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KOKOUSKUTSU
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Lahdessa lauantaina 22.10.2011 klo 14 Opintokeskus Fellmanissa,
Kirkkokatu 27, Lahti. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät
vuosikokousasiat. Valtakirjojen tarkastus klo 9-10, 12-13.15 ja13.45-14.
Keskushallitus

MÖTESKALLELSE
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadegeenliga årsmöte hålls i
Lahtis den 22 oktober 2011 kl. 14, på Opintokeskus Fellman, Kyrkogatan 27,
Lahtis. På mötet behandlas årsmöteärenden såsom bestäms i stadgarnas 9
§. Granskning av fullmkater kl. 9-10, 12-13.15 och 13.45-14.
Centralstyrelsen

Vuosikokouspäivien ohjelma
Lauantaina 22.10.
9-10

Ilmoittautuminen, aamiainen ja valtakirjojen tarkastus

10-12

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien kokous

12-13.15

Lounas, valtakirjojen tarkastus

13.15-13.45 NAISEN ASEMA TIETEESSÄ – 100 vuotta Marie Curien
kemian Nobelista, FM Liisa Koskinen, Suomalaisten
Kemistien Seura
13.45-14

Tauko, valtakirjojen tarkastus

14-17

Vuosikokous

18-19

Kaupungin vastaanotto Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31

19.30

Illallinen Ravintola Roux’ssa, Rautatienkatu 7,
(kaupungintalon vieressä)

Sunnuntaina 23.10.
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Lähtö torilta Helmipankin edestä vierailulle taiteilijaprofessori
Matti Koskela kotiateljeeseen, Suopuistontie 9

12

Lounas Ravintola Taivaanrannassa, Rautatienkatu 13

Ilmoittautumislomake lehden keskiaukeamalla
Tervetuloa Lahteen!

Lahden Akateemiset Naiset

Parhaat akateemiset sisaret!
Bästa akademiska systrar!
Toivotan Teidät kaikki, niin pitkäaikaiset kuin uudemmat jäsenet tervetulleiksi jatkamaan aktiivista ja runsassisältöistä
NJKL:n 100-vuotisjuhlavuotta, johon omakin liittomme on monin tavoin osallistunut ainoana erityisesti akateemisesti korkeasti koulutettujen naisten asemaa puolustavana järjestönä. Naistenpäivänä 8. maaliskuuta Sederholmin talossa avattu
ja monipuolisesti ja erinomaisesti suomalaisten naisjärjestöjen historiaa ja toimintaa kuvaava Rohkeat Naiset näyttely on
Ritva Tammivaara
päättymäisillään elokuun 28. pnä. Niillä, jotka eivät näyttelyä
ole nähneet voivat tutustua kyseiseen näyttelyyn supistussa muodossa syksyn kuluessa
neljällä eri paikkakunnalla Tampereella, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Turussa.
Jag rekommenderar varmt att de FKAF medlemmar, som inte haft tillfälle att besöka
avdelningen Kympin tytöt vid utställningen gör sitt bästa att bekanta sig med densamma på de fyra orterna där den visas under hösten i reducerat format. För femtio
av lokalföreningarnas medlemmar har reserverats biljetter för deltagande i Kvinnliga
centralorganisationernas 100-årsjubileumsfest i Finlandiahuset på eftermiddagen. Paikallisyhdistysten 50:lle jäsenelle on varattu lippuja Finlandiatalossa järjestettyyn päiväjuhlaan osallistumista varten 29.10.
Porin vuosikokouksessa viime vuonna esitetty toivomus Tulevaisuuden toimikunnan
perustamisesta liiton toiminnan tehostamiseksi on nyt päätynyt loppuraportin valmistumiseen kesäkuussa ja yhteiseen palaveriin SANL:n keskushallituksen kanssa 11.8.
Liiton toisen varapuheenjohtajan, toimikunnan sihteerin Ritva Salmen yhteenveto raportista julkaistaan tässä Minervassa. Raportti kokonaisuudessaan lähetetään kaikille
paikallisyhdistysten puheenjohtajille sähköpostilla. Kiitokset Tulevaisuuden toimikunnan jäsenille perusteellisesta työstä koettaa pitää SANL hyvissä voimissa ja toimintakykyisenä. Toivomme aktiivista osallistumista Lahdessa 22. lokakuuta järjestettävään
vuosikokoukseen keskustelemaan Tulevaisuuden toimikunnan raportista ja päättämään
tulevista toiminnan suuntaviivoista. Kansainvälisen toimintamme painopiste voisi edelleenkin olla Luetaan yhdessä -verkosto, jota voitaisiin kehittää, laajentaa ja jatkaa 2012
jälkeen, jos saamme työhön ulkopuolista taloudellista tukea. Tuskin löydämme parempaa tapaa auttaa Suomeen vieraammista kulttuureista muuttaneita naisia hankkimaan
niitä perustaitoja, joita tarvitaan sijoittumisessa koulutustasoa vastaaviin tehtäviin ja
äiteinä olemaan mukana seuraavan sukupolven sopeuttamisessa yhteiskuntaamme.
Hjärtligt välkomna till årsmötet i Lahtis den 22. oktober där framtidsplaner för FKAF:s
verksamhet och livskraft kommer att vara det viktigaste diskussionsämnet. Inom den
internationella verksamheten kan vi knappast göra något värdefullare än försöka utöka
och utveckla Vi läser tillsammans nätverket med ändamålet att hjälpa de inyttade
kvinnornas position och integration till vårt nska samhälle. Det är även fråga om den
kommande generationens attityder till sina mödrar och de äldre inom familjen. Vi har
hopp om att få ekonomiskt stöd för arbetet även efter två års perioden 2011-2012.
Paikallisyhdistysten toiminta näyttää tänäkin syksynä olevan monipuolista ja antoisaa, kunhan jäsenet osallistumalla kannustaisivat vetäjiä ja tulisivat ideoimaan toimintaa haluamaansa suuntaan. Turku menetti tänä kesänä yhden pitkäaikaisista monipuolisesti Turun akateemisten naisten toimintaan osallistuneista naisista, rehtori Helena
Röngän, jonka muistokirjoitus on toisaalla tässä lehdessä. Suremme hänen poismenoaan pitkällisen ja vaikeaan sairauden seurauksena.
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Tanssi ja musiikki ovat monelle elämän suola.
Käsitys tanssimisesta on aikojen kuluessa muuttunut. Uskonnollissa piireissä sitä on
pidetty jopa kaiken paheen alkuna. Sota-aikana yleiset tanssit kiellettiin vihollisen pelossa, tai jos niitä järjestettiin, se tapahtui vähentämään sotaan liittyvien raporttien
kuuluvuutta. Mm. Säkkijärven polkkaa soitettiin ajoittain yötä päivää. Se aiheutti pahaa verta ympäristössä, kun tarkoitusta ei tunnettu.
Tanssin harrastajia on kuitenkin aina ollut, kuten näkyy Uppsalalaisen Bror Hjorthin
tanssiparia 1950 luvulla esittävästä veistoksesta hänen nimikkomuseossaan, joka vuoteen 1967 asti oli hänen kotinaan.
Vaikka tanssia ei juurikaan ole sisällytetty koulujen opetusohjelmaan, musiikin ja
tanssin on tieteellisissäkin tutkimuksissa osoitettu olevan sydämen toimintaa elvyttävää, ja sen nopeuttavan kuntoutumista niin sydän- kuin aivoinfarkteissa. Tahdin ja
nopeuden tulee tietysti soveltua fyysiseen kuntoon sekä tuki- ja liikuntaelinten tilaan.
Erityisesti valssi olisi poikaa, kunhan niitä poikia olisi. Suomessa tavataan leikillisesti sanoa, että miehet ja erityisesti tanssivat miehet ovat nykyisen maailman katoava
voimavara. Kunpa he ymmärtäisivät, miten paljon kiitosta ja ihailua he saisivat yhä
lisääntyvän naisseniorijoukon piirissä. Kun paikallisyhdistyksissämme pyrimme vetämään mukaan myös iäkkäitä jäseniämme, ehdottaisin harkittavaksi niin kuorojen kuin
voimistelu- ja tanssiryhmien perustamista. Itse kuulun virasta eläkkeelle siirryttyäni
kumpaankin eli sekä Turun hengitysyhdistyksen tasokkaasti Juuso Peipon johtamaan
Pihinäkuoroon että Tiina Tuomisen johtamaan tanssiryhmään. Kokemuksesta tiedän,
että milloinkaan liikunta ei tunnu niin kevyeltä, kuin Seniori- ja Kansantansseissa, jota
kuvammekin patsas esittää.
Yllättävästi kahvia päivittäin juovat naiset saattavat myös säästyä aivohalvaukselta
muita todennäköisemmin Stroke lehdessä julkaistun 35 000 ruotsalaisnaisen kymmenvuotisseurannan perusteella. He olivat 49-83-vuotiaita tutkimuksen alussa, eivätkä he
olleet aiemmin sairastaneet sydän- tai verisuonitauteja eikä syöpää.
Jag önskar en aktiv och skön höst till lokalföreningarna och hoppas att vi ’’kvinnogrant’’ deltar i höstmötet i Lahtis!
Toivon kauniita syyssäitä ja toivotan kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen Lahteen
22.10. kehittämään SANL:n toimintaa!
Ritva Tammivaara

Ps. Yllättäen käteeni sattui Suomen lääkärilehdessä
12/2011 julkaistu artikkeli Naislääkäreillä kivinen
tie professoreiksi. Yliopistourasta haaveileva naislääkäri joutuu koville. Naisia lääketieteen professoreista on koko maassa vain 49. Lasikatto on ollut aina
vahva, eikä tilanne ole 2000-luvulla parantunut. Naiset tekevät pätkiä, miehet pitkiä uria.
(Kuva: Danspar, Bror Hjorths hus museum, Uppsala)
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CIRin NURKKA
Hyvät sisaret - Bästa systrar
Miten kesät aina kuluvatkotisivuja (www.ifuw.org) ja
kaan niin nopeasti!
On
ovat havainneet erityisesti
elokuu, mutta niin SANL:n
kuukausittain ilmestyvät Uphallitus kuin paikallistoimidate -tekstit hyödyllisiksi tiekunnatkin suuntaavat jo
toiskuiksi.
katseen syyskauteen.
Kesäkuun Update kertoo
Liittomme kesän ehdomm. siitä, miten tärkeä ihton huipentuma oli UWE:n,
misoikeus on tyttöjen pääsy
Euroopan
Akateemisten
toisen asteen koulutukseen.
Naisten, vuosikokous ja
Koulutuksen vaikutukset eikonferenssi Turkin Belekisvät kohdistu vain yksittäisiin
sä kesäkuun 23.-27. päinuoriin naisiin, vaan näkyy
vinä. Juhannuksesta huoselvästi, että tyttöjen koulutus
limatta olimme saaneet Marja Liisa Toivanen
vaikuttaa kestävään kehitykkokoon moneen vuoteen
seen ja jopa bruttokansansuurimman osallistujajoukon. Hallituktuotteeseen. Terveyden tila paranee, lapsesta lähtijöinä olivat Ritva Tammivaara,
sikuolleisuus vähenee ja perhesuunnittelu
Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala ja
mahdollistuu.
Marja Liisa Toivanen, Helsingin yhdistykKansainvälisyyttä näkyy myös uudelsestä Henna-Maija Syrjälä, Marja Koski
la blogisivullamme (akateemisetnaiset.
ja Anneli Tella. Vaasalaisia edusti Sonya
blogspot.com). Siellä kanadalainen JeanHöstman.
ne Carson pohtii, miksi kutsumme väliPuheenjohtajille ja KV-yhdyshenkilöille
valtaa eufemismilla ”harmillisiksi käytänlähetin kesäkuussa matkaraportin, johon
nöiksi”. Käykää lukemassa.
kaikki jäsenet pääsevät halutessaan tuNorjan tragedia varjostaa kaikkia Pohtustumaan.
joismaita. Mitään tällaista emme osanneet
Kokous toi kiinnostavasti esiin Turkin
pahimmissa kauhukuvissakaan odottaa.
nykypäivää. Turkin akateemiset naiset
Tässä tilanteessa Luetaan yhdessä -verarvostelivat varsin tiukasti maan nykyistä
kostomme on ajan hermolla. Vain molemhallintoa. Naisasiainministeriö on lakkauminpuolinen tutustuminen auttaa voittettu ja pääministeri on todennut julkitamaan ennakkoluulot. Kun naiset, äidit
suudessa, että tasa-arvoa ei tarvita. Miten
kotoutuvat, kotoutuu koko perhe. Histopitäisi suhtautua Turkin EU-pyrkimyksiin?
rian pyörää ei koskaan ole voitu kääntää
Meille suomalaisille kokous oli onnistutaaksepäin. Huomispäivän Eurooppa on
nut kahdestakin syystä. Saimme paikan
toisenlainen kuin tänään, mutta meidän
UWE:n hallitukseen, kun vaasalainen Sokäsissämme on keinot tehdä siitä entistä
nya Höstman valittiin taloudenhoitajaksi.
parempi.
Marja Liisa Toivanen CIR
Toinen tärkeä seikka oli se, että voimme kutsua UWE:n seuraavan vuosikokouksen Suomeen. Kokous järjestetään
7.-10.6.2011 Helsingissä, Vuosaaressa
sijaitsevassa Rantapuisto -hotellissa. Kirjatkaa jo nyt päivämäärä muistiin, sillä
toivomme paikalle todella suurta suomalaisjoukkoa. Teemme kokousta varten kotisivut ja niillä samoin kuin myös UWE:n
sivuilla voi seurata kokousvalmistelujen
edistymistä.
UWE:n vuosikokousmatkalla SANL:n delegaaMonet teistä seuraavatkin jo IFUW:n
tio retkellä kesäkuussa 2011.
4

Kesäisiä tapahtumia Raumalla
Rauman Akateemisten
Naisten hallitus muisti jäsentään OTK Kaija Voutilaista pitkästä
hallitusjäsenyydestä
sekä yli 15 vuotta jatkuneesta
yhdistyksen
taloudenhoitajuudesta. Kaijalle ojennettiin
SANL:n hopeinen pinssi
ja juhlahetkeä vietettiin kukkien ja kahvien
kera Wanhan Rauman
Kahvilassa iltapäivällä
toukokuun viimeisenä
torstaina.
Festivo-viikolla elokuun alkupuolella 9.8.
Rauman Akateemiset Naiset kuuntelivat
Kulttuuritalo Posellissa nimikkokonserttiaan Chansons - Cantiones! Konsertista
pääsi nauttimaan laajempikin kuulijakunta. Yle Radio 1 kävi taltioimassa konsertin, jonka voi kuunnella radiosta seuraavana päivänä ja myös Ylen Areenasta.
Rauman Festivo-musiikkipäivien taiteellinen johtaja Mark Gothoni arvioi Ylen
kiinnostuksen syyksi erityisesti sitä, että
Joaquin Turinan (1882-1949) sävellykset
ovat harvinaista kuultavaa. Mozart Piano
Quartet, johon Gothonin lisäksi kuuluvat
Hartmut Rohde, Peter Hörr ja Paul Rivinius, soitti Posellissa Turinan pianokvarteton a-molli op.67. Lisäksi kuulimme
Gabriel Faureta (1845-1924) sekä Ernest
Chaussonin (1855-1899) ja Manuel de
Fallan (1876-1946) säveltämiä lauluja
sopraano Pia Freundin tulkitsemina.

Ennen Posellissa tarjottuja
”ranskalais-espanjalaisia
herkkuja”
saatoimme
osallistua
konserttikahveille
Café
Salin kauniisti katetussa
kabinetissa torin laidalla.
Läsnä oli 25 jäsentämme tai yhdistyksemme
kautta lipun hankkinutta,
muutama Porista saakka
kuten Porin Akateemisten
Naisten
puheenjohtaja
Kirsi Antila.
Viimeistä kertaa Festivon taiteellisena johtajana toiminut Mark Gothoni
kävi esittelemässä kahvitilaisuuteen osallistuneille illan ohjelmaa
etukäteen kuten niin monena neljänätoista vuotena aikaisemminkin. Kiitokseksi
puheenjohtajamme Riika Mäkinen luovutti hänelle ”viulukoteloon mahtuvan kukkakimpun” sekä pienen kiven. ”Jokaisesta
tärkeästä paikasta pitää saada kivi mukaan”, kuten hän sanoi kissan muotoon
maalattua kiveä ojentaessaan. Raumlaine
katt’ tulee varmaan viihtymään hyvin uuden isäntänsä kodissa Berliinissä.
Elokuun puolenvälin jälkeen 18.8.
teimme tutustumisretken yhteen Satakunnan vanhimmista puukirkoista. Vuonna 1760 valmistunut kirkkorakennus sijaitsee Rauman Lapissa.
Hyvää alkanutta syksyä!
Rauman Akateemisten Naisten
sihteeri Raija Banerjee

HUOM!
Vuosikokouksessa kerätään tiedot kaikkien paikallisyhdistysten jäsenistä, jotka ensi
vuoden alusta haluavat lukea Minervan Liiton kotisivulta sekä niille jäsenille, jotka
edelleen haluavat postitetun lehden.
Ne jäsenet, joilta tietoa ei ole saatu, Minerva on tarjolla ainoastaan kotisivuilla.
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Tulevaisuuden toimikunta esitti työnsä
tuloksena hallitukselle ehdotuksensa
SANL:n hyväksytyn strategian
jalkauttamisesta.
Tulevaisuuden toimikunta nosti työssään keskeisiksi teemoiksi akateemisten
naisten osaamisen proilin nostamisen
yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon, SANL:n talouden saattamisen vakaalle ja kestävän kehityksen
tielle, hallinnassa olevien testamenttien
tahdonilmausten toteuttamisen päivittämisen sekä hallinnon ja viestinnän
kustannustehokkuuden lisäämisen.
Tulevaisuuden toimikunnan ehdotusten tavoitteena on, että toteutuessaan
ne edesauttavat SANL:a olemaan tulevaisuudessakin sekä jäsenistönsä että
liiton kautta yhteiskunnallinen vaikuttaja akateemisten naisten aseman parantamisessa. Tätä tehtäväänsä varten
liitolla on riittävät henkiset ja aineelliset
resurssit sekä selkeä ja näkyvä agenda.

Toimikunta kokoontui kevään aikana
viisi kertaa ja loppuraportti luovutettiin
hallitukselle kesäkuussa 2011. Toimikunta tutustui liiton hyväksyttyyn strategiaan, selvitti tarvittavin osin liiton taloudenhoitoon ja hallintoon liittyviä asioita
sekä kartoitti liiton hyväksi tehtyjen testamenttien määräyksiä ja tahdonilmauksia ja sekä niistä annettuja lausuntoja. Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston
omistamien osakehuoneistojen nykytilaa
ja niiden hoitoa selvitettiin monipuolisesti. Liiton vuosikokousten ja keskushallituksen pöytäkirjoja tarkasteltiin vuosilta
2002 - 2010 vanhainkotirahaston ja testamenttien näkökulmista sekä keskusteltiin tulleesta ehdotuksesta (Kvinnliga
Akademiker i Helsingfors r.f.) tutkimus-/
opintostipendin jakamiseksi.

Tulevaisuuden toimikunnan
tehtäväksianto ja kokoonpano

Toimikunnan kehittämis- ja
toimenpide-ehdotukset

Liiton vuosikokouksessa Porissa 2010
tehtiin esitys tulevaisuuden toimikunnan
perustamisesta tekemään kehittämisehdotuksia liiton voimistamiseksi. Keskushallitus päätti kokouksessaan 11.12.2010
Tulevaisuuden toimikunnan perustamisesta: ”Toimikunnan tehtävänä on tehdä
liiton hallintoa ja taloutta koskevia ehdotuksia liiton vuosiksi 2011 - 2021 laaditun
strategiasuunnitelman pohjalta”. Tehtävän ulkopuolelle rajattiin kansainväliset
asiat, mitkä käsittelee kansainvälinen
komitea. Toimikunnan jäseniksi päätettiin Eva Hänninen-Salmelin, Anna-Maija
Sjöberg, Raija Sollamo ja Inger Wirén ja
lisäksi Ritva Salmi ja Mirja Saarni keskushallituksesta sekä edellinen rahastonhoitaja Helmi Kalervo että nykyinen rahastonhoitaja Sirkka Oksanen.

Akateemisten naisten osaamisen proilin
nostaminen yhteiskunnan kehittämiseen
ja päätöksen tekoon
Toimikunta ehdottaa hallitukselle toimia koko jäsenistön aktiivisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen lisäämisestä
liiton toiminnan kehittämiseen, asiantuntija- ja osaamisrekisterin luomista liiton
jäsenistöstä parhaiden asiantuntijoiden
etsimiseksi komiteoihin, lausuntoihin ja
valtakunnallisiin toimikuntiin sekä uusien jäsenten aktiivista hankintaa mm. jäsenkriteereiden päivittämisellä.
Toimikunnan ehdottama akateemisten
iäkkäiden naisten elämänolosuhteiden ja
tuen ja virkistyksen tarpeiden tutkimus- ja
selvityshanke toisi korkeasti koulutetut ja
ikääntyneet naiset selkeästi tutkimuksen
kohteeksi. Tällaista tutkimusta on tuskin
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ollenkaan. Tutkimuksen tulosten kautta
saisimme uusia ideoita liiton toimintaan
ja näkyvyyteen. Tutkimustoiminta antaisi
myös jollekin nuoremmalle tutkijanaiselle
(tai tutkijanaisille) työtilaisuuden.
Toimikunta ehdottaa edelleen korkeatasoisten liiton seminaarien järjestämistä
niin, että niiden konseptia mietitään sekä
rahoitustavan (esim. yhteisrahoitteisuus)
että osallistujien määrän kasvattamisen
kannalta.
SANL:n toimintana olevaa hyväksi havaittua ”Luetaan yhdessä” -hanketta esitetään laajennettavaksi edelleen. Tulevaisuudessa kehitetään erilaisia hankkeita
niin, että mahdollisimman moni jäsen voi
osallistua ja kokea ne tärkeiksi.

tämän päivän ikäihmisten hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Kartoitetaan aktiivisesti
erilaisia mahdollisuuksia, joko säätiöiden
tai asuntosijoitusten kautta, tukea ikäihmisten asumista kotona tai palveluasunnoissa mahdollisimman pitkään.
Liiton hallinto sekä viestintä ja tiedottaminen on kustannustehokasta
Toimikunta ehdottaa, että sähköiset
viestimet otetaan käyttöön niin hyvin kuin
mahdollista ja ne ovat jäsenistön käytettävissä. Tieto niissä tulee olla ajankohtaista ja nopeasti liikkuvaa (netti/intra,
twitter, facebook, blogi jne.). Viestinnästä
paperilla luovutaan vuoteen 2013 mennessä ja jäsenlehti Minerva korvataan
verkkoversiolla vuoden 2012 alusta. Paikallisyhdistysten omaa jäsenistöä rohkaistaan sähköisten välineiden käyttöön
ja tuetaan heitä.
Toimikunta ehdottaa myös erillistä
työryhmää, johon kuuluisi esim. strategiatyöryhmästä henkilöitä täydennettynä
muilla eri avainalueiden osaajilla, tarkoituksena tehdä ehdotuksia jäsenistöä palvelevan toimistopalvelujen kehittämiseksi.

Liiton talouden saattaminen vakaalle
ja kestävän kehityksen tielle
Toimikunta ehdottaa, että hallitus jatkaa
testamenttien tahdonilmausten päivittämistä niin, että ensisijaisesti on hyväksytty hallituksen ja vuosikokouksen selkeät
suuntaviivat tulevaisuudelle eli sisältö,
miten haluamme tahdonilmausta/ksia toteutettavan ja vasta sen jälkeen pohdinta
rahoitusmahdollisuuksista.
Toimikunnan esitys myös on, että hallitus valmistelee seuraavaan vuosikokoukseen jäsenmaksun korotusesityksen
perusteluineen (minimi inaatiokorotus).
Perusteluissa tulee käydä ilmi, miten toimintaa on kehitetty.
Liiton hallinnoiman Vanhainkotirahaston huoneistojen vuokraustoiminnassa
pidetään markkinoilla oleva hinta-taso.
Vuokrauksesta ilmoitetaan ensin jäsenistölle ja tuloksesta riippuen sitten yleisillä
markkinoilla asettaen etusijalle akateemiset naiset.

Entä jatko?
Tulevaisuuden toimikunnan työ on päättynyt ja loppuraportti on luovutettu hallitukselle keskustelukokouksen kera. Sekä
strategiaa että Tulevaisuuden toimikunnan loppuraporttia käsitellään Lahden
vuosikokouksessa lokakuussa. Sitä ennen koko loppuraportti toimitetaan paikallisyhdistyksille.
Tervetuloa vuosikokouspäiville keskustelemaan ja luomaan tulevaisuutta
SANL:lle!

Liiton hallinnassa olevien testamenttien tahdonilmausten toteuttaminen
Toimikunnan ehdotus on, että hallitus tutkii, selvittää ja etsii aktiivisesti ehdotuksia
siitä, mikä olisi liiton tukemaa toimintaa
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Helena Rönkä 22.4.1941-26.7.2011
In Memoriam
Keskellä kaunista kesää saimme suruviestin pitkäaikaisen
aktiivisen jäsenemme losoan
maisteri Helena Röngän menehtymisestä kauan kestäneeseen
sairauteen. Helena teki päivätyönsä latinan opettajana ja
Turun Klassikon koulun yläasteen rehtorina. Hänen ehtymätön klassisen kulttuurin tuntemuksensa antoi aivan erityisen
hengen tähän kouluun. Latinan
oppilailleen hän järjesti useita opintomatkoja Roomaan. Hän myös osallistui
peruskoulun latinan kielen oppikirjojen
laatimiseen, yhteen vielä eläkkeellä ollessaankin.
Turun Akateemisissa Naisissa Helena
toimi 1980-luvun puolivälistä asti sairautensa asettamissa rajoissa elämänsä
loppuun saakka. Hän oli hallituksen pitkäaikainen jäsen, osan ajasta varapuheenjohtaja, sekä Lunch Ladies -klubin toinen

emäntä. Näissä tehtävissä hän
oli idearikas ja innostava, aina
luotettava, lämmintä henkeä
ympärilleen luova. Hän osallistui vuosien varrella aktiivisesti
myös Seniorikerhomme ja Kirjallisuuskerhomme toimintaan.
Kuvaavaa Helenalle oli,
että hän halusi vilkuttaa yhdistyksemme kevätretkeen osallistuneille jäsenille Aurajoen
rannalla olevan asuntonsa parvekkeelta. Hän itse ei enää pystynyt tulemaan mukaan ravintolalaiva Rudolnaan,
joka lipui hänen ohitseen.
Helenan poismeno oli suuri menetys
paitsi hänen aviomiehelleen ja tyttärelle perheineen myös Turun Akateemisille
Naisille. Jäämme kaipaamaan hänen monipuolisia taitojaan ja valoisaa olemustaan.
Turun Akateemiset Naiset

Kiitos!
Turun yliopisto on lähettänyt kiitoksensa Liiton ja Turun yhdistyksen järjestämässä
seminaarissa 23.11.2010 vastaanottamastaan 1 000 euron lahjoituksesta.

Liiton toimistosihteerin tehtävät
Toimistosihteerin tehtäviä oman toimensa ohella hoitaa Luetaan yhdessä -verkoston koordinaattori YTM Henna-Maija Syrjälä 16.8.2011 alkaen. Hänet tavoittaa puhelimitse numeroista 09 608 432 ja 045 117 4282 arkisin klo 9-16 ja liiton sähköpostiosoitteella sanl.fkaf@akateemisetnaiset.
Toimistosihteerin tehtäviä osa-aikaisena 20.8.2007-15.8.2011 hoitanut VTM Eeva
Könkkölä on siirtynyt 1.8.2011 vakinaiseen toimeen Helsingin yliopistoon.
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Tamperelaiset tukevat yliopiston työtä
Tampereen Akateemiset Naiset on mukana tukemassa Tampereen yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä.
Juhannusviikolla puheenjohtaja Eva
Hänninen.-Salmelin (keskellä) ja varapuheenjohtaja Raija Kokko (oik.) luovuttivat
yliopiston rehtorille Kaija Hollille 1000 euron lahjakirjan liitettäväksi yliopiston peruspääomaan. Kun lahjoitukseen lisätään
opetusministeriön 2,5-kertainen tuki,
akateemisten naisten lahjoituksen arvo
yliopistolle nousee 3500 euroksi.
Tätä ennen yhdistys on palkinnut stipendeillä hyviä pro gradu opinnäytteitä.
Rehtori Kaija Holli kiinnostui stipendimenettelystä; yleensä ulkopuoliset eivät juuri näe pro graduja.
Yliopiston työtä tukeneiden nimet kaiverretaan messinkisiin laattoihin, joita yli-

opiston orvokkiseinän viereen, juhlasalin
aulaan on jo kertynyt – kuten kuvastakin
näkyy - melkoisesti.
Teksti: Ritva Perttu
Kuva: Teemu Launis

Internetistä apua
MS-potilaiden kuntoutukseen
Tampereen Akateemisten Naisten jäsenistössä tohtoreiden määrä kasvaa jatkuvasti. Äitienpäivän alla oli väittelyvuorossa losoan maisteri Maire Heikkinen.
Hänen tietojenkäsittelyopin väitöskirjansa
”Verkosta voimaa ja tukea, tapaustutkimus MS-tautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta” todistaa, että Internet sopii tietyin rajoituksin MS-taudin
kuntoutuskurssien välineeksi. Tutkimuksen mukaan verkkokurssit voivat saattaa
yhteen henkilöitä, joilla on etäisyyksien
tai liikuntarajoitteiden vuoksi vaikeuksia
kontaktien tai vertaistuen saamiseen.
Tutkittavina oli kaksi Suomen MS-liiton verkkokurssia. Tutkimuksen mukaan
kurssien onnistuminen tai epäonnistuminen ei riipu niinkään tekniikasta tai organisoinnista kuin osanottajista ja kurssiyhteisön tiiviydestä. Maire Heikkinen
sanoo, että kurssiyhteisön jäsenten vahva
sitoutuminen on yhteisön kannattava voi-

ma, jonka pohjalla
on syvä luottamus.
Tutkimus korostaa
kurssien
osanottajien henkilökohtaisen tapaamisen
merkitystä luottamuksen aikaansaajana ja henkilökohtaisen tuntemisen
tärkeyttä verrattuna anonymiteettiin
perustuviin keskusteluryhmiin.
Väitös on ohi ja tohtorinhattu
MS-tauti on yksi
paikallaan!
yleisimmin esiintyvistä
keskushermoston
sairauksista.
Maassamme MS-potilaita on noin seitsemän tuhatta ja koko maailmassa yli kaksi
miljoonaa.
Teksti ja kuva: RITVA PERTTU
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SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO
FINLANDS KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRBUND
VUOSIKOKOUSPÄIVÄT LAHDESSA 22.-23.10.2011
ILMOITTAUTUMISLOMAKE

- ympyröi oikea vaihtoehto

Lauantai 22.10.2011
Fellmannia, Kirkkokatu 27

HINTA 50 euroa

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien kokous

kyllä

ei

Seminaari

kyllä

ei

Lounas

kyllä

ei

Vuosikokous

kyllä

ei

Kaupungin vastaanotto, Lahden kaupungintalolla

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Harjukatu 31
Illallinen Ravintola ROUX’ssa -omakustanteinen
Rautatienkatu 7
Sunnuntai 23.10.2011
Vierailu taiteilijaprofessori Matti Koskelan ateljeessa,
Suopuistontie 9

Päätöslounas Ravintola Taivaanrannassa, Rautatienkatu 13
– omakustanteinen

kyllä

YHTEYSTIEDOT (tikkukirjaimin)
Nimi ____________________________________
Osoite___________________________________
_____________________________________________
Sähköposti________________________________

Paikallisyhdistyksen nimi

Ruoka-allergiat, jotka tulee ottaa kohdallani huomioon:

10

ei

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen suoritetaan 30.9.2011 mennessä tällä
lomakkeella osoitteella: Arja Ahola, Vuorikatu 20 C 36, 15110 Lahti
tai sähköpostilla lahdenakateemisetnaiset@gmail.com
Puhelintiedusteluihin vastaa: Kirsti Heikkilä, 044 5710 762
Osallistumismaksut maksetaan 7.10.2011 mennessä Lahden Akateemiset
Naiset ry:n tilille FI25 1085 3000 3176 10 BIC NDEAFIHH. Merkitse - Viite
1850 sekä viestikenttään osallistujan nimi ja paikallisyhdistys.
Majoittuminen
Kukin varaa itse majoituksen haluamastaan hotellista.
Keskustassa on mm.
Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, puh 03 85111
Cumulus Hotel Lahti, Vapaudenkatu 24, puh 03 813 711
Omenahotelli Lahti, Rauhankatu 14, www.omenahotels.com//hotellit/
hotelli-lahti
Rautatieaseman vieressä on
Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, puh 03 339 3911
TERVETULOA LAHTEEN! Lahden Akateemiset Naiset ry
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry
To 15.9. klo 18.00 Soukan palvelutalon takkahuoneessa (Soukankaari 7, 02360
Espoo) dipl.ekon. Kaj Lindström tutustuttaa meidät arvopaperisäästämiseen.
Kaj on jäänyt eläkkeelle sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajohtajan tehtävistä Fortum Oy:stä. Aiemmin Kaj toimi Imatran Voima Oy:ssä ja Kaukomarkkinat Oy:ssä rahoitusjohtajana. Ilmoittautumiset sihteeri Eeva Kivilaaksolle
viimeistään 8.9. hannu.eeva.kivilaakso (at)kolumbus. tai 050-5713714.
Ke 5.10. klo 18.00 Tapiolan keskustan projektitoimistossa (osoite ilmoitetaan
myöhemmin) DI Seppo Kivilaakso esittelee Tapiolan kehittämissuunnitelmia
toteutusaikatauluineen. Seppo on Tapiolan kehittämisprojektin rakennuttajakonsultti, pitkään Tapiolassa asunut Indepro Oy:n toimitusjohtaja. Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 28.9.
Ke 9.11. klo 18.00 kokoonnumme Soukan palvelutalon takkahuoneeseen
(Soukankaari 7, 02360 Espoo) syyskokoukseemme käsittelemään sääntöjen
määräämät asiat. Vieraaksemme saapuvat Seed ry:n puheenjohtaja Erkki Kyllönen ja Leena Keskinen kertomaan yhdistyksensä toiminnasta. Seed ry tukee
Kenian koulu- ja opetustyötä. Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 2.11.
Ti 13.12. klo 19.00 näemme Teatteri Avoimissa Ovissa (Museokatu 18, 00100
Helsinki) näytelmän Raudanluja rakkaus. Näytelmä perustuu tositapahtumiin
Venny Soldanin ja Juhani Ahon elämästä, mutta aihetta on käsitelty ktiivisesti. Käsikirjoitus ja ohjaus ovat Heini Tolan, lavastus ja puvut Veera-Maija
Murtolan, äänisuunnittelu on Esa M. Mattilan ja valosuunnittelu Antti Kujalan.
Rooleissa ovat Emmi Pesonen, Ella Pyhältö, Mikko Pörhölä ja Outi Vuoriranta.
Lippujen lunastuksen vuoksi ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 21.10. Lipun hinta on 28 euroa.

Helsingin Akateemiset Naiset ry
PERINTEESTÄ PONNISTAEN – TOIVEIKKAANA TULEVAISUUTEEN
Ke 21.9. 2011 klo 19 Lehti puusta variseepi. Vanhoista koululauluista kertoo
ja niitä laulattaa professori Reijo Pajamo.
Ke 19.10 2011 klo 19 Minä laulan lapselleni, kieltä pieksän pienelleni… Unen
aika ja tuutulaulujen maailma. Tuutulaulut saattavat meitä unen maailmaan,
lepoon ja rentoutumiseen. Hellän äänen ja toistettujen laulujen rauhoittava
vaikutus sopii kaiken ikäisille. Tuutulauluissa on ikiaikaista viisautta. Äänen ja
laulujen rentouttavasta vaikutuksesta kertoo ja lauluja laulattaa musiikkipedagogi, Vox Silentiin laulaja Hilkka-Liisa Vuori.
Ke 9.11. 2011 klo 19 Soi laulut maakuntien! Lauluja läheltä ja kaukaa, Hä12

Tervetuloa mukaan!
meestä Karjalaan ja Savosta Satakuntaan. Maakuntalauluista kertovat ja niitä
laulattavat mus. lehtori, diplomilaulaja Kaisa Pärnänen ja luokanopettaja Ari
Pärnänen.
La 10.12. 2011 klo 14 Pikkuväen kauneimmat joululaulut. Mummi, äiti tai
kummi! Ota pikkuista kädestä ja lähde laulamaan. Pikku Kakkosesta tuttu Siina orkestereineen laulattaa ja leikittää.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne järjestetään Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa, os. Temppelikatu 16. Joululaulutilaisuus pidetään Temppeliaukion
kirkossa, os. Lutherinkatu 3. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Suomen
Isovanhemmat ry:n sekä Temppeliaukion musiikkityön kanssa. Läh. tied. MuT
Leena Tiitu, Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja, puh. 050 3801
684.
To 20.10. 2011 klo 17 Ateljeevierailu ja keskustelu taiteesta. Tutustumme
Anna Tuoriin, hänen taiteen tekijän polkuunsa, hänen valintoihinsa, hänen taiteeseensa. Os. Tallbergink.1 E (kaapelitehdas), 4.krs. Läh. tied. ja ilmoittautuminen: Dos. Riitta Haverinen 040-8493669.
Taide- ja kirjallisuuskerhon tapahtumista tietoja yhdistyksen verkkosivuilta.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
EXKURSION till Helsingfors universitets botaniska trädgård i Gumtäkt
ons 24.8 kl. 16.00. Närmare info av ordförande, se nedan.
MÅNADSMÖTEN alltid kl. 18.15 i KFUK:S lokal, Arkadiag. 33 A:
tisdagen den 6 september : Kaj Öhrnberg, lärare i arabiska, forskare, talar
om Jyllandspostens karikatyrer och varför de var så laddade, om kulturkrockar,
om shiamuslimer och shiiter och konikterna mellan dem.
måndagen den 10 oktober: Fil.mag. Märta Uggla, vår medlem, talar om
berättandets stora betydelse.
torsdagen den 3 november: Diana Webster, f.d. engelslektor vid Helsingfors
universitet och eventuellt hennes dotter Vicotria Webster, specialläkare inom
akutvården, talar om sin gemensamma bok ”So Many Everests”, som handlar
om Victorias väg till läkaryrket. Hon är den första specialläkaren inom akutvården med cerebral palsy i Norden.
torsdagen den 1 december: Arbetsskyddschef Joe Pimenoff talar om ”Nanoteknik – en möjlighet, Nanosäkerhet – en utmaning”.
LITTERATURCIRKELN träffas en gång i månaden och diskuterar den bok de
läst. Datumen och bokvalen meddelas senare.
Närmare info i höstens medlemsbrev, på hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors. eller av ordförande Maj-Britt Grönholm, tfn 050 569 5633, maj13
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britt.gronholm@kolumbus. och sekreterare Marianne von Knorring, 044 332
4659, marianne.vonknorring@welho.com

Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n syksyn jäsenillat:
Syyskuussa vierailemme Renrsin rannassa. Emäntänämme toimii Salla Ventonen.
Lokakuussa Kuntayhtymän vieraana teemalla ”Hyvinvointi Kainuussa”. Emäntänä on Annikki Aitoaho.
3.11. 2011 klo 18.00 pidetään yhdistyksen syyskokous. Jatkamme tällöin tutustumista Kuntayhtymän toimintaan koulutustoimialan vieraana. Isäntänä on
Anssi Tuominen.
Joulukuussa tutustumme Kainuun Voimaan Maarit Kauppisen emännöidessä.
Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja jäsenposteissa. Jäsenilloissa on mahdollisuus kopioida toimintakertomuksemme omalle muistitikulle. Ilmoittautumiset sihteerille soililuukkonen@hotmail.com tai puh. 050559 6535.

Lahden Akateemiset Naiset ry
Ma 12.9. klo 17.30 tutustumme kuvanveistäjä, taidemaalari Kosti Ahosen taitelijakotiin, osoitteessa Mäyränkatu 1. Yhteislähtö torin laidalta Helmipankin
edestä klo 17.15.
Ke 12.10. klo 12.00 - 13.30 kokoonnumme lounastapaamiseen Viikinkiravintola Haraldissa, osoitteessa Vesijärvenkatu 24. Projektitutkija Virpi Koskela
Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoo aiheesta: ”Miten teatterimenetelmä voi nostaa esiin organisaation haasteita ja innovaatiokyvykkyyttä? Havainnollisia case-tarinoita mielenterveys- ja päihdetyön kentältä”.
La 22.10. ja su 23.10. SANLin vuosikokous Lahdessa 22. - 23.10.2011. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen ja seminaariin 30.9.2011 mennessä.
Ma 14.11. klo 17.30 tutustumme Lahden tiede- ja yrityspuiston toimintaan ja
tiloihin, osoite Niemenkatu 73. Pidämme yhdistyksemme vuosikokouksen samassa yhteydessä. Lähtö torilta Helmipankin edestä klo 17.10.
Ma 12.12. klo 17.30 vierailemme Lahden muotoiluasemalla, Vesijärvenkatu 7
(ent. Riku Motor) ja tutustumme siellä silloin olevaan näyttelyyn. MMM Päivi
Ronkainen-Forsius kertoo myös World Design Capital Helsinki 2012 tapahtumista Lahdessa.
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Ma 16.1. klo 17.30 tutustumme Sotilaslääketieteen ja sotilasmusiikin museoihin Hennalassa, Helsingintie 199. Esittelijänä toimii yhdistyksemme jäsen,
auktorisoitu Lahti-opas, KM Sinikka Koskinen. Sisäänpääsymaksu on 4 euroa.
Lähtö torilta Helmipankin edestä klo 17.10.

Oulun Akateemiset Naiset ry
Ti 20.9 klo klo 18 vierailu Antell Oy:ssä, esittelee toimitusjohtaja Annukka
Lantto, Poratie 5. Ilmoittautumiset Päiville 16.9 mennessä: paivi.vitikka(at)
mail.suomi.net.
Ti 18.10 klo 17-21 taitotuokio Taitokeskuksessa, Rautatiekatu 11 B, koulutusvastaava Satu Leinonen esittelee Taitokeskus Maakarin toimintaa ja ohjaa
tekemään oman valintasi mukaan korun tai kranssin. Ilmoittautumiset Päiville
4.10 mennessä. Osallistumismaksu 10 €/hlö + mahd. tarvikemaksu.
Ti 15.11 klo 18 syyskokous ja –esitelmä: KTT Mari Juntunen: ”Yritysbrändin
muutokset”, Oulun yliopisto, taloustieteiden tdk, neuvotteluhuone TA 115. Ilmoittautumiset Sailalle ma 14.11 mennessä: saila.saraniemi(at)oulu..
La 26.11 klo 15 lauantailounas, Vanha Paloasema, Kauppurienkatu 24. Ilmoittautumiset Päiville 24.11 mennessä.
Ti 13.12 klo 18 ”Kehtolaulujen kieli ja konstruktiot”, esitelmöijänä FT Sinikka
Segerståhl, Jaakonkuja 1 C 1.
Muuta toimintaa:
Luetaan yhdessä -tunnit alkavat taas ma 5.9. klo 10-11.30. Uudet ja vanhat
”apuopettajat” tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Tuula Lumme, tuula.lumme(at)
dnainternet.net.
Teatterilippujen myyntikampanja Sotahevonen-näytökseen to 3.11. käynnissä.
Mikäli haluat ottaa lippuja myyntiin (25 euroa/kpl), ota yhteys Sailaan: saila.
saraniemi@oulu. tai 040 515 3548. Yhdistys saa tuotosta osan, joka käytetään yhteisesti sovittavalla tavalla.

Porin Akateemiset Naiset ry
La 17.9. sieniretki Tapani Hännisen johdolla alkaen klo 10.00 Kullaan Metsäkoulun pihasta (nyk Winnova).
Jokainen tuo omat eväät. Saamme opastusta sienten tunnistamisessa ja käsittelyssä. Matka pikkuautoilla.
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Ilmoittautuminen viimeistään 14.9. Marja-Liisa Tähtiselle 050-3371936.
Ke 21.9. klo 14.00 Porin Yliopistokeskuksessa Porin Suomi-Unkari seuran ja
Porin kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen järjestämä syysseminaari
Kohtaamisia. Lisätiedot keväällä lähetetyssä jäsenkirjeessä.
Ti 8.11. klo 17.30-19.30 vuosikokous Yhteisökeskuksessa Isolinnankatu 16,
Pori. Saara Korkeamäki esittelee tiloja ennen vuosikokousta. Kahvitus ja kokous kahvilan tilassa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen
14§:n määräämät asiat. Kahvituksen takia ilmoittautumiset viimeistään 4.11.
pj Kirsti Antilalle, 0405244550.
Ke 30.11. klo 18.00 Porin kirjastossa Syksyn kirjauutuudet –ilta. Tapaaminen
aulassa 17.55.
Rauman Akateemiset Naiset ry
Syyskuussa to 15.9. klo 18.00 kokoonnumme Marelassa – entisessä laivanvarustajan kodissa, jossa Leena Sammallahti esitelmöi meille Suomen merimuseoista. Ilmoittautumiset 12.9. mennessä Raija Banerjeelle, puh. 040 542
0287 tai raija.banerjee@dnainternet.net.
Lokakuussa tutustumme Rauman kaupunginkirjaston taidelainaamoon ja kirjaston lukuisiin erilaisiin palveluihin. Kirjastosta saa muutakin kuin kirjoja!
Ajankohta on ke 5.10. klo 17. Ilmoittautumiset 3.10. mennessä Riika Mäkiselle
puh. 044 710 5371 tai riika.makinen@vesi-instituutti..
Marraskuussa ti 15.11. klo 17 pääsemme tutustumaan uuteen teknologiatalo
Sytyttimeen (Sinkokatu 11), Vesi-Instituutti WANDERin toimintaan ja talossa
olevaan juoma- ja käyttöveden tutkimusverkostoon. Ilmoittautumiset 14.11.
mennessä Aino Pelto-Huikolle, puh. 044 710 5379 tai aino.pelto-huikko@iki..
Joulukuussa on jälleen perinteisten kirjallisten pikkujoulujen vuoro. Pikkujoulujen päivämäärä tarkentuu myöhemmin. Huom. tasapuolisuuden nimissä:
pikkujoulujen ilmoittautumisia aletaan vastaanottaa 1.11. alkaen.

Tampereen Akateemiset Naiset ry
To 1.9. klo 17 – 21 retki Laukon kartanoon. Lähtö Vanhalta kirkolta.
Yhteinen elokuvailta elokuvateatteri Niagarassa Pirkanmaan elokuvakeskuksessa Kehräsaaressa. Kiinnostuitko, ilmoittaudu Anja Aarniolle. aarnio.anja@
gmail.com tai gsm 050 5503 321. Jokainen maksaa oman lippunsa. Ajankohta
ilmoitetaan puhelimitse tai spostilla, kunhan syyskuun näytösajat vahvistuvat.
Ti 11.10. klo 18 – 20 yhdistyksemme kutsumana Pirkanmaan maakuntakirjastossa Metsossa, Martikainen –salissa, luennoi tutkija, FM Heidi Kurvinen Ou-
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lun yliopistosta aiheenaan ”Naistoimittajat median voimakentillä Suomessa”.
Luento liittyy Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhlan tapahtumiin.
NJKL:n 100-vuotisnäyttely on Pirkanmaan maakuntakirjastossa 10. – 22. 10.
Käy tutustumassa!
Ke 16.11. sääntömääräinen syyskokous Pirkanmaan Yrittäjien kokoustilassa
Kehräsaaressa. Käyntiosoite Kehräsaari B-rappu 2 krs. Kokouksen yhteydessä
FT,KL ja Tan ry:n hallituksen jäsen Auli Ojala puhuu ”Tieto-osaamisen johtamisesta”.
Ti 8.12. klo 18 ravintola Pihassa, Pyhäjärvenkatu 5 B ( Klingendahlin kiinteistön
sisäpihalla) perinteinen joulupäivällinen . Ateria nautitaan yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa (TNNK, Soroptimistit, Teknat, Zontat). Keskustelun
aiheena yhdistysten tulevat teemat ja kampanjat.

Turun Akateemiset Naiset ry
Ti 6.9. klo 17 teemme kulttuurikierroksen jokirannassa. Kokoontuminen viinibaari Ekblomilla, Läntinen Rantakatu 3, jossa alkumalja. n. klo 17.30 akateeminen kävely oppaan johdolla. Vähätorilta Tuomiokirkon ympäristöön. klo 19
ruokailu Pinellassa. Retken hinta 15 euroa, opastus 6-10 euroa. Yhdistys sponsoroi loput. Voi osallistua vain ruokailuun. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä
Tiina Aalto puh 040- 848 7730 tai tiina.aalto@ppd.inet.
Ti 4.10. klo 18 tutustuminen Carl Larssonin taidenäyttelyyn Turun Taidemuseossa. Kahvit taidemuseon kahvilassa. Ilmoittautuminen Tuula Korhonen, puh
2542 660 tai tukorho@gmail.com
( huom!)
Ke 2.11. klo 18 vuosikokous. Vierailu uudelle Neo lääkäriasemalle, Joukahaisenk 6
To 8.12. klo 18 vietämme joulujuhlaa ravintola Hus Lindmanissa, Piispank
15. Pappi, tähtitieteen harrastaja Risto Heikkilä puhuu aiheesta Joulun tähti.
Ylituomari Pirjo-Riitta Auranen kertoo Hus Lindmanin talon historiasta. Hinta
25 euroa. Ilmoittautuminen Tuula Korhoselle puh. 02 254 2660 tai tukorho@
gmail.com
Kirjallisuuskerho kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonk 15 keskiviikkoisin klo 18
Ke 21.9 Tapio Koivukari: Luodetuulen maa
Ke 19.10. 16.11. Teokset ilmoitetaan myöhemmin.
Lunch ladies kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo
12-13
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Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala puh. 040 771 9787 TAN ja Nina Ekholm,
KAiÅ
Ti 20.9. Teatterijohtaja Mikko Kouki,kertoo Linna-teatteri ohjelmistosta syksy
2011/kevät 2012
Ti 18.10. Emeritus professor G Holm, Åbo Akademi, berättattar om sitt forskningsarbete
Ti 15.11. Psykiatrian erikoislääkäri Taina Tuominen kertoo eläinavusteisesta
psykoterapiasta
Ti 20.12. Fil.tri Silja Laine kertoo väitöskirjastaan ”Pilvenpiirtäjäkysymys”. Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat.
Seniorikerho kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13.00 kahvila
Elvinan kabinetissa Yliopistonkatu 15. Vetäjinä toimivat Seija Jumppanen puh.
040 716 5143 ja Pirkko Lindqvist puh. 040 519 1166.
To 29.9. Fil. maisteri, res. yliluutnantti Pia Lindell, Nainen upseerina - kokemuksia ja näkemyksiä.
To 27.10. Fil. lisensiaatti Ilpo Haahtela, Onko biologisilla museoilla tulevaisuutta?
To 24.11. Fil. maisteri Pirkko Lindqvist, Eläkeläinen estoitta digikuvaukseen.
The International Club kokoontuu Cafe Agricolassa, Henrikink 1B klo 13-14
19.9.Elizabeth Etu ,”A Sosiologist studying in Kamerun and Turku”
17. 10.Johanna Ollila Project Manager, ”Get a Life - Future-oriented career
guidance for university students”
14.11. Sanna Tuominen TY:n Career Centre, title to be announced later
For more information please contact Birgit Kretschmann, birgit.kretschmann@
utu.
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen, paiviklehtinen@hotmail.com tai 050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f
Ti 13.9 kl. 18.30. Besök hos Sari Aaltonens salong och galleri (Kampaamo
ateljee) på Västra Strandg. Ingång från Stadsbibliotekets gård. Efter besöket
fortsättning i vinrestaurang Ekblom i samma hus.
Ti 11.10 kl.19 (fri samvaro från 18.30) i Åbo Akademis kafferum. Med lic, homeopat Liisa Sulkakoski berättar om alternativa sätt att se på hälsa.
Ti 8.11 (tidpunkt och plats meddelas senare). Prof. Lea Sistonen redogör för
sin forskning.
Ti 13.12 (tidpunkt och plats meddelas senare). Valmöte och julfest med kinesiskt tema. Alice Björklöf berättar om sina studier och sitt arbete i Kina.
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Luetaan yhdessä -verkosto suuntaa syksyyn uusin tavoittein
Kuuman kesän ja kolmen kuukauden opetustauon jälkeen Luetaan yhdessä -verkostossa aloitellaan uutta lukuvuotta kovalla innolla. Jo olemassa olevat ryhmät
aloittavat lukuvuoden opetuksen syyskuun alussa, mutta myös uusia ryhmiä on
suunnitteilla. Syksyn mittaa aloittavat uudet ryhmät Helsingin Kalliossa ja Vuosaaressa, Hämeenlinnassa sekä Turussa. Laajenemisen myötä myös vapaaehtoisten tarve on suuri. Kiinnostaako sinua auttaa maahan muuttaneita naisia kotoutumaan paremmin Suomeen? Ota yhteyttä koordinaattori Henna-Maija Syrjälään:
koordinaattori@luetaanyhdessa. tai 0451174282.

NJKL:n pääjuhla
SANL:lla on 50 lipun kiintiö juhlaan!
Naisjärjestöjen Keskusliitto – 100 vuotta
tiedolla ja taidolla
Tervetuloa juhlimaan satavuotiaan Naisjärjestöjen Keskusliiton satavuotista naisjärjestötyötä pääjuhlassa lauantaina 29. lokakuuta 2011 kello 14 Finlandia-talossa!
Unohtumattomassa pääjuhlassa esiintyvät mm. Susanna
Leinonen Company ja Philomela-kuoro, ja jäsenjärjestöt
viihdyttävät juhlayleisöä upeilla musiikki- ja tanssiesityksillä. Juhlintaan osallistuu myös joukko suomalaisia ja
kansainvälisiä kunniavieraita.
Lippuvarauksia à 10 € ottaa vastaan koordinaattori Henna-Maija Syrjälä, puhelin
09 608 432 tai 045 117 4282 tai sähköpostilla sanl.fkaf@akateemisetnaiset.
viimeistään 27.9.2011.
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