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Pääkirjoitus

Uusi vuosi,  
uudet ja vanhat kujeet

Helsingin lapsenpäästölaitoksella pidettiin ensimmäinen sodanjälkei
nen yleinen kätilökokous 25.–27.9.1919. Kokous oli järjestyksessä 
kuudes yleinen kätilökokous Suomessa. Tässä kokouksessa tehtiin 

päätös Suomen Kätilöyhdistysten Keskusliiton perustamisesta. Paljon on 
vettä virrannut Vantaassa ja Suomen kätilöitä yhdistävää verta kätilöiden 
suonissa viimeisen sadan vuoden aikana. 

Suomen Kätilöyhdistysten Keskusliiton, myöhemmin Suomen Kätilö
liitto – Finlands Barnmorskeförbund ry:n puolesta haluan toivottaa kaikil
le Suomen kätilöille mitä parhainta satavuotisjuhlaa ja uutta vuotta 2019! 
Tänä vuonna on ison juhlan aika syyskuussa 19.9.2019. Vuoden aikana on 
luvassa yllin kyllin myös erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia, 
joissa saamme tavata toisiamme ja juhlistaa satavuotiasta liittoa. Lämpi
mästi tervetuloa!

Kuudes yleinen kätilökokous päätti istunnossaan syyskuun 26. päivänä 
vuonna 1919 jättää Kätilölehden julkaisemisen Keskushallituksen huoleksi. 
"Otettuaan harkittavakseen lehden ilmestymisen kanssa yhteydessä olevia 
asianhaaroja on Keskushallituksen jäsenten kesken oltu yksimielisiä siitä, 
ettei lehti vanhalta taloudelliselta pohjalta lähtien missään tapauksessa tu
levaisuudessa voi täyttää niitä vaatimuksia, joita sille ei ainoastaan tiedol
lisena ammattilehtenä vaan erittäinkin lähimmän tulevaisuuden monen
laisten edistyspyrkimysten pohtijana ja saavutettujen tulosten julkisuuteen 
saattajana on asetettava." (Kätilölehti, tammikuu 1920)

Sata vuotta myöhemmin näitä vaatimuksia ryhtyy täyttämään uusi 
toimittajakaksikko. Outi Helasterä, kätilö ja lehdentekijä, on omien sa
nojensa mukaan monialainen konkari, jolla riittää niin kokemusta, in
toa kuin ideoitakin. Outi aloittaa lehden päätoimittajana seuraavasta 
numerosta, paljon onnea Outi! Lehden taittajaksi on valittu graafinen 
suunnittelija ja alan yrittäjä Riikka Käkelä-Rantalainen. Tämä teho
kaksikko on yhdessä toimittanut aiemminkin menestyksekkäästi 
lehtiä, joten heiltä on lupa odottaa paljon. Olemme erittäin iloisia 
saadessamme teidät joukkoomme, Outi ja Riikka. Samalla kiitolli
sina ja haikein mielin päästämme päätoimittaja Silva Lehtisen viet
tämään ansaittuja oloneuvoksettaren päiviä. Kiitämme lämpimästi 
Kätilölehden hyväksi vuosien saatossa tekemästäsi työstä.

Näillä uusilla tuulilla on hyvä lähteä purjehtimaan kohti uutta vuot
ta ja uusia haasteita.

Intoa puhkuen, vanhaa kunnioittaen ja uusia ideoita pursuten, 
Marjo

Marjo Lyyra
puheenjohtaja

Suomen Kätilöliitto –  
Finlands Barnmorskeförbund ry
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Ledare

Nytt år,  
nya och gamla knep

På Helsingfors barnbördshus höll man det första efterkrigstida allmänna 
barnmorskemötet 25.–27.9.1919. Mötet var det sjätte allmänna barn
morskemötet i ordningen i Finland. Under det här mötet beslöt man 

att grunda Suomen Kätilöyhdistysten Keskusliitto (Finlands Barnmoskeför
eningars Centralförbund). Det har hänt mycket sen dess, och mycket blod 
har flödat i Finlands barnmorskors ådror som förenat dem under senaste 
hundra åren. 

Från Suomen Kätilöyhdistysten Keskusliitto, senare Suomen Kätilöliitto 
– Finlands Barnmorskeförbund ry:s vägnar, vill jag önska er alla Finlands 
barnmorskor ett framgångsrikt hundraårsjubileum och gott nytt år 2019! 
I september 19.9.2019 är det tid för årets stora fest. Under årets gång utlovas 
många olika evenemang, där vi får träffa varandra och uppmärksamma det 
hundraåriga förbundet. Varmt välkomna! 

Det sjätte allmänna barnmorskemötet beslöt under sitt sammanträde den 
26 september 1919 att lämna över publiceringen av Tidsskift för Barnmor
skor till Centralförbundet. ”Efter att ha tagit hänsyn till de omständigheter 
som framkommit vid utgivning av tidningen har man bland Centralförbun
dets medlemmar varit eniga i det, att tidningen inte kan med det gamla eko
nomiska underlaget under några omständigheter i framtiden fylla de krav 
som måste ställas, som inte endast informativ yrkestidning utan i synnerhet 
en begrundare över framtidens strävan till utveckling och utgivare av upp
nådda resultat.” (Tidsskift för barnmorskor, januari 1920) 

Hundra år senare startar en ny redaktörduo för att ta sig an de här 
kraven. Outi Helasterä, barnmorska och redaktör, är enligt egen ut
sago en mångsidig veteran som har både erfarenhet, drivkraft och 
idéer. Outi börjar som tidningens huvudredaktör från och med föl
jande nummer – ett stort grattis till dig Outi! Tidningens layout ska 
Riikka Käkelä-Rantalainen ansvara för. Hon är grafisk formgivare 
och företagare inom branschen. Det här drömteamet har också ti
digare redigerat tidningar framgångsrikt tillsammans, således kan 
man förvänta sig mycket av dem. Vi är väldigt glada att få er till 
vårt gäng, Outi och Riikka. Samtidigt är det med tacksamhet och 
vemod i sinnet som vi släpper huvudredaktör Silva Lehtinen för att 
utnyttja sina välförtjänta pensionsdagar. Vi vill rikta vårt varmaste 
tack för allt jobb du gjort för Tidsskift för barnmorskor genom åren. 

Med nya vindar i seglen är det bra att sätta kursen mot ett nytt år 
med nya utmaningar. 

Ivrig, med respekt för det gamla och sprudlande av nya idéer, 
Marjo

Marjo Lyyra
ordförande
Suomen Kätilöliitto –
Finlands Barnmorskeförbund ry


