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Parhaat akateemiset sisaret
- Bästa akademiska systrar!
Kuukaudet vuodenvaihteen 2011-2012 molemmin puolin ovat
niin sääolosuhteiden, liittomme toiminnan kuin liikkeellä olleiden influenssaepidemioiden, muiden terveydellisten tekijöiden ja tapaturmienkin suhteen olleet monella tavoin yllätyksellisiä. Voidaan kysyä, pitäisikö vauhtia hidastaa, kun
sähköpostikommunikoinnin yhteydessä ei enää ehditä kirjoittaa aiheen nimeä, jolloin vastaanottajien on vieläkin vaikeamRitva Tammivaara
pi postia avatessaan priorisoida kiireellisyysjärjestystä. Osa
keskushallituksen jäsenistä on ylikuormitettuja siitäkin huolimatta, että Luetaan yhdessä -verkoston koordinaattori tekee sopimuksen mukaisesti
1 ½ tuntia päivässä Liiton töitä, ja vaikka tammikuun alkupuolella saimme työelämään
valmennettavan FL Susanna Sulkusen kuuden kuukauden työpanoksen Helsingissä 7.10.6.2012 pidettävän UWE-konferenssin valmisteluihin. Tarmokas ja idearikas Susanna
on myös kirjoittanut useampia kirjoituksia liiton blogiin ja perustanut liitolle Facebookin
myös englanniksi ja ruotsiksi, jota Åbolandin ja Helsingforsin jäsenet ehtivät jo kaivata.
Förbundets verksamhet har varit väldigt aktivt både med hänsyn till att Aurorasnätet för högre utbildade immigrantkvinnor påbörjats i Helsingfors som delprojekt till Vi
läser tillsammans och att UWE konferensens planering av program, lokaliteter och egna
hemsidor startats. Hur skulle centralstyrelsen klara sig om inte vi skulle ha en energisk
kassör, Vanda föreningens medlem, Sirkka Oksanen, som älskar siffror, utredningar och
utmaningar, vilka gäller framförallt förbundets ekonomi. Vi läser tillsammans-nätets
koordinator sköter under arbetsdagarna under 1 ½ times tid förbundets rutiner. Ett
stort tillskott sedan början av januari har varit FL Susanna Sulkunen, som vi lyckats
anknyta till vår verksamhet med ekonomiskt stöd av Arbets- och näringsbyrån för sex
månader. Susanna med sina breda språkkunskaper har bl.a. grundat Facebook-sidorna
på engelska och svenska. Svenskan, vårt andra officiella språk har sedvanligt också
rikligt använts på centralstyrelsemöten. Enligt stadgarna skall I viceordförande väljas
från en svenskspråkig förening då förbundets ordförande kommer från en finskspråkig
förening som det redan har varit fallet en längre tid. I Minerva har man givit utrymme
för artiklar på både svenska och engelska beroende på utbudet. Fr.o.m. årets början
hoppas vi att majoriteten av medlemmarna nöjer sig med att läsa Minervan från nätet
eftersom förbundets budget grundar sig bl.a. på halveringen av utgivningskostnaderna.
Auroras-verkoston ensimmäinen seminaari toteutui 31.1 Eurooppa-salissa Helsingissä korkeammin koulutettujen akateemisten maahanmuuttaja naisten informaatio- ja
koulutustilaisuutena heidän työhön hakeutumisensa helpottamiseksi. Avauspuheen piti
SANL:n puheenjohtajana allekirjoittanut ja Luetaan yhdessä -verkoston varapuheenjohtajana professori Helena Ranta suomeksi ja englanniksi koordinaattorin Henna-Maija
Syrjälän ja Satu Keiski-Tonin avustajineen huolehtiessa luennoitsijoiden valinnasta ja

käytännön järjestelyistä. Otsikolla Naisena Eurooppalaisessa työelämässä puhui englanniksi Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja otsikolla Nainen
ja työelämä Kone Oyj:n henkilöstöjohtaja Kerttu Tuomas, hänkin englanniksi. Esitysten
päätteeksi noin 90 osanottajaa kävivät vilkasta keskustelua kuulemansa pohjalta. Noin
puolet osanottajista oli alkuperäisiä suomalaisia. Maamme terveydenhuoltoa koskeva
seminaari toteutetaan Helsingin yhdistyksen jäsenten toimesta Työterveyslaitoksella 28.2. paneelikeskusteluna, jossa SANL:lla ei tosin ole virallista edustajaa. Meidän
akateemisten naisten piirissä jäsenkunnan eri ammattialojen tuntemusta ja erikoisosaamisen esille tuomista on syytä kasvattaa, mikä tuleekin mahdolliseksi hankkeilla olevan yhteisen jäsenrekisterin perustamisen myötä. Ihmis- ja ystävyyssuhteiden
luomisessa kommunikaatiovälineeksi on huolestuttavasti muodostunut netti. Ehkäpä
toistemme arvostus ja parempi tunteminen toisi myös uusia jäseniä. Myös kokouksissamme nimilappu rintapielessä tukisi keskinäistä tutustumista ja liittymistä. Iloksemme
voimme todeta, että uusia nuorempia jäseniä on liittynyt paikallisyhdistyksiin, jolloin he
luontevammin voivat osallistua sosiaalisessa mediassa käytyyn keskusteluun. CIR eli
kansainvälisten suhteiden koordinaattorimme on saanut perustettua paikallisyhdistysten kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöiden verkoston, jonka avulla kansainvälisten
asioiden käsittely järjestössämme paranee ja tukee liiton yhteistyötä IFUW:n kanssa.
Keskushallituksessa on myös tehty aloite Foibe-senioritalossa sijaitsevan kaksion
hankkimiseksi Vantaalta. Paikallisyhdistyksiltä on pyydetty aloitteita omilta paikkakunniltaan mahdollisesti ilmaantuvien vastaavien asuntokohteiden hankkimiseksi, jotta liiton vastuulla olevien testamenttien määräykset iäkkäiden akateemisten naisten asunto-olojen parantamiseksi tulisi täytetyiksi.
FT Maritta Pohls lähetti viime syksynä tekeillä olevan historiateoksen käsikirjoituksen paikallisyhdistyksiä koskevan osuuden yhdistyksille tutustumista ja kommentoimista varten. Niitä paikallisyhdistyksiä, jotka toivovat korjauksia tai lisäyksiä omaa yhdistystään koskevaan osuuteen tulee lähettää ehdotuksensa kesäkuun loppuun mennessä.
Käsikirjoitus valmistuu syksyn kuluessa ja teos ilmestyy 2013 alkukeväällä.
90-vuotsijuhlatoimikunta etenee työssään luodakseen juhlakokouspäivästä 20. lokakuuta 2012 jäsenille antoisan tapahtuman. Päivä on siis syytä jo nyt merkitä muistiin.
Förbundets medlemsregisterarbete har fortsatt och kommer att underlätta kommunikationen speciellt mellan förbundet och lokalföreningarna. CIR och lokalföreningarnas
medlemmar har bildat ett välfungerande nät för internationella ärenden. Förslag till
eventuell anskaffning av seniorlägenheter förväntas från lokalföreningarna. Manuset
till FKAF:s historiaverk skriven av Maritta Pohls blir färdigt t.o.m. årets slut och utges i
början av våren 2013.
Toivon meille kaikille menestystä UWE-konferenssin toteuttamiseksi ja työn palkitsemiseksi rivijäsentenkin runsasta osallistumista sekä konferenssiin 7.-10.6. Rantapuiston kongressihotellissa Vuosaaressa että 90-vuotisjuhlallisuuksiin syksyllä Helsingissä.
Jag hoppas framgång till oss alla både i förberedelsearbetet till UWE konferensen i
Strandparkens kongresscentrum i Nordsjö i Helsingfors med rikligt deltagande av även
radmedlemmarna den 7-10.6.2012 samt i FKAF:s 90 års jubileum den 20 oktober 2012
också i Helsingfors.
Ritva Tammivaara
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Paikallisyhdistysten kummit vuonna 2012
Paikallisyhdistykset (19)
Helsinki, Jyväskylä
Helsingfors, Vasa
Hyvinkää
Pori, Rauma
Espoo-Kauniainen, Heinola
Turku
Salo, Åboland
Kajaani
Oulu
Lahti, Lappeenranta
Tampere
Valkeakoski
Vantaa

Keskushallituksen jäsen
Helena Pettinen
Siv Dahlin Jansson
Marja Liisa Toivanen
Liisa Luomanen
Rm von Weissenberg-Hartiala
Ritva Tammivaara
Gun-Britt Brunström
Aune Kariluoto
Jaana Tähtinen
Ritva Salmi
Mirja Saarni
Auli Ojala
Sirkka Oksanen

Keskushallituksen
henkilövalinnat
vuosikokouksessa
Helsingissä 20.10.2012
Suomen Akateemisten Naisten Liiton
keskushallituksesta ovat erovuorossa
vuoden 2012 päättyessä ensimmäisen
kautensa jälkeen

KUTSU

Suomen Akateemisten Naisten
Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry täyttää
90 vuotta tänä vuonna. Juhlimme
sitä Helsingissä järjestämällä:
perjantaina 19.10.12 klo 17–20
Colloquim –seminaarin Korkeakoulutus tienä johtajuuteen.
Luennoitsijat ovat varadekaani
Rebecca Piekkari, toimitusjohtaja Helena Hiila-O’Brien ja
vararehtori Helena Karento.

puheenjohtaja Ritva Tammivaara
jäsen Mirja Saarni
CIR Marja Liisa Toivanen
jäsen Riittamaija von Weissenberg-Hartiala

lauantaina 20.10.12 on
juhlavuosikokous ja iltajuhla.

Sääntöjen 9. pykälän mukaan paikallisyhdistysten tulee lähettää 30.6.2012
mennessä ehdotuksensa puheenjohtajaksi ja jäseniksi kaudeksi 2013–2015.

Sokos Hotel Presidentistä ja
Vaakunasta sekä Hotel Helkasta
on varattu huoneita kiintiötunnuksella Akateemiset Naiset.

Vaalikomitean muodostavat Raija Sollamo, Vantaa, Helena Pettinen, Helsinki ja
Anna-Maija Sjöberg, Espoo-Kauniainen

Seuraavassa Minervassa ovat
tarkemmat tiedot. Varaa nyt
juhlapäivät kalenteristasi.
Ystävällisin terveisin Colloquimja juhlajärjestelytoimikunnat
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Jaana Tähtinen,
Oulun Akateemiset Naiset ry:n jäsen
keskushallitukseen uutena jäsenenä
Olen Oulun yliopiston markkinoinnin professori ja ollut mukana Akateemisten naisten toiminnassa Oulussa vuodesta
2002. Sain kimmokkeen liittyä järjestöön alma materissaan
eli Turun kauppakorkeakoulussa työskentelevältä paikallisen
yhdistyksen jäseneltä, joka vakuutti että siellä on kivaa! Koska
väittelyn jälkeen aikaa tuntui olevan iltaisin, sai OAN minusta uuden jäsenen. Kävin hyvin ahkerasti kokouksissa ja varmaan sen takia tulin kutsutuksi hallitukseen muistaakseni jo
vuonna 2003. Toimin myös yhdistyksen varapuheenjohtajana
viisi vuotta. Tuona aikana kävin mm. yliopistolaisille tarkoitetun nettisivujen tekokurssin, jonka opein sitten tein Oulun
yhdistykselle sen ensimmäiset nettisivut. Yhdistyksemme vuonna 2008 ilmestyneessä
30-vuotishistoriikkityössä olin myös mukana. Tämän aktiivisen kauden aikana tulin valituksi vakinaiseen professuuriin ja sen mukana työn vaatimukset yliopistossa alkoivat
kuitenkin painaa ja oli aika päästää muita jäseniä hallitukseen vuonna 2009.
Olen siis valmistunut ekonomiksi 80-luvun lopulla. Ennen yliopistouraani ehdin työskennellä teknologiateollisuuden markkinoinnissa, mainostoimistotyössä, kauppaopettajana, lähidemokratiayhdyshenkilönä ja Tiedekeskus Tietomaan johtajana. Olen tehnyt
tutkijaopettajan töitä myös Suomen ulkopuolella; Uudessa Seelannissa, Ranskassa,
Englannissa ja juuri nyt Ruotsissa, Uppsalassa, jonne palaan syksyllä. Silloin aloitan
ensimmäisen pitkän tutkijavaihtoni - elokuusta jouluun! Tutkimusta olen tehnyt monitieteisessä ympäristössä sekä humanististien että teknisten, luonnon- ja kasvatustieteiden tutkijoiden kanssa. Olen luonteeltani varsin varsinaissuomalainen, vaikka puheessa
kuuluu jo Oulun murre, yli 20 vuoden harjoittelulla saavutettu. Vapaa-aikana kirjoitan
proosaa, kävelen koiran kanssa pitkiä lenkkejä ja tanssin omaksi ilokseni.

Terveisin,
Jaana

Uusin julkaisuni tunteista liikesuhteissa:
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0019850111000897

prof.
Markkinoinnin yksikkö,
PL 4600,
90014 Oulun yliopisto,
08 553 2586, 040 5238528

ja pk-yritysten brändäyksestä:
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0019850111001337
www.taloustieteet.oulu.fi
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CIR: nurkka
Hyvä lukija, bästa läsare
Talven pakkaset eivät ole
tutustumaan kansainvälisen
purreet akateemisten naiskeskusjärjestömme IFUW:n
ten toimintaan. Päinvastoin,
(International Federation of
se mistä moneen otteeseen
University Women) sivuihin.
on puhuttu, on nyt totta.
Viime syyskaudella sivuilla
Kansainvälisten
asioidenkäytiin keskustelu äitiys- ja
kin hoito on helpottunut
vanhempainvapaista
sekä
kun toimistossa työskentelastenhoidosta. Keskustelu
lee Henna-Maija Syrjäjän
oli hyvä muistutus suomaohella toinenkin nuori nailaiselle osanottajalle. Näin
nen, FL Susanna Sulkunen
hyväosaisia ovat vain harvat
työelämävalmenettavana.
ja näin tasaisesti eivät edut
Hänellä on kaksi tärkeää
yleensä kohdennu. KeskusMarja Liisa Toivanen
ja toimintaamme edistätelun tiivistelmä löytyy sivää tehtävää: valmistella
vulta http://www.ifuw.org/
UWE:n kesäkonferenssia ja päivittää jädocs/maternal-health-final-summary.pdf.
senrekisterimme niin, että siitä hyötyvät
Seuraavan keskustelun aihetta en vielä
sekä paikallisyhdistykset että Liiton toitiedä. Joka tapauksessa kaikki jäsenet
misto.
voivat halutessaan osallistua. IFUW:n siUWE:n (University Women of Europe)
vuilta voi myös seurata, mitä edustajamkonferenssivalmistelut etenevät kovaa
me tekevät YK:n elimissä.
vauhtia ja kotisivuille, www.uwe2012.net
Yhdistyksiin on liittynyt uusia nuoria
tulee päivittäin uutta tietoa. Huomaathan,
jäseniä. Nuori tarkoittaa tässä yhteydesettä nyt on aika ilmoittautua. Lähialueelsä alle 40 -vuotiaita. Heille sivuilta löytyy
ta tulevat eivät ehkä varaa hotellimajoiaivan oma nurkka Young Members Nettusta, vaikka antaisihan pitkä viikonloppu
work. Lisätietoa saa sivulta http://www.
Rantapuiston palveluista nauttien myös
ifuw.org/resources/networks/
virkistävän katkon arkeen.
Kevään tärkeisiin tapahtumiin kuuluu
Konferenssiin liittyy muitakin mukavia
myös YK:n CSW (Commission on Status
asioista jäsenille kuin hienot luennot. Kyof Women) –kokous New Yorkissa helmisele paikallisyhdistyksesi puheenjohtajalmaaliskuun vaihteessa. Tämän vuoden
ta konferenssia sponsoroivine tarjoamia
teema on maaseudun naisten elinolosuhetuja: Viking Linen lahjakortteja, joilla
teiden parantaminen.
pääset edullisesti Tukholmaan tai MatCSW on ECOSOCin (Yhdistyneiden
kapojat-toimiston jäsenillemme antamaa
Kansakuntien talous-ja sosiaalineuvosalennusta Euroopan matkoista.
ton) alainen elin, jonka tavoitteena on
Saattaa olla, että kaikki tulijat eivät
tasa-arvon ja naisten aseman edistämimahdu kokoushotelliin. Lahden kokouknen maailmanlaajuisesti. Vuosittaisessa
sessa jo mainittiin perhemajoitus. Parkokouksessa eri valtioiden ja ECOSOCin
haimmillaan se toimii kaksisuuntaisena
kuuluvien kansalaisjärjestöjen edustajat
myös kotimaisten osanottajien kesken.
kokoontuvat arvioimaan tehtyä ja tekeSusanna Sulkuselle (info@uwe2012.net)
mään päätöksiä uusista toimintatavoista.
voit ilmoittaa jos a) toivot perhemajoitusSANL on edustettuna keskusjärjestönsä
ta tai b) tarjoat (pääkaupunkiseudulta)
IFUW:n kautta. Julkilausuma, jonka voit
yösijan korvauksetta .
lukea blogisivultamme (akateemisetnaiOlen aikaisemminkin houkutellut Sinua
set.blogspot.com) on siis myös meidän
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tänä vuonna lähettäneet omaa edustajaa seminaariin, mutta panoksemme näkyy mm. siinä, että tilaisuus
on kansainvälisen liittomme oheistapahtumakirjasessa ja nettilistassa.
Olen kuun lopussa lähdössä ensimmäisen kerran seuraamaan IFUW:n hallituksen ja komiteoiden kokousta kolmeksi
päiväksi Geneveen. Kokemuksista kuulet
seuraavassa Minervassa ja toivottavasti
ehdin myös kirjoittamaan siellä kuulemastani blogi -sivuillemme,
akateemisetnaiset.blogspot.com.

kannanottomme. Me uskomme, että tyttöjen koulutus on avain tasa-arvoisempaan maailmaan.
Meidän eli SANL:n panos näkyy erityisesti seitsemännessä Helvi Sipilä -seminaarissa, joka on yksi akateemisten
naisten oheistapahtumista. Aloite seminaareihin lähti aikoinaan SANL:stä, edellisen CIRin Leena-Maija Laurėnin loistavasta ideasta. Seminaarit on toteutettu neljän
muun suomalaisen järjestön kanssa .
Teemana tänä vuonna on She says
YES to Economical Empowerment.
UWE:n konferenssin vuoksi emme

MONIPUOLINEN
MATKAPOJAT
Matkoja Baltiaan, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja Karibialle...
Lähde Matkapoikien
opastetulle kiertomatkalle
Eurooppaan!
Barcelona ja Costa Brava,
Slovenian ja Kroatian helmet,
Tarujen Skotlanti, PohjoisItalian järvet ja Venetsia
sekä monia muita upeita kohteita.

Suomen
A
Naisten L kateemisten
saat alen iiton jäsenenä
n
matkoista usta kiertomme Eu
rooppaan
-30

e/henkilö.

Kaikki kiertomatkamme ja lisätiedot
www.matkapojat.fi/kiertomatkat

Varaukset myyntipalvelustamme 010 2323 200
Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min, matkapuhelimesta + 14,9 snt/min. Palvelumaksu 10€/tilaus. KUVI4808/04/MjMvU SMAL 109395
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UWE-konferenssi kokoaa akateemiset naiset
Vuosaaren Rantapuistoon kesäkuussa
Kävimme tammikuussa keskustoimiston väen kanssa katsastamassa University Women of Europe -konferenssimme
tilat Helsingin Vuosaaressa. Kokoushotelli Rantapuiston valtti on sen luonnonläheinen sijainti upeine saaristolaismaisemineen. Luontoa on hyödynnetty hienosti myös hotellin arkkitehtuurissa ja
sisustuksessa. Kokoustiloja ja ruokasalia
hallitsevista suurista ikkunoista tulvi runsaasti valoa, joka pehmensi kauniisti huoneiden puu- ja kivipintoja. Kevään lähestyessä valon määrä kasvaa hitaasti mutta
varmasti, ja voimme kesäkuussa odottaa
konferenssiimme vieläkin vaikuttavampaa luonnonvalaistusta!
Paikan päällä pohdimme hotellin henkilökunnan kanssa konferenssin käytännön ratkaisuja. Niistä yksi tärkeimpiä
on viikonlopun menu. Yli sadan ihmisen
joukkoon mahtuu monenlaisia erityisruokavalioita, mutta niiden yksityiskohtainen etukäteiskartoitus sekä Rantapuiston
laaja buffet-valikoima takaavat sen, että
kaikki konferenssivieraat pääsevät osalliseksi herkuttelusta.
Konferenssin ohjelmaan on varattu
hyvin aikaa yhdessäoloon ja rentoutumiseen, uusien ja vanhojen ystävien tapaamiseen. Torstai-iltana kokoonnumme
Helsingin kaupungin järjestämälle vastaanotolle, josta suuntaamme Etu-Töölöön Temppeliaukion kirkkoon nauttimaan
urkuri Tapio Tiitun konsertista. Konsertti
kallion sisään rakennetussa kivikirkossa
tulee olemaan elämys!
Perjantai- ja lauantai-illoiksi meille on
varattu Rantapuistossa viisituntiset saunavuorot, joiden aikana jokainen ehtii
halutessaan käydä myös pulahtamassa
läheisessä meressä.
Hienojen puitteiden ja hemmottelun
lisäksi UWE-konferenssi tarjoaa myös
kiinnostavaa asiaa. Perjantaipäivän luennoitsijoiksi ovat varmistuneet kansainväli-

Rantapuiston kokoustilat ovat valoisia kokoontumispaikkoja.

Rantapuiston auditorioon mahtuu yli 250 henkeä
kuuntelemaan perjantaipäivän luennoitsijoita. Luentojen jälkeisille keskusteluryhmille on varattu erilliset tilat.
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Valoisan ja vehreän luonnon läheisyys virkistää myös illallisella.

Konserttisalina erittäin suosittuun Temppeliaukion
kirkkoon mahtuu enimmillään 940 henkeä. Kuva:
Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston
materiaalipankki / Markku Juntunen.

Rantapuiston buffet-pöydän värikäs kattaus on ilo silmälle ja hellä vatsalle.
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sissä oikeuslääketieteellisissä
tehtävissä ansioitunut professori Helena Ranta, levon
merkityksestä
aivotyöskentelyssä paljon puhunut aivotutkija, professori Kiti Müller
sekä ihmiskaupan vastaisesta
työstään palkittu vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.
Luentopäivän neljäs nimekäs
puhuja varmistuu hänkin lähiviikkoina.
Luentojen
herättämistä ajatuksista keskustellaan
luentojen jälkeen kokoontuvissa keskusteluryhmissä.
Perjantai-iltapäivällä kokoontuvat myös workshopit, joissa
pohditaan niin määräaikaisia
työsuhteita, UWE:n tulevaisuutta kuin pohjoismaista yhteistyötäkin. Itse olen erityisen kiinnostunut kuulemaan,
mihin suuntaan haluatte liiton kansainvälistä toimintaa
kehittää. Samasta teemasta voinemme keskustella lisää vielä myös lauantaisessa
UWE:n vuosikokouksessa.
Niille SANL:n jäsenille, jotka eivät
pääse paikalle lauantaina, on tarjolla erillisiä, 50 euroa maksavia perjantailippuja,
joita voi tiedustella liiton keskustoimistosta. Huomatkaa myös, että torstainen urkukonsertti on kaikille jäsenillemme avoin
ja ilmainen.
Sunnuntaina pakkaamme kimpsumme
ja kampsumme, mutta ennen kuin hyvästelemme toisemme, ehdimme käydä
ihastelemassa Carl Ludvig Engelin (1778–
1840) suunnittelemaa Helsingin historiallista keskustaa. Ja jos sää suinkin sallii,
voimme käydä myös Suomenlinnassa ja
nauttia siellä kevyen iltapäiväpiknikin.
Myös Lahden vierailusta on keskusteltu.
Lisäksi olemme hankkineet akateemisille
naisille edullisia pakettimatkatarjouksia
Pietariin, Tallinnaan ja Tukholmaan. Ulkomaiset vieraamme ovat kyselleet myös

Löylyjen jälkeen vilpoisa merivesi virkistää mukavasti.

mahdollisuudesta vierailla kylpylöissä ja
Lapissa, joten jos olet kiinnostunut yhdistämään konferenssin pieneen lomamatkaan, hyvää matkaseuraa löytyy varmasti!
Virallisesti ilmoittautumisia otetaan
vastaan huhtikuun alkuun saakka, mutta
kevät saapuu kuin varkain, joten nyt, arvon naiset, oitis ilmoittautumaan!
Ilmoittautumislomakkeen
löydätte
UWE-konferenssin internetsivulta: http://
www.uwe2012.net/
Tervetuloa viihtymään ja verkostoitumaan!
Susanna Sulkunen
SANL:n assistentti
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Ajattelulle halutaan uusia näkökulmia
Naiset haluavat avartaa ajatteluaan
keskustelemalla eri ammatissa toimivien ”sisariensa” kanssa. Muun
muassa tämä kävi ilmi Tampereen
akateemisten naisten yhdistyksen
uusien jäsenten illassa tammikuun
12. päivänä. Puheenjohtaja Eva Hänninen-Salmelin totesi, että yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa verkkaisasti
- nyt ollaan 90 paremmalla puolella.
Filosofian maisteri Leena Raustia kertoi,
että hän hakeutui yhdistyksen jäseneksi
tutustuakseen eri ammateissa työskenteleviin naisiin, joiden kanssa olisi mielenkiintoista keskustella ajankohtaisista aiheista. ”Eri taustoista olevilla on erilaisia
näkemyksiä, jotka avartavat omaa ajattelua”, täsmentää Leena Raustia.
Leena Raustia on pari vuotta sitten
muuttanut Tampereen seudulle Oulusta.
Hänen varsinaisen työpaikkansa on Helsingissä, joskin hänellä on mahdollisuus
työskennellä myös kotona tai työnantajansa Tampereen työpisteessä. Työhön
ja työmatkoihin on kulunut kuitenkin
niin paljon aikaa, että uuden tuttavapiirin luominen on ollut hidasta. Yhdistystoimintaan osallistumalla hän toivoo nopeuttavansa kotiutumistaan Tampereen
seudulle.

Uusien jäsenten illassa keskustelunaiheet vaihtelivat
lasten nimien alkuperästä uusien jäsenten yhdistyksen toimintaan liittyviin toiveisiin. Kuvassa oikealta
uusi jäsen Leena Raustia, hallituksen jäsen Vuokko
Ylinen ja varapuheenjohtaja Raija Kokko.

versity Women of Europe -vuosikokous,
jonka teema on Women and Sustainabele
Europe, lokakuussa juhlitaan niin ikään
Helsingissä 90-vuotiasta Suomen Akateemisten Naisten Liittoa ja marraskuun
lopulla tavataan jouluaterian merkeissä.

Hallitukseen uusia jäseniä
Tampereen Akateemisten naisten puheenjohtajana jatkaa Eva HänninenSalmelin ja varapuheenjohtajana Raija
Kokko. Muut jäsenet ovat Hely Raivio
(verkkosihteeri), Päivi Mattila-Wiro, Auli
Ojala, Leena Kuupakko (viestintävastaava), uusi jäsen, Vuokko Ylinen, uusi jäsen
sekä Mirja Saarni.
Tampereen Akateemiset Naiset ry on
perustettu vuonna 1949.

Vuoden 2012 alustava ohjelma
Uusille jäsenille esiteltiin myös tulevan
vuoden ohjelmaluonnosta: Tammikuussa
on mahdollisuus osallistua muun muassa
tamperelaisten tiedeyhteisöjen järjestämään Valoa pimeyteen -tapahtumaan,
helmikuussa keskustellaan aiheesta Terveyttä edistävät rakennukset, maaliskuun
viimeisenä päivänä tutustutaan oppaan
johdolla Ateneumin Carl Larsson -näyttelyyn, huhtikuussa keskustellaan yhdistyksen jäsenten väitöskirjoista, toukokuussa
vieraillaan Varalassa teemalla Varala ja
naiset. Kesäkuussa Helsingissä on Uni-

Lisätiedot
Kuukausiohjelma: http://www.tanry.com/
tapahtumia.
Valoa pimeyteen, tiede parantaa maailmaa
-tapahtuma: http://www.uta.fi/valoa
Leena Kuupakko
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BERLIINI 2012 – Euroopan voimakeskus
FT,KL Auli Ojala, keskushallituksen jäsen 2012 alusta
Pari vuotta jatkunut eurokriisi on muuttanut Euroopan painopisteitä. Aikaisemmin EU:n veturiparina kilpailivat Saksa ja
Ranska. Edellinen taloutensa ja kokonsa
perusteella ja jälkimmäinen sekä kokonsa että ennen kaikkea ranskalaisuutensa
perusteella. On muistettava, että Ranska
sentään ajoi EU:n pääkaupungin ranskankieliseen Brysseliin ja sai vielä kakkoskeskuksen omalle maalleen Strasbourgiin,
mistä tietysti on aiheutunut EU:lla paljon
ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa alituisten muuttojen vuoksi. Iso-Britannia
olisi varmaan sodanjälkeisen asemansa
vuoksi ollut vähintään kolmantena jalkana
tässä pelissä, mutta se on vaan katsellut
Atlantin taakse ja pikemmin eristäytynyt
kuin osallistunut.
Berliini on taas tänään Saksan pääkaupunki oltuaan yli 50 vuotta jaettuna
miehityssektoreihin, joista merkittävin
oli jako länteen ja itään. Se ei myöskään
tuona aikana ollut Saksan pääkaupunki, vaan joutui tunnustamaan pikkuisen
Bonnin hallintokeskukseksi. Yhdistyminen
palautti sille sen oikean aseman Saksan
pääkaupunkina.
Yhdistymisen jälkeenkin Berliini on
puoli miljoonaa asukasta pienempi kuin
100 vuotta sitten. DDR-vaiheen jättämät
jäljet näkyvät monessa, ja Berliinissä
on siksi moninkertaisesti korkeakouluja,
teattereita, oopperoita ja vähän kaikkea mahdollista. Maahanmuuttajia on
enemmän kuin maassa keskimäärin, samoin työttömiä ja heikosti koulutettuja.
Toisaalta päällekkäisyys luo kilpailua ja
monimuotoisuutta. Näin katsoi mm ensimmäinen lähetystösihteeri Jukka Nikulainen Suomen Berliinin suurlähetystöstä.
Hänen erityisalueitaan lähetystössä ovat
elinkeinopolitiikka sekä talous- ja rahoituskysymykset. Suomen ja Saksan kaupan kehitys kuuluu Nikulaisen seuraamiin
asioihin. Luonnollisesti tähän liittyvät
myös EU-asiat.

Berliini
saa
tänä vuonna uuden
suurlentokentän BBI eli
Berlin-Branderburg International, mikä nostaa
sen kansainvälisissä yhteyksissä omalle tasolleen.
Nykyinen
pääkenttä Tegel
suljetaan, samoin kuin nykyinen Schönefeldt, joka on keskittynyt lähinnä halpalentotoimintaan. Jo aikaisemmin on
päätetty sulkea Berliinin perinteisin lentokenttä Tempelhof, mikä olikin jäänyt hankalaan asemaan asutuksen laajentuessa.
Uusi BBI-terminaali ja toinen kiitorata
on rakennettu vielä toiminnassa olevan
Schönefeldtin yhteyteen. Kolmen ja puolen miljoonan asukkaan pohjoinen Saksan
pääkaupunki on Nikulaisen mukaan edullinen, iso ja luova. Se on parhaimmillaan
Suomen kannalta kiinnostavilla IT- ja
Web-aloilla.

Pohjoismaiden yhteinen
lähetystökompleksi
Suomen suurlähetystö palasi syksyllä
1999 Bonnista Berliiniin entiseen osoitteeseensa, jolloin otettiin käyttöön yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa
rakennettu yhteinen suurlähetystökompleksi , josta on samalla tullut yksi kaupungin nähtävyyksistä. Suurlähetystö
on osa Suomen ulkoasianhallintoa ja sen
tehtäviin kuuluu Suomen kansallisten
etujen edistäminen Saksassa. Lisäksi se
huolehtii Suomen, ja Saksan diplomaattisista suhteista pitämällä yhteyttä Saksan
hallitukseen ja viranomaisiin. Suurlähetystö seuraa Saksan ulko- ja sisäpolitiikkaa. Lähtökohdan toiminnalle muodostaa
nykyisin maiden EU-jäsenyys ja pyrkimys
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unionin kehittämiseen. Poliittisia tehtäviä suurlähetystössä hoitaa suurlähettiläs
Päivi Luostarinen apunaan ulkoministeriön lähettämät virkamiehet sekä palkattu
henkilökunta, yhteensä kolmisenkymmentä työntekijää. Suomen ensimmäinen naissuurlähettiläs oli viisikymmentä- ja kuusikymmentälukujen vaihteessa
Oslossa toiminut Tyyne Leivo-Larsson.
Ensimmäistä kertaa Suomella on tänään
naissuurlähettiläs myös Yhdysvalloissa.
Kaikkiaan naispuolisten suurlähettiläiden
osuus on kolmenkymmenen prosentin
luokkaa.

nousevat taloudet ovat Saksan tärkeitä
kauppakumppaneita, yltää Suomi Saksan
20:nneksi tärkeimmäksi kauppakumppaniksi. Suomen ja Saksan kauppa väheni vuodesta 2008 kolmanneksen, mutta
palautui sitten nopeasti lähes entiselle
tasolleen. Vuoden 2011 tullihallituksen
tilastojen mukaan Saksan osuus Suomen
ulkomaankaupasta on pudonnut 11 %:n
paikkeille eli alimmilleen Saksojen yhdistymisen jälkeen. Parhaimmillaan Saksan osuus Suomen kauppavaihdosta oli
1990-luvun alussa yli 16 %. Vienti Saksaan nousi tammi-syyskuussa runsaaseen 4,2 miljardiin euroon. Metalliteollisuuden viennin arvo kasvoi selvästi, kun
taas autojen ja puhelinlaitteiden vienti
jatkoi jyrkkää laskuaan. Tuonti kohosi
lähes 5,6 miljardiin euroon. Vahvimmin
kasvoi autojen ja koneiden tuonti. Sähkötekniikan tuonti sen sijaan jäi hieman
pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Saksa on silti Suomen
kolmanneksi tärkein kauppakumppani,
ja sen edellä ovat vain Venäjä ja Ruotsi,
toteaa lähetystösihteeri Nikulainen. Suhdannepoliittisesti Suomi seuraa Saksan
kehitystä pienellä viiveellä.

Saksa – Suomen tärkeä
kauppakumppani
Suomen ja Saksan kaupallis-taloudellisten suhteiden kehittäminen on keskeinen
osa suurlähetystön toimintaa. Saksa on
Suomen merkittävimpiä kauppakumppaneita. Saksan kilpailukyky on Nikulaisen mukaan tällä hetkellä erinomainen,
mistä johtuu mm. 2000-luvun alun työelämäuudistuksista ja maltillisesta palkkapolitiikasta. Ns. minityöt ja euron työt
laajensivat työllistymismahdollisuuksia.
Saksa selvisi vuoden 2008 taloudellisesta notkahduksesta erittäin nopeasti, kun
valtio päätti osaltaan työntekijöiden palkkauksesta ja mahdollisti lyhennetyt työajat. Siten mahdollistettiin osaavan työvoiman pitäminen yrityksissä. Näin Saksa
pääsi heti nousukauden koittaessa uuteen
vauhtiin täysitehoisesti, kun työvoima oli
tallella. Pohjat menestykselle luotiin siis
jo Schröderin kaudella.
Vaikka työllisyystilanne Saksassa on
tänäänkin ensimmäisen lähetystösihteeri
Nikulaisen mukaan hyvä, on 6 % työvoimasta (yli 2,7 miljoonaan henkeä) työttömänä. Vaikeassa euron kriisiin liittyvässä
taloustilanteessa ennakoidaan Saksassa
kolmen prosentin kasvua vielä tälle vuodelle 2012, mutta nollakasvua ensi vuodelle. Kaikki riippuu tietysti euroalueen
kriisin vaikutuksesta, katsoo Nikulainen.
Vaikkakin Kiina ja Intia ja Aasian ns.

Suomen koulutus tunnetaan
Saksassakin Pisa-tutkimusten vuoksi
Suomi tunnetaan Saksassa tietysti Nokiasta ja monista menestyneistä yrityksistään, mutta yhä enemmän myös ns.
Pisa-tutkimusten jatkuvasti hyvistä tuloksista. Saksassa koulutusjärjestelmän
kehittämistä
vaikeuttavat
Nikulaisen
mukaan liittovaltiojärjestelmä ja osavaltioiden itsenäisyys koulutuksen kehittämisessä. Saksassa näyttää olevan
niin, että koulutusjärjestelmä sulkee jo
varhain oppilailta mahdollisuudet linjan
vaihtamiseen ja vaikeuttaa jatko-opintomahdollisuuksia tulevaisuudessa. Saksan
erityispiirteitä ovat hyvät tavat, kohteliaisuus sekä perinteiden kunnioittaminen
kaikessa kanssakäymisessä. Tittelit ovat
tärkeitä ja niitä käytetään. Naiset ovat
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Saksassakin yhä enemmän mukana työelämässä, mutta perinteiset roolit ovat
edelleen vahvasti näkyvillä miesten ja
naisten suhteissa. Liittokansleri Angela
Merkel on kuitenkin hyvä esimerkki naisten noususta myös Saksan politiikassa ja
vähitellen myös elinkeinoelämän piirissä.
Niin Saksassa kuin Suomessakin harjoitetaan mittavaa alue- ja rakennepolitiikkaa, mikä vaihtelee eri alueilla: esimerkiksi Ruhrin alue hiilikaivoksineen on
kokenut mittavan rakennemuutoksen.
Saksojen yhdistyminen puolestaan on

ollut äärettömän kallista ja maksanut jo
arviolta 2000 miljardia kertoo ulkoasiansihteeri Nikulainen lopuksi.

Bästa vänner,

ten ger oss gemenskap och vi får insikt i
många intressanta ämnen.
Det skulle vara viktigt att utveckla ett
starkare utbyte mellan den lokala och den
nationella och även internationella verksamheten. Strävan till en bättre kontakt
är positiv och många förändringar har
gjorts, men intern kommunikation är en
stor utmaning i alla organisationer. Det är
dock naturligt för oss idag, inom alla yrken och alla områden, att jobba inom nätverk och tänka globalt. Det gör det möjligt
att delta och även påverka, samt ger ett
bredare perspektiv för fortsatt utveckling,
vilket är absolut nödvändigt idag.
Därför hoppas jag att så många som
möjligt deltar i UWE konferensen 7-10.6,
när den nu ordnas i Helsingfors. Programmet hittar ni på www.uwe2012.
net. SANL-FKAF är med sina dryga 1000
medlemmar efter Nederlandet det näst
största förbundet i Europa. Under konferensen ordnas också en workshop för det
Kvinnliga Akademiska Nordiska Nätverket som vi var med och grundade 2007.

Lähteet:
Tullihallituksen tilastot 2011.
Lähetystösihteeri Jukka Nikulaisen
haastattelu 3.1.2012 Suomen Berliinin
suurlähetystössä.
Haastattelija Auli Ojala vieraili vuodenvaihteessa (2011–2012) Berliinissä
tapaamassa tutkijakollegoitaan.

Då jag i januari blev uppmärksammad genom ett varmt tal av ordföranden, samt
fick även förtjänsttecken, adress och
blommor, kände jag mig både hedrar och
glad. Tack för det! Men det väckte också
en hel del minnen och reflektioner från
mina åtta år i centralstyrelsen. Det har
naturligtvis lett till en vidare insikt i den
nationella och internationella verksamheten men också betytt många utmaningar
och gett möjlighet att bekanta sig med
helt nya saker.
Styrkan i förbundet baserar sig dock
på verksamheten på den lokala nivån.
Inom den lokala verksamheten avspeglas
den insats, som den enstaka medlemmen
gör och lokala intressen kan bevakas. På
flera orter görs också samarbete mellan
olika kvinnoorganisationer för olika evenemang och ändamål. En rolig, personlig
detalj är att det är nästan på dagen 20 år
sedan jag blev medlem i Kvinnliga Akademiker i Åboland rf. De första mötena var
mycket givande och jag var imponerad
av de många erfarna och starka kvinnor
från olika yrkesgrupper. Några grundande
medlemmar var aktiva då ännu och deras
berättelser från studietiden på 30-talet
var fängslande. Den lokala verksamhe-

Med vänliga hälsningar och önskan om ett
gott samarbete även i fortsättningen
Carita Martin
centralstryelsemedlem 2004-2005,
viceordförande 2006–2011
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Verkkosivut turkulaisille
tietotaitotalkoiden avulla
Turun Akateemisten Naisten hallituksessa olimme jo pitkään puhuneet siitä, että
meidän pitäisi päästä nykyaikaan, saada
verkkosivut. Viimein vakuutuimme siitä,
että pelkkä puhuminen asiasta ei riitä. Oli
ryhdyttävä toimeen. Liiton koordinaattorilta, Henna-Maija Syrjälältä saimme vinkin EU:n rahoittamista Tietotaitotalkoista,
joiden avulla voisimme itse, luotsien avulla, oppia tekemään kotisivut ja päivittämään niitä. Opetus olisi ilmaista ja kaiken
lisäksi saisimme muonituksen ilmaiseksi.
Itse piti ruoka kuitenkin laittaa! Talkoiden
keston piti olla 12 tuntia ja osallistujina
pitäisi olla kymmenen 15-64-vuotiasta, lisäksi voi olla vanhempia. Ikärasismia!
Moni asia mietitytti aluksi. Saisimmeko kokoon vaaditut kymmenen tai lähes
kymmenen henkilöä, jotka meidän senioripainotteisessa yhdistyksessämme olisivat kiinnostuneita asiasta? Jaksaisimmeko
puurtaa vaadittavat 12 tuntia tietokoneen
ääressä? Olimme saaneet viime vuoden aikana nuorempia ja ATK-taidoiltaan parempia jäseniä hallitukseen, mikä oli A ja O
hankkeessamme, koska he voivat tulevaisuudessa päivittää sivuja. Lisänä oli lisäksi
tuttujamme, jotka eivät vielä olleet jäseniämme. Ei tarvinnut turvautua hallituksen
jäsenten varamiehiin ja varapoikiin. Meitä
oli lopulta kymmenen ikäkriteerit täyttävää ja lisäksi kolme yli-ikäistä.
Seuraava purtava pähkinä oli sellaisten tilojen löytäminen, joissa olisivat nettiyhteydet ja ruoanlaittomahdollisuudet.
Meille ehdotettiin yhdistysten tiloja ja oppilaitosten luokkahuoneita. Lopulta ymmärsimme, että nettiyhteydeksi riittäisi
mokkula. Niitäkin, samoin kuin läppäreitä
ja jakorasioita luotseillamme oli varalle.
Sitten keksin, että talkoot voitaisiin järjestää kotonani. Se osoittautuikin toimivaksi ja viihtyisäksi ratkaisuksi.
Ruoasta päättäminen, ruoan ja muun
tarjoilun
valmistaminen/järjestäminen

kevensi myös onnistuneesti työskentelyä,
puhumattakaan ruokaviinistä. Ruoan ja
viinit kustansi Sitra! Ensimmäisen päivän
päätteeksi teimme kauppalistan, ja pojat
kävivät lauantaiaamuna kaupassa.
Luotsit, AMK:sta valmistuneet ja erityisen luotsikoulutuksen saaneet nuoret
miehet osasivat luoda rennon tunnelman
ja samalla pitää huolta tehtävän suorittamisesta. He neuvoivat ja kiperän paikan
tullen tarttuivat puikkoihinkin. Verkkosivujen sisällön tuottaminen oli alkuun jaettu työryhmille. Videotykillä luotsit näyttivät tuotoksia ja niitä yhdessä pohdittiin.
Valtaosa meistä opiskelijoista keskittyi
verkkosivujen tekniikan oppimiseenkin.
Sallittua oli myös paneutua enemmän
keittiötöihin.
Summa summarum, verkkosivut tulivat tehdyiksi ja meillä oli mukavaa. Yhdessä tekeminen innosti ja yhdisti. Tilaisuudessa kaksi osallistujaa ilmoitti
haluavansa Luetaan yhdessä -hankkeeseen opettajiksi.
Suosittelen Tietotaitotalkoita muillekin
yhdistyksille, joilla ei vielä ole verkkosivuja. Kiirettä on syytä pitää, sillä projekti
loppuu toukokuun lopussa.
Päivi Lehtinen
Turun Akateemiset Naiset
www.tietotaitotalkoot.fi
Tietotaitotalkoot ovat Tietotekniikan liiton
3-vuotinen hanke.
Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöille viestinnälliset käytännöt,
jotka jatkuvat hankkeen jälkeen. Projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Talkoista on tehty esimerkkimoduleita,
joista voit tarkemmin tutustua talkoiden
aikarajaan. Itse talkoisiin ja sen periaat14

teisiin voit tutustua talkootuutin avulla.
Talkoojulisteesta ja Talkoolaisen uutiskirjeestä näkee myös hyvin talkoiden perusperiaatteet
Jos olet kiinnostunut järjestämään yhteisösi kanssa talkoot tai järjestöllesi luot-

sikoulutusta, ota yhteyttä! Liisa Kirves
liisa.kirves@gmail.com tai
Marja-Liisa
(Maija) Viherä, sähköposti maijav@mac.
com

Naisjärjestöjäsenyys tarjoaa
muutosvoimaa ja vertaistukea
Keskiviikkona 29.2.2012 YK:ssa jo
seitsemännen kerran pidettävän Helvi
Sipilä -seminaarin kunniaksi Minerva
julkaisee juttusarjan järjestöistä, joiden kanssa SANL on vastannut kyseisen seminaarin järjestämisestä. Sarjan ensimmäisessä osassa esitellään
Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL)
sekä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja pohditaan pääsihteeri Leena
Ruusuvuoren ja Johanna Pakkasen
kanssa sitä, mikä saa sadat tuhannet
suomalaiset naiset innostumaan järjestötyöstä aina vain uudelleen sukupolvesta toiseen.

omaa diskurssiaan käyttävien tutkijoiden
ja meidän käytännön tasa-arvotyön tekijöiden välillä, Pakkanen kiittelee.
Sekä NJKL että NYTKIS ovat katto-organisaatioita. Käsite on hieman hämäävä,
sillä se tuo helposti mieleen organisatorisessa yhteydessä toisiinsa olevan emojärjestön ja sen eriytyneet osastot. Mielikuvaa elimellisestä yhteydestä vahvistaa
myös se seikka, että molempien kattoorganisaatioiden puheenjohtajuuksia vetää vuorollaan joku sen jäsenjärjestöistä.
Vuonna 2012 NYTKISin puheenjohtajajärjestö on NJKL ja NYTKISin hallituksen puheenjohtajana toimii NJKL:n hallituksen
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila.
Todellisuudessa mitään organisatorista yhteyttä näiden kahden järjestön välillä ei kuitenkaan ole. NJKL ja NYTKIS
ovat itsenäisiä, puoluepoliittisesti sitoutumattomia järjestöjä. Myös niiden jäsenjärjestöt vastaavat itse omista linjauksistaan ja toiminnastaan samalla, kun
katto-organisaatiot keskittyvät tukemaan
ja koordinoimaan jäsenjärjestöjen välistä
yhteistyötä. Toki NJKL ja NYTKIS tekevät
myös omina organisaatioinaan yhteistyötä toisten nais- ja kansalaisjärjestöjen
kanssa esimerkiksi seminaari-, koulutusja julkaisutoiminnassa.
Se, mikä erottaa nämä kattojärjestöt
monista jäsenjärjestöistään, on niiden
yhteiskunnallinen aktiivisuus. Sekä NJKL
että NYTKIS ottavat säännöllisesti kantaa
politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja pyrkivät naisnäkökulmallaan

Vuonna 1911 perustettu NJKL vietti näyttävästi 100-vuotisjuhliaan viime vuonna.
Moni meistä muistaa liiton kokoaman hienon Naisten huoneet – 100 vuotta naisten
elämää ja tekoja -näyttelyn, joka esitteli varsin kattavasti NJKL:n ja sen 61 jäsenjärjestön toimintaa. Näyttelystä kiersi
oma versionsa myös maakuntien kirjastoissa.
NYTKIS ry on NJKL:ää tuoreempi tulokas naisjärjestöjen kentällä. Järjestö
perustettiin vuonna 1988 ja siihen kuuluvat NJKL:n lisäksi myös eduskunnassa
edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt, Naisasialiitto Unioni ry. sekä Suomen Naistutkimuksen Seura ry. NYTKISin
pääsihteeri Johanna Pakkanen pitää yhdistelmää onnistuneena. – Naistutkijoiden mukanaolo on todella hyvä asia, koska se luo siltaa akateemisten, usein aika
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edistämään ihmisoikeuksien sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.
Katto-organisaatiot tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja tarjoavat asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.
Siihen nähden, että molempien jäsenjärjestöissä on yli 470 000 naisjäsentä, NJKL ja NYTKIS voisivat olla nykyistä
aktiivisempiakin. Hallinnolliset resurssit
eivät kuitenkaan anna myöten. – Meillä
NYTKISissä on vain kaksi ihmistä töissä,
joten työvoimaresurssimme ovat todella pienet, harmittelee Pakkanen. Myös
NJKL:ssa lisäkädet olisivat tarpeen. – Liitto kaipaa aina jäsenjärjestöjensä asiantuntija-apua eri ministeriöille tehtävien
lausuntojen teossa, linjaa pääsihteeri
Leena Ruusuvuori. Viime vuosina NJKL on
antanut lausuntoja esimerkiksi opetussuunnitelman perusteiden uusintaan ja
hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan liittyen.
Yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen sekä uudistusten ajaminen vetää
monia eri-ikäisiä naisia puoleensa. – Naisaktiivit ovat kiinnostuneita sukupuolten
välisestä tasa-arvosta ja sen kanssa tehtävästä työstä - joko ruohonjuuritasolla
tai sitten lobbaamalla. Ja yksin on hyvin
vaikea lobata mitään, kyllä se kansalaisjärjestöjen kautta yleensä Suomessa
tapahtuu, huomauttaa Pakkanen. Myös
Ruusuvuori näkee yhteiskunnallisen vaikuttamishalun olennaisena syynä naisjärjestöjen olemassaoloon. – NJKL:n hallituksessa on monta sairaanhoitajaa, joilla
on todella vaativa työ, mutta he haluavat
silti työnsä ohella vaikuttaa niihin ongelmiin, joita työssään kohtaavat, kertoo
Ruusuvuori.
Suomi on ottanut edistysaskeleita sukupuolten välisessä tasa-arvossa, mutta
työ on edelleen kesken. – Naisasialiitto
Unioni perustettiin jo 1800-luvun loppupuolella, mutta edelleen monet tasaarvokysymyksistä ovat ratkaisematta.
Näihin kuuluu muun muassa palkkatasaarvokysymys, toteaa Pakkanen.
Joskus yhteiskunnallisen muutostyön
vaatima pitkäjänteisyys voi turhauttaa.

Viime vuosina järjestökentällä on käynyt
jäsenkato, mikä on herättänyt keskustelun järjestötoiminnan murroksesta. Jotkut
kommentaattorit ovat selittäneet muutosta individualismin nousulla sekä ihmisten ajankäytössä tapahtuneella muutoksella. Pakkanen on osittain samaa mieltä.
– Kyllä parikymppisissä naisissakin on feministeiksi identifioituvia, mutta perinteinen järjestötoiminta ei tällä hetkellä vedä
heitä puoleensa syystä tai toisesta, Pakkanen huomauttaa. – Olen ajatellut, että
muutos liittyy pitkälti ajankäytännöllisiin
muutoksiin arjessa. Monissa järjestöissä
on ollut myös hyvin aktiivisesti mukana
opiskelijoita, joilla on varsinkin kalliilla
paikkakunnilla melkoiset paineet valmistua nopeasti samalla, kun he elättävät itsensä käymällä töissä. Opiskelijoilla ei ole
enää samalla tavalla aikaa järjestötoiminnalle kuin aikaisemmin, pahoittelee Pakkanen. – Todennäköisesti kyse on myös
siitä, että aktivismi muuttuu juuri nyt ja
se asettaa järjestöt tilanteeseen, jossa
nekin alkavat pian hakea uusia tuulia toimintaansa, Pakkanen lisää.
NJKL:n hallituksessa on esimerkiksi
monta sairaanhoitajaa. NJKL:n pääsihteeri Leena Ruusuvuori kuitenkin muistuttaa,
että vaikka nuoria jäseniä aina kaivataan
järjestöihin lisää, ovat nykyajan ”mummot” aivan eri tavalla aktiivisia kuin vaikkapa 90 vuotta sitten, jolloin vanhuksen
ikärajaksi määriteltiin 50 vuotta. – Itsekin koen pian 63-vuotiaana olevani kaikkea muuta kuin toimintakyvytön vanhus,
Ruusuvuori naurahtaa.
Ruusuvuori myös uumoilee, että feminismin kipinä iskee voimallisemmin nykynaisiin juuri päälle 30-vuotiaana, jolloin
he ovat saaneet ensimmäiset lapsensa
sekä oman henkilökohtaisen kohtaamisensa siihen saakka näkymättömissä
pysyneeseen lasikattoon. Tässä elämänvaiheessa naisjärjestöjen suoma vertaistuki on erityisen arvokasta varsinkin
niillä aloilla, joissa naiset ovat edelleen
vähemmistöinä. – Yksityiselämän puolelta ei välttämättä saa nykyään saman16

laista henkistä tukea, kun perheet ovat
pienentyneet ja suvutkin aikaisempaa
enemmän maantieteellisesti hajallaan.
Ruusuvuori myös toivoo, että nuoret naiset muistaisivat järjestötyön avaavan uusia mahdollisuuksia myös työelämässä.
– Moni nykyinen suomalainen naisjohtaja
on ollut nuorena voimisteluliiton jäsen.
Järjestötyö ja varsinkin sen hallitusvastuu
käy erinomaisesta johtajakoulutuksesta.
Siinä oppii kuuntelemaan toisia ja tekemään päätöksiä.
Eikä yhteiskunnallista muutosta tarvitse ajaa aina niin ryppyotsaisesti:
kyllähän myös seminaareissa ja kon-

ferensseissa virkistytään ja viihdytään
ystävien kanssa ja puhutaan muustakin kuin yhteiskunnallisista epäkohdista!
Susanna Sulkunen
SANL
Assistentti
Miksi Sinä olet naisjärjestön jäsen?
Koetko, että järjestötoiminta on muuttanut viime vuosina luonnettaan? Voit jakaa ajatuksiasi ja kertoa kokemuksistasi
SANL:n omassa Akateemiset naiset -blogissa.

Luetaan yhdessä -verkosto 2012
Luetaan yhdessä -verkostolle kuuluu hyvää. Sen toiminta laajenee kovaa vauhtia: ryhmiä on jo 24 paikkakunnalla yhteensä 61 ja uusia ryhmiä on suunnitteilla
mm. Kotkaan, Kuopioon ja Raaseporiin.
Verkosto on osoittautunut varsin vetovoimaiseksi sekä vapaaehtoistoimijoille että
opiskelijoille, ja tuonut uusia tuulia myös
akateemisten naisten paikallisyhdistysten
toimintaan. Hyvinä esimerkkeinä tästä
voidaan mainita mm. Kajaani, Lahti, Oulu
ja Turku, missä Akateemisten Naisten yhdistykset ovat onnistuneesti lähteneet organisoimaan toimintaa.
Luetaan yhdessä -verkosto on olennainen osa liiton paikallista kansainvälistä toimintaa, joka edistää maahamme
muuttaneiden naisten osallisuutta ja kotoutumista sekä tarjoaa suomalaisnaisille
mielenkiintoisen ja mielekkään mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja ystävystymiseen toisista kulttuureista tulleiden
kanssa. Verkosto edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja suvaitsevaisuutta,
ja se onkin saanut runsaasti näkyvyyttä
julkisuudessa. Merkittävä huomionosoitus verkoston hyville käytännöille on sille viime vuonna myönnetty Demokratiapalkinto, jonka perustajajäsenet kävivät

vastaanottamassa joulukuussa. Luetaan
yhdessä verkostolle myönnetyn Demokratiapalkinnon, 2.000 euroa, ohjausryhmä on päättänyt käyttää vapaaehtoistoimijoiden palkitsemiseen.
Tammikuun lopulla käynnistyi Helsingissä myös uusi toimintamuoto: Luetaan
yhdessä -verkostosta jalostettu korkeasti koulutetuille suomalaisille ja maahanmuuttajanaisille suunnattu Auroras-verkosto, jonka ensimmäisestä tilaisuudesta
ja tulevaisuudesta kerrotaan tässä lehdessä toisaalla lisää.
Luetaan yhdessä -verkoston perustoiminta on suomen kielen opettaminen, ja
opettajia tuetaan tässä työssä muun muassa seminaarien ja workshopien avulla.
Paikallisia workshopeja järjestetään pitkin
kevättä eripuolilla Suomea, esimerkiksi
Kotkassa, Tampereella, Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Syksyllä järjestetään
totuttuun tapaan valtakunnallinen seminaari, suunnitelman mukaan 17.11.2012
Helsingissä, ja jonka yhtenä aiheena tullee olemaan selkokielisyys. Merkitkää
tämä aika jo kalentereihinne.
Luetaan yhdessä -verkoston toiminta
on vilkasta ja monipuolista, ja sen kehittämisessä toimivat apuna palkattu verkos17

tokoordinaattori sekä eri naisjärjestöjen
edustajista koostuva ohjausryhmä. Kuitenkin paikallinen toiminta, yhdistykset ja
opettajat, ovat avainasemassa käytännön
toiminnan järjestämisessä, laajentamisessa, kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Tähän mielenkiintoiseen ja
palkitsevaan toimintaan tarvitaan kaiken
aikaa uusia vapaaehtoisia ja heidän rekrytointiaan. Akateemisten Naisten paikallisyhdistysten rooli ja koordinointivastuun

ottaminen onkin ensiarvoisen tärkeää
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Tervetuloa kaikki paikallisyhdistykset ja
akateemiset naiset aktiivisesti mukaan
verkoston hyvää lisäävään toimintaan!
Mirja Saarni
ohjausryhmän puheenjohtaja

Ohjelma keväällä 2012
26.3. Yrittäjyys
Toimitusjohtaja Anne Berner, Vallila Interior
Pienyrityskeskuksen koulutussuunnittelija Maija Tamburello
Aalto-yliopisto, Kauppakorkean päärakennus, Runeberginkatu 14-16, klo 17.00
25.4. Media työnhakijan apuvälineenä
Sanomatalon vierailu on siirretty myöhempään ajankohtaan.
Huhtikuun ohjelma nähtävillä nettisivuilla lähiaikoina.

Helsingin Akateemisissa Naisissa puhaltaa näin sydäntalvellakin lämpimän
raikkaat ja uutta luovat tuulet. Hallitus
päätti kokouksessaan perustaa työryhmän
pohtimaan yhdistyksen nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Strategiatyöryhmä onkin pohtinut visioita ja toiminnallisia suuntaviivoja
vuoteen 2017 asti.
Yhdistyksen jäsenillä on nyt konkreettisesti mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteemme. Helsingin yhdistys järjestää ti
20.3. klo 18-20 jäsenillan SANL:n toimistossa, Fredrikinkatu 41 A 8. Tarkoituksena on
tutustua uusiin jäseniin, joita olemme saaneet viime vuoden aikana kolminkertaisen
määrän lähivuosiin nähden. Tutustumisillassa tähtäämme tulevaisuuteen strategiatyöryhmän puheenjohtaja Satu Keiski-Tonin
alustuksen pohjalta. Jos haluat olla yhdistyksen toiminnassa aktiivisemmin mukana,
nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Tule rohkeasti – ikäryhmään katsomatta – kantamaan kortesi kekoon, jakamaan ajatuksia
ja vahvistamaan Helsingin Akateemisten
Naisten asemaa nyky-yhteiskunnan asettamien haasteiden edessä! Ilmoittaudu 15.3.

mennessä sihteeri Henna-Maija Syrjälälle
osoitteeseen: verkostosihteeri@gmail.com.
Upeita naisia monikulttuurisessa
miljöössä
Helsingin Akateemiset Naiset ovat aktiivisesti mukana SANL:n uudessa Aurorastoiminnassa. Auroras on korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden
naisten monikulttuurinen yhteisö. Tapaamisissa vuorovaikutus on kahdensuuntaista: Koulutetut maahanmuuttajanaiset
saavat syventävää tietoa suomalaisesta
työelämästä, parantavat kielitaitoaan ja
mahdollisuuksiaan työllistyä koulutustaan
vastaaviin tehtäviin. Vastaavasti suomalaisilla on tilaisuus tutustua monikulttuurisessa ympäristössä mielenkiintoisiin naisiin ja
tukea heitä omien verkostojensa avulla kotoutumisessa. Tule mukaan seminaareihin,
joissa sinulla on mahdollisuus tavata upeita
naisia monikulttuurisessa ympäristössä. Ilmoittautumiset osoitteeseen koordinaattori@luetaanyhdessa.fi.
Henna-Maija Syrjälä
sihteeri
18
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset
Naiset ry.
Maaliskuussa saamme tutustua uuteen luennoitsijaan. Ke 28.3. klo 18.00 Soukan palvelutalon takkahuoneessa (Soukankaari 7, 02360 Espoo) FT Karin Autio valottaa leivän valmistuksen
teoriaa ja käytäntöä naisyrittäjän näkökulmasta. Karin on tutkinut leivän rakenteen ja laadun
hallinnan vaikutusta leivän terveellisyyteen. Nyt hän toteuttaa omassa yrityksessään tutkimustulostensa tuloksia. Voit jo ennakkoon tutustua Karinin Täysjyvä-Gourmet Oy:hyn www.taysjyva-gourmet.fi .Tarjolla on spelttivehnästä ja ohrasta taikinajuurella ilman leivinhiivaa valmistettuja täysjyväisiä maistiaisia. Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 21.3.
Torstaina 19.4.2012 klo 18.00 vierailemme Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun
Elektroniikan laitoksella Otaniemessä (Otakaari 7 B, 02150 Espoo), jossa tutustumme tekn. lis.
Matti Linnavuon opastuksella Sovelletun elektroniikan tutkimusryhmän toimintaan. Tutkimusryhmän päätehtävä on innovatiivinen tuotekehittely mm. aivotutkimuksen, terveyden ylläpidon
ja elämänlaadun parantamisen alueella. Vierailun aikana on mahdollisuus tutustua joihinkin prototyyppeihin, esimerkiksi 0,1 T -magneetti-kuvauslaitteeseen, sydämen rekyylivoimia mittaavaan laitteeseen ja vatsaontelon sisäisen rasvan mittausjärjestelmään.
Paikalle pääsee linjoilla 2, 4, 10, 15 ja 102. Jää pois päätepysäkillä, kävele noin 50 m takaisinpäin. Omalla autolla tulijoille on tilaa ihan oven edessä. Nyt on kyllä ihan pakko lähteä ihmettelemään muiden prototyyppien lisäksi mm. valheenpaljastuslaitetta. Ilmoittaudu sihteerille
viimeistään 12.4. Ehdoton maksimiosallistujamäärä on 20 vierailijaa.
Ti 22.5. (arvioitu aika 9.30 -19.00) suuntaamme Lohjalle, jossa tutustumme Lohjan kirkkoon, vanhassa kirkkoherran asunnossa sijaitsevaan museoon, Tytyrin kaivokseen, Liisan kahvilaan sekä St. Honoré -konditoriaan. Tilauksessa on kaunis ilma, joten tule mukaan nauttimaan
länsiuusmaalaisesta kaupungista ja sen parhaista nähtävyyksistä. Honorén leivonnaisia kannattaa tulla kauempaakin maistamaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5. Sihteerille viesti ja
olet mukana, luvassa tarkempi ohjelma ja aikataulu keväämmällä.
Ke 14.3.–to 15.3.klo 15.00–21.00 ovat jälleen Tietotaitotalkoomme, nyt 3. kerran, tällä kertaa aiheena kotisivujen siirtämisen opettelu. Paikkana on vanha tuttu EJY Tapiolassa, Kauppamiehentie 6, 02110 Espoo. Kokoonnumme 4. kerroksen Salongissa. Keittiö on käytössämme,
joten syötävää saamme. Ruokailu onkin aiemmin ollut iltojen kohokohtia. EJY on Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, lisätietoja www.ejy.fi. Kiitämme jälleen Elina Pikiä, aktiivista järjestäjää. Kaikki
voivat tulla mukaan, riippumatta aiemmasta osallistumisesta. Tule rohkeasti, sinulta ei vaadita
kuin avointa mieltä netin salojen opiskeluun. Helsinkiläiset ja vantaalaiset, tulkaa tekin mukaan!
Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään maaliskuun alkuun mennessä.
Luetaan yhdessä -ryhmämme jatkaa Liisa Tommilan johdolla, nyt uudessa paikassa ja hieman muutetun aikataulun mukaan: Matinkylän asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo, tiistaisin
klo 12.00 - 13.30. Ota yhteyttä sihteeriin!
www.tietotaitotalkoot.fi/akateemisetnaiset on oikea paikka saada meistä lisää tietoa.
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Yhdistyksessä järjestetään edelleen monipuolisia ja laadukkaita taidetapahtumia.
Keskiviikko 28.3. klo 16.30 Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Opastus näyttelyyn
REMBRANDT – Kuparilaatan mestari, grafiikkaa Eremitaasin Dmitri Rovinski -kokoelmasta. Pääsymaksu 10/8 €.
Torstai 19.4. klo 16.30 Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23. Opastus näyttelyyn DESIGNWORLD – Muotoiltu maailma. Pääsymaksu 8/7 €
Torstai 10.5. klo 16.00 (huom. aika) Helsingin kaupunginmuseo, Sofiankatu 4. Opastus näyttelyyn ”ENEMMÄN FUNKISTA, REINO” – design Helsinki - elokuvissa. Vapaa pääsy.
Taidemuseovierailuista tarkemmat tiedot: taidekerhon puheenjohtaja Heljä Favén, puh. 09 728
78 97 tai helja.faven@gmail.com.
Perjantaina 13.4.2012. klo 19.00 puolestaan on luvassa teatterivierailu. Kansallisteatterin
Pienellä näyttämöllä esitettävä Paavo Westerbergin uutuusnäytelmä “He eivät asu enää täällä”
on intiimi draama, moderni kamarinäytelmä keskiluokan turvattomuuden tunteesta. Liput 24 euroa. Liput on varattava viimeistään 14.3.2012 mennessä puhelimitse Helmi Kalervo 09-671100
(myös kotivastaaja). Liput maksettava samoin 14.3.2012 mennessä yhdistyksen tilille Nordea
FI64 2001 1800 1403 97 (viite 5555).
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Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Helmikuu
Ke 15.2.2012 klo 19.00 teatteriretki Hämeenlinnan teatteriin Delilah-musikaaliin, pääosassa
Arja Koriseva. Bussikuljetus ja väliaikatarjoilu kuuluvat matkan hintaan.
Maaliskuu Ma 5.3.2012 klo 18.30 tutustumme Hyvinkään uuteen naisille suunnattuun liikuntakeskukseen. Paikka: LadyAtlas (Hämeenkatu 4). Tutustumiskierroksen lisäksi mahdollisuus
osallistua näytetunnille (kevyttä liikuntaa).
Huhtikuu Ma 16.4.2012 klo 18.30 osallistumme Hyvinkään naisjärjestöjen perinteiseen kirjallisuusiltaan. Vierailevana esitelmöijänä on kirjailija Riikka Pulkkinen. Järjestäjänä Hyvinkään
Soroptimistit. Paikka: Hyvinkään Taidemuseo.
Toukokuu Ti 8.5.2012 klo 18.00 tutustumme Tytyrin kaivosmuseoon Lohjalla. Kevätretkelle
järjestetään bussikuljetus, josta tarkemmat tiedot lähempänä.
Erilliset kutsut sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään jäsenille kuukausittain ennen tilaisuutta.
Jyväskylän akateemiset Naiset ry.
Kulle Raig kirjailijaillassa 27.2. Pääkirjaston Pienessä luentosalissa maanantaina 27.2. klo
18.00. Kulle Raigin muistelmateos on näkijän ja kokijan kuvaus uudestaan itsenäistyvän ja itsenäistyneen Viron ja Suomen naapurisuhteista aina 1950-luvulta lähtien. Keskeisillä tarkkailupaikoilla olleena hän tuntee asiat ja niiden taustat. Järj. Jyväskylän kaupunginkirjasto ja KeskiSuomen Viro-seura. Vapaa pääsy.
Minna Canth -juhla 15.3. Torstaina 15.3. klo 18.00 Hannikais-salissa, (Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkikampus, ent. konservatorio, Pitkäkatu 18-22) Ovet avoinna klo 17.00
alkaen, jolloin voi tutustua naisjärjestöjen esittelypöytiin. Tapahtuman järjestäjinä Jyvässeudun
naisjärjestöt, mukana myös Jyväskylän Akateemiset Naiset.. Liput 15 euroa ja tuotto lahjoitetaan jyväskyläläisten vanhusten virkitystoimintaan. Lippuja saa Mirja Knuuttilalta puh. 040-723
7363 tai knuuttila.mirja@gmail.com.
Monikulttuurikeskus Gloria 21.3. Monikulttuurikeskus on muuttanut Mataraan (talon uusi
nimi, Matarankatu 6) ja viettää tupaantuliaisia keskiviikkonan 21.3. klo 18.00. Mataran kansalaistoimintakeskus on laaja-alainen ja painottuu maahanmuuttaja- ja pakolaistyöhön. Olemme
lämpimästi tervetulleita avajaisiin.
Wivi Lönn 17.4. Tiistaina 17.4. klo 18.00 Keski-Suomen museon auditoriossa Alvar Aallonkatu
7. Arkkitehti Renja Suominen-Kokkonen kertoo kuvin Wivi Lönnin kaudesta Jyväskylässä 19111917. Tilaisuus järjestetään yhdessä Jyväskylä Seuran kanssa.
Kevätretki Nyrölään 15.5. Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 16.00, tutustuminen Automuseoon, Nyrölän kylätoimintaan ja Nyrölän kallioplanetaarioon ja siellä olevaan näytökseen,
iltapala. Hinta 25 euroa. Retki tehdään yhdessä Jyväskylä-Seuran kanssa. Ilm. Mirja Knuuttilalle
puh. 040-723 7363 tai knuuttila.mirja@gmail.com
Kajaanin Akateemiset Naiset ry
Pe 23.3.2012 Teatteriesitys Paha lapsi Kajaanin kaupunginteatterissa. Tarkemmat tiedot jäsen
kirjeessä. Ilm. Helenalle 16.3. mennessä helena.vuokatti@gmail.com tai helena.aaltonen@kainuu.fi tai tekstiviestillä 044-7100854.
Huhtikuussa (päivämäärä varmistuu myöhemmin) tutustumme Kajaanin lentoaseman toimintaan Paltaniemen lentokentällä. Yhteislähtöaika Kajaanin Kauppatorilta ilm. myöhemmin jäsenkirjeessä. Illan emäntänä yhdistyksemme jäsen YTM Minna Kainulainen. Ilm. Helenalle.
Ti 8..5.2012 klo 18-20 vierailemme Mondo Minerals Oy:ssä, Sotkamossa. Illan isäntänä asiakkuuspäällikkö Veli Kilpeläinen. Yhteislähtöaika Kajaanin kauppatorilta ilm. myöhemmin jäsenkirjeessä. Ilm. Helenalle 30.4.2012 mennessä.
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN i KFUK:s lokal, Arkadiagatan 33 A summer lokal 13
On. 18.1 kl. 18.15 fil.dr Katja Bargum, som disputerade om myrsamhället, berättar om “Evolutionen och hur det naturliga urvalet påverkar oss människor”.
Må. 13.2 kl. 18.15 VÅRMÖTE Därefter får vi möta författaren Märta Tikkanen.
To. 15.3 kl. 18.15 fil.lic. och överinspektör på Evira Harriet Wallin ger oss en “Grundkurs i
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tillsatser i livsmedel”, och berättar bl.a. om regler för användningen av tillsatser, hälsoaspekter
och teknologiska behov.
Ti. 24.4 kl. 18.15 Yrsa Stenius berättar om sina erfarenheter som pressombudsman i Sverige,
om pressetik och reflekterar över trender inom journalistiken i dag.
EXKURSIONER och besök
Ti. 8.5 åker vi till Bromarv och möter Beatrice Christensen-Sköld, ordförande för Stockholmskretsen i Kvinnliga akademikers förening i Sverige. Hon berättar under rubriken “Ida Ruin - en
nolla?” och vi får besöka Rilax gård. Vi skall vara i Bromarv kl. 11.30. Anmälan till och närmare
info av ordförande (se nedan).
LITTERATURCIRKELN möts en gång i månaden, då vi diskuterar den bok vi läst. Kontakta
ordförande, om du är intresserad av att delta.
Närmare info i vårens medlemsbrev, på hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi eller
av sekreterare Marianne von Knorring, tfn 044 332 4659, marianne.vonknorring@welho.fi och
ordförande Maj-Britt Grönholm, tfn 050 569 5633, maj-britt.gronholm@kolumbus.fi
Lahden Akateemiset Naiset ry.
to 8.3. vietämme Kansainvälistä naistenpäivää muiden lahtelaisten naisjärjestöjen kanssa. Klo
15 - 16 Lanun aukiolla on sirkushuveja ja arpajaiset, jonka tuotto menee Naisten Pankille sekä
terveyteen liittyviä mittauksia ja infoa teemalla ”Pysy terveenä ihana nainen”. Klo 16.30 alkaen
tapahtuma jatkuu Kino Iriksessä, Saimaankatu 12, missä on kahvitarjoilu ja kuullaan esitelmät:
Liisa Koskinen (Naisen asema tieteessä: 100 vuotta Marie Curien kemian Nobelista) ja Leena
Kaartinen (Lääkärin työstä Afganistanissa). Klo 18 elokuva ”Päiväni Margueritten kanssa”. Kahvi
ja elokuva ovat maksullisia.
ke 14.3. klo 12.30 – 14.00 lounastapaaminen viikinkiravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24.
Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen projektipäällikkö, Ph. D. Maija Härkönen
alustaa aiheesta ”Pohjoisten pk-yritysten etabloituminen Kiinaan - haasteet ja mahdollisuudet”.
ma 16.4. klo 17.30 tietopalvelujohtaja, FM Sirkku Blinnikka alustaa aiheesta ”Uuden ajan oppiminen” ja esittelee Oppimiskeskus Fellmannian toimintaa ja tiloja, Kirkkokatu 27.
ma 14.5. klo 17.30 lähdemme kaupunkikävelylle, jonka teemana kaupungin designvuoden
kunniaksi on lahtelainen muotoilu sisältäen arkkitehtuuria, WDC-vuodelle valittuja lahtelaisia
kohteita ja tapahtumia. Kävelyn kesto n. 1,5 tuntia. Oppaana toimii KM Sinikka Koskinen. Kokoontuminen Hakkapeliittapatsaalla (Mariankatu/Aleksanterinkatu).
ma 10.9. klo 17.30 tutustumme uuteen Päijät-Hämeen Yhteispäivystyskeskukseen osoitteessa
Keskussairaalankatu 7, Lahti. Päivystyskeskusta esittelevät hallintoylijohtaja Johanna Aitamurto
ja ylihoitaja Pirjo Orre. Kokoonnumme Yhteispäivystyskeskuksen sisääntuloaulaan klo 17.30.
Yhteislähtö torilta Helmipankin edestä klo 17.15. (Myös busseilla 3 ja 4 pääsee).
Porin Akateemiset Naiset ry.
17.3.2012 klo 19 Rakastajat teatterissa (Puuvillan Kehräämö) Heidi Heralan Terästettyä naista
ja anjovista -esitys. Kokoonnumme teatterin kahviossa / baarissa tuntia ennen esitystä. Kahvitus / juoma on omakustanteinen. Lipun hinta on 26€ (normaali) / 24€ (eläkeläiset). Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla lipun hinta yhdistyksemme tilille Nordea FI79 1116 3000 1097 70
1.3.2012 mennessä. Käytä maksaessasi viitettä 6020.
18.4.2012 klo 18 Luontotalo Arkissa Carita Martin kertoo Baltic Sea Action Group -säätiön
(=BSAG) toiminnasta Itämeren parantamiseksi. Lisäksi kuullaan vaarallisten aineiden valvonnasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tuntia ennen luentoa on mahdollisuus nauttia kahvia/teetä
ja makea leivonnainen Arkin kahviossa omakustannehintaan 3€. Ilmoittautuminen kahvitusta
varten 13.4.2012 mennessä yhdistyksen sähköpostiin.
25.5.2012 klo 23 tehdään yhteinen linturetki Toukarin lintutornille Hannes Tiiran johdolla. Kokoonnumme Lyseon pihassa klo 22.30, josta halukkaat saavat kyydin. Kyyti maksaa 5€ / hlö.
Ota mukaan omat eväät, hyttyskarkotetta ja sään mukaiset varusteet. Ilmoittautuminen yhdistyksen sähköpostiin 23.5.2012 mennessä.
17.3.2012 klo 19 Rakastajat teatterissa (Puuvillan Kehräämö) Heidi HeralanTerästettyä naista
ja anjovista-esitys. Kokoonnumme teatterin kahviossa / baarissa tuntia ennen esitystä. Kahvitus
/ juoma on omakustanteinen. Lipun hinta on 26€ (normaali) / 24€ (eläkeläiset). Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla lipun hinta yhdistyksemme tilille Nordea FI79 1116 3000 1097 70
1.3.2012 mennessä. Käytä maksaessasi viitettä 6020.
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18.4.2012 klo 18 Luontotalo Arkissa Carita Martin kertoo Baltic Sea Action Group -säätiön
(=BSAG) toiminnasta Itämeren parantamiseksi. Lisäksi kuullaan vaarallisten aineiden valvonnasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tuntia ennen luentoa on mahdollisuus nauttia kahvia/teetä
ja makea leivonnainen Arkin kahviossa omakustannehintaan 3€. Ilmoittautuminen kahvitusta
varten 13.4.2012 mennessä yhdistyksen sähköpostiin.
25.5.2012 klo 23 tehdään yhteinen linturetki Toukarin lintutornille Hannes Tiiran johdolla. Kokoonnumme Lyseon pihassa klo 22.30, josta halukkaat saavat kyydin. Kyyti maksaa 5€ / hlö.
Ota mukaan omat eväät, hyttyskarkotetta ja sään mukaiset varusteet. Ilmoittautuminen yhdistyksen sähköpostiin 23.5.2012 mennessä.
Rauman Akateemiset Naiset ry.
To kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. yleisötilaisuus klo 18 L-S kesäyliopiston luentosalissa, Kalliokatu 2, 4. krs. Vapaa toimittaja Leena Reikko luennoi aiheesta Koulutus ja naiset
Lähi-idässä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu. Tilatarpeen arvioinnin vuoksi
ilmoittautumiset 6.3. mennessä Riika Mäkiselle puh. 044 710 5371 tai riika.makinen@vesi-instituutti.fi.- Tapahtuma on osa Rauma 570 v. -juhlavuotta.
Ke 11.4. klo 18.00 Marja-Leena Rönkkö esittelee käsityöaiheista väitöskirjaansa ”Käsityön monet merkitykset. Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden
huomioon ottaminen käsityön opetuksessa”. Luentotila Seminaarimäellä selviää myöhemmin.
Ilmoittautumiset Raija Banerjeelle 10.4. mennessä puh. 040 542 0287 tai raija.banerjee@dnainternet.net.
Toukokuussa olemme alustavasti suunnitelleet vierailua Rauman Lappiin tutustumiskohteina
Lapin kirkko ja Kivikylän Kotipalvaamo.
Elokuussa Festivon nimikko-konserttimme ja konserttikahvit.
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Maaliskuu lauantaina 31.3.2012 retki Helsinkiin junalla nro 44 IC klo 9.07. Tutustumme Ateneumin taidemuseossa Carl Larsson -hyvän elämän jäljillä näyttelyyn. Ota ystävä mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 23.3. mennessäsihteeri@tanry.com tai puheenjohtajalle 050 522 6947.
Huhtikuu tiistaina 24.4.2012 klo 17.45 Keskusteluilta Evanetissa,
Pyhäjärvenkatu 5, 4.
krs. Illan keskustelun teemana on ”Tanryn oppineet naiset”, tutustutaan jäsenten tekemiin väitöskirjojen aiheisiin ja muokataan Tan ry:lle keskusteluohjelma.
Toukokuu tiistaina 22.5.2012 klo 18.00 Vierailu Varalassa ” Varala ja rohkeat naiset”. Meitä
opastaa aiheeseen Varala -opiston entinen rehtori Aila Tammiselta. Ilmoittaudu 15.5. mennessä
ja kerro kuljetustarve sihteeri@tanry.com tai puheenjohtajalle 050 522
6947.
Kesäkuu 7.-10.6.2012 SANL:n järjestämä University Women of Europe –kongressi (UWE) teemana Women and Sustainable Europe. Lisätietoja ks. www.sanl.fi ja Minervasta.
Lokakuussa lauantaina 20.10.2012 Helsingissä Suomen Akateemisten Naisten Liiton 90-vuotisjuhla (yhdistys tukee juhlaan lähtijöitä). Seuraa tiedotusta Minervasta tai jäsenkirjeestä.
Marras-joulukuu: Perinteinen joulupäivällinen. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Turun Akateemiset Naiset ry.
Ti 6.3. klo 18 tutustumme tullin toimintaan tulliylitarkastaja Tiina Aallon johdolla. Satamakatu
22. Bussi linja 1.
Ke 4.4. tutustumme Axel Haartmanin taiteilijakotiin Naantalissa, Luostarinkatu 3. Sen jälkeen
kahvit kahvila Amandiksessa. Retken hinta 15 euroa. Lähtö klo 17.15 kaupungintalon retkipysäkiltä, Aurakatu 2. Ilmoittautuminen Helena Hallanorolle, puh 040-5247355 tai helena.
hallanoro(at)dnainternet.net.
To 3.5. kevätretki Koskelle Yrjö Liipolan Taidemuseoon, iltapala Koskenkartanossa. Retken hinta
30 euroa. Lähtö klo 17.00 kaupungintalon retkipysäkiltä, Aurakatu 2. Ilmoittautuminen Päivi
Lehtiselle, puh. 050-326 9494, paiviklehtinen(at)hotmail.com.
Kirjallisuuskerho kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonk 15 keskiviikkoisin klo 18
Ke 21.3. Jenni Linturi: Isänmaan tähden
Ke 18.4. Viivi Luik: Varjoteatteri
Lunch ladies kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo 12-13
Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala, TAN ja Nina Ekholm, KAiÅ
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Ti 20.3. Professori, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, Siirtolaisuusinstituutti: Monikulttuuristen avioliittojen kulttuuri- ja arvopohjan sosiaalinen rakentuminen tilannepohjaisesti ja pitkittäissuuntaisessa tutkimuksessa
Ti 17.4. Kansleri Leena Kartio: Naisten eteneminen akateemisella uralla
Ti 15.5. Onkolog, Outi Paija:, TYKS: Osteoporos
Seniorikerho kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13.00 kahvila Elvinan kabinetissa
Yliopistonkatu 15. Vetäjinä toimivat Anja Paavonperä puh. 040 509 1725 ja Pirkko Lindqvist puh.
040 519 1166.
To 29.3. Kunnallisneuvos Pekka Ruola kertoo kirjastaan Intohimona Turku The International
Club kokoontuu Cafe Agricolassa, Henrikink 1B klo 13-14
Monday, 12.3. Dr. Kendra Willson, University of California, Los Angeles (UCLA) / Fulbright on
“How does a standard language form?”
Monday, 16.4. Leena-Maija Laurén, IFUW delegate to the UN CSW-56 meetings on “Empowering women in the UN CSW-56 meetings”
For more information please contact Birgit Kretschmann, birgit.kretschmann@utu.fi
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen, paiviklehtinen@hotmail.com tai 050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.
luetaanyhdessa.fi
Vantaan akateemiset naiset ry
To 15.3. on yhdistyksen kevätkokous, josta lähetetään kokouskutsu.
La 17.3. klo 19.00 on teatterinäytös ”Pikkujättiläinen” Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä.
Ti 20.3. klo 12.30 on lounaskokous Kahvila & Ravintola Krullassa.
Ti 12.4 klo 17.00 tutustutaan Carl Larssonin näyttelyyn Ateneumissa (opastus). Samalla saamme opastuksen Riikka Toivasen ja Maiju Tokolan pieneen rinnakkaisnäyttelyyn Perhe kuvassa.
Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudun akateemiset naiset.
Ti 17.4 kello 12.30 on lounaskokous, jonka paikka ilmoitetaan myöhemmin.
To 10.5. klo 12.30-16 lounasretki Vantaan Pyhän Laurin kirkolle. Lounas Kahvitupa Laurentiuksessa, jonka jälkeen tehdään Vantaan Pyhän Laurin alueen kulttuurikävely ja tutustutaan
uuteen kappeliin. Retkeen voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudun akateemiset naiset.
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ons 7.3 kl. 18 - 20.30. Traditionellt Kvinnodags-seminarium på Mauno Koivisto-Center dvs.
BioCity, Tykistök. 6 A. Servering och lottförsäljning från kl. 17.15. Årets tema är: Iloa Arjessa
och biljetterna kostar 15 euro/st. Kontakta sekr. Eva Wahlberg-Jäntti (tel. 040-512 9327) om du
önskar en biljett.
Ti 21.3 kl. 12-13 i restaurang Koulu. Lunchträff i samarbete med TAN. Professori, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, Siirtolaisuusinstituutti: Monikulttuuristen avioliittojen kulttuuri- ja arvopohjan
sosiaalinen rakentuminen tilannepohjaisesti ja pitkittäissuuntaisessa tutkimuksessa
Ti 17.4 kl.12-13 i restaurang Koulu. Lunchträff i samarbete med TAN. Kansleri Leena Kartio:
naisten eteneminen akateemisella uralla.
Ti 17.4 kl. 19 (fri samvaro från 18.30) på Auragatan 1. Information om Baltic Sea Action group.
FM Carita Martin berättar om hur denna organisation verkar och vad den gör för att förbättra
Östersjön.
Ti 15.5 kl. 12-13 i restaurang Koulu. Lunchträff i samarbete med TAN. MD Outi Paija: Osteoporos (svenskt föredrag).
Ti 15.5 Vårutfärd till Söderlångvik, Närmare information om tidpunkter och kostnad senare. Vi
planerar att åka med gemensam buss.
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