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Akateemiset Naiset: Viihdy, verkostoidu ja vaikuta
Akateemisten Naisten tunnuslause on ”Viihdy, verkostoidu ja vaikuta”. Toimintamme ydin on 20
paikallisyhdistyksessä, jotka järjestävät yhteisiä kulttuuririentoja, lounastapaamisia ja luentoiltoja.
Liitto puolestaan järjestää asiantuntijaseminaareja, koordinoi Akateemisten Naisten yhteistyötä sekä
osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen koulutus- ja tasa-arvokeskusteluun. Lisäksi Liitto hallinnoi
maahanmuuttajanaisia tukevia Luetaan yhdessä - ja Auroras -verkostoja, joihin monet jäsenemme
osallistuvat vapaaehtoisina.
Akateemiset Naiset tarjoaa jäsenillemme paitsi sosiaalisen verkoston, myös tilaisuuden kehittää
omaa osaamistaan eri elämänvaiheissa. Juuri valmistuneilla naisilla on järjestössämme mahdollisuus
luoda työelämässä hyödyllisiä kontakteja sekä täydentää ansioluetteloaan monipuolisilla
luottamustehtävillä. Jäsenyys monialaisessa kansalaisjärjestössä suo mahdollisuuden virikkeelliseen
keskusteluun ja yhteistyöhön yli oppiaine- ja ammattikuntarajojen. Akateemisista Naisista löytyy
myös nopeasti uusia ystäviä, jos on juuri muuttanut entuudestaan vieraalle paikkakunnalle. Jo
eläkkeelle jääneille naisille Akateemiset Naiset tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen
harrastustoimintaan, jossa voi edelleen hyödyntää omia työelämässä oppimiaan
asiantuntijataitojaan ja jossa voi myös oppia uutta nuorilta osaajilta.
Kansalaisjärjestöillä on edelleen tärkeä rooli myös yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Suomi
pärjää hyvin kansainvälisissä koulutus- ja tasa-arvovertailuissa, mikä saa päättäjät helposti
unohtamaan ne epäkohdat, jotka edelleen odottavat korjaamistaan. Pitkittyneessä taloudellisessa
taantumassa koulutussektori on se, josta leikataan usein ensimmäisenä. Tehtyjen poliittisten
päätösten tasa-arvovaikutuksia ei myöskään arvioida etukäteen tarpeeksi. Julkinen sektori on
merkittävä koulutettujen naisten työllistäjä ja hyvinvointivaltion leikkaukset osuvat juuri heihin.
Poliittisissa nimityksissä unohtuvat myös usein pätevät naisehdokkaat. Liiton tehtävänä on
muistuttaa päättäjiä yhteiskunnallisista epäkohdista sekä tasa-arvoajattelun valtavirtaistamisen
tärkeydestä.
On arvioitu, että lähes 80 prosenttia suomalaisesta nykylainsäädäntötyöstä saa alkunsa Euroopan
Unionissa, minkä vuoksi on erityisen tärkeää vaikuttaa myös EU-politiikkaan. Tässä saamme apua
Akateemisten Naisten eurooppalaiselta kattojärjestöltä University Women of Europe. Eurovaalien
alla Liitto lähetti jokaiselle suomalaiselle eurovaaliehdokkaalle omat vaaliteesimme, joissa
korostetaan koulutuksen ja tasa-arvon tärkeyttä. Maailmanjärjestömme Graduate Women
International (aikaisemmin International Federation of University Women) kautta saamme
Akateemisten Naisten äänen kuuluviin myös YK:ssa.
Haluamme toimia jäsenistömme hyväksi sen parhaaksi katsomalla tavalla. Vuosittaisessa
jäsenkyselyssämme saimme jäseniltämme paljon arvokasta palautetta, joka auttaa meitä työssämme
eteenpäin. Lämmin kiitos kaikesta tuesta ja luottamuksesta.
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Helena Ranta
Puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Asiamies
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1. KOULUTUKSEN JA TASA-ARVON PUOLESTAPUHUJAT
Suomen Akateemisten Naisten Liiton vuoden 2014 toiminnassa korostuivat yhteiskunnallinen
vaikuttamistyö, Liiton sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, asiantuntijaseminaarit sekä
vuosikokous.
Liiton vuositeemana 2014 oli Akateemiset naiset vahvuutena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
ja työelämässä. Liiton vaikuttamistyön painopistealueina olivat korkeakoulutuksen ja työelämän
tasa-arvokysymyksiin. Huomiota kiinnitettiin muun muassa seuraaviin teemoihin:








Korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen
Akateemisten naisten työllisyys ja määräaikaisten työsuhteiden
vähentäminen
Naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventaminen
Naisjohtajien määrän lisääminen
Opiskelualojen ja ammattien sukupuolittumisen purkaminen
Työn ja perheen yhteensovittaminen
Mentorointi

Liiton viestintäkomitea viimeisteli Liiton uuden viestintästrategian sekä uudisti Liiton kotisivut
yhdessä Visuviestinnän ja Server siden kanssa. Edelleen aloitettiin Liiton uuden esitteen
suunnittelutyö.
Tammikuussa 2014 Liitto järjesti Mikä saa yhdistyksen elämään? -seminaarin, jossa julkaistiin myös
Liiton uusi historiateos Korkeasti koulutetut naiset: Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia
(SKS 2013). Maaliskuussa järjestettiin neljän suomalaisen naisjärjestön kanssa jo perinteeksi
muodostunut vuosittainen Helvi Sipilä -seminaari New Yorkissa YK:n naisten asiaa käsittelevän
kokouksen yhteydessä. Marraskuussa Liitto kutsui jäseniään, virkamiehistöä ja järjestöjen edustajia
Ihmiskauppa ei ole satua -seminaariin, joka järjestettiin yhdessä Eduskunnan naisverkoston kanssa.
Lisäksi Liiton kansainvälisestä Domestic Violence Met by Educated Women -hankkeesta järjestettiin
kolme kokousta.
Akateemisten Naisten paikallisyhdistykset kokoontuivat 14. – 16.11.2015 Kajaaniin keskustelemaan
ja pohtimaan tulevaa. Perjantaina kuultiin asiantuntijaluentoja Liiton kansainvälisestä Domestic
Violence met by Educated Women -hankkeesta. Lauantaina vuosikokouksessa Liiton I
varapuheenjohtajaksi valittiin FM Liisa Luomanen (Porin Akateemiset Naiset ry.) ja II
varapuheenjohtajaksi VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.). Lisäksi Liiton
hallitukseen valittiin VTM Helena Hiila-O’Brien (Helsingin Akateemiset Naiset ry.), FM Hely Raivola
(Tampereen Akateemiset Naiset ry.), VT, OTK Marita Salo (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset
ry.) ja PM Inger Wirén (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.).
Liiton vuosikokouksessa hyväksyttiin myös Liiton uusi tasa-arvosuunnitelma sekä Digiajan arjen
taidot -hanke, jonka pilottivaihe toteutetaan vuonna 2015. Vuosikokouksessa todettiin myös, että
Akateemisten Naisten tulee edistää naisehdokkaiden läpimenoa kevään 2015 eduskuntavaaleissa.
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2. ASIANTUNTIJASEMINAARIT
Liiton seminaarit
Mikä saa yhdistyksen elämään?
Liitto järjesti 13.1.2014 klo 15 - 17 Mikä saa yhdistyksen elämään? -seminaarin Helsingissä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talolla. Seminaarissa aiheesta puhuivat FM Riittamaija von
Weissenberg-Hartiala, FT Maritta Pohls, professori Marjatta Hietala, professori Aura KorppiTommola ja professori Helena Ranta. Seminaarissa julkaistiin myös Liiton uusi historiateos Korkeasti
koulutetut naiset: Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia (SKS 2013).
She Says YES to Maternal Health
Helvi Sipilä -seminaari järjestetään vuosittain New Yorkissa oheistapahtumana YK:n naisten asemaa
käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokouksessa. Aloite
seminaarin järjestämiseen tuli vuonna 2005 Liiton silloiselta kansainvälisten asioiden
koordinaattorilta Leena-Maija Laurénilta. Liiton yhteistyökumppaneina järjestelyissä toimivat
Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry, NNKY-liitto sekä Suomen UN
Women.
Maaliskuussa 2014 Helvi Sipilä -seminaari järjestettiin yhdeksättä kertaa. Seminaarin teemana oli
äitiysterveys ja otsikkona She Says YES to Maternal Health. Seminaarin avasi tasa-arvoasioista
vastaava ministeri Paavo Arhinmäki. Seminaarin panelisteina toimivat professori Kirsi VainioKorhonen (SANL-FKAF), ylilääkäri Dan Apter (Väestöliitto) ja lääkäri Mtisunge Kachingwe (Malawi,
NNKY-liitto). Koska seminaari järjestettiin yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa, seminaari
saatettiin järjestää virallisena maatapahtuma, mikä takasi seminaarille laajan yleisön ja hyvän
näkyvyyden YK:ssa. Kansaneläkelaitoksen edustaja oli myös paikalla esittelemässä CSW-yleisölle
Suomen äitiyspakkausta, joka on viime vuosina alkanut kerätä huomiota kansainvälisessä mediassa.
Seminaarin puheenjohtajana toimi Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori (CIR) Marja Liisa
Toivanen, joka raportoi seminaarista kesäkuussa Liiton jäsenlehti Minervassa. Marja Liisa Toivanen
osallistui myös YK:n kokoukseen Akateemisten Naisten maailmanjärjestön, International Federation
of University Women, IFUWin virallisessa delegaatiossa.
Ihmiskauppa Suomessa ei ole satua
Liitto järjesti yhdessä Eduskunnan naisverkoston kanssa tiistaina 14.10. klo 12 - 14 seminaarin
Ihmiskauppa ei ole satua. Seminaari järjestettiin eduskunnan Kansalaisinfossa Helsingissä ja
tilaisuuteen osallistui jäsentemme lisäksi eri kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten edustajia.
Seminaarissa puhuivat Suomessa tapahtuvasta ihmiskaupasta kansanedustajat Leena Harkimo
Elisabeth Nauclér, ylitarkastaja Venla Roth (Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto) ja professori
Terttu Utriainen. Seminaarin puheenjohtajana toimi Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori
(CIR) Marja Liisa Toivanen.
Ihmiskauppaseminaarissa keskusteltiin myös Suomen 7. määräaikaisraportista YK:n kaikkinaisen
naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen toimeenpanosta, jota käsiteltiin Genevessä
helmikuussa 2014. CEDAW-komitea antoi jälleen Suomelle huomautuksen maassamme naisiin
kohdistuvasta väkivallasta ja esitti useita suosituksia tilanteen parantamiseksi. Kansalaisjärjestöt
voivat auttaa CEDW-komiteaa muistuttamalla päättäjiä teeman tärkeydestä myös eduskunnan
vaihtuessa vuonna 2015. Twitterissä seminaarikeskustelua käytiin hashtagin #ihmiskauppa alla.
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Muut seminaarit
Vuonna 2014 asiamies edusti Liittoa seuraavissa seminaareissa ja jakoi seminaareissa käydyistä
keskusteluista tietoa jäsenistölle ensisijaisesti Facebook ja Twitterissä:
14.2.2014 YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) kokouksen kansallinen
valmistautumisseminaari (järjestäjänä sosiaali- ja terveysministeriö)
27.3.2014 Naisten asema ja kansainväliset prosessit CEDAW ja CSW (järjestäjinä Suomen YK-liitto ja
Naisjärjestöt Yhteistyössä Nytkis ry)
24.4.2014 Yhdistysten palvelutoiminnan mahdollisuudet (järjestäjänä Kolmas lähde,
Pienyrityskeskus)
7.5.2014 Vapaaottelu vol. 2 - Moniääninen keskustelutilaisuus naisen työstä, tasa-arvosta ja
työeläkejärjestelmästä (järjestäjänä Työeläkevakuuttajat TELA ry) Twitterissä #tela ja #tasaarvo
10.6.2014 Johtamisen huippua - Käytäntöjä ja näkökulmia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen
yritysten ylimmässä johdossa (järjestäjänä Sosiaali- ja terveysministeriö) Twitterissä #tasuri ja
#johtajanaiset
10.6.2014 Women’s role in peacebuilding and statebuilding (järjestäjinä Suomen UN Women,
Suomen 1325-verkosto ja Ulkoasiainministeriö) Twitterissä #UN1325
31.10.2014 Naisten palkkapäivä (järjestäjänä STTK), Twitterissä #samapalkka
18.11.2014 Ruotsi - maailman tasa-arvoisin maa? (järjestäjinä Hanasaari - ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus, Svenska Institutet, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Kuntaliitto sekä Helsingin ja
Espoon tasa-arvotoimikunnat) Twitterissä #tasaarvo
25.11.2014 Miesten rooli naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä (järjestäjänä African Care ry.)
Twitterissä #VAW
25.11.2014 Globaali haaste: enemmän ja parempia työpaikkoja (järjestäjinä Työ- ja
elinkeinoministeriö sekä kansainvälinen työjärjestö ILO) Twitterissä #työelämä
4.12.2014 Samapalkkafoorumi (järjestäjänä Sosiaali- ja terveysministeriö) Twitterissä #samapalkka
9.12.2014 Elinvoimaa pienille järjestöille (järjestäjänä OK-opintokeskus)

3. HANKKEET
Luetaan yhdessä -verkosto
Liiton hallinnoima Luetaan yhdessä -verkosto tukee Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista.
Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta
maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea.
Verkostolla on ollut toimintaa vuodesta 2004 alkaen. Valtakunnallinen hankkeesta tuli vuonna 2007.
Yli kahdeksankymmentä opetusryhmää toimii eri puolilla Suomea. Vapaaehtoisia opettajia on yli 400
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ja opiskelijoita on yli 1400. Toimintaa rahoitti vuonna 2014 Suomen Kulttuurirahasto ja työ- ja
elinkeinoministeriö.
Lisätietoja verkoston toiminnasta saat verkoston vuosikertomuksesta sekä osoitteesta
www.luetaanyhdessa.fi
Auroras
Auroras on korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden naisten monikulttuurinen
yhteisö. Auroras -tapaamisissa koulutetut maahanmuuttajanaiset saavat syventävää tietoa
suomalaisesta työelämästä, parantavat kielitaitoaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä koulutustaan
vastaaviin tehtäviin. Vastaavasti suomalaisilla on tilaisuus tutustua monikulttuurisessa ympäristössä
mielenkiintoisiin naisiin ja tukea heitä omien verkostojensa avulla kotoutumisessa. Aurorastilaisuuksia järjestetään pääkaupunkiseudulla, Porissa, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa.
Lisätietoja Auroras-toiminnasta saat Aurorasin vuosikertomuksesta sekä osoitteesta
www.luetaanyhdessa.fi/auroras.html
Domestic Violence Met by Educated Women
Liitto aloitti syyskuussa 2013 uuden elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvigoppimiskumppanuushankkeen 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 on mukana
viisi eurooppalaista partneria.
Kaksivuotisen 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.
Kuluneena vuonna järjestettiin kokoukset Paderbornissa (20. - 23.3.2014), Bukarestissa (6. 8.6.2014) sekä Ljubljanassa (6. - 8.11.2014). Hankkeen loppuraportti kokoaa kaikkien partnereiden
yhteiset tulokset.
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.

4. VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
Jäsenlehti Minerva
Liiton jäsenlehden 61. vuosikertaan kuului neljä numeroa, jotka ilmestyivät tammi-, maalis-, kesä- ja
syyskuussa. Lehden levikki oli 1047, josta jäsentilauksia oli 1040 ja järjestötilauksia 7. Minervassa
julkaistiin artikkeleita paikallisyhdistysten tapahtumista, jäsenten haastatteluja, Liiton
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ajankohtaistiedotteita sekä paikallisyhdistysten tapahtumatietoja. Lisäksi lehdessä pitivät vakituisia
palstoja Liiton puheenjohtaja ja Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori.
Paperilehteä tilaavat edelleen runsaat 240 jäsentä. Liiton pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä
kokonaan sähköiseen viestintään. Lehdestä toimitettiin ISSN-numeron edellyttämät vapaakappaleet
Kansalliskirjastolle.
Kuukausi- ja uutiskirjeet
Liiton kuukausikirjettä (huhtikuusta 2014 alkaen uutiskirjettä) lähetettiin kahdeksan kertaa vuodessa
kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet paikallisyhdistykset ovat merkinneet Liiton
jäsenrekisteriin. Uutiskirjeessä kerrotaan Akateemisten Naisten ajankohtaisista tapahtumista sekä
nostetaan esiin ajankohtaisia uutisotsikoita koulutuksesta ja tasa-arvosta.
Vuoden 2014 aikana uutiskirjeen formaattia muokattiin tekemällä siitä sisällöltään tiiviimpi. Samalla
ruotsinkielistä viestintää lisättiin. Uutiskirjeestä ohjattiin lukijat linkkien avulla Liiton verkkosivuille ja
blogiin.
Kaksikielisen uutiskirjeen graafinen ilme uudistetaan viimeistään 2016.
Verkkosivut
Liiton viestintäkomitea uudisti Liiton verkkosivut yhdessä Visuviestinnän ja Server siden kanssa.
Uudistuksella tavoiteltiin aikaisempaa energisempää ilmettä sekä selkeämpää sivustorakennetta.
Uudet sivut avattiin marraskuussa 2014 ja niistä saatiin heti myönteistä palautetta jäsenistöltä.
Liiton verkkosivuilla tiedotetaan Akateemisten Naisten ajankohtaisista tapahtumista sekä esitellään
järjestön toimintaa ja historiaa. Edelleen verkkosivuille on koottu tutkittua tietoa ja ajankohtaisia
uutisotsikoita koulutuksesta ja tasa-arvosta.
Salasanalla suojatuilla Jäsensivuilta löytyvät Liiton hallituksen ja toimikuntien muistiot sekä Liiton
viralliset dokumentit.
Sosiaalinen media: Facebook ja Twitter
Facebookissa Liittoa seurasi vuonna 2014 runsaat 270 henkilöä, joista suurin osa on Akateemisten
Naisten jäseniä. Vuoden aikana Liitto viestitti päivittäin Twitterissä ja keräsi nopeasti miltei
kolmensadan seuraajan joukon, joka koostuu toimittajista, virkamiehistä sekä kansalaisjärjestöjen
edustajista. Parhaimmillaan Liiton yksittäinen ”twiitti” tavoitti uudelleenjakojen ansiosta 60 000
ihmistä.
Lausunnot, tiedotteet ja kannanotot
06.02.2014 Tyttöjen silpomiselle on sanottava ehdoton ei: Yhteinen kannanotto Plan Suomen kanssa
naisten ympärileikkauksia vastaan (julkaistu Helsingin Sanomissa 6.2.2014).
05.02.2014 Lausunto lukion tuntijakouudistuksesta: Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion
tuntijakouudistuksesta.
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20.04.2014 Opetus- ja terveydenhuoltohenkilöstö koulutettava tunnistamaan
ihmisoikeusrikkomukset: Lausunto ulkoasiainministeriölle Ihmisoikeusselonteosta.
20.03.2014 Tyttöjen koulutuksen laatuun on panostettava: Lausunto ulkoasianministeriölle Suomen
näkemyspaperista koskien vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen agendaa.
20.02.2014 Lausunto Pekingin julistuksen toimeenpanosta Suomessa: Lausunto
ulkoasianministeriölle naisten asemaa käsittelevän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995)
toimeenpanosta Suomessa.
15.05.2014 Akateemisten Naisten eurovaaliteesit: Kirje suomalaisille eurovaaliehdokkaille tasaarvoajattelun valtavirtaistamisen tärkeydestä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa.
Kirjeessä korostettiin seuraavia seikkoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EU:n tulee ottaa naiset mukaan Euroopan Unionin päätöksentekoelimiin.
EU:n tulee valvoa, että jäsenmaat pitävät kiinni yhteisistä tasa-arvovelvoitteista.
EU:n tulee purkaa opiskelualojen ja ammattien sukupuolittumista.
EU:ssa tulee saada koulutustasoa vastaavaa työtä, palkkaa ja eläkettä.
EU:n tulee edistää työn ja perheen yhteensovittamista.
EU:n tulee tukea maahanmuuttajanaisten kouluttautumista ja kotoutumista.

14.11.2014 Kansainvälinen selvitys: Myös korkeasti koulutetut naiset joutuvat perheväkivallan
uhreiksi: Liiton Domestic Violence Met by Educated Women -hankeen tiedote Kajaanissa pidetystä
seminaarista.
15.11.2014 Akateemiset naiset vaativat TE-toimistoilta yhdenmukaisuutta: vapaaehtoistoiminta ei
saa vaikuttaa työttömyysturvaan: Liiton vuosikokouksen kannanotto selkeiden ja yhdenmukaisten
ohjeistusten puolesta.
Kannanotto lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriöön sekä TE-toimistoille. Liitto korosti
kannanotossaan, että aktiivinen harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ei estä, vaan tukee työllistymistä.
Järjestöjen luottamustoimissa harjoitetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, monipuolistetaan
ansioluetteloa ja luodaan hyödyllisiä kontakteja. Aktiivinen vapaaehtoinen on vireä ja hyvin
verkostoitunut työnhakija. Vapaaehtoistoiminta myös joustaa eikä estä päivittäistä aktiivista
työnhakua. Poliittisilta päättäjiltä Liitto toivoo nykyistä laaja-alaisempaa ymmärrystä
vapaaehtoistoiminnan merkityksestä yksilön hyvinvoinnille ja työllistymiselle.
Toiminta muissa kansalaisjärjestöissä
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911
perustettu, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja
yhteistyöfoorumi. NJKL:ään kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.
Toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset säätiöt ja rahastot sekä jäsenjärjestöt.
NJKL tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja tarjoaa asiantuntijoita lainvalmistelutyöhön.
Akateemiset Naiset osallistuivat kuluneena vuonna aktiivisesti NJKL:n vaikuttamistyöhön: Liitto oli
mukana kokoamassa NJKL:n hallitusohjelmatavoitteita vuosille 2015 - 2019 sekä osallistui Peking+20-
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rinnakkaisraportin tekoon ja julkistamistilaisuuteen. Lisäksi Porin Akateemiset Naiset ry. esitteli
toimintaansa ja Luetaan yhdessä -verkostoa NJKL:n kanssa Porin SuomiAreenalla 16. - 18.7.2014.
Liiton edustajina NJKL:n kevät- ja syyskokouksessa toimivat Liiton I varapuheenjohtaja Siv Dahlin
Jansson ja II varapuheenjohtaja Liisa Luomanen.
Syksyllä 2014 Liiton edustaja, VTM Satu Keiski-Toni (Helsingin Akateemiset Naiset ry.) valittiin NJKL:n
hallitukseen, mikä lisää entisestään Liiton vaikuttamismahdollisuuksia naisjärjestöjen
kattojärjestössä.
Suomen UN Women
YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja. Suomen
UN Women – Finlands UN Women ry on yksi UN Womenin kansallisista komiteoista. Kansalliset
komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja
konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi
kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Liiton edustajina Suomen UN Womenin kevät- ja syyskokouksessa toimi kansainvälisten asioiden
koordinaattori (CIR) Marja Liisa Toivanen ja hänen varahenkilönään Auli Ojala.
Suomen 1325-verkosto
Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja
tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita ja yksittäisiä asiantuntijoita. Verkoston
toimintaa koordinoi ja hallinnoi Suomen UN Women.
Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha
ja turvallisuus” ja tätä tukevien päätöslauselmien toimeenpanoa Suomessa ja suomalaisten
toimijoiden keskuudessa. Verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman
toteuttamista, tiedottaa 1325-aihepiiriin liittyvistä asioista, järjestää seminaareja ja osallistuu
julkiseen kriisinhallintaa koskevaan keskusteluun sekä pitää kiinteästi yhteyttä muiden maiden
vastaaviin verkostoihin ja tahoihin. Lisäksi verkosto rahoittaa ja tilaa tarpeen mukaan ajankohtaisia,
rajattuja, 1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä ja
raportteja.
Liiton edustajana Suomen 1325-verkoston kokouksissa toimi kansainvälisten asioiden koordinaattori
(CIR) Marja Liisa Toivanen. Verkoston puheenjohtajana toimii Liiton puheenjohtaja, professori
Helena Ranta.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
International Federation of University Women
Akateemisilla Naisilla on edustus YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa, kansainvälisessä
työjärjestö ILOssa sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOssa. Maailmanjärjestömme
International Federation of University Womenin (IFUW) edustajat ovat vapaaehtoisina toimivia
maajärjestöjen jäseniä, jotka asuvat lähellä YK:n toimipaikkoja Keski-Euroopassa ja New Yorkissa. YKjärjestöjen lisäksi maailmanjärjestömme edustajat pääsevät joihinkin maailmankauppajärjestö
WTOn kokouksiin. Lisäksi Geneven tiimimme seuraa ihmisoikeusneuvoston (Human Rights Council)
toimintaa.

11

Edustajillamme on omat vastuualueensa, joista he raportoivat GWI:lle. Esimerkiksi UNESCOn
seuranta on Pariisissa jaettu mm. aikuiskoulutukseen, Koulutus kaikille – ja teknologia ja
luonnontieteet (STEM) -teemoihin.
Akateemisilla Naisilla on sananvaltaa myös New Yorkissa, jossa toimii kaksi naisten kannalta hyvin
merkittävää YK-toimijaa, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista ajava CEDAW (Committee on the
Elimination of Discrimination against Women) sekä naisten asemaa käsittelevä CSW (Commission on
the Status of Women). CSW:n vuosittainen kokous kerää New Yorkiin valtioiden ja
kansalaisjärjestöjen delegaatioita. CSW-kokouksen yhteydessä järjestetään myös jokavuotinen Helvi
Sipilä-seminaari, jonka idea syntyi Liitossa miltei kymmenen vuotta sitten.
Akateemisten Naisten edustajat seuraavat YK:n toimielimiä, kirjoittavat IFUW :n verkkosivuilla
julkaistavia raportteja ja ennen kaikkea pyrkivät ajamaan Akateemisille Naisille tärkeitä asioita
YK:ssa. Myös jokaisella Akateemisten Naisten jäsenellä on näin ollen mahdollisuus vaikuttaa suoraan
globaaliin tasa-arvo- ja koulutuspolitiikkaan. Kuka tahansa jäsenistämme voi ottaa yhteyttä YKedustajiimme ja pyytää heitä kiinnittämään huomiota toivomaansa kysymykseen YK:ssa.
Lisätietoja saat IFUW:n vuosikertomuksesta sekä osoitteesta www.graduatewomen.org
University Women of Europe
University Women of Europe (UWE) perustettiin vuonna 1981 edistämään Akateemisten Naisten
tavoitteita Euroopassa. UWE on yksi Akateemisten Naisten maailmanjärjestön IFUW:n alueellisista
verkostoista. UWE:n jäseninä on yli 20 maajärjestöä, ja järjestö toimii yhteistyössä Euroopan
enuvoston European Women’s Lobby -järjestön kanssa.
Vuonna 2014 Liiton keskushallituksen jäsen, FT Auli Ojala toimi UWE:n rahastonhoitajana ja edusti
Liittoa UWE:n vuosikokouksessa syyskuussa.
Lisätietoja saat osoitteesta https://uweboard.wordpress.com/

6. TALOUSKERTOMUS
Liiton talous 2014
Liiton tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2014 alijäämää -2 143,84 €. Alijäämää selittävät kansainväliset
matkakulut sekä Liiton kotisivujen uudistus, jotka ylittivät edellisvuonna laaditun talousarvion.
Lisäksi alijäämässä näkyvät ennakoitua suuremmiksi muodostuneet arvopapereiden
arvonalennukset, jotka ovat tiedossa vasta vuoden viimeisenä pörssipäivänä. Jäsenmaksutuottoja
kertyi 31 120 €.
Liiton nimikkorahasto Suomen Kulttuurirahastossa
Rahaston nimi n Akateemisten Naisten Liitto rahasto ja se kuuluu nimikkorahastona Suomen
Kulttuurirahastoon (SKR). Rahasto perustuu Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga
Akademikers Förbund ry:n lokakuussa 2007 tekemään lahjoitukseen, joka koostuu suurimmaksi
osaksi FM Anna-Liisa Oksasen testamentissaan Liitolle määräämästä omaisuudesta.
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Lahjoitettuun asuinhuoneistoon oli lahjoituksen tekohetken asukkaalla elinikäinen käyttö- ja
hallintaoikeus. Asukkaan menehdyttyä SKR vuokrasi huoneiston. Kun vuokratuotot kertyvät riittävän
korkeiksi, Liiton nimikkorahastosta ryhdytään myöntämään apurahoja naistutkijoille ja nuorten
akateemisten naisten jatko-opintojen tukemiseen.
Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE)
Vanhainkotirahaston varoista osa on tällä hetkellä sijoitettu yhteen Espoon ja viiteen Helsingissä
sijaitsevaan sijoitusasuntoon sekä yhteen syksyllä 2012 Vantaan Foibesta hankittuun
palveluasuntoon. Muut varat on sijoitettu arvopapereihin, jota salkkua hoitaa Nordea Private
Banking.
Vanhainkotirahaston tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2014 alijäämää -1 003,79 €. Alijäämää selittää
rahaston omistuksessa olevien huoneistojen rahoituslainaosuudet, yhtiövastikkeet sekä
vuokralaisten vaihtumisesta johtuneet vuokratuoton menetykset, jotka kaikki osoittautuivat
edellisvuoden ennakoitua suuremmiksi. Lisäksi asiamiehen palkkauskulut kasvoivat edellisvuodesta
työsuhteen muututtua kokopäiväiseksi vuoden 2014 alusta.
Luetaan yhdessä ja Auroras
Luetaan yhdessä -verkosto on saanut toimintaansa tukea Suomen Kulttuurirahastolta vuosina 2011 2014. Lisäksi syksyllä 2014 verkosto sai rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Verkosto toimi 25
paikkakunnalla 81 ryhmässä, joilla oli 428 opettajaa ja opiskelijoita 1624.
Kulttuurirahaston 2013 myöntämästä tuesta nostettiin 55 000 € vuonna 2014. Lisäksi työ- ja
elinkeinoministeriön myöntämä tuki oli 52 000 €. Verkosto sai myös Opetushallituksen rahoittamalta
Tomako-hankkeelta toimintaansa 2000 euroa ja edelliseltä vuodelta säästyi vuoden 2014 toimintaan
20 487 €. Vuoden kustannukset yhtä opiskelijaa kohden olivat 62,00 € (2013 / 80,50 €), joka sisältää
myös opiskelijoille hankittavat oppikirjat.
Luetaan yhdessä -verkoston osana toimii myös Auroras-verkosto, korkeakoulutettujen suomalaisten
ja maahan muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö. Seminaarimuotoista toimintaa
toteutetaan viidellä paikkakunnalla. Auroras-verkoston vuoden 2014 kulut olivat 2 853 €.

7. HALLINTO
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtaja
Dosentti MMT Ritva-Liisa Karvetti, 1997
Kunniajäsenet
VTM Sirkka-Liisa Hollmén, 1997
Valtioneuvos Riitta Uosukainen, 1997
Professori Raija Sollamo, 2003
FM Riittamaija von Weissenberg-Hartiala, 2014
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Keskushallitus
Liiton hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna kymmenen kertaa. Kokouksista neljä järjestettiin
sähköpostitse.
Toimikaudet Läsnäolo kokouksissa
Puheenjohtaja
Professori Helena Ranta
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

2013 -

9

I varapuheenjohtaja
PM Siv Dahlin Jansson
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

2012 – 2014

9

II varapuheenjohtaja
FM, Luk Liisa Luomanen
Porin Akateemiset Naiset ry.

2014 -

10

Kansainvälisten suhteiden koordinaattori (CIR, CER)
FM Marja Liisa Toivanen
Vantaan Akateemiset Naiset ry.

2010 -

10

Sihteeri
VTM, KM Marja-Leena Ruostesaari
Salon Akateemiset Naiset ry.

2014 -

6

Sekreterare
EM Britta Brunström
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

2012 - 2014

4

FT Stiina Hänninen
Tampereen Akateemiset Naiset ry.

2014

4

FT, KL Auli Ojala
Tampereen Akateemiset Naiset ry.

2012 – 2014

8

YTM, KM Armi Saari
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

2014 -

7

YTM, HUK Mirja Saarni
Tampereen Akateemiset Naiset ry.

2010 -

9

FM Marjatta Sala
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

2014 -

8

Professori Jaana Tähtinen
Oulun Akateemiset naiset ry.

2012 – 2014

8

14

Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja
KL, VN Sirkka Oksanen
Vantaan Akateemiset Naiset ry.

2011 – 2014

10

Kummivierailut ja edustukset




















18.2.2014 Jaana Tähtinen vieraili kummiyhdistyksensä Oulun Akateemiset Naiset
ry:n kokouksessa
28.2.2014 Siv Dahlin Jansson edusti Liittoa Suomen Naisyhdistyksen 130vuotisjuhlassa
18.3.2014 Marja Liisa Toivanen vieraili Oulun paikallisyhdistyksessä
25.3.2014 Marja Liisa Toivanen vieraili Rauman paikallisyhdistyksessä
11.4.2014 Liisa Luomanen edusti Liittoa Tekla Hultin -seminaarissa
24.4.2014 Siv Dahlin Jansson, Pirkko Saavalainen ja Marja Liisa Toivanen vierailivat
oikeusministeri Henrikssonin luona
25.4.2014 Jaana Tähtinen vieraili kummiyhdistyksensä Oulun Akateemiset Naiset
ry:n kokouksessa
14.5.2014 Luetaan yhdessä -verkoston rahoitustyöryhmästä Mirja Saarni, Ulla
Salonen ja Henna-Maija Syrjälä vierailivat työ- ja elinkeinoministeriössä
9.9.2014 Liisa Luomanen ja Marja Liisa Toivanen edustivat Liittoa Naisjärjestöjen
Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuoren vastaanotolla
12.9.2014 Marja Liisa Toivanen edusti Liittoa naistutkimuksen ensimmäisen
professorin ja Liiton kunniajäsenen Päivi Setälän (1943 – 2014) muistoseminaarissa
23.9.2014 Marja Liisa Toivanen vieraili Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n
jäsenillassa ja kertoi Liiton kansainvälisestä toiminnasta
2.10.2014 Siv Dahlin Jansson edusti Liittoa Suomen CEDAW-raportin
arviointiseminaarissa
4.11.2014 Helena Ranta vieraili Kuopion Akateemiset Naiset ry:n tapahtumassa
11.11.2014 Helena Ranta vieraili Oulun Akateemiset Naiset ry:n tapahtumassa
17.11.2014 Helena Ranta vieraili Lahden Akateemiset Naiset ry:n tapahtumassa
22.11.2014 Helena Ranta vieraili Luetaan yhdessä -verkoston 10-vuotisseminaarissa
9.12.2014 Helena Ranta ja Marja Liisa Toivanen edustivat Liittoa Gender in
Peacebuilding -seminaarissa

Toimikunnat ja komiteat
Toimikuntiin pyydettiin syksyllä 2013 kustakin paikallisyhdistyksestä yksi edustaja. Lisäksi
keskushallitus kutsui jäsenistöstä toimikuntiin asiantuntijajäseniä.
Jäsentoimikunta
Pj. Marjatta Sala (Espoo-Kauniainen), Sirkka Oksanen (Vantaa), Anne Ahkola-Lehtinen (Salo), Piisa
Luukka (Espoo-Kauniainen), Gun Ahlfors (Helsingfors), Helena Hallanoro (Turku), Aune Kariluoto
(Kajaani, varalla Jonna Jäntti (Kuopio) ja Anu Wulff (Kuopio), Anneli Karhunen (Vantaa), Silja Remes
(Helsinki)
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Kansainvälisten asioiden komitea
Pj. Marja Liisa Toivanen (Vantaa), Helena Hiila-O’Brien (Helsinki), Annemai Lindström (EspooKauniainen), Siv Dahlin Jansson (Helsingfors), Aino Mansikkamäki (Turku), Heidi Pihlatie (EspooKauniainen), Auli Ojala (Tampere)
Luetaan yhdessä -ohjausryhmä
Liitto: Pj. Mirja Saarni (Tampere), Sinikka Koskinen (Lahti), Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa), Marja
Liisa Toivanen (Vantaa)
Suomen UN Women: Hilkka Vuorensivu
Zonta Int.: Elise Hiidenuhma-Kivelä ja Ulla Salonen
Työvaliokunta (henkilöstöasiat)
Pj. Helena Ranta (Helsingfors), Britta Brunström (Åboland), Siv Dahlin Jansson (Helsingfors) , Liisa
Luomanen (Pori), rahastonhoitaja Sirkka Oksanen (Vantaa)
Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta
Pj. Helena Ranta (Helsingfors), Aura Laento (Heinola), Kirsi Lehtinen-Niemi (Helsinki), Merja Nurmi
(Tampere), Armi Saari (Kajaani), Leena Tuohiniemi (Espoo-Kauniainen), rahastonhoitaja Sirkka
Oksanen (Vantaa) ja asiamies Susanna Sulkunen
Viestintäkomitea
Pj. Satu Keiski-Toni (Helsinki), Merit Förars (Helsingfors), Tiina Junttila (Helsinki), Eila Puhakka
(Turku), Hely Raivola (Tampere), Marja-Leena Ruostesaari (Salo), Jaana Tähtinen (Oulu), asiamies
Susanna Sulkunen
Toimikuntien toiminta
Jäsentoimikunta kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Toimikunta ideoi ja suunnitteli Liiton ja
paikallisyhdistysten välisen vuoropuhelun kehittämistä. Toimikunta laati paikallisyhdistysten
käyttöön eroilmoituslomakkeen, jonka avulla yhdistystoiminnan jättäviltä voidaan kerätä palautetta
toiminnan kehittämiseksi.
Kansainvälisten asioiden komitea kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Komitea ideoi ja suunnitteli
Liiton kansainvälistä toimintaa, mukaan lukien New Yorkissa pidetyn Helvi Sipilä - ja Helsingissä
pidetyn Ihmiskauppa ei ole satua -seminaarit sekä valmisteli Liiton lausuntoja muun muassa vuoden
2015 jälkeisistä kehitystavoitteista.
Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä kokoontui vuonna neljä kertaa. Ohjausryhmä suunnitteli
ja vastasi verkoston kymmenvuotisjuhlavuoden ohjelmasta. Ohjausryhmä kehitti edelleen verkoston
toimintaa yhdessä verkoston projektipäällikön kanssa.
Henkilöstöasioista vastaava työvaliokunta ei kokoontunut vuonna 2014.
Vanhainkotirahaston hoitokunta kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Hoitokunta kehittää yhdessä
asiamiehen kanssa rahaston sijoitus- ja vuokraustoimintaa sekä tukee ja valvoo asiamiehen työtä.
Asiamies raportoi hoitokunnalle sijoitus- ja vuokraustoiminnassa tapahtuneista muutoksista sekä
esittää hoitokunnalle ja keskushallitukselle rahastonhoidossa tarpeellisia muutoksia. Vuonna 2014
hoitokunnassa käynnistettiin selvitystyö palveluasuntoihin sijoittamisesta ja kartoitettiin olemassa
olevia palveluasuntomarkkinoita. Edelleen hoitokunta alkoi valmistella pitkän aikavälin dokumenttia
rahastonhoidon toimintaperiaatteista. Työ jatkuu vuonna 2015. Lisäksi hoitokunta arvioi Liiton
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jäsenistöltä saapuneista KYLE:n vuosituotto-osuuden käyttökohde-ehdotuksista ja laati niistä
lausunnon keskushallitukselle.
Viestintäkomitea kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa. Komitea viimeisteli Liiton uuden
viestintästrategian vuosille 2014 – 2017, laati vuoden 2014 viestintäsuunnitelman, osallistui Liiton
eurovaaliteesien kokoamiseen sekä vuosikokouksen julkilausuman tekoon. Komitean suurin työ oli
Liiton kotisivujen uudistaminen yhdessä Visuviestinnän ja Server siden kanssa.
Vuosikokous
Liiton vuosikokousviikonloppu 14. – 16.11.2014 järjestettiin Scandic Hotel Kajanuksessa Kajaaninjoen
rannalla. Viikonlopun avasi seminaari koulutettujen naisten kohtaamasta perheväkivallasta.
Seminaari oli osa Liiton aloitteesta käynnistettyä Grundtvig-oppimiskumppanuushanketta "Domestic
Violence Met by Educated Women". Kaksivuotisessa hankkeessa on mukana Suomen lisäksi useita
eurooppalaisia maita. Seminaarissa puhuivat HTM Helena Aaltonen, emerita professori Raija Sollamo
sekä VTT Sanna Saksela-Bergholm. Seminaariin osallistui runsaat 50 naista.
Lauantaina vuosikokouksessa Liiton I varapuheenjohtajaksi valittiin FM Liisa Luomanen (Porin
Akateemiset Naiset ry.) ja II varapuheenjohtajaksi VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaan
Akateemiset Naiset ry.). Lisäksi Liiton hallitukseen valittiin VTM Helena Hiila-O’Brien (Helsingin
Akateemiset Naiset ry.), FM Hely Raivola (Tampereen Akateemiset Naiset ry.), VT, OTK Marita Salo
(Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) ja PM Inger Wirén (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors
r.f.).
Liiton vuosikokouksessa hyväksyttiin myös Liiton uusi tasa-arvosuunnitelma sekä Digiajan arjen
taidot -hanke, jonka pilottivaihe toteutetaan vuonna 2015. Vuosikokouksessa todettiin myös, että
Akateemisten Naisten tulee edistää naisehdokkaiden läpimenoa kevään 2015 eduskuntavaaleissa.
Edelleen keskusteltiin Liiton taloustilanteesta ja kansainvälisen jäsenmaksun rasitteesta Liiton ja
paikallisyhdistysten taloudelle.
Lauantai-illan vastaanotto pidettiin Kajaanin Raatihuoneella ja illallinen ravintola Siriuksessa lähellä
kokoushotellia. Sunnuntaiaamupäivänä kokousvieraita hellittiin vielä kiertoajelulla, jolla pääsi
tutustumaan Kajaanin historiallisiin kohteisiin ennen kotiinlähtöä.
Vuoden 2015 vuosikokousta emännöi Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja
Varalla

KHT Hannele Stenmark (BDO Oy)
KHT André Kumlander (BDO Oy)

Varsinainen toiminnantarkastaja

FM Elina Piki (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset
ry.)
HTM Kirsti Heikkilä 8Lahden Akateemiset Naiset ry.)

Varalla
Liiton toimisto ja työntekijät

Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki.
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Liiton asiamiehenä toimii FL Susanna Sulkunen. Luetaan yhdessä - ja Auroras-verkostoista vastaa
projektipäällikkö, YTM Henna-Maija Syrjälä.
Työterveyspalvelut ostettiin vuonna 2014 Terveystalolta.
Toimiston siivouksesta vastasi Helsingin Toimistosiivous.
Taloushallinnon palvelut ostettiin Necarex Oy:ltä.

8. PAIKALLISYHDISTYKSET
Tapahtumat
Akateemisten Naisten 20 paikallisyhdistyksissä järjestettiin vuonna 2014 miltei 300
jäsentapahtumaa. Näistä lähes puolet oli asiantuntijaluentoja. Kulttuuririentoja jäsentapahtumista
oli noin kolmannes ja loput erilaisia verkostoitumistapahtumia sekä yritysvierailuja.
Keskimäärin Akateemisten Naisten paikallisyhdistykset järjestävät kymmenkunta jäsentapahtumaa
vuodessa. Turun Akateemisissa Naisissa yhdistyksen vireä kerhotoiminta nostaa vuosittaisten
jäsentapahtumien määrän jopa yli kolmenkymmenen.
Jäsenmäärien kehitys
Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksiä oli vuonna 2014 kaksikymmentä ja jäsenmäärä 1040.
Laskua edellisvuodesta 27 jäsentä. Laskun taustalla oli Valkeakosken paikallisyhdistyksen lakkautus
joulukuussa 2013.
Espoo-Kauniainen
Heinola
Helsingfors
Helsinki
Huittinen
Hyvinkää
Jyväskylä
Kajaani
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Pori
Rauma
Salo
Tampere
Turku
Vantaa
Vasa
Åboland
Liiton henkilöjäsenet

68
21
122
69
8
63
11
71
21
48
26
34
30
51
33
62
147
36
63
54
2

Paikallisyhdistysten toimintakertomukset julkaistaan erilliskoontina Liiton Jäsensivuilla.
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