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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
TAPAHTUMARIKAS KESÄ ON ohi, ja palaamme syksyn arkeen. Akateemisten Naisten Istanbulin kokouksesta on
tässä numerossa kaksi raporttia. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia suomalaisia osanottajia, teema- ja työpajaesitysten pitäjiä ja erityisesti CIR Marja Liisa Toivasta.
Kansainvälinen kattojärjestömme IFUW on nyt tienhaarassa, ja lähikuukaudet näyttävät, mihin suuntaan olemme menossa.
Verrattuna moniin muihin maihin, Suomi on edennyt pitkälle tasa-arvon saavuttamisessa ja ihmisoikeuksien
kunnioittamisessa. Kansainvälisestä toiminnasta on tullut
tärkeä osa liittomme työtä. YK:n vuosituhattavoitteiden
toteutumisen tarkastelu on käynnissä, ja nyt keskustellaan
jo post-2015 tavoitteista. Monet näistä tavoitteista liittyvät
kiinteästi naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Pekingin kokouksessa vuonna 1995 Yhdysvaltain silloinen First Lady Hillary
Clinton herätti hämmennystä maansa delegaatiossa julistaessaan: ”Women’s rights are human rights and human
Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.
rights are women’s rights”. Entinen ulkoministeri Madeleine Albright kertoo tästä lennokkaasti muistemissaan, joita
tiettävästi ei ole vielä suomennettu. SANL on ottanut jälleen vastuulleen Helvi Sipilä -seminaarin, joka järjestetään vuosittaisen YK:n naisten asemaa koskevan kokouksen (Commission on the Status of Women, CSW) yhteydessä New
Yorkissa. Maaliskuussa 2014 järjestettävän seminaarin valmistelut alkavat SANL.ssa syyskuussa ja Istanbulin tavoin myös New Yorkiin toivomme omien jäsentemme runsasta ja
aktiivista osanottoa.
Liiton historiikki tulee painosta lokakuussa, ja keskushallitus on käsitellyt erilaisia
rahoitusvaihtoehtoja ja alustavaa markkinointisuunnitelmaa. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala, toimikunnan jäsenet, teoksen kirjoitta-
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ja Maritta Pohls ja liiton rahastonhoitaja Sirkka Oksanen ovat luotsanneet pitkään kestäneen prosessin onnelliseen loppuun. Historiikki löytää toivottavasti tiensä paitsi meidän
omiin kirjahyllyihimme myös pukinkonttiin lahjaksi.
Henkilökohtaisesti olen iloinnut paikallisyhdistysten yhteydenotoista ja kutsuista
osallistua kokouksiin. Monille yhdistyksille tämä vuosi on juhlavuosi, ja toivonkin tutustuvani jäseniin olemalla mukana näissä juhlissa.
Juhlaa seuraa aina arki ja sen mukanaan tuomat haasteet. Liiton työskentelytapojen kehittäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää ja edellyttää
rohkeutta meiltä kaikilta. Istanbulissa ymmärsin konkreettisesti, että meidän vahvuutemme ja rikkautemme on osaava ja monialainen jäsenistö. Päätöksenteon läpinäkyvyys ja jäsenistön kuuleminen ovat ehdottomia edellytyksiä kansalaisjärjestöjen menestyksekkäälle toiminnalle, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Toivotan kaikille toimintarikasta syksyä, jag önskar er alla god fortsättning på hösten! Tapaamisiin Turussa - vi ses i Åbo.

Helena Ranta

SANL tarjoaa viestintäapua paikallisyhdistyksille
PAIKALLISYHDISTYKSISSÄMME ON PALJON kiinnostavia tapahtumia, jotka eivät koskaan
tule julkisuuteen. SANL tarjoaa viestintäapuaan yhdistyksille kouluttamalla näiden viestintävastaavat Turun vuosikokouksessa 9.11. Ennen kokousta viestintävastaavien on hyvä
koota lista paikkakuntansa uutisvälineistä ja niistä toimittajista, joille yhdistyksen tiedotteet jatkossa lähetetään. Lisäksi SANL tarjoaa yhdistyksille loppuvuodesta valmiita tiedotepohjia, joista on helppo muokata omalle yhdistykselle sopivia. Myös yhteinen esitepohja
on suunnitteilla. Viestinnän yhdistyskohtaista toimivuutta ja neuvontapalveluiden tarvetta kartoitetaan vielä erikseen liiton jäsenkyselyllä joulukuussa.
Viestintäavun lisäksi SANL perustaa Ideapankin, johon tullaan kokoamaan tietoja
yhdistysten tapahtumista ja projekteista. Hyvät ideat kannattaa kierrättää ja maantieteellinen synergia hyödyntää esimerkiksi yhdistysten yhteisillä luentosarjoilla.
Marraskuun 23. päivä SANL esittelee paikallisyhdistysten toimintaa Helsingissä vapaaehtoistoiminnan MENU-messuilla. Messujärjestäjällä on Vantaan Sanomien, Helsingin
Uutisten ja Länsiväylän kanssa kumppanuussopimus, joten eritoten Etelä-Suomen ”akkojen” kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus ja tarjota heti omaa toimintaansa käsitteleviä juttuja julkaistavaksi näissä lehdissä. Jutut voitte lähettää Tero Ipatille (tero.ipatti@kansalaisareena.fi).

Susanna Sulkunen
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KOKOUSKUTSU
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turussa
lauantaina 9.11.2013 klo 10 hotelli Hamburger Börsissä, Kauppiaskatu 6, Regina-salissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat.
Valtakirjojen tarkastus klo 9 - 10.
Kokouksen virallinen esityslista lähetetään paikallisyhdistyksille viimeistään viikolla 41. Lisäksi esityslista julkaistaan Liiton kuukausikirjeessä 1. marraskuuta.

Keskushallitus

MÖTESKALLELSE
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Åbo lördagen den
9 november 2013 kl. 10 på hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, i Regina-salen.
På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf.
Granskning av fullmakter kl. 9 - 10.
Årsmötets dagordning skickas till alla lokalföreningarna i början av oktober på veckan 41.
Dagordningen publiceras också på Förbundets månadsbrev den 1 november.

Centralstyrelsen
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TURUN VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA

Aika: Lauantai 9.11.2013 klo 9 - 15
Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Regina-sali
09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja aamukahvi
10.00 – 12.00 Vuosikokous
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Vuosikokous jatkuu
13.45 – 14.00 Kahvi
14.00 – 15.00 Luennot: FT Ulla Järvi ja professori Elina Pirjatanniemi
15.00 – 16.00 Viestintävastaavien koulutustilaisuus
19.00 Illallinen ravintola Hus Lindmanissa (Piispankatu 15).			

Muu ohjelma
Kokouksen ja illallisen välissä voi käydä esimerkiksi läheisessä Turun pääkirjastossa tai
Aboa vetus - ja Ars nova -museossa.
Sunnuntain ohjelmaksi on varattu tutustuminen Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin Hirvensalossa, jonne lähdetään klo 10. Kappelivierailu maksaa 8 € /
hlö (opastus 3 € ja paikallisbussilippu 2 x 2,50 €). Vierailulle tulee ilmoittautua etukäteen,
mutta osallistumismaksu maksetaan vasta itse käynnin yhteydessä.

Hinnasto ja ilmoittautuminen
- Osallistumismaksu (sisältää aamukahvin, lounaan sekä iltapäiväkahvin) 43 €
- Illallinen 43 €.
Vuosikokoukseen voi ilmoittautua lähettämällä oheisen lomakkeen liiton toimistoon tai
täyttämällä sähköisen lomakkeen liiton verkkosivuilla (http://www.akateemisetnaiset.fi/
ajankohtaista.html). Ilmoittautumiset ja maksut 11.10.2013 mennessä.

Majoitus ja matkakulukorvaukset
Yöpymiseen on varattu hotelli Hamburger Börsistä huoneita Turun Akateemisten Naisten
nimellä. Yhden hengen huone maksaa 70 € / yö ja kahden hengen huone 80 € / yö. Hinnat on syytä tarkistaa vielä suoraan hotellista varauksenteon yhteydessä
SANL korvaa kullekin yhdistykselle kahden edustajan matkakulut halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Toisen edustajista on oltava yhdistyksen tiedotusvastaava.
Matkalasku kuitteineen lähetetään SANL:lle kokouksen jälkeen, viimeistään 9.2.2014
mennessä.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittautuminen SANL:n 91. vuosikokoukseen 11.10.2013 mennessä. Saat varmistuksen
ilmoittautumisestasi joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Sähköisen lomakkeen löydät
liiton verkkosivuilta Ajankohtaista-osiosta.
Osallistumismaksut maksetaan SANL:n tilille FI32 1808 3000 001921. Kirjaa maksun
lisätietoihin oma nimesi ja se, mitä maksusi kattaa, esimerkiksi ”Maija Meikäläinen, Jyväskylä, vuosikokous ja illallinen”.
HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ______________________________________________________________
Etunimi ______________________________________________________________
Paikallisyhdistys ________________________________________________________
Sähköposti / puhelinnumero ______________________________________________
OSALLISTUMISTIEDOT

Vuosikokous, 43 euroa (sis. lounaan sekä aamu- ja päiväkahvit)
o
Kyllä
o
Ei
Illallinen, 43 euroa (ei sis. alkoholijuomia)
o
Kyllä
o
Ei
Sunnuntain opastettu vierailu Hirvensaloon klo 10, 8 euroa (HUOM. tämä maksetaan
vasta paikan päällä)
o
Kyllä
o
Ei
Ruoka-aineallergiat _____________________________________________________
Lisätietoja _____________________________________________________________
Lomakkeen palautus 11.10.2013 mennessä: SANL, Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki
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LIITON AVOIMET LUOTTAMUSTOIMET 1.1.2014 OLETKO KIINNOSTUNUT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ, joissa voit vaikuttaa ja auttaa 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 vapaaehtoistyönä suomen kielen ja lukutaidon opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea. 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, toimit kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana, osallistut rahoituksen hankkimiseen sekä toimit
koordinaattorin esimiehenä ja raportoit SANL:n keskushallitukselle. Ohjausryhmä kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa.

Rahastonhoitaja
Liiton rahastonhoitajan tehtävässä pääset toimimaan innostavien henkilöiden kanssa
sekä vaikuttamaan keskushallituksessa, vanhainkotirahaston hoitokunnassa ja Luetaan
yhdessä -verkoston ohjausryhmässä. Osa kokouksista pidetään sähköpostitse.
Yhteistyökumppaneinasi on auktorisoitu tilintarkastustoimisto ja kirjanpitäjä.
Liiton toimiston henkilökunta, asiamies ja koordinaattori hoitavat päivittäisen rahaliikenteen. Sinun tehtäväsi liittyvät budjettiin, tilinpäätökseen ja varallisuuden hoitamiseen.
Tehtävä on luottamustoimi, josta maksetaan kulukorvaukset. Sinun ei tarvitse olla keskushallituksen jäsen.

Kansainvälisten asioiden koordinaattori; Coordinator of International Relations
Liiton nykyisen CIRin Marja Liisa Toivasen kausi jatkuu virallisesti syksyyn 2015 saakka,
mutta hän toivoo, että voisi jo ensi vuonna alkaa perehdyttää seuraajansa. Näin varmistamme, että arvokas osaaminen siirtyy.
CIRinä johdat kv-komiteaa, joka kokoontuu 5 – 7 kertaa vuodessa, ja pääset liiton
edustajana kattojärjestöjemme 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. Suurin osa työstä on sähköpostitse hoidettavaa englanninkielistä suhdetyötä.
Lisätietoja: www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
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SANL:N HALLITUSEHDOKKAAT 2013
MÄÄRÄAIKAAN 15. ELOKUUTA mennessä Akateemisten Naisten paikallisyhdistykset asettivat ehdolle seuraavat neljä kandidaattia. Esittelyiden täyspitkät versiot löytyvät liiton
verkkosivuilta Ajankohtaista-osiosta.
Vuosikokouksessa yhdistyksillä on mahdollisuus asettaa vielä lisää ehdokkaita.
SANL toivoo kaikkien hallituspaikkaa tavoittelevien saapuvan kokoukseen henkilökohtaisesti paikalle.

STIINA HÄNNINEN, FT
Stiina Hänninen (s. 1964) on Tampereen Akateemiset Naiset ry:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen stipenditoimikunnan jäsen. Vuonna 2010 hänelle myönnettiin yhdistyksen väitöskirjastipendi, koska hänen väitöskirjansa aihe – naisiin kohdistuva hoikkuuden ihannointi
– koettiin tärkeäksi naisten elämää koskevaksi tieteelliseksi puheenvuoroksi.
Väitöstyönsä rinnalla Hänninen työskenteli terveyssosiologian tutkijana EU-rahoitteisessa projektissa ja opetti yliopistolla. Hän on omakohtaisesti kokenut akateemisen pätkätyön sankaruuden: Hännisen yhdeksän tutkijavuottaan yliopistolla muodostuivat 28 työsopimus- tai apurahakaudesta.
Nykyään Hänninen toimii lastensuojelun kentällä ja viimeistelee sijaisperheen arkea ja lastensuojelun käytäntöjä kuvaavaa tietokirjaa. Hän on käynnistämässä asiantuntija- ja koulutuspalveluita tuottavaa yritystoimintaa.

MARJA-LEENA RUOSTESAARI, VTM, KM, tohtoriopiskelija
Olen ahkera, tiedonhaluinen ja positiivinen puurtaja sekä ikuinen opiskelija. Olen ammattitaitoinen tiedottaja, toimittaja, yrittäjä ja tällä hetkellä tutkija ja väitöskirjan tekijä. Olen isoäiti, motoristi ja laskettelija.
Tarjoan SANL-FKAF:n ja sen jäsenyhdistysten käyttöön osaamiseni ja monipuolisen
kokemukseni sekä työelämässä että akateemisessa maailmassa. Uskon, että saan opiskelijayhteisössä markkinoitua myös liittomme toimintaa naisopiskelijoille. Väitöskirjani aihe
on yrityksen yhteiskuntavastuu erityisesti nuoren sukupolven kannalta (Collaboration
of the company with the educational institution from the corporate social responsibility perspective). Toimin mentorina Turun yliopistossa auttaakseni nuoria naisia löytämään
paikkansa työelämässä.
Olen ollut Salon Akateemisten Naisten jäsen vuodesta 1969 asti. Olen ollut sihteerinä ja varapuheenjohtajana useampaan otteeseen vuoteen 2011 saakka. Minervan päätoimittajana olin kuusi vuotta.
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ARMI SAARI, YTM, KM
Olen syntyperäinen kajaanilainen, lukion psykologian ja filosofian lehtori sekä opinto-ohjaaja. Urani olen aloittanut Jyväskylän yliopistossa suorittamieni opintojen jälkeen päiväkodin johtajana Kajaanissa. Perheen perustettuani siirryin opettajaksi ammatilliseen
oppilaitokseen, jossa opetin kasvatustieteellisiä ja yhteiskunnallisia aineita useilla eri koulutusaloilla.
Koska olen kiinnostunut kansainvälisistä asioista, toimenkuvaani opinto-ohjaajana
on kuulunut oppilaitokseemme eri puolilta maailmaa tulleiden vaihto-opiskelijoiden ohjaus ja oppilaitoksemme kansainvälisyystyöryhmän työ. Työskentely nuorten lukiolaisten
kanssa edellyttää ajantasaista koulutuspoliittisen keskustelun sekä uudistuvien tietotekniseen kehitykseen perustuvien opetusmenetelmien ja opiskelijahuollon työtapojen seuraamista ja päivittämistä sekä jatkuvaa täydennyskoulutukseen osallistumista.
Olen ollut järjestötoiminnassa mukana sekä ammattiini että harrastuksiini liittyen
ensimmäisistä työvuosista lähtien. Opettajien ammattijärjestössä OAJ:ssa olen toiminut
paikallisen yhdistyksen puheenjohtajana ja jäsensihteerinä useiden vuosien ajan. Toimin
nyt Kajaanin Akateemisten Naisten sihteerinä toista vuotta. Olen valmis laajentamaan toimintaani Kajaanin ulkopuolelle Suomen Akateemisten Naisten asioiden eteenpäin viejänä. Kansainväliset asiat kiinnostavat myös, aiempien työhöni liittyneiden kansainvälisyyskokemusteni perusteella.

MARJATTA SALA, FK, lehtori, vararehtori
Olen syntynyt, kasvanut, käynyt kouluni ja opiskellut Helsingissä. Valmistuin filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1970. Työurani tein Espoossa ruotsin ja englannin
kielten opettajana, englannin kielen lehtorina sekä vararehtorina. Opetustyöni ohella toimin Espoon ala-asteiden englannin kielen ohjaavana opettajana ja Espoon koulukohtaisten opetussuunnitelmien työstämistä varten perustettujen työpajojen vieraiden kielten
osuuksien ohjaajana ja vetäjänä. Eläkkeelle jäin vuonna 2005.
Olen ollut aktiivisesti mukana Suomen englanninopettajat ry:ssä ja Suomen kieltenopettajien liitto (SUKOL) ry.ssä. Toimin SUKOL:in edustajana Aineopettajaliitto (AOL)
ry:n hallituksessa vuosina 1995 – 2002, mistä ajasta kolme vuotta toimin hallituksen sihteerinä. Paikallistasolla kotikaupungissani olen ollut Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat
ry:n toiminnassa mukana koko urani ajan toimien mm. yhdistyksen puheenjohtajana kolme toimikautta.
Uusia virikkeitä ja eri alojen kontakteja olen saanut toimiessani Espoon ensimmäisessä naisten Lions -järjestössä (LC Espoo / Aurorat) mm. presidenttinä. Olen edelleen jäsen. Eläkkeelle jäätyäni olen ollut aktiivisesti mukana myös Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n toiminnassa. Harrastuksiini kuuluvat matkailu, mökkeily ja muksut.
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FT Maritta Pohls: Korkeasti koulutetut naiset –
Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia
(SKS, 2013)
LOKAKUUSSA 2013 ILMESTYVÄ Korkeasti koulutetut naiset kuvaa SANL:n toimintaa kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta. Keskeisinä kysymyksinä ovat:
Mikä on pienin yhteinen nimittäjä näiden kolmen tason toiminnassa? Onko SANL naisasiajärjestö? Ja vielä kysymys, joka kiinnostaa kaikkia järjestöjä: Mikä saa yhdistyksen elämään?
Ajatus akateemisesti koulutettujen naisten kansainvälisestä yhteistyöstä syntyi
New Yorkissa syksyllä 1918. International Federation of University Women (IFUW) perustettiin Lontoossa 1919. Myös suomalaiset saivat kutsun liittyä toimintaan ja Suomen yhdistys pantiin alulle vuonna 1920 ja hyväksyttiin IFUW:n jäseneksi 11. kansallisena järjestönä
Liitto ja sen 35 jäsenyhdistystä keskittyivät alkuvuosikymmeninä kannustamaan
naisia opiskeluun ja vaikuttamiseen verkostoitumalla ja nostamalla esikuvallisia naisia yleiseen tietoisuuteen. SANL toimi kansainvälisten yhteyksiensä ansiosta 1960-luvun
loppupuolelle saakka keskeisenä naisen asemaa koskevan keskustelun käynnistäjänä.
1970-luvun alun uusi radikaali naisliike kyseenalaisti vanhojen naisjärjestöjen toiminnan ja pakotti myös akateemiset naiset pohtimaan järjestönsä tarpeellisuutta. Samoihin aikoihin liitto irtaantui yliopistomaailmasta. Laajamittainen kokous- ja seminaaritoiminta sekä
paikallisyhdistysten monimuotoinen ohjelma vetivät kuitenkin puoleensa yhä uusia jäseniä
aina 1990-luvun alkupuolelle saakka. Keskusliitto tarjosi ajan hermolla olevia ykkösluokan esitelmiä ja jäsenyhdistykset loivat mahdollisuuden verkostoitumiseen yli ammatillisten rajojen.
Kansainvälinen yhteistyö oli tavattoman tärkeää, kun ensimmäiset naiset raivasivat tietään akateemiseen maailmaan ja pitivät yllä kielitaitoaan. YK-yhteydet – niin työläitä kuin ne olivatkin – pitivät suomalaiset keskustelun aallonharjalla.
Vuosittaiset kokoontumiset ja jäsenlehti Minerva loivat verkoston, jonka avulla eri puolilla Suomea asuvat akateemiset naiset saivat tukea omiin pyrkimyksiinsä ja kiinnittyivät yhteisiin hankkeisiin. Puheenjohtajina toimi suomalaisia omien alojensa pioneereja, jotka rakensivat kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä.
Oman yhdistyksen piirissä harrastettiin kulttuuria, opiskeltiin kieliä ja tehtiin retkiä.
Yhdistykset ovat panneet alulle koulun, saaneet aikaan konserttisalin rakentamisen, rintasyöpäseulonnan ja naistentautien sairaalan monien muiden hankkeiden ohella.
Historiateokseen voi tutustua SANL:n vuosikokouksessa Turussa, jossa jokaiselle paikallisyhdistykselle myös luovutetaan näytekappale yhdistyksen kirjatilausten tekoa varten. Kirjan hinta on 30 €.
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CIRin nurkka
TERVEISET
IFUW:N
KONFERENSSISTA
Istanbulista,
johon
osallistui yli 400 naista ympäri maailman. Sää oli tukahduttavan kuuma, mutta kuumana kävi myös keskustelu IFUW:n tulevaisuudesta.
Äänestykseen tuodut toimintasuunnitelmat olivat kaukana toisistaan. Tappiolle jääneessä ehdotuksessa, jossa ainakin alkuun rahaa olisi säästynyt, fokus oli hallinnon ulkoistamisessa. Tällöin IFUW:n toimisto olisi lakkautettu ja hallitukseen
olisi valittu yksi jäsen lisää. Tätä suunnitelmaa puolsivat mm. IFUW:n väistyvä pj. Marianne Haslegrave sekä varapuheenjohtajat Anne Negre ja Willemijn van der Meer.
Voittaneessa suunnitelmassa IFUW:n alijäämä katetaan osakemyynnillä samalla, kun IFUW alkaa luoda uutta, tuottavaa toimintaa (mm. puhujapankki, seminaareja, yritysyhteistyötä). IFUW:n hallintoa kevennetään, toimitusjohtajaksi muuttuva
pääsihteeri Daniele Castle saa lisää vastuuta ja council lakkautetaan. Päämaja säilyy Genevessä. Maailmankonferenssi jaetaan kahtia: hallinnolliset päätökset tekee yleiskokous ja
korkeatasoisen konferenssin tehtäväksi jää tulojen tuottaminen. Castlen suunnitelmaa tukivat mm. IFUW:n taloudenhoitaja Catherine Bell sekä varapuheenjohtaja Jennifer Strauss.
Puheenjohtajakisa käytiin ranskalaisen Anne Negren ja eteläafrikkalaisen Catherine Bellin välillä. Valituksi tuli Catherine Bell, johon saamme tutustua paremmin varmasti jo seuraavassa Minervassa. Olimmepa mitä mieltä tahansa äänestystuloksista, oli onni,
että kun Castlen ehdotus oli voittanut, sama linja jatkui presidenttikisassa. Voi vain kuvitella sotkua, joka syntyisi, jos uusi puheenjohtaja vastustaisi uutta toimintasuunnitelmaa.
Nog hade vi finländare önskat, att IFUW board hade haft ett gemensamt kompromisförslag. Men när beslutet har fattats med en klar majoritet, ska det följas. Holländare i stället hotade med att de kommer att lämna IFUW.
Jos vaalikeskustelut olivatkin raskaita, niin muu anti riitti mielialan nostattamiseen.
Uusia maita liittyi mukaan, ja maajärjestöraportti sekä IFUW in Action -kirja osoittavat, että
työtä tehdään naisten ja tyttöjen hyväksi. Kolmivuotiskaudella erilaisiin projekteihin ja apurahoihin on maajärjestöissä kerätty ja käytetty miltei 4 miljoonaa euroa! Meidän suomalaisten
osuus tästä on vaatimaton, mutta olemme kasvava järjestö ja ehkä panoksemme voimistuu.
Olen toki tiennyt, että Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa,
ILOssa ja UNESCOssa, mutta IFUW:n toiminta tuli paljon elävämmäksi, kun sain tavata ja
kuulla vapaaehtoisia, jotka hoitavat näitä yhteyksiä. Lisätietoja löydätte IFUW:n verkkosivuilta: www.ifuw.org.

Marja Liisa Toivanen
CIR, Coordinator of International Relations (marjatoivanen@hotmail.com)
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Uusia ideoita Istanbulista
HEI SUSANNA. OSALLISTUIT liiton asiamiehenä Akateemisten Naisten kansainväliseen
konferenssiin Istanbulissa elokuussa. Millaista siellä oli?
– Osallistuin konferenssiin ns. teemapäivinä, jolloin tarjolla oli työpajoja aamuyhdeksästä iltakuuteen. Niissä oli huikeita esityksiä eri puolilta maailmaa.
Miten SANL näkyi työpajoissa?
– SANL oli näkyvästi esillä koulutustyöpajoissa. Liisa Luomanen ja Kirsti Antila kertoivat nuorten naisten työllistymisestä, Auli Ojala koulutusjärjestelmästämme ja Marja Liisa Toivanen Luetaan yhdessä - ja Auroras -verkostoista. Verkostot esiteltiin myös pohjoismaisessa koulutustyöpajassa.
Millaista palautetta suomalaisista esityksistä tuli?
– Hyvää palautetta. Erityisesti täytyy mainita Marja Liisan esitys, joka herätti runsaasti kiinnostusta. Maahanmuutto on aidosti globaali teema. Monet maajärjestöt etsivät myös uusia keinoja aktivoida jäsenistöään, ja kuten Marja Liisa muistutti,
verkostot eivät hyödytä yksin maahanmuuttajanaisia, vaan tarjoavat myös meidän jäsenillemme antoisan harrastuksen, uusia ystäviä sekä käytännöllisen tavan auttaa toisia naisia.
Voiko näihin esitelmiin tutustua jossain?
– Suomalaisten esitelmät löytyvät liiton verkkosivuilta. Olen myös lähettänyt IFUW:lle toiveen, että se lisäisi kaikki esitelmät pian verkkosivuilleen.
Kannattiko konferenssissa käydä?
– Kyllä, ehdottomasti! Oli kiinnostavaa kuulla eri maajärjestöjen projekteista. Taiwanissa esimerkiksi järjestetään tiedeleirejä, joilla rohkaistaan tyttöjä luonnontieteellisiin
ja teknisiin opintoihin ja Etelä-Koreassa annetaan mikrolainoja ja työvalmennusta, joilla pitkään kotiäiteinä olleet akateemiset naiset ovat voineet palata takaisin työelämään.
Voisiko näitä oppeja soveltaa Suomeen?
– Miksei voisi. Myös nuorten korkeakoulutettujen naisten työllistymistyöpajan ideat voisi heti ottaa käyttöön jokaisessa paikallisyhdistyksessä. Marbellan Akateemiset Naiset ovat tänä vuonna löytäneet töitä jo kolmelle jäsenelleen.
Hienoa. Miten nämä työpaikat ovat löytyneet?
– Työttömäksi jääneet jäsenet ovat kertoneet heti tilanteestaan paikallisyhdistykselleen, jonka jäsenet ovat pitäneet sitten korvansa auki työmahdollisuuksista. He ovat
myös kirjoittaneet suosituksia työnhakijoille. Työpajassa ideoitiin myös, että kukin paikallisyhdistys voisi kartoittaa yhdistyksensä mentoreiksi haluavat ja antaisi näiden tausta- ja
yhteystiedot aina jokaiselle uudelle jäsenelle. Suomeen palattuani aloin heti suunnitella
Uuden jäsenen mallipakettia, jonka paikallisyhdistykset saavat SANL:lta käyttöönsä loppuvuodesta.

Marika Kallimo

11

3/2013

SANL 2013: TYTTÖIHIN JA NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN VASTUSTAMINEN

NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS - SANL liittyy
verkoston 1325:n jäseneksi
SANL ON HAKENUT elokuussa 2013 Suomen 1325-verkoston jäsenyyttä. 1325-verkosto
on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto. Siihen voivat liittyä kaikki järjestöt, joiden tavoitteena on naisten aseman universaali parantaminen ja naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien edistäminen erityisesti konflikteissa sekä naisten roolin vahvistaminen konfliktien
ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa. Verkostoon kuuluu myös kehitysmaa- ja konfliktikysymysten tutkijoita Suomen eri yliopistoista.
Verkoston jäsenyydestä ei aiheudu kustannuksia. SANL:n edustajana Suomen
1325-verkostossa toimii kulloinenkin kansainvälisten asioiden koordinaattori (CIR) ja hänen varahenkilökseen valitaan vuosittain toinen liiton varapuheenjohtajista.

Yhdessä muiden järjestöjen kanssa
Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen UN Women. Verkostoon kuuluvat järjestöjäseninä mm. Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, YK-liitto, Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto Katu, Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganistarioner i
samarbete NYTKIS, Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL), Crisis Management Initiative (CMI),
Väestöliitto, Naisasialiitto Unioni, Suomen NNKY-liitto, Naistoimittajat, Zonta International
piiri 20, Kirkon Ulkomaanapu, African Care sekä Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE).

YK:n päätöslauselman edistäminen Suomessa
Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttamista sen toimeenpanosta vastuussa olevissa ministeriöissä, kartoittaa aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja levittää niitä sekä
järjestää 1325-aiheista koulutusta kansalaisjärjestötoimijoille. Verkosto rahoittaa ajankohtaisia, rajattuja, 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja julkaisuja. Lisäksi verkosto järjestää seminaareja, osallistuu julkiseen kriisinhallintaa koskevaan keskusteluun, lähettää edustajiaan kansainvälisiin
seminaareihin sekä pitää kiinteästi yhteyttä muiden maiden vastaaviin verkostoihin.
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AKATEEMISIIN NAISIIN KOHDISTUVA PERHEVÄKIVALTA - uusi oppimiskumppanuushanke alkaa
SANL ALOITTAA SYYSKUUSSA 2013 uuden elinikäisen oppimisen ohjelmaan
kuuluvan
Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeen
teemasta Domestic Violence Met by Educated Women (lyhennettynä DVMEW).
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio
CIMO on hankkeen kansallinen toimija ja se on välittänyt hakemuksemme Euroopan komissiolle, joka on myöntänyt 16.000 euron kansallisen rahoituksen kaksivuotiselle projektille. Projektissa ovat mukana seuraavat eurooppalaiset partnerit: Saksan, Romanian
ja Slovenian akateemisten naisten liitot, Konstruktiivisen kasvatustieteen keskus (Saksa
/ Kiel), Kyrklunds’ Consulting International (Ruotsi) ja SANL. Kaikkiaan hankkeessa on siis
kuusi partneria. Näiden partnereiden edustajina, hankkeen suunnittelijoina ja kontaktihenkilöinä ovat olleet: Ana Rodrigues (Saksa), Clementina Timus (Romania), Darja Teran (Slovenia), Elena Dingu-Kyrklund (Kyrklunds’ Consulting International), Peter Krope
(Zentrum für Konstruktive Erziehungswissenschaft e.V., Kiel), ja koordinaattori Raija Sollamo (Suomi). Seitsemäskin eli Bulgarian akateemisten naisten liitto oli mukana hakemuksessamme, mutta Bulgarian kansallisessa kilpailussa se jäi varasijalle. Lokakuun loppuun mennessä selviää, nouseeko se varasijalta rahoitettavien osaprojektien joukkoon.
Hyväksymismenettely on monipolvinen: Paitsi että koko projektin pitää saada Euroopan komission hyväksyntä, lisäksi jokaisen maan on saatava omalle osaprojektilleen
kansallisen EU-toimistonsa tuki. Kaikki ne kumppanit, jotka nyt on hyväksytty mukaan,
saavat 16.000 euron kansallisen rahoituksen. Rahoitus on tarkoitettu liikkuvuuden edistämiseen eli yhteisiin kansainvälisiin kokouksiin osallistumista varten. Hankesuunnitelmassa on kuusi kansainvälistä kokousta: Tukholma, Paderborn, Bucharest, Ljubljana, Sofia ja Helsinki. Mikäli Bulgariaa ei hyväksytä mukaan, Sofian kokous ei ilmeisesti toteudu

Mihin hankkeessa pyritään?
Hankkeen päämääränä on nostaa akateemisten naisten kokema perheväkivalta Euroopan laajuiselle agendalle. Oppimiskumppanuushankkeen partnerit tekevät kyselyjä ja
pieniä selvityksiä eri maissa, analysoivat tuloksia ja kokoavat tietoja akateemisiin naisiin
kohdistuvasta perheväkivallasta. He järjestävät kuusi kansainvälistä ja useita kansallisia
kokouksia tästä aiheesta. Loppuraportti kokoaa kaikkien partnereiden yhteiset tulokset.
Hankkeen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tästä surullisesta ilmiöstä ja levittää maasta toiseen parhaita käytänteitä perheväkivallan ehkäisemiseksi. Hanke keskittyy akateemisiin naisiin ja heidän lapsiinsa ja perheenjäseniinsä.
Halusimme aloittaa itseämme lähellä olevasta ongelmasta, ovathan kaikki partnerit akateemisia naisia ja heidän järjestöjään. Tosin Konstruktiivisen kasvatustieteen keskuksen ja sen johtajan professori Peter Kropen myötä hankkeeseen tulee myös miesten nä13
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kökulmaa ja asiantuntemusta. Naisiin kohdistuva perheväkivalta on niin laaja ja rannaton alue, että haluasimme erottaa siitä yhden tarkkarajaisen alueen selvitystyömme
kohteeksi.
Hankkeessa kysytään, onko EU-maiden välillä eroja siinä, miten perheväkivalta ymmärretään ja määritellään. Nämä erot huomioon ottaen projektissa muotoillaan mahdollisimman luotettavia suosituksia siitä, kuinka perheväkivaltaa voidaan välttää ja ehkäistä. Kansainvälinen hanke tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Siinä opitaan toinen toisiltaan
parhaita käytänteitä, siinä tullaan tietoisiksi kulttuurisista eroista eri maiden välillä. Kansallinen näkökulma tähän globaaliin ongelmaan olisikin aivan liian suppea, varsinkin vilkkaan maasta maahan muuton takia.
Sekä akateemisina oppijoina, liittojemme jäseninä että luottamushenkilöinä me
opimme tuntemaan tämän surullisen ilmiön paremmin ja näemme myös niiden järjestöjen työn tärkeyden, jotka jo nyt taistelevat kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan,
tarjoavat turvakoteja ja pyrkivät muuttamaan lainsäädäntöä, jotta naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuisi paremmin ja naiset ja lapset säästyisivät perheväkivallalta ja sen
ikäviltä seurauksilta.
Hankkeen jälkeen Euroopan akateemisten naisten liitoilla on enemmän tietoa akateemisiin naisiin kohdistuvan perheväkivallan erityispiirteistä ja paremmat mahdollisuudet auttaa ja tukea sen uhreja. Sekä kansalliset että kansainväliset yhteistyöverkostot lujittuvat hankkeen myötä. Vahvoilla eurooppalaisilla verkostoilla on valtaa ja voimaa vaatia ja
toimeenpanna muutoksia.

Jokaista SANL:n jäsentä tarvitaan
Koko hankkeen koordinaattorina toimii professori (emerita) Raija Sollamo. Erityisesti sekä
Vantaan että Espoon ja Kauniaisten yhdistykset ovat luvanneet olla aktiivisia tässä hankkeessa ja sen toteuttamisessa.
Varmasti pyydämme apua muiltakin liiton jäseniltä. Toivottavasti uudesta asiantuntijarekisteristä on apua etsittäessä tähän hankkeeseen päteviä henkilöitä. Luomme tätä
hanketta varten kansallisen asiantuntijaverkoston. Tulemme tekemään myös kyselyn kaikille liittomme jäsenille heidän mahdollisesti kokemastaan (tai lähipiirissä näkemästään)
perheväkivallasta.
Perustamme hankkeelle omat www-sivut, joilta kaikki jäsenet ja ulkopuolisetkin
voivat seurata hankkeen etenemistä.
Toivon, että kaikki liittomme jäsenet suhtautuisivat hankkeeseen positiivisesti ja
olisivat tarvittaessa tukemassa sitä omalla asiantuntemuksellaan.

Raija Sollamo
Hankkeen koordinaattori (raija.sollamo@helsinki.fi)
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Vanhainkotirahasto etsii Akateemisille Naisille
palveluasuntoja
KYLLIKKI LEINON VANHAINKOTIRAHASTO (KYLE) on SANL:n hallinnoima rahasto, johon on yhdistetty Kyllikki Leinon liitolle lahjoittamat varat
sekä Seidi von Hellensin, Eeva Mikolan ja Eeva Jalaviston lahjoituksista koostuva erillinen vanhainkotirahasto. Rahaston hoidosta vastaavat liiton asiamies ja hoitokunta, jonka vapaaehtoisjäsenet ovat talousosaajia useasta eri paikallisyhdistyksestä.

Vuosikokous ottaa kantaa tuoton käyttöön
Syksyllä 2012 liiton vuosikokoukselle päätettiin antaa sanavaltaa siihen, miten KYLEn tuottoa käytetään. Tuoton käytölle on toki omat reunaehtonsa. Esimerkiksi rahaston omistamien huoneistojen vuokraustoiminnasta vuosittain saatavilla varoilla tulee kattaa huoneistojen tarvitsemat pienkorjaukset sekä asiamiehen palkkauskulut. Liiton eri vuosikymmeninä
vastaanottamien lahjoitusten yhteydessä on myös määritelty mihin lahjoitusvarat toivotaan käytettävän, joten liitto pikemminkin hallinnoi rahastoa kuin itse omistaa sille lahjoitetut osakkeet ja huoneistot. Siksi mielikuva varakkaasta liitosta on valitettavan erheellinen.
SANL itse yrittää edelleen tulla toimeen pääosin jäsenmaksuista koostuvalla budjetillaan.

Vanhainkodin sijasta palveluasuntoja
Myös rahaston nimi on hieman harhaanjohtava. Testamenttien tahtoa on ajanmukaistettu asianajajien toimesta, ja 2010-luvulla KYLE pyrkii vanhainkodin perustamisen sijaan hankkimaan mahdollisuuksien mukaan palveluasuntoja, joita se sitten vuokraa ikääntyneille Akateemisille Naisille. Tällä hetkellä KYLE omistaa
kuusi tavallista vuokrahuoneistoa sekä yhden palveluasunnon pääkaupunkiseudulta.
Asiamies työstää parhaillaan KYLElle omaisuudenhoitosuunnitelmaa, jossa arvioidaan mm. sitä, millaisia menoeriä lähivuosiksi suunnitellut taloyhtiöiden remontit aiheuttavat ja miten ne vaikuttavat KYLE:n vuokraustoimintaan. Kalliiksi tuleva putkiremontti voi
hyvinkin olla lisäponnin huonokuntoisen helsinkiläiskaksion myynnille, jos sen myyntituotolla voitaisiin hankkia kaksi hyväkuntoista palveluasuntoa Länsi- tai Pohjois-Suomesta.

Onko kysyntää, onko tarjontaa?
Yksi palveluasuntojen vuokraamisen suurimmista haasteista on ollut sopivien vuokralaisten
löytäminen SANL:n jäsenistöstä. KYLE:n historiassa joistakin palveluasunnoista on jouduttu
luopumaan, koska kysyntää palveluasunnoille ei ole tuolloin löytynyt. Palveluasuntoja löytyy
Palveluasuntoja löytyy myös useammin vuokralle kuin myyntiin, ja KYLE etsii juuri ostettavia palveluasuntoja voidakseen itse vaikuttaa asukkaan valintaan.
15
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Vanhainkotirahasto on edellisvuosina saanut tiedonantoja paikallisyhdistyksiltä eri
paikkakunnilla tarjolla olevista palveluasunnoista, ja KYLE:n hoitokunta toivoo edelleenkin
yhdistysten ilmoittavan hyvämaineiksi tietämistään taloyhtiöistä, joissa on palveluasuntoja myynnissä.

Susanna Sulkunen

Seminaarikatsaus: Samapalkkaisuusohjelmalla
yritetään kuroa palkkaeroja
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ (STM) JÄRJESTI kesäkuussa Helsingissä yksipäiväisen
Samapalkkafoorumin, johon joukko eri virastojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia kokoontui kuulemaan samapalkkaisuuusohjelman tämänhetkisestä tilanteesta. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen vuonna 2006 käyttöön ottaman ohjelman tavoitteena on kaventaa
naisten ja miesten palkkaeroa nykyisestä noin 17 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2015
mennessä. Ohjelman avulla on mm. uudistettu palkkausjärjestelmiä sekä edistetty työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia. Lisäksi ohjelma on toteuttanut tutkimushankkeita sekä pyrkinyt purkamaan perinteisiä jakolinjoja kouluissa ja työelämässä.

Mistä palkkaerot johtuvat?
Paljon on siis tehty ja tehdään edelleenkin sukupuolten välisen palkkaeron pienentämiseksi. Se on hyvä uutinen. Huono uutinen on se, että palkkaero on mitä ilmeisemmin hyväksytty osaksi suomalaista todellisuutta, koska kukaan ei puhu sen täydellisestä hävittämisestä. Julkisessa keskustelussa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoittelemaa
muutaman prosentin kavennusta pidetään sitäkin jo yltiöoptimistisena tavoitteena. On arvioitu, että 15 prosenttiin päästään aikaisintaan vuonna 2020. (Taloussanomat 12.5.2013)
Edes kansainvälinen vertailu ei pelasta tasa-arvon mallimaana tunnettua Suomea:
sukupuolten välinen palkkaeromme on EU-maiden 7. suurin.
Mistä sukupuolten välinen palkkaero sitten johtuu ja miksi sitä on niin vaikea poistaa? Noin puolet keskimääräisestä palkkaerosta selittyy sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä. Miesaloja arvostetaan enemmän kuin naisaloja ja johtajiksi hakeutuu ja palkataan useammin miehiä kuin naisia. On myös tavallista, että samassa
tehtävässä naisella on alempi palkka ja ylempi koulutus kuin miehillä.
Sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo Suomessa on monen historiallisen prosessin tuotos eikä palkkaeroa siksi korjata ilman että samalla ratkaistaan myös ne ongelmat, jotka koskevat ammattien sukupuolittumista sekä työn ja perheen yhteensovitta-

16

3/2013

mista.

Työnantajien ja -tekijöiden näkökulmaerot
Naisen palkkaaminen tulee työnantajalle usein myös miestyöntekijää kalliimmaksi, koska vanhemmuudesta aiheutuvat kulut kasaantuvat toistaiseksi yksin naisen työnantajalle.
Tämä on ongelma erityisesti 25 - 45 -vuotiaille naisille, sillä lisäkulujen pelossa työnantajien on helpompi palkata heidät määräaikaisiin kuin vakituisiin työsuhteisiin. Tämä näkyy
myös tilastoissa: vuonna 2012 20 prosenttia naispalkansaajista oli pätkätyössä. Lisäksi toisin kuin miehillä, naisilla määräaikaisuuksien kasvu on edelleen jatkuva trendi. (Tilastokeskus)
Tilanne ei juuri helpotu viisikymppisenä. Työnantajan eläkemaksut alkavat juosta
korotettuina 53-vuotiaista työntekijöistä, ja vaikka Suomessa senioreiden syrjintä ei ole
kansainvälisesti vertaillen suurta, on uudelleentyöllistyminen vähintäänkin haastavaa, jos
sattuu jäämään työttömäksi lähellä eläkeikää (HS 25.8.2013).
Edelleen työnantajat vastustavat raamisopimuksia, joilla palkkaeroja voitaisin tehokkaasti kaventaa, koska keskitetyt sopimukset eivät työnantajapuolen mielestä riittävästi huomioi ala- tai yrityskohtaisia eroja.
Työntekijät taasen toivovat yleensä keskitettyjä raamisopimuksia, koska palkkaneuvottelut voivat varsinkin pienissä yrityksissä olla vaikeita. Työntekijöiltä puuttuu usein
myös luotettavaa tietoa siitä, millaista palkkaa heille kuuluisi työstään maksaa. Työnhakijoina naiset hinnoittelevat usein itsensä myös turhaa vaatimattomuuttaan alas.

Köyhyys naisistuu Suomessa
Heikko työmarkkinatilanne sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat kohdistuvat Suomessa eritoten yksinhuoltajaäiteihin, joista yli kolmannes kuuluu alimpaan tuloviidennekseen.
Naisten määräaikaisuudet, pitkät työttömyysjaksot ja kotona lasten kanssa vietetyt
vuodet näkyvät meillä myös naisten miehiä selvästi pienemmissä eläkkeissä. Köyhtymisvaarassa ovat etenkin ne eläkeläisnaiset, jotka jäävät asumaan yksin puolison kuoleman
tai eron takia.
Koulutus ei suojaa köyhtymiseltä varmuudelta Suomessa enää sekään, sillä valtio, kunnat ja yliopistot ovat korkeakoulutettujen naisten työllistäjistä niitä, jotka aktiiisesti ketjuttavat lyhyitä määräaikaisuuksia nuorille akateemisille naisille.

Susanna Sulkunen
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Retki Pukstaaviin vei Tampereen Akateemiset
Naiset kirjan ja kirjallisuuden kulttuurihistoriaan
RUNOILIJA KAARLO SARKIAN koulukotinakin toimineesta apteekkari A.O. Bäckmanin
talosta löytyy mitä kiinnostavin museo – Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi. Se löytyy Sastamalan Marttilan kadulta aivan herra Hakkaraisen talon vierestä. Sinne suunnisti myös Tampereen Akateemiset Naiset tilausbussillaan toukokuiselle kevätretkelleen.
Retken ohjelmaan kuuluivat kahvit museon Seitsemän veljestä -kahvilassa, tunnin
mittainen opastettu kierros museossa, ostoksia museon kaupassa sekä paluumatka läpi
kesään heränneen lounaispirkanmaalaisen maiseman. Reitille osuivat myös keskiaikaiset
kirkot Tyrvään Pyhän Olavin ja Sastamalan Pyhän Marian kirkot.

Kirjaharvinaisuuksia
Kesäkuun lopulla vuonna 2011 avatusta Pukstaavista löytyy myös todellinen kirjaharvinaisuus - vuonna 1485 tai 1486 painettu ikunaabeli, katolinen messukäsikirja Psalterium
Dauid Prophete. Se löytyi sattumalta vanhan Sastamalan seurakunnan varastosta, jonne
se protestanttisuuden myötä oli tarpeettomana siirretty. Vielä 1500-luvulla papit käyttivät
Psalteriumia ahkerasti Pyhän Olavin kirkon toimituksissa.

Tiedettä kansantajuisesti
Pukstaavi on Suomen kirjainstituutin säätiön ylläpitämä valtakunnallinen museo, joka on
erikoistunut suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden kulttuurihistoriaan. Asiansa museo esittelee yleistajuisesti ja elämyksellisesti. Se popularisoi tiedettä tuoden uusimman tutkimustiedon jokaisen ulottuville. Toiminta pohjautuu yhteistyöhön yliopistojen kanssa. Pukstaavin kirjastoon tallennetaan kirjan kulttuurihistoriaan ja kirjan valmistukseen liittyvää
kirjallisuutta. Kirjasto toimii käsikirjastona ja on luetteloitu Pirkanmaan kirjastotietokantaan.
Pukstaavilla on hyvät internet-sivut (www.pukstaavi.fi), joilla on mielenkiintoisesti videon avulla esitelty myös museorakennus Pukstaavin ja sen rakennuttajan historiaa.
Käykääpä tutustumassa!

Leena Kuupakko
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70-års jubileum i Vasa
KVINNLIGA AKADEMIKER I Vasa firade sitt 70-års jubileum 20 april 2013 på restaurang il
Banco, där 30 personer deltog i festligheterna. Festligheterna inleddes med skön klassisk
musik och sång av Ulrica Berg och Katrin Lax. Förenings ordförande Marianne Buss hälsade gästerna välkomna. Förbundets ordförande, professor Helena Ranta från Helsingfors
universitet höll festtalet om temat ”Rättvisa för levande – rättvisa för döda” .

Översikt över förenings historia
Ordförande Buss gav en kort översikt över föreningens historia. Kvinnliga Akademiker i
Vasa bildades 12.4.1943 med 23 medlemmar. Då hette föreningen Akademiskt Bildade
Kvinnors Förbund. Stiftande medlemmar var lungläkaren Karin Widnäs, som var ordförande i 21 år, Ingrid West, Lydia Eriksson och Mary Nyqvist. Tandläkare Margaretha Ivars var föreningens ordförande under åren 1984-2006, i sammanlagt 22 år. Buss citerade Margaretha Ivars som skriver i 50-års historiken: ”Först genom ett ansvar, ett aktivt, personligt och
osjälviskt tjänande kan vi komma ett stycke på väg mot en bättre morgondag och utöva
ett inflytande på vår världs framtid”.
Buss ville i sitt hälsningstal just lyfta fram dessa värderingar, som genomsyrar hela
verksamheten och som Kvinnliga Akademiker i Vasa även framöver vill bistå, den sociala
och den moraliska tilliten. Social tillit har stor betydelse i relationer och kommunikationer
mellan människor. Den moraliska tilliten bygger på synen på världen som en vänlig plats
med välmenande människor.

Helena Rantas föreläsning
Professor Helena Ranta inledde sitt festtal med följande ord: ”Ingen fred utan rättvisa, Ingen rättvisa utan förlåtelse”. Dessa enkla ord påminde henne om ett besök i Kamerun, år
2002, där hon som medlem i ett internationellt team opererade under den katolska kyrkan. En smutsig papperslapp med denna text hängde i Kamerun på en informationstavla bredvid ingången till kyrkan och fäste hennes uppmärksamhet. I hennes tal framkom
att man efter krigsslutet år 1945 trodde att närheten till historiens värsta brott, mordet på
över sex miljoner judar skulle vara ett tillräckligt vaccin att inget sådant mera sker. Men under våren 1994 mördades 800.000 män, kvinnor och barn i Rwanda under 100 dagars tid,
trots internationell tillvaro.
Som en viktig resolution nämnde professor Ranta resolutionen Kvinnor, fred och
säkerhet från 1325, vilken antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000. Denna resolution syftar till
att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga och lösa konflikter. En hållbar fred
är inte möjligt utan kvinnor, vilka under krig blir utsatta för sexuellt slaveri, våldtäkt och
tortyr. Straffriheten för brott mot kvinnor måste upphöra, poängterade Ranta och fortsatte: ”Domstolar, åklagare och poliser bör utbildas för att bryta könsblindheten”.
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Rättsmedicinska undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter, inklusive
fastställande av dödssätt och dödsorsak och en slutlig identifiering av mänskliga
kvarlevor är viktiga, inte enbart ur juridisk synvinkel. För den som överlever brott, men
som förlorat familjemedlemmar och närstående mänskor är det absolut nödvändigt att få
veta vad som hänt med dem. Ranta framförde att dessa mänskor har rätten till vetskap för
att kunna bygga upp ett liv på nytt, se mot framtiden och framför allt för att kunna bryta
hatets och hämndens onda cirkel ”circulus vitiosus”, som så lätt fortsätter i generationer.
Professor Ranta sammanfattade i sitt festtal att: ”Vi får aldrig tro att förintelsen inte kan
komma igen. Folkmord är aldrig en slump. Det vi måste minnas är ”Tystnaden talar sitt
språk- att INTE ingripa är medbrottsligt”.
Kvinnliga Akademiker i Vasa vill tacka professor Helena Ranta för en lärorik och intressant föreläsning, som ökade förståelsen för vilket storartat arbete Ranta utför inom FN
och rättsmedicin, för kvinnor och utsatta i världen.
Efter en festlig middag fortsatte lektor Ruth Lawast att delge sina tankar kring
”Kvinnor jag skulle vilja möta”, där hon som första kvinna lyfte fram Jesu moder, men också kvinnor ur hennes egen släkt, som haft stort inflytande på hennes liv. Också denna spegling var intressant och tankeväckande. 70-års jubiléet och festligheterna avslutades med
allsång under ledning av vice ordförande Gun Jakobsson. ”Längtan till landet” ljöd högt i
festsalen.

Marianne Buss
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
TO 19.9. Nuuksion retki. Lähtö klo 9.30 pikkuautoilla Luontokeskus Haltiaan. Tutustumme
uuteen luontokeskukseen ja sen Suomen luonto -päänäyttelyyn. Eräopas Urpo Määtän
johdolla teemme kävelyretken Nuuksion luontopoluilla. Kävelyn jälkeen ruokailemme
Haltian ravintolassa. Ilm. sihteerille viim. 5.9.
T010.10. yhdistyksemme täyttää 25 vuotta.
TiI15.10. klo 18 tule kuulemaan käytännönläheistä tietoa perintösuunnittelusta sekä testamentin ja avioehdon laatimisesta SANLin toimistoon (Fredrikinkatu 41 A 8, Hki). Alustajana yrittäjä, lakimies Hannele Korhonen Villa Lex Oy:stä. Villa Lex on mutkaton lakipalveluyritys, joka tarjoaa palveluja mm. perhe- ja perintöoikeuden kysymyksissä. Lue lisää
www.villalex.fi. Ilm. sihteerille viim. 8.10.
Marraskuussa pääsemme jälleen vieraaksi NASDAQ OMX Helsinkiin eli Helsingin Pörssin,
Fabianinkatu 14, Hki. Kirjailija Minna Lindgren kertoo ensimmäisestä dekkaristaan Kuolema Ehtoolehdossa. Samana iltana pidämme myös syyskokouksemme.
TI 11.12. klo 18 WeeGee-talon näyttelyt. Apulaiskaupunginjohtaja emerita Liisa Tommila
kertoo talon kokoelmista ja sen saamisesta Espoon kaupungille. Ilm. sihteerille viim. 1.12.
Kaikista EKANin tapahtumista saat lisätietoja syksyn jäsenkirjeestä.
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Heinolan Akateemiset Naiset ry.
LA 26.10. klo 14. yhdistyksemme 60-vuotisjuhla Heinolan Musiikkiopistolla, juhlapuhujana SANL:n pj., professori Helena Ranta.
Muusta syksyn ohjelmasta ilmoitetaan jäsenkirjeessä.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN i KFUK:s lokal Arkadiagatan 33 A, summer lokal 13
TiI24.9 kl.18.15 : FD Ulla Tillander- Godenhjelm gör kulturhistoriska nedslag i smyckenas
värld.
MÅ 14.10 kl.18.15 : Författaren och stadsfullmäktige Dan Koivulaakso och ordförande för
Vänsterunga Li Andersson, också hon stadsfullmäktig, talar under rubriken "Näthatsdebatten saknar subjekt". De belyser också högerextremismen utgående från sin bok "Äärioikeisto Suomessa".
ON 13.11 kl 18.15: Professor Ebba Witt- Brattström talar under rubriken "Det glömda
70-talets litterära revolution". Före föreläsningen hålls föreningens stadgeenliga höstmöte.
TO 12.12 kl 18.15: FM Ann-Charlotte Rydgren talar under rubriken "Kometen ISON och
annat vi kan se på hösthimlen"
EXKURSIONER
TO 3.10 kl. 13 till Trefaldighetskyrkan, Unionsg. 31. Marianna Flinckenborg-Gluschkoff föreläser om ikoner. Anmälningar till Helena Hernberg före 1.10, tfn 050 520 2441 eller marianna.hernberg@saunalahti.fi. Efter besöket går de som vill och samtalar om besöket på
ett café i närheten.
MÅ18.11 kl. 13 till Telefonmuseet, Runebergsg. 43, 2 vån. utan hiss, inträde 5 euro. Vår
värd är Helsingfors Telefonförenings f.d. VD Kurt Nordman och guide Eila-Marjatta Rapeli.
Efteråt fortsätter de som vill till restaurang Elite på en kopp kaffe eller en sen lunch. Anmälningar till Siv Dahlin Jansson fram till 14.11, tfn 050 593 2093 (gärna sms) eller e-post
siv.dahlinjansson@gmail.com
LITTERATURCIRKELN möts en gång i månaden.
Höstens första möte är tisdag 10.9 kl. 13 hos Agneta von Essen, Tölög. 9. Vi diskuterar P
O Enquists "Ett annat liv". I oktober läser vi Claes Anderssons "Hjärtats rum" Valda dikter
1952-2012, i november Masha Gessens "Mannen utan ansikte" och i december Edmund
de Wahls "Haren med bärnstensögon".
Närmare info om föredragen, exkursionerna och litteraturcirkeln samt kontaktuppgifter
finns i höstens medlemsbrev som har skickats till alla medlemmar samt på föreningens
hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi. Ordf. Maj-Britt Grönholm 050 569
5633, maj-britt.gronholm@kolumbus.fi
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Helsingin Akateemiset Naiset ry.
TI 22.10. klo 17.30 Kirjailijatapaaminen Ella Laurikkalan kanssa teoksestansa Rajalat.
SANL:n toimistolla, Fredrikinkatu 41 A 8. Ilm. 18.10. mennessä. Kuluvan vuoden Naisiin ja
tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastustaminen -vuositeeman pohjalta kokoonnumme
keskustelemaan Laurikkalan kanssa hänen teoksestaan, joka on romaanitrilogian ensimmäinen osa. Jatko-osa Rullakatu ilmestyi viime lokakuussa. Rajalat on tarina onnellisesti
alkavasta avioliitosta, Keijosta ja Marjasta. ”Sinä olet liian hyvä tyttö minun pojalleni”, sanoo Keijon äiti ennen Marjan ja Keijon naimisiinmenoa. Rajalat on raastava tarina siitä,
miksi hyvien seinien sisällä on niin paha olla.
MA 4.11. klo 17 EKAN kutsuu yhdistyksemme jäseniltaansa, jossa kirjailija Minna Lindgren
kertoo dekkaristaan Kuolema Ehtoolehdossa. Paikka: NASDAQ OMX Helsingissä eli Helsingin Pörssissä (Fabianinkatu 14, Hki). Ilm. 26.10. mennessä.
TO 21.11. klo 17.30 HANin vuosikokous Temppeliaukion seurakuntasalissa (Temppelikatu
16). Sääntömääräiset asiat, minkä jälkeen Kaisu-Maria Toiskallio ja Emma Alftan esittelevät Otavan kirjauutuuksia. Ilm. 18.11. mennessä.
LA 14.12. klo 13 jouluglögiä ja lauluja Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa (Temppelikatu 16). Siina Taikaradioineen laulattaa ja leikittää pikkuväen kauneimpia joululauluja
kirkossa klo 14. Laula sinäkin joulu sydämeen! Ilm. 11.12. mennessä.
HUOM. Hanin tapahtumiin ovat tervetulleita myös kaikkien muiden SANL:n paikallisyhdistysten jäsenet. Ilmoittautuminen tapahtumiinne nettisivuillamme www.helsinginakateemisetnaiset.fi

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
JÄSENTAPAAMISET kuukauden 1. keskiviikkona klo 18-20 (6.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.). Tiedustelut paivi.huhtanen@dnainternet.net tai puh. 0400-576488.
LUKUPIIRI kuukauden 2. torstaina klo 19 (12.9., 10.10. ja 14.11.). Tiedustelut mari.taneli@
gmail.com tai puh. 0500-920833."

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
TI 1.10. klo 18.30 Vieraina SANL:n pj. Helena Ranta sekä kv- koordinaattori Marja Liisa Toivanen. Paikka: Hyvinkään Rantasipin kabinetti. Voileipätarjoilu. Hinta: 10 € / osallistuja.
TI 5.11. klo 18.30 Sääntömääräinen vuosikokous. Paikka: Hyria, Kauppalankatu 18. Sääntömääräisten asioiden lisäksi KM Teija Punkki esittelee Hyriaa sekä 2. asteen koulutusta.
Mahdollisesti stipendien jako ja stipendin saajien lyhyet esitelmät. Tarjoilun hinta n. 10 € /
osallistuja.
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Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
TI 10.12. klo 19 pikkujoulut. Pyrimme saamaan lippuja Helsingin Musiikkitaloon kaupunginorkesterin esitykseen Martan ja Rudolfin joulu, 25 €. Kulkeminen julkisilla tai omilla autoilla. Ks. tarkemmin www.musiikkitalo.fi
LUETAAN YHDESSÄ -verkostossa työskennellään maahanmuuttajanaisten kanssa joka
tiistai klo 15 - 17 Mummon kammarilla (Helenenkatu 34 D). Ohjaajina toimivat asiasta kiinnostuneet yhdistyksemme jäsenet.
KIRJALLISUUSPIIRIN seuraava tapaaminen 26.9. klo 18.30 Sveitsin Uimalan kokoushuoneessa. Kirjana on Eugen Rugen kirja Vähenevän valon aikaan. Sovitaan syksyn ohjelma.
Lisätietoja: Ritva Rousi (ritva.rousi@gmail.com). Lukuiloa uusille ja vanhoille osallistujille!
Lisätietoja saat yhdistykseltäsi kirjeitse kuukausittain ennen tilaisuutta.

Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
SU 8.9. klo 15 konsertti Kuokkalan kartanossa (Hämeenpohjantie 50). Mia Huhta, sopraano ja Ilkka Paananen, piano. 20 €, sis. kahvit. Ilm. ja sopiminen kuljetuksista: Mirja Knuuttila p. 040 723 7363, knuuttila.mirja@gmail.com
TI 15.10 klo 18 K-S:n museon auditoriossa Jyväskylän Harju. Harjun vesitorni täytti 60 vuotta. Puhujina YTT Esa Sironen ja maisema-arkkitehti Mervi Vallinheimo. Tilaisuudessa voi ostaa Vesitornin historiasta kertovaa kirjaa Esa Sirosen signeerauksella.
Marraskuussa vietämme yhdistyksemme 85-vuotisjuhlaa, siitä tarkemmin jäsenkirjeessä.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
TO 26.9. klo 19 Jäsenilta. Liekeissä-musikaali Kajaanin kaupunginteatterissa. Jokainen hakee lippunsa ti 24.9. mennessä Kajaanin infosta klo 9 - 16.30 tai teatterin lippumyymälästä
ti - pe klo 16.30 - 19 KAN:in kiintiöstä. Lippu 25 €, eläkeläiset 20 €. Yhdistys tarjoaa väliaikakahvit, ilmoittaudu Armille armi.saari@kailu.fi tai 040 724 1835 23.9. mennessä.
KE 30.10. klo 18 Syyskokous Kajaanin ammattikorkeakoululla. Tutustutaan ensin sosiaalija terveysalan simulaatiolaboratorioon. Yhteislähtö Kauppatorilla klo 17.30. Ilm. tarjoilua
varten Armille 28.10. mennessä.
Pikkujoulun aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin jäsentiedotteessa.
Tapaamisiin jäsenilloissa!

Kuopion Akateemiset Naiset ry.
6.9., 4.10. ja 8.11. klo 13-15 Lady-lounas (King’s Crown). Yhdessä oloa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ilmoittauduthan viikkoa ennen: mari.kangasniemi@uef.fi
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Marraskuussa yhdistyksen vuosikokous, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Joulukuussa pikkujoulut, Isä Camillo. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Lahden Akateemiset Naiset ry.
KE 11.9. klo 15.30 Lahden historiallisen museon Wiipuri-näyttely. Näyttelyn esittelee dosentti Riitta Niskanen. Yhdistys tarjoaa opastuksen, jokainen maksaa itse 3 €:n ryhmäsisäänpääsymaksun.
MA 14.10. klo 17.30 FT Saara Vauramo kertoo, miten GreenCity –ohjelma vastaa ympäristökaupungin haasteisiin. Paikka: Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala, Vesijärvenkatu 11.
KE 6.11. klo 12.30 lounastapaaminen Viikinkiravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24. Perheväkivalta- ja kriisityön johtaja Sirpa Knaappila kertoo perheväkivallasta tyttöjen kokemana.
MA 18.11. klo 17.30 FL Anna Halme esittelee kansanopiston historiaa, Lahden Kansanopisto, Vuorikatu 13 (Vuorikadun koulu). Samassa yhteydessä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen.
TI 17.12. klo 19 Filianna Lahden Naislaulajien joulukonsertti Ristinkirkossa, Kirkkokatu 4.
Konsertin hinta 15 €. Konsertin jälkeen glögit kirkon alakerrassa.

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
TI 10.9. Tutustumiskäynti uudistetussa Kimpisen lukiossa. Kokoontuminen lukion pihalle
(Pohjolankatu 2) klo 18.
TI 8.10. Konnunsuon vankilamuseo -vierailu. Matkataan omilla autoilla, lisätietoja lähempänä.
TI 12.11. klo 18 perinteinen kirjakauppavierailu joululukemisten merkeissä.
Joulukuun kokouksen ajankohta riippuu vieraasta, eli Montolan puhallinorkesterin uudesta kapellimestarista, joka on luvannut kertoa työstään. Kokoonnumme Irja-Liisa Helveen
luokse. Lisätietoja lähempänä.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
TI 17.9. klo 18. Tutustumme Oulun Lankamaailmaan, Saaristonkatu 27. Teemana hyväntekeväisyys käsitöitä tehden. Ilm. viim. 15.9. oan.yhdistys@gmail.com.
LA 5.10. klo 13:15 Mielensäpahoittaja Oulun Kaupunginteatterissa, Kaarlenväylä 2. Ruokailu n. klo 15. Meille on varattuna 15 lippua, sitova ilm. viim. 20.9. oan.yhdistys@gmail.
com.
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Porin Akateemiset Naiset ry.
Syksyn kuukausitapaamiset ravintola Torerossa klo 16 joka kuun 1. keskiviikko: 2.10; 6.11.
ja 4.12.
Muistutus kutsusta yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan 14.9. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!
30.10. klo 18.30 Naiskaupasta luennoimassa Eva Biaudet. Porin taidemuseo, 2. krs
11.12. klo 19 Joulukonsertti Keski-Porin kirkossa. Esiintyjinä Barbara Hendricks ja Helsingin filharmoninen kuoro, johtaa Jan Söderblom. Jokainen hankkii lippunsa itse, tapaamispaikasta sovitaan myöhemmin.

Rauman Akateemiset Naiset ry.
TO12.9. tutustumiskäynti Kaino-kaupassa Köyliössä. Ohjelmassa on yritysesittely ja askartelemme neulehelmet (materiaalimaksu n. 10 €). Ostoksista 15 % alennus. Vierailulle mennään omilla autoilla. Lähtöpaikka: Rauman linja-autoaseman parkkipaikka Hesburgerin ja Sokoksen välissä klo 15.30: kahvittelu Lapin Pyörnillä. Toinen lähtö klo 16.30
ajaa suoraan Köyliöön. Paluu suoraan Raumalle. Ilm. 9.9. mennessä Jenni Inkiselle 044
710 3173 tai jenni.inkinen@vesi-instituutti.fi. Kerro, tarjoatko kyytiä vai oletko kyytiä vailla
sekä monelta olet lähdössä.
TO 10.10. klo 18 RAN:in 85-v.juhlat OP:n edustustilassa. Juhlapuhujana SANL:n pj. Helena
Ranta. Naisten Pankin toiminnasta kertoo Kristina Haavisto. Tilaisuus järjestetään yhdessä
Naisten Pankin Rauman solun kanssa. Ilm. 7.10. mennessä Raijalle p. 040 542 0287 tai raija.banerjee@dnainternet.net.
KE 27.11. klo 18 Vuosikokous ja kirjallinen pikkujoulu TVO:n kerhotilassa Koulukatu 12. Ilmoittautumiset pe 1.11. alkaen Raijalle (ks. edellä).

Salon Akateemiset naiset ry.
TI 24.9. klo 17.30 Yhdistyksen kokous. Paikka: Cafe Maku (Turuntie 5). Ohjelmassa on
SANL:n vuosikokousohjelmaan osallistuminen. Varsinaisen kokouksen jälkeen siirrymme
Täyden kympin konserttiin kulttuuritalo Kivaan klo 19.
TO 24.10. klo 18.30 kokoonnumme FM Ansa Ervastin luona Kaunoleningissä, aiheena
Akateemisen Naisen uranvaihtokokemus ja pukeutumisen antama viestintä.
LA 9.11. klo 9 – 15 SANL:n vuosikokous Turussa. Kokouksessa jäsenemme Ulla Järven esitelmä ja sekä SANL:n hallitusvaaleissa Salon ehdokkaana Mari Ruostesaari.
LA 21.11. vuosikokous Salon Seurahuoneella.
Joulukuussa Joulukonsertti Halikon kirkossa ja glögitarjoiluun kutsutaan Luetaan yhdessä -opettajat. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä.
Aktiivinen toiminta Salon Zontien ja UN Womenin kanssa yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä.
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Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Syyskuussa yhteinen elokuvailta Niagarassa Kehräsaaressa. Jokainen maksaa oman lippunsa. Ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse.
KE 2.10. klo 18 Metson Martikainen -salissa Tiede ja käytäntö vuoropuhelussa -sarjaan
kuuluva yleisöluento, TtT Raija Kokko puhuu kansainvälistymisestä terveysalalla. Kokemuksistaan kertovat myös alan opiskelijat.
LA 9.11. SANL:n vuosikokous Turussa. Virallisten edustajien ohella voivat halukkaat jäsenet osallistua tilaisuuteen.
TO 21.11. klo 18 seminaaritilaisuudessa pohditaan teemaa "Kun paha koskettaa" kansainvälisellä, kansallisella ja yksilötasolla. Tilaisuudessa puhuu liiton pj. Helena Ranta, professori Eija Paavilainen ja tilaisuuden pj:na toimii FT Stiina Hänninen.
TI 17.12. klo 15 - 19 Jouluglögi Evanetissa, keskustellaan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä eri-ikäisten naisten elämässä. Ilm. 12.12. mennessä: hely.raivola(at)gmail.com.

Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSIKOKOUKSET Ti 1.10. klo 17.30 opastettu vierailu Apteekkimuseossa, Läntinen
Rantakatu 13.
MA 4.11. klo 18 Vuosikokous, Turun Seudun Hengitysyhdistys, Peilisali, Käsityöläiskatu 3 A
TI 3.12. yhdistyksen 85-vuotista toimintaa juhlitaan joulukokouksen merkeissä Svenska
Klubbenilla.
KIRJALLISUUSKERHO Kahvila Elvinan kabinetti, Yliopistonk 15, klo 18.
18.9. Julian Barnes: Kuin jokin päättyisi
16.10. ja 20.11. Kirjat päätetään myöhemmin
LUNCH LADIES kuun 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo 12 - 13
Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala, TAN ja Nina Ekholm, KAiÅ
TI 17.9. Johtava osastonhoitaja Sirpa Löyttyniemi: Potilaslähtöinen hoitotyö, potilasta siirtämättä
TI 15.10. Markkinointivastaava Satu Lehtopelto: Myönteinen palaute Amadeus -huippuesityksestä ja kevään 2014 ohjelmisto, Kaarina-Teatteri
ja kevään 2014 ohjelmisto, Kaarina-Teatteri
TI 19.11. LKT Hanna Järvinen, Naisen sydämen asiaa, Åboland. Esitteet ruotsiksi.
TI 17.12. Toimitusjohtaja Arto Valkama: Muutoksen mahdollisuus: Turun kaupunginteatteri
SENIORIKERHO kuun viim. torstaina klo 13.00, kahvila Elvina kabinetti, Yliopistonkatu 15.
Vetäjinä toimii Anja Paavonperä puh. 040 509 1725.
TO 26.9. Värikonsultti Sambeau Sam-Koskitanner: Värien psykologia
TO 31.10. Kuvanveistäjä Raili Mikkonen: Taidetta rakkaudella, ikä ei ole esteenä
TO 28.11. Dosentti, LKT Ritva Tammivaara: Tunne sydämesi ikääntyessäsi
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LUETAAN YHDESSÄ -projektista lisätietoja: Päivi Lehtinen, paiviklehtinen(at)hotmail.com
tai 050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi
Seuraa myös nettisivujamme https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
TI 10.9 klo 11 retki Heurekaan Body Worlds -näyttelyyn. Ota yhteyttä vantaanakateemisetnaiset@gmail.com).
VAN juhlistaa syyskokouksen yhteydessä 25-vuotista taivaltaan. Tästä ja muusta toiminnasta kuten teatterivierailusta, lounaskokouksista, Hyvinvointimessuille osallistumisesta
jne. ks. kotisivuiltamme. Syyskauden ohjelma lähetetään jäsenille. VANin sihteeri Helena
Immonen, p. 050 5966069,helena.immonen@helsinki.fi

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
TO 17.10. går vi på konstutställning och ser Mia Dambergs ”Other stories” på Kuntsi.
On 20.11 hålls stadgeenligt höstmöte i Övningsskolans gymnasium. Efter mötet berättar
och demonstrera kosmetolog Elise Udd Mogna damers make up.
TI 10.12. njuter vi av pepparkakor och glögg. Vi gör origamistjärnor och skriver julklappsrim.

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
ONS 11.9 Utfärd till Villnäs slott: Träff utanför ÅAs huvudbyggnad kl. 17.30 och vi kör med
egna bilar till Villnäs slott. Vi guidas runt på slottet och avslutar med kaffe/te och paj. Kostnad ca 18 €/per person. Anmälan senast 9.9 till sekr. Eva, tel. 040 512 9327.
TI 8.10 Månadsträff i ÅAs kafferum: Vi får besök av FKAFs ordf. Helena Ranta, som håller
ett anförande kl. 19. Fri samvaro från 18.30.
LÖRDAG 9.11 FKAFs årsmöte i Åbo: Vi är medarrangör till årsmötet och har vidtalat Prof.
Elina Pirjatanniemi, som kommer att hålla ett föredrag under dagen. Mötet hålls på Hamburger Börs och på kvällen ordnas middag på Hus Lindman. Anmälan senast 11.10 enl.
skild info i Minerva. På söndag ordnas en guidad tur till konstkapellet på Hirvensalo.
ONS 13.11 Månadsträff på Arken (ÅA), Fabriksgatan 2: Vi träffas kl. 18.30 och kl. 19 håller
Fil Dr. Anders Ahlbäck (historiker och mansforskare) föredrag med rubriken: Mansforskning och dagens föränderliga manligheter.
TI 10.12 kl 18.30 Valmöte och julfest i Pargas (på The Barn). Vi tar bussen från Åbo kl. 17.45
och efter valmötet håller vi julfest med Afrika som tema. Mai Palmberg, som har arbetat
vid Afrika institutet i Sverige och bott många år i Afrika, berättar om Afrika och vi avslutar
med afrikansk mat. Tag med namnlös julklapp (med afrikanskt tema) till ett värde av ca 5
€. Se också hemsidan www.kvakaboland.com för mera info.
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