
 
 
 
 
 

Äitienpäivänä palkittavien äitien pienoiselämänkerrat 2018 
 

Maatalousyrittäjä Liisa Anneli Alastalo (o.s. Maakorpi), Riihimäki 
Liisa Alastalo syntyi 23.8.1947 Hollolassa. Hän kävi emäntäkoulun ja solmi avioliiton 1968. Hän sai seitsemän 

lasta. Alastalon työpaikkana on aina ollut koti, jossa hän on toiminut emäntänä ja maatalousyrittäjänä. Pe-

rustettuaan maatalousyrityksen L&J Alastalon yhdessä miehensä kanssa Liisa Alastalo oppi käytännön taitoja 

tärkeissä yrityksen ylläpidollisissa tehtävissä. Heille myönnettiin vuoden yrittäjäpalkinto 1998. Hän toimi ak-

tiivisesti Puujaan maatalousnaisissa koko aikuisikänsä. Lisäksi Lions-toiminta oli hänelle rakas harrastus, ja 

Alastalo oli mukana perustamassa Hausjärvelle omaa naisten Lions-klubia. Nuorisoseura Silmussa hän oli kes-

keisessä roolissa hankkimassa kansallispukuja. Liisa Alastalo on toiminut Kokoomuksen kunnallisjärjestössä, 

senioreissa ja SPR:n veripalvelussa ahkerana talkoolaisena. Hän toimi eläkkeelle jäätyään kotiäänestystoimi-

kunnassa Riihimäellä. Liisa Alastalo on ollut kasvattajana johdonmukainen ja turvallinen aikuinen, johon 

kaikki lapset ja 16 lastenlasta ovat aina voineet luottaa. Hänen ahkera työpanoksensa on edelleen tärkeä 

monessa yhdistyksessä. 

Yhteystiedot: Liisa Alastalo, p. 050 543 6941 

 

Perheenäiti Aila Ainikki Fager (o.s. Salonen), Taivassalo 
Aila Fager syntyi 7.10.1935 Taivassalossa, ja hän on käynyt kansakoulun. Avioliiton Aila Fager solmi 1953. Hän 

sai kaksi lasta. Fager on toiminut kotiäitinä ja pientilan emäntänä. Hän on ollut pitkäaikainen aktiivi Martoissa 

ja ollut perustamassa Vakka-Suomen sotaorvot -yhdistystä, jonka kautta moni on saanut vertaistukea ja jäl-

kipolville on jäänyt kirjattuja muistoja ja tarinoita historiasta. Aila Fagerin vaikeista sairauksista huolimatta 

hän on kyennyt kokoamaan ympärilleen oman perheen, joka tänä päivänä koostuu lapsista, lapsenlapsista ja 

lapsenlapsenlapsista. Kasvattajana hän on ollut johdonmukainen. Aila-äiti on kannustanut lapsiaan positiivi-

suuteen ja yhdessä tekemiseen.  

Yhteystiedot: Aila Fager, p. 040 8410 900 

 

Sairaanhoitaja Sirpa Anneli Hammaren (o.s. Tiitto), Ruokolahti  
Sirpa Hammaren syntyi 16.11.1969 Ruokolahdessa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1988 ja 

valmistunut sairaanhoitajaksi 1991. Hammaren solmi avioliiton 1993 ja sai kahdeksan lasta. Hän tekee sai-

raanhoitajan kolmivuorotyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä ja suorittaa ohessa tutkintonsa AMK-

päivitystä Saimaan ammattikorkeakoulussa. Sirpa Hammaren on Ruokolahden Kirkonseudun Marttojen pit-

käaikainen sihteeri, ja hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa. Lisäksi hän on toiminut Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton Ruokolahden yhdistyksessä puheenjohtajana ja hallitusjäsenenä sekä tyttökuoro Ruokokert-

tusten ja Ruokolahden palloseuran hallituksessa. Hän on ollut erinomaisen ideoiva ja osaava järjestötoimija, 

joka ei kaihda ottaa vastuuta. Sirpa Hammaren on äitinä määrätietoinen, päättäväinen ja ymmärtäväinen.  

Yhteystiedot: Sirpa Hammaren, p. 044 504 1317 

 

  



 
 
 
 
 

KM, erityisopettaja, yksityisyrittäjä Tarja Päivikki Impiö (o.s. Kovala), Impiö 
Tarja Impiö syntyi 6.5.1961 Kuusamossa. Hän on valmistunut lastenhoitajaksi ja myöhemmin vuonna 2005 

erityisluokanopettajaksi. Impiö solmi avioliiton 1985 ja sai 11 lasta. Tarja Impiö on toiminut lastenhoitajana 

sairaalassa ja päiväkodeissa sekä kiertävänä leikinohjaajana. Hän on työskennellyt erityisopettajana ylä- ja 

alakoulussa sekä nuorisokodissa, lisäksi hän on toiminut tukiperheenä ja oppimiskonsulttina. Tarja Impiön 

harrastuksiin kuuluu järjestötoiminnan ohella lenkkeily, laulaminen ja lukeminen. Hän on toiminut pitkään 

myös kunnanvaltuutettuna. Impiö on aktiivinen kehitysvammaisten tukiyhdistyksessä ja kylätoimikunnassa. 

Yrittäjäkokemusta hänellä on Zarja Oy:stä, joka kiinnittää ja kehystää muun muassa lasten taidetta. Tarja 

Impiötä on laajalti luonnehdittu aktiiviseksi ja positiiviseksi kasvattajaksi. Elämän vastoinkäymisistä huoli-

matta hän on ollut esimerkillinen sekä myönteinen toimija vapaaehtoistyössä ja suorapuheisuudellaan va-

kuuttanut monet tahot.  

Yhteystiedot: Tarja Impiö, p. 040 960 7097 

 

Kylvettäjä Laila Kyllikki Kallio, Kristiinankaupunki 
Laila Kallio syntyi 30.9.1936 Päntäneellä, Kauhajoella. Hän solmi avioliiton vuonna 1957 ja sai kolme lasta. 

Kallio toimi Selkämeren aluesairaalassa kylvettäjänä lähes 30 vuotta. Hänet muistetaan potilaiden keskuu-

dessa lämpimän vastaanoton antavana ihmisenä. Kotioloissa Laila Kallion läsnäolo on ollut hyvin tärkeää, sillä 

hän jäi puolison kuoltua kolmen pojan yksinhuoltajaksi vuonna 1975. Tällöin nuorin lapsista oli vasta 6-vuo-

tias, ja vanhimmalla lapsella oli synnynnäinen kehitysvamma. Kallio on aina hoitanut erityisen tuen tarvitse-

vaa lastaan kotona. Hän on hyvin lämmin ja turvallinen kasvattaja, joka huolehtisi vieläkin tukea tarvitsevasta 

lapsestaan, mikäli ei olisi itse sairastunut vakavasti. Aina kaikkeen tyytyväinen Laila Kallio on levittänyt aurin-

koa ympärilleen laajalle ystäväpiirilleen. 

Yhteystiedot: Laila Kallio, p. 0400 815 003 

 

Emäntä Aira Annikki Kantola (o.s. Kurvila), Loue 
Aira Kantola syntyi 27.12.1936 Tervolassa. Hän on käynyt kansakoulun ja solmi avioliiton 1957. Lapsia Kanto-

lalla on neljä. Hän on hoitanut maatilan ylläpitotöitä ensin äitinsä vanhemman sisaren kanssa ja sen jälkeen 

miehensä kanssa. Kantola on ollut mukana Martta-toiminnassa ja suorittanut 3. luokan taitoavaimen. Hän on 

toiminut seurakunnan lastenkerho-ohjaajana ja muissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä. Aira Kantola on 

ollut kirkkovaltuuston jäsen ja osallistunut yhteisvastuukeräykseen. Hän on osallistunut nuorisoseura- ja näy-

telmäkerhotoimintaa. Työntäyteisestä elämästään huolimatta Aira Kantola on aina ollut turvallinen aikuinen 

lapsilleen. Hän painottaa työlähtöisyyttä ja toisten kunnioittamista elämänopeissaan.  

Yhteystiedot: Aira Kantola, p. 040 418 7820 

 

Emäntä Marketta Kivijakola (o.s. Virkkula), Sievi 
Marketta Kivijakola syntyi 10.6.1953 Nivalassa. Hän on suorittanut perhepäivähoidon ammattipätevyyden. 

Avioliiton Kivijakola solmi 1986 ja sai neljä lasta, lisäksi hän on toiminut kahden lapsen sijaisvanhempana 

vuosina 2002–2017. Maatalon emäntänä Marketta Kivijakola ylläpiti perhepäivähoidon palveluita kotonaan. 

Kivijakola on työskennellyt myös teollisuusompelijana SOK:n tehtaalla Ylivieskassa. Hän on tarjonnut loma-

kokemuksia lomalapsille MLL:ssa. Kivijakola on ollut aina mukana lastenlastensa koulu- ja harrastusasioiden 



 
 
 
 
 
hoitamisessa. Lisäksi lähiperheiden sairaspäivinä hän on ollut apuna hoitamassa lapsia. Marketta Kivijakolaa 

kuvaillaan ahkeraksi, omistautuneeksi ja organisointitaitoiseksi. Hänelle on ollut tärkeää tarjota lapsille tasa-

painoinen ja lämmin ympäristö. 

Yhteystiedot: Marketta Kivijakola, p. 0400 469 022 

 

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kirsti-Marja Knuuttila (o.s. Ruosteenoja), Jyväskylä 
Kirsti Knuuttila syntyi Eurassa 19.6.1938. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 1963 ja erikoistunut 

myöhemmin lastenpsykiatriaan. Knuuttila avioitui 1962, ja hänellä on viisi lasta. Työuransa viimeiset 22 

vuotta Kirsti Knuuttila toimi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön psykiatrina. Lisäksi hän on tehnyt töitä sivu-

toimisesti Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa Keski-Suomen kas-

vatusneuvolassa ja Auroran sairaalassa. Knuuttila on ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa esimerkiksi Delta 

Kappa Gamma -järjestössä ja eläköitymisen jälkeen Palvelevassa puhelimessa ja Martoissa. Hän on aina har-

rastanut monipuolisesti liikuntaa ja käsitöitä. Monet kulttuuriharrastukset ja elinikäinen opiskelu sekä hyvät 

ihmissuhteet ovat antaneet voimia arkeen. Lainaus ystävältä: ”Kirstillä on kuuntelemisen lahja, näkemisen 

kyky ja antamisen taito.” Häntä kuvataan oikeudenmukaiseksi, kannustavaksi, avarakatseiseksi, vastuuntun-

toiseksi ja läsnäolevaksi äidiksi. 

Yhteystiedot: Kirsti Knuutila, p. 0500 640 684 

 

Seurakuntamestari Eeva Liisa Korkalainen (o.s. Puittinen), Nurmes  
Eeva Korkalainen syntyi 21.1.1948 Pielisjärvellä. Hän kävi kansa- ja oppikoulua. Eeva solmi avioliiton 1968 ja 

sai kuusi lasta. Eeva Korkalainen on toiminut kotiapulaisena, siivoojana, päiväkerhon ohjaajana ja talonmie-

hen sijaisena. Lisäksi hän on ollut seurakuntamestari sekä toiminut Porokylän ala-asteen kouluneuvostossa 

ja Laamilan yläasteen johtokunnassa. Korkalainen on ollut Nurmeksen Musiikkikoulun Tuki ry:n hallituksessa 

jäsenenä ja sihteerinä. Koulutuslautakunnan jäsenyys ja kaupunginvaltuuston varajäsenyys kuuluvat myös 

hänen toiminta- ja vaikuttamishistoriaan. Eeva Korkalainen osallistui usein koulujen vanhempaintoimintaan 

muun muassa leipomalla kuuluisia piparipulliaan myyjäisiin. Eeva-äiti on omistautunut perheelleen ja lasten 

kasvatukselle, ja hänellä on kuuden lapsen lisäksi 17 lastenlasta. Hän on luonut lämpimän kodin perheelleen.  

Yhteystiedot: Eeva Korkalainen, p. 044 9910 865 

 

Perhepäivähoitaja Maija Liisa Kunnari (o.s. Raunio), Tuusula 
Maija Kunnari syntyi 1.10.1954 Tuusulassa. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1974, valmistunut mer-

konomiksi 1977 ja suorittanut perhepäivähoitajakurssin 1982. Kunnari solmi avioliiton 1976 ja sai kolme lasta. 

Maija Kunnari työskentelee nykyään kunnallisena perhepäivähoitajana. Hän toimi aiemmin myös kaupallisen 

alan töissä, mutta aloitti perhepäivähoidon lapsensa vaikean kehitysvamman takia. Hän halusi tällä tavoin 

tarjota lapselleen paljon läsnäoloa ja samalla viriketoimintaa. Tätä nykyä Maija Kunnari osallistuu lastenlas-

tensa elämää. Hän kuljettaa heitä harrastuksiin ja tarjoaa aina tarvittaessa heille hoitopaikan. Kunnari on 

kasvattajana kannustanut lapsiaan tukemalla heidän omia näkemyksiään. Hän on ollut turvallinen aikuinen 

ja vanhempi. Maija Kunnari on osallistunut aktiivisesti lapsiperheiden, kehitysvammaisten ja nuorten asioi-

den tukemiseen. 

Yhteystiedot: Maija Kunnari, p. 040 314 3952 



 
 
 
 
 

Maatalon emäntä Maila Inkeri Lampela (o.s. Uusitalo), Vihanti 
Maila Lampela syntyi 3.8.1955 Rantsilassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1974 ja opiskeli Reisijärven kris-

tillisessä kansanopistossa ja talouskoulussa. Maila Lampela solmi avioliiton 1979 ja sai kymmenen lasta. Hän 

on koko ikänsä hoitanut maatilaa ja siihen liittyviä kirjanpidollisia töitä. Lapset kasvoivat maatilalla, isä hoiti 

maatilan töitä ja Maila-äiti vastasi lasten kasvatuksesta ja kodinhoidosta. Hän on kannustanut lapsiaan työn-

tekoon ja opiskeluun. Lapset osallistuivat jo varhaisessa iässä kotitöihin. Talous on perheessä ollut tiukoilla, 

mutta ovet ovat aina olleet avoinna lasten ystäville. Maila Lampela on osallistunut aktiivisesti lasten koulun-

käyntiin muun muassa vanhempainilloissa ja myyjäisissä, joihin hän valmisti leivonnaisia tai kutoi sukkia. Äi-

tinä Lampela on ollut rakastava ja kannustava persoona. Hän on ollut aidosti kiinnostunut esimerkiksi koulu-

kuulumisista ja muista asioista. Maatilalla hän on tarjonnut lapsilleen turvallisen ympäristön kasvaa. 

Yhteystiedot: Maila Lampela, p. 044 2810 924 

 

Arkkitehti Janina Minna Lepistö (o.s. Kumpula, ent. Tastula), Vaasa  
Janina Lepistö syntyi 23.4.1975 Vaasassa. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1993 ja käynyt musiikki-

koulun Kuulaopistossa, Vaasassa 1993. Lisäksi hän on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Vaasan ammattikor-

keakoulussa 1999 ja Oulun yliopistosta 2004. Janina Lepistö solmi avioliiton 2009, ja hän sai kolme lasta. 

Lepistö toimi kaavoitusarkkitehtina Vaasan kaupungilla, ja hän on ollut kansanedustajaehdokas Vaasan vaa-

lipiirissä 2015. Hän on osallistunut valtuuston kokouksiin Vähäkyrössä, hän toimi rakennus -ja ympäristölau-

takunnan varapuheenjohtajana 2002–2005. Lepistö toimii Onkilahden koulun vanhempainyhdistyksen vapa-

puheenjohtajana. Hän on ollut musiikkileikin opettaja Ristinummen Musiikkikoulu ry:ssä ja huvipuistotyön-

tekijä Vaasan Tropiclandiassa. Vaasan suomalaisessa seurakunnassa hän oli kirkollisvaaliehdokas. Häntä on 

kuvailtu johdonmukaiseksi, kannustavaksi ja positiiviseksi ihmiseksi. Janina Lepistö on osoittanut sinnikästä 

huoltajuutta kolmen erityistarpeisen lasten kasvatuksessa ja oman selkäsairautensa kanssa. Hän on kannus-

tanut monikulttuuriseen ja avoimeen katselmukseen ja on toiminut itse samoin. 

Yhteystiedot: Janina Lepistö, p. 050 325 9332 

 

Kodinhoitaja Lea Anneli Lipponen (o.s. Oksanen), Kaavi 
Anneli Lipponen syntyi 17.5.1935 Iisalmella, ja hän on käynyt kansakoulun. Avioliiton Lipponen solmi 1973 ja 

sai kolme lasta. Hän toimi kotihoitajana Kaavin kunnalla ja kotiapulaisena kahdessa eri perheessä. Anneli 

Lipponen on hoitanut vaikeasti kehitysvammaisia kaksospoikiaan kotona ja leskeksi jäätyään vuonna 1987 

hän on tehnyt sen yksin. Hänellä ei ole ollut aikaa kodin ulkopuolisiin toimiin paljoakaan johtuen tarpeesta 

olla tukena lapsilleen. Anneli Lipponen on aina korostanut, että kehitysvamma ei vähennä kenenkään ihmis-

arvoa millään lailla. Puhekyvyttömät pojat ovat tuoneet haasteita äidin rooliin, mutta Anneli-äidille poikien 

hoitaminen on elämäntehtävä, ja hän aikoo jatkaa sitä niin kauan, kun voimavaroja riittää. Yksinhuoltajana 

Anneli Lipponen on pystynyt antamaan hyvän ja vahvan pohjan myös nuorimmalle pojalleen, joka opiskeli 

poliisiksi ja on tänä päivänä vankasti työelämässä.  

Yhteystiedot: Anneli Lipponen, p. 040 704 0679 

 

  



 
 
 
 
 

Emäntä Kyllikki Lea Mehto (o.s. Tervo), Konnevesi 
Kyllikki Mehto syntyi 8.12.1953 Saarijärvellä. Hän on käynyt kansakoulun ja yhteiskoulun. Kyllikki Mehto solmi 

avioliiton 1973 ja sai 13 lasta. Hän on toiminut ja toimii edelleen emäntänä ja karjanhoitajana. Mehto on 

hoitanut ansiokkaasti työtehtävänsä maatalon emäntänä vuodesta 1973, lisäksi hän vuokraa mökkejä. Ison 

perheen äidin ja maatalon emännän töiden ohessa Kyllikki Mehto on osallistunut aktiivisesti muun muassa 

paikallisen 4H-järjestön toimintaan. Hän on toiminut aktiivisesti yhteistyössä tukien myös kyläkoulun kasva-

tustehtävää ja jatkaa samaa tehtäväänsä edelleen isoäidin roolissa. Mehtoa kuvaillaan erittäin toimeliaaksi 

ja lastensa kanssa aikaa viettäväksi. Jokaisen lapsen tarpeet hän kohtasi ajasta tinkimättä. Hän on hyvin huo-

maavainen ja jaksaa aina lohduttaa. Pitkäjänteinen Kyllikki-mummo toimii myös rakastavana isovanhempana 

28 lapsenlapselle. 

Yhteystiedot: Kyllikki Mehto, p. 040 764 1905 

 

Yrittäjä Reetta Johanna Miskala (o.s. Oksanen), Rautalampi 
Reetta Miskala syntyi 15.9.1942 Hankasalmella. Hän on käynyt kansakoulun. Miskala solmi avioliiton 1961 ja 

perheeseen kuuluu 10 lasta, joista kolme on sijaislapsia. Puoliso kuoli vuonna 1986, jonka jälkeen lasten kas-

vatusvastuu ja perheen toimeentulovastuu on ollut yksin hänellä. Reetta Miskala on ollut kehitysvammaisille 

tarkoitetussa Kuutinharjun palvelukeskuksessa keittiöapulaisena ja myöhemmin hoitoapulaisena. Hän on toi-

minut aikuisten kehitysvammaisten perhehoitajana 1990-luvun alussa. Reetta Miskala perusti vuonna 1994 

hoitokoti Hermanninranta Oy:n kehitysvammaisten asumisyksiköksi. Hän organisoi myös Hermanninrannan 

kesäpäivät, jotka on tarkoitettu kehitysvammaisille, mielenterveyspotilaille ja päiväkotien lapsille. Kaikkein 

heikommassa asemassa olevien tukeminen on ollut lähellä Reetta Miskalan sydäntä. Tämä arvoperusta on 

näkynyt sijaislasten kasvattajana, kehitysvammaisten ja psykiatristen potilaiden hoitajana ja palvelun tarjo-

ajana. Erilaisuuden kunnioittamisen, yhteisvastuun, yrittäjyyden ja ihmisten välisen tasa-arvon periaatteet 

ovat näkyneet hänen kasvatustyössään ja siirtyneet myös perheen lapsille. 

Yhteystiedot: Reetta Miskala, p. 050 550 0708 

 

Maahanmuuttajanuorten ohjaaja Anne Mari Niemi-Korpi (o.s. Niskanen), Haapajärvi 
Anne Niemi-Korpi syntyi 29.7.1969 Reisjärvellä. Hän on valmistunut laskentatoimen merkonomiksi 1994 ja 

sosionomiksi 2015. Anne Niemi-Korpi solmi avioliiton 1987 ja sai kuusi lasta. Niemi-Korpi tekee vuorotyötä 

SOS-Lapsikyläsäätiön perheryhmäkodilla. Lisäksi hän osallistuu vapaaehtoistoimintaan SPR:n ruoka-avun ja-

kamisessa ja harrastaa liikuntaa, maalausta ja matkustelua. Hän pyrkii olemaan läsnä lastenlastensa elä-

mässä. Vaikeasta avioeroprosessista huolimatta Anne Niemi-Korpi on tarjonnut lapsilleen aina huomiota ja 

lämpimät olosuhteet kasvaa ja oppia. Häntä kuvataan kasvattajana erittäin huomaavaiseksi, pyyteettömäksi 

ja rakastavaksi äidiksi ja ihmiseksi. Kasvatusopit elämän varrelta ovat siirtyneet äidiltä lapsille tärkeänä op-

pina. 

Yhteystiedot: Anne Niemi-Korpi, p. 040 500 4633 

  



 
 
 
 
 

Yrittäjä Pirjo Hannele Nurminen (o.s. Lindholm), Sysmä  
Pirjo Nurminen syntyi 17.3.1960 Sysmässä. Nurminen solmi avioliiton vuonna 1981 ja sai kuusi lasta. Lisäksi 

hänelle on siunattu kahdeksan lastenlasta ja neljä lapsenlapsipuolta. Nykyisin Pirjo Nurminen toimii yrittä-

jänä. Hän harjoittaa vuokraustoimintaa ja perhetyötä. Hän työskenteli jo hyvin varhaisesta nuoruudesta al-

kaen Mairen baarissa. Tarmokkaaksi ja sydämelliseksi kuvattu Nurminen on hoitanut mummoaan kotonaan, 

ja nykyään hän huolehtii omien vanhempiensa asioista. Oman perheensä hoitamisen lisäksi Pirjo Nurminen 

on toiminut 17 lapsen tukiperheenä, tällä hetkellä tukilapsia on 11. Hän on huomioinut jokaisen lapsen yksi-

lölliset tarpeet ja joustavasti huolehtinut heistä pidempiäkin aikoja. Nurminen on lämmin äiti, ja erinomainen 

varaäiti, joka on huomioinut jokaisen oman ja tukilapsen yksilölliset tarpeet.  

Ei yhteydenottoja 

 

Emäntä Airi Margareta Paavola (os. Niittykoski), Vaasa 
Airi Paavola syntyi 15.10.1932 Kaustisissa. Hän kävi kansakoulun ja Kaustisten evankelisen kansanopiston. 

Paavola solmi avioliiton 1954 ja sai kuusi lasta. Aviopuoliso kuoli vain 49-vuotiaana, jonka jälkeen vastuu lap-

sista ja toimeentulosta jäi yksin hänelle. Elämäntyönsä Airi Paavola on tehnyt maanviljelijänä ja emäntänä. 

Lisäksi hän on Kaustisen hääkuoron perustajajäsen, joka lauloi 1960-luvulla myös Keski-Pohjanmaan maakun-

takuorossa ja muun muassa Presidentinlinnassa itsenäisyyspäiväjuhlissa. Hän on laulanut Kaustisen kirkko-

kuorossa ja toiminut apukanttorina lukuisissa tilaisuuksissa. Paavola on toiminut Suomen Luterilaisen Evan-

keliumiyhdistyksen erilaisissa tehtävissä, muun muassa pyhäkoulun opettajana. Eläkkeelle jäätyään Airi Paa-

vola on ahkerasti vieraillut lastensa ja lastenlastensa luona jopa ulkomailla. Airi-äiti kasvatti lapsensa selkein 

elämänohjein ja kristillisin arvoin. Hän piti lastensa hyvinvoinnista joka taholla huolta ja antoi heille myös 

tilaa toteuttaa omia näkemyksiään.  

Yhteystiedot: Airi Paavola, p. 050 328 5701 

 

Perheenäiti Vuokko Orvokki Peltonen (o.s. Jokinen), Kankaanpää 
Vuokko Peltonen syntyi 17.3.1941 Kankaanpäässä. Hän kävi kansakoulun, ammattikoulun ja apuhoitajakou-

lun. Avioliiton Vuokko Peltonen solmi 1960, ja perheeseen kuuluu kaksi lasta. Hän toimi myös sijaisvanhem-

pana pienelle vauvalle, jonka isä oli vakavasti sairas. Nykyään hyvin ansaittuja eläkepäiviään viettävä Vuokko 

Peltonen on tehnyt työtä Reimalla, Porin Linnaharjan Vanhainkodissa, Kankaanpään terveyskeskuksessa, 

Kankaanpään kaupungin sosiaalilautakunnassa ja valtuustossa, Kankaanpään seurakuntavaltuustossa ja lä-

hetystyöjohtokunnassa. Harrastuksina Peltosella on muun muassa maalaaminen, käsityöt, korut ja huoneka-

lujen entisöinti sekä kaikenlainen käsillä tekeminen. Hän pitää luonnosta ja retkeilystä. Vuokko Peltosta ku-

vaillaan rakastavaksi vanhemmaksi ja kasvattajaksi. Hän on lämminhenkinen ja turvallisesti opettava sekä 

toimii esimerkkinä omille lapsilleen. 

Yhteystiedot: Vuokko Peltonen, p. 050 553 0223 

 

  



 
 
 
 
 

Henkilöstöjohtaja Maria Helena Pietikäinen (o.s. Raudaskoski), Muonio 
Maria Pietikäinen syntyi 30.8.1954 Oulussa. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1976, erikoissai-

raanhoitajaksi 1979 ja suorittanut yrittäjän erikoisammattitutkinnon 2008. Avioliiton Maria Pietikäinen solmi 

1985 ja sai kolme lasta. Lisäksi perheeseen kuuluu aviomiehen aiemmasta liitosta kaksi lasta. Pietikäinen on 

toiminut vuodesta 1990 yrittäjänä Harriniva Oy:ssa yhdessä Kyösti Pietikäisen kanssa sekä myöhemmin las-

tensa kanssa. Työssä hän on vastannut päivittäistoimintojen johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta sekä ra-

vintola- ja hotellitoiminnoista. Hän työskenteli sairaanhoitajana ja erikoissairaanhoitajana ennen yrittäjäksi 

ryhtymistä. Pietikäiselle on myönnetty vuonna 2014 SPR:n kultainen ansiomitali pitkään jatkuneesta vapaa-

ehtoistyöstä. Hän on toiminut SPR:n Lapin piirin hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä use-

aan otteeseen. SPR:n keskushallinnossa Pietikäinen on ollut nuorisoedustajana ja varapuheenjohtajana. Hän 

toimi järjestön varapuheenjohtajana 2001–2004. Hän on edelleen aktiivinen SPR:ssä muun muassa ensiapu-

kouluttajana. Pietikäinen on ollut delegaattina katastrofialueilla Thaimaassa, Pakistanissa sekä Bangla-

deshissa. Hän harrastaa vapaaehtoistyön lisäksi lastenlasten kanssa purjehdusta, hiihtoa sekä pianonsoittoa. 

Maria Pietikäistä kuvataan esimerkilliseksi äidiksi, joka on antanut lapsillensa rakkautta ja tilaa kasvaa. Sa-

malla hän on opettanut näille vastuullisuutta, kansainvälisyyden tärkeyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. 

Yhteystiedot: Maria Pietikäinen, p. 0400 231 676 

 

Lastenohjaaja Lea Sylvia Rantanen (o.s. Ranta, ent. Nikulainen), Turku  
Lea Rantanen syntyi 30.9.1938 Sahalahdella. Hän on suorittanut lastenohjaajan ja kirjastoapulaisen tutkin-

not. Lea Rantanen solmi avioliiton ensimmäisen kerran vuonna 1957 ja toisen kerran 1982. Hänellä on kolme 

lasta. Rantanen on toiminut palkanlaskijana Saarioisella, lastenohjaajana Mellilän seurakunnalla, Kanta-Loi-

maalla, Paraisilla ja Pöytyässä sekä kirjastotyöntekijänä Mellilässä. Vapaaehtoistyötä hän on tehnyt seura-

kunnalla, hän on toiminut tukiperheenä kahdelle veljekselle ja tarjonnut kesäkodin mahdollisuuden kehitys-

vammaiselle aikuiselle. Hän on osallistunut aktiivisesti poikansa lapsen kasvatukseen tämän äidin kuoltua 

lapsen ollessa vielä pieni. Lisäksi Rantanen on osallistunut Leijonanaisien toimintaan ja eri luottamustoimiin 

muun muassa kirjastolautakunnassa ja vammaistyöhön liittyen. Rantanen harrastaa lukemista, seurakunnan 

vapaaehtoistyötä ja kävelyä. Häntä kuvataan esimerkilliseksi ja turvalliseksi kasvattajaksi. Hän on onnistunut 

luomaan lapsilleen, lastenlapsilleen ja sijaislapsilleen lämpimän ja vakaan kasvuympäristön. 

Yhteystiedot: Lea Rantanen, p. 040 556 7422  

 

Perheenäiti Salme Ronkainen (o.s. Heinonen), Ilomantsi 
Salme Ronkainen syntyi 2.1.1927 Ilomantsissa. Hän on käynyt kansakoulun. Salme Ronkainen solmi avioliiton 

vuonna 1948 ja sai seitsemän lasta. Hän työskenteli evakosta palattuaan tuoreen aviomiehensä maapalstalla 

karjan- ja tilanhoitotöissä. Ronkaisen isän kuoltua hänen äitinsä muutti asumaan perheen luo ja oli apuna 

lastenhoidossa, kun vanhemmat työskentelivät tilalla. Vuonna 1963 Salme Ronkaisen mies kuoli nuoressa 

iässä, ja hän jäi leskeksi 36-vuotiaana. Vanhemmat lapset osallistuivat tilan töihin äitinsä apuna ja hoitivat 

nuorimmaisia sisaruksiaan. Vuonna 1971 perheen koti tuhoutui perustuksia myöten tulipalossa. Karjasta ol-

tiin jo aikaisemmin luovuttu, ja Ronkainen asui nuorimmaisten kanssa kesämökillä. Hän osti samana vuonna 

omakotitalon, ja aloitti siellä perhepäivähoitajan työt. Salme-äidin ja kaikkien lasten elämään on mahtunut 

todella paljon. Siitä huolimatta lapset ovat saaneet aina äidin huomiota ja päässeet jokainen perustamaan 

omat perheensä. 

Ei yhteydenottoja  



 
 
 
 
 

Arkkitehti Merja Tellervo Rukko (o.s. Syväoja), Espoo 
Merja Rukko syntyi 2.12.1966 Espoossa. Hän on valmistunut arkkitehdiksi ja diplomi-insinööriksi. Rukko solmi 

avioliiton 1993 ja sai kolme lasta. Merja Rukko on työskennellyt projektiarkkitehtinä, yrittäjänä ja rakennut-

tamisen projektipäällikkönä. Nykyään hän työskentelee projektijohtajana Saraco D&M Oy:ssa. Yrittäjänä toi-

miessaan Merja Rukko opiskeli itselleen toisen tutkinnon. Perheen vastoinkäymiset pakottivat lopettamaan 

yrityksen sen menestyksestä huolimatta perheen mennessä etusijalle. Vakavasti sairaan lapsen kanssa sai-

raalassa vietetty aika sai Merja-äidin kohdistamaan tarmonsa syöpälasten ja syöpäosaston viihtyvyyden hy-

väksi, ja hän tuottoisasti keräsi rahaa tähän tarkoitukseen organisoimalla joulukorttien myynnin. Vuoden 

2012 syöpälasten yhdistysten 30-vuotispäänäyttely oli yksi osoitus hänen aktiivisesta toimimisesta syöpäsai-

raiden lasten hyväksi. Merja Rukko on ollut aktiivinen myös muussa hyväntekeväisyystyössä, ja hän organisoi 

vaatekeräyksen Kairon katuäitien auttamiseksi Kulttuurikameleontit ry:n kautta 2012. Leijonaemot ry:ssä 

Rukko on ollut jäsenenä vuodesta 2010. Hän on toiminut hallituksessa talousvastaavana, varapuheenjohta-

jana ja puheenjohtajana 2018. Hän toimii Espoon vertaisryhmän vetäjänä ja osallistuu laajasti vaikuttamis-

työhön erityislapsiperheiden hyväksi. Merja Rukko kirjoittaa Leijonaemojen blogissa sekä toimii kolumnistina 

näkövammaisten lasten Silmäterä-lehdessä. Uusi lastensairaala 2017 -varainkeruun alettua Rukko toimi ak-

tiivisesti sen hyväksi muun muassa Espoon lipaskeräyksen vastuuhenkilönä ja tyttärensä keräyksen tausta-

joukoissa. Lisäksi Rukko on toiminut host-äitinä lukuisille ulkomaalaisille vaihto-oppilaille. Hän on kannustava 

ja huolehtiva äiti. Hänelle on tärkeää, että jokaisella lapsella on ovet maailmalle avoinna haasteista tai sai-

rauksista huolimatta. Merja Rukko kannustaa ja tukee niin omiaan kuin muitakin lapsia suoriutumaan omalla 

tasollaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteystiedot: Merja Rukko, p. 040 132 6848 

 

Hallintotieteiden maisteri Marita Lilli Elisabet Sahi (o.s. Grönlund), Tampere 
Marita Sahi syntyi 23.3.1949 Jyväskylässä. Hän on valmistunut hallintotieteen maisteriksi Tampereen yliopis-

tosta. Marita Sahi solmi avioliiton 1973 ja sai kolme lasta. Hänellä on pitkä työura takanaan erilaisissa tehtä-

vissä muun muassa Tampereen Tietoverkossa lähetystarkkailijana, toimittajana, osastosihteerinä ja toimitus-

johtajan assistenttina. Assistenttitehtäviä hän jatkoi myös Elisa Oyj:ssä. Maritalla on ollut lukuisia luottamus-

tehtäviä Pelastakaa Lapset ry:ssä, Nuorten Kuoroliitossa, Tampereen Yhteiskoulun Tuki ry:ssä, Tampereen 

Musiikkiluokkien Tuki ry:ssä, Ranskan kielen ystävät -yhdistyksessä, Tampereen Englantilaisessa Koulussa ja 

Tampereen Teknillisen Seuran naistoimikunnassa. Marita Sahia kuvataan kasvattajana vastuulliseksi ja tur-

valliseksi, hän on osallistunut muun muassa monille leirikouluille ja kuoromatkoille matkanjohtajana. Hän on 

aina pyrkinyt edesauttamaan, että mahdollisimman monella lapsella olisi monipuoliset tilaisuudet kehittyä 

ja kasvaa. 

Yhteystiedot: Marita Sahi, p. 050 525 8588 

 

Nosturinkuljettaja Tuula Onerva Savolainen (o.s. Ikävalko), Imatra 
Tuula Savolainen syntyi 16.2.1932 Viipurissa. Hän on käynyt kansakoulun. Savolainen solmi avioliiton 1951 ja 

sai seitsemän lasta. Hän työskenteli 16-vuotiaasta alkaen Imatran terästehtaalla kaikkiaan 44 vuotta, pääosin 

nosturinkuljettajana kolmivuorotyössä. Hän on toiminut työpaikkansa luottamustoimissa sekä Sosiaalidemo-

kraattisen puolueen alueosastossa, josta hän eteni kaupunginvaltuustoon ja kansainvälisen naisjärjestön 

edustajaksi. Sosiaalilautakunnasta Savolainen löysi oman alueensa osattomien väärinkohdeltujen auttamisen 



 
 
 
 
 
parissa, joka oli hänelle erittäin tärkeää. Hän on harrastanut kuorossa laulamista ja yhdistystoimintaa. Hä-

nellä oli tapana matkustella miehensä kanssa ja tämän yllättävän poismenon jälkeen hän on nauttinut siitä 

yksin. Tuula Savolaista kuvataan työtä arvostavaksi ja kannustavaksi vanhemmaksi. Hän on luottanut siihen, 

että lapset pystyvät aina hyvään.  

Yhteystiedot: Tuula Savolainen, p. 050 326 0940 

 

Laskentasihteeri Merja Annikki Selin (o.s. Jehkonen), Uusikaupunki 
Merja Selin syntyi 29.3.1964 Helsingissä ja muutti 5-vuotiaana perheensä kanssa Uuteenkaupunkiin. Hän on 

valmistunut kauppaopistosta merkonomiksi. Valmistumisen jälkeen Merja Selin muutti miehensä kotitilalle. 

Hän solmi avioliiton 1987 ja sai kaksi lasta. Nyt jo työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Selin on työskennellyt Uu-

denkaupungin toimistovirkailijana/laskentasihteerinä ja Kalannin tilipalvelu OY:ssä osa-aikaisena toimisto-

työntekijänä. Heidän maatilallaan kasvatetaan lihakarjaa ja vuokrataan mökkejä. Merja Selin avustaa tilan 

töissä jaksamisensa ja ehtimisensä mukaan. Hän on toiminut tuki- ja sijaisperheenä. Sukulaisten lapset ovat 

olleet ”kesä/lomalapsina” monena kesänä. Merja Selin harrastaa lenkkeilyä, koiranhoitoa ja vapaaehtois-

työtä Suomen Karva-Kaverit ry:ssä. Hän selvisi joulukuussa 2016 tehdyn leikkauksen komplikaatioista ja sai 

toisen mahdollisuuden elää. Äitinä ja kasvattajana Merja Selin tunnetaan huolehtivaisena ja sydämellisenä. 

Hän jatkaa tukiperheenä toimimista, jonka lisäksi hän kävi syksyllä 2016 ”Lyhytaikaisen perhehoidon” -ryh-

mävalmennuskurssin. 

Yhteystiedot: Merja Selin, p. 040 7655 335 

 

Emäntä, perhepäivähoitaja Helli Kaarina Taskila (o.s. Saartoala), Haapavesi 
Helli Taskila syntyi 1.6.1945 Reisijärvellä. Hän kävi kansakoulun ja kansanopiston sekä Vetelin emäntäkoulun. 

Helli Taskila solmi avioliiton vuonna 1965 ja sai 11 lasta. Hän on työskennellyt koko avioliiton ajan miehensä 

rinnalla maatilan töissä. Avioliittonsa alusta lähtien hän on toiminut appensa ja myöhemmin äitinsä omais-

hoitajana. Nuoruusiällä saatu kokemus vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden hoidosta on ollut arvokasta 

pääomaa hänen monipuolisessa auttamistyössä. Suurperheen äitinä Taskilalla on ollut halua antaa arvokasta 

äidillistä osaamistaan myös lukuisille hoito- ja sijaisperhelapsille. Hän on pysynyt kuntouttajana lapsensa vie-

rellä tämän vammauduttua onnettomuudessa. Voimavaroja Taskilalla on riittänyt perheen ulkopuolellekin. 

Yhteiskunnallisten asioiden hoitaminen on ollut hänelle tärkeää. Luottamustehtävät muun muassa sivistys-

lautakunnan jäsenenä ovat antaneet laaja-alaista näkemystä. Myös monenlainen vapaaehtoistoiminta on hä-

nen sydäntään lähellä. Vapaa-aikanaan rauhallinen ja käytännöllinen Helli Taskila viihtyy käsitöiden ja kirjal-

lisuuden parissa. Jokaviikkoinen uintiharrastus tarjoaa mukavaa vastapainoa toimeliaisiin päiviin. Helli Taskila 

tunnetaan positiivisena persoonana ja raskaidenkin elämänkoettelemusten aikana hänestä välittyy luotta-

mus siihen, että elämä kantaa. 

Yhteystiedot: Helli Taskila, p. 050 3723 428 

 

  



 
 
 
 
 

Ohjaaja Sinikka Anneli Tornberg (o.s. Kantola), Rukatunturi 
Sinikka Tornberg syntyi 3.7.1955 Kuusamossa. Hän kävi keskikoulun jälkeen kotiteollisuuskoulua Oulussa, 

hoitajakoulun Lapin sairaanhoito-oppilaitoksessa, perhehoitajakoulun Rovala-opistolla ja luova toiminta ope-

tus- ja kasvatustyössä -opinnot Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Sinikka Tornberg solmi avioliiton 1980 

ja sai 10 lasta. Puolison työ yrittäjänä jätti kasvatusvastuun hyvin pitkälle äidin harteille, vaikka molempia on 

tarvittu arjen pyörityksessä. Tornberg on toiminut tukiperheenä monelle pienelle lapselle. Sinikka Tornberg 

toimi Kuusamon kunnassa kehitysvammaisten avohuollonohjaajana, josta siirtyi kehitysvammaisten työkes-

kukseen. Koko työuransa hän on toiminut kehitysvammaisten parissa, viimeiset 12 vuotta ohjaajana kehitys-

vammaisten ryhmäkodissa. Lasten ollessa kouluikäisiä Sinikka Tornberg oli aktiivinen koulun yhteisissä retki- 

ja myyjäisjärjestelyissä. Hän on toiminut myös kaupunginvaltuutettuna sekä seurakunnan luottamustehtä-

vissä. Sinikka Tornbergin harrastuksiin ovat kuuluneet erilaiset käsityöt sekä lukeminen. Häntä kuvataan auk-

toriteettiseksi ja rajat asettavaksi kasvattajaksi. Hän on ollut läsnä ja luonut virikkeellisen kasvuympäristön 

lapsilleen. Hän on jaksanut huolehtia ja kuljettaa lapsiaan harrastuksiin ja hankkinut välineitä erilaisten har-

rastusten toteuttamiseen. Tornberg on opettanut vastuunkantoa. Lapset ovat suurin osa perheellisiä, jokai-

nen työn ja toimeentulon elämäänsä löytäneitä. Nyt lastenlapset yksi mummon elämän suurimmista iloista. 

Yhteystiedot: Sinikka Tornberg, p. 040 540 3954 

 

Lastentarhanopettaja Maiju Esteri Vuola (o.s. Sippola), Turku 
Maiju Vuola syntyi 26.11.1922 Ylistarossa. Hän on valmistunut lastentarhanopettajaksi 1943. Maiju Vuola 

solmi avioliiton vuonna 1948 ja sai yhdeksän lasta. Hän on ollut monissa työyhteisöissä lastentarhanopetta-

jana. Pisimpään Porin Käppärässä, jossa hän toimi pitkään myös johtajana. Lisäksi hän oli aktiivinen Pa-

pinemäntien liitossa. Vuolan harrastuksiin kuuluvat käsityöt ja puutarhanhoito, omalla pihallaan hänellä oli 

pieni kasvimaa. Lisäksi Maiju Vuola on toiminut nuorempana lottana kahteen eri otteeseen: ensin Ilmapuo-

lustusaluekeskuksessa Lapualla ja sitten sotasairaalassa Kurikassa. Näin hän ollut merkittävässä roolissa luo-

massa tämän päivän Suomea ollessaan esimerkkinä naisten osallistumisesta maanpuolustukseen ja ylläpi-

toon. Maiju-äiti on ollut kasvattajana johdonmukainen ja turvallinen. Hän on aina kantanut päävastuun per-

heen ja kodin hoidosta ja ollut erittäin vahva esimerkki sen sukupolven naisista omille sekä lastentarhanopet-

tajan töiden kautta myös muille lapsille. 

Yhteystiedot: Maiju Vuola, p. 02 251 4948 

 

Hoiva-avustaja Helena Anita Wall (o.s. Kalliokoski), Julkujärvi 
Helena Wall syntyi 25.11.1956 Perhossa. Hän on valmistunut huonekalupuusepäksi ja hoiva-avustajaksi. He-

lena solmi avioliiton vuonna 1981 ja sai 13 lasta. Helena Wall on työskennellyt hoiva-avustajana kehitysvam-

maisten hoitokodissa, tehnyt sijaisuuksia Ylisen keskuslaitoksessa ja Ylöjärven kaupungin keittiöillä ja laitos-

huollossa. Lisäksi hän on toiminut henkilökohtaisena avustajana ja tehnyt sijaisuuksia vanhainkodilla. Helena 

Wall on toiminut Sininauhaliitossa, jossa hän on opastanut päihde- ja mielenterveyskuntoutujia. Nykyään hän 

toimii vammaisten hoitajana. Helena Wallia kuvataan kannustavaksi ja rohkaisevaksi kasvattajaksi. Hän koh-

taa uusia ihmisiä harvinaislaatuisella tunneälyllä ja nöyryydellä. Helena Wall on arjessa sovitteleva, ja myös 

sinnittelevä ja periksiantamaton. 

Yhteystiedot: Helena Wall, p. 045 651 2167 
 


