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Hyvät akateemiset naiset,  
hyvät ystävät! 

SYKSYN ALKAESSA JÄRJESTÖTOIMINTA aktivoituu, ja val-
mistaudumme Kajaanissa 15.11. pidettävään Liiton vuo-
sikokoukseen. SANL-FKAF:n hallitus kokoontui elokuun 
alussa onnistuneeseen lauantaiseminaariin CIR (Coordina-
tor of International Relations) Marja Liisa Toivasen luokse. 
Siellä esille tulleista ajatuksista ja ideoista kuulemme var-
masti syksyn aikana lisää. Valitettavasti en itse päässyt mu-
kaan mutta olen pyrkinyt osallistumaan Kosovosta käsin 
hallituksen keskusteluihin. Työtehtäväni EU-projektissa 
päättyy lokakuun lopussa, jolloin palaan kotimaahan. Ha-
luan kiittää SANL-FKAF:n hallituksen jäseniä, luottamus-
henkilöitä ja toimiston työntekijöitä arvokkaasta työpa-
noksesta poissaoloni aikana.

Kesän aikana olemme joutuneet seuraamaan väki-
vallan kiihtymistä eri puolilla maailmaa ja myös Euroo-
passa. Uhrit ovat pääsääntöisesti viattomia siviilejä, ja 
eloonjääneiden kärsimykset välittyvät tiedotusvälineiden 
kautta päivittäin tietoisuuteemme. Poliittiset päätöksente-
kijät ovat unohtaneet sodan oikeussäännöt ja Geneven so-
pimukset lisäpöytäkirjoineen. Seuraan erityisesti Libyan ja 
Syyrian tapahtumia aikaisempien työtehtävieni vuoksi.

Järjestömme tulevaisuus riippuu meistä kaikista, ja yksi tärkeä tavoitteemme on uusi-
en jäsenten aktiivinen hankinta. Jotta onnistumme tässä tehtävässä, meidän on kehitettä-
vä toimintamuotojamme ja tarjottava eri-ikäisille akateemisille naisille mielekkäitä vaihto-
ehtoja. Velvollisuutemme on myös osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
korostaa koulutuksen merkitystä paitsi oman maamme hyvinvoinnille myös kehitysmaiden 
tyttöjen ja naisten aseman parantamisessa. Akateemisten naisten työttömyys ja pätkätöi-
den yleistyminen ovat vakavia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan avointa keskuste-
lua ja ennakkoluulottomia ideoita. 

Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.



2

3/2014

Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans -verkostomme on saanut täksi vuodeksi avustuk-
sen työ- ja elinkeinoministeriöltä, ja vastaavasti Kulttuurirahaston jäljellä oleva tuki siirtyy 
ensi vuodelle. Verkoston ohjaus- ja rahoitusryhmä ovat selvittäneet eri vaihtoehtoja toi-
minnan rahoittamiseksi vuoden 2015 jälkeen. Marraskuun 22. päivä vietämme verkoston 
10-vuotisjuhlaa ja voimme oikeutetusti todeta kolmannen sektorin työn tärkeyden viran-
omaistoiminnan rinnalla. Naisjärjestöjen yhteistyö maahanmuuttajanaisten kieltenope-
tuksessa on arvokasta, ja se on antanut paljon myös siihen osallistuneille opettajille.

Toivon, että paikallisyhdistysten edustajat tuovat Kajaanin kokoukseen uusia ideoita 
Akateemisten Naisten toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Tapaamisiin Ka-
jaanissa – väl mött i Kajana.

Helena Ranta

Toimituksen terveiset 

MINERVAN TAPAHTUMATIEDOT SEN todistavat: Akateemisilla Naisilla on luvassa vilkas 
syksy! Toisilta yhdistyksiltä saa helposti uusia ideoita oman paikallisyhdistyksen toimin-
taan ja miksei myös yhdistysten väliseen yhteistyöhönkin. Monipuolinen ohjelmatarjonta 
pitää vanhat jäsenet tyytyväisenä ja houkuttelee mukaan myös heidän ystäviään. 

SANL - FKAF järjestää tiistaina 14.10. klo 12-14 eduskunnan naisverkoston kanssa se-
minaarin ihmiskaupasta, joka ei valitettavasti ole tuntematon ongelma Suomessakaan. IH-
MISKAUPPA EI OLE SATUA -seminaari pidetään eduskunnan Kansalaisinfossa ja seminaarin 
ohjelma julkaistaan piakkoin verkkosivuillamme. Tapahtuma on maksuton eikä edellytä en-
nakkoilmoittautumista. 

Meidän kaikkien kannattaa osallistua myös sunnuntaina 14.9. kehitysmaiden naisia tu-
kevaan KÄVELE NAISELLE AMMATTI -tapahtumaan, joka järjestetään Suomessa jopa 25 eri 
paikkakunnalla (http://www.naistenpankki.fi/tietoa-meista/kavele/).

Kuten kesäkuun Minervassa kerrottiin, loppuvuonna Minervan paperiversio on mus-
tavalkoinen. Syynä tähän on palveluntarjoajan esittämä hinnankorotus. Kopiopalvelun kil-
pailutamme sopimuskauden päätyttyä keväällä 2015. Lehden sähköinen versio (pdf) säilyy 
värillisenä, ja sitä voi edelleen lukea myös liiton verkkosivuilla (http://www.akateemiset-
naiset.fi/minerva.html). 

Om du har en artikel för Minerva, kontakta redaktionen i förväg. Alla artiklar som våra 
medlemmar sänder till Minerva kommer att publiceras. Inga svenskspråkiga artiklar hade 
tyvärr sänts till tidningen. Inlämningsdag för material till nästa Minerva är den 19 novem-
ber.

Susanna Sulkunen

http://www.naistenpankki.fi/tietoa-meista/kavele
http://www.akateemisetnaiset.fi/minerva.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/minerva.html
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KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE

Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kajaanissa 
lauantaina 15.11.2014 klo 10 -15 hotelli Scandic Kajanuksessa (Koskikatu 3). Valtakirjojen 
tarkastus tapahtuu klo 9 - 10. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat. Kokousaineis-
to lisätään Liiton verkkosivuilla toimivaan Tietopankkiin (www.akateemisetnaiset.fi/sisai-
nen) 15. lokakuuta mennessä.  

Keskushallitus

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Kajana lördagen 
den 15 november 2014 kl. 10 - 15 på hotel Scandic Kajanus (Koskigatan 3). Granskning av 
fullmakter sker kl. 9-10 på mötesplatsen.

På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf. Årsmö-
tets dagordning och bilagor publiceras på webbsidan Tietopankki  (www.akateemisetnai-
set.fi/sisainen) senast i den 15 oktober. 

Centralstyrelsen

Luetaan yhdessä -verkosto esittäytyi Suomi 
Areenassa

HEINÄKUUN HELTEESSÄ SANL-FKAF, Luetaan yhdessä -ver-
kosto (LY) ja Porin Akateemiset Naiset olivat mukana Suomi 
Areenan Kansalaistorilla Naisjärjestöjen Keskusliiton standil-
lä. 

Lukuisat ohikulkijat kiinnostuivat maahanmuuttajanais-
ten lukuopetuksesta ja kävimme kiinnostavia keskusteluja. 
Myös esitteet tekivät kauppansa. Porin yhdistyksen LY-opet-
tajarinki sai tapahtumasta kaivattua vahvistusta riveihinsä. 

Kojulla päivystivät Leena Seppänen, Hely Ojala, Liisa 
Luomanen, Tiina Leino-Jussila ja Irene Wahlman (kaksi em. 
kuvassa). Myös SANL-FKAF:n puheenjohtaja Helena Ranta 
pistäytyi Areena-kiireidensä keskellä standillä.

Irene Wahlman

www.akateemisetnaiset.fi
www.akateemisetnaiset.fi
www.akateemisetnaiset.fi
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JÄSENESITTELY: Oulun yhdistyksen uusi puheen-
johtaja

ALKUNI OULUN AKATEEMISET NAISET RY:N (OAN) jäsenenä oli vauhdikas. Hain jäsenyyt-
tä ystäväni ja OAN:n hallitusjäsenen Susanna Pirttikankaan suosituksesta tammikuussa 
2014 ja jo helmikuussa minut valittiin vuosikokouksessa puheenjohtajaksi edellisen pu-
heenjohtajan Anneli Rinta-Paavolan jättäy-
tyessä rivijäseneksi. Aiempaa kokemusta yh-
distystoiminnasta minulle on kertynyt mm. 
nuorkauppakamaritoiminnassa. OAN:n jä-
senyydessä minua kiinnostivat monipuoli-
set jäsentapahtumat sekä tutustuminen mie-
lenkiintoisiin korkeakoulutettuihin naisiin. 
Lisäksi ajattelin toiminnan olevan mukavaa 
vastapainoa työelämälleni.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden 
maisteri. Työskentelen tällä hetkellä Tamin-
co Finlandin Finance & Administrator Mana-
gerina. Yrityksemme tekee maailman parasta 
muurahaishappoa, jota käytetään mm. rehun 
säilöntäaineena ja lentokenttien kiitoratojen 
sulatusaineena. Aloitin työssäni huhtikuussa, joten OAN:n puheenjohtajuuden lisäksi mi-
nulla on myös työelämässä paljon uusia haasteita. Käytännössä olen aloittanut yrityksem-
me taloushallinnon perustamisen alusta, koska aiemman omistajan aikana taloushallinnon 
tehtävät oli keskitetty toisaalle. Kiinnostavaa työsarkaa siis riittää, mutta onneksi minulla on 
16 vuoden työkokemus vastaavista toiminnoista toisessa kemianteollisuuden yrityksessä.

OAN on perustettu vuonna 1978 ja tällä hetkellä jäseniä meillä on miltei 40. Jäsenis-
tömme edustaa monia eri aloja ja se antaa hyvän pohjan toiminnallemme. Pyrimme kesää 
lukuun ottamatta kokoontumaan kuukausittain. Haluamme järjestää kiinnostavia tapahtu-
mia ja tavoitteenamme on aktiivisen toiminnan avulla lisätä OAN:n positiivista tunnettuut-
ta entisestään ja myös kasvattaa jäsenmäärää. Tällä hetkellä meillä on toki paljon aktiivisia 
vanhoja jäseniä, jotka ovat esimerkiksi menestyksekkäästi pyörittäneet jo useita vuosia Ou-
lun Luetaan yhdessä -toimintaa. Mutta toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi erityisen tär-
keää saada mukaan lisää nuoria akateemisia naisia. Monipuolisen toiminnan tavoitteisiim-
me olen listannut myös pohjoissuomalaisten akateemisten naisten verkostoitumisen sekä 
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisen. Ajankohtaisia asioita kuukausitapah-
tumien lisäksi yhdistyksessämme on myös kotisivujen uusinta ja yhdistyksen toiminnasta 
kertovan esitteen valmisteleminen. 

Kirsi Jokikokko
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CIRin kansainväliset uutiset 

Hyvät Akateemiset Naiset, Bästa Kvinnliga Akademiker,

YK:N VUOSITUHATTAVOITTEIDEN MÄÄRÄAIKA täyttyy ensi vuonna. Edistystä on toki ta-
pahtunut. Lapsi- ja äitiyskuolleisuus on pienentynyt, samoin äärimäinen köyhyys. Entistä 
useammat lapset ovat myös päässeet kouluun. Edessä on silti vielä pitkä tie. Vaikka koulun 
aloittaneiden tyttöjenkin määrä on noussut, on saatu oppi jäänyt usein kovin vähäiseksi. 
Liian moni lapsi ei neljän kouluvuoden jälkeen osaa sen paremmin lukea kuin laskea. 

Nyt kootaan uutta listaa vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Akateemisten 
Naisten maailmanjärjestö, International Federation of University Women (IFUW) korostaa 
omassa ehdotuksessaan tyttöjen toisen ja kolmannen asteen koulutukseen pääsyn tärke-
yttä. Esityksessä painotetaan myös koulutuksen laatua ja sen takeena kunnollista opetus-
suunnitelmaa ja opettajakoulutusta. Löydät ehdotuksen liiton verkkosivuilta: http://www.
akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html 

Kehitystavoitteisiin liittyy myös IFUW:n uusi opettajakoulutusprojekti, jonka toteutta-
jaksi tullaan valitsemaan jonkin kehittyvän maan akateemisten naisten liitto. Olen ilmoitta-
nut IFUW:lle, että Suomesta voi tarvittaessa saada asiantuntija-apua, onhan meillä paljon 
koulutusalan ammattilaisia jäsenistössämme.

Elokuun 1. päivänä astui voimaan Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemistä ja torjumista koskeva yleissopimus eli ns. Istanbulin sopimus. Vaikka mikään 
päätös tai asiakirja ei väkivaltaa poista, on tällä sopimuksella kuitenkin suuri vaikutus meil-
läkin, siitä huolimatta että Suomi ei ole sitä vielä ratifioinut. 

Yksi väkivallan muoto on ihmiskauppa, jonka uhreja löytyy myös Suomesta. SANL-
FKAF järjestää 14.10. eduskunnan naisverkoston kanssa aiheesta seminaarin Kansalaisin-
fon tiloissa. Seuratkaapa Liiton kotisivujen ajankohtaisosiota ja tulkaa kuulemaan tärkeästä 
aiheesta.

IFUW organiserar online-seminarier, webinars, som alla medlemmar kan delta i. I år har 
där diskuterats mm. bättre synlighet, advocacy och mera aktivt medlemskap. Lokala före-
ningar informeras om webinars tider och hur man kan delta. Info kan också hittas i IFUW 
Update, som publiceras på IFUW hemsida www.ifuw.org. Du kan också kontakta mig och 
be om hjälp. Kom med, även om först det bara för att lyssna!

Terveisin – Med hälsningar

CIR (Coordinator of International Relations)  

Marja Liisa Toivanen 

marjatoivanen(a)hotmail.com

http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
www.ifuw.org
hotmail.com
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Vuosikokousohjelma 2014 

Paikka: Scandic Hotel Kajanus (Koskikatu 3, 87200 Kajaani)
Aika: lauantaina 15.11.2013 klo 10 - 15

Perjantai 14.11.

18.00 – 20.00 Seminaari Grundtvig-projektista ”Domestic Violence Met by Educated Wo-
men”. Projektin kotisivu löytyy täältä: http://www.akateemisetnaiset.fi/dvmew.html

Lauantai 15.11.

09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja aamiaisbuffet
10.00 – 10.30 Kokouksen avaus
10.30 – 12.30 Vuosikokous
12.30 – 13.30 Lounas
13.30 – 15.00 Vuosikokous jatkuu
15.00 – 15.30 Mahdollinen luento
15.30 – 16.00 Päätöskahvi

18.00 – 19.00 Kainuun liiton vastaanotto Kajaanin raatihuoneella (Linnankatu 14, 87100 
Kajaani)
19.30  Illallinen ravintola Siriuksessa (Brahenkatu 5, 87100 Kajaani)

Sunnuntai 16.11.

10.00 – 12.00 Kiertoajelu Kajaanin historiallisiin kohteisiin, mahdollisuus päättää kierto-
ajelu lentokentälle

ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN 15.10. MENNESSÄ

Ilmoittautumislomakkeen löydät Minervan tästä numerosta sivulta 6. Linkki sähköiseen 
ilmoittautumislomakkeeseen löytyy Liiton verkkosivulta.: http://www.akateemisetnaiset.
fi/ajankohtaista.html

LISÄTIETOJA

Lisätietoja ohjelmasta löydät Tietopankista (www.akateemisetnaiset.fi/sisainen). Tun-
nukset saat yhdistykseltäsi tai Liiton toimistosta.

http://www.akateemisetnaiset.fi/dvmew.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
www.akateemisetnaiset.fi
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Årsmöteprogram 2014

Plats: Scandic Hotel Kajanus (Koskigatan 3, 87200 Kajana)
Tid: 15.11.2013 kl. 10–15

Fridag 14.11.

18.00 – 20.00 Seminarium om Grundtvig projekt “Domestic Violence Met by Educated 
Women. Projektets hemsida finns här: http://www.akateemisetnaiset.fi/dvmew.html

Lördag 15.11

09.00–10.00 Registrering, fullmaktsgranskning och frukostbuffet
10.00–12.30 Årsmöte
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00 Årsmötet fortsätter
15.00–15.30 En möjlig föreläsning 
15.30 -16.00 Kaffe

18.00 - 19.00 Reception (Linnagatan 14, 87100 Kajana)

19.30  Middag på restaurang Sirius (Brahesgatan 5, 87100 Kajana)

Söndag 16.11.

10.00 – 12.00 Rundtur i Kajana, bussen kan stoppa in på flygplatsen

ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET

Anmälning öppnar den 16 juni. Anmälningsblankett finns på nästa sida. 

Länken till e-anmälningsblankett finns på Förbundets hemsida: http://www.akateemi-
setnaiset.fi/ajankohtaista.html 

Sista dag för anmälan är 15 oktober.

TILLÄGGSNFORMATION

Mera information om program finns på webbsidan Tietopankki: www.akateemisetnai-
set.fi/sisainen.
 

http://www.akateemisetnaiset.fi/dvmew.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
www.akateemisetnaiset.fi
www.akateemisetnaiset.fi
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VUOSIKOKOUSILMOITTAUTUMINEN 2014  / ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET 2014 

1. HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys / Lokalföreningen
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero / E-post och/eller telefon 
_________________________________________________________________________

2. OSALLISTUMISTIEDOT  (X)

___Seminaari pe 14.11. klo 18 – 20, hinta 5 € / Seminarium på fredag kl. 18 - 20, pris 5 €

___Vuosikokous la 15.11. klo 9 – 16, hinta 43 € / Årsmöte på lördag kl. 9 – 16, pris 43 € 

___Vastaanotto la 15.11. klo 18 - 19 / Reception på lördag kl. 18 - 19

___Illallinen la 15.11. klo 19.30, hinta 45 € / Middag på lördag kl. 19, pris 45 €

___Kiertoajelu su 16.11. klo 10 – 12, 15 € / Rundtur på söndag kl. 10 – 12, pris 15 €

3. LISÄTIEDOT

Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________
Muita lisätietoja / Tilläggsuppgifter
_________________________________________________________________________

4. MAKSUOHJEET

Maksu suoritetaan Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n tilille FI 115 1841 3000 0026 47 loka-
kuun 15. päivään mennessä.  Maksun lisätietoihin on hyvä merkitä osallistujan nimi sekä 
”vuosikokous 2014” / Skriva ditt namn och ”årsmöte 2014” på betalning.

5. LÄHETYS

Lähetä ilmoittautumislomake liiton toimistoon: Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki.  
Skicka den ifyllda blanketten per post till: Fredriksgatan 41 A 8, 00120 Helsingfors.
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Hallitusehdokkaat esittäytyvät

MÄÄRÄAIKAAN 15. ELOKUUTA mennessä (Liiton säännöt, 9. §) SANL-FKAF:n hallitukseen 
nimettiin neljä ehdokasta Helsingistä, Tampereelta ja Vantaalta. 

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2015 - 2017) valitaan kolme hallitusjäsentä sekä lii-
ton seuraava I varapuheenjohtaja. Tarjolla on lisäksi myös viides paikka, joka täytetään vuo-
siksi 2015 - 2016. Kaksivuotiskauden perusteena on nykyisen hallitusjäsenen eroilmoitus.  

Uusia ehdokkaita voi asettaa vielä vuosikokouksessa.

 
1. Helena Hiila-O´Brien, VTM

Helsingin Akateemiset Naiset r.y:n puheenjohta-
ja (2014 -), Väestöliitto r.y:n  toimitusjohtaja sekä 
Euroopan perhejärjestöjen liiton (COFACE) vara-
puheenjohtaja
 
HALUAN KOROSTAA KOULUTETTUJEN naisten 
työurien ja perheen yhdistämisen tärkeyttä. Asia 
koskee niin työuransa alussa olevia naisia  kuin 
vanhempia naisia, jotka huolehtivat vanhenevis-
ta vanhemmistaan. 

Tavoitteenani on akateemisten naisten 
edunvalvonnan tehostaminen, naisjärjestöjen 
välisen yhteistyön syventäminen ja  jäsenmäärän 
kasvattaminen. Vahvakin liitto on yksinään voi-
maton, mutta yhdistämällä voimia voidaan saa-
vuttaa merkittäviä tuloksia. 

Naisille tärkeitä teemoja ovat määräaikai-
suuksien  vähentäminen, sukupuolten välisen 
palkkaeron poistaminen sekä  korkeakoulutuk-
sen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen. 
Työuran ja perheen yhdistäminen on edelleen 
ajankohtainen aihe.

Olen koulutukseltani VTM (Helsingin yliopisto),  Executive Master of Rehabilitation 
Administration (University of San Francisco).

Olen toiminut Kehitysvammaliiton toiminnanjohtajana (1989-2002), sosiaalihallituk-
sen kuntoutusosaston apulaisosastopäällikkönä (1986-1988) ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön ylitarkastajana (1984-1986). Olen Asuntosäätiön varapuheenjohtaja ja Miina Sillan-
pää- säätiön hallituksen jäsen.
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Hallitusehdokkaat 2014 esittäytyvät

2. Terhi Nieminen-Mäkynen, VTM

Vantaan Akateemiset Naiset ry.

HOITAESSAAN LUETAAN YHDESSÄ -HANKETTA SANL-
FKAF toteuttaa erinomaisella tavalla toimintansa peri-
aatetta kouluttaa naisia ottamaan vastuuta niin lähipii-
rinsä kuin laajemminkin koko yhteiskunnan yhteisten 
asioiden hoidossa. Naisten luku- ja kirjoitustaito on 
kaikkialla kehityksen kulmakivi. Koulutetut naiset kas-
vattavat seuraavan sukupolven huolehtimaan itsestään 
ja toisistaan. SANL-FKAF on Suomen naisjärjestöjen 
joukossa paras mahdollinen vapaaehtoinen vastuun-
kantaja maahanmuuttajanaisten Suomeen kotoutta-
misessa. Tätä työtä haluan edistää.

Aloitin työni ulkoasiainministeriössä vuonna 1973. 
Suoritin diplomaattikurssin (KAVAKU) ja työskentelin 
ministeriössä eri tehtävissä aina vuoteen 1985 asti. Tä-
män jälkeen muutin Bahrainiin 1985, jossa hoidin Suo-
men kunniakonsulaatin tehtäviä vuosikymmenen lop-
puun saakka. 1990-luvulla työskentelin Lontoossa, jossa 
toimin CIMOn, Suomen opetusministeriön ja Englannin 
Ministry of Overseas Labor välisenä yhdysvirkamiehenä. 

Vuosituhannen vaihteessa Suomeen palattua-
ni aloitin siviilikriisinhallintatehtävät. Työskentelin kaksi vuotta YK:n hallintavirkamiehenä 
Kosovon Prizrenissä, ja osallistuin vuosien varrella useisiin vaalitarkkailuoperaatioihin mm. 
Kosovossa, Madakasgarissa, Indonesiassa ja Valko-Venäjällä. Lisäksi työskentelin Suomen 
ulkoasiainministeriön itsenäisenä asiantuntijana ihmiskaupan vastaisissa hankkeissa Ko-
sovossa, Makedoniassa sekä Moldovassa. Viimeksi siviilikriisinhallintatehtävät veivät minut 
Afganistaniin, jossa työskentelin vuosina 2012 - 2014 EUPOLin Ihmisoikeus- ja tasa-arvoyk-
sikön päällikkönä. 

Olen luennoinut laajalti siviilikriisinhallinnasta, ihmisoikeuksista ja naisten asemasta 
sekä osallistunut mm. seuraavien teosten tekemiseen: ”Tasa-arvoinen turvallisuus” (Miner-
va 2010), ”Suomalaisten kovat paikat Balkanilla” (Tammi 2008), ”The Ahtisaari Legacy” (Tam-
mi 2008) ja ”Naiset rauhanprosesseissa” (UM/KATU 2014).
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Hallitusehdokkaat 2014 esittäytyvät

Kotimaassa olen toiminut luottamustehtävissä mm. Suomen UNIFEMin (YKNK) keskushal-
lituksessa (1983 - 2010), Vantaan Zonta-kerhon hallituksessa (1979-1989) ja perustamas-
sani Cosmopolitan Club ry -järjestössä (1994-1999). Cosmopolitan Club kokoaa yhteen 
ulkomailla pitkään asuneita ja sittemmin Suomeen palanneita naisia. Lisäksi olen toimi-
nut Vantaan kaupungin ja sen edeltäjien valtuutettuna (1968-1988) ja kansanedustajana 
(1975-1983) sekä Liberaalisen kansanpuolueen varapuheenjohtajana (1978-1984). Toimin 
edelleen UM:n 1325-seurantaryhmän ja UM:n Rauhanvälitysneuvottelukunnan jäsenenä

 
 
 
3. Auli Ojala, FT, KL

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
 
OLEN TAMPERELAINEN LEHTORI ja olen työskennellyt opetustehtävissä yli 30 vuotta.  
Opetusaineeni ovat taloustieto, historia ja yhteiskuntaoppi. Olen toiminut eri oppilaitok-
sissa myös opettajien kouluttajana. Lisäksi olen työskennellyt suunnittelijana opetusmi-
nisteriön alaisessa nuorisoasteen koulutuskokeiluissa. 

Väittelin vuonna 2007 Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa pääaineenani tietojohtami-
nen. Tutkimuskohteenani oli korkean tekno-
logian yritykset ja metalliyritykset. Olen myös 
kasvatustieteen lisensiaatti ja lisensiaattityössä-
ni tutkin pienyrittäjien koulutustarvetta. 

Tällä hetkellä toimin tutkijana Tampereen 
perusopetuksen hallinnossa. Tutkimusaihee-
ni liittyy yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen. 
Työssäni tutkin yrityskylää, koululaisten omaa 
yhteiskuntaa. Tästä kirjoitan parhaillaan raport-
tia.   

Viimeisin julkaisuni löytyy yrittäjyyskasva-
tuksen aikakauskirjasta Priodical of Entrepre-
neurship Education 1/2013, jonka on toimittanut 
kansainvälistäkin meriittiä niittänyt yrittäjyys-
kasvatuksen professori Paula Kyrö. 

Järjestötyöstä minulla on kokemusta mo-
nesta paikasta. Mainitsen tässä vain nykyiset:
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Hallitusehdokkaat esittäytyvät

Olen aineopettajaliiton, yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran ja opettajien ammattijär-
jestön jäsen. Lisäksi toimin pedagogisessa toimikunnassa sekä  Pirkanmaan historianopet-
tajien, SANL:n  ja Tampereen Akateemisen Naisten hallituksissa. Kansainvälistä kokemusta 
olen saanut toimiessani Akateemisten Naisten eurooppalaisen kattojärjestön (UWE) ra-
hastonhoitajana. Nyt haen mandaattia jatkokaudelleni SANL-FKAF:n hallituksessa. 

4. Hely Raivola, FM

Tampereen Akateemiset Naiset ry. 
 
OLEN SYNTYNYT TAMPEREELLA vuonna 1953 ja asunut tässä kaupungissa koko ikäni. Val-
mistuin filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1981, pääaineeni oli tieto-
jenkäsittelyoppi. Työelämässä sain nähdä tietotekniikan kehittymisen 1980-luvun alusta 
suur- ja minitietokoneista mikrotietokoneisiin ja internetiin sekä mobiilimaailmaan. 

Olen työskennellyt erikokoisissa yrityksissä tietojärjestelmien määrittelijänä, kehittä-
jänä ja implementoijana. Työnimikkeenion ollut mm. ohjelmoija, systeeminsuunnittelija, 
sovellusasiantuntija, projekti päällikkö ja konsultti. Vuoden 2013 alkupuolella jäin työttö-
mäksi.

Perustin perheen jo opiskeluaikana ja mi-
nulla on kaksi lasta. Tällä hetkellä olen vilkkaan 
neljävuotiaan pojan mummi. Luen paljon ja har-
rastan vieraita kieliä. Omakotitalossa asumisen 
myötä harrastuksiini kuuluu myös puutarhan 
hoito. Harrastuksistani uusin on tietotekniikan 
ohjaus seniorikansalaisille Mukanetti ry:n ver-
taisohjaajana.

TANRYn jäsen olen ollut vuodesta 2001. 
Olen ollut yhdistyksemme hallitusjäsen kaksi 
kautta (2007 - 2012) ja toiminut myös yhdistyk-
semme sihteerinä. Olen myös ollut yhdistyksen 
virallisena edustajana useissa SANL:n kevät- ja 
syyskokouksissa. 

Vuoden 2013 alusta olen ollut mukana 
SANL-FKAF:n viestintä komiteassa. Viestintäkomi-
tean jäsenyyden ja tietotekniikkataitojen kaut-
ta olen kiinnostunut viestinnästä laajemmin. Pit-
kään paikallis yhdistyksen toiminnassa mukana olleena minulle on tullut halu olla mukana 
kehittämässä myös liittoa ja sen toimintaa. 
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

TI 9.9. klo 17. Tutustumme Sohlbergin kotimuseoon Katajanokalla, (Kauppiaankatu 11). Opastus 
5 €. Museokäynnin jälkeen omakustanteinen iltapala ravintola Wellamossa (Vyökatu 9).
TI 23.9. klo 18. Tutustutaan Akateemisten Naisten maailmanjärjestöön IFUWiin CIR Marja Liisa 
Toivanen (SANL-FKAF) johdolla. Ks. ennakkoon www.ifuw.org. Tilaisuus pidetään Tapiolan palve-
lukeskuksen takkahuoneessa (Itätuulenkuja 4).
LA 25.10. klo 14. Teatteriesitys Kuningas Kuolee, esitetään Willensaunassa (Läntinen teatterikuja 
1). Varattuna 30 lippua, hiinta 27 €. Esityksessä käytetään teatteriusvaa. Tämä saattaa häiritä joi-
tain, sillä Willensauna on pieni tila.
KE 19.11. Yhdistyksen syyskokous. Tänä vuonna pidämme vielä vanhojen sääntöjen mukaisesti 
kaksi kokousta. Vieraanamme on SANL-FKAF::n puheenjohtaja Helena Ranta.
Kokouksen pitopaikka ja ajankohta tarkentuvat lähempänä.
JOULUKUUSSA on tarjolla vastapainoa yli-imelille glögeille ja vahvalle jouluruoalle raakaravin-
toa, hyvinvointia ja healingia. Luennon jälkeen kokoonnumme omakustanteiselle lounaalle ra-
vintola Silvopleehen (Toinen linja 7, Helsinki). Lisätietoja lähempänä. 
Ohjelmalisäykset ja muut mahdolliset lisätiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.ekanry.fi

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

KE 10.9. klo 18. Museovierailu yhdessä Lahden Akateemisten Naisten kanssa. Museonjohtaja Ka-
ri-Paavo Kokki opastaa Heinolan museoiden barokkinäyttelyihinin (Kauppakatu 14). Jälkeenpäin 
kokoonnumme omakustanteiselle iltapalalle ravintola Heiliin (Kauppakatu 6). 
TO 18.9. klo 17 - 19. Luontoyhteysharjoituskurssi, 5 €  Elämyksiä ja voimaa luonnosta, vetäjä-
nä  jäsenemme HuK Henna Paasonen. Tule saamaan lisäenergiaa harjoituksista ja heittämään 
pois vaikeita asioita. Kokoontuminen kaupunginkirjaston edessä. Ilmoittautumiset: henna.
paasonen[a]luukku.com.
LA 18.10. klo 12. Virallinen syyskokous lounaskokouksena Ravintola Kestissä (Siltakatu 11). Lou-
naan hinta sisällöstä riippuen 7,40 - 8,90 €.  
MYÖHEMMIN tarkentuvana ajankohtana Pesula Tango & Maton tiloissa akateemisia puheen-
vuoroja ja näkemyksiä aiheesta Miten selätämme laman positiivisella asenteella (”lamantappo-
talkoot”). Alustajina toimivat omat jäsenemme eri ammattialoilta. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella 
syksyn sadon antamista. 
MYÖHEMMIN tarkentuvana ajankohtana Slow food -ilta Niemelän koulun kotitalousluokassa 
(Puistokatu 1).  Valmistamme ja nautimme yhdessä kiireettömästi ruokaa. Illan aikana myös jäse-
nemme psykologi Anne Lehtokosken luento aivohuollosta/-tutkimuksesta. 
KE 17.12. klo 17. Perinteinen tutustuminen Kivalteri-talon joulunäyttelyyn (Kauppakatu 3 B). Oh-
jelmassa myös jäsenemme rovasti Anja Mastosalon pieni jouluinen hartaushetki. Illan päätteek-
si nautimme glögit viereisessä kerrostalossa KTM Seija Kainulaisen toimistolla (Kauppakatu 3 A 
14). 

www.ifuw.org
www.ekanry.fi
mailto:henna.paasonen@luukku.com
mailto:henna.paasonen@luukku.com
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Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

MÅNADSMÖTEN hålls i KFUK:s lokal Arkadiag.33 A, summer lokal 13.
ON 17.9 kl 18.15: Tove Slotte, konstnären bakom muminmuggarna, talar under rubriken ”Mumin 
och jag”.
MÅ 6.10 kl 18.15: Prof. Elina Pirjatanniemi från Åbo Akademi talar under rubriken ”Kvinnors rät-
tigheter i teorin och i praktiken”.
TI  4.11 kl 18.15: Tekn.lic. Alec Estlander talar under rubriken ”Miljöfrågor - myter och vetenskap”.
TO 4.12. kl 18.15: Försvarsminister Carl Haglund berättar om sitt arbete, om hur det är att kombi-
nera det privata och det offentliga.
EXKURSIONER OCH BESÖK
FR 3.10 kl 13 besöker vi Gumbostrand Konst  & Form i Sibbo.
TO 16.10 åker vi till Åbo - närmare upplysningar om besöket finns i höstens medlemsbrev.
TI 9.12.kl 14 besöker vi Myntmuseet på Snellmansgatan 2.
LITTERATURCIRKELN möts en gång i månaden.
Närmare upplysningar om höstens exkursioner och litteraturcirkelns verksamhet samt förenin-
gens kontaktuppgifter finns i höstens medlemsbrev  och på föreningens hemsida: www.kvinn-
ligaakademikerihelsingfors.fi 

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

MA 15.9. klo 19. Teatteri Avoimissa Ovissa näytelmä RAKASTA.NYT. – kertojana kaupunki nimel-
tä Helsinki.
LOKAKUUSSA viikolla 42 vierailemme eduskunnassa.
KE 26.11. klo 17  yhdistyksen vuosikokous ja joulun uutuuskirjojen kirjaesittely.
JOULUKUUSSA viikolla 50 vuorossa joulukonsertti ja -glögit.
Tarkemmat tiedot löydät Helsingin Akateemisten Naisten kotisivuilta www.helsinginakateemi-
setnaiset.fi

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

JÄSENTAPAAMISET keskiviikkoisin 10.9., 1.10. ja 5.11. klo 18. Lisätiedot Päiviltä puh. 040 057 
6488.
KIRJALLISUUSPIIRI to 9.10. ja ma 13.10. klo 19. Lisätiedot Marilta puh. 050 092 0833.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

TI 7.10. klo 18.30. Vieraanamme Hyvinkään Seurakunnan nimikkolähetti Pirkko Nummela, joka 
kertoo lähetys- ja kehitysmaatyöstä Etiopiassa. Tilaisuus järjestetään seurakuntakeskuksen tilois-
sa.
TI 4.11. Yhdistyksen vuosikokous. Valitsemme uudet hallituksen jäsenet ja juhlistamme Hyvin-
kään Akateemisten Naisten Yhdistyksen 35-vuotista taivalta. Luennoijana SANL-FKAF::n historii-

Tekn.lic
9.12.kl
www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
RAKASTA.NYT
www.helsinginakateemisetnaiset.fi
www.helsinginakateemisetnaiset.fi
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kin Korkeasti koulutetut naiset (SKS 2013) kirjoittaja FT Maritta Pohls. Tilaisuus järjestetään Ran-
tasipissä ja tarjoiluna kevyt illallinen.  
KE 3.12. klo 18. Tutustumme Ateneumin Jean Sibeliuksen juhlanäyttelyyn, joka esittelee sävel-
täjän yhteyksiä aikansa kuvataiteisiin. Näyttelyä ennen kuulemme näyttelyn esittelyluennon 
Ateneum salissa klo 18.
Erilliset kutsut ja tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään jäsenille kuukausit-
tain ennen tilaisuutta.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

SYYSKUUSSA Ruoanvalmistusilta Kaukametsässä. Valmistamme yhdessä aterian, jonka myös 
nautimme kotitalousopettaja KM Liisa Väisäsen opastamana. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin sähköpostitse.
TO 30.10. Yhdistyksen syyskokous ja SANL-FKAF:n vuosikokoustalkoot Kainuun Liitossa. Tarkka 
aika ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.
PE14.- SU 16.11. SANL-FKAF:n vuosikokousviikonlppu. Tarkemmat ohjelatiedot tässä lehdessä 
ja Liiton kotisivuilla www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
JOULUKUUSSA järjestämme yhdistyksen pikkujoulut, josta ilmoitetaan tarkemmat tiedot myö-
hemmin sähköpostitse.
Ilmoittautumiset jäseniltoihin sihteeri Armi Saarelle (armi.saari[a]kailu.fi tai 040 724 1835). Ter-
vetuloa syksyn tilaisuuksiin! 

 
Kuopion Akateemiset Naiset ry.

TULOSSA: Jäsenilta, Tiedosta käytäntöön -ilta sekä pikkujoulut. Toiminnasta tiedotamme jäse-
nille sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta: http://www.facebook.com/SANLKuopio 
Facebook-sivumme on julkinen, eli voit lukea sitä myös hankkimatta omia Facebook-tunnuksia. 

Lahden Akateemiset Naiset ry.

KE 10.9. klo 18. Tutustumme yhdessä Heinolan Akateemisten Naisten kanssa Barokkinäyttelyyn 
Heinolan museossa. Esittelijänä toimii museonjohtaja Kari-Paavo Kokki. Kimppakyydit linja-au-
toaseman parkkipaikalta Kisapuiston portilta klo 17.15.
MA 13.10. klo 17.30 Tkt Nora Sillanpää kertoo väitöstutkimuksestaan, joka käsittelee Huleve-
sien hallintaa. Tilaisuus järjestetään Nordean Aleksi 10 konttorissa, ja saamme samalla tutus-
tua pankin entisöityihin tiloihin. Sisäänkäynti Lanun aukiolta Etelä-Suomen Sanomien ja Public 
Corner pubin välistä.
MA 17.11 klo 16.30. Yhdistyksen vuosikokous. Kokouksen jälkeen (klo 17.30 alkaen) SANLin pj., 
oikeushammaslääkäri Helena Ranta kertoo YK.n projektistaan Kosovon Pristinan kriisialueilla. Ti 
aisuus järjestetään Lahden kansanopiston auditoriossa (Harjukatu 46) ja sinne kutsutaan myös 
muiden lahtelaisten naisjärjestöjen ja Heinolan Akateemisten Naisten jäseniä.

www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista
mailto:armi.saari@kailu.fi
http://www.facebook.com/SANLKuopio
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lMA 15.12. klo 17.30 Diakoniasäätiön johtaja Tiina Mäkelä esittelee väitöstutkimustaan Väsymys 
vanhuudessa. Saamme kuulla myös Dilan toiminnasta Diakonialaitoksella (Vuorikatu 4).
KE 29.10. klo 12.45. Lounaskokous Koulutuskeskus Salpauksen Ravintola Kulinaarissa (Svinhuf-
vudinkatu 6). Palvelupäällikkö Jukka Turta esittelee meille ravintolan toimintaa. 
Seuraa myös kotisivujamme: www.lahdenakateemisetnaiset.net 

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

TI 9.9. klo 17. Tutustumme Saimaan kanavamuseoon, esittelijänä Seppo Koivupuro.
TI 14.10. Tutustumme Lappeenrannan ortodoksisen kirkon ikoneihin pastori Aarne Ylä-Jussilan 
opastuksella. Kelloaika tarkentuu myöhemmin.
MARRASKUUSSA kuulemme mielenkiintoisia asioita mm. Aalto-yliopistosta.
JOULUKUUSSA luvassa on perinteinen kahvittelu Irja-Liisa Helveen luona. Ohjelmasta tiedotam-
me jäsenillemme enemmän syksyllä.

Oulun Akateemiset Naiset ry.

LA 13.9. klo 11. Sieniretki. Oppaana Martoista Taina Pirkola. Kimppakyydit linja-autoasemalta.
KE 15.10. klo 17.30. Vuosikokous. Esitelmöijinä toimitusjohtaja Heidi Jaara Balmuirista sekä joh-
taja Marjo Luoma Tamincosta. Tilaisuus järjestetään Balmuirissa (Konetie 33).
TI 11.11. klo 18. Vieraanamme SANL-FKAF:n pj. Helena Ranta. Tilaisuus järjestetään kaupunginta-
lon valtuustosalissa.( Kirkkokatu 2a).
JOULUKUUSSA luvassa Kofeiinikomppania. Aika- ja paikkatiedot tarkentuvat lähempänä.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa: OAN.info[a]gmail.com
Seuraa myös kotisivujamme: www.ouka.fi/yhdistykset/oan/
Löydä meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry

Porin Akateemiset Naiset ry.

KE 1.10. klo 16. Keskiviikkotapaaminen kahvila Fossettessa (Itäpuisto 5). Yhdistyksemme pj. Irene 
Wahlman esittelee meille Postcrossing -toimintaa.
KE 5.11. klo 16. Keskiviikkotapaaminen kahvila Fossettessa (Itäpuisto 5). Tiina Leino-Jussila esit-
telee meille syksyn 2014 uutuuskirjoja.
KE 3.12. klo 16. Keskiviikkotapaaminen kahvila Fossettessa (Itäpuisto 5). Aihe ilmoitetaan myö-
hemmin.
SU 21.12. Osallistumme kolmen poikakuoron (Porin poikakuoro, Turun poikakuoro Chorus Cat-
hedralis luniorum ja Tampereen poikakuoro Pirkanpojat) konserttiin Keski-Porin kirkossa, jos-
sa he esittävät J.S. Bachin Jouluoratorion kantaatit I-III. Lippuja saa ostaa lippupalvelusta http://
www.lippupalvelu.fi/event/js-bach-jouluoratorio-kantaatit-i-iii-lippuja/138551 Konsertti alkaa 
klo 18. Tapaamme ennen sitä jouluglögillä. Lisätietoja myöhemmin.
Yhdistyksen vuosikokouksesta sekä syksyn tapahtumista ilmoitetaan erillisessä jäsenkirjeessa.

www.lahdenakateemisetnaiset.net
mailto:OAN.info@gmail.com
www.ouka.fi/yhdistykset/oan
https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry
http://www.lippupalvelu.fi/event/js-bach-jouluoratorio-kantaatit-i-iii-lippuja/138551
http://www.lippupalvelu.fi/event/js-bach-jouluoratorio-kantaatit-i-iii-lippuja/138551
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Löydät meidät myös Google+:sta https://plus.google.com/108771805699026500298/posts

Rauman Akateemiset Naiset ry.

TI 30.9. klo 17-19. Vietämme USA-iltaa kuuntelemalla matkakertomuksia ja maistelemalla tyypil-
lisiä amerikkalaisia naposteltavia. Paikka tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset pe 26.9. men-
nessä sihteerille (p. 040 542 0287 tai raija.banerjee[a]gmail.com).
KE 22.10. klo 18. Käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors esittelee meille käsityökasvatuksen 
yhteiskunnallisia haasteita ja OKL:n uudistettuja tiloja. Ilmoittautumiset Riikalle su 19.10. men-
nessä (p. 044 710 3064 tai riika.makinen[a]samk.fi). 
MARRASKUUSSA viikolla 48 (24–28.11.) vietämme jo perinteeksi muodostunutta kirjallista pik-
kujoulua. Tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Aloitamme illan vuos kokouksel-
la, minkä jälkeen keskitymme kirjoihin ja pikkujoulutunnelmaan. Pikkujoulujen suuren suosion 
vuoksi ilmoittautuminen alkaa marraskuun alussa. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille (p. 
040 542 0287 tai raija.banerjee[a]gmail.com)..
Seuraa myös kotisivujamme: www.raumanakateemisetnaiset.fi

Tampereen Akateemiset Naiset ry.

KE 10.9. klo 18. Aino Penttilä opastaa meidät sosiaalisen median maailmaan. Paikkana Metson 
ATK-luokka (pohjakerros). Ilmoittauduthan etukäteen Ainolle (ainoeliisa[a]gmail.com).
KE 8.10. klo 18 – 20. Järjestämme seminaarin Akateemisella CV:llä huippuasiantuntijaksi. Alusta-
jina todennäkköisesti HL, kehitysjohtaja Minna Telanne ja YTT, dosentti Tuula Juvonen. Seminaa-
ri järjestetään Paikkana Tampereen Johtamiskorkeakoulussa Pinni A4014:ssä (Kanslerinrinne 1). 
MARRASKUUSSA meillä on vuorossa omakustanteinen elokuvailta Niagarassa Kehräsaaressa 
(http://www.elokuvakeskus.fi/niagara/niagara.htm). Elokuva ja ajankohta ilmoitetaan myöhem-
min sähköpostitse.
LA 15.11. SANL-FKAF:n vuosikokous Kajaanissa. Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat tervetulleita mu-
kaan Kajaaniin, ohjelman ja ilmoittautmislohjeet löydät tästä numerosta. Tampereen yhdistyk-
sen ehdokkaina SANL-FKAF:n hallitusvaaleissa ovat Auli Ojala ja Hely Raivola.
KE 3.12. klo 18. Glögitapaaminen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittauduthan 30.11. men-
nessä: hely.raivola[a]gmail.com. 
Seuraa myös kotisivujamme: https://www.sites.google.com/site/taanry/home

Turun Akateemiset Naiset ry.

KUUKAUSIKOKOUKSET ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
TI 7.10. klo 18. FT, oikeushistorioitsija Satu Lidman: Seksuaalinen väkivalta ja häpeä, mennyttä vai 
ajankohtaista? Paikkana Sirkkalan kasarmialue (Kaivokatu 12, Janus-sali).
TI 4.11. klo 18. Yhdistyksen vuosikokous. Paikkana TSHY:n Peilisali (Käsityöläisk 3A).
TI 2.12. klo 17. Joulukokous, hinta 35 €. Tapaamme klo 17 Aboa Vetus & Nova -museossa. Opas

https://plus.google.com/108771805699026500298/posts
raija.banerjee
gmail.com
riika.makinen
samk.fi
raija.banerjee
gmail.com
www.raumanakateemisetnaiset.fi
gmail.com
http://www.elokuvakeskus.fi/niagara/niagara.htm
hely.raivola
gmail.com
https://www.sites.google.com/site/taanry/home
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tus alkaa klo 17.30. Yhteisruokailu klo 19. Ilmoittautumiset viim. 25.11. turun.akat(a)gmail.com 
tai Maritta Tammio 040 020 2702.
KIRJALLISUUSKERHO kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa (Yliopistonkatu 15) keskiviikkoi-
sin klo 18
KE 17.9. Leena Parkkinen: Galtbystä länteen
KE 15.10. Philip Roth: Nemesis
KE 19.11. Teos päätetään myöhemmin
LUNCH LADIES kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) 
klo 12-13 Vetäjinä Marja Ulmala, TAN ja Birgitta Bröckl, KAiÅ
TI 16.9. Kehitysjohtaja Timo Tanskanen, AMK: Turun Taideakatemian tavoitteet ja tulokset me-
nestystekijöitten Pitääkö mun kaikki hoitaa? -näkökulmasta
TI 21.10. Teaterschef Dick Holmström, Åbo Svenska teater: Aiheena syksyn 2014 ohjelmisto.
TI 18.11. Lakimies Terhi Välimaa, Liedon säästöpankki: Sukupolvenvaihdoksen sudenkopat ko-
konaisuuden näkökulmasta 
TI 16.12. Erikoislääkäri Jussi Rantanen, Sairaala Neo : Ikääntyvän luuston ja nivelten hyvinvoin-
nista huolehtiminen ortopedin näkökulmasta
SENIORIKERHO kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13.00 kahvila Elvinan kabinetis-
sa (Yliopistonkatu 15). Vetäjänä Anja Paavonperä (p. 040 509 1725). 
TO 25.9. Esh Minna Malmikankare: Silmänpohjan rappeuman hoito TYKS:ssä
TO 30.10. VTM, psykologi Eila Puhakka: Elämänkaari ja elämän kokeminen
TO 27.11. Koulutoimenjohtaja emeritus Eero Lindström, Luotolaisnaisen päiväkirja 1859-1893
Jos olet kiinnostunut maahanmuuttajanaisia tukevasta LUETAAN YHDESSÄ -toiminnasta, ota 
yhteyttä Päivi Lehtiseen (paiviklehtinen(at)hotmail.com tai 050 3269494). Aiempaa opetusko-
kemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi .
Seuraathan myös kotisivujamme: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry.

TO 4.9 klo 19. Teatterivierailu Helsingin kaupunginteatteriin: Miten
menestyä vaivatta liike-elämässä (liput varanneille).
TI 16.9 klo 12.30. Syksyn ensimmäinen lounastapaaminen ravintola Baker’sissä (Mannerheimin-
tie 12). Tervetuloa kaikki mukaan!
LOPPUSYKSYN ohjelmasta tiedotamme jäsenillemme sähköpostitse sekä yhdistyksen koti-
sivuilla: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home 

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

ONSD 17.9: Utfärd till Qvidja slott. Start från Åbo eller Pargas med egna bilar. Från Åbo startar 
vi kl.17.15 från Akademins huvudbyggnad. Guidad rundtur på slottet kl. 18. Efter rundvandrin-
gen planerar vi att äta en bit mat någonstans i närheten. Plats meddelas i medlemscirkuläret. 
Kostnad för utfärden: 20€/person och anmälan senast 12.9 till sekr. Eva Wahlberg-Jäntti (tel. 
040-5129327).

turun.akat
gmail.com
hotmail.com
www.luetaanyhdessa.fi
https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry
https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home
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TISD. 14.10 kl. 18.30: Månadsträff - föredrag på BioCity. Närmare info i medlemscirkuläret och på fö-
reningens hemsida. 
ONSD. 12.11 kl. 18.30: Månadsträff. Närmare info i medlemscirkuläret och på föreningens hemsida.
TISD. 9.12: Valmöte och julfest med tema: Island. Tid, plats och närmare info i medlemscirkuläret 
och på föreningens hemsida: www.kvakaboland.com/

WEBINAARIKUTSU 8. SYYSKUUTA: Becoming more visible

The next IFUW Member Exchange will be on how you make your organisation 
visible to support your objectives, with a case study from an NFA which high-
lights how you can raise your NFA’s visibility through a project.

DATE AND TIME: 8 September at 09:00 and repeated at 18:00 Central European 
Summer Time (CEST). 
Please check your local time here: http://www.timeanddate.com/worldclock/
converter.html.
DURATION: 1 hour and 15 minutes
WHO SHOULD PARTICIPATE? All members.
HOW DO I REGISTER? Register online for the 09:00 CEST webinar here:
https://ifuw.clickmeeting.com/Member_Exchange_Sept_2014_AM/register
and for the 18:00 CEST webinar here:
https://ifuw.clickmeeting.com/Member_Exchange_Sept_2014_PM/register

LISÄTIETOJA:  marjatoivanen[a]hotmail.com

SEMINAARIKUTSU 12. SYYSKUUTA: Päivi Setälä (1943 - 2014)

Helsingin yliopiston Suuressa juhlasalissa (Unioninkatu 34) järjestetään perjantai-
na 12.9. klo 13-17 seminaari Suomen ensimmäisen naistutkimuksen professorin 
ja SANL-FKAF:n kunniajäsenen Päivi Setälän kunniaksi.

Ohjelmassa mm. maisteri Eeva Ahtisaaren, kansanedustaja Päivi Lipposen, profes-
sori emerita Marjatta Hietalan ja professori emeritus Matti Klingen puheenvuorot.

LISÄTIETOJA: http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html

www.kvakaboland.com
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://ifuw.clickmeeting.com/Member_Exchange_Sept_2014_AM/register
https://ifuw.clickmeeting.com/Member_Exchange_Sept_2014_PM/register
hotmail.com
http://www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista.html
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