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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
ALKUVUOTTANI OVAT LEIMANNEET liittomme eri toimintalohkoihin tutustuminen, vanhainkotirahaston hoitokunta ja CSW-kokous New Yorkissa. Olen ehtinyt myös vierailla
joissain paikallisyhdistyksissä ja osallistua Kvinnliga Akademiker i Vasa -vuosijuhlaan. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti uusien toimintatapojen etsiminen ovat olleet
voimakkaasti esillä. Elokuinen IFUW-kokous tulee olemaan tärkeä, ja ilahduttavan monet jäsenemme osallistuvat siihen. Kv-toimikunta käy parhaillaan läpi kokouksen
asialistaa, ja keskushallituksen 13.6. kokouksen jälkeen
edustajamme saavat selvityksen tilanteesta. IFUW on järjestönä tienhaarassa, ja vaikka kansainvälisissä keskusteluissa on väläytetty jopa mahdollisuutta erota järjestöstä,
näen henkilökohtaisesti rakentavana vaihtoehtona toiminnan kehittämisen järjestön sisällä. Vuosittainen jäsenmaksumme on korkea, ja oikeutetusti voimme edellyttää
saavamme vastineen sille.
Liiton historiikin painatuksen viimeisistä yksityiskohHelena Ranta. Kuva: Maria Jain.
dista neuvotellaan parhaillaan, ja syksyllä saamme tutustua itse teokseen. Toimikunnan puheenjohtaja, jäsenet ja
kirjoittaja ansaitsevat lämpimät kiitokset pitkän urakan
loppuunsaattamisesta.
Liittomme aloitteesta järjestetty vuosittainen Helvi Sipilä -seminaari CSW-kokouksen
yhteydessä pidettiin tänä vuonna Scandinavia Housen tiloissa New Yorkissa. Palautekokouksessa Helsingissä päätimme jatkaa järjestöjen yhteistyötä, ja SANL ottaa järjestelyvastuun ensi vuoden seminaarista. CSW-teemana ovat vuosituhattavoitteet, joista uskomme
löytävämme kiinnostavan kokonaisuuden, mahdollisesti äitiyskuolleisuus, seminaariin.
Kuuluin maaliskuussa IFUW:n CSW-valtuuskuntaan ja osallistuin myös joihinkin virallisiin
istuntoihin. Kokouksen varsinainen anti ja uudet avaukset löytyvät kuitenkin mielestäni
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kaikille avoimista kansalaisjärjestötapahtumista, joita lähes kahden viikon aikana on runsaasti. Ne järjestetään YK:n päämajan läheisyydessä, jonne myös ensi vuoden Helvi Sipiläseminaarin toivotaan mahtuvan.
Viime viikonlopun Maailma kylässä -tapahtuma keräsi 85 000 kävijää Helsingin keskustaan. Useissa keskusteluissa nousi esille tyttöjen koulutuksen merkitys kehitysmaille ja
myös ne esteet, joiden takia tyttöjen osuus jo peruskoulun jälkeen laskee. Tytöt tulee kuitenkin nähdä suurena voimavarana, ja siksi heidän koulutuksensa on yksi tärkeimmistä
aseista äärimmäisen köyhyyden puolittamisessa. Maamme on nostanut tyttöjen ja naisten aseman parantamisen ulkopolitiikassamme korkealle. Olisi toivottavaa, että SANL olisi
näkyvästi mukana näissä ponnisteluissa. Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans ja Auroras
ovat hienoja esimerkkejä kotimaassa toteutetusta työstä naisten hyväksi.
Toivotan kaikille hyvää kesää, tapaamisiin syksyllä! Jag önskar er alla god fortsättning
på sommaren!

Helena Ranta

Minerva uudistuu: Syksyllä uusi juttusarja kiinnostavista urapoluista
MINERVAN ULKOASU ON uudistettu – kiitos osaavan graafikon Taina Ståhlin. Lehti taitetaan tästedes liiton toimistolla. Toivon teiltä lukijoilta kärsivällisyyttä, koska vasta opettelen uuden taitto-ohjelmamme käyttöä. Syyskuun Minervaan saamme varmasti jo esimerkiksi lisää kuvia. Pienentämällä lehden tekokustannuksia varmistamme, että Minervaa
voidaan myös jatkossa julkaista neljä numeroa vuodessa. Sivua pidemmät artikkelit julkaistaan kokonaisuudessaan SANL:n blogissa (http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/).
Yhdistysten rekisterivastaavat tallentavat Minervan tilaustiedot liiton ja paikallisyhdistysten yhteiseen jäsenrekisteriin. Varmistathan, että yhdistykselläsi on ajanmukaiset
tiedot siitä, haluatko jäsenlehden paperisena vai sähköisenä. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille lähetetään Minervan lisäksi kahdeksan kertaa vuodessa kuukausikirje, josta
löydät naisjärjestökentän tuoreimmat uutiset. Seuraava kuukausikirje ilmestyy 1.7.2013.
Minervan ulkoasun lisäksi uudistamme myös lehden sisältöä. Seuraavassa numerossa alkaa Urapolku-juttusarja, jossa Akateemiset Naiset kertovat Minervan lukijoille työuristaan, niiden kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään. Jos Sinä haluat kertoa oman tarinasi,
muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, jonka urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä liiton toimistoon.

Susanna Sulkunen
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TOIMIKUNNAT JA NIIDEN JÄSENET 2013
Historiatoimikunta
Pj. Riittamaija von Weissenberg-Hartiala (weissenberg-hartiala@pp.inet.fi), Pirkko-Liisa
Enäjärvi-Jantunen, Marjatta Hietala, Aura Korppi-Tommola, Maritta Pohls (historiateoksen
kirjoittaja, maritta.pohls@tutkimuksenaika.com)

Jäsentoimikunta
Pj. Leena Tiitu (leena.tiitu@evl.fi), Gun Ahlfors, Helena Hallanoro, Anneli Karhunen, sihteeri
Eeva Kivilaakso (hannu.eeva.kivilaakso@kolumbus.fi), Helena Pettinen

Kansainvälisten asioiden komitea
Pj. Marja Liisa Toivanen (marjatoivanen@hotmail.com), Siv Dahlin Jansson, Tea Lempiälä,
Aino Mansikkamäki, Kirsi Nickels, Auli Ojala, Heidi Pihlatie, Helena Ranta, Jaana Tähtinen

Luetaan yhdessä -ohjausryhmä
SANL: pj. Mirja Saarni (mirja.saarni@gmail.com), Sinikka Koskinen ja Marja Liisa Toivanen
Suomen UN Women: Hilkka Vuorensivu ja Pirkko Saavalainen
Zonta International: Elise Hiidenuhma-Kivelä ja Ulla Salonen

Työvaliokunta
Pj. Helena Ranta (helena.ranta@helsinki.fi), Gun-Britt Brunström, Siv Dahlin Jansson, Liisa
Luomanen, Sirkka Oksanen, Ritva Salmi

Vanhainkotirahaston hoitokunta
Pj. Helena Ranta (helena.ranta@helsinki.fi), Kirsi Lehtinen-Niemi, Sirkka Oksanen, Mirja
Saarni, sihteeri Susanna Sulkunen (sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi), Leena Tuohiniemi

Viestintäkomitea
Pj. Merja Ojansivu (merja.ojansivu@gmail.com), Anne Ahkola-Lehtinen, Aune Kariluoto,
Satu Keiski-Toni, Eila Puhakka, Hely Raivola, Susanna Sulkunen, Jaana Tähtinen
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Mihin päätöksiin voit vaikuttaa SANL:ssa 2013?
VUONNA 2009 TOIMINTANSA aloittanut SANL:n historiatoimikunta saa työnsä tänä vuonna päätökseen, kun FT Maritta Pohlsin teos akateemisista naisista julkaistaan loppuvuodesta. Kansainvälisten asioiden komitean on puolestaan pitänyt kiireisenä YK:n naisten
asemaa käsittelevä, maaliskuussa New Yorkissa kokoontunut CSW-kokous sekä elokuussa Istanbulissa järjestettävä IFUW:n maailmankonferenssi. Syksyllä komitea suunnittelee
CSW-kokouksen yhteydessä pidettävää Helvi Sipilä -seminaaria, jonka vetovastuu on ensi
keväänä SANL:lla.
Tammikuussa nimetyn uuden jäsentoimikunnan toimialaan kuuluu liiton käynnissä
oleva jäsenhankintakilpailu, liiton ja paikallisyhdistysten yhteisen jäsenrekisterin kehittäminen sekä liiton ja paikalllisyhdistysten välisen vuoropuhelun vahvistaminen. Edelleen
jäsentoimikunta suunnittelee liitolle Digiajan taidot -hanketta, jolla pyritään vahvistamaan jäsenistömme atk-osaamista.
Myös SANL:n hallinnoimalle Kyllikki Leinon vanhainkotirahastolle (KYLE) perustettiin
tammikuussa oma toimikunta. KYLE:n hoitokunta laatii tänä vuonna SANL:lle pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman rahaston testamenttien tahdon ilmaisusta. Suunnitelmassa
punnitaan eri vaihtoehtoja ja määritellään, mitä ja miten vanhainkotirahaston suositellaan
tulevaisuudessa tavoittelevan. Lisäksi hoitokunta laatii liitolle esityksen koskien täyden
valtakirjan salkunhoitoa. Edelleen hoitokunta seuraa ja osaltaan edistää vuosikokouksessa
2012 hyväksytyn KYLE:n toimintasuunnitelman osoittamia tehtäviä. Näistä mainittakoon
asiamiehen perehdyttäminen tehtäväänsä, asuntojen omistuksen riskiarviointi sekä vuokraustoiminnan kehittäminen.
Liiton uusi viestintäkomitea tekee SANL:lle viestintästrategian vuosille 2013 - 2017.
Syyskaudella viestintäkomitea päivittää myös liiton kaksikielisen esitteen sekä kouluttaa
paikallisyhdistysten viestintävastaavat Turun vuosikokouksessa 9.11.2013. Muistattehan
ilmoittaa viestintävastaavanne nimen liiton toimistoon ennen elokuuta, jolloin viestintävastaaville lähetetään vuosikokouksessa järjestettävään koulutukseen liittyvä ennakkotehtävä. Viestintävastaaville lähetetään lokakuussa myös yhdistyksen jokapäiväisessä
viestinnässä kuten tiedotteiden teossa auttava materiaalipaketti.
Jos haluat tutustua tarkemmin toimikuntien toimintaan, löydät niiden kokousmuistiot liiton verkkosivuilla toimivasta Tietopankista (www.akateemisetnaiset.fi). Tietopankin
käyttäjätunnukset saat oman yhdistyksesi sihteeriltä. Otathan yhteyttä suoraan toimikuntien puheenjohtajiin, jos Sinulla on kysyttävää tai jos haluat kertoa mielipiteesi tänä vuonna käsiteltävistä teemoista.
Toimikuntajäsenyydet ovat pääsääntöisesti vuoden mittaisia. Seuraavan kerran paikallisyhdistyksiä pyydetään nimeämään oma toimikuntaehdokkaansa tammikuussa 2014.
Tästä tiedotetaan erikseen vielä lähempänä. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Susanna Sulkunen
4

2/2013

CIRin nurkka
VUOSIKYMMENIIN EMME OLE osallistuneet yhtä merkittävään maailmakonferenssiin kuin
nyt elokuussa Istanbulissa. International Federation of University Women (IFUW) samoin
kuin kaikki muutkin naisjärjestöt on tiehaarassa. Jäsenistö vanhenee ja maailma ympärillä
muuttuu entistä kiivaampaan tahtiin. IFUW:n halllitus on laatinut strategian, jonka toivotaan lisäävän järjestön näkyvyyttä ja houkuttelevan uusia jäseniä. Suunnitelmassa parasta on sen pyrkimys kehittää IFUW:n toimistoa niin, että eri maiden liitot saisivat siltä konkreettista apua sekä ideoita toimintaansa. Tavoitteena on myös saada IFUW:lle ulkopuolista
rahoitusta. IFUW:n hallituksella on myös toinen strategiaehdotus. Siinä huomattava osa
toiminnoista ulkoistettaisiin ja omista työntekijöistä luovuttaisiin.
Päätös siitä, mitä tehdään ja missä aikataulussa koskee jokaista jäsentämme ja siksi Istanbulin kokoukseen kannattaisi lähteä suurella joukolla. Neljätoista henkilöä on jo ilmoittautunut Suomesta, mutta toki toivomme, että mahdollisimman moni vielä liittyisi joukkoomme.
Saat lisätietoa Istanbulin konferenssista ja IFUW:sta kattojärjestömme kotisivuilta
(www.ifuw.org). Siellä on mm. Bina Roy Partners in Development Programme -ohjelma,
jolla rahoitetaan vuosittain naisten ja tyttöjen oikeuksia tukevia hankkeita. Jo 60 % kansallisista liitoista on osallistunut hankkeisiin joko osanottajina tai lahjoittajina. Jonkin kohteen rahoittamiseen osallistuminen voisi sopia myös suomalaisten paikallisyhdistysten
toimintaan. IFUW:n kotisivuilta löydät myös järjestön uuden, Minervan tavoin neljä kertaa
vuodessa ilmestyvän Update-tiedotuslehden.
Utbildning i mänskliga rättigheter syns alldeles för lite i skolornas läroplaner. Det är
därför att IFUW önskade, att nationella organisationer lyfter upp ämnet på den internationella IFUW-dagen, den 1 juni. Jag skrev om dagen till lokalföreningarna och ville gärna
veta om de av våra medlemmar som är skolledare märkte iden och tog upp mänskliga rättigheter i sina tal vid skolavslutning den 1 juni.
Joukkovoima on hyödyksi kansainvälisissä kokouksissa, mutta toki jäsenmäärämme
vaikuttaa myös siihen, miten meitä kuullaan kotimaassa. Muistathan, että meillä on menossa jäsenhankintakilpailu. Each one, reach one on helppo, mutta toimiva tapa lisätä jäsenmääräämme.
Lämpimin terveisin, med varma hälsningar

Marja Liisa Toivanen
CIR, Coordinator of International Relations (marjatoivanen@hotmail.com)
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SANL 2013: TYTTÖIHIN JA NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN VASTUSTAMINEN

Book Review: Against Violence against Women
RONA M. FIELDS is a very well-known academic in the field of psychology and sociology
and a resident in Washington, DC, USA. She has combined in a unique way a consulting
clinical and forensic practice with a thorough academic career. Her activities as a journalist
have given her a global view on her subject. She has published profusely.
In her new book Against Violence against Women. The Case for Gender as a Protected
Class (Palgrave Macmillan 2013) she gives an exposé of how women have been maltreated
under the pretext of protection in various cultures and religions. She states that violence
against women whether in the form of genital mutilation or honor killing, was never sanctioned or prescribed by any of the Abrahamic theologies. “Those violent practices devolved from pre-Abrahamic tribal practices in Africa and probably Eurasia,” Rona Fields states.
In the contemporary world gender violence is practiced under the guise of religious or cultural “law” and historical custom, she continues. Women are considered property and “protected” as part of a patrilinear and patriarchal system. Rona Fields gives new
perspectives on the worldwide phenomenon of violence against women with numerous
examples from different cultures and religions, always with a historical insight. Her research is profound and wide-ranging.

Karmela Bélinki

Tiedostava koulutus on väkivallan ehkäisyn a ja o
EUROOPAN NEUVOSTOSSA HYVÄKSYTTIIN toukokuussa 2011 yleissopimus Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Istanbulin sopimuksena tunnettu yleissopimus on Euroopan ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus
naisten suojelemiseksi väkivallalta. Sopimuksessa tunnustetaan, että naisiin kohdistuva
ruumiillinen ja henkinen väkivalta on ihmisoikeusloukkaus ja yksi syrjinnän muoto. Tämä
merkitsee, että sopimuksen ratifioineet valtiot joutuvat vastuuseen väkivallasta, jos ne eivät puutu siihen asianmukaisella tavalla. Istanbulin sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut viisi maata. Voimaan tullakseen sopimus tarvitsee 10 maan hyväksynnän. Tämä toteutunee jo vuonna 2014.
6
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SANL 2013: TYTTÖIHIN JA NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN VASTUSTAMINEN
Suomessa sopimuksen ratifiointia pohtineen ulkoasiainministeriön työryhmän mietintö valmistui maaliskuussa 2013 ja on nyt lausuntokierroksella. Työryhmän tehtävänä oli
selvittää ja valmistella sopimuksen edellyttämät ratifiointitoimenpiteet. Ihmisoikeuskeskuksen eduskunnassa (27.5.2013) järjestämässä seminaarissa kuitenkin kuultiin, että työryhmän mietintö ei sisällä ehdotuksia sopimuksen edellyttämien uusien palvelujen lisäresursseista tai tarvittavista lainmuutoksista.
Ratifiointityöryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Mia Spolander puolusti työryhmän työtä toteamalla, että mietintö on ensimmäinen askel kohti ratifiointia ja että käytännön kehittämisen aika tulee myöhemmin. Kansalaisjärjestöjen näkökulmasta kehittämisen aika on kuitenkin juuri nyt, kun mietintö on vielä lausuntokierroksella, sillä mietinnöstä
puuttumaan jääneet ongelmakohdat unohtuvat helposti myös lopullisesta päätöksenteosta, jos niistä ei keskustella aktiivisesti.
SANL:n mielestä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisy- ja torjuntatyössä on tärkeää huolehtia viranomaisten riittävästä koulutuksesta, maahanmuuttajanaisille suunnatusta tiedotuksesta sekä nuorten ihmisoikeuskasvatuksesta.
Terveydenhuoltohenkilöstö ja poliisit tulee kouluttaa kohtaamaan ja tunnistamaan
käytäntöjä, jotka ovat Suomen lain vastaisia kuten kunniaväkivalta ja sukupuolielinten silpominen. Edelleen maahanmuttajanaisten tietoisuutta kansalaisoikeuksistaan tulee vahvistaa. Akateemisilla Naisilla on näköalapaikka Suomen kasvavaan monikulttuurisuuteen
Luetaan yhdessä -verkoston opetusryhmissä. Opettajamme ovat huomanneet, että maahanmuuttajanaisilla on puutteelliset tiedot suomalaisesta avioliittolainsäädännöstä (avioliiton esteet) ja oikeuksistaan esimerkiksi avioerotilanteissa.
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisy- ja torjuntatyössä ei myöskään tule unohtaa tyttöjä. Suomen hieno neuvolajärjestelmä mahdollistaa varhaisen yhteistyön niin lasten äitien kuin kouluterveydenhuollon tavoittamien nuorten tyttöjen
kanssa. Akateemisten Naisten kattojärjestö, International Federation of University Women
(IFUW), korostaa myös ihmisoikeuskasvatuksen merkitystä. Jotta opetus voisi toteutua eri
kouluasteilla, ihmisoikeuskasvatus tulisi sisällyttää kaikille pakollisena osiona suomalaiseen opettajakoulutukseen.

Susanna Sulkunen ja Marja Liisa Toivanen
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Helena Ranta Kajaanin yhdistyksen vieraana
KALEVALANPÄIVÄNÄ (28.2.) KAJAANIN Akateemiset Naiset saivat vieraakseen liiton puheenjohtaja Helena Rannan. Helena aloitti vierailunsa luennoimalla Kajaanin lukion opiskelijoille työstään maailman kriisialueilla. ”Lukiolaisia kiinnosti, miten sotarikostutkija jaksaa henkisesti rankkaa työtään”, otsikoi Kainuun Sanomat seuraavana päivänä lukiolaisten
kiinnostuksen aiheeseen. Lukiolaiset seurasivat keskittyneesti ja tarkkaavaisesti Helenan
kertoessa mm. Balkanilla, Irakissa, Tshetsheniassa, Perussa, Nepalissa ja Boliviassa tekemästään työstä sotarikosten uhrien ja heidän omaistensa parissa. Opiskelijoiden kiinnostus Helenan työtä kohtaan näkyi myös luennon jälkeen hänelle esitettyjen kysymysten
suuressa määrässä. Kouluvierailun jälkeen Helenaa haastateltiin vielä kajaanilaisessa paikallisradio Kajauksessa.
Puheenjohtajamme Helena Ranta sai Kajaanin akateemisia naisia tavatessaan kuulla
Kajaanin yhdistyksen olevan keskisuuri, aktiivinen noin 60 jäsenen yhdistys, jonka jäsenet
kokoontuvat kerran kuukaudessa joko kuuntelemaan eri alojen asiantuntijoiden luentoja
tai vierailemaan yhdessä luonnossa esim. sieniretkellä tai paikallisessa teollisuusyrityksessä. Kajaanin yhdistyksen toimintaan liittyy olennaisena osana myös kirjallisuuspiirin toiminta kerran kuukaudessa ajankohtaisten kirjojen parissa. Kirjallisuuspiirin toiminnasta
vastaavat yhdistyksemme kirjallisuusalan osaajat. Kajaanilaiset akateemiset naiset ovat
myös organisoineet Luetaan yhdessä -lukupiirin, johon on osallistunut viikoittain maahanmuuttajanaisia.
Puheenjohtaja Helena Rannan vierailu syntymäkaupungissaan Kajaanissa huipentui
illan Kalevala -juhlaan, jossa Helena piti puheen naisiin kohdistuvasta väkiallasta. Juhla järjestettiin Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskuksessa Kaukametsässä. Kalevala -juhlan Kajaanissa ovat perinteisesti järjestäneet Kajaanin Kalevalaiset Naiset sekä Elias Lönnrot -seura. Tänä vuonna he saivat järjestämisapua myös Kajaanin Akateemisilta Naisilta.
Lämpimät kiitokset Helenalle vielä kerran meitä kajaanilaisia ilahduttaneesta vierailustaan. Tervetuloa toistekin!

Armi Saari
Kajaanin Akateemisten Naisten sihteeri
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Seminaarikatsaus: Feministinen yhteistyö ja verkostoituminen
NAISJÄRJESTÖT YHTEISTYÖSSÄ - NYTKIS RY järjesti kansainvälisenä naistenpäivänä (8.3.)
seminaarin, jossa keskusteltiin naisverkostoista ja siitä, miten ne auttavat tehostamaan yksittäisten järjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Seminaarin panelisteina toimivat
mepit Sirpa Pietikäinen ja Anneli Jäätteenmäki sekä Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Li Andersson ja One Billion Rising -aktivisti Liisa Ketolainen. Keskustelua johti toimittaja
Sallamaari Muhonen ja alustuksen piti virkamies Eeva Raevaara STM:n tasa-arvoyksiköstä.
Keskusteluun osallistui aktiivisesti myös järjestövaikuttajista koostunut yleisö.

Avoimet verkostot ja strateginen yhteistyö
Seminaarissa todettiin, että parhaiten vaikuttamistyössään onnistuvat sellaiset yhteistyöverkostot, jotka koostuvat mahdollisimman eri-ikäisistä ja monilla eri aloilla työskentelevistä naisista. Yhteistyötä tulisi myös pyrkiä aina laajentamaan ruohonjuuritasosta ja
kansalaisjärjestöistä virkamiehistöön, jotta verkosto saisi riittävästi voimaa ja valtaa tehdä
institutionaalisia ratkaisuja.
Seminaarissa keskusteltiin myös verkoston kasvua estävistä tekijöistä ja todettiin,
että verkoston on helpompi kasvaa ja laajentua, jos sen jäsenet pyrkivät yksimielisyyden
sijaan strategiseen yhteistyöhön. Edelleen verkostossa on hyvä purkaa laajentumista estäviä stereotypioita ja vastakkainasetteluja.

Uskalla tehdä ja yrittää!
Seminaarissa muistutettiin myös historiallisesta näkökulmasta. Harva muistaa enää tänä
päivänä kaikkia naisjärjestöjen aikaansaamia uudistuksia saati sen työn määrää, jota uudistusten läpisaanti on edellyttänyt. Myös nykyjärjestöjen tulisi kampanjoida pitkäjänteisesti, sillä ilman niiden aktiivisuutta yhteiskunnallinen kehitys voi kääntyä taaksepäin kuten turvakotien määrän viimeaikainen vähentäminen on osoittanut.
Usein sorrumme myös ajattelemaan, että jonkun pitäisi tehdä jotain ymmärtämättä, että me itse voimme olla se joku. Suomen One Billion Rising -tapahtuma on hieno esimerkki tämän ajatuksen voimasta: mediassa laajalti näkyneen tapahtuman naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan aloitti kaksi yksityishenkilöä. Kun sana alkoi kiiriä
sosiaalisessa mediassa, osanottajamäärä kasvoi ja tapahtumaan tulivat mukaan mm. Väkivaltaobservatorio, Naisten linja, Monika-Naiset ja Väestöliitto. Yhteinen asia yhdisti ja houkutti yli järjestörajojen, monen osallistujan mielestä juuri siksi, että tapahtumalta puuttui
selkeä organisatorinen leima.

Susanna Sulkunen
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Naisjohtajuudesta keskusteltiin Vantaalla
VANTAAN AKATEEMISET NAISET järjestivät jo toisen kerran yhteisen tilaisuuden Suomen
UN Womenin Vantaan paikallistoimikunnan kanssa. Monet vantaalaiset naiset ovat molempien järjestöjen jäseniä ja näin järjestöt saavat yhteisistä tilaisuuksista synergiaetua.
Huhtikuinen ilta alkoi UN Womenin yhdessä newyorkilaisen Athena Film Festival -elokuvafestivaalin kanssa tuottamalla neljän lyhytelokuvan sarjalla, joka käsittelee naisjohtajuutta erilaisista näkökulmista Lähi-idässä, Meksikossa ja Keniassa. Jos johtajuus Suomessakin voi olla vaikeaa, niin elokuvien naisiin verrattuna elämme maanpäällisessä paratiisissa.
Tapahtumaan oli pyydetty puheenvuorot omasta urakehityksestä kahdelta johtotehtäviin kohonneelta naiselta, historian emerita professori Marjatta Hietalalta ja Cityconin
kauppakeskuspäällikkö Elena Stenholmilta. Näiden kahden eri-ikäisen ja varsin erilaista
johtajuutta edustavan naisen viesti oli yllättävän samanlainen. Uran alkuvaiheessa on tärkeää, että on joku joka tukee ja uskoo nuoren naisen mahdollisuuksiin. Marjatta Hietala
kertoi kuvaavan sanavaihdon uransa alkuajoilta. Miespuolinen ohjaaja kehotti nuorta tutkijaa menemään ovesta ensimmäisenä, koska ”Sinusta voi tulla professori, mutta minusta
ei naista”!
Tärkeää on myös aina rakentaa varasuunnitelmia, sillä koskaan ei voi olla varma, että
valittu polku vie perille. Kumpikin alustaja oli hankkinut kaksi koulutusta. On myös rohkeasti tartuttava avautuviin tilaisuuksiin eikä pidä vähätellä omia ansioitaan. Ajatus, jolla
Elena Stenholm avasi alustuksensa, kertoo paljon: ”Älykäs osaa ratkaista ongelmia, joihin
viisas ei edes joudu”. Luentojen jälkeen yleisö innostui keskustelemaan niin, että vasta tilojen sulkemisen uhka sai tilaisuuden päättymään. Tällaisia iltoja on ehdottomasti järjestettävä lisää.

Marja Liisa Toivanen

ETSITKÖ TÖITÄ? SÖKER DU JOBB?
SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liitto tiedottaa kaikista avoimiksi tietämistään kiinnostavista työtarjouksista liiton Facebook-sivulla, jota kannattaa seurata aktiivisesti joka viikko.
Muistathan myös, että Akateemiset Naiset kokoavat yhteen eri alojen ja sukupolvien edustajia. Kerro omalle paikallisyhdistyksellesi työnhaustasi ja voit löytää suosittelijoita sekä vinkkejä pian avoimiksi tulevista työpaikoista lähempää kuin uskoitkaan.
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LIITON AVOIMET LUOTTAMUSTOIMET 2014
Oletko kiinnostunut luottamustehtävistä, joissa pääset vaikuttamaan ja auttamaan kanssasisariasi? Tarvitsetko nykyistä monipuolisemman ansioluettelon? Haluatko kerryttää talousosaamistasi, luoda kansainvälisiä kontakteja tai hankkia esimieskokemusta?

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja
SANL hallinnoi Luetaan yhdessä -verkostoa, joka tukee maahan muuttaneiden naisten kotoutumista tarjoamalla näille vapaaehtoistyönä suomen kielen ja lukutaidon opetusta.
Verkostoon kuuluu yli 70 opetusryhmää. Hankkeen hallinnoimiseksi SANL on nimennyt
ohjausryhmän, jossa on jäseniä Zonta International Piiri 20 ry:stä, UN Women Suomi ry:stä
sekä SANL:stä.
Ohjausryhmän puheenjohtajana johdat ohjausryhmän toimintaa, osallistut rahoituksen hankkimiseen sekä toimit koordinaattorin lähiesimiehenä ja raportoit ohjausryhmän
toiminnasta SANL:n keskushallitukselle. Ohjausryhmä kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa.

Liiton rahastonhoitaja
Liiton rahastonhoitajan tehtävässä pääset toimimaan innostavien henkilöiden kanssa sekä
vaikuttamaan keskushallituksessa, työvaliokunnassa, vanhainkotirahaston hoitokunnassa
ja Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmässä. Osa kokouksista pidetään sähköpostitse.
Sinulla on yhteistyökumppaneina auktorisoitu tilintarkastustoimisto ja kirjanpitäjä.
Liiton asiamies ja LY-koordinaattori hoitavat päivittäisen rahaliikenteen. Sinun päätehtäväsi liittyvät budjettiin, tilinpäätökseen ja varallisuuden hoitamiseen. Tehtävästä maksetaan
kulukorvaukset.

CIR, Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Liiton nykyisen CIRin Marja Liisa Toivasen kausi jatkuu virallisesti syksyyn 2015 saakka,
mutta Marja Liisa toivoo, että hän voisi jo ensi vuonna alkaa perehdyttää seuraajansa. Näin
varmistamme, että osaaminen siirtyy.
CIRinä johdat liiton kansainvälisten asioiden komiteaa, joka kokoontuu 5 – 7 kertaa
vuodessa, ja pääset liiton edustajana kattojärjestöjemme (IFUW, UWE) kansainvälisiin konferensseihin. Lisäksi voit osallistua vuosittaiseen Helvi Sipilä -seminaariin, joka pidetään
New Yorkissa YK:n naisten asemaa käsittelevän kokouksen yhteydessä. Saat CIRinä paljon
kansainvälisiä kontakteja ja uusia ystäviä ympäri maailman.
Lue aiheesta lisää: www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista
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Tampereen yhdistyksen gradupalkinnot Marita
Hiipakalle ja Pia Aaltoselle
TAMPEREEN AKATEEMISET NAISET RY myönsi vuoden 2013 gradupalkinnot DI Marita Hiipakalle ja YTM Pia Aaltoselle. Palkinnot jaettiin nyt toisen kerran ja ne ovat arvoltaan 300
euroa. Palkinnon avulla yhdistys haluaa kiinnittää huomiota ansiokkaisiin opinnäytetöihin
ja kannustaa naisia akateemiseen toimintaan.

Kuluttajien muovijätettä halutaan kierrättää
Marita Hiipakan Tampereen teknillisessä yliopistossa tekemä diplomityö tarkastelee mahdollisuuksia kierrättää muoveja nykyistä enemmän. Muoviteollisuuden tuotantojäte kierrätetään nykyisin hyvin tehokkaasti jo tuotantoprosessissa. Sen sijaan kuluttajilta tulevan
muovijätteen kierrätys on haasteellista, koska muun muassa muovien likaisuus vaikuttaa
kierrätysmuovin ominaisuuksiin niin, että sille ei ole löytynyt merkittäviä teollisia hyödyntämiskohteita.
Marita Hiipakan diplomityö osoittaa, että muovijätettä voidaan mekaanisesti muokata uusien tuotteiden raaka-aineeksi, mutta muokkausprosessi on melko kallis. Jotta
kierrätys olisi järkevää, tulisi myös löytää uusia tuotesovelluksia, joihin kuluttajamuovista
tuotettua kierrätysraaka-ainetta voitaisiin käyttää. Kuluttajilta tulevan muovijätteen kierrättäminen lisäisi huomattavasti muovien materiaalikierrätyksen astetta Suomessa.

Maahanmuuttajat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen
Pia Aaltosen sosiaalipolitiikan tutkielma käsittelee sukupolvien välisiä suhteita maahanmuuttajaperheissä. Hän havaitsi, että maahanmuuttajaperheet suhtautuvat tulevaisuuteen myönteisesti ja ajattelevat, että lapset sopeutuvat uuteen asuinmaahan vanhempiaan paremmin. Samalla he kokevat, että uuden asuinmaan kulttuuri uhkaa perheen
yhteisyyttä ja jatkuvuutta. He pyrkivät etsimään kummastakin kulttuurista omalle tilanteelleen parhaimmat piirteet ja suosivat monikulttuurisuutta. Pia Aaltonen kehottaa pohtimaan keinoja, joilla yhteiskunta voisi tukea ensimmäisen polven maahanmuuttajien
vanhemmuutta.

Leena Kuupakko
Lue artikkeli kokonaisuudessaan liiton Akateemiset naiset -blogista (<http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/>).
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Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
HUITTISIIN ON PERUSTETTU 16.4.2013 yhdistys nimeltä Huittisten Seudun Akateemiset
Naiset ry. Lisätietoja saat yhdistyksen puheenjohtajalta Tuula Ranta-Rauniolta (tuula.ranta-raunio@lskky.fi) tai viestintävastaavalta Päivi Huhtaselta (paivi.huhtanen@dnainternet.
net). Päivi kirjoitti itsestään myös esittelyn Minervan lukijoille.: ”Olen liittynyt jäseneksi
juuri perustettuun paikallisyhdistykseen. Huittisten seurakunnassa toimii pappina nainen,
joka on kuulunut vuosikymmeniä Turun Akateemisiin Naisiin. Sen kokemuksensa innoittamana hän toistuvasti puhui siitä, että olisi hyvä, jos Huittisiin perustettaisiin myös paikallisjärjestö.
Olen itse työkyvyttömyyseläkkeellä oleva terveyskeskuslääkäri enkä tuntenut asiaa
kohtaan oikein innostusta. Koin, että omat voimani eivät riitä lisäponnisteluihin. Ajattelin
myös, että tämä on niin pieni paikkakunta, että tällainen järjestö voitaisiin kokea jotenkin
itsen korostamisena. Toistuvien pyyntöjen jälkeen osallistuin tiedotustilaisuuteen, sitten
perustamiskokoukseen ja pin liityin jäseneksi. Tuli sellainen käsitys, että tälle paikallisjärjestölle taitaisi olla ainakin sosiaalista tilausta.
Seuraava tapaaminen on sovittu kesäkuulle ja löysin itseni jo tarjoamasta itseäni kertomaan osallistujille siellä sairaudesta, josta minulla on myös omakohtaisia kokemuksia.
Odotukseni tässä vaiheessa koskevat lähinnä sosiaalista kanssakäymistä ja uutta mielenkiintoista informaatiota. Ajan mittaan tavoitteemme varmaankin jäsentyvät ja terävöityvät osallistuvien jäsenien näköisiksi.”

Kuopion paikallisyhdistys aktivoituu jälleen
KUOPIOSSA KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN vuosina 1982 - 1997 toiminut paikallisyhdistys. Yksi Kuopion Akateemisten Naisten ry:n henkiinherättäjistä, Kaisa Haatainen, kuvailee
kuopiolaisia aktiiveja eri-ikäisiksi akateemisiksi osaajiksi, jotka tuovat yhdistykseen vahvaa elämänkokemusta sekä monipuolista osaamista yhteiskunnan eri aloilta: mukaan on
jo liittynyt niin liike-elämän, koulutuksen kuin IT-alan osaajiakin. Ennen kaikkea Kuopion
Akateemisten Naisten jäseniä yhdistää halu tehdä yhdessä, taito innostua uudesta sekä
SANLin kansalliset ja kansainväliset vaikutusmahdollisuudet.
Saamme lukea Kuopion paikallisyhdistyksestä lisää joulukuun Minervassa. Sitä ennen voit kysyä lisätietoja uusvanhasta yhdistyksestämme Kaisa Haataiselta (kaisa.haatainen@kuh.fi). Kuopio on yliopistokaupunki, jossa riittää akateemisia naisia, joten kerrothan uudelleenviriävästä yhdistystoiminnasta sikäläisille ystävillesi!
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Luetaan yhdessä Turussa: Suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille
SYKSYLLÄ 2011 ENTINEN opiskelutoverini pyysi minut Luetaan yhdessä -toimintaan.
Tehtävästä kiinnostuneet opettajat löytyivät helposti. Meitä on neljän naisen tiimi: kaksi
psykologia, kielenopettaja ja kulttuurien tutkija. Seuraava vaihe oli opiskelijoiden löytäminen. Se osoittautui toiminnan vaikeimmaksi asiaksi. Millä tavalla tavoittaisimme heitä? Samaan aikaan asuinalueella aloitti Mannerheimin Lastenliiton Kuntoutussäätiön Pro Family
-projekti, joka oli suunnattu maahanmuuttajaperheille. Projektin työntekijöillä oli mahdollisuus jakaa esitteitä monella kielellä ja samalla mainostaa meidän opetustamme. Lisäksi
perhekeskuksessa oli työharjoittelijoina maahanmuuttajanaisia ja he osallistuivat opetukseen.

Opetussisällöt oppilaiden arjesta
Kaikki opiskelijamme ovat lukutaitoisia jollakin kielellä. Kun suunnittelimme opetusta, päätimme hakea sisältöjä naisten arkielämään kuuluvista asioista: kodista, lapsista, kaupasta,
terveydenhoidosta ym. Aluksi varmistimme suomen kielen aakkosten hallinnan. Sanojen
rakentamista ja lukemista harjoiteltiin tavulapuilla, joista koottiin suomen kielen sanoja.
Samalla kerrottiin sanojen merkitys. Useimmiten opetusmateriaalina oli pieniä tarinoita,
joista opeteltiin luetun ymmärtämistä ja kielioppiasioita. Tutkimme myös kalentereita, aikatauluja ja karttoja. Monesti olemme selvittäneet opiskelijoille viranomaiskirjeiden sisältöä. Olemme myös kertoneet suomalaisesta yhteiskunnasta, mm. vaaleista. Tämän tiedon
saatuaan opiskelijat äänestivät kunnallisvaaleissa.
Koska opetuksessa on käytetty monenlaista materiaalia, olen kirjoittanut jokaisesta
kerrasta raportin, josta käy ilmi opiskeltavat asiat ja käytetty materiaali. Nämä raportit on
saatettu myös muiden Luetaan yhdessä -opettajien tiedoksi.

Iloista yhdessäoloa
Yhteistyömme ryhmän opettajina on sujunut hyvin. Opetusta on suunniteltu yhdessä ja
tunnin jälkeen olemme käyneet lyhyen arviointikeskustelun ja sopineet seuraavan tunnin
ohjelmasta. Olemme yleensä kaikki paikalla. Näin pysymme selvillä ryhmän tapahtumista
ja osaamme reagoida niihin. Näillä resursseilla voisimme opettaa useampiakin opiskelijoita. Opetustyö on tuottanut meille iloa ja opiskelijat ovat myös iloisia ja kiitollisia. Ryhmässä
on ollut hyväksyvä ja toisia tukeva ilmapiiri.

Eila Puhakka
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Myös Oulussa luetaan ja opitaan yhdessä
KUN LUETAAN YHDESSÄ -verkoston toiminta siirtyi SANL:n vastuulle, Oulussa oli pula kokeneista vetäjistä. Toiminnan koordinointi lankesi minulle, koska olin jo käynyt tutustumassa toimintaan kaksi kertaa. Aikaisemmin toimintaa vetäneen vapaaehtoisryhmän ja
Zonta-naisten tuella pääsimme alkuun.
Suurin ongelmamme on ollut kohderyhmäämme kuuluvien oppilaiden puuttuminen. Miesten häätämisen jälkeen syntyi tunneille ihan mukava ja välitön opiskeluhenki
meidän naisten kesken, mutta opetettavamme ovat käyneet tunneilla kovin harvakseen.
Tiedotusta olemme tehneet lähes kaikin mahdollisin keinoin.

Yhteistyössä muiden kanssa
Oppilaiden satunnaisen osallistumisen vuoksi pitkäjänteisen oppisuunnitelman laatiminen on osoittautunut mahdottomaksi. Tilanne on vaatinut oppivelvollisuuskoulussa opinhaluisiin tähtisilmälapsukaisiin tottuneelta senioriopettajalta melkoista sopeutumiskykyä.
Opettajalla on saattanut olla tuntia varten useampia toiveikkaasti laadittuja suunnitelmia,
mutta yhtään oppilasta ei ole juuri sillä kertaa saapunut paikalle. Onneksi emme ole joutuneet koskaan kokemaan yksin noita nöyryytyksen hetkiä, vaan olemme voineet lohdutella toisiamme ajatuksella, että olimme sentään yrittäneet parhaamme. Sittemmin olemme
oppineet olemaan turhautumatta tilanteeseen.
Nykyään tarjoamme opetusta kahdessa lähiössä ja teemme yhteistyötä Oulun Ystävyystalon henkilökunnan ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tapaamisemme ovat
kerholuonteisia, joissa pyrimme harjoittamaan suomen kieltä miten milloinkin tuntuu sopivimmalta. Opettajaryhmäämme on myös tullut nuoria ennakkoluulottomia akateemisia
naisia.

Uudet vapaaehtoiset tervetulleita mukaan
Vaikka toiminta tuntuu joskus vievän opettajalta viimeisetkin mehut, saamme kuitenkin
paljon enemmän. Saamastamme tärkeimpänä pidän tunneillamme vallitsevaa lämmintä
henkeä. Luonnollisesti tuntimme kruunaavat ne satunnaisesti paikalle saapuvat mamunaiset, joita varten teemme työtämme. Kestävintä meidän vapaaehtoisten kesken on kuitenkin toisemme. Siis kiitos meille sitkeille ja toivossa väkeville naisille! Jatkamme syksyllä
ja toivotamme uudet vapaaehtoiset lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme.

Tuula Lumme
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TURUN VUOSIKOKOUKSEN ALUSTAVA OHJELMA
Lauantai 9.11.2013 klo 9 - 15 Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6
09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja aamukahvi
10.00 – 12.00 Vuosikokous (Luentotila Regina)
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Vuosikokous jatkuu (Luentotila Regina)
13.45 – 14.00 Kahvi
14.00 – 15.00 Luennot (Salo ja Åboland, Luentotila Regina)
15.00 – 16.00 Viestintävastaavien koulutustilaisuus (Luentotila Regina)
19.00 - Illallinen ravintola Hus Lindmanissa (Piispankatu 15).				
Kokouksen ja illallisen välissä voit tutustua kävelymatkan päässä sijaitsevaan Turun uuteen
pääkirjastoon tai Aboa vetus - ja Ars nova -museoon. Näistä kohteista kuten myös majoitusvaihtoehdoista kerrotaan lisää heinäkuun kuukausikirjeessä sekä syyskuun Minervassa. Sunnuntain ohjelmaksi Turun Akateemiset Naiset ovat varanneet tutustumisen Pyhän
Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin Hirvensaloon klo 10.

Hinnasto ja ilmoittautumisaikataulu
- Osallistumismaksu (sisältää aamukahvin, lounaan sekä iltapäiväkahvin) 43 €
- Illallisen hinnaksi on arvioitu myös 43 €.
- Sunnuntaisen vierailun hinta on 3 euroa sekä mahdollinen kuljetusmaksu		
					
Saamme vahvistuksen illallisen hinnasta kesäkuun alussa, ja asiasta tiedotetaan sähköpostitise kaikille paikallisyhdistyksille 14.6. mennessä sekä heinäkuun kuukausikirjeessä.
Vuosikokoukseen voi ilmoittautua lähettämällä oheisen lomakkeen liiton toimistoon tai
täyttämällä sähköisen lomakkeen liiton verkkosivuilla (http://www.akateemisetnaiset.fi/
ajankohtaista.html). Ilmoittautuminen avataan verkkosivujen Ajankohtaista-osiossa perjantaina 14.6. ja suljetaan perjantaina 11.10.2013.
Yhdistysten ehdokasnimeämiset tulee toimittaa liiton toimistoon 15.8. ja ehdotukset
vuosikokouksen esityslistalle 31.8. mennessä. Virallinen kokouskutsu julkaistaan syyskuun Minervassa.
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SANL:n 91. vuosikokous / Ilmoittautumislomake
Lauantai 9.11.2013 klo 9 - 15: Sokos Hotel Hamburger Börs (Kauppiaskatu 6, Turku)
Illallinen klo 19: Ravintola Hus Lindman (Piispankatu 15, Turku)
SUKUNIMI____________________________________________________________________________
ETUNIMI______________________________________________________________________________
YHDISTYS____________________________________________________________________________
SÄHKÖPOSTI _________________________________________________________________________
PUHELIN_____________________________________________________________________________

Saat varmistuksen ilmoittautumisestasi joko sähköpostitse tai tekstiviestillä.
RAKSI RUUTUUN!
1. Osallistumismaksu (sisältäen lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit) 				
43 €
2. Illallinen 										43 €
3. Sunnuntaivierailu 									3 €

[ ]
[ ]
[ ]

RUOKA-AINEALLERGIAT _________________________________________________________________
LISÄTIETOJA_____________________________________________________________________________

MAKSU SUORITETAAN ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ LIITON TILILLE (Nordea FI32 1808
3000 001921). Kirjaathan maksun viestikenttään nimesi ja mitä maksusi kattaa. Esimerkki:
”Maija Meikäläinen, kokous, illallinen ja sunnuntain vierailu”.
LOMAKE PALAUTETAAN SANL:N TOIMISTOON (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki). HUOM.
ilmoittautuminen alkaa 14.6.2013 ja päättyy 11.10.2013.
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
TO 29.8. klo 15 vierailu Tyttöjen Talossa (Toinen Linja 3, 00530 Helsinki). Tyttöjen Talon johtajan opastuksella kuulemme toimintamuodoista, joilla tuetaan nuoria naisia heidän kasvussaan aikuisuuteen. Ks. www.tyttojentalo.fi. Ilmoittaudu sihteeri Eeva Kivilaaksolle viim.
22.8. hannu.eeva.kivilaakso@kolumbus.fi tai 0505713714.
TI 3.9. klo 15 käymme VTT:ssä, jossa pääjohtaja toimii isäntänämme. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeestä. Ilmoittaudu sihteerille viim. 29.8.
TO 19.9. Nuuksion retki. Lähdemme aamulla kello 9.30 pikkuautoilla Luontokeskus Haltiaan. Eräoppaan johdolla kävelyretki luontopoluilla, minkä jälkeen ruokailu Haltian ravintolassa. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeestä. Ilmoittautumiset sihteerille viim. 5.9.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
TO 13.6. saunailta Aura Laennon kotona. Nyyttikestit eli jokainen tuo tullessaan jotain syötävää tai juotavaa. Lähdemme Cafe Kailaksen laiturista veneellä kello 17:30 tai myöh. ilm.
ajankohtana. Ilmoittautumiset etukäteen sihteerille tai puheenjohtajalle.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
I AUGUSTI-SEPTEMBER besöker vi Botaniska trädgården i Kajsaniemi. Datumen är ännu
inte fastslagna men kommer i höstens medlemsbrev.
LITTERATURCIRKELN MÖTS en gång i månaden, då vi diskuterar den bok vi valt. Kontakta
ordföranden om du är intresserad av att delta.
NÄRMARE INFO finns i höstens medlemsbrev, på hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi eller ges av ordförande Maj-Britt Grönholm (tfn 0505695633 eller e-post majbritt.gronholm@kolumbus.fi) eller av vår sekreterare Merit Förars (tfn 0407609227 eller
merit.forars@fimnet.fi ).

Helsingin Akateemiset Naiset ry.
MAAKUNNAT TUTUIKSI -sarjan aloittaa ke 28.8. klo 18-19.30 Satakunta. Eurajoelta kotoisin
oleva, pj. Leena Tiitu, tutustuttaa maakuntaan. Opetellaan yhdessä Satakunnan laulu, valmistetaan perinteinen piimäjuusto ja maistellaan työn tuloksia. Mukana yllätysvieras maakunnasta. Lastenhoito järjestetty. Paikka: Runeberginkatu 39 A 1, Helsinki. Myös muiden
yhdistysten jäsenet ovat tervetulleita. Lisätietoja illasta Leena Tiitulta puh. 050 3801 684.
Ilm. 19.8. mennessä: www.helsinginakateemisetnaiset.fi
MENTORI-AKTORI -ohjelma käynnistetään syksyllä. Kokeneempi voi tukea nuorempaa esimerkiksi uratilanteissa ja nuorempi mentoroida vanhempaa nuoremman polven johtamisajatuksissa. Lisätietoja Minervassa 3/2013 ja Kirsiltä (kirsi.lehtinen@outlook.com).
Helsingin hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja muille yhdistyksille antoisaa ja virkistävää
kesää.
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Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
TI 27.8. klo 17 ravit Kajaanin raviradalla. Pääsyliput: aikuiset 5 €, eläkeläiset 2 €. Yhteislähtö Kauppatorilta klo 16.15. ilmoittaudu 20.8. mennessä armi.saari@kailu.fi, p. 0407241835.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
TO 22.8. osallistumme Oulun taiteiden yöhön. Kellonaika ja paikka ilm. ohjelman valmistuttua.

Rauman Akateemiset Naiset ry.
TI 6.8. klo 19 Festivo-viikon nimikkokonsertimme Posellissa. Riika – Kööpenhamina -konsertin esittelee Anna Grundström klo 18. Lippuja (25/20 €) voi ostaa hallituksen jäseniltä.
Alennettu hinta koskee eläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita ja lapsia.

Turun Akateemiset Naiset ry.
TI 3.9. retki Sagalundin museoon Kemiössä. Opastettu kierros. Iltapala. Lisätietoja kohteesta: www.sagalund.fi. Lähtö klo 17 retkipysäkiltä, Aurakatu 2. Ilmoittautumiset viim. 26.8.
Helenalle puh. 0405247355 tai turun.akat@gmail.com. Matkan hinta 30 €.
LUETAAN YHDESSÄ -projektista kiinnostunut, ota yhteyttä Päiviin, paiviklehtinen@hotmail.com tai p. 0503269494. Aikaisempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. lisää www.
luetaanyhdessa.fi ja https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
TI 27.8. klo 16 vierailu Finlaysonille (Eteläesplanadi 14) myymäläpäällikön opastuksella.
Saamme henkilökohtaista neuvontaa sekä vierailun aikana ostoedun -20 % normaalihintaisista tuotteista. Ilmoittautuminen viim. ti 20.8 sihteerille.
Ti 10.9 klo 11 retki Heurekaan Body Worlds -näyttelyyn. Lounastamme Cafe Einsteinissa klo 13. Ilmoittautuminen viim. 5.9 sihteerille.
Ilmoittautumiset: vantaanakateemisetnaiset@gmail.com tai puhelimitse 0505966069 (iltaisin). Myös pääkaupunkiseudun sisaryhdistysten jäsenet ovat tervetulleita tapahtumiimme!

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
TI 10.9 eller onsdag 11.9. Månadsträff. September månads tema är ”Kultur och mat”, men
programmet inte fastslaget ännu. Närmare info i augusti.
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