
TYTTÖSANKARI

Malala Yousafzai
syntyi 1997 Pakistanissa.

Malala syntyi Swatin laaksossa Pakistanissa 1997. Kaunista laaksoa 
ympäröivät korkeat, lumihuippuiset vuoret. Malalan lapsuus oli 
onnellinen. Hänen isänsä oli opettaja. Isä johti tyttöjen koulua Malalan 
kotikylässä. Malala rakasti koulua ja oppimista. Ikävä kyllä Malalan 
kotiseudulla oli turvatonta asua. Siellä oli ollut levotonta jo kauan. 
Kun Taliban-liike valtasi Malalan kotikylän kaikki muuttui. Taliban kielsi 
tytöiltä koulunkäynnin. Kamalaa! Kaikilla maailman lapsille on oikeus 
käydä koulua ja oppia lukemaan, kirjoittamaan ja monia muita asioita. 
Näin määrätään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa!

Malala oli vain 11-vuotias kun hänen täytyi sanoa hyvästit 
koulutovereilleen. Mutta Malala oli superrohkea! Hän vastusti 
Talibania ja kirjoitti ajatuksiaan blogiin. Tämä oli vaarallista.

Eräänä päivänä Malala oli matkalla kouluun koulubussilla kun bussiin tuli 
mies pyssyn kanssa. Hän kysyi: kuka on Malala? Sitten mies 
ampui kohti Malalaa.

Onneksi Malala jäi henkiin! Hän loukkaantui kuitenkin vakavasti ja hänet 
lennätettiin Englantiin sairaalaan. Monien leikkausten jälkeen Malala pääsi 
takaisin perheensä luo. Koko perhe oli muuttanut 
Englantiin turvaan. 

Kun Malala pääsi pois sairaalasta hän päätti jatkaa taisteluaan tyttöjen 
puolesta. Hän ei lopettaisi ennen kuin jokaikinen tyttö maailmassa pääsee 
kouluun! 

Malala palkittiin työstään tyttöjen hyväksi Nobelin rauhanpalkinnolla 2014. 
Hän on nuorin Nobelin palkinnon saanut koskaan!

Nykyään Malala opiskelee yliopistossa ja jatkaa työtään tyttöjen 
oikeuksien puolustajana. 

Amelia Earhart
syntyi 1897 USA:ssa, kuoli 1937.

Amelia syntyi Kansasissa USA:ssa. Amelia oli poikkeuksellisen rohkea jo lapsena. 
Hän kiipeili puissa ja metsästi rottia. Sellaista ei pidetty yli 100 vuotta sitten 
ollenkaan sopivana käytöksenä tytölle. Ihan tyhmää! Miksei tytöt voisi tehdä 
kaikkea mitä pojatkin tai toisinpäin? Onneksi me elämme 2000-luvulla.

Kun Amelia oli 23-vuotias hän pääsi lentämään ensimmäisen kerran 
lentokoneella. Siitä lähtien hänellä oli vain yksi unelma, saada lentää! 
Lentotunnit olivat kuitenkin kalliita. Amelia teki 28 erilaista työtä, että voisi 
rahoittaa lentotunnit ja 24-vuotiaana hän pääsi viimein tunneille. Puolen 
vuoden kuluttua Amelia osti oman lentokoneen. Hän käytti siihen kaikki 
säästönsä ja lainasi rahaa äidiltään ja sisareltaan.

1928 Ameliaa pyydettiin mukaan lentomatkalle Atlantin yli. Lento onnistui 
ja Ameliaa juhlittiin sankarina. Hän oli kuitenkin mukana vain matkustajana 
ja sekös harmitti Ameliaa. 

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1932 Amelia lensi yksin ensimmäisenä naisena 
Atlantin yli. Lento kesti melkein 15 tuntia! Ajatelkaa, 15 tuntiin ei voinut syödä 
tai käydä vessassa. Vuonna 1935 Ameliasta tuli ensimmäinen ihminen, joka on 
lentänyt Tyynenmeren yli Havaijilta Kaliforniaan. 

Amelia halusi kuitenkin lentää vieläkin pidemmän matkan ja ryhtyi 
suunnittelemaan lentomatkaa maailman ympäri! Amelian lento ei olisi
ensimmäinen maailmanympärilento mutta siitä tulisi pisin koska reitti 
seuraisi päiväntasaajaa. Ameliasta tulisi myös ensimmäinen nainen, 
joka on lentänyt maailman ympäri. Amelia lähti matkaan 1.6.1937 yhdessä 
suunnistajansa Fred Noonanin kanssa. 

Matka sujui hienosti ja kesäkuun lopussa Amelia ja Fred saapuivat 
Papua-Uuteen Guineaan. He olivat lentäneet jo 35 000 kilometriä ja jäljellä 
olisi enää noin 11 000 kilometrin matka Tyynenmeren yllä. Heinäkuun 2. päivänä 
Amelia ja Fred nousivat ilmaan päämääränään Howlandsaari, pienen pieni 
maakaistale keskellä valtavaa Tyyntämerta. Laskeutuminen saarelle olisi 
vaarallista. 

Jotain odottamatonta tapahtui eivätkä Amelia ja Fred saapuneet koskaan perille. 
Myös radioyhteys menetettiin. Alkoi valtava etsintäoperaatio mutta Amelia ja 
hänen upea lentokoneensa Lockheed Electra olivat kadonneet jäljettömiin. 

Amelian kohtalosta on lukemattomia teorioita mutta täysin varmoja todisteita ei 
ole. Yksi teoria on, että Amelian kone putosi Nikomaroron atollille. Atollilta 
löydettiin vuonna 1940 luita sekä muutamia esineitä, joiden on arveltu 
kuuluneen Amelialle. Vuonna 2018 selvisi, että luut ovat todennäköisesti 
Amelian. Toisen teorian mukaan kone putosi mereen. 

Vaikka Amelian kohtalo ei koskaan selviäisi täysin varmasti, yksi asia on varma! 
Hän on rohkaissut ja innoittanut lukemattomia naisia ympäri maailmaa. Amelia 
kirjoitti näin ennen kohtalokasta lentoa miehelleen:

Olen hyvin tietoinen riskeistä, mutta haluan lähteä matkaan siksi koska haluan. 
Naisten on kokeiltava asioita kuten miehetkin ovat kokeilleet. Jos he 
epäonnistuvat, olkoon epäonnistuminen vain haaste muille.

Rosa Parks
syntyi 1913 USA:ssa, kuoli 2005.

Rosa Parks syntyi Alabamassa USA:ssa. Hän vietti lapsuutensa isoisänsä 
maatilalla.

Hänen molemmat isovanhempansa olivat entisiä orjia. Orjia tuotiin Afrikasta 
peltotöihin USA:han 1600-luvulta alkaen aina 1800-luvulle saakka. Orjien täytyi 
tehdä töitä ilmaiseksi omistajiensa maatiloilla ja heidät voitiin myydä jollekin 
toiselle omistajalle. Miten kamalaa! Orjuus lakkautettiin vuonna 1865 mutta 
sorto tummaihoisia ihmisiä kohtaan jatkui varsinkin USA:n eteläosissa.

Ihmisten elämää säätelivät typerät lait. Tummaihoiset ja valkoihoiset ihmiset 
eivät saaneet esimerkiksi käydä samaa koulua tai pelata yhdessä tammea tai 
dominoa. Tätä sanotaan rotuerotteluksi. Typerää, kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta ihonväristä tai mistään muustakaan.

Rotuerottelu määräsi myös miten busseissa pitää istua. Tummaihoiset istuivat 
bussin takaosassa ja valkoihoiset etuosassa. 

Rosa työskenteli ompelijana tavaratalossa. Eräänä päivänä hän oli palaamassa 
kotiin töistä bussilla. Rosa meni istumaan tummaihoisille tarkoitetulle paikalle. 
Bussi alkoi täyttyä ihmisistä. Lopulta kuljettaja huomasi, että monet valkoihoiset 
seisovat käytävällä. Kuljettaja pysäytti bussin ja siirsi tummaihoisten istuma-
paikkoja merkinnyttä kylttiä yhden rivin taaksepäin, että valkoihoiset pääsisivät 
istumaan. Rosa istui juuri tällä rivillä. Kuljetti käski Rosaa antamaan paikkansa 
valkoihoiselle miehelle. Rosa kieltäytyi. 

Kuljettaja hälytti paikalle poliisit. Poliisit pidättivät Rosan. Ajatelkaa, 
että saattoi joutua pidätetyksi jos ei luovuttanut istumapaikkaansa. 
Miten epäoikeudenmukaista!

Samana iltana kun Rosa pidätettiin muut tummaihoiset ryhtyivät suunnittele-
maan bussilakkoa. He eivät käyttäisi busseja ennen kuin epäoikeudenmukainen 
laki olisi kumottu! Bussilakko kesti lopulta 381 päivää eli yli vuoden. 

Rosa tuomittiin sakkoihin lain rikkomisesta. Yli 500 ihmistä kannusti häntä 
oikeustalon ulkopuolella. 

Lopulta laki kumottiin Rosan rohkeuden ansiosta! Rosan tarina opettaa meille, 
että yhden ihmisen rohkeus voi saada aikaan merkittäviä asioita. Rosa puolusti 
koko loppuelämänsä tummaihoisten ihmisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta.


