Äitienpäivänä palkittavien äitien pienoiselämänkerrat 2017
Yrittäjä Laila Anneli Ahonen (o.s. Valkonen, ent. Hanninen), Lappeenranta
Anneli Ahonen syntyi 5.3.1933 Pornaisissa. Hän avioitui vuonna 1952 ja perusti aviomiehensä kanssa
elintarvikekaupan Lappeenrantaan vuonna 1968. Perheeseen syntyi viisi lasta, jotka olivat pienestä mukana
kaupan askareissa. Kauppa oli tärkeä kuulumisten vaihtopaikka, ja Anneli Ahonen oppi tuntemaan hyvin alueen
perheet. Myöhemmin kaupasta tuli kahvila ja tiivis suhde alueen perheisiin jatkui. Anneli Ahonen jäi eläkkeelle
vuonna 1993, jonka jälkeen hän on osallistunut aktiivisesti vapaaehtoistyöhön. Hän on toiminut Suomen
Mielenterveysseuran kriisipuhelinpäivystäjänä 17 vuotta. Lisäksi hän on henkilökohtainen tukihenkilö useille
avun tarpeessa oleville ja seurakunnan palvelevan puhelimen päivystäjä.

Perhepäivähoitaja Saimi Ilona Anias (o.s. Kumpula), Joroinen
Saimi Anias syntyi 11.12.1950 Sodankylässä. Hän avioitui vuonna 1971 ja synnytti kaksi lasta, mutta liitto
päättyi eroon. Saimi Anias sai vielä kolmannen lapsen myöhemmässä avoliitossaan. Työuransa aikana Saimi
Anias toimi 31 vuoden ajan perhepäivähoitajana, kuusi vuotta Kemiössä ja 25 vuotta Joroisten kunnalla. Tätä
ennen hän työskenteli muun muassa vaate- ja nahkateollisuudessa, Saabin tehtaalla sekä lasikuituveneiden
valmistuksessa. Perheessä on ollut kesälapsia sekä satunnaisessa hoidossa lapsia, jotka tarvitsivat väliaikaisen
kodin. Perhe on tarjonnut kodin myös kehitysvammaiselle pojalle.

Terveydenhoitaja, TTM Tilda Anneli Isotalus (o.s. Tahkola), Alavieska
Anneli Isotalus syntyi 29.4.1943 Kuusamossa. Anneli Isotalus valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 1968, ja
kaksi vuotta myöhemmin hän avioitui erityisopettaja Juhani Isotaluksen kanssa. Perheeseen syntyi 11 lasta.
Hän työskenteli 36 vuotta terveydenhoitajana Alavieskan kunnalla. Aikuisiällä Anneli Isotalus jatkoi opintojaan
ja valmistui terveystieteen maisteriksi vuonna 2003. Työn ja perheen ohella hän on tehnyt vapaaehtoistyötä
Alavieskan seurakunnassa muun muassa ystäväpalvelussa ja puhelimen päivystäjänä sekä opettajana
rauhanyhdistyksen lapsi- ja nuorisotyössä. Luottamustehtävissä hän on toiminut Alavieskan seurakunnassa,
kirkkoneuvostossa, Alavieskan kunnalla ja Alavieskan yläasteen johtokunnassa.

Sairaanhoitaja Anna-Maija Juvela (o.s. Halmela), Ikaalinen
Anna-Maija Juvela syntyi 8.4.1955 Parkanon Aurejärvellä. Anna-Maija Juvela kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1975
ja opiskeli sen jälkeen sairaanhoitajaksi. Hän avioitui opettaja Matti Juvelan kanssa vuonna 1977, ja perheeseen
syntyi kolme lasta. Perheen vanhin tytär ja hänen miehensä kuolivat auto-onnettomuudessa vuonna 2005.
Anna-Maija ja Matti Juvela ryhtyivät tyttären 2- ja 5-vuotiaiden lasten huoltajiksi. Sittemmin puoliso sairastui ja
Anna-Maija Juvela hoiti puolisoaan kotona töiden ohessa. Puoliso menehtyi vuoden 2016 lopussa. Anna-Maija
Juvela on työskennellyt Parkanon, Kivijärven ja Ikaalisten terveyskeskuksissa ja Toivolansaarikodissa Ikaalisissa.
Hän on toiminut Tehyn Ikaalisten ammattiosastossa puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Kotiäiti Eila Marjatta Karjula (o.s. Yli-Elsilä), Lumijoki
Eila Karjula syntyi 14.6.1954 Limingassa viljelijäperheeseen. Lapsuudessaan ja nuoruudessaan hän harrasti
klarinetin soittoa. Eila kirjoitti ylioppilaaksi Limingan lukiosta vuonna 1973, jonka jälkeen siirtyi suorittamaan
musiikkitieteen opintoja Jyväskylän yliopistoon. Eila solmi avioliiton Kyösti Karjulan kanssa vuonna 1973.
Perheeseen syntyi 18 lasta, viisi tyttöä ja 13 poikaa. Perheen kolmanneksi vanhin lapsi oli syvästi
kehitysvammainen ja kuoli vuonna 2009. Perheessä on ollut monenlaista yritystoimintaa ja maatila on ollut
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vuosikymmenten ajan koko perheen yhteinen työmaa. Perheen isä toimi 16 vuoden ajan kansanedustajana,
jolloin Eila-äiti vastasi kotona arjen toimivuudesta.
Viestittäjä Tyyne Maria Kankkunen (ent. Jolkin, ent. Nupponen), Kuopio
Tyyne Kankkunen syntyi 4.6.1935 Tuusniemellä. Tyyne Kankkusen isä kaatui rintamalla 2. maailmasodassa, ja
hänen äitinsä jäi leskeksi kuuden lapsen kanssa. Kansakoulun jälkeen Tyyne Kankkunen kävi emäntäkoulun ja
avioitui vuonna 1957, mutta liitto päättyi eroon. Lapsia syntyi neljä. Hän avioitui uudelleen vuonna 1981 ja jäi
leskeksi yhdeksän vuotta myöhemmin. Tyyne Kankkunen sai perheen kotiin käsivälitteisen puhelinvaihteen
1960-luvun puolivälissä, ja hän hoiti puhelinvaihdetta 24 tuntia vuorokaudessa kotonaan aina sen
automatisointiin saakka. Tämän jälkeen hän työllistyi Kuopion sotilasläänin viestittäjäksi. Tyyne Kankkunen otti
tätinsä hoidettavaksi tämän murrettuaan kätensä, ja eläkkeelle jäätyään hän edelleen huolehtii lähellä asuvista
vanhuksista sekä toimii vapaaehtoisena tiekirkon kirkkovahtina kesäaikaan.

Perhehoitaja Lea Kaarina Kumpulainen (o.s. Ryynänen), Pihtipudas
Lea Kumpulainen syntyi 1.12.1951 Pihtiputaalla. Kansakoulun jälkeen hän suoritti myyjän tutkinnon. Vuonna
1972 hän solmi avioliiton maanviljelijä Tuomas Kumpulaisen kanssa ja perhe kasvoi kolmella lapsella. Perheen
esikoisen ollessa 8-vuotias perheeseen saapui ensimmäiset kesälapset. Kahta vuotta myöhemmin tuli
ensimmäiset sijaislapset. Kaikkiaan perheessä on ollut 32 vuoden aikana yli 30 viikonloppu-, kesä-, tukiperhe- ja
pidempiaikaisia sijoituslapsia. Perhe on elänyt maatilalla, ja heillä on viljelyn lisäksi ollut eläimiä kuten lehmiä,
poneja, hevosia ja kanoja. Lea Kumpulainen on suorittanut rikos- ja riita-asiain sovittelukoulutuksen ja ollut
mukana aktiivisesti sovittelutoiminnassa.

Maatilan emäntä, perhehoitaja Elina Briita Kumpuniemi (os. Hiltula), Simo
Elina Kumpuniemi syntyi 29.5.1961 Simossa pienviljelytilalle. Peruskoulun jälkeen Elina Kumpuniemi opiskeli
Kemin ammattikoulun kotitalouslinjalla. Hän avioitui maanviljelijä Eino Kumpuniemen kanssa vuonna 1982.
Heille syntyi neljä lasta, ja perheeseen kuuluu myös kaksi sijaislasta, jotka ovat kasvaneet perheessä pienestä
pitäen. Perhe asuu perinteisellä maatilalla, jossa kolme sukupolvea on asunut saman katon alla yli 30 vuotta.
Elina Kumpuniemi on toiminut Simon seurakunnan vapaaehtoisena sekä valtuutettuna yli 10 vuotta. Hän toimii
myös Simon maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajana ja auttaa oman kylän vanhuksia. Elina Kumpuniemi on
myös Ylikärpän kyläyhteisön pitokokki ja järjestää omalla kylällä monenlaisia tapahtumia tarjoiluineen. Elina
Kumpuniemi toimii 93-vuotiaan sotaveteraani-isänsä omaishoitajana.

Mielisairaanhoitaja, sielunhoitoterapeutti Maija-Liisa Kuronen (o.s. Piironen), Taipalsaari
Maija-Liisa Kuronen syntyi 17.6.1954 Karhulassa. Keskikoulun jälkeen hän opiskeli mielisairaanhoitajaksi ja
suoritti myöhemmin perhepäivähoitajan tutkinnon, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon ja REsielunhoitoterapeutin tutkinnon. Maija-Liisa Kuronen avioitui tekniikan tohtori Matti Kurosen kanssa, ja heillä
on neljä lasta. Maija-Liisa Kuronen on työskennellyt psyykkisesti ja somaattisesti sairaiden lasten, aikuisten ja
vanhusten parissa eri sairaaloissa ja laitoksissa sekä lastensuojelun avohoidossa. Saattohoitotyön hän on
erityisesti kokenut kutsumuksekseen ja Maija-Liisa Kuronen on ollut kehittämässä saattohoidon vapaaehtoisten
tukihenkilöiden verkostoa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Hän on työskennellyt myös itsenäisenä
kotisaattohoitoyrittäjänä. Maija-Liisa Kuronen on toiminut eri järjestöjen kriisipuhelinpäivystyksessä sekä
tehnyt sielunhoitotyötä luterilaisen seurakunnan diakoniatyössä.
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Yrittäjä, terveydenhoitaja Riitta Irene Latvakoski (o.s. Koivupalo), Kemijärvi
Riitta Latvakoski syntyi 4.5.1952 Tervolassa. Vahvan eläinallergian vuoksi hän joutui muuttamaan
lapsuudenkodistaan pois jo 10-vuotiaana. Merkonomiopintojen jälkeen hän vaihtoi alaa terveyenhuoltoon ja
opiskeli sairaanhoitajaksi, kätilöksi ja terveydenhoitajaksi. Hän avioitui Lauri Latvakosken kanssa vuonna 1970,
ja perheeseen syntyi yhdeksän lasta. Riitta Latvakoski hoitaa hautaus-, kukka- ja pitopalveluyritystä. Aiemmin
hän on työskennellyt muun muassa sairaanhoitajana, kätilönä ja terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajana.
Riitta Latvakoski on kirkkovaltuuston jäsen, ja aiemmin hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna,
kaupunginhallituksen eri lautakuntien jäsenenä ja ammattiliitossa. Tällä hetkellä Riitta Latvakoski toimii
Sydänyhteisö ry:ssä, joka tekee viikoittain aterian kauppojen ylijäämäruuasta kemijärveläisille. Aterian
valmistus ja jakelu hoituvat vapaaehtoisvoimin.

Keittiötyöntekijä Salme Orvokki Laurikainen (o.s. Kasurinen), Porvoo
Salme Laurikainen syntyi 25.5.1933 Savonlinnassa. Vuonna 1953 hän solmi avioliiton maalarimestari Jouko
Laurikaisen kanssa. Perheeseen syntyi neljä lasta, mutta toiseksi vanhin lapsista kuoli pian synnytyksen jälkeen.
Perheen nuorimmaisella tyttärellä on ollut lapsesta saakka huono näkö ja hän sokeutui 10-vuotiaana. Perheen
vanhimman tyttären puoliso kuoli ja tytär sairastui itse tämän jälkeen. Salme Laurikainen on auttanut tyttären
kahden lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Näkövammaista tytärtään Salme Laurikainen auttaa edelleen
päivittäisissä askareissa. Hän oli myös miehensä omaishoitajana kunnes jäi leskeksi 55 avioliittovuoden jälkeen.
Työuransa Salme Laurikainen on tehnyt prässärinä Porvoon Vaatetaide Oy:ssä ja erilaisissa
suurtalouskeittiöissä.

Porotilan emäntä, perhepäivähoitaja Lahja Orvokki Lehtola (o.s. Sieppi), Inari
Lahja Lehtola syntyi 11.3.1949 Inarissa. Lahja Lehtolan terveys oli heikko lapsena, mutta hänen määrätietoinen
äitinsä vei hänet Inarista Helsinkiin, Lastenlinnaan arkkiatri Arvo Ylpön hoitoon. Lahja Lehtola vietti kahdeksan
kuukauden hoitojakson erossa perheestään. Kansalaiskoulun jälkeen hän opiskeli Saamelaisten kristillisessä
kansanopistossa sekä suoritti perhepäivähoitajan tutkinnon. Lahja Lehtola avioitui poromies Oma Lehtolan
kanssa vuonna 1968 ja perheeseen syntyi viisi lasta. Perheellä on porotila Kaamasen kylällä. Tilan hoidon ohella
Lahja Lehtola on toiminut 30 vuotta perhepäivähoitajana Inarin kunnalle. Perhe on tarjonnut kodin myös
kolmelle sijaislapselle. Jäätyään eläkkeelle perhepäivähoitajan tehtävästä Lahja Lehtola jatkaa porotilan töissä.

Yrittäjä Henna Jaana Marjatta Leiramo (o.s. Mankinen), Iitti
Henna Leiramo syntyi 7.4.1974 Keravalla. Hän on opiskellut maaseutualan perus- ja yrittäjätutkinnon sekä
kehitysvammaistenohjaajaksi. Vuonna 1998 hän avioitui Ari Leiramon kanssa ja perheeseen syntyi kuusi
tytärtä. Perhe asettui yhdessä hankkimalleen maatilalle Lyöttilän kylään. Perheen arkeen on maatilan töiden ja
suomalaisen alkuperäiskarjan kasvattamisen lisäksi kuulunut sahan, sekatavaraliikkeen sekä kioskin
pyörittäminen. Perhe osti myös Kausalan aseman ja tarkoituksena on kunnostaa arvokas kiinteistö
yritystoimintaan ja iittiläisten yhteiseksi kulttuuripaikaksi. Vuonna 2016 perhettä kohtasi suuri suru, kun Henna
Leiramo menetti yllättäen puolisonsa ja jäi kuuden lapsen yksinhuoltajaksi. Henna Leiramo on toiminut
aktiivisesti vapaaehtois- ja luottamustehtävissä muun muassa Iitin Lyöttilän Martta-yhdistyksen
puheenjohtajana, Kymenmaan koulun tukiyhdistyksen puheenjohtajana sekä Kymenlaakson Lampurit ry:n
hallituksssa.

Bankfunktionär Leena Marjatta Luoma (född Marvila), Mariehamn
Leena Luoma föddes den 11 juni 1939 i Kouvola. Efter mellanskola inledde Luoma studier på gymnasienivå.
Efter flytt till Åland kom hon att gifta sig med företagaren Åke Luoma. Familjen fick under åren 1963–1969 fyra
barn tillsammans. Leena Luoma arbetade som banktjänsteman i 33 år. Parallellt med det drev hon tillsammans
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med sin syster en caférörelse i Mariehamn under nio år. Leena Luomas make avled 1991. Hennes äldsta dotter
fick 2005 diagnosen bröstcancer och avled i sviterna av sjukdomen 2008. Dotterns make och far till de fyra
gemensamma barn hade avlidit två år tidigare – även han i cancer. Efter dotterns bortgång blev Leena Luoma
vårdnadshavare till de föräldralösa barnen som då var mellan 9–16 år gamla. Vid det här tillfället var Leena
Luoma mormor och 69 år gammal. Trots att hon då redan skött om sin åldrande mor under många år tog hon
på sig föräldrarollen på nytt.

Lastenhoitaja Arja Kaarina Matinolli (o.s. Pyykkönen), Tyrnävä
Arja Matinolli syntyi Kempeleessä 8.5.1957. Hän opiskeli lasten ja nuorten ohjaajaksi ja valmistui vuonna 1980.
Neljä vuotta myöhemmin hän avioitui työnjohtaja Ilppo Matinollin kanssa ja perheeseen syntyi kaksi tytärtä.
Arja Matinolli on 36 vuoden ajan työskennellyt lasten ja nuorten parissa muun muassa lastenhoitajana ja
nuorisosihteerinä Tyrnävällä sekä Kempeleessä. Arja Matinollin perhe on toiminut sijaisperheenä kolmelle
nuorelle sekä neljälle tukiperhelapselle. Lapsesta asti Arja Matinolli on ollut mukana partiolippukunta
Samposten toiminnassa, mutta työ kunnan nuorisosihteerinä lopetti oman harrastustoiminnan lasten ja
nuorten parissa. Arja Matinolli on toiminut tukiperheiden vertaisryhmäohjaajana Pelastakaa Lapset ry:ssä
useita vuosia ja tällä hetkellä hän on mukana Tyrnävän Koiraharrastajien toiminnassa.

Pankkitoimihenkilö Eira Elina Matintalo (o.s. Lehto), Huittinen
Eira Matintalo syntyi 16.4.1929 Vampulassa. Kansakoulun jälkeen Eira Matintalo jatkoi opiskeluja Loimaan
kansanopistossa, ja vuonna 1950 hän solmi avioliiton maanviljelijä Aarre Matintalon kanssa. Perheeseen syntyi
kahdeksan lasta. Perhe eli maatilalla ja maatalon tehtävien lisäksi Eira Matintalo työskenteli osa-aikaisena
pankkitoimihenkilönä Vampulan osuuspankissa. Eira Matintalo on osallistunut ahkerasti erilaisten
hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja ollut aktiivinen seurakunnan jäsen. Eira Matintalo on kymmenien
vuosien aikana leiponut lähetysmyyjäisiin ja järjestänyt kotonaan tilaisuuksia seurakunnan ompeluseuroille.

Maatalon emäntä Sisko Annikki Mokkila (o.s. Närhi), Vesanto
Annikki Mokkila syntyi 23.2.1930 Konnevedellä. Kansakoulun jälkeen hän jatkoi opintojaan Lahden
kansanopistossa vuosina 1946–1947. Vuonna 1951 hän solmi avioliiton kirvesmies Viktor Mokkilan kanssa ja
perhe kasvoi viidellä lapsella. Perheen vanhin tytär sairastui vakavasti 13-vuotiaana ja sairauden kriittiset
hetket värittivät perhe-elämää. Annikki Mokkila itse on sairastanut aggressiivista nivelreumaa yli 40 vuotta.
Maatilan emännöinnin lisäksi Annikki Mokkila on ollut aktiivinen yhteisönsä jäsen. Hän on toiminut
luottamustoimissa Vesannon kunnan kulttuurilautakunnassa, seurakunnan kirkkovaltuustossa, Vesannon
sotaveteraanien naisjaostossa, Pohjois-Savon sotaveteraanien piirin naistoimikunnassa sekä Närhilän kylän
kylätoimikunnassa.

Erikoissairaanhoitaja, osastonhoitaja Rita Birgitta Nuutinen (o.s. Päiväläinen), Turku
Rita Nuutinen syntyi 27.12.1954 Vammalassa. Hän opiskeli Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa
erikoissairaanhoitajaksi ja valmistui vuonna 1976. Hän on työskennellyt vuodesta 1978 alkaen Turun kaupungin
mielenterveys- ja päihdepalveluyksikössä, Kupittaan psykiatrisessa sairaalassa ja vuodesta 2004 lähtien hän on
toiminut osastonhoitajana. Rita Nuutinen avioitui erikoissairaanhoitaja Timo Nuutisen kanssa vuonna 1975 ja
perheeseen syntyi viisi lasta. Työuran ja perheen lisäksi Rita Nuutinen on lasten harrastusten kautta ollut
aktiivisesti mukana erilaisissa seura- ja harrastetoiminnassa muun muassa koripallojoukkue Ura Basket
Kaarinan joukkueenjohtajana.
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Apuhoitaja, maatilan emäntä Irja Marjatta Ohtamaa (o.s. Nivala), Nivala
Irja Ohtamaa syntyi 22.5.1954 Nivalassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1975 ja suoritti seuraavana vuonna
apuhoitajan tutkinnon. Vuonna 1978 hän solmi avioliiton maatalousyrittäjä Heikki Ohtamaan kanssa, ja he
saivat 12 lasta. Irja Ohtamaa työskenteli seitsemän vuotta Nivalan terveyskeskuksessa, vuonna 1984 hän siirtyi
päätoimiseksi maatalon emännäksi. Samassa pihapiirissä asuivat hänen isänsä, tätinsä ja setänsä, joiden
ruokahuollosta Irja Ohtamaa huolehti sekä hoiti heitä kotonaan loppuun saakka. Irja Ohtamaa on osakkaana
MTY Ohtamaa -tilalla, joka on 300 lehmän lypsykarjatila. Tila on yksi suurimmista maidontuottajista PohjoisSuomessa ja tarjoaa merkittävän työssäoppimispaikan maatalousalan opiskelijoille. Irja Ohtamaa on toiminut
vuosia Nivalan Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunnassa.

Lähihoitaja Leila Paunonen (o.s. Romunen), Rantasalmi
Leila Paunonen syntyi 11.10.1954 Joroisissa. Koulun jälkeen hän opiskeli merkantiksi, mutta uudelleen
kouluttautui aikuisiällä lähihoitajaksi vuonna 1996. Hän avioitui maanviljelijä Mikko Paunosen kanssa vuonna
1977 ja perheeseen syntyi kuusi lasta. Omien lasten kasvettua Leila Paunonen suoritti miehensä kanssa PRIDEkoulutuksen vuonna 2001. Työurallaan hän on toiminut hoitoalalla, ja perheessä on ollut kesä- ja lomalapsia.
Vuodesta 2003 alkaen heillä on ollut perhehoidossa monivammainen lapsi. Kodin ulkopuolisten töiden lisäksi
hän on osallistunut aktiivisesti kotitilan maataloustöihin. Hän on ollut Lions Clubin toiminnassa mukana
vuodesta 2005 lähtien. Leila Paunonen on ollut luottamustehtävissä Osikonmäen koulun johtokunnassa,
Rantasalmen kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa sekä Rantasalmen perusturvalautakunnassa.

Luokanopettaja Tamara Maarit Pekkarinen, Kinnula
Tamara Pekkarinen syntyi 29.9.1967 Kinnulassa. Lukion jälkeen hän opiskeli luokanopettajaksi ja valmistui
vuonna 1993. Viisi vuotta myöhemmin hän tapasi nykyisen avopuolisonsa maatalousyrittäjä Marko Kinnusen,
jonka kanssa he muuttivat Kinnulaan puolison kotitilalle. Perheeseen syntyi kaksi lasta. Aiemmasta liitosta
Tamara Pekkarisella on kaksi lasta. Tamara Pekkarinen on toiminut luokanopettajana Leivonmäellä,
Pihtiputaalla ja Kinnulassa, jossa hän työskentelee edelleen. Perheeseen on sijoitettu pysyvästi kolme lasta ja
tämän lisäksi heillä on satunnaisesti sijais- ja tukilapsia lyhyempiä aikoja. Tamara Pekkarinen on
yhteiskunnallisesti aktiivinen ja hän on ollut mukana muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Leivonmäen yhdistyksessä, Keski-Suomen opettajien ammattiyhdistyksessä, Kinnulan kunnan
elinkeinolautakunnassa ja Kinnulan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa. Tällä hetkellä hän toimii
Kinnulan opettajien paikallisyhdistyksen sihteerinä.

Rouva Mirjam Kaarina Pekola (o.s. Uusitalo), Salo
Mirjam Pekola syntyi Noormarkussa 6.1.1937. Kansakoulun jälkeen hän opiskeli emäntäkoulussa. Vuonna 1953
hän avioitui maanviljelijä Eero Pekolan kanssa ja perheeseen syntyi kuusi lasta. Omien lasten lisäksi hän on
hoitanut kotonaan naapureiden, tuttavien ja sukulaisten lapsia sekä tarjonnut pikkukoululaisille
iltapäivähoitopaikan. Mirjam Pekola toimi perheen kotitilalla emäntänä aina vuoteen 1972 saakka. Mirjam
Pekola on ollut mukana aktiivisesti Salon seurakunnan Kaffemuki-toiminnassa sekä Suomen Raamattuseuran
päivillä Kauniaisissa.

Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Sinikka Putkonen (o.s. Dammert), Helsinki
Sinikka Putkonen syntyi 2.9.1948 Helsingissä. Keskikoulun jälkeen hän opiskeli merkonomiksi ja aikuisisällä hän
suoritti nuoriso-ohjaajan tutkinnon, kasvatustieteen perusopintoja sekä draamakasvatuksen aineopintoja.
Vuonna 1969 hän solmi avioliiton henkilöstöpäällikkö Kari Putkosen kanssa ja perhe kasvoi kahdella tyttärellä.
Sinikka Putkonen toimi perhepäivähoitajana. Perhe asui rakenteilla olevassa uudessa kaupunginosassa
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Siltamäessä. Harrastusmahdollisuudet olivat olemattomat, ja Sinikka Putkonen oli mukana perustamassa
Siltamäen Nuorisoseuraa vuonna 1978. Nuorisoseuran toiminta on ollut hyvin merkittävässä roolissa hänen ja
koko perheen arjessa viimeiset 38 vuotta. Sinikka Putkonen toimi seuran toiminnanjohtajana vuoteen 2016
saakka ja jatkaa nyt seuran puheenjohtajana.

Filosofie magister Maria Louise Margaretha Renman (född Ståhlberg), Hammarland
Maria Renman föddes 21.8.1965 i Borgå. Hon tog studentmerkonomexamen vid Svenska handelsläroverket
1986. Maria Renman fortsatte studera vid Åbo Akademi, utexaminerades som filosofie magister och är
nuförtiden doktorand i litteraturvetenskap. År 1986 gifte hon sig med Olof Renman. De fick fyra barn och har
idag också ett barnbarn. Maria Renman och hennes make har varit fosterföräldrar för fem barn. I arbetslivet
arbetar hon på Eckerö Linjen. Maria Renman har även varit ordförande för Familjehemsföreningen på Åland
och är i dag licensierad PRIDE-familjehemsutbildare.

Lastenhoitaja, perhetyöntekijä Raija Marjatta Roitto (o.s. Rahko), Jyväskylä
Raija Roitto syntyi 19.5.1946 Alavieskassa. Hän opiskeli Helsingin Lastenlinnassa lastenhoitajaksi ja valmistui
vuonna 1967. Hän avioitui aluepäällikkö Ilkka Roiton kanssa vuonna 1978. Perheeseen syntyi viisi lasta, mutta
toiseksi vanhin lapsi kuoli vain päivän ikäisenä. Raija Roitto toimi valmistumisensa jälkeen lastenhoitajana
sairaalassa ja päiväkodissa, kriisityöntekijänä ja lastensuojelun perhetyöntekijänä aina eläkkeelle jäämiseensä
saakka vuoteen 2012. Raija Roitto on ollut luottamustoimissa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, KeskiSuomen Lastenhoitoalan yhdistyksen hallituksessa ja Keski-Suomen Epilepsiayhdistyksen hallituksessa. Hän on
toiminut lapsensa menettäneiden perheiden Tuettu suru -projektin ohjaus- ja seurantaryhmässä ja ollut
perustamassa kesäleiritoimintaa lastensuojelun asiakasperheille. Vapaaehtoistyötä hän on tehnyt lasten
koulutoimikunnissa ja harrastustoiminnassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu palkitsi hänet vuoden
aikuisopiskelijana vuonna 2002.

Varastotyöntekijä Helli Aurora Ruuth (o.s. Lindeman), Eurajoki
Helli Ruuth syntyi 13.10.1955 Pyhämaalla. Helli Ruuth tapasi puolisonsa vuonna 1973 ja solmi avioliiton vuonna
1989. Perheeseen syntyi kuusi lasta. Perheestä huolehtimisen ohella Helli Ruuth on ollut töissä muun muassa
pakkaajana ja ravintolatyöntekijänä, nykyisin hän työskentelee Eurajoen Kierrätyskeskuksessa
varastotyöntekijänä. Hän on luonut yhteyksiä valtaväestön ja romanikulttuurin välille kristillisen romaninaisten
yhdistys Kroman ry:ssä ja Juulia-projektissa. Projekti on vähentänyt epäluuloja romaneja kohtaan ja lisännyt
valtaväestön tietoa romanikulttuurista. Helli Ruuth on Avainseurakunnan aktiivijäsen ja hän osallistuu erilaisiin
palvelutehtäviin seurakunnassa.

Kontrollassistent Gerda Alina Sandström (född Broberg), Karleby
Gerda Sandström föddes i Nykarlebys landskommun, Kovjoki 14.9.1927. Under krigsåren var hon aktiv inom
hemvärnet. Efter kriget studerade Gerda Sandström vid folkshögskola och tog senare kontrollassistentexamen
vid kreaturskötareskolan i Kyrkslätt. Hon gifte sig 1954 med småbrukare Birger Sandström och paret fick fyra
barn. Birger Sandström blev sårad i kriget. Kyrko- och församlingslivet samt Kristen fostran har varit högt
prioriterat i det Sandströmska hemmet. Gerda Sandström var söndagsskollärare i Lahnakoski by ett tiotal år. I
byns Marthaförening har hon varit medlem i 58 år varav 10 år som ordförande. Gerda Sandström har också
hört till styrelsen för Karlebynejdens Marthadistrikt under många år. Sedan hon blev änka 1994 har hon stöttat
och hjälpt sina medmänniskor, barn och släkt.
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Perhehoitaja, perushoitaja Erja Sarenius-Salmenkivi (os.Sarenius), Tuusula
Erja Sarenius-Salmenkivi syntyi 18.3.1958 Helsingissä. Koulun jälkeen hän opiskeli perushoitajaksi. Aikuisiällä
Erja Sarenius-Salmenkivi on opiskellut avoimessa yliopistossa johtamistaitoa. Ensimmäinen liitto ajautui eroon
perheen isän vaikeuksien takia, ja Erja Sarenius-Salmenkivi jäi taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen neljän
lapsen yksinhuoltajana. Vuonna 1992 hän avioitui toimitusjohtaja Ilkka Salmenkiven kanssa. Perhe kasvoi
miehen kahdella lapsella aiemmasta liitosta ja kahdella yhteisellä lapsella. Työurallaan Erja Sarenius-Salmenkivi
on työskennellyt muun muassa Rinnekodissa kehitysvammaisten parissa ja Tuusulan kunnalla
vanhustenhuollossa. Vuodesta 1997 hän on toiminut miehensä kanssa perhehoitajana. Erja SareniusSalmenkivi on toiminut luottamustehtävissä Tuusulassa muun muassa kunnanvaltuutettuna, sosiaali- ja
terveyslautakunnassa ja kirkkovaltuutettuna. Lisäksi hän on toiminut Tuusulan kristillisdemokraattien
taloudenhoitajana ja Super Tuusulan hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana.

Maatalon emäntä Irja Sisko Seppälä (o.s. Inkilä), Kouvola
Irja Seppälä syntyi 5.7.1941 Valkealan Tuohikotissa. Irja Seppälä avioitui vuonna 1962 maanviljelijä Ilmo
Seppälän kanssa. Nuoripari muutti Ilmo Seppälän kotitilalle, jolla asui myös puolison vanhemmat ja heidän
sisaruksiaan. Tila oli maitotila ja perheellä oli lypsykarjaa hoidettavana. Perheeseen syntyi kolme lasta. Vuonna
1982 perheen isän sisko menehtyi ja Seppälät ottivat kaksi siskon poikaa heille asumaan pysyvästi. Maatilan ja
perheen ohella Irja Seppälä on ollut aktiivisesti mukana Anttilan Martoissa, Valkealan sotilaskotiyhdistyksessä,
4H-järjestössä, Osuuskauppa Ympäristön naistoimikunnassa, Maa- ja kotitalousnaisissa, Vesaisissa ja
seurakunnassa.

Lakkaaja Liisa Annikki Suomi (o.s. Hakamäki), Karkkila
Liisa Suomi syntyi 19.3.1928 Somerolla. Hän kasvoi isovanhempien hoidossa ja 13-vuotiaana hän meni
pikkupiiaksi maalaistaloon. Sota-aika varjosti hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Myös rippikoulu jäi kesken
sodan takia. Vuonna 1950 Liisa Suomi avioitui Esko Suomen kanssa ja perheeseen syntyi viisi lasta. Työurallaan
Liisa Suomi on toiminut muun muassa meijerityöntekijänä Karkkilan meijerissä, Högforsin valimossa maalarina
sekä Helvarilla lakkaajana. Työuransa ohella hän on osallistunut Sylvänän nuorisoseuran, Metalliliiton
ammattiosaston, Karkkilan Eläkeläisten, Demokraattisten naisten sekä Karkkilan Urheilijoiden toimintaan.

Lektor, FM Christina Marie-Louise Sylvin (född Svedberg), Esbo
Christina Sylvin föddes i Helsingfors 2. 4.1946 strax efter kriget. Hon blev student år 1964 och filosofie magister
1977. Christina Sylvin gifte sig med Henrik Sylvin år 1970 och de fick tre barn. Hennes man råkade ut för en
olycka och fick en svår ryggmärgskada vilket ledde till att han blev tetraplegiker år 1971. Christina Sylvin har
arbetat som lektor i franska och engelska i Mattlidens skola och senare lektor i franska i Mattlidens gymnasium.
Hon har varit aktiv scout på Brändö Helsingfors. Christina Sylvin tilldelades Mannerheimsspännet av I klass år
1966. Hon har även varit som kårchef i Scoutkåren Tre Björkar i Källstrand, Esbo.

Maatalon emäntä, yrittäjä Marja-Liisa Tapanainen (o.s. Haapaniemi), Virrat
Marja-Liisa Tapanainen syntyi 17.2.1958 Parkanossa. Kansakoulun jälkeen hän opiskeli merkantiksi ja valmistui
vuonna 1976. Seuraavana vuonna hän avioitui maatalousyrittäjä Kauko Tapanaisen kanssa ja perheeseen syntyi
viisi lasta. Perheessä on ollut pitkään kesälapsia, ensimmäiset jo vuonna 1981. Marja-Liisa Tapanainen on
toiminut perhepäivähoitajana sekä perhehoitajana Nuorten ystävien perhepalveluissa sekä Pelastakaa Lapset järjestön kautta. Perhe on toiminut tuki- ja kriisiperheenä useille lapsille. Perheessä on ollut eripituisissa
sijoituksissa lapsia ja kaksi sijaislasta on kasvanut perheessä aikuistumiseensa saakka.
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Perhehoitaja Seija Mirjam Uutela (o.s. Koljonen, ent. Jaanu), Virolahti
Seija Uutela syntyi 4.10.1963 Helsingissä. Hän suoritti HSO-sihteerin tutkinnon vuonna 1983. Aikuisiällä Seija
Uutela on suorittanut lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon, psykologian, kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä Perhehoitoliiton PRIDE- ja mentorikoulutuksen. Seija Uutela avioitui
vuonna 1997 kirvesmies Matti Uutelan kanssa. Perheessä on neljä biologista lasta ja veljekset pitkäaikaisessa
sijoituksessa. Perhe on toiminut tuki- ja kriisiperheenä useille lapsille. Tällä hetkellä he toimivat kolmen lapsen
tukiperheenä ja aiemmin he ovat toimineet mentorina kuudelle sijaisperheelle. Perhe toimii myös Pelastakaa
Lapset ry:n kautta lyhytaikaisena sijaisperheenä adoptoitaville vauvoille. Seija Uutela on toiminut
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Virolahden yhdistyksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä hän on
Kymenlaakson Perhehoitajien hallituksessa ja vertaisryhmän ohjaaja.
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