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Parhaat akateemiset naiset
- Bästa akademiska kvinnor!
Kevät 2012 on liittomme toiminnassa ollut erityisen aktiivinen monen yhteensattuman vuoksi. Monta projektia on joko
toteutunut, toteutumassa tai suunnitteluvaiheessa. Keskushallitus ja rahastonhoitaja ovat tehneet parhaansa toiminnan
tehostamiseksi ja uudistamiseksikin tulevaisuustoimikunnan
viitoittamalla tiellä. Tämä on ollut mahdollista aiemman puheenjohtajan, keskushallituksen nykyisen sihteerin RiittaRitva Tammivaara
maija von Weissenberg-Hartialan ja rahastonhoitaja Sirkka
Oksasen lähes täyspäiväisen liiton toimintaan paneutumisen
ansiosta. Lisäksi toimistolla on ollut poikkeuksellinen tilanne eli kaksi akateemisen loppu
tutkinnon suorittanutta nuorehkoa naista palkattuna työ- ja elinkeinoministeriön tuella
ja projektirahoituksella. UWE-konferessin assistentin tehtäviä on hoitanut FL Susanna
Sulkunen ja Luetaan yhdessä -verkostoa koordinaattori YTM Henna-Maija Syrjälä, jonka aloitteesta on käynnistynyt tämän kevään aikana myös korkeammin koulutettujen
maahanmuuttajanaisten Auroras-verkosto. UWE-kokouksen suunnitteluryhmä puheenjohtajana CIR/CER Marja-Liisa Toivanen ja 20.10. vietettävän 90-vuotisjuhlakokouksen
valmisteleva järjestelytoimikunta Liisa Luomasen johdolla ovat valmistelleet ohjelmat
työvaliokunnan ja keskushallituksen käsiteltäviksi ja vahvistettaviksi.
UWE konferenssin pääteeman Women and sustainable Europe ”key note
speakeriksi” on lupautunut presidentti Tarja Halonen. Konferenssiin on ilmoittautunut noin 150 henkilöä, joista yksi kolmannes suomalaisia jäseniä. Toivomme erityisesti
kaikkien paikallisyhdistysten kansainvälisten yhteyshenkilöiden osallistuvan Helsingin
Vuosaaressa Konferenssihotelli Rantapuistossa järjestettyyn seminaariin perjantaina 8.
kesäkuuta, jolloin kolmen muun tunnetun vaikuttajanaisen esitelmien ohella on mahdollisuus keskusteluun esitelmien pohjalta kolmesta teemasta. Sen lisäksi järjestetään
neljä workshopia aiheista 1. Lyhytaikaiset työsuhteet, 2. UWE in 2022, 3. Pohjoismaisten akateemisten naisten yhteistyö (KANN) ja 4. Kulttuuri, erityisesti musiikki, ja uni
hyvinvoinnin edistäjinä niin työelämässä kuin yhä suurenevan vanhusväestön piirissä.
Kuluva vuosi on vanhusten sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisen
ja kaikinpuolisen väkivallan estämisen teemavuosi. Kulttuurista saamme nauttia muissakin tilaisuuksissa, kuten torstai-iltana Helsingin kaupungin vastaanotolla ja Temppeliaukion kirkossa järjestetyssä konsertissa sekä sosiaalisesta yhdessäolosta perjantai- ja
lauantai-iltana. Lauantai aloitetaan kahdella suomalaisia teemoja käsittelevällä esitelmällä, muu osa päivää kuluu UWE:n vuosikokouksessa.
Henkilökohtaisesti en voi olla tuntematta määrätynlaista iloa ja ylpeyttäkin siitä,
että toisen polven akateemisena naisena saan tilaisuuden SANL:n puheenjohtajana toivottaa tervetulleiksi maahamme eurooppalaisia naisia, jotka verkostoitumalla toivovat tulevansa paremmin kuulluiksi naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja naisiin

kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn pyrkivässä työssä. Esimerkkinäni minulla on seitsenvuotiaasta lähtien ollut äitini, filosofian maisteri, neljän eurooppalaisen kielen opettaja
Lempi Tammivaara, os. Koskijoki, joka isäni lääkintäkapteeni Erkki A. Tammivaaran
äkillisen kuoleman jälkeen leskeksi jäätyään 44-vuotiaana, osoitti minulle, miten jokaisen naisen turvana on hyvä koulutus ja ammatti itsenäisen elämän ja lasten koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Hän piti mm. huolta siitä, että opin jo 7-vuotiaana ruotsinkielen kielikylvyllä kahden suomenruotsalaisen tytön viettäessä kuukauden
kesämökillämme. Onnellisuuden edellytyksenä on mielekäs työ, josta lääkärinä olen
tyytyväinen jatkaessani vielä nykyisin keuhkosairauksia ja uniapneaa hoitavana erikoislääkärinä yksityisvastaanottoa kymmenen vuotta virasta eläkkeelle siirtymiseni jälkeen.
Lääkäriksi valmistuin 24-vuotiaana toisin kuin tapahtuu nykyisin, jolloin keskimääräinen
valmistumisikä on 28 vuotta.
Paikallisyhdistysten on syytä jo nyt aktivoitua uuden puheenjohtajan ja kolmen hallitusjäsenen valitsemiseksi syksyn vuosikokouksessa 20.10., jotta vaalilautakunta voi
jatkaa työtään 30.6. mennessä tehtyjen ehdotusten pohjalta.
Pyydän huomioimaan, että UWE-konferenssin ilmoittautumisaikaa on pidennetty, ja
että perjantai- tai lauantaipäivän osallistuminen on myös mahdollista. Torstai-illan osallistuminen ja perjantaipäivä voidaan myös yhdistää.
Konferenssissa järjestetään arpajaiset voittoina hopeinen Kalevala koru, paimiolaisen kuvanveistäjä Raili Mikkosen muovailema Myrskyluodon Maijaa esittävä patsas savesta, turkulaisen arkkitehti Päivi Ylihannun akvarellimaalaus ja muotoilija Marja-Leena
Venäläisen KAS! designin pusero- ja käsivarsilämmitinyhdistelmä.
Jag vill påpeka, att anmälningstiden till UWE-mötet har förlängts och att deltagandet
enbart i fredagens seminarium är möjligt, också förknippat med torsdagens öppningsseremonier med konsert. UWE konferenssen har egna hemsidor www.UWE2012.net
I samband med konferenssen ordnas ett lotteri där ett Kaleva smycke i silver, en
skulptur av pemarbon, konstnären Raili Mikkonen i lera av Stormskärs Maja, en akvarell
av åbobon, arkitekten Päivi Ylihannu och en blus med armvärmare av designern MarjaLeena Venäläinen KAS! designfirman, utlottas.
Minulla on ilo omistaa lahtelaisen taidemaalari Kaija Ikävalkon Anja Pohjolan konsertin synnyttämän elämyksen pohjalta lehteriltä maalaama Temppeliaukion kirkon alttari
vuodelta 1979 (kuva alla). Toivottavasti tapaamme konferenssin avajaispäivänä 7.6. klo
18 Helsingin kaupungin vastaanotolla ja sen jälkeen Temppeliaukion kirkossa.
Vi ses förhoppningsvis före sommarperioden under konferenssen 7-10 juni 2012.
Välkomna!
Ritva Tammivaara
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UWE2012 konferenssi Helsingissä
University Women of Europe -konferenssi
ja vuosikokous Helsingissä 7.-10.6.2012
lähestyy. Tapahtumaan keskushallitus toivoo paikallisjärjestöjen jäsenten runsasta
osanottoa. Kokouspaikaksi olemme valinneet luonnon keskellä, meren rannalla sijaitsevan Konferenssihotelli Rantapuiston
Helsingin Vuosaaressa. Kansainväliset järjestömme kokoontuvat Suomessa erittäin
harvoin ja siksi meillä nyt on ainutlaatuinen tilaisuus 90-vuotisjuhlavuotenamme
osallistua henkilökohtaisesti liiton kansainväliseen toimintaan, esitellä omaamme sekä tutustua muiden maiden akateemisiin naisiin. 1981 perustetun UWE:n
vuosikokous järjestetään ensimmäistä
kertaa tähänastisen toimintansa kuluessa Suomessa. International Federation of
University Women eli IFUW:n konferenssi on järjestetty Suomessa kaksi kertaa
1959 ja 1989.
Konferenssi alkaa torstaina 7.6. klo 18
Helsingin kaupungin vastaanotolla (Vanha
Raatihuone, Aleksanterinkatu 29). Vastaanotolle voi tulla suoraankin, sillä Rantapuistossa ei järjestetä torstaina virallista
ohjelmaa. Vastaanoton jälkeen siirrymme
Temppeliaukion kirkkoon, jossa saamme
kuulla kahta taitavaa urkuria, Leena ja Tapio Tiitua. Leena Tiitu, Helsingin Akateemisten Naisten puheenjohtaja, esittelee
meille kirkon, joka Helsingin nähtävyyksistä saa vuosittain eniten ulkomaisia kävijöitä. Konserttiin ovat tervetulleita myös
jäsenten puolisot ja ystävät.
Perjantaina ensimmäisen konferenssipäivän pääpuhujaksi on lupautunut presidentti Tarja Halonen ja esitelmöitsijät
ovat professori Helena Ranta, professori
Kiti Müller sekä vähemmistövaltuutettu
Eva Biaudet. Työskentelemme päivän kuluessa myös keskusteluryhmissä ja workshopeissa, joiden aiheet on nähtävillä
konferenssin verkkosivuilla.
Lauantaipäivän ohjelma aloitetaan
FT Marjo Kyllösen ja FT Reetta Toivasen

esitelmillä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja vähemmistöjen oikeuksista.
UWE:n vuosikokous alkaa kello 10. Kokouksessa äänioikeus on virallisella edustajalla, yleensä kansainvälisten suhteiden
koordinaattorilla kuten Suomesta Marja
Liisa Toivasella. Muilla jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Tänä vuonna vaihtuvat järjestön puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Suomesta on rahastonhoitajaksi
ehdolla FT, KL Auli Ojala Tampereen yhdistyksestä. Käsittelyyn tulevat myös
mm. kansallisten liittojen jäsenmaksuperusteet.
Perjantai-iltana nautitaan grilli-illallisen ääressä yhdessäolosta ja lauantain
ohjelma puolestaan päättyy juhlaillalliseen. Sunnuntaiksi on mahdollisuus
kiertokäynteihin sekä Helsingissä että
Lahdessa.
Lisätietoja konferenssista ja vuosikokouksesta saa sekä konferenssin assistentilta Susanna Sulkuselta (yhteystiedot
alla) että verkkosivuilta osoitteessa www.
uwe2012.net. Konferenssin päiväohjelmiin voi vielä ilmoittautua, Rantapuiston
hotellihuoneet ovat jo varattuja. Yöpymiseen voi tiedustella myös kotimajoitusta,
kuten järjestön tapahtumissa on tapana
kautta maailman. Kotimaisia osanottajia
on toukokuun alkuun mennessä 62 henkeä, ulkomaisia 82.
Koko konferenssin kattava lippu
(200 €) sisältää ilmoittautumismaksun
35 €, josta osa tilitetään UWE:lle. Paikallisyhdistys saa nimetä keskuudestaan yhden jäsenen, jonka ilmoittautumismaksun
(35 €) korvaa liitto.
Koska haluamme rohkaista kaikkia
jäseniämme osallistumaan konferenssiin
vaikka vain osaksi aikaa, on mahdollista
lunastaa erillislippu torstaille, perjantaille
ja lauantaille. Erillislipuissa ilmoittautumismaksun osuus on 12 € / päivä. Alla
olevat hinnat ovat kokonaishintoja, joihin
tämä ilmoittautumismaksu sisältyy.
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A.

Torstai- ja perjantai -lippu 69 €
(sis. kahden päivän ilmoittautumismaksun sekä perjantain lounaan
sekä kahvin)

B.

Perjantain päivälippu 57 €
(sis. perjantain ilmoittautumismaksun sekä lounaan sekä kahvin)

C.

Perjantailippu 92 €
(sis. perjantain ilmoittautumismaksun, lounaan ja kahvin sekä
grilli-illan)

D.

Lauantain päivälippu 52 €
(sis. lauantain ilmoittautumismaksun sekä lounaan ja kahvin)

E.

Lauantailippu 97 €
(sis. lauantain ilmoittautumismaksun, lounaan ja kahvin sekä illallisen)

Lisätietoja:
Susanna Sulkunen
Konferenssiassistentti
p. 045 869 1617
info@uwe2012.net
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CIR: nurkka
YK:n Naisten asemaa käsitgender -asiantuntijoita, jos
televän komission (CSW) 56.
niitä ei vielä ole. Tässä on
kokous New Yorkissa päättyi
tehtävää myös SANL:lle siimaaliskuussa valitettavasti
tä huolimatta tai ehkä juuri
toisin kuin yksikään aikaisiksi, että Suomi varmasti
semmista. Ensimmäisen kertukee positiivisia päätöksiä.
ran ei saatu aikaan yhteistä
Seistäkseen
mukana
päätöslauselmaa,
vaikka
IFUW:n rintamassa SANL
olisi voinut kuvitella, että tälähetti kirjeen ministeri Paamän vuoden aihe, Maaseuvo Arhinmäelle, jonka vasdun naisten voimaannuttatuulle kuuluvat tasa-arvo
minen oli varsin ”vaaraton”.
kysymykset.
Miten käykään ensi vuonna,
CSW –kokouksen rinnak
Marja Liisa Toivanen
kun tavoitteena on keskuskaistapahtumiin kuului seit
tella naisiin ja tyttöihin kohsemännen
kerran
Helvi
distuvasta väkivallasta.
Sipilä –seminaari, jonka aiOngelmaksi nousivat naisten ihmisoiheena tänä vuonna oli She says YES to
keudet. Sellaiset termit kuin seksuaaliterEconomic Empowerment. UWE:n konveys, lisääntymisterveys ja universaalit
ferenssin vuoksi emme voineet lähettää
ihmisoikeudet olivat liikaa eräille valtioilomaa edustajaamme seminaariin, mutta
le. Vastustajia olivat lähinnä muslimietoinen pääpuhujista, prof. Shirley Randell
nemmistöiset maat, mutta mielenkiinedusti kansainvälistä liittoamme.
toista on, että Venäjä liittyi vastustajien
Vuoden kohokohta, UWE –konferensjoukkoon.
si lähestyy huimaa vauhtia. Vieläkin on
Kokouksessa olleiden keskusjärjestömmahdollista ilmoittautua mukaan kuuleme IFUW:n edustajien mukaan viime vuomaan Tarja Halosta, Helena Rantaa, Kiti
sina kannat ovat kiristyneet ja yhteisten
Mülleriä, ja Eva Biaudeta sekä osallistulausumien aikaansaaminen on vaikeutunut.
maan keskusteluihin. Ja toki ei voi jättää
Pahinta on, että hallitukset, jotka aihuomiotta sitäkään, että näin voi tutuskoinaan kannattivat Pekingin kokouksen
tua muiden maiden akateemisiin naisiin.
päätöksiä, ovat kääntyneet vanhoillisemVapunpäivänä, jolloin tätä kirjoittelen, on
paan suuntaan ja ovat haluttomia toitulijoita jo 140. Kun tiedämme, että aina
meenpanemaan kokouksen hyväksymiä
on Maija Myöhäisiä, olemme pidentäneet
tavoitteita. Nyt vaaditaan naisten ihmisilmoittautumisaikaa. Siis, jos et vielä ole
oikeuksien rajaamista ”traditionaalisten
ilmoittautunut, mene sivulle uwe2012.net
ja uskonnollisten arvojen” varjolla.
tai soita Liiton toimistoon.
Pettyneenä tilanteeseen IFUW – ja näin
Konferenssin kanssa 
samanaikaisesti
siis myös me suomalaiset jäsenet – on
kokoontuu prof. emerita Raija Sollamon
liittynyt niiden naisjärjestöjen joukkoon,
vetämä ryhmä, joka valmistelee EUjotka yhteisessä lausumassaan pahekprojektihakemusta. Kun vajaa vuosi sitsuvat tapahtunutta. Lausumassa kehoten pohdimme aihetta, emme arvanneet
tetaan naisjärjestöjä kääntymään omien
kuinka kipeän ajankohtainen siitä tuli.
hallitustensa ja virkamiestensä puoleen
Domestic Violence Met by Highly Educated
ja vaikuttamaan siihen, että ihmisoikeus
Women on tänään liiankin totta.
kysymyksistä ja vuosituhattavoitteista ei
Tapaamisiin Rantapuistossa
luisteta. Tärkeää olisi saada seuraavan
Marja Liisa Toivanen
CSW -kokouksen viralliseen delegaatioon
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Lääketieteen professorin arvonimi Oulun
yliopistollisen sairaalan lääkäri Riitta Hervalle
Tasavallan presidentti Tarja Halonen
myönsi toukokuussa 2011 yhdeksän professorin arvonimeä. Näistä ainoa nainen
oli dosentti Riitta Herva Oulusta. Hän toimii patologian erikoislääkärinä Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa.
Riitta Herva kirjoitti ylioppilaaksi 1963
Juvan yhteiskoulussa. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui 1969 Oulun yliopistosta. Oulun yliopistollisen sairaalan
patologian erikoislääkärinä Herva on toiminut yli kolmekymmentä vuotta.
Herva oli alusta asti kiinnostunut synnynnäisistä kehityshäiriöistä. Kromosomipoikkeavuudet ovat yksi niitä aiheuttava
tekijä. 60-luvun lopulla kehittyi sytogenetiikka ja Herva hakeutui opettelemaan
tutkimusmenetelmää silloisen dosentin,
Albert de la Chapellen, johdolla Folkhälsanin genetiikan laitokseen Kauniaisiin.
Laboratorio perustettiin Oulun yliopiston patologian laitokselle. Siihen aikaan
kaikki tapahtui helpommin kuin nykyään.
Puolessa vuodessa saatiin tarvittavat laitteet, tila, laboratoriohoitaja ja tutkimus
toimimaan. Vuonna 1983 Hervasta tuli
Suomen ensimmäinen pediatrisen patologian dosentti ja edelleen hän on ainoa
erikoisalansa dosentti Suomessa. Työssään hän ei ole kaihtanut vaikeita sikiöiden kehityshäiriöihin liittyviä kysymyksiä.
”Olen kiinnostunut ihmisistä, taudeista ja
siitä, miten taudit etenevät”, Herva kertoo. Herva on luennoinut lääkäriyhdistysten jatkokoulutuskursseilla sekä ollut perustamassa Oulun yliopistoon pediatrisen
patologian lisäkoulutusohjelmaa vastaten
nyt alan erikoislääkärikoulutuksesta koko
Suomessa.

on luonut pohjan näiden tautien perinnöllisyysneuvonnalle. Tutkimustyötä hän on
tehnyt yhteistyössä mm. professori Albert
de la Chapellen, professori Lauri Aaltosen
ja professori Leena Palotien tutkimusryhmien kanssa. Hervan osuus on ollut ratkaiseva kolmen suomalaisen tautiperimän
taudin luonteen selvittämisessä: kuolemaan johtava niveljäykistymätauti, kuolemaan johtava selkäytimen etusarven
tauti ja hydroletalus-oireyhtymä. Ensin
mainittu on saanut eponyymikseen nimen
”Hervan tauti”.
Riitta Herva valmistui neuropatologian
erikoislääkäriksi v. 1994 Helsingin yliopistossa ja toi neuropatologian diagnostiikan
ja koulutusohjelman Oulun yliopistolliseen
sairaalaan. Näin sekä pediatrisen patologian että neuropatologian diagnostiikka
on ollut Pohjois-Suomessa Riitta Hervan
vastuulla lähes kahden vuosikymmenen
ajan. Riitta Hervan tieteellinen tuotanto
on laaja ja monipuolinen. Hän on julkaissut 140 alkuperäistä tieteellistä artikkelia
ja esittänyt abstraktin lähes 70 tieteellisessä kokouksessa.
Työn ulkopuolella Riitta Herva on kiinnostunut ekologisesta elämäntavasta ja

Niveljäykistymätaudista ”Hervan tauti”
Riitta Herva on urallaan kuvannut useita
uusia aiemmin tuntemattomia sairauksia
ja oireyhtymiä ja hänen tutkimustyönsä
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toiminut naisasia- ja kehitysyhteistyössä.
Hän on Naistenpankin ensimmäisiä osakkaita vuodelta 2007 sekä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin ainaisjäsen. Herva
on aktiivinen Oulun Akateemisten Naisten
jäsen ja ollut myös yhdistyksen hallituksessa useana vuonna. Energiansa Riitta
Herva saa luonnossa liikkumisesta ja vaeltamisesta. Hän harrastaa avantouintia ja
on innokas Lapin kävijä. Herva on osallistunut vuosittain mm. Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston maastoissa käytävään
Lapponia-hiihtoon. Aviomies ja lapset ovat
olleet tärkeä tuki koko uran ajan.
Herva pitää itseään ennen kaikkea
kliinisen työn tekijänä ja onkin yli neljänkymmenen vuoden uransa aikana oppinut
tuntemaan pohjoissuomalaisten tautiperi-

mää erityisesti pediatri- ja neuropatologian kliinisen työn kautta. Tutkimus on
Hervalle ”sivutuote”, jota hän on silti mielellään esitellyt kuukausitapaamisissamme ja rohkaissut myös meitä nuorempia
naistutkijoita asettamaan riman korkealle
niin uralla kuin yksityiselämässäkin.
KTT, yliopistonlehtori
Saila Saraniemi,
OAN, puheenjohtaja
Kirjoitus perustuu dosentti Hervan esitelmään ”Patologin työtä 40 vuotta” OAN:n
kuukausikokouksessa helmikuussa 2012,
sekä professorinimitykseen liittyviin artikkeleihin Lääkärilehdessä 16/2010 ja Pohjanpiiri -lehdessä 5/2011.

Vaalikomitea muistuttaa tärkeistä
henkilövalinnoista
Syksyn juhlavuosikokouksessa valitaan
liiton puheenjohtaja ja kolme jäsentä
uudelle tai jatkokaudelle keskushallitukseen. Elinvoimaisen ja voimakkaan liiton merkki on rehti ja reipas kilpa merkittävistä paikoista liiton korkeimmassa
päättävässä elimessä. Uudet ehdokkaat
täytettäviin paikkoihin ovat tervetulleita.
Kyseessä on juhlavuoden vuosikokous, ja
päivälle on suunnitteilla monenlaista hienoa ohjelmaa. Tämän vuoksi on tärkeää,
että kokous sujuu ripeästi ja selkeästi.
Tämä vaatii hyvää esivalmistelua kokoukseen koko keskushallitukselta ja sen toimikunnilta vaalikomitea mukaan lukien.
Vaalikomitea pyytää yhdistysten apua ja
aktiivisuutta tämän tehtävän täyttämiseksi ja ehdokkaiden asettamiseksi.
Erovuorossa vuoden 2012 päättyessä
ensimmäisen kautensa jälkeen ovat puheenjohtaja Ritva Tammivaara, sekä jäsenet Mirja Saarni, Marja Liisa Toivanen
ja Riittamaija von Weissenberg-Hartiala.
Heistä jatkokautta tavoittelee vain Marja
Liisa Toivanen. Puheenjohtaja Ritva Tam-

mivaara ja jäsenet Mirja Saarni ja Riittamaija von Weissenberg-Hartiala eivät ole
käytettävissä. 90-vuotisjuhlakokouksessa
tehdään näin ollen merkittäviä valintoja
liiton tulevaisuuteen.
Paikallisyhdistysten tulee toimittaa kirjallisesti tiedot ehdokkaistaan
liiton toimistoon 30.6.2012 mennessä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan
tai ehdokkaiden esittely sekä hänen/heidän kirjallinen suostumuksensa ehdokkuuteen sekä siihen, että hänen/heidän
esittelynsä julkaistaan liiton www-sivuilla
ja mielellään valokuvan kera. Tiedot ehdokkaista ja heidän henkilöesittelynsä
julkaistaan vuosikokousta edeltävässä jäsenlehti Minervassa.
Vuosikokouksessa hallituksen jäsenet
valitaan enemmistövaalilla siten, että valituiksi tulevat ne ehdokkaat, jotka ovat
saaneet eniten ääniä. Liiton keskushallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla, jossa valituksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä.
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Liitto kaipaa aktiivisia ja idearikkaita
henkilöitä pitämään huolta akateemisesti koulutettujen 
naisten oikeuksista ja mahdollisuuksista. Varmista,
että sinun yhdistyksesi priimusmoottori on mukana rakentamassa liitolle
hyvää tulevaisuutta.

Raija Sollamo
vaalikomitean puheenjohtaja
Helena Pettinen
vaalikomitean jäsen
Anna-Maija Sjöberg
vaalikomitean jäsen

Valkommitténs påminnelse om viktiga
personval
På höstens jubileumsårsmöte väljs förbundets ordförande och tre medlemmar
till centralstyrelsen. En livskraftig och
stark förening skall ha en sund konkurrens för de viktiga posterna i förbundets
beslutande organ. Vi vill gärna ha nya
kandidater till de öppna posterna. Det är
fråga om jubileumsårets årsmöte till vilket planeras ett mångsidigt program. Det
är därför viktigt att mötet löper raskt och
smidigt. Det kräver att centralstyrelsen
och valkommittén är väl förberedda. Valkommittén ber föreningarna om hjälp att
aktivt nominera kandidater.
I tur att avgå 2012 är ordförande Ritva Tammivaara samt medlemmarna Mirja
Saarni, Marja Liisa Toivanen och Riittamaija von Weissenberg-Hartiala. Marja
Liisa Toivanen är den enda som gärna vill
fortsätta i styrelsen. Varken ordförande
Ritva Tammivaara eller medlemmarna
Mirja Saarni och Riittamaija von Weissenberg-Hartiala står till förfogande. Vi
kommer alltså att göra betydande val för
framtiden på vårt 90 års jubileumsmöte.
Lokalföreningarna bör sända sina
förslag till kandidater senast 30.6.2012
till förbundets kansli. I förslaget bör ingå
en presentation av kandidaten/kandida-

terna samt hennes/deras godkännande
till kandidatur och till presentation på förbundets www-sidor. Förbundet vill gärna
ha ett fotografi av kandidaten. Kandidatlistorna och kandidaternas presentationer
publiceras i Minerva 3/2012 som utkommer den 12 september.
På årsmötet väljs till styrelsen de kandidater som fått de flesta rösterna. Kandidaten som väljs till centralförbundets styrelseordförande skall erhålla över hälften
av rösterna för att bli vald.
Förbundet behöver aktiva och idérika personer att sköta akademiskt
utbildade kvinnors rättigheter och
möjligheter. Försäkra dig om att din
förenings primus motor är med och
bygger upp en god framtid för förbundet.

Raija Sollamo
valkommitténs ordförande
Helena Pettinen
medlem i valkommitté
Anna-Maija Sjöberg
medlem i valkommitté
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Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund
90-vuotisjuhlat Helsingissä 19. - 20.10.2012
Pe 19.10.12 Seminaari klo 17
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Runeberginkatu
Jenni ja Antti Wihuri -Sali
Jäsenhinta 15 €
La 20.10.12 Juhlavuosikokous klo 9-16
Hotel President E.Rautatienkatu 4
Carl Gustaf -Sali
Klo 9 kahvit ja ilmoittautuminen
Klo 10-12 ohjelma
Klo 12 lounas
Klo 13.20 juhlavuosikokous
Klo 14.20 kahvit ja keskustelu
Jäsenhinta 30 €
La 20.10.12 Juhlaillallinen klo 19
Hotel Vaakuna Asema-aukio 2
Tilausravintola Kaarre
Tervehdykset, illallinen ja ohjelma
Jäsenhinta 45 €
Minervassa nro 3 on varsinainen ilmoittautumiskaavake. Tarjoilujen
vuoksi kaikki varaukset on oltava valmiina 30.9.2012, joten tässä on
nähtävänä juhlien runko. Majoitusvaraukset jokainen hoitaa erillään
ilmoittautumisesta. Oheisena varatut hotellikiintiöt.
Yöpymisvaihtoehdot 19. -21.10.2012
Hotelli
Osoite

Hinta

Viimeinen
varauspäivä

Varausosoite

Hotel Helka
P.Rautatienkatu 23

1h 79€ / vrk

20.9.2012

reservations@helka.fi

5.10.2012

sokos.hotels@sok.fi
020 - 1234 600

5.10.2012

sokos.hotels@sok.fi
020 - 1234 600

Hotel President
E.Rautatienkatu 4
Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2

2h 99€ / vrk
1h 129€ / vrk
2h 149€ / vrk
1h 130€ / vrk
2h 150€ / vrk

Varaa itse majoitus haluamastasi hotellista. Mainitse varauksen
yhteydessä viite / kiintiö Akateemiset naiset.
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Uutisia fiksuista naisista – maaliskuu 2012
Maritta Pohls
Satu Hassi kritisoi hyvä veli -verkostoja,
jotka edistävät salailukulttuuria, hidastavat tasa-arvokehitystä ja aiheuttavat
jopa turvallisuusriskejä.

Osallistuin viime viikolla mielenkiintoiseen tilaisuuteen, joista kirjasin muutaman mielestäni tärkeän asian laajempaan
levitykseen.
Euroopan parlamentin suomen tiedotustoimisto järjesti 9.3.2012 seminaarin
Naiset päättäjinä: junnaako tasa-arvokehitys paikoillaan?
Seminaarissa puhuivat mepit Sirpa
Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki ja Satu

Hassi.
Seminaarissa muistutettiin, että sukupuolikiintiöt ja vastaavat konkreettiset
toimet ovat hyvin tarpeellisia. Tarvitaan
avoimuutta. Tarvitaan tutkimustietoa
päätöksenteon pohjaksi.
Kaikki kolme alustajaa olivat yhtä
mieltä siitä, että tasa-arvokehitys on viime vuosina pysähtynyt. Naisten ja miesten palkkaero on törkeä, naisia syrjitään
työelämässä ja naisia on johtopaikoilla
ihan liian vähän.
Sirpa Pietikäinen korosti tasa-arvoa
edistävien velvoittavien sopimusten, toimintaohjelmien ja edistymisen seurannan
tarpeellisuutta.
Olen Sirpan kanssa samaa mieltä siinä, että kiintiöt ja asian luonteeseen sopiva vuorottelujärjestelmä naisten ja miesten kesken edistävät erittäin tehokkaasti
tasa-arvoa. ”Valittakoon pätevin” -perustelu on huuhaata. Sen sijaan ”valittakoon
pätevien joukosta sopiva vähemmistösukupuolen edustaja” tuottaa paremman
lopputuloksen.

- Satu nosti esille monipuolisuuden elinvoimaisuuden. Monipuolisuus mahdollistaa lahjakkuusreservien laajan käytön
ja parantaa sitä kautta kilpailukykyä.
- Jännä näkökulma oli myös se, että perinteinen roolijako on itse asiassa miesten
kannalta suurta eriarvoisuutta tuottava
tekijä. Miehet ovat keskenään eriarvoisempia kuin naiset. Rikkaita miehiä on
enemmän kuin rikkaita naisia, mutta
samoin on myös yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneitten laita.
Anneli Jäätteenmäki uskoi asioiden
etenevän hitaasti positiiviseen suuntaan,
kun työtä sen eteen tehdään ja asia otetaan esiin myös EU:n korkealla tasolla.
- Tehkää tasa-arvotekoja omassa arjessanne. Jokainen teko vie asiaa eteenpäin. Se on juuri näin!
- Tasa-arvoasioita on pidettävä esillä.
Tasa-arvoa on vaadittava. Olen saanut
tehdä paljon tasa-arvoasioihin liittyviä
töitä historian tutkijan urallani ja tunnen
tätä kautta suomalaisen naisasian historiaa. Tasa-arvo on edennyt vain silloin,
kun sitä on määrätietoisesti vaadittu.
Ei kannata odotella sillä odottavan
aika on pitkä!

- Sirpa nosti esille myös puolueiden tasaarvopolitiikan. Tärkeää! Seuratkaa sitä
omassa puolueessanne. Miten se on kirjattu ja miten sitä toteutetaan.
- Naisverkostoilla on kautta historian ollut
vähemmän rahaa kuin miesverkostoilla.
Vaatikaa rahaa ja hyvää palkkaa!
- Segregaatio purkautuu hyvin, kun katsotaan, että kaikilla paikoilla on vuorotellen naisia ja miehiä.

Sirpa Pietikäisen laatima oma-aloitemietintö naisista päättäjinä on parlamentin
äänestettävänä täysistunnossa maaliskuussa.
ks. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=REPORT&reference=A72012-0029&language=FI
Hyvä Sirpa!
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Uutisia fiksuista naisista
– Fanni Luukkonen
Suomen Lottaperinneliiton juhlaseminaarissa 13.3. dosentti Marjo-Riitta Antikainen kertoi Lotta Svärd -järjestön ykkösnaisen Fanni Luukkosen tavasta johtaa.
Luukkosen konseptissa on hyvää osviittaa
nykyaikaan. Ainakin täällä Suomessa tuntuu siltä, että johtajat ovat menettäneet
suhteellisuudentajunsa ja kontaktinsa tavallisten ihmisten arvomaailmaan.
Fanni
Luukkosen
johtajuusvuosina – hän toimi 1920-luvulla Sortavalan
seminaarin naisosaston johtajattarena
ja sitten Lotta Svärd -järjestön johtajana 1929–1944 – uskottiin, että joku oli
synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan johtaja
ja toinen taas ei. Johtajuutta ei voinut
opetella. Tuohon aikaan armeija oli ainoa
koulu, missä johtajuutta voi opetella.
Lottajärjestössä johtajuutta pidettiin
tärkeänä ja järjestön koulutuksessa opetettiin johtamaan. Lotta Svärdin organisaation rakenne oli erittäin toimiva niin
sanottu linjaorganisaatio, jossa luotettiin
työnjakoon ja eri yksiköiden osaamiseen.
Valmisteltuja asioita ei revitty auki keskusjohtokunnan tai piiri- ja paikallisjohtokuntien kokouksissa. Jos joku oli valittu
tiettyyn tehtävään vastaamaan tietystä
toimialasta, hänen osaamiseensa uskottiin. Eri jaostoissa tehdyt päätökset hyväksyttiin kiitoksin. Tieto kulki kansalliselta jaostopäälliköltä piirin jaostopäällikölle
ja häneltä paikalliselle jaostopäällikölle.
Fanni Luukkonen osasi delegoida. Hän
korosti selkeää työnjakoa ja sitä, että
puheenjohtaja ei saa näännyttää itseään
liialla työllä. Hän ei kokenut keskusjohtokuntansa jäseniä uhkana vaan voimavarana ja kumppaneina itselleen.

Perehtyneisyys asioihin oli yksi Luukkosen keskeisistä työkaluista. Hänestä usein
käytetyt sanat olivat älykäs, järjestelmällinen ja maltillinen. Hän osasi kuunnella
ja tiivistää kuulemansa keskeisen sisällön. Asiallisuus ja asiapainotteisuus olivat
Luukkosen tärkeitä ominaisuuksia.
Marjo-Riitta Antikainen analysoi Fanni
Luukkosen johtajuutta St. Andrewsin
yliopiston sosiaalipsykologian professori Stephen Reicherin luoman luokittelun
kautta (The New Psychology of Leadership, 2011).
Fanni Luukkonen osasi johtaa niin, että
- hän kuului johdettaviensa joukkoon.
Hän oli yksi meistä.
- päätökset tehtiin joukkoon kuuluvien
vuoksi.
- hänen järjestönsä jäsenet tunsivat
kuuluvansa samaan joukkoon.
- hänen järjestönsä jäsenet tunsivat
olevansa osa tärkeää ryhmää.
Fanni Luukkonen oli lotista ensimmäinen.
Hänen kunnioittamisensa merkitsi jokaisen lotan kunnioittamista. Miten hän teki
tämän? Hän oli luottamuksen arvoinen.
Marjo-Riitta Antikaisen Fanni Luukkos
-elämäkerta ”Velvollisuuden kutsu” ilmestyy lähikuukausina.
Maritta Pohls
FT, Espoon yhdistyksen jäsen
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Aina Lähteenoja – vaikuttajanainen
Rauman seudulta
Raumalla on juhlittu ja juhlitaan edelleen
kaupungin 570 vuoden takaista syntymää. Erilaisten tapahtumien järjestämiseen juhlavuoden aikana osallistuvat
myös monet yhdistykset. Esimerkiksi
Rauman Akateemiset Naiset järjesti yhdessä Länsi-Suomen kesäyliopiston kanssa maaliskuussa Naisten päivänä yleisötilaisuuden, johon oli kutsuttu puhumaan
lähiseudulta kotoisin oleva vapaa toimittaja Leena Reikko. Tilaisuus keräsi paikalle runsaasti naisia ja muutaman miehenkin. Palkkioksi tilaisuuden järjestämisestä
yhdistyksemme sai pitsinnypläysknypylän, jonka kaksoiskappaletta säilytetään
kaupungintalolla.
Suomen Akateemisten Naisten Liitolla
ja Rauman kaupungilla on pitkäaikainen
yhteys. SANL:n toiminnassa alusta alkaen mukana ollut Aina Lähteenoja (1882
-1952) kävi huhtikuussa 1928 polkaisemassa käyntiin Raumalla paikallisyhdistyksen, jonka sihteeriksi valittiin niin ikään
SANL:n toimintaan aktiivisesti osallistunut
raumalainen lehtori ja kunnallispoliitikko
Martta Säikkä. Aina Lähteenoja myös kirjoitti ensimmäisen kattavan Rauman kaupungin historian 1930- ja 40-luvuilla.
Eurassa kasvanut ja avioitunut, mutta myöhemmin Helsinkiin muuttanut Aina

Lähteenoja ehti elämänsä aikana toimia
paitsi historiankirjoittajana myös kääntäjänä ja kirjeenvaihtajana, opettajana ja
toimittajana sekä kansanedustajana. Lisäksi hänellä oli aikaa yhdistystoiminnalle
kuten Suomen Naisyhdistys ja Suomen
Akateemisten Naisten Liitto.
Kun Aina Lähteenoja pääsi 1902 yli
oppilaaksi, hänen ei tarvinnut enää
anoa Keisarilliselta Aleksanterin-Yliopistolta ”erivapautta sukupuolesta”. Naisten opiskeluoikeutta rajoittava ”nöyrästi
anottava suosio” kun oli poistettu juuri
edellisenä vuonna.
Aina Lähteenojasta tuli valtakunnan
tason tutkija ja poliitikko Suomessa aikana, jolloin perheen äidit eivät juurikaan
tehneet työtä kodin ulkopuolella. Ainan itsensä oli valittava perheen ja työn välillä.
Hän valitsi työn.
Nyky-Suomessa molemmilla sukupuolilla on ainakin teoriassa yhtäläiset
mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet, joita itselleen ja elämälleen asettaa. Tasaarvoon perustuvasta perhemallistamme
saamme kiittää Aina Lähteenojan kaltaisia uranuurtajanaisia.

Raija Banerjee
Rauman yhdistyksen sihteeri
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Suomen NNKY-liitto ja Suomen UN Women
kannustavat sukupolvien väliseen
yhteistyöhön
Tiistaina 28.2.2012 New Yorkissa järjestettiin jo seitsemännen kerran Helvi Sipilä
-seminaari. Tuon seminaarin kunniaksi Minerva julkaisee juttusarjan järjestöistä,
joiden kanssa SANL on vastannut kyseisen seminaarin järjestämisestä. Sarjan
ensimmäisessä osassa (Minerva 01/2012) esiteltiin Naisjärjestöjen Keskusliitto
sekä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, nyt haastatteluvuorossa ovat Suomen
NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen sekä Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen, jotka kertovat järjestöjensä toimintaperiaatteista.
Vuonna 1896 perustettu Suomen Nuorten
Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY) on
yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. Järjestöllä on Suomessa 26 itsenäistä paikallisyhdistystä, joiden yhteistyöelimenä toimii Suomen NNKY-liitto,
joka tarjoaa paikallisyhdistyksille työnohjausta, neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Maailmanlaajuisesti NNKY toimii tänä
päivänä 125 maassa noin 23 000 yhteisössä ja sen toiminnassa on mukana yli
25 miljoonaa naista ja tyttöä. Järjestön
toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus,
oikeudenmukaisuus ja pyrkimys tasaarvoon tyttöjä ja naisia kouluttamalla ja
kannustamalla. Tärkeitä työmuotoja ovat
arjen tukeminen sekä naisiin kohdistuvan
väkivallan ja ihmiskaupan vastustaminen.
UN
Women
jatkaa
edeltäjänsä
UNIFEMin (1976–2010) työtä aikaisem
paa vahvemmassa asemassa YK:n sisällä, sillä UN Womenin pääjohtaja on myös
YK:n alipääsihteeri. UN Womenin tehtävänä on vauhdittaa sukupuolten tasa-arvoa
ja naisten voimaannuttamista YK:n jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä UN Women toimii yli 100 maassa ja sillä on apunaan 18
kansallista komiteaa. Suomen UN Women
tukee UN Womenin työtä tiedottamalla,
keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä
vaikuttamistyötä
tasa-arvokysymysten
huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Suomen
UN Womenin jäsenistöstä ja vapaaehtoi-

sista suurin osa on naisia, mutta järjestön toiminnassa on mukana myös miehiä.
Järjestön tietoisessa avoimuudessa on
kyse paitsi sukupuolten välisten raja-aitojen purkamisesta, myös vaikuttamistyön
tehostamisesta.
”Sukupuolten välisellä yhteistyöllä asioista tehdään sellaisia asioista, jotka eivät koske vain naisia vaan meitä kaikkia”,
linjaa Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.
Poikien ja miesten lisäksi ihmisoikeus- ja tasa-arvotyöhön pyritään houkuttelemaan myös eri sukupolvien edustajia.
Vaikka Suomen UN Women vetää puoleensa tällä hetkellä erityisesti nuoria aikuisia, järjestöllä on entuudestaan vanha
uskollinen jäsenkunta, joista monet ovat
olleet järjestön jäseniä jo yli kolme vuosikymmentä. Sukupolvien välinen yhteistyö
näkyy ja toimii hyvin myös Suomen UN
Womenin hallituksessa, jossa istuu tällä
hetkellä jäseniä aina kolmekymppisistä
eläkeläisiin.
Myös Suomen NNKY-liitto on innostanut toimintaansa mukaan hyvin eri-ikäisiä
naisia. Nuorten naisten aktiivisuutta on
liitossa pyritty tukemaan määrittämällä
heille kiintiöt NNKY:n hallintoelimissä.
”Maailmanliiton hallituksessa on tällä
hetkellä 55 prosenttia naisia, jotka ovat
olleet 30-vuotiaita tai alle, kun heidät on
valittu. Tämä pätee myös liiton kansalliseen hallitukseen ja samaan rohkaistaan
myös paikallistasolla, kertoo Suomen NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen.
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Vuosi 2012 on Euroopassa
aktiivisen ikääntymisen ja
sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Kuva:
Euroopan komission audio
visuaalinen palvelu 2012.

Molempien järjestöjen strategiat kumpuavat ruohonjuuritason käytännön tarpeista. UN Womenin maatoimistot toteuttavat
erilaisia hankkeitaan yhteistyössä kohdemaiden naisjärjestöjen kanssa. Esimerkkejä UN Womenin työstä maailmalla löytyy
Suomen UN Women internetsivulta osoitteesta: http://www.unwomen.fi/mita-unwomen-tekee. Myös Suomen NNKY-liiton
jäsenjärjestöt suunnittelevat ja kehittävät
toimintaansa kunkin paikkakunnan omia
tarpeita silmällä pitäen. Tämä myös osaltaan sitouttaa nuorta jäsenistöä NNKY:n
toimintaan, uskoo Penttinen.
Lähtökohtana on se, että meidän jäsenet saavat toteuttaa omia ideoitaan,
yrityksen ja erehdyksen kautta. Kukin
yhdistys tekee myös omalla paikkakunnallaan sitä, mitä siellä tarvitaan. Oulussa
on esimerkiksi järjestetty teini-ikäisten
äideille Kamalat äidit -vertaistoimintaa.
NNKY ei siis ole sellainen järjestö kuin
Partio, joissa edetään yhdenmukaisen
suunnitelman mukaan ja suoritetaan
merkkejä, huomauttaa Penttinen.
Toisaalta molempien järjestöjen viestin on kuljettava myös kentältä laajemmalle yleisölle. Suomen NNKY-liitto julkaisee Näkyvä Nainen -jäsenlehteään kuusi
kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä on
keskimäärin 3300 kappaletta ja jokaisella
numerolla on oma teema. Penttinen toimii
lehden päätoimittajana, mutta varsinai-

sesta toimitustyöstä vastaa liiton tiedottaja, jota avustaa toimittaja ja vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Näkyvä Nainen
on luettavissa myös liiton nettisivuilla osoitteessa http://www.ywca.fi/. Lehdessä kerrotaan säännöllisesti niin paikallistason tapahtumista kuin eurooppalaisen NNKY:n ja
Maailmanliitonkin uutisista.
Myös Suomen UN Womenilla on neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä UN Women
-uutiset mutta samalla järjestö tekee
erittäin aktiivista vaikuttamistyötä myös
sosiaalisessa mediassa. Facebookiissa
Suomen UN Women tekee vaikuttamistyötään esittelemällä kampanjoitaan ja
järjestelmällä kilpailuja. - Sosiaalisen
median kautta saamme koko ajan uusia jäseniä ja vapaaehtoisia, muistuttaa
Multanen.
”Meidän työssämme tiedottamisella
ja viestinnällä on keskeinen sija, mutta
viestintä ei ole mitään ilman tarkoitusta. Kerromme myönteisten tarinoiden
kautta, millaisia muutoksia järjestömme
on saanut aikaan. Toki kerromme myös
työmme haasteista. Onnistunut varainhankinta edellyttää sekä vahvaa viestintää että vaikuttamista. Nämä osa-alueet
ovat hyvin sidoksissa toisiinsa”, muistuttaa Multanen.
Sosiaalinen media ja internet ovat siitä
hienoja työkaluja, että niiden avulla voi
matkustaa hetkessä toiselle puolella maa14

ilmaa ja saada lisää tietoa itseään kiinnostavista teemoista. Toisaalta maailma
on myös jo täällä yhä enenevissä määrin
kansainvälistyvässä Suomessa.
”Kansainvälisyys ei ole tänä päivänä
enää mitään Pan Am -eksotiikkaa eikä
Ruotsin laivan ruokapöytiä vaan se on
ihan täällä, meidän arjessamme, muistuttaa Penttinen, jonka oma vävy on kotoisin Skotlannista. – Parasta käytännön
rauhankasvatusta on tutustua toisiin kulttuureihin, oppia elämään niissä ja niiden
kanssa”, kiteyttää Penttinen.
Miten kansainvälisyys koetaan Sinun
paikallisyhdistyksessäsi? Tule 
kertomaan
näkemyksistäsi ja tutustumaan 
liiton
eurooppalaisen katto-organisaation toimintaan Helsingin Vuosaaressa 7. –
10.6.2012 järjestettävään University of
Women (UWE) -konferenssiin. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 30.5. saakka,
jotta kaikki kiinnostuneet varmasti saadaan mukaan. Myynnissä on myös viikonloppupakettia edullisempia päivälippuja.
Voit tiedustella niitä SANL:n toimistosta
(info@uwe2012.net). Kattojärjestömme
UWE:n ja IFUW:n löydät myös netistä
(http://www.ifuw.org/uwe/, http://www.
ifuw.org/) ja Facebookista.

Rantapuiston rantasauna

Susanna Sulkunen
SANL
Assistentti

Rantapuiston auditorio
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PAIKALLISYHDISTYKSET
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry
Elokuussa viikolla 34 aloitamme syyskautemme WSOY:n toimitalon juhlahuoneistossa (2. kerros, Bulevardi 12, 00120 Helsinki). Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessämme.
Tiistaina 4.9.2012 klo 18.00 lääket. ja kir. tri Pirkka Vikatmaa kertoo meille kaulavaltimoahtaumista ja aivohalvauksista SANLin toimistossa (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki). Ilmoittaudu viimeistään 28.8. sihteeri Eeva Kivilaaksolle hannu.eeva.kivilaakso@kolumbus.fi tai 050
5713714.
Torstaina 20.9.2012 klo 18.00 MTV:n toimittaja Pirjo Haapoja kertoo työstään FT Maritta
Pohlsin haastattelemana Tapiolan palvelukeskuksessa (1. kerros, Itätuulenkuja 4, 02100 Espoo).
Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 13.9.
Lokakuussa viikolla 41 meillä on kehitysmaailta asiantuntijanamme FM Heidi Pihlatie. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessämme.
Marraskuussa viikolla 45 tai 46 pidämme syyskokouksemme ja keskustelemme kirjallisuudesta. Tästäkin illasta tarkemmat tiedot jäsenkirjeessämme.
Tiistaina 4.12.2012 klo 19.00 näemme Teatteri Avoimien Ovien näytelmän Muista minut
(Museokatu 18, 00100 Helsinki). Se on komedia identiteetin katoamisesta, käsikirjoitus Minna
Nurmelin ja Satu Rasila, ohjaus Minna Nurmelin, rooleissa Lotta Lindroos ja Sari Mällinen. Lipun
hinta on 28,50 euroa. Olemme varanneet 20 lippua, joten varaa sihteeriltä oma lippusi ajoissa,
lippujen lunastuksen vuoksi viimeistään 28.10.
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER kl. 14.00 EXKURSION
Vi gör en kulturhistorisk vandring på Sandudds Gamla begravningsplats med vår medlem Anneli
Ståhlberg som guide. Samling vid Gamla kapellet, mitt emot Maria sjukhus.
TORSDAGEN DEN 20 SEPTEMBER kl. 18.15
Fil.dr Lia Markelin, som har forskat i hur samerna behandlas i medierna, talar om samerna och
deras situation i dag - politik, språk, synlighet i medierna...
TISDAGEN DEN 16 OKTOBER kl. 18.15
Fil.dr Ida Staffans, som har arbetat som juridisk rådgivare för flyktingar och i olika organisationer med frågor rörande flyktingrätt samt disputerat i utlänningsrätt, talar under rubriken
”Flykting i Finland - vem, varför och när?”
FREDAGEN DEN 9 NOVEMBER från kl. 10.30 till ca 15
Vi firar vårt 85-årsjubileum med ett intressant seminarium och en trevlig lunchsamvaro på Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5.
10.30 Vi börjar med mingel och kaffe
musik
11.00 Seminariet ”Kvinnor i arbetslivet” Inledningar på ca 20 minuter var samt diskussion.
- 30-årig snuttjobbare Jannika Pitkänen
- 40-åring i arbetslivet talar om Generation Y Carina Geber-Teir
- 50+-åring talar om mentorskap Carola Teir-Lehtinen
musik
13.00 lunch
Efter jubileet följer vårt HÖSTMÖTE med val av ordförande och val av tre styrelsemedlemmar
samt verksamhetsgranskare (förr revisorer), fastställande av medlemsavgiften (som fortsättningsvis föreslås vara 40 euro för 2013), fastställande av budgeten för följande verksamhetsår
och eventuella övriga ärenden, vilka enligt våra stadgar bör tillställas styrelsen senast första
oktober. Det här brevet är också kallelse till höstmötet.
ONSDAGEN DEN 21 NOVEMBER KL. 14.00 EXKURSION
Vi besöker konsthemmet Lauri Reitz museum, som upprätthålls av stiftelsen Lauri och Lasse
Reitz på Apollogatan 23 B (ovanför restaurang Elite). De i konstnärskretsar välkända reitzka
samlingarna innehåller inte endast målningar utan också bl.a. möbler, musikinstrument, silver,
porslin, böcker och klockor. Anmälningar till besöket tas emot av sektreteraren Marianne von
Knorring före 14 november. Endast 12 deltagare, därför ordnar vi ytterligare ett besök på våren
om intresset är stort.
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ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER kl. 18.15
Författaren Ulla-Lena Lundberg, som kommer ut med en ny roman i höst, talar utgående
från sin föregående bok ”Jägarens leende” om hällkonsten, som är föremål för innovativ akademisk forskning och har gett upphov till riktiga lärostrider. Rubriken är ”Den tid det tar för en
tanke att sjunka in - hur en tolkningsteori om hällkonstens motivvärld vinner insteg”.
LITTERATURCIRKELN träffas en gång i månaden och diskuterar den bok deltagarna läst. Det
är ingen sluten grupp, så nya deltagare är alltid välkomna. Höstens första möte är torsdagen
den 6 september kl. 13.00 hos Helena von Rutenberg i Kallvik. Vi diskuterar författaren och
journalisten Göran Rosenbergs självbiografiska viktiga och kritikerrosade bok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”, en ”djupt personlig bok om en far.
De övriga datumen och bokvalen besluter vi om vid det första mötet. Kallelse kommer någon
vecka före träffarna.
Närmare info fås alltid på hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi eller av ordförande
Maj-Britt Grönholm, tfn 050 569 5633, maj-britt.gronholm@kolumbus.fi och sekreterare Marianne von Knorring, 044 332 4659, marianne.vonknorring@welho.com
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry
Toukokuu: Kevätretki Lohjalle Tytyrin kaivosmuseoon ti 8.5.2012. Lähtö Hyvinkään Linjalasta
klo 16.30.
Syyskuu: 4.9.2012 tutustuminen Hyvinkään Hevossairaalaan klo 18, kahvit Hyyppärän kartanossa.
Lokakuu: 16.10.2012 teatteriretki Svenska Teaternin musikaaliin Kristina från Duvemåla. Sitovat ilmoittautumiset pj:lle 1.6.2012 mennessä.
Marraskuu, syyskokous: Suunnitelmissa tutustuminen Hyvinkään Lasten ja nuorten taide
keskukseen (Villa Arttu).
Joulukuu: pikkujoulut
Kajaanin Akateemiset Naiset ry
Pe 31.8.2012 klo 16.30 alkaen sieniretki Kajaanin ympäristössä, oppaana Pirjo Määttä Kajaanin
Martoista. Retken päätteeksi valmistetaan sienistä maukas ateria Marttalassa. Illan kustannukset 22 euroa/jäsen. Ilmoittautuminen pj Helena Aaltoselle helena.vuokatti@gmail.com tai 0447100854 pe 24.8. mennessä. Tervetuloa loppukesän metsään!
Ti 18.9. 2012 klo 18 Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelee Kainuun uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa Kainuun keskussairaalan auditoriossa. Ilmoittautumiset Helenalle (ks.
yhteystiedot yllä) 11.9.2012 mennessä.
Ke 31.10. 2012 klo 18 syyskokous Eino Leino -talolla, Paltaniemellä.
Esko Piippo esitelmöi aiheesta Eino Leinon naiset. Yhteislähtö Kauppatorilta klo 17.30. Ilmoittautumiset Helenalle (ks. yhteystiedot yllä) ke 17.10.12 mennessä.
Tapaamisiin jäsenilloissa ja hyvää kesää! Armi, sihteeri
Lahden Akateemiset Naiset ry
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).
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Oulun Akateemiset Naiset ry
Toukokuu 2012-Syyskuu 2012 ohjelma
Toukokuu: Ma 28.5 klo 18 Naisten Pankki –teema, esittelee prof. Anna-Maija Lämsä. Paikka:
Oulun yliopisto, Taloustieteellinen tdk, TA115, Ilmoittautumiset Sailalle pe 25.5 mennessä:
saila.saraniemi(at)oulu.fi tai 040 515 3548.
Kesäkuu: To 14.6. Retki Temmeksen vanhaan kirkkoon ja navettamyymälä Pikku-Riikkaan.
Kokoontuminen Oulun linja-autoasemalla klo 16.15. Yhteiskyydit! Ilmoittautumiset Annelille
ma 11.6. mennessä: anneli.rinta.paavola(at)gmail.com tai 040 778 1864.
Elokuu: La 18.8. Luontoretki Koitelinkoskille. Tiedot tarkentuvat, seuraa sähköpostia!
Syyskuu: La 15.9. Kulttuuriretki Hailuotoon. Tiedot tarkentuvat, seuraa sähköpostia!
Porin Akateemiset Naiset ry
25.5.2012 klo 23 tehdään yhteinen linturetki Toukarin lintutornille Hannes Tiiran johdolla.
Kokoonnumme Porin Lyseon pihassa klo 22.30, josta halukkaat saavat kyydin. Kyyti maksaa
5€ / hlö. Ota mukaan omat eväät, hyttyskarkotetta ja sään mukaiset varusteet. Ilmoittautuminen porinakateemisetnaiset@gmail.com 23.5.2012 mennessä.
2.9.2012 klo 10-14 purjehdusretki kaljaasi Ihanalla. Yhdistyksemme jäsenille, ystäville, perheenjäsenille ja yhteistyökumppaneille on varattu 15 paikkaa. Ilmoittautuminen porinakateemisetnaiset@gmail.com 1.8.2012 mennessä. Purjehdusretki maksaa 45€ / hlö. Maksun tulisi olla
yhdistyksen tilillä 1.8.2012 mennessä.
Lokakuussa Henna-Maija Syrjälä esittelee Luetaan yhdessä-projektia ja Auroras-toimintaa.
Tarkemmat tiedot ajasta ja paikasta syksyn jäsenkirjeessä.
Marraskuussa vuosikokous Kauttualla Pyhäjärvi-instituutissa. Kokouksen yhteydessä esitellään
Pyhäjärvi-projektia. Tarkemmat tiedot syksyn jäsenkirjeessä.

Porin Akateemiset Naiset ry:n teemailta Itämeren suojelusta
IFUW:n ja SANL:n tämän vuoden teemasta Kestävä kehitys Porin Akateemiset Naiset ry järjestää kuluvan vuoden aikana kaksi tilaisuutta, joista ensimmäinen oli huhtikuun 18 päivänä.
Yhteistyössä Porin Luontotalo Arkin kanssa järjestettiin esitelmä Itämeren suojelusta ja Baltic
Sea Action Groupin (BSAG) toiminnasta. Esitelmän piti FM Carita Martin. Sitä oli kuuntelemassa
myös jäseniä muista Porin naisjärjestöistä sekä muuta asiasta kiinnostunutta yleisöä.
Tilaisuudessa syntyi vilkasta keskustelua mahdollisuuksista vaikuttaa Itämeren tilaan ja
BSAG:n toiminnasta Itämeren hyväksi.
Porin Akateemiset Naiset ry:n hallituksen puheenjohtaja
Irene Wahlman
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Rauman Akateemiset Naiset ry
Festivo-viikko Raumalla elokuussa 5.-11.8. Oma nimikkokonserttimme on ti 7.8. klo 19
kulttuuritalo Posellissa. Konsertissa ”Vanhoja uutisia” kuulemme mm. Bachia ja Mozartia. Festivon uusi taiteellinen johtaja Jan Söderblom soittaa viulua ja Kalle Randalu pianoa.
Tuntia aikaisemmin kokoonnumme nauttimaan perinteiset konserttikahvit. Lippuja voi jo nyt
varata ja ostaa hallituksen jäseniltä.
Turun Akateemiset Naiset ry
OHJELMA SYKSY 2012
Ti 4.9. syysretki Kustaviin Volter Kilven maisemiin, Isoluodon kierros bussilla ja käynti Kustavin
kirkossa. Oppaana Marja Santalahti. Illallinen Restaurant Grillissä. Lähtö Aurakatu 2, retkipysäkki, klo 17.00. Hinta 30€. Ilmoittautuminen 28.8. mennessä Päivi Lehtiselle puh. 050
3269494 tai paiviklehtinen(at)hotmail.com.
Ti 2.10. klo 18.00 tutustuminen KUI? tekstiilitaiteen triennaaliin Väinö Aaltosen museossa. Oppaana näyttelyn kuraattori, kuvataiteilija Anna-Maija Aarras. Kahvit Café Wäinössä.
Ti 6.11.12 vuosikokous Pulssin Akatemiassa
Ti 4.12.12 joulujuhla
Kirjallisuuskerho kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonk 15 keskiviikkoisin klo 18.
Vetäjänä toimii Tuula Korhonen puh. (02) 254 2660.
Ke 19.9.12 Anna-Leena Härkönen: Onnentunti
17.10. ja 21.11.12 käsiteltävät teokset päätetään myöhemmin
Lunch ladies kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo 12-13
Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala, TAN, puh, 040 771 9787 ja Nina Ekholm, KAiÅ
Ti 18.9.12 VTM, psykoterapeutti Ulla Halkola: Valokuvaterapia
Ti 16.10.12 ”Musta komedia”, farssi Teatterin johtaja, ohjaaja Minna-Stiina Saaristo: Näkökulma ensi-illan jälkeen
Ti 20.11.12 Erikoishammaslääkäri Erja Tolvanen: Implanttihoidon edut ja riskit
Ti 18.12.12 Forskare Leena Marander-Eklund, KAIÅ: Jultraditioner, glädje eller tvång
Seniorikerho kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13.00 kahvila Elvinan kabinetissa
Yliopistonkatu 15. Vetäjänä toimii Anja Paavonperä puh. 040 509 1725.
To 27.9.2012 Biologi Elma Helander: Aurajoen rannan kasvillisuus
To 25.10.2012 FL Anne Männikkö: Kummikirjeiden kääntäminen Suomessa vuosina 1940-1958
To 29.11.2012 Psykologian professori emerita Pirkko Niemelä: Psykoanalyysi
The International Clubin syksyn ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Vetäjänä toimii Birgit
Kretschmann puh. (02) 333 8717.
Luetaan yhdessä -verkoston workshop Ke 23.5. klo 14-16 Café Elvinassa, Yliopistonkatu 15, maahanmuuttajien vapaaehtoisessa suomen kielen opetuksessa mukana olleille ja toiminnasta kiinnostuneille. Kahvitarjoilun takia ilmoittautuminen 21.5. mennessä Päivi Lehtiselle
paiviklehtinen(at)hotmail.com tai 050 3269494
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
Tuoreimmat ohjelmatiedot löydät Turun Akateemisten naisten nettisivuilta https://sites.google.
com/site/turunakateemisetnaisetry/
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ti 11.9. Månadsträff i Pargas ev. Furuvik. Återkommer närmare i augusti.
Ti 9.10. Månadsträff i Bio-City med föredrag av PhD, docent i cell och utvecklingsbiologi
Cecilia Sahlgren.
Ti 13.11. Månadsträff i Pargas. Närmare info senare.
Ti 11.12. Julfest. Närmare info senare.
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