja että kulttuuria. 
 
Työtä ikääntyneiden parissa 
 
Naisklubin tärkeä toimintamuoto 
on vanhustyö. Vaikka tänä vuon-
na koronatilanne on estänyt vii-
koittaiset vierailut hoivakodeissa, 
on ikääntyneitä ja yksinäisiä voitu 
tukea muilla tavoin. Naisklubilai-
set kutoivat yli 70 sukkaparia 
hoivakotien asukkaita lämmittä-
mään.  Ikäihmisiin on pidetty 
yhteyttä puhelinsoitoin ja oven-
suukäynnein. Digitalisaation mer-
kitys oli vielä vuosi sitten vähäi-
nen, nyt asia on toinen. Ystävät 
tapaavat etänä. Tämän päivän 
haaste onkin ikääntyneiden pe-
rehdyttäminen digimaailmaan.   
 
     Teksti Marjatta Björknäs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OULUN OSASTO 
 

Minna Canth 
-seminaari 30.10.2021 

ja Naisliiton 
syyskokous 31.10.2021 
Oulussa hotelli Lasaretissa 

 

Tervetuloa Ouluun! 
Suomalaisen Naisliiton 

Oulun Osasto ry:n 

hallitus 

 
Oulun Pikisaari  pyörätiesillan taustalla.  Kuva Kirsti Ojala 
 

 

Vaasan Suomalainen Naisklubi   

lämpimänä kevätpäivänä 12.5.  

Kuntsin modernin taiteen museolla.  

Oikealla puheenjohtaja  

Marjatta Björknäs sekä 

 näyttelyn esittelijä, Kuntsin Säätiön 

edustaja Anne-Maj Salin.  

Kuva Hans Björknäs 
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TORNION YHDISTYS 
 
Suomalaisen Naisliiton Tornion 
yhdistyksen järjestämillä kesä-
päivillä 2021 tahdomme tuoda 
esille Lapin tärkeitä naisia ja sitä, 
miten he ovat vaikuttaneet elä-
määmme tiedoillaan, taidoillaan 
ja osaamisellaan.  
 
Naisliitto haluaa verkostoitua eri 
toimijoiden kanssa ja olla yhteis-
työssä ruotsinsuomalaisten kans-
sa. Myös monipuolista alueemme 
kulttuuria ja luontoa haluamme 
esitellä vieraille. Kesäpäivät 2021 
antaa siihen mahdollisuuden. 
 

Jovain kannattaa tulla. Eikä 
se ole ko lähteä! 

 
OHJELMA 
 

Lauantai 14.8.2021  
 
 10.30  Kesäpäivien avaus Torni-
on  Park Hotellissa, Itäranta 4.  
- Suomalaisen Naisliiton Tornion 
yhdistyksen puheenjohtaja Mar-
ja-Riitta Tervahauta 
-  Tornion kaupungin tervehdys 
 
11.00  Lähe Völhjyyn  
-bussimatka Tornionlaaksoon, 

 
kierrämme Tornionjokivartta 
Tornio-Ylitornio-Aavasaksa-
Övertorneå-Haaparanta.  
(Ruotsin puolella käydään, mikäli 
Ruotsiin voidaan mennä.) 
 
12.15   Aavasaksanvaara. 
Kirjailija Annikki Kariniemen 
patsaaseen tutustuminen.   
Brita-Kaisa Välimaa esittää 
meänkielisen runon Ilonan vali-
tus, Bengt Pohjanen. 
 
13.00  Lounas  Aavasaksan Pavil-
jongissa. 
 
13.45   Aavasaksan Kruunun-
näyttämö 
Pohjoismaiden ensimmäisen  
naiseräkirjailijan Annikki Kari-
niemen elämästä,  
KT Marja L. Tuominen  
 
15.00   Matarengin kirkko Över-
torneålla, Ruotsissa (mikäli Ruot-
sin puolelle voidaan mennä). 
FT, kanttori Marja Mustakallio 
 
15.45   Lähtö paluumatkalle 
Pysähtyminen Kukkolaforsen, 
Ruotsi tai Kukkolankoski, Suomi 
 
17.30   Takaisin Torniossa Park 
Hotellissa 
19.00   Illanvietto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sunnuntai 15.8.2021 

 
9.30 Aamunavaus Aineen taide-
museon ulkonäyttämöllä,  
Torikatu 4. 

   

10.00 Aineen taidemuseo, kahvio 

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
rajattomalla rajalla” 

    
11.30   Lounas  

 
12.30  Tutustuminen Aineen tai-
demuseon Keräilijän Tornio -
näyttelyyn, joka on Tornio 400-
juhlavuoden kokoelmanäyttely,   
sekä Tornionlaakson museon 

näyttelyyn Transit - rajapostia.  

- Kaksi ryhmää, jotka käyvät mo-

lemmissa näyttelyssä, 30 min. 

 

13.45   Palautekeskustelu ja kesä-

päivien yhteenveto 

 

TERVETULOA TORNIOON! 

 

Teksti Marja-Riitta Tervahau-

ta, Raili Ilola 

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 

 

 

 

 

LÄHE VÖLHJYYN -KESÄPÄIVÄT  14.-15.8.2021 TORNIOSSA 
 

 

KUVA: Tornio 400 vuotta 12.5.2021 

Tornion 400-vuotisjuhlateos  

Kojamo on Teija ja Pekka Isorättyän 

suunnittelema. Kuva Raili Ilola 
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ILOA JÄSENYYDESTÄ 
Terttu Jokinen 

 

Kun joitakin vuosia sitten sain 
kutsun liittyä Vaasan Suomalai-
seen Naisklubiin, olin iloisen yl-
lättynyt ja utelias, sillä en tiennyt 
tämän klubin toiminnasta juuri 
mitään. Kapusin odottavin mielin 
ensimmäiseen tilaisuuteen klubi-
huoneistoon.  Minut otettiin ys-
tävällisesti vastaan isossa salissa, 
jossa silmäni osuivat ensimmäi-
seksi kauniiseen Minna Canth -
patsaaseen sekä useisiin seinillä 
oleviin maalauksiin. Ilta kului 
musiikin, laulun, esitelmän, runo-
jen ja keskustelun merkeissä. 
Tunsin viihtyväni.  
 
Seuraavan Naisklubin kokouksen 
edellä miniäni Katja Jokinen sai 
minut houkuteltua Naisklubin 
100-vuotishistoriikkia kirjoitta-
vaan ryhmään.  Hän oli toimitta-
jana historiikkia laativassa jou-
kossa. Lopulta päätin mennä mu-
kaan keskelle vaativaa ja isoa työ-
sarkaa. Sain mukaani melkoisen 
määrän lähdeaineistoa. Sitä tut-
kiessani hämmästyin todella, sillä 
yli sata vuotta sitten hyvin pieni 
vaasalaisten naisten ryhmä oli 
rohkeasti perustanut Vaasan Suo-
malaisen Naisklubin ajatukse-
naan koota paikkakunnan naisia 
yhteistoimintaan kansallisissa ja 
yhteiskunnallisissa kysymyksissä 
ja luoda nuorille tytöille mahdol-
lisuus opiskella kaikkea kotiin 
liittyvää kotitalousalan opettajien 
ohjauksessa. 
 
Ryhdyin tutkimaan naisten yli 
sata vuotta sitten laatimia koko-
usselostuksia, pöytäkirjoja, mat-
kakertomuksia ja kaikkea saata-
villa olevaa tietoa. Istuin mm. 
Vaasan hovioikeudessa tutkimas-
sa tietoja niistä hovioikeuden 
tuomarinaisista, jotka olivat te-
hokkaasti vuosien saatossa työs-
kennelleet myös Suomalaisen 
Naisklubin jäseninä. Joukossa oli 
Hovioikeuden presidentti Ritva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyöky, joka oli vuosia toiminut 
myös Naisklubin puheenjohtaja-
na.  
 
Istuin usein myös kirjastossa mik-
rofilmilaitteen pyöriessä edessäni. 
Tuntui, kuin olisin kohonnut 
välillä tuolista ilmaan koneen 
pyörimisen vaikutuksesta, mutta 
myös siksi, että tiedot klubinais-
ten saavutuksista tuntuivat us-
komattomilta. Vuosien mittaan 
jäsenmäärän kasvaessa nuo naiset 
olivat perustaneet talouskoulun ja 
hankkineet sinne opettajat, ra-
kennuttaneet kaksi komeaa kivi-
taloa vanhusten vuokrataloiksi, 
lisäksi julkaistiin omaa lehteä ja 
oma kuoro kävi esiintymässä jopa 
ulkomailla. Rahat toimintaan oli 
hankittu mm. myyjäisillä, arpajai-
silla, näyttelyillä, tanssiaisilla, itse 
tehdyillä näytelmillä ja lastenta-
pahtumilla.   
    Vaasan Suomalaisen Naisklu-
bin vuonna 2018 järjestämässä 
klubin 100-vuotisjuhlassa yhteis-
työnä tekemämme historiikki 
julkaistiin.  
 
Naisklubimme osallistui myös 
valtakunnalliseen Naisten Ääni -
tapahtumaan. Jäsenet  lähettivät 
tuntemistaan naisista  kirjoitta-
miaan tekstejä järjestäjille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaasan kaupunginkirjastoon luo-
tiin Naisklubin voimin upea näyt-
tely kirjoitetuista teksteistä kuvi-
neen.  Olin iloinen, kun sain olla 
kirjoittamassa naisten elämäker-
toja ja myös videoinnissa muka-
na. 
 
Olen ihaillut Naisklubin aikaan-
saavaa väkeä koko sen ajan, kun 
olen ollut mukana toiminnassa.  
Vanhuksille tarkoitetuissa Liesi- 
ja Pursi-taloissa järjestetään mo- 
nenlaisia tapahtumia, kaupungin 
palvelutaloihin kudotaan sukkia, 
lapasia ja hartialiinoja sekä käy-
dään ulkoiluttamassa vanhuksia. 
Avustuskohteitakin muistetaan. 
Ei edes korona lannistanut Nais-
klubin porukkaa. Kun Liesi-
talossa oli remontti, vesi ja sähköt 
poissa ja pikkujouluaika, osa klu-
bilaisista puki tonttulakit päähän, 
veti maskit kasvoilleen, tarjoili 
asukkaille ruuat ja kahvit kyntti-
löiden loisteessa laulujen kera. 
 
Jäseniltojen ohjelmat ovat moni-
puolisia ja mielenkiintoisia; muo-
tia, kauneutta, terveyttä ja tiedet-
täkin käsitteleviä asioita on saatu 
seurata, on tehty hyvin suunnitel-
tuja retkiä ja käyntejä erilaisissa 
kohteissa, musiikkia, laulua, ru-
noja, vapaata keskustelua sekä 
esitelmiä on ollut tarjolla. Itsekin 
olen saanut esitelmöidä muuta-
maan kertaan. Unohtaa ei myös-
kään saa pikkujoulujuhlia mauk-
kaine tarjoiluineen ja iltojen kah-
vikekkereitä leivonnaisineen. 
   
ILOA JÄSENYYDESTÄ on omalla 
kohdallani täysin toteutunut. 
      

 
Kuva Hans Björknäs 

 

Kirjoittaja Terttu Jokinen 

on Vaasan Suomalaisen 

Naisklubin jäsen. 


