Finlands Barnmorskeförbund
– en hundraårig kämpe

Tämän Kätilöliiton 100-vuotisjuhlajulkaisun kautta olemme
tehneet historiallisen matkan sataan vuoteen, mitä on tapahtunut, mitkä aiheet ovat puhuttaneet kätilökuntaa. Monenlaisissa muutoksissa ja murroksissa olemme olleet mukana – mikä on tosiasiallisesti muuttunut? Kätilöliitto on käynnistänyt
ja osallistunut moniin toimintoihin, jotka myöhemmin ovat
siirtyneet osaksi yhteiskunnan lakisääteisiä tehtäviä. Osan
toiminnoista on aika hoitanut ja niistä on tarpeettomina luovuttu. Osasta asioita tuntuu tulleen ikiliikkujia, joiden puolesta sinnitellään – vielä vaan. Järjestötoiminta on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä.

I denna, Barnmorskeförbundets 100-års jubileumstidskrift
har vi gjort en historisk resa genom hundra år, vad har hänt,
vilka teman har berört barnmorskorna. Vi har varit med om
många förändringar och brytningar – vad har det facto förändrats? Barnmorskeförbundet har initierat och deltagit i
flera aktiviteter vilka senare blivit en del av samhällets lagstadgade uppgifter. Vissa verksamhetsformer har under tidens gång blivit onödiga och lagts ner. En del saker känns
som evighetsmaskiner, för vilka vi ihärdigt kämpar – fortsättningsvis. Organisationsverksamhet är ett långsiktigt arbete,
effekterna syns först om flera år.

KÄTILÖLIITON YDINTEHTÄVÄ on pysynyt samana. Kätilöliitto on toiminut sadan vuoden ajan kätilöitä yhdistävänä ja kätilöidentiteettiä vahvistavana edunvalvojana, joka samalla on
kantanut huolta suomalaisten perheiden hyvinvoinnista. Jos
sata vuotta pitäisi tiivistää yhteen sanaan, olemme mitä todennäköisimmin yksimielisiä siitä, että se on taistelu. Taistelua on käyty mm. kätilön nimikkeen säilymisestä, kätilöiden uudelleentulemisesta äitiysneuvoloihin ja synnytys- ja
imetyskulttuurin kehittämisestä.

BARNMORSKEFÖRBUNDETS KÄRNUPPGIFT har bestått.
Under etthundra år har Barnmorskeförbundet verkat som
intressebevakare vilken förenar barnmorskorna, styrker barnmorskeidentiteten och samtidigt tagit sig an de finländska
familjernas välmående. Om man tvingades koncentrera etthundra år till ett ord, är vi troligtvis eniga om att det ordet är
kamp. Vi har kämpat bland annat för att bevara barnmorsketiteln, för att på nytt få barnmorskor i mödravårdscentralerna
och för att utveckla förlossnings- och amningskulturen.

KIITÄMME KAIKKIA ketään unohtamatta tai erikseen mainitsematta kätilöiden ja Kätilöliiton hyväksi tehdystä työstä. Kiitos myös kaikille tämän julkaisun valmistumista edesauttaneille. Olemme osaltamme tehneet jälleen historiaa tuomalla
yksiin kansiin välähdyksiä satavuotiselta taipaleelta.

VI TACKAR ALLA och en var, ingen nämnd och ingen glömd, som
arbetat för barnmorskornas och Barnmorskeförbundets bästa.
Tack även till alla som hjälpt till att färdigställa denna publikation. Vi har för vår del åter igen gjort historia genom, att mellan
två pärmar, samla glimtar från en hundraårig vandring.
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