Äitienpäivänä 2019 palkittavien äitien elämäntarinat

Delägare i familjeföratag Gunnel Anne-Maj Eriksson (f. Karlsson), Hammarland
Gunnel Eriksson föddes 1939 i Hammarland. Efter folkskolan har hon varit hemmafru och jobbade som
kanslist och delägare i familjeföretaget. Hon gifte sig 1958 och fick fyra barn. Gunnel och hennes make har
också tagit ansvar för fem av sina syskon då deras fader lämnade familjen och modern avled. Gunnel har
varit en trygg, snäll och osjälvisk fostrare för sina egna barn och sina syskon samtidigt som hon ställt upp för
sin dotter som haft svår reumatism. I den sociala gemenskapen har Gunnel fortsatt varit aktiv.
Mer information: Gunnel Eriksson, tel. 045 70229515

Perheenäiti Pirjo Hannele Hartikainen (o.s. Väljä), Espoo
Pirjo Hartikainen syntyi 1959 Helsingissä. Hän on koulutukseltaan merkonomi, ja hän on työskennellyt muun
muassa myyntipäällikkönä. Naimisiin Pirjo Hartikainen meni vuonna 1983. Hän sai puolisonsa kanssa kolme
lasta, joista esikoisella on todettu suomalaiseen tautiperintöön kuuluva harvinainen sairaus, AGU-tauti
(aspartylglusaminuria). Diagnoosin jälkeen Pirjo Hartikainen alkoi aktiivisesti etsiä ja jakaa lisätietoa
sairaudesta ammattilaisten ja perheiden kesken ja oli perustamassa Suomen AGU ry:tä toimien yli 20 vuotta
yhdistyksen puheenjohtajana sekä vertaistukena lukuisille vastaavassa tilanteessa oleville perheille. Tämän
lisäksi hän on viime vuosina ollut aktiivinen luottamushenkilö mm. Espoon Kehitysvammatuki ry:ssä ja
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:ssä paikallisella ja alueellisella tasolla. Yleisen AGU-tietoisuuden lisäämisen
lisäksi Pirjo Hartikainen on käynyt kasvattanut omia lapsiaankin ymmärtämään erilaisuutta ja kunnioittamaan
toisia.
Lisätietoja: Pirjo Hartikainen, p. 050 5187449

Keittäjä Riitta Helena Heikkilä (o.s. Perkiö), Kolari
Riitta Heikkilä syntyi 1956 Kauhajoella ja opiskeli ammattikoulussa. Hän on työskennellyt vuosikymmeniä
keittäjänä muun muassa Suomenlinnassa ja Kolarin kunnalla. Avioliiton hän solmi vuonna 1981 ja sai
puolisonsa kanssa neljä lasta, joista kahdella on todettu AGU-diagnoosi. Perheessä ilmenneistä sairauksista
huolimatta Riitta Heikkilä on jaksanut ottaa toiset huomioon, on ollut auttavainen ja tukenut lapsiaan. Hän
on aktiivinen yhdistystoimija Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä, MS-liitossa ja paikallisessa metsästysseurassa.
Lisäksi Riitta Heikkilä on apuna ja tukena myös lastensa harrastuksissa.
Lisätietoja: Riitta Heikkilä, p. 040 7588522

Kehitysvammaisten hoitaja, yhteisöpedagogiopiskelija Sanna Tellervo Heikkinen (o.s.
Marjanen), Orimattila
Sanna Heikkinen syntyi 1972 Hankasalmella. Hän on jo aiemmin kouluttautunut kehitysvammaisohjaajaksi,
ja tällä hetkellä Sanna Heikkinen opiskelee työnsä ohessa yhteisöpedagogiksi. Hän solmi avioliiton vuonna
1995 ja sai puolisonsa kanssa yhdeksän lasta. Sanna Heikkilä on opastanut ottamaan vastuuta toisista ja
kannustanut lapsia osallistumaan kerhoihin ja harrastuksiin. Työuran ja perhe-elämän ohella Sanna
Heikkinen on ollut aktiivinen yhteiskunnallinen toimija järjestötyössä, vanhusystävänä ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton perhekummina. Hän on mukana kunnallispolitiikassa kaupunginvaltuutettuna ja
parhaillaan hän toimii Keskustan Orimattilan kunnallisjärjestön puheenjohtajana.
Lisätietoja: Sanna Heikkinen, p. 0445616466

Maatalon emänä Seija Eliisa Hietaoja (os. Pakkala), Kankaanpää
Seija Hietaoja syntyi 1954 Alavudella. Avioliiton hän on solmi 1981 ja sai kuusi lasta. Seija Hietaoja oli
kotiäitinä ennen kuin ryhtyi maatalousyrittäjäksi ja maatilan emännäksi. Hän on puolisonsa kanssa
rakentanut pienestä maatilkusta ison maatilan ja samalla vastannut lasten hoidosta ja kasvatuksesta
turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Hän on kannustanut lapsiaan kouluttautumaan ja hankkimaan
ammatin. Perheessä on välillä ollut myös muita lapsia hoidossa. Seija Hietaoja on opastanut
kunnioittamaan toisia, ja hän aina ollut läsnä lasten, nykyisin myös lastenlasten, ja perheen arjessa
kuormittavasta maataloustyöstä huolimatta.
Lisätietoja: Seija Hietaoja, p. 0400 157003

Diplomekonom Helena Hjelt (f. Sevelius), Helsingfors
Maria Helena Hjelt föddes 1957 i Helsingfors. Hon gifte sig 1983 och fick fem barn. Hon är en ekonom och
familjemor. Helena har uppfostrat sina fem barn och varit den som haft huvudsakligt ansvar för barnen
under cirka 20 år. Hon har varit en mycket aktiv skolförälder som till exempel har bidragit till utvecklingen
av skolväsendet och trevligare skolmiljö. Helena var varit en social förälder vilket märkts till exempel genom
hennes nätverksbyggande då hon och familjen bodde i Tyskland. Med exempel har Helena visat att man
alltid kan lära sig nytt om man försöker och har viljan. Helena är en friluftsmänniska och tillsammans med
hela familjen njuter hon av skidåkning och skärgårdslivet.
Mer information: Helena Hjelt, tel. 0400 201342

Perhepäivähoitaja Irja Emilia Hyväri (o.s. Mettovaara), Raahe
Irja Hyväri syntyi 1942 Pudasjärvellä. Hän avioitui 1962 ja sai 14 lasta, joista yksi menehtyi heti
vastasyntyneenä. Irja Hyväri oli pitkään kotiäitinä, tämän jälkeen hän perhepäivähoitajana ja
omaishoitajana anopilleen ja puolisolleen. Irja Hyväri on taannut turvallisen kasvuympäristön ja kasvattanut
lapsia kristillisten arvojen mukaan. Hän on ollut valmis työskentelemään kaikkien lasten ja lapsiperheiden
yhteisen hyvän puolesta. Huolimatta arkityöstä suurperheen äitinä ja omaishoitajana Irja Hyvärillä on ollut
aikaa toimia yhteisen hyvän eteen omaishoitajien yhdistyksessä, kirkkovaltuustossa, Saloisten maa- ja
kotitalousnaisten puheenjohtajana sekä kunnallispolitiikassa muun muassa Raahen
ympäristölautakunnassa.
Lisätietoja: Irja Hyväri, p. 041 4624128

Pankkitoimihenkilö Else Kaarin Anneli Järvelin (o.s. Salmi), Tampere
Anneli Järvelin syntyi 1946 Kuusankoskella. Hän kävi keskikoulun ja työskenteli pitkään
pankkitoimihenkilönä Postipankilla. Avioliiton Anneli Järvelin solmi vuonna 1965, ja hän sai kolme lasta.
Kasvattajana hän on korostanut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Omien lasten kasvettua Anneli Järvelin on
ollut aktiivisesti läsnä lastenlastensa elämässä ja myöhemmin ”sosiaalisena isoäitinä” sijoituslapsille.
Kehitysvammaisen lapsenlapsensa kanssa Anneli Järvelin on tutustunut erityislasten maailmaan. Hän on
toiminut vuosikymmeniä aktiivisena vapaaehtoisena erityisesti Tampereen Pyrinnössä ja SM-kisojen
ravintolatoimintojen järjestelyissä. Vapaaehtoistyöpanoksellaan Anneli Järvelin on ollut tukemassa omien
lastensa ja lastenlastensa lisäksi lukemattomien muiden lasten ja nuorten kasvamista ja
liikuntaharrastusmahdollisuuksia.
Lisätietoja: Anneli Järvelin, p. 050 5332838

Diplomikosmetologi ja jalkahoitaja Paula Katarina Katajamäki (o.s. Paananen), MänttäVilppula
Paula Katajamäki syntyi 1948 Mäntässä. Hän suoritti SOK:n osastonhoitajan sekä kosmetologin tutkinnot ja
työskenteli vuosia osastonhoitajana ja myyjänä kunnes siirtyi kosmetologiyrittäjäksi. Paula Katajamäki solmi
avioliiton 1969 ja sai kaksi lasta, joiden yksinhuoltaja hän oli avioliiton päätyttyä. Myöhemmin hänestä tuli
entisen puolisonsa lasten sijaisäiti, kun lasten vanhemmat menehtyivät. Paula Katajamäki on ollut
tasapuolinen ja kannustava äiti niin biologisille kuin sijoituslapsilleen. Hän on opettanut kunnioittamaan ja
ottamaan vastuuta toisista. Hän on pyrkinyt harrastamaan liikuntaa ja pitänyt tärkeänä myös lasten ja
perheen yhteisiä harrastuksia. Paula Katajamäki on toiminut urheiluseura Mäntän Sykkeessä muun muassa
puheenjohtajana lähes 20 vuotta. Tämän lisäksi hän on mukana paikallisen osuuspankin hallinnossa sekä
kunnallisissa luottamustehtävissä kuten liikuntapoliittisessa neuvottelukunnassa ja
keskusvaalilautakunnassa.
Lisätietoja: Paula Katajamäki, 044 2834248

Maanviljelijä Arja Leena Tuulikki Keränen, Sievi
Arja Keränen syntyi 1949 Sievissä ja suoritti maaseutuyrittäjän ammattikurssin. Työuransa hän on tehnyt
maanviljelijänä. Avioliiton hän solmi vuonna 1967 ja sai kolme lasta. Arja Keränen on antanut lapsille ikään
sopivaa vastuuta kodin ja maitotilan töistä sekä samalla kannustanut lapsia valitsemaan oman tiensä
elämässä. Omien lasten kasvettua hän on ollut tukena lastensa perheille ja toiminut ryhmäpäiväkodissa
”mummona” sekä appensa omaishoitajana. Arja Keräsen lähipiirissä on ollut vaikeitakin hetkiä, mutta hän
on onnistunut kääntämään kokemukset voimavaraksi ja toiminut itse vertaistukena toisille. Työn ja perheen
hoitamisen ohella Arja Keränen on ollut aktiivinen toimija kunnallisissa luottamustoimissa sekä
kylätoimikunnassa, maa- ja kotitalousnaisissa ja mielenterveysyhdistyksessä. Lisäksi hän on löytänyt aikaa
harrastuksille kuten käsitöille ja ulkoilulle.
Lisätietoja: Leena Keränen, p. 044 5788543

Maatalon emäntä Leena Maria Keskinen (o.s. Virtanen), Sastamala
Leena Keskinen syntyi 1934 Tyrväällä ja teki työuransa maatalon emäntänä. Avioliiton hän solmi 1955 ja sai
kuusi lasta. Ensimmäisten lasten kanssa Leena Keskinen oli kotiäitinä ennen perheen ryhtymistä
maatalousyrittäjiksi. Puolison tehdessä ajoittain myös matkatyötä päävastuu arjen pyörittämisestä jäi
Leena Keskisen vastuulle. Lapsilleen, lapsenlapsilleen ja lastenlastenlapsilleen Leena on ollut turvallinen,
kaikki huomioon ottava, suvaitseva ja positiivinen kasvattaja. Maatalousyrittäjän työn ja perheenäidin
tehtävien lisäksi Leena on ollut aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa pyhäkoulun pitäjänä sekä
maa- ja kotitalousnaisissa, SPR:n ystävätoiminnassa ja kotikylänsä kyläseurassa. Hän on innoittanut lapsia
harrastuksiin ja työhön yhteisen hyvän eteen. Erilaiset käsityöt ja leipominen ovat Leena Keskiselle mieluisia
harrasteita, ja näitä taitoja hän on jakanut edelleen oman perheensä lisäksi kylän muille lapsille.
Lisätietoja: Leena Keskinen, p. 044 051 5918

Terveydenhoitaja Miia Matilda Kiviranta (o.s. Merikanto), Hyvinkää
Miia Kiviranta syntyi 1971. Hän on koulutukseltaan hammas- ja terveydenhoitaja, lisäksi hän on suorittanut
täydennyskoulutuksia. Hän on työskennellyt niin neuvolapalveluissa kuin opiskeluterveydenhoitajana.
Avioliiton Miia Kiviranta solmi vuonna 1991 ja sai puolisonsa kanssa kolme lasta. Hän on toiminut jo
parikymmentä vuotta perheineen tukiperheenä. Lapsiaan Miia Kiviranta on opastanut toisten ihmisten
kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Hän on jakanut apua ja tukea myös päivystäjänä Lasten ja
nuorten puhelimessa. Miia Kiviranta on monilla eri keinoilla tavoittanut ja tukenut lapsia ja nuoria niin
työelämässä kuin tukiperheenä ja vapaaehtoistoiminnassa. Lisätietoja: Miia Kiviranta, p. 0400 929 264

Perhepäivähoitaja Rauni Maria Kosunen, Heinävesi
Rauni Kosunen syntyi 1970 Heinävedellä. Hän kouluttautui merkantiksi ja työskenteli myyjänä. Hän avioitui
vuonna 1989 ja sai puolisonsa kanssa viisi lasta, joiden lisäksi perheessä on ollut kolme sijoituslasta. Rauni
Kosunen on omien ja sijoituslastensa lisäksi hoitanut kotona lapsia perhepäivähoitajana. Perhe on toiminut
tukiperheenä vuodesta 2009 usealle perheelle ja kehitysvammaisille lapsille. Esimerkillään Rauni Kosunen
on näyttänyt, että kaikki lapset ovat samanarvoisia. Hän on luonut kodissaan turvallisen ja hyvän
kasvuympäristön omille, sijoitus- ja tukiperhelapsilleen. Rauni Kosunen on ollut pitkään mukana
kylätoiminnassa muun muassa puheenjohtajana.
Lisätietoja: Rauni Kosunen, p. 0442840514

Emäntä Laila Elina Kujansuu (o.s. Vaanila), Loppi
Laila Kujansuu syntyi 1940 Lopella. Hän suoritti Väestönliiton kotisisaropiston ja työskenteli pääosan
työvuosistaan maaviljelijänä omalla tilalla. Laila Kujansuu avioitui 1962 ja sai kuusi lasta, joiden
yksinhuoltajaksi hän jäi puolison menehdyttyä nuorimman lapsen ollessa alle vuoden ikäinen. Hän on
kasvattanut lapsiaan työntekoon ja kannustanut opiskeluihin. Laila Kujansuu on puolustanut
oikeudenmukaisuutta ja jakanut elämäniloa perheessään ja lähiympäristössään taloudellisesta
niukkuudesta ja raskaasta työstä huolimatta. Maatilan hoito, perheen arjen pyörittäminen ja kuudesta
lapsesta huolehtiminen ei ole mahdollistanut paljon omaa vapaa-aikaa, mutta lapsille aikaa on löytynyt
aina. Laila Kujansuu onkin kekseliäällä asenteella pystynyt tarjoamaan lapsille virikkeitä ja turvallisen
kotiympäristön.
Lisätietoja: Laila Kujansuu, p. 0400726698

Merkonomi Maire Anneli Kärkkäinen, Vantaa
Maire Kärkkäinen syntyi 1943 Nurmeksessa. Kotiäitivuosien jälkeen hän kouluttautui merkonomiksi ja on
työskennellyt toimistotyöntekijänä muun muassa Kelalla ja kulttuurikeskus Caisassa. Hän avioitui vuonna
1968 ja sai kaksi lasta. Hän adoptoi myös yhden lapsenlapsistaan, kun hänen vanhempansa sairastui. Maire
Kärkkäinen toimii myös puolisonsa omaishoitajana. Maire Kärkkäinen on esimerkillään välittänyt
ahkeruuden ja toisista huolehtimisen mallia. Omasta työstä ja harrastuksista kuten liikunta ja käsityöt,
huolimatta hänellä on riittänyt aikaa perheelle ja hän on kannustanut lapsiaan heidän omien
kiinnostustensa mukaisiin harrastuksiin.
Lisätietoja: Maire Kärkkäinen, p. 040 8390225

Emäntä Eila Hagar Levonen (o.s. Salmi), Kankaanpää
Eila Levonen syntyi 1936 Merikarvialla ja teki työuransa maatilan emäntänä ja kotiäitinä. Eila Levonen solmi
avioliiton 1968 ja sai neljä lasta mukaan lukien yhdet kolmoset, mikä muutti kertaheitolla perheen
kolmihenkisestä kuusihenkiseksi. Kolmen vastasyntyneen ja yhden pikkulapsen hoidon ohella Eila Levonen
toimi myös maatilan töissä. Kasvattajana hän on vaalinut empaattisuutta, vastuun kantamista ja toisten
huomioon ottamista. Kotiäitiyden ja maatilan töiden lisäksi Eila Levoselta on löytynyt aikaa sukulais- ja
naapuriyhteisöjen toimintaan.
Lisätietoja: Juha Levonen, p. 405148555

Perheenäiti, perhehoitaja Mari Susanna Lovén, (o.s. Saranpää), Siuntio
Mari Lovén syntyi 1972 Kurikassa ja on koulutukseltaan yo-merkonomi. Hän toimii parhaillaan
perhehoitajana. Avioliiton hän solmi 1998 ja sai viisi lasta. Biologisten lasten lisäksi perheeseen kuuluu neljä
sijaislasta, jotka on otettu perheen tasavertaisiksi jäseniksi. Mari Lovén on kasvatustyölleen omistautunut ja
tasapuolisuutta korostava kasvattaja. Hän on monissa yhteyksissä puolustanut lasten oikeuksia, muun
muassa lasten oikeutta terveeseen kouluun ja kohtuullisiin koulumatkoihin. Hän ollut mukana
järjestämässä joulukeräystä Siuntiossa. Mari Lovén on ollut aktiivinen toimija koulun
vanhempainyhdistyksissä, muun muassa puheenjohtajana. Kunnallispolitiikassa hän on jäsen kunnan
sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa.
Lisätietoja: Mari Lovèn, p. 405067204

Keittäjä Elina Kyllikki Lähdesmäki (o.s. Grönstrand), Kauhajoki
Elina Lähdesmäki syntyi 1954 Kauhajoella. Hän on koulutukseltaan ompelija ja keittäjä. Elina Lähdesmäki on
työskennellyt Kauhajoen kaupungilla koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen keittiöissä ja. Hän avioitui
vuonna 1973 ja sai neljä lasta. Omien lasten kasvettua otti Elina Lähdesmäki oheishuoltajuusvastuun myös
kolmesta alaikäisestä lapsenlapsestaan. Hänen kotinsa on ollut avoin niin tutuille kuin tuntemattomille
lapsille. Hän on toiminut vapaaehtoisena nuoriso-ohjaajana ja opastanut muun muassa romaninuoria
yhteisönsä ja yhteiskunnan jäseniksi, lisäksi hän tehnyt vapaaehtoistyötä niin alkoholiongelmaisten kuin
pienituloisten perheiden kanssa. Elina Lähdesmäki on kannustanut osallistumaan ja kouluttautumaan sekä
antanut aikaa omille lapsilleen, lastenlapsilleen ja yhteisön muille lapsille ja nuorille.
Lisätietoja: Elina Lähdesmäki, p. 040 144 2344

Bawmar Majsjö, Korsnäs
Bawmar Majsjö föddes 1971 i Myanmaars Karenni. Hon kom till Finland i 2009 som kvotflyktning och
ensamstående mor med fem minderåriga barn, varav ett med handikapp. Bawmar har arbetat som
eftisledare och med olika vikariat inom dagvården. Hon har också varit närståendevårare till sitt
handikappade barn. Bawmar har uppfostrat sina barn under svåra förutsättningar men har alltid varit en
omtänksam mor. Hon har tagit en yrkesexamen och motiverat sina barn till studier. Bawmars familj har
integrerat till det finländska samhället och hon har byggt upp ett nytt liv för sin familj, sina barn och
barnbarn i Finland.
Mer information: Bawmar Majsjö, tel. 0505117728

Perhepäivähoitaja Aune Raija-Liisa Mortensen (o.s. Kujala), Halsua
Raija-Liisa Mortensen syntyi 1945 Halsualla. Hän on suorittanut tarkastuskarjakon ja perhepäivähoitajan
tutkinnot. Raija-Liisa Mortensen on ollut kotiäiti, perhepäivähoitaja ja maatalon emäntä yli
kolmekymmentä vuotta. Avioliiton hän solmi 1970 ja sai neljä lasta. Hän on toiminut parinkymmenen
vuoden aikana sijaisvanhempana lukuisille lapsille, ja hänen perheensä on toiminut myös tukiperheenä.
Raija-Liisa Mortensen on ollut aktiivisesti mukana lasten harrastuksissa ja lasten oikeuksia ajavissa
järjestöissä, muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Pelastakaa lapset ry:ssä, nuorisoseurassa ja
seurakunnan lapsityössä. Eri yhteyksissä ja rooleissa Raija-Liisa Mortensen on kannustanut ja rohkaissut
kohtaamiaan lapsia kehittämään itseään harrastuksissa ja yhteiskunnan jäseninä. Hän on tehnyt
elämäntyönsä ja harrastuksensa lasten parissa ja hänellä on aina ollut aikaa lapsille ja lasten kohtaamiseen.
Lisätietoja: Raija-Liisa Mortensen, p. 045 1234246

Maatilan emäntä Helinä Anneli Niemelä, Haapavesi
Helinä Niemelä syntyi 1956 Nivalassa. Ylioppilaaksi tultuaan hän toimi opettajan tehtävissä ennen kuin
siirtyi maatalousyrittäjäksi solmittuaan avioliiton vuonna 1989. Helinä Niemelällä on seitsemän lasta, joille
hän on osoittanut luottamusta pienestä pitäen antaen lapsille mahdollisuuksia kokeilla maatilan töitä. Hän
on myös ottanut lapset mukaan harrastuksiin. Helinä Niemelä on tarjonnut maatilallaan lukuisille nuorille
ensimmäiset kosketukset työelämään. Tilanhoidon ja perhe-elämän ohella Helinä Niemelä on toiminut
aktiivisesti yhteisten asioiden eteen niin kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä kuin
muun muassa kirkkovaltuustossa. Lisäksi hän on löytänyt aikaa käsitöiden tekemiseen.
Lisätietoja: Helinä Niemelä, p. 040 7486735

Emäntä Sirkka Sinikka Nieminen (o.s. Hölttä, ent. Hyttinen), Padasjoki
Sinikka Nieminen syntyi 1938 Joutsassa. Hän on työskennellyt postinkantajana ja maatilan emäntänä. Hän
solmi avioliiton 1957 ja sai kolme lasta. Puolison menehdyttyä Sinikka Nieminen oli hetken yksinhuoltajana
kunnes solmi toisen avioliiton 1964 ja sai vielä seitsemän lasta. Sinikka Nieminen on joutunut kokemaan
useamman lapsen, myös lapsenlapsen, menetyksen. Perhettä kohdanneista suruista huolimatta Sinikka
Nieminen on kasvattajana keskittynyt siihen, mikä elämässä on hyvää. Hän on kasvattanut huolehtimaan
lähimmäisistä ja jaksanut olla läsnä lastensa arjessa. Hän on antanut aikaa ja tukea myös lastenlapsille ja
lastenlastenlapsille. Hän toimii miehensä omaishoitajana. Omasta perheestä huolehtimisen lisäksi Sinikka
Nieminen on tukenut ja auttanut toisia muun muassa kehitysvammaisten tukiyhdistyksessä sekä SPR:n
lähimmäisentupatoiminnassa. Mansikkatilallaan Sinikka Nieminen on tarjonnut sadoille nuorille
ensimmäisen työpaikan ja kosketuksen työelämän.
Lisätietoja: Sinikka Nieminen, p: 0405420269

Värdinna Helena Valborg Nordberg (f. Eklund, f.d. Petas), Lappträsk
Helena Nordberg föddes 1939 i Labby. Hon studerade i lantmannaskolan och husmorsskolan för att sedan
jobba som jordbrukare och värdinna på hemgården hel sitt liv. Hon gifte sig 1961 och åter 1972. Hon har
två barn med särskilda behov. Helena Valborg har skapat en inspirerande uppväxtmiljö på hemgården för
sina barn och har alltid möjliggort för sina barn att utnyttja sina resurser. Hon har tagit med sina barn
överallt och de har blivit integrerade i sin näromgivning. Trots att barnen och hemgården har bundit Helena
mycket, har hon i årtionden varit en aktiv medlem i Marthaföreningen och också en aktiv medlem i sin
hemby. Helena har en positiv livssyn och hon har varit en outtröttlig fostrare som gått sina egna vägar som
mor.
Mer information: Helena Nordberg, tel. 019 614 533

FM Riitta Anneli Näkkäläjärvi (o.s. Myllymäki), Inari
Riitta Näkkäläjärvi syntyi 1951 Helsingissä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, ja hän on
työskennellyt kodin- ja poronhoidon ohella muun muassa Inarin kunnalla ja Inarin lahjatalossa. Avioliiton
hän solmi vuonna 1981 ja puolison menehdyttyä hän jäi viiden lapsen yksinhuoltajaksi. Riitta Näkkäläjärvi
on kasvattanut lapsiaan pohjoissaamen kieli- ja kulttuuriperintöä kunnioittaen. Hän on antanut
kasvattajana lapsille vastuuta ja mahdollisuuksia olla mukana niin arjen askareissa kuin poroerotuksissa.
Työnteon ja lasten hoidon lisäksi Riitta Näkkäläjärvi on ollut aktiivinen toimija urheiluseurassa, muun
muassa Inarin Yrityksessä puheenjohtajana ja tartuttanut liikunnan ilon lapsiinsa. Hän on mukana myös
diabetesyhdistyksen toiminnassa. Yhteiskunnallisten asioiden hoitoon Riitta on osallistunut vuodesta 2000
lähtien kunnanvaltuutettuna, kunnanhallituksen jäsenenä, sivistyslautakunnan puheenjohtajana sekä Inarin
vasemmiston aktiivijäsenenä.

Lisätietoja Riitta Näkkäläjärvi, p. 0400205769

Perushoitaja Sinikka Liisa Ollula (o.s. Mustonen), Huittinen
Sinikka Ollula syntyi 1953 Huhtamossa. Hän kävi apuhoitajakoulun. Hän on työskennellyt perushoitajana ja
vuosien saatossa auttanut myös oman maatilan töissä. Avioliiton hän solmi vuonna 1971 ja sai kolme lasta.
Kasvattajana Sinikka Ollula on opastanut ottamaan toiset huomioon. Hän on tukenut lapsiaan heidän
harrastuksissaan. Omien lastensa lisäksi Sinikka Ollula on läheinen sisarustensa ja ystäviensä lapsille sekä
kummilapsilleen. Hän on aktiivinen toimija yhteisössään. Sinikka Ollula on mukana Huhtamon
Nuorisoseurassa ja kylätoiminnassa, ja esimerkillään hän johtaa muitakin toimimaan yhteisten asioiden
puolesta.
Lisätietoja: Sinikka Ollula, 040 7697620

Sairaanhoitaja Miia Marjaana Palmu (o.s. Pennanen), Hausjärvi
Miia Palmu syntyi 1975 Helsingissä, mistä muutti lapsena Hausjärvelle. Miia Palmu meni naimisiin vuonna
1998 ja hänellä on kuusi lasta. Miia Palmu on työskennellyt hoitotyössä vuodesta 1995 alkaen ja

työskentelee nykyisin sairaanhoitajana Hyvinkään sairaalassa. Liikunta on kuulunut perheen
arkeen aina ja Miia Palmu onkin opastanut lapsiaan liikuntaharrastusten pariin ja on vetänyt jo 17

vuoden ajan viikoittaisia lasten liikuntaryhmiä, joihin osallistuu vuosittain yli sata lasta. Hän on myös
ohjannut lapsia ottamaan toiset huomioon ja auttamaan toisia. Miia Palmu on ollut aktiivinen toimija muun
muassa Eskon koulun vanhempainyhdistyksessä, Hausjärven Urheilijoissa, kyläyhdistyksessä sekä toiminut
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hausjärven yhdistyksen puheenjohtajana. Hän on ollut osaltaan
rakentamassa lapsille ja nuorille turvallista kyläyhteisöä ja kasvuympäristöä. Hän on esimerkillään
innostanut muitakin perheitä yhteisöllisyyteen.
Lisätietoja: Miia Palmu, p. 040 8366503

Emäntä Aino Annikki Penttonen (o.s. Väisänen), Keitele
Aino Penttonen syntyi 1944 Maaningalla. Avioliiton hän solmi vuonna 1968. Hänellä on kolme biologista ja
kolme uusperheen myötä saatua lasta. Aino Penttonen on meijerikoulun käytyään toiminut meijeristinä ja
työskennellyt omalla kotitilalla emäntänä, välillä hän on toiminut perhepäivähoitajana. Kasvattajana hän on
ollut tasapuolinen ja opastanut pitämään toisista huolta. Hän toiminut aktiivisesti yhteisten asioiden eteen
koululautakunnassa, kirkkokuorossa, kyläyhdistyksessä ja Keskustanaisissa. Aino Penttonen on perheineen
toiminut kyläyhteisön voimavarana ja tarjonnut muun muassa kokoontumistiloja eri toimijoille. Hän on
kasvattanut lapsiaan ja lapsenlapsiaan osallistumaan eri yhteisöjen toimintaan.
Lisätietoja: Aino Penttonen, p. 0400384021

Suunnitteluavustaja Anne-Kristina Piiroinen (o.s. Pohjalainen), Naantali
Anne-Kristiina Piiroinen syntyi 1957 Raisiossa. Hän kouluttautui kartanpiirtäjäksi ja rakennuspiirtäjäksi ja on
työskennellyt lähes koko työuransa Naantalin kaupungilla. Avioliiton hän solmi vuonna 1980 ja sai neljä
lasta. Anne-Kristina Piiroinen on aina tukenut lastensa harrastuksia ja kasvattanut heitä ahkeruuteen ja
lempeyteen. Omien lasten kasvettua hän on hoitanut lapsenlapsiaan ja toiminut omaishoitajana tädilleen.
Hän toimii nykyisin maahanmuuttajaperheen apuna ja tukena. Anne-Kristina Piiroiselta on löytynyt aikaa
yhteisten asioiden hoitamiseen. Hän on ollut vapaaehtoisena urheilujärjestötoiminnassa ja seurakunnan

lapsi- ja nuorisotyössä sekä luottamustehtävissä muun muassa Naantalin musiikki- ja koulutuslautakunnissa
ja kaupunginvaltuuston varajäsenenä.
Lisätietoja: Anne-Kristina Piiroinen, p. 0408273713

Opettaja Lahja Inkeri Salomäki (o.s. Nurmiainen), Lapua
Lahja Salomäki syntyi 1931 Luumäellä, jossa sodan aikana koki kotitilansa pommitukset. Hän suoritti
kansakoulunopettajan tutkinnon ja toimi vuosikymmeniä opettajana sekä ansiotyön ohessa maatilan
emäntänä. Avioliiton hän solmi vuonna 1954 ja sai yhdeksän lasta, joista yksi menehtyi pienenä.
Kasvatuksessaan Lahja Salomäki on vaalinut epäitsekkyyttä ja antanut mallia toisten huomioon ottamisesta.
Hän on hoitanut myös lapsenlapsiaan ja työskennellyt lastenhoidon lomassa vuosikymmeniä paitsi
opettajana, välillä myös pyhäkoulun opettajana. Hän on ollut aktiivinen toimija seurakunnassa ja
talkootyöntekijä kansanopiston ja toimintakeskuksen toiminnassa. Lahja Salomäki on ollut mukana maa- ja
kotitalousnaisten toiminnassa ja harrastuksenaan hän liikkuu ja tekee käsitöitä, joita lahjoittaa puutteen
alaisille.
Lisätietoja: Lahja Salomäki, p. 040 3557095

Tekniikan lisensiaatti Mervi Elisabet Somervuori, Kirkkonummi
Mervi Somervuori syntyi 1969 Helsingissä ja on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti. Avioliiton hän solmi
vuonna 1992 ja sai viisi lasta. Mervi Somervuori on vuosia toiminut kotiäitinä ja välillä tutkijana. Hän on
aktiivisesti ollut mukana ja tukena lasten harrastuksissa sekä toiminut vapaaehtoisena lasten ja nuorten
parissa erityisesti partiossa. Partiojohtajana hän on koskettanut lukuisten lasten ja nuorten elämää,
mahdollistanut heille onnistumisen kokemuksia ja tukenut heidän kasvuaan. Hän on ollut yli kymmenen
vuotta partiolippukunta Kirkkonummen Metsänkävijöiden kantavia voimia ja vapaaehtoisena myös
Uudenmaan Partiopiirissä. Mervi Somervuori on painottanut toisten auttamisen merkitystä ja parhaansa
tekemistä. Näitä samoja ajatuksia hän on pitänyt esillä partiotoiminnan lisäksi myös muussa
vapaaehtoistyössään kuten kunnan kausiavussa ja diakoniatyössä. Nuorimpien lasten ollessa pieniä hän oli
mukana myös pitämässä MLL:n perhekahvilaa.
Lisätietoja: Mervi Somervuori, p. 0505315606

Perheenäiti Hilkka Orvokki Suhonen (o.s. Kosunen), Leppävirta
Orvokki Suhonen syntyi 1946 Mustinjärvellä. Kansakoulun jälkeen hän on työskennellyt muun muassa
kauppa-apulaisena ja tehdastyössä Hackmanilla. Avioliiton hän solmi 1968 ja sai kolme lasta. Puolison
kuoltua hän on kasvattanut lapsia yksinhuoltajana. Orvokki Suhonen on tukenut ja kannustanut lapsiaan
harrastamaan ja kouluttautumaan. Hän on opettanut lapsille sekä lapsenlapsille toisten huomioimista ja
auttamista. Orvokki Suhonen on vuosia antanut panoksensa myös muiden lapsiperheiden ja erityisesti
nuorten hyväksi. Hän on lisäksi aktiivinen kyläyhdistyksen toimija ja talkoolainen ja onkin tunnettu koko
kylän ”mummona”. Hän toimii edelleen vapaaehtoisena nuorten vapaa-ajan toiminnassa pitäen perjantaiiltaisin kylän nuorisolle nuorisokahvilaa.
Lisätietoja: Orvokki Suhonen, p. 040 5121880

Emäntä Ulla Liisa Vallenius (o.s. Koski), Somero
Ulla Vallenius syntyi 1943. Kansakoulun käytyään hän työskenteli muun muassa rahastajana ennen kuin
siirtyi maatalon emännäksi. Avioliiton hän solmi 1967 ja sai neljä lasta. Lapsilleen Ulla Vallenius on antanut
mahdollisuuden osallistua kotitöihin, ja hän on ottanut lapset mukaan yhteiseen toimintaan kannustaen
samalla koulunkäyntiin. Omien lasten aikuistuttua hän on jatkanut lastenlasten ja lastenlastenlasten

lämminhenkistä hoitamista ja tukemista. Ulla Vallenius on innokas liikkuja ja aktiivinen jäsen sekä vaikuttaja
yhteisössään, hän järjestää muun muassa kyläyhteisön kuukausikahveja.
Lisätietoja: Ulla Vallenius, p. 050 3080094

Rouva Raili Marja Vendelin (ent. Ahonen, os. Rönkkö), Karkkila
Raili Vendelin syntyi 1938 Kiuruvedellä. Hän avioitui 1956 ja sai viisi lasta, joiden yksinhuoltaja hän oli
ennen kuin avioitui uudelleen vuonna 1978. Työurallaan hän on toiminut muun muassa vt. opettajana ja
kanslistina. Hän on esimerkiksi opettanut erityiskoulun tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia. Raili Vendelin on
kannustanut niin kouluttautumiseen kuin harrastamiseenkin. Hän on ollut esimerkkinä suvaitsevaisuudessa
ja toisista huolehtimisessa. Tehty kasvatustyö on ulottunut oman perheen ulkopuolelle vapaaehtoistyössä
vammaisten lasten ja erityisryhmien ohjaamisen parissa. Raili Vendelin tarjosi myös apua pakolaisperheelle
1970-luvulla. Raili Vendelin on aktiivinen kulttuurin harrastaja, ja hän on ollut Länsi-Uudenmaan
kirjailijayhdistyksen sihteeri sekä Karkkilan kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut mukana
liikuntaseuran toiminnassa vuosikymmeniä, muun muassa satusuunnistuksen puuhaajana ja hahmona.
Herastuomarin arvonimi myönnettiin hänelle pitkäaikaisesta toimimisesta lautamiehenä Lohjan
käräjäoikeudessa.
Lisätietoja: Raili Vendelin, p. 0505856939

Toimitusjohtaja Ulla Maija Välimäki (o.s. Vehniäinen), Helsinki
Ulla Välimäki on syntynyt 1957 Jyväskylässä. Hän on koulutukseltaan ylioppilas-merkonomi ja on
työskennellyt muun muassa Starkilla sekä toiminut viimeiset 20 vuotta yksityisyrittäjänä sisustusten parissa.
Hän on ollut kolmesti avioliitossa ja saanut neljä lasta ollen välillä myös yksinhuoltajana. Kasvattajana Ulla
Välimäki on taannut turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön ja kannustanut sekä tukenut lapsiaan
paitsi opiskelemaan myös eri harrastusten pariin. Oman perheen lisäksi Ulla Välimäki on toiminut tukena
myös kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille henkilökohtaisena avustajana työnsä ohessa.
Yrityksessään hän on tarjonnut lukuisille nuorille mahdollisuuden muun muassa työelämäharjoitteluun sekä
aktivoinut heitä opiskeluun yrittäjämäisesti kannustaen. Ulla Välimäki toimii aktiivisesti muuan muassa
Uudenmaan Lottaperinneyhdistyksessä sekä on ollut Helsingin Yrittäjät Töölö ry:n puheenjohtajana.
Lisätietoja: Ulla Välimäki, p. 0505358953

Suurtalouskokki Leena Annikki Vänttinen (o.s. Keinänen), Varkaus
Leena Vänttinen syntyi 1954 Leppävirralla. Hän opiskeli laitosemäntäkoulussa ja hän on työskennellyt
keittäjänä. Naimisiin hän meni vuonna 1979 ja sai kolmen lasta, joista yhden vaikeasti kehitysvammaisen
hoidosta on vastattu koko ajan kotona. Lapsia on kasvatettu kristillisten arvojen mukaan ottamaan vastuuta
itsensä lisäksi koko perheestä. Työ- ja perhe-elämän ja vammaisen lapsen omaishoitajana toimimisen lisäksi
Leena Vänttinen on tehnyt pitkän uran päiväkotien, koulujen ja palvelukeskusten keittäjänä. Hän toimii
aktiivisesti paikkakunnan epilepsiayhdistyksessä, Martoissa, seurakunnassa sekä VAPEPAssa. Leena
Vänttinen on koskettanut omien lastensa ja lapsenlapsensa lisäksi päiväkotilasten ja koululaisten arkea.
Hän on jakanut osaamistaan myös ”ruokamarttana” kouluttamalla uusia toimijoita Marttojen toimintaan.
Lisätietoja: Leena Vänttinen, p. 0505231939

