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Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät!
Vuoden alku on merkinnyt minulle uuden
opettelua ja perehtymistä järjestömme toimintaan. Olen jo lyhyessä ajassa todennut,
että keskushallituksen entiset ja nykyiset
jäsenet, muut luottamushenkilöt ja jäsenet
ovat todella sitoutuneita ja innostuneita. Tämä on erinomainen pohja jatkaa, ja
haasteita meille riittää!
SANL:n historiikin osalta uskon, että
jo syksyllä pääsemme tutustumaan mielenkiintoiseen ja analyyttiseen kokonaisesitykseen. Toistaiseksi historiahanke on
rahoitettu ulkopuolisilla avustuksilla, ja
parhaillaan on käynnissä tarjouskierros
kustantamisesta.
Viestintään kohdistuu sekä suuria odotuksia että paineita. Muistan, kuinka aikanaan
kammosin
sähköpostiviestien
printtaamista ja menin kulman taakse puHelena Ranta. Kuva: Maria Jain.
humaan matkapuhelimeeni! Tietotekniikan
huima kehitys edellyttää uuden oppimista
koko ajan ja mahdollistaa tehokkaan toiminnan myös järjestötyössä. Digitaalisten valmiuksien kehittäminen jäsenistön piirissä edellyttää jatkossa huomattavaa panostusta
keskushallitukselta ja tehostaa tiedonkulkua molempiin suuntiin.
Monet paikallisyhdistykset ovat jo kutsuneet minut tutustumaan toimintaansa, ja pyrin tämän vuoden aikana vierailemaan eri puolilla maata. Järjestön vahvuus on aktiivisissa paikallisyhdistyksissä ja niiden jäsenissä. Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans
-toiminta, jota SANL vetää yhteistyössä UN Womenin ja Zonta Piiri 20:n kanssa, on osoitus kolmannen sektorin vapaaehtoistyön suuresta merkityksestä yhteiskunnassamme.
Toiminnan rahoittaminen vuoden 2014 jälkeen on taattava, ja luonteva neuvottelukumppani on Työ- ja elinkeinoministeriö.
Maaliskuun alussa pidettävä YK:n jokavuotinen CSW-kokous New Yorkissa keskittyy
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Edellisen kokouksen jälkeen ei loppupäätelmistä päästy
sopuun, ja valitettavasti merkit viittaavat siihen, ettei nytkään yhteisymmärrystä synny.
Talouskriisit, ruokaturvan heikkeneminen, ilmastonmuutos ja monet muut tekijät vaikeuttavat entisestään kehitysmaiden naisten ihmisoikeuksien toteutumista ja rajoittavat
heidän mahdollisuuksiaan ihmisarvoiseen elämään. Emme saa kansainvälisten haasteiden rinnalla kuitenkaan unohtaa oman maamme koulutettujen naisten asemaan työ- ja
perhe-elämässä liittyviä epäkohtia ja sukupuolten tasa-arvovaatimuksia.

Viime aikoina olen usein muistellut äitiäni. Hän oli matemaatikko ja työskenteli sodan
jälkeen kauppakoulun rehtorina. Kolme vanhempaa sisarustani kävivät jo koulua, ja meillä oli ajan tapaan kotiapulainen. Isäni työn mukana muutimme ”etelään”, ja äitini toive
saada olla kotirouva toteutui. Hän liittyi uuden kotipaikkakuntamme Akateemisiin Naisiin,
ja alkoi haaveilla töihin paluusta. Se olikin helppoa, koska pätevistä opettajista oli huutava
pula. Hän työskenteli samassa koulussa, jota minä kävin, mutta olimme sopineet töihin
paluun reunaehdoista: hän ei saisi opettaa minua tai luokkatovereitani. Muistan, kuinka
onnellinen hän oli valmistellessaan tunteja, laskiessaan ylioppilaskokeiden tehtäviä yhdessä isäni kanssa ja opastaessaan ystävätärtäni matematiikan kiehtovassa maailmassa.
Olen iloinen, että saan olla mukana hänen tärkeänä pitämänsä järjestön toiminnassa.
Helena Ranta
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Paikallisyhdistysten kummit vuonna 2013
Paikallisyhdistykset (19)

Keskushallituksen edustaja

Helsinki
Helsingfors, Vasa
Hyvinkää
Pori, Rauma
Espoo-Kauniainen
Turku, Salo, Åboland
Kajaani, Kuopio
Oulu
Lahti, Lappeenranta, Heinola
Tampere, Jyväskylä
Valkeakoski
Vantaa

Helena Pettinen
Siv Dahlin Jansson
Marja Liisa Toivanen
Liisa Luomanen
Leena Tiitu
Gun-Britt Brunström
Aune Kariluoto
Jaana Tähtinen
Ritva Salmi
Mirja Saarni
Auli Ojala
Sirkka Oksanen

Keskushallituksen henkilövalinnat vuosikokouksessa 2013
Suomen Akateemisten Naisten Liiton keskushallituksesta ovat erovuorossa vuoden
2013 päättyessä ensimmäisen kautensa jälkeen
ruotsinkielinen sihteeri Gun-Britt Brunström (Åboland), jäsen Aune Kariluoto (Kajaani)
sekä toisen kautensa jälkeen
jäsen Helena Pettinen (Helsinki), II varapuheenjohtaja Ritva Salmi (Lahti)
Sääntöjen 9. pykälän mukaan paikallisyhdistysten tulee lähettää 15.8.2013 mennessä
(huom. muuttunut aika) ehdotuksensa jäseniksi kaudeksi 2014–2016.
Keskushallituksen toimikuntien jäsenvalinnat sekä vuosikokouksen aika ja
paikka tiedotetaan liiton verkkosivuilla (www.akateemisetnaiset.fi) 31.3. mennessä
sekä Minervassa 2/2013.
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CIR:in nurkka
Hyvät akateemiset sisaret, bästa akademiska systrar!
Terveiset Sri Lankan Akateemisilta Naisilta, joiden joulujuhlaan sain osallistua
Colombossa. Oli hienoa nähdä aktiivinen
naisjoukko, joka on maansa toivuttua tsunamista jälleen palaamassa IFUW:hun.
Naiset olivat järjestäneet juhlan lähistön
köyhille lapsille ja ainakin sata lasta sai
kukin omalla nimellään varustetun paketin, joiden sisällöt oli saatu lahjoituksina.
Ilmoitattehan, jos haluatte matkoillanne vierailla sisaryhdistyksissämme, niin
avustan teitä yhteydenotossanne. Toki itsekin voitte ottaa yhteyttä. Osoitteet löytyvät IFUW:n verkkosivuilta.
YK:n jokakeväinen CSW- kokous (United Nations Commission on the Status of
Women) lähestyy. IFUW:n delegaatiossa
SANL:a edustaa uusi puheenjohtajamme
Helena Ranta. Kokousteemana on naisiin
kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen.
SANL on lähettänyt ministeri Arhinmäelle kirjeen, jossa pyydämme häntä toimimaan sen puolesta, että kokouksesta
syntyisi yhteinen päätösasiakirja. Osoitteesta http://www.un.org/womenwatch/
daw/csw/csw57/documentation.htm löytyy lisätietoa kokouksesta. Kokouksen
(6.3.) yhteydessä järjestetään myös jo
kahdeksatta kertaa Helvi Sipilä -seminaari, joka aloitettiin Liiton edellisen CIRin
Leena-Maija Laurėnin toimesta.
IFUW:n kolmen vuoden välein järjestettävä konferenssi pidetään tänä vuonna
Istanbulissa, Turkissa 16.-21. elokuuta.
Viikon mittaisia valmismatkoja saa noin
700 eurolla. Kokouspaketti maksaa runsaat 400 euroa, mutta voitte hyvin osallistua myös vain kahteen konferenssipäivään, jotka maksavat ainoastaan 200
euroa, ja lopun aikana tutustua Istanbulin eksoottisiin nähtävyyksiin. Lisäksi alle
25-vuotiaat jäsenet saavat 30 % alennuksen osallistumismaksustaan. Kannattaa
olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä kokouspakettien hinnat kallistuvat 1.4. jälkeen.

Sri Lankan akateemisia naisia

Seuralaisenne ovat myös tervetulleita, ja
he voivat halutessaan osallistua turkkilaiseen iltaan ja juhlaillallisille. Lisätietoja
konferenssin hinnastosta saat oman yhdistyksesi kv-yhdyshenkilöltä.
Olemme tarjonneet konferenssipäiviin
työpajoja Luetaan yhdessä -verkostosta
ja suomalaisesta koulutuksesta. Meillä
on myös resoluutioehdotus, joka löytyy
SANL:n verkkosivuilta. Lisäksi olemme
ehdottaneet professori Jaana Tähtistä
Oulusta IFUW:n jäsenkomiteaan. Olisi
hienoa, jos suuri joukko suomalaisia olisi
paikalla. Joukon voimin saamme sanottavamme paremmin perille. Vaikka emme
tällä kertaa järjestäne ryhmämatkaa,
voimme toki matkustaa yhdessä ja asua
samoissa hotelleissa. Et jää yksin, vaikka matkaan ei lähtisikään entuudestaan
tuttuja!
Om Du önskar att hitta en rumskamrat och bo billigare i dubbelrum, försöker
jag stå till hjälp. Om Du vill veta mera
om konferensen, resan eller hotellen, ring
eller skicka e-post.
Marja Liisa Toivanen
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PAIKALLISYHDISTYKSEN
JÄSENLOMAKE
_____________________ AKATEEMISET NAISET ry.
JÄSENHAKEMUS ( ) JÄSENTIETOJEN MUUTOS ( )
Kaikkien kohtien täyttäminen takaa joustavan yhteydenpidon. Pakollinen
tieto on merkitty tähdellä *
Suku- ja etunimi*_______________________________________________
Tutkinto* _____________________________________________________
Postiosoite* _______________________________________________________________
Kansallisuus ellei Suomen*_______________________________________
S-postiosoite* ___________________________
LISÄTIETOJA
Puhelin _________________________
Syntymävuosi___________________
Erikoisala/erityisosaaminen____________________________________________________
Allekirjoituksellani annan suostumukseni lisätiedoiksi merkittyjen tietojeni luovuttamiseen
___________________Akateemiset Naiset ry:n jäsenrekisteriin ja Suomen Akateemisten
Naisten Liiton ja sen paikallisyhdistysten jäsen- ja asiantuntijarekisteriin. Tietosuojaseloste,
mikä käsittää Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen sekä 24 §:n
mukaisen muun informaation, kuten tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä
(tarkastusoikeus, virheen oikaisu, kielto-oikeus sekä menettelytavat niiden toteuttamiseksi), on
paikallisyhdistyksen hallituksella.
Pvm ___________________

___________________________________________

Pakollisiksi merkityt tiedot eivät vaadi allekirjoitusta.
LOMAKE PALAUTETAAN OMAN PAIKALLISYHDISTYKSEN SIHTEERILLE.
Paikallisyhdistys täyttää:
Jäseneksi hyväksymispäivä ________________________Liittymisvuosi ________________
(Jäsentiedot ovat paikallisyhdistyksen ja liiton käytettävissä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.)
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Lokalföreningens
medlemsblankett
KVINNLIGA AKADEMIKER I _____________________ r.f.
MEDLEMSANSÖKAN ( )

FÖRÄNDRING AV UPPGIFTERNA ( )

För att underlätta kommunikationen är det viktigt att fylla i alla punkter. De
obligatoriska punkterna har en asterisk *
Efternamn och förnamn *______________________________________
Examen*__________________________________________________
Postadress* _______________________________________________________________
Medborgarskap om inte finskt* ______________________________________________
E-post*________________________________________________________________
TILLÄGGSUPPGIFTER: Telefon___________________ Födelseår _______________
Specialområde och -kunnande___________________________________________________
Med min underskrift ger jag mitt samtycke till att mina tilläggsuppgifter införs i Kvinnliga
Akademiker i ___________________ rf:s medlemsregister samt Finlands Kvinnliga
Akademikers Förbunds och dess lokalföreningars medlems- och expertregister.
Lokalföreningens styrelse innehar en datasekretessbeskrivning som omfattar en
registerbeskrivning enligt 10 § samt annan information enligt 24 § i Personuppgiftslagen
(523/1999) t.ex. uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter
(inspektionsrätt, rättelse av uppgift).
___________________
Datum

___________________________________________
Underskrift

De obligatoriska uppgifterna behöver inte undertecknas.
OBS. BLANKETTEN RETURNERAS TILL LOKALFÖRENINGENS SEKRETERARE.
Att fyllas i av lokalföreningen:
Datum när medlemskap godkänts_____________________________________________
(Dessa personuppgifter kommer endast lokalföreningen eller förbundet att förfoga över och de
överlämnas inte till utomstående.)
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Kaksinkertainen tohtori järjesti jälkijuhlat
ystävilleen
Viisi vuotta sitten Minervassa (1 ja 2
/2008) kerrottiin, kuinka terveydenhuollon tohtori Helena Frankberg-Lakkala
väitteli 75-vuotiaana toistamiseen, nyt
taiteen tohtoriksi. Tammikuussa 2013 hän
osallistui taiteen tohtoreiden promootioon
ja kutsui pian ystäviään postpromootioon,
jälkijuhlaan. Samalla kaksoistohtori juhli
80-vuotispäiväänsä.
Tampereen akateemisiin naisiin lukeutuva Helena Frankberg-Lakkala kiittää erityisesti toisesta tohtorinhatustaan äitiään.
– Äitini oli erinomainen organisoija ja sai
meidät töihin. Opimme kehräämään villat
langoiksi ja pellavan pellolta kankaaksi.
Kaikki tarvittava kudottiin kotona.
Kun tähän lisätään Frankberg-Lakkalan
kouluaikaiset mieliaineet piirustus ja käsityöt, ei hänen tuorein opinnäytteensä
enää pääse yllättämään. – Olen tykännyt
opiskelusta ihan mielettömästi!

Taideteolliseen korkeakouluun eli nykyisen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun valmistamassaan
väitöstyössään hän tutki suomalaisten
1600-luvun saarnatuolien kuvaohjelmaa
ja symboleita analysoimalla puunveistäjien teoksia, työtapoja ja värejä. Osana opinnäytetyötään hän valmisti myös
oman kotikappelin saarnatuoleineen, alttareineen ja penkkeineen.
Tammikuussa Helena Frankberg-Lakkala tarjosi laajalle ystäväjoukolleen omat
postpromootionsa viikko virallisen promootion jälkeen. Toistaiseksi ainoa tamperelainen taiteen tohtori sekä ainoa naisritari
kuvaa Arabianrannan promootiotunnelmaa vapautuneeksi, vaikka seisominen
pohjakerroksen kaduilla kysyikin jaksamista. Syksyllä 80 vuotta täyttänyt kaksoistohtori ei osannut jännittää taiteen
tohtorin sinisen hatun eikä viitan saamista, oli ”sen verran kokemusta”. Postpromootion
Frankberg-Lakkala sanoi
omistavansa vanhuudelle, tieteelle ja taiteelle.
Taidehistorian opinto
jen lisäksi FrankbergLakkalan lukujärjestyk
seen
kuului
lukuisia
taideopintoja. Ihailtava
na juhlatilassa olikin sitten reliefejä, patsaita,
käsitöitä, lasitöitä, ikoneja, maalauksia, puupiirroksia. – Usko, toivo
ja rakkaus ovat olleet
töitteni mottona. Mahdol
lisen vihan olen lyönyt
loimien lomaan.

Frankberg-Lakkala nimeää taustalla olevan työn rakkaimmakseen.
– Usko on valkoinen, toivo vihreä ja rakkaus punainen, siinä on
töitteni motto. TAN:n edustajina juhlassa olivat pj. Eva HänninenSalmelin (vas.) ja varapj. Raija Kokko.
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Teksti ja kuva:
Ritva Perttu

PAIKALLISYHDISTYKSET
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ke 13.3. klo 13.30 tutustumme Kalevala Koru Oy/Lapponia Jewelry Oy -yritykseen Pitäjänmäellä,
Strömbergintie 4, 00380 Helsinki. Yrityksen kiintoisan historian ja kahvittelun jälkeen pääsemme
seuraamaan, millaisen prosessin kautta suomalaisten rakastamat korut syntyvät. Tehdaskierros
portaineen ja käytävineen saattaa joillekin olla hankala liikkua. Siinä tapauksessa voi siirtyä suoraan tutustumaan tehtaanmyymälän tarjouksiin! Yritys perii osallistumismaksun 5 euroa/henkilö.
Kulku onnistuu julkisilla, esimerkiksi Jokeri-linja 550 Itäkeskus-Westendinasema tai paikallisjuna
A, Valimon tai Pitäjänmäen seisakkeet. Parkkipaikkoja on pieni määrä yrityksen pihalla.
Ti 9.4. klo 15-17; jäsentilaisuutemme on Fortumin pääkonttorissa Keilaniemessä, Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Hankintajohtaja Heikki Kivilaakso kertoo Fortumin toiminnasta ja esittelee
talon taideaarteita. Illan aikana pääsemme myös ihailemaan huikeita näkymiä tornitalon yläkerroksen ikkunoista. Ilmoittaudu sihteeri Eeva Kivilaaksolle viimeistään 2.4. hannu.eeva.kivilaakso@kolumbus.fi tai 050 5713714.
Ke 24.4. klo 18 voimme ihailla Tapiolan palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4, 1. kerros, 02100
Espoo) japanilaista kukkataidetta, ikebanaa. Tätä vanhaa taidemuotoa tulee meille esittelemään
arvostetusta sapporolaisesta Ohara-koulusta valmistunut ja 4. asteen ikebana-mestaritutkinnon
suorittanut Sari Sarjanen. Hän lupaa valottaa meille ikebanan historiaa ja koulutusta sekä näyttää malliasetelmia. Uusia ideoita kukka-asetteluun on siis varmasti luvassa. Ilmoittaudu sihteerille 17.4. mennessä. Kulujen kattamiseksi perimme pienen osallistumismaksun.
Heinolan Akateemiset Naiset ry.
To 18.4. klo 18 jäsenilta. Paikka: Kauppakatu 8 (Kontin talo, 2. krs). Koulutoimenjohtaja ja
Pilates ohjaaja -opiskelija, yhdistyksemme jäsen Pirjo Hepo-oja pitää illan Pilateksesta niskahartia-kasvojen alueelle.
Pe 7.6. klo 19 perinteinen saunailta. Paikka: yhdistyksemme jäsenen Aura Laennon rantasaunalla, osoite Matruusintie 12, Heinola. Mahdollisesta venekuljetuksesta Heinolasta kirkonkylään
tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
Månadsmöten i KFUK:s lokal Arkadiagatan 33 A, summer lokal 13
Ti 12.3. kl. 18.15 FD Maria Vainio-Kurtakko talar om brevväxlingen mellan Hulda von Born,
Viktor Magnus von Borns hustru och Ellan de la Chapelle, Albert Edelfelts hustru under rubriken
”Äktenskapet är kvinnans enda karriärmöjlighet” Verklighet och förhoppningar i Ellan de la Chapelles och Hulda von Borns brevväxling 1867-1891.
To 18.4. kl. 18.15 FD Bettina von der Pahlen, professor i psykologi och docent i medicinsk psykologi vid Åbo Akademi talar om våld i hemmet, förhållandet och sambandet mellan alkoholanvändning, aggression och steroidhormoner samt nya rön inom konfliktforskning.
Må 13.5. heldagsutfärd: Utfärd till Fiskars med bl.a. konstnärsbesök samt besök hos vår medlem och förbundets ordförande Helena Ranta. Närmare information senare. Anmälan tas emot
av sekreterare Merit Förars (se nedan) majbesök på Sandudds begravningsplats, en kulturhistorisk vandring för dem som inte kunde delta senast. Vår medlem Anneli Ståhlberg fungerar som
guide. Närmare information senare.
LITTERATURCIRKELN möts ungefär en gång i månaden, då vi diskuterar den bok vi valt.
Kontakta ordförande om du är intresserad av att delta. Närmare info i vårens medlemsbrev, på
hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi eller av ordförande Maj-Britt Grönholm, tfn
050 569 5633 eller maj-britt.gronholm@kolumbus.fi eller av vår sekreterare Merit Förars, tfn
040 760 9227 eller merit.forars@fimnet.fi
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
To 14.3. klo 8.15 - 9.15. Akateemiset Aamukahvit. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Proffa-ravintola (Runeberginkatu 14 - 16). Professori Helena Ranta kertoo urastaan ja sen käännekohdista. Ranta on tehnyt arvostetun kansainvälisen uran oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien
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johtajana ja jäsenenä. Hän on myös SANL:n tuore puheenjohtaja. Osallistumismaksu 5 euroa,
jonka voi maksaa suoraan HAN:n tilille 200118-140397 tai käteisellä paikan päällä. Maksim. 25
osallistujaa, joten pidä kiirettä. Ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset 11.3. mennessä
osoitteessa http://www.helsinginakateemisetnaiset.fi/
Ti 9.4. klo 17 jäsenilta. Vahva verkosto vaikuttaa ja ottaa kantaa. Alustus ja keskustelua aiheesta Vuoden 2013 ajankohtaiset ja päivänpolttavat yhteiskunnalliset teemat ja kannanotot.
Ilmoittautuminen osoitteessa http://www.helsinginakateemisetnaiset.fi/
Ti 21.5. klo 16 alkaen vierailu Harakan saarelle. Tutustutaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikköön. Teemana Naiset ja ympäristöntutkimus Suomessa: Ajankohtaiskatsaus Itämeren tilaan. Alustajana ja oppaana ympäristökasvattaja, kemisti, FM Asta Ekman.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Auroras-verkoston kanssa. Kuljetusmaksu 4 e maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilmoittautuminen osoitteessa http://www.helsinginakateemisetnaiset.fi/
SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN ilmoittaminen. Yhdistyksen ja liiton viestintä keskittyy tulevaisuudessa yhä vahvemmin sähköiseen viestintään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jokainen
yhdistyksen jäsen ilmoittaa ajantasaisen sähköpostiosoitteensa jäsenrekisterin pitäjälle. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi pääset vahvemmin tietoiseksi liiton ja yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Osoitteet pyydetään ilmoittamaan HAN:n jäsenrekisterinpitäjä Liisa Saarelaiselle sähköpostitse osoitteeseen lissu.saarelainen@elisanet.fi tai tekstiviestinä puh. 050 550 7543.
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ti 12.3. klo 17.30 Hyvinkään asuntomessuesittely. Esittelijänä Hyvinkään kaupungin tiedottaja
Sari-Leena Humppi.
Ti 9.4. klo 18.30 tutustumme jäsenemme Tuula Honkanen-Laineen taidenäyttelyyn Promenadi
galleriassa. Lisäksi luvassa Hyvinkään taidelainaamon esittely.
Ti 7.5. kevätretki Ketolan strutsitilalle Rajamäelle sisältäen ruokailun.
Tarkemmat kutsut kuukausitapaamisiin lähetetään jäsenille sähköpostitse (tai kirjeitse) ennen kutakin tapahtumaa.
Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
Su 10.3. klo 15 konsertti Kuokkalan kartanossa (Hämeenpohjantie 30). Franz Schubert: Winterreise. Johanna Tuomi, sopraano, Collin Hanssen, piano. Liput 20€ sis. kartanokahvit. Ilmoittautumiset ja kuljetuksista sopiminen Mirja Knuuttilalle 6.3. mennessä puh. 040 723 7363 tai
knuuttila.mirja@gmail.com.
Kevätkokous maaliskuun lopulla, tarkempi aika ja paikka erillisessä jäsenkirjeessä.
Ti 16.4. klo 18 Keski-Suomen museon auditorio. Ajankohtaisia asioita Jyväskylän rakentamisessa, Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen. Rakennusrintamalla tapahtuu Mattilanniemessä, Ruusupuistossa, Hämeenkadulla ja Kankaantehtaan alueella. Tilaisuus järjestetään yhdessä JyväskyläSeuran kanssa.
Ti 21.5. klo 16–20.30 kotiseuturetki ”uuteen Jyväskylään”. Lähtö tilausajolaiturilta Harjukadulta. Tutustutaan Pelimannitaloon, jossa esiintyvät Katja Tuomaala ja Elli Ojaluoto; Palokan uuteen
koulukeskukseen ja kirjastoon rehtori Tuija Hakkarasen ja kirjastonjohtaja Tiina Vehkoon johdolla sekä Vaajakosken Naissaareen Antti Kolun opastuksella. Naissaaressa tarjolla iltapala. Retki
toteutetaan Jyväskylä-Seuran kanssa, hinta 20€. Ilmoittautumiset Mirjalle 18.5. mennessä.
Pe-ma 2.-5.8. matka Tartto-Otepää-Leigo-Tartto. Matka järjestetään Keski-Suomen Viro-seuran
kanssa. Puolihoito, 2 hengen huoneet, laivoilla noutopöytä. Oma bussi koko matkan. Virolainen
opas. Tutustutaan Vanhauskoisten kyliin (Unescon maailmanperintökohde), Tarttoon, Valgaan ja
Leigon järvimusiikkijuhlaan. Erityinen tapahtuma, orkesteri soittaa saaressa 5 tuntia ja yleisö kuuntelee järven rannalla, välillä syödään ja juodaan. Tarkempi ohjelma Mirja Knuuttilalta. Hinta 470€.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Ma 11.3. klo 19 vierailu Kainuun Sanomiin Kauppakatu 11. Kainuun Sanomien toiminnan esittely. Kahvitarjoilu. Ilm. Armille: armi.saari@kailu.fi tai 040 724 1835.
Ke 24.4. 17-19 vierailu Kainuun museoon (Asemakatu 4). Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen pj Paavo Enroth luennoi Kajaanin historianmerkkihetkistä. Ilm. Armille 17.4. mennessä.
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Viikko 21: Kevätretki Kivesvaaraan, Paltamoon. Tarkemmat tiedot myöh. jäsenkirjeessä.
LUKUPIIRIN toiminta Ma 18.3. Pirjo Hassinen: Popula, Ma 17.4. Mikko-Pekka Heikkinen: Terveiset Kutturasta, Ma 13.5. Juha Seppälä: Mr Smith
Ilmoittautuminen tapaamispäivänä klo 12 mennessä leena.marja.tikkanen@kolumbus.fi tai 0442847606 omakustanteisen tarjoilun järjestämiseksi. Sydämellisesti tervetuloa!
Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 11.3. klo 12 lounastapaaminen Ravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24. Starckin myyntijohtaja KTM Anne Koskinen kertoo rautakaupasta muuttuvassa maailmassa.
Pe 22.3. klo 19 teatteri-ilta Lahden Kansanopistolla, Harjukatu 46. Anton Tšehovin Kirsikkapuisto, sovitus ja ohjaus Lassi Alhorinne. Ennen näytöstä, klo 17.30 kahvitus, jonka lomassa ohjaaja
kertoo kansanopiston teatterikoulutuksesta ja illan näytöksestä. Liput 5 euroa.
Ma 15.4. klo 17 Kymijärvi II, Lahti Energian uusi jätteenpolttolaitos. Yhteiskuljetus Helmi-pankin edestä klo 16.40. Tukevat kengät jalkaan. Kierrosta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin, koska alueella on voimakkaita magneetteja. Alueella voi olla myös pölyä ja melua.
Ilmoittautuminen 5.4. mennessä Eeva Honkasalolle puh. 050 918 6507 tai eeva.honkasalo@
gmail.com. Lahti Energia vaatii ilmoittautuneilta etukäteen tiedot myös työnantajasta, joten
ilmoita myös se.
Ma 20.5. kevätretki puheenjohtajan mökille Nastolan Kalliojärvelle nyyttikestien merkeissä.
Saunomismahdollisuus. Yhteiskuljetus Helmi-pankin edestä klo 16.00 paluu noin klo 21.00.
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 12.3. klo 18 Kuutinkulmassa yritetään tarkkailla tähtitaivasta Kari Tuovisen opastuksella
(Nova). Mahdollisen peruuntumisen varasuunnitelmana on Riitta Paltemaa ja Sotakoulujen slangi.
Ti 9.4. klo 18 Kuutinkulmassa 18 Marianna Mikkonen kertoo puhevammaisten tulkin työstä.
Ti 21.5. klo 16.30 perinteinen kevätretki. Huomaa muuttunut aika ja paikka. Tarja Heilimo esittelee grafiikan työstämistä Linnoituksen työtuvissa Katariinatorin takana.
Oulun Akateemiset Naiset ry.
Ti 19.3. klo 18 Minna Canthin ja tasa-arvon päivän seminaari. Tilaisuudessa jaetaan yhdistyksen stipendi ansiokkaalle opiskelijalle gradusta/diplomityöstä, joka käsittelee teemaa ”Naiset ja
työelämä”. Paikka yliopistolla, ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Ilmoittautuminen viim. 17.3.
La 6.4. klo 14 lauantailounas ravintola Istanbul Oriental, Kauppurienkatu 11. Ilmoittautuminen
viim. 4.4.
Ke 24.4. klo 17 tutustumme Finlaysonin Oulun myymälään, Kirkkokatu 29. Ilmoittautuminen
viim. 21.4.
Pe 24.5. klo 17 Opastettu kierros Oulun Taidemuseossa, Kasarmintie 9. Ilmoittautuminen
viim. 22.5.
Ilmoittautuminen OAN:n tilaisuuksiin: oan.yhdistys@gmail.com.
Porin Akateemiset Naiset ry.
9.3. Unicefin Nice Aid -tilaisuus Promenadisalissa klo 12. Toimittaja Arto Nyberg juontaa paneelikeskustelun “Naiset ja lapset konfliktien keskellä meitä kaikkia tarvitaan”, jossa keskustelijoina
ovat Satu Mehtälä, Anja Snellman, Rauli Virtanen, Pentti Arajärvi ja Pekka Haavisto. Kokoontuminen Promenadikeskuksen aulassa ennen tilaisuutta.
20.4. kulttuurimatka Helsinkiin. Tutustumme ensin opastetulla kierroksella korjausten jälkeen
uudelleen avattuun Urho Kekkosen -museoon Tamminiemessä. Lounaan jälkeen opastettu kierros Ateneumissa, jossa mm. Eero Järnefelt -näyttely. Hinta 80€ sisältää kuljetuksen, liput ja
opastukset. Sitovasti ilmoittautuneille annetaan tarkempi aikataulu ja maksuohjeet huhtikuun
alussa. Matka toteutuu vähintään 10 hengellä. Jäsenten mukana retkelle voi tulla myös ystäviä
ja perheenjäseniä.
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Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ke 20.3. vierailemme Rauman käräjäoikeudessa Aittakarinkatu 21. Rikosasian käsittely istuntosalissa 1 alkaa klo 9.00, mutta turvatarkastuksen vuoksi meitä on ohjeistettu saapumaan paikalle klo 8.30-8.40. Maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä. Ilmoittautumiset ke 13.3. mennessä
Päivi Kestilälle: paivi.kestila@tvo.fi tai 040 510 0224.
To 18.4. klo 18 saamme tietoa Sote-uudistuksesta. Kokoonnumme Rauman aluesairaalan aulaan, josta LL Mari Siitari-Mattila johdattelee meidät 3. krs:n TK-luentosaliin. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset ti 16.4. mennessä Aino Pelto-Huikolle puh. 044 710 5379 tai aino.pelto-huikko@iki.fi.
Toukokuussa vierailemme Rauman RTK-palvelussa Papinhaankatu 8. Ajankohta tarkentuu
myöhemmin.
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
To 11.4. klo 18-20: Jäsenten yhteinen keskustelutilaisuus pidetään Evanetissa, Pyhäjärvenkatu
5B, 4.krs. Tilaisuudessa YTM Mirja Saarni kertoo Auroras-toiminnasta.
Ti 14.5. Retki Pukstaavi -museoon (opastus), Sastamalan Vammalaan. Ottakaa mukaan ystävät
ja yhteistyökumppanit. Retken hinta jäsenille 20 € ja ystäville 25 €.Ilmoittautuminen https://
www.sites.google.com/site/taanry/home, tai Eva Hänninen-Salmelinille, eva.hanninen-salmelin@kolumbus.fi tai Hely Raivola, hely.raivola@gmail.com
Elokuvaillasta Niagarassa Kehräsaaressa ilmoitetaan elokuva ja ajankohta sähköpostilla. Elokuva-ilta on tiistaisin ja hinta 5 €.
Ota yhteyttä: https://www.sites.google.com/site/taanry/home
Turun Akateemiset Naiset ry.
Ti 9.4. klo 18 Turun yliopisto, Janus-sali, Sirkkalan kampus, Artium, 1. krs, Kaivokatu 12. Professori Kirsi Vainio-Korhonen kertoo kätilöiden, synnytysten ja arjen historiasta, joista kertovasta kirjastaan Ujostelemattomat hän sai Tieteen päivillä 2013 Vuoden tiedekirja -palkinnon.
Ti 7.5. Kevätretki Kankaisten kartanoon Maskuun. Iltapalan nautimme menomatkalla Raision
Krookilassa. Lähtö klo 16.45 kaupungintalon retkipysäkiltä, Aurakatu 2. Ilmoittautumiset Päivi
Antilalle joko paivi.antila@pp.nic.fi tai puh. 0400 517 652 maanantaihin 29.4. mennessä. Retken
hinta on 30 €.
KIRJALLISUUSKERHO kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonk 15 keskiviikkoisin
klo 18.
Ke 13.3. Eugen Ruge: Vähenevän valon aikaan
Ke 17.4. Linda Olsson: Sonaatti Miriamille
LUNCH LADIES kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo 12–13. Kerhon
vetäjinä toimivat Marja Ulmala, TAN ja Nina Ekholm, KAiÅ
Ti 19.3. Tietojärjestelmäasiantuntija Pirjo Arjonen. Turun Seudun Osuuspankki: Sähköinen
pankkiasiointi ja tietoturva
Ti 16.4. Psykologi, VTM Eila Puhakka: Kokemuksia koulupsykologin työstä
Ti 21.5. Psyk.kand. Nea Holmberg: Muisti ja ikääntyminen
SENIORIKERHO kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13 kahvila Elvinan kabinetissa
Yliopistonkatu 15. Vetäjinä toimii Anja Paavonperä puh. 040 509 1725.
To 28.3. Arkkitehti Viri Teppo-Pärnä: Tuttu, tuntematon ja salainen Turku
THE INTERNATIONAL CLUB kokoontuu Cafe Agricolassa (Henrikink. 1B) klo 13-14.
Ma 18.3. Irmeli Helin, Prof.em., Department of German language, Translation and Interpreting
German: Translators in the History of Turku
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
Seuraa myös nettisivujamme https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/
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Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ti 19.3. klo 13.30 vierailu Eduskuntaan (ohjelma tarkentuu myöhemmin)
Ti 19.3. yhdistyksen kevätkokous Eduskunnassa (aika tarkentuu myöhemmin)
Ti 9.4. klo 12.30 Lounaskokous ravintola Baker’s, Mannerheimintie 12, aihe avoin
Huhtikuussa järjestetään yritysvierailu Finlaysonille (Etelä-Esplanadi 14), aika tarkentuu myöhemmin.
Alustava tieto: Ti 7.5. klo 12 Iltapäiväretki Ketolan strutsitilalle Rajamäkeen (lounas ja tutustuminen tilaan), aika vielä vahvistamatta tilan kanssa.
Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Lö 20.4. kl.14 firar vi vår förenings 70-årsjubileumsfest i restaurang Il Banco med bl.a. festtal
av förbundets ordförande OD Helena Ranta.
To 16.5. kl. 17 samåker vi från stadshuset till Oravais. Vi besöker klädaffären Dress like Marie
där företagaren Marie Backman-Thors välkomnar oss kl.18.00 och visar en unik mix av häftiga
och prisvärda produkter som får oss kvinnor att blomstra , utstråla självförtroende och positiv
energi. Meddela sekreteraren hur många som ryms med i din bil.
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ti 9.4. Månadsträff. Återkommer med information.
On 22.5. Vårutfärd. Närmare information om tidpunkter och kostnad senare.

Toimitussihteerin terveiset
Vuosikokouksessa 2012 Minervan budjetiksi hyväksyttiin 2500 euroa. Ilman nykyisiä, 350 paperilehden painamis- ja lähettämiskuluja Minervaa voitaisiin tuolla
summalla tehdä neljä 20-sivuista numeroa vuodessa.
Minervan sivumäärää nyt lyhentävän
säästökurimuksen helpottamiseksi SANL
toivoo, että paperilehden tilaajat siirtyisivät Minervan pdf-version tilaajiksi. Sähköpostiosoitteenne ja tilausmuutoksenne
voitte ilmoittaa oman yhdistyksenne sihteerille.
Liiton verkkosivuilta Minervan voi myös
tulostaa töissä tai kirjastossa, jos koette
tietokoneelta lukemisen epämieluisana.
Jokaiselle sihteerille on lisäksi lähetetty
Minervan arkistokappale. Ehkäpä paperilehden tilaajat voisivat jatkossa lukea
Minervan jäsentapaamisissa?
Edelleen paikallisyhdistysten atk-taitoiset voisivat opettaa yhdistyksensä muille
jäsenille sähköpostin käyttöä.

SANL puolestaan kilpailuttaa kustantajan ja alkaa myydä lehteen mainostilaa.
Myös paikallisyhdistykset voivat ”ilmiantaa” liitolle ne yhteistyökumppaninsa,
jotka voisivat mainostaa Minervassa.
Jatkossa lehden artikkelit julkaistaan täysimittaisina ainoastaan Akateemiset naiset -blogissa (http://akateemisetnaiset.
blogspot.fi/). Tästä numerosta blogiin on
lisätty lyhentämättömänä Ritva Pertun
juttu tamperelaisesta tuplatohtorista.
Tänä vuonna Minervan tulevaisuutta
suunnittelee Viestintäkomitea, joka aloittaa työnsä maaliskuussa. Komiteassa on
niin paikallisyhdistysten kuin keskushallituksenkin jäseniä, ja sitä johtaa Heinolan
puheenjohtaja, toimittaja Merja Ojansivu. Seuraava Minerva ilmestynee kesäkuun alussa.
Susanna Sulkunen
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