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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
VANHAN JA UUDEN hallituksen yhteiskokous helmikuun
alussa pidettiin poikkeuksellisesti luonani Raaseporissa, ja
järjestely osoittautui todella onnistuneeksi. Kiitos kaikille
hallitusjäsenille ja erityisesti pitkänmatkalaisille.
Haluan jakaa jo tässä vaiheessa kanssanne tiedon,
että jätän Liiton puheenjohtajan tehtävän tämän vuoden
lopussa. Kolme vuotta SANL-FKAF:n hallituksessa on ollut mielenkiintoista ja rikastuttavaa, mutta järjestömme
ulkoisen kuvan kannalta pidän tärkeänä pientä ”nuorennusleikkausta”. Siksipä vetoankin teihin kaikkiin, että aloitamme mahdollisten puheenjohtajakandidaattien etsimisen nyt. Toimiston, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston ja
Luetaan yhdessä - Vi läser tillasammans - verkoston piirissä toteutetut uudistukset ovat merkittävästi vähentäneet
luottamushenkilöiden työtaakkaa, ja pääsemme suunnittelemaan toimintaa jäsenistön hyväksi.
Kansainvälinen kattojärjestömme, International Federation of University Women (www.ifuw.org), on aktivoiHelena Ranta. Kuva: Maria Jain.
tunut ja erityisen hyvänä pidän IFUW:n verkkoseminaareja, joiden kautta saa erittäin ajantasaista tietoa meille
tärkeistä asioista. Selvitämme tällä hetkellä mahdollisuuksia hakea ulkoasianministeriöltä kehitysyhteistyömäärärahoja erityisesti opettajien koulutusprojektiin. Hakemuksen valmistelu ja käsittely UM:ssa ovat aikaa vieviä, mutta Akateemisilla Naisilla on annettavaa tällä alueella kansainvälisesti.
Kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä nostetaan maaliskuussa esille Helvi Sipilän
merkitys, sillä hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Helvi Sipiläluennon Helsingin yliopistossa pitää hänen poikansa professori Jorma Sipilä. Helvi Sipilä
on esillä myös 12.3., jolloin Liitto järjestää neljän muun suomalaisen naisjärjestön kanssa
vuosittaisen Helvi Sipilä -seminaarin YK:n CSW-kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Lisäk-
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si Zonta Piiri 20 on pyytänyt meitä osallistumaan lokakuussa pidettävän seminaarin suunnitteluun, jossa tarkastellaan Helvin merkitystä politiikassa. Hänhän oli ensimmäinen naisehdokas presidentinvaaleissa vuonna 1982. Vi kommer att hylla Helvi och hennes arbete
på många sätt i år. Hon är värd detta och står som förebild för oss alla. Vi kan visa, att ”kvinnor kan”.
Tämä puheenjohtajaviesti tulee jälleen Kosovosta, jossa olen kahden viikon komennuksella. Kanssani työskentelee kolme nuorta akateemista naista, jotka saavat näin kokemusta konfliktin jälkeisestä todellisuudesta. Samalla he voivat verrata omia koulutusmahdollisuuksiaan täkäläisten kollegojensa, sekä miesten että naisten, karuihin olosuhteisiin.
Parhain terveisin keväisestä Pristinasta, med vänliga hälsningar

Helena Ranta

Liiton toimiston terveiset
LIITON VUOSITTAINEN JÄSENKYSELY järjestetään huhtikuussa ja jäsenistölle lähetetään
siihen osallistumiskutsu sähköpostitse. Linkki sähköisesti toteuttavaan kyselyyn julkaistaan myös Liiton kotisivuilla. Tuttuun tapaan kyselyssä voi antaa kehittämisideoita Liitolle
sekä paikallisyhdistyksille. Liiton kotisivut http://akateemisetnaiset.fi uudistettiin loppuvuodesta 2014. Käy tutustumassa!
Löydät kotisivuiltamme myös kansalaisjärjestöjen Peking+20-rinnakkaisraportin,
joka luovutettiin valtionhallinnon edustajille Sosiaali- ja terveysministeriön seminaarissa
27.2.2015. SANL-FKAF kertoi raportin Naiset ja koulutus -osiossa maahanmuuttajien koulutuksesta sekä ihmisoikeuksista opetussuunnitelmissa.
Liiton toimikuntatyöskentely on jälleen alkanut. Jäsentoimikunnassa pohditaan tänä
vuonna paikallisyhdistysten tapahtumatarjonnan kehittämistä ja viestintäkomiteassa kehitetään Liiton jäsenpalveluja. Kiinnostavaa on myös nähdä, mitä Digiajan arjen taidot –
projektiryhmä saa tänä vuonna aikaan, kun se suunnittelee jäsenistöllemme atk-taitojen
tukihanketta. Löydät toimikuntien kokousmuistiot kotisivujemme Jäsensivuilta. Salasana
on vanha tuttu, joka on kerrottu jäsenistölle sähköpostitse lähetetyissä Liiton uutiskirjeissä.
Också i år kommer all SANL-FKAF’s viktigaste information, som till exempel möteskallelse till Förbundets årsmöte att publiceras båda på finska och svenska i Förbundets Nyhetsbrev och Minerva. 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 5 maj.

Susanna Sulkunen
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Tule mukaan hallitustyöskentelyyn!
OLETKO KIINNOSTUNUT JÄRJESTÖTOIMINNAN kehittämisestä? Haluatko kerryttää talous- tai viestintäosaamistasi, luoda kansainvälisiä yhteyksiä tai hankkia esimieskokemusta? Onko sinulla aikaa ja energiaa sitoutua harrastukseen, jossa voit hyödyntää osaamistasi ja toimia muiden hyväksi?
Vuosikokouksessa 2015 valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja ja kolme hallitusjäsentä. Erovuorossa tänä vuonna ovat Helena Ranta (Helsingfors), Armi Saari (Kajaani), Mirja
Saarni (Tampere) ja Marja Liisa Toivanen (Vantaa). Paikallisyhdistyksiltä toivotaan ehdokasnimeämisiä 15.8.2015 mennessä.

Tule mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!
Är du intresserad av förtroendeuppdrag där du kan påverka och samtidigt hjälpa dina
medsystrar? Behöver du utvidga och komplettera din meritförteckning? Vill du skaffa dig
mer kunskap och kompetens inom ekonomi, skapa internationella kontakter eller samla
chefserfarenhet?
På Förbundets årsmöte 2015 väljs ny ordförande och tre centralstyrelsesmedlemmar. I år slutar i centralstyrelse Helena Ranta (Helsingfors), Armi Saari (Kajana), Mirja Saarni (Tammerfors) och Marja Liisa Toivanen (Vanda). Sista dag för lokalföreningarna att
nominera sina kandidater är den 15 augusti 2015.

Kom med – samverka, nätverka, påverka!

Kutsukaa yhdistyskumminne kylään
LIITON HALLITUSJÄSENET KÄYVÄT mielellään kummiyhdistyksissä kertomassa Liiton
toiminnasta. Tarjoattehan pitkänmatkalaiselle tarvittaessa yöpymispaikan kotimajoituksessa.
Espoo-Kauniainen: Marjatta Sala ja Marita Salo
Heinola, Lahti ja Lappeenranta: Aura Laento
Helsingfors, Vasa, Åboland: Inger Wirén
Helsinki: Helena Hiila-O’Brien
Huittinen, Pori ja Rauma: Liisa Luomanen
Hyvinkää: Marja Liisa Toivanen
Jyväskylä, Tampere: Hely Raivola ja Mirja Saarni
Kajaani, Kuopio ja Oulu: Armi Saari
Turku, Salo: Marja-Leena Ruostesaari
Vantaa: Terhi Nieminen-Mäkynen
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Liiton komiteat ja toimikunnat 2015
Digiajan arjen taidot -projektiryhmä

Jonna Jäntti (Kuopio), Kirsi Kari (Rauma), Hely Raivola (Tampere), Liisa Saarelainen (Helsinki), Anu Wulff (Kuopio). Sihteerinä asiamies Susanna Sulkunen.

Jäsentoimikunta

Helena Ranta (Helsingfors, helena.ranta[a]helsinki.fi), Piisa Luukka (Espoo-Kauniainen),
Hely Raivola (Tampere), Armi Saari (Kajaani), Marjatta Sala (Espoo-Kauniainen), Tuula Uurtio (Helsinki)

Kansainvälisten asioiden komitea

Marita Salo (Espoo-Kauniainen, maritasalo123[a]gmail.com), Helena Hiila-O’Brien (Helsinki), Jaana Järvinen (Espoo-Kauniainen), Liisa Kiianlinna (Kuopio), Kirsi Nickels (Hyvinkää),
Auli Ojala (Tampere), Heidi Pihlatie (Espoo-Kauniainen), Marjatta Ruska (Salo), Taina Thureson (Helsinki), Marja Liisa Toivanen (Vantaa), Niini Vartia-Paukku (Helsinki), Kristina Virkola (Helsingfors), Inger Wirén (Helsingfors)

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä

SANL-FKAF: Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa, terhi.makynen[a]kolumbus.fi), Kirsi Eneberg (Vaasa), Sinikka Koskinen (Lahti)
Zonta Int.: Elise Hiidenuhma-Kivelä ja Ulla Salonen

Työvaliokunta

Helena Ranta (Helsingfors, helena.ranta[a]helsinki.fi), Liisa Luomanen (Pori), Terhi Nieminen-Mäkynen, rahastonhoitaja Aura Laento (Heinola)

Vanhainkotirahaston hoitokunta

Helena Ranta (Helsingfors, helena.ranta[a]helsinki.fi), rahastonhoitaja Aura Laento, Merja Nurmi (Tampere), Sirkka Oksanen (Vantaa), Pirjo Rantaniemi (Espoo-Kauniainen), Mirja
Saarni (Tampere). Sihteerinä asiamies Susanna Sulkunen.

Viestintäkomitea

Satu Keiski-Toni (Helsinki, satu.keiski-toni[a]kolumbus.fi), Anne Ahkola-Lehtinen (Salo),
Merit Förars (Helsingfors), Jonna Jäntti (Kuopio), Kirsi Kausamo (Helsinki), Päivi Palonen
(Tampere), Marja-Leena Ruostesaari (Salo), Tiina Suvanto (Helsinki). Sihteerinä asiamies
Susanna Sulkunen.
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New York 12.3.2015: Gender, Power & Economy
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 Laurenilta. Liiton yhteistyökumppaneina
järjestelyissä toimivat Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry,
NNKY-liitto sekä Suomen UN Women.
Maaliskuussa 2015 seminaari järjestetään jo kymmenettä kertaa. Seminaarin puhujiksi ovat lupautuneet Tricia Gideon NNKY Maailmanliitosta, FT Päivi Mattila Ihmisokeusliitosta ja tohtori Gloria Raminez Meksikon Akateemisista Naisista.
Useimmat CSW-kokouksen oheistapahtumista ovat kaikille avoimia, kansalaisjärjestöjen järjestämiä tapahtumia. Viralliseen CSW-kokoukseen kansalaisjärjestöjen edustajat
pääsevät mukaan ainoastaan jäsenvaltioiden tai ECOSOCin delegaatioissa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto on osallistunut CSW-kokouksiin Akateemisten Naisten maailmanjärjestön (International Federation of University Women, IFUW) kokousdelegaatioissa.
Vuonna 2015 Liittoa kokouksessa edustaa kansainvälisten asioiden komitean jäsen Niini
Vartia-Paukku.

10th International Helvi Sipilä Seminar; Gender, Power and Economy
UN CSW-59 Thursday, March 12, 2015
3 – 4.15 pm Conference Room 11, General Assembly Building (GA)
Opening remarks
Jani Toivola, Member of the Finnish Parliament
Speakers
Dr. Päivi Mattila (Finland), The Finnish League for Human Rights
”Budget Cuts – Women Pay the Price Again?”
Tricia Gideon (Belize), World YWCA Board
”Caribbean Women, Microfinance and Empowerment”
Dr. Gloria Ramirez (Mexico), University Women of Mexico
”Gender, Care and Sustainable Economy”
Chair of the Seminar
Dr. Elina Multanen, Finland National Committee for UN Women
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CIRin palsta
TÄTÄ KIRJOITTAESSANI OLEN ollut CIRin (Coordinator of International Relations) tehtävässä tasan viikon ja olen jo joutunut ohjaaman kaiken CIR-postin uuteen sähköpostiosoitteeseen, koska postia tulee ”tuutin täydeltä”. Kansainvälinen kattojärjestömme International Federation of University Women (IFUW, www.
ifuw.org) on muutosten keskellä ja kuten niin
usein kun ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä suurella sydämellä niin keskusteluakin käydään suurella intohimolla. Miksi sitten SANL-FKAF kuuluu
kansainvälisiin järjestöihin ja maksaa sinne kalliita jäsenmaksuja kun kotimaassakin riittäisi tekemistä? Itse ajattelen niin, että järjestöjen, kuten
SANL-FKAF, tehtävänä on parantaa maailmaa ja
se onnistuu vain yhdessä muiden samalla tavalla
ajattelevien kanssa, olivatpa he missä tahansa.
Kokemusta CIRin tehtävistä on siis jo viikon
verran, mutta kansainvälinen yhteistyö on muutoin minulle tuttua. Olen 49-vuotias juristi ja tällä hetkellä työskentelen kansainvälisten tutkimusyhteistyöhankkeiden parissa. Työhön kuuluu
yhteydenpito ja yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja yliopistojen sekä kansalaisjärjestöjen
kanssa sekä erityisesti Euroopan Unionin tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen
hankkeiden rahoittamisessa. Toimin pääasiassa hankkeissa, jotka keskittyvät kansalaisten
perusoikeuksiin, naisten ja lasten oikeuksiin sekä yhteiskuntavastuuseen ja työelämän kehittämiseen.
Olen opiskellut oikeustiedettä Turun yliopistossa ja valmistunut sieltä vuonna 1990
pääaineena kansainvälinen oikeus. Toimin parikymmentä vuotta johtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä ja olen vastannut lakiasioiden lisäksi mm. henkilöstön johtamisesta ja
kehittämisestä sekä yritysvastuuasioista.
Yhdistystoiminta on sydäntäni lähellä ja olen toiminut aktiivisesti mm. verkostoissa,
jotka pyrkivät edistämään hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä sekä naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon yritysten ylimmässä
johdossa ja hallituksissa.
Espoon-Kauniaisten Akateemiset naiset ry:n jäsen olen ollut vuodesta 2010 ja kiinnostuin hallitustyöstä SANL-FKAF:n hallituksessa ja erityisesti kansainvälisten asioiden
koordinoijan tehtävästä viime syksynä kun uutta CIRiä haettiin. Toivon, että voin hyödyn-
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kansainvälisen juridiikan osaamistani sekä kokemustani toimimisesta kansainvälisissä verkostoissa tässä tehtävässä.
Olen uuden tehtävän edessä luottavaisena, koska edeltäjäni Marja Liisa Toivanen on
luvannut tarvittaessa luotsata eteenpäin näillä kansainvälisillä vesillä. Lisäksi kansainvälisessä komiteassa on nyt ilahduttavan runsaslukuinen joukko pitkän linjan asiantuntijoita,
joten tästä on hyvä aloittaa.
Terveisin – Med hälsningar

Marita Salo
CIR – Coordinator of International Relations
maritasalo123(a)gmail.com

* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU *
Urapolku-juttusarjassa Akateemiset Naiset kertovat Minervan lukijoille omasta työurastaan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan. Jos Sinä haluat kertoa omantarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi
jonkun, jonka urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen.
Sarjan tämänkertainen vieras on emeritaprofessori Raija Sollamo, joka johtaa kansainvälistä Domestic Violence Met by Educated Women -selvityshanketta (http://akateemisetnaiset.fi/hankkeet/domestic-violence/). Haastattelu toteutettiin sähköpostitse.

1. Mitkä ovat olleet urasi käännekohtia?
Urani ratkesi oikeastaan silloin, kun vanhempani kansakoulunopettajani Esko Pihkalan kehotuksesta laittoivat minut pyrkimään oppikouluun. Tämä oli vanhemmilleni iso taloudellinen kynnys. Lähin oppikoulu oli reilun 30 kilometrin päässä Vääksyssä. Meitä oli sitä paitsi
neljä lasta ja vanhempieni tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus vaati, että jos mahdollisuus mennä oppikouluun annettiin minulle, lapsista vanhimmalle, se oli annettava kaikille
muillekin. Niin sitten kävi, että vanhempani kouluttivat kaikki neljä lastaan Vääksyssä. Koulutusputki vielä piteni, kun Vääksyn keskikoulun jatkoksi perustettiin lukio juuri silloin, kun
minun piti siirtyä lukioon. Rehtorin mielestä meidän jokaisen velvollisuus oli jatkaa lukiossa, jotta olisi tarpeeksi paljon oppilaita ja lukioluvat heltiäisivät. Monia uhrauksia tehden
vanhempani kouluttivat meidät kaikki ylioppilaiksi.
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa urani kannalta ratkaisevaksi muodostui se, että opettajani, professori Ilmari Soisalon-Soininen kehotti minua lukemaan
hepreaa ja kreikkaa enemmän kuin oli pakollista ja sittemmin hän houkutteli minut omalle
erikoisalalleen Septuaginta-tutkimuksen pariin. Tein väitöskirjan hänen johdollaan Heprean puoliprepositioiden kääntämisestä Septuagintassa. Se ratkaisi urani. Minä jäin yliopistolle. Ensin sinnittelin erilaisilla apurahoilla, mutta vuonna 1982 sain nimityksen Raamatun
7
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* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU *
alkukielten (eli heprean ja kreikan) apulaisprofessoriksi teologiseen tiedekuntaan. Vuonna 1998 virka muuttui Raamatun alkukielten professuuriksi.

2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat
auttaneet sinua pääsemään nykyiseen asemaasi?
Olen niitä harvinaisia henkilöitä, jotka ovat koko
ikänsä palvelleet Helsingin yliopistoa, ensin opiskelijana, sitten tutkijana, sitten professorina ja periodin 1998 - 2003 vararehtorina. Työllistymiseeni
yliopistolle vaikutti – niin hassulta kuin se kuulostaakin – sopiva ajoitus ja siihen mennessä saavutettu riittävä pätevyys. Raamatun alkukielten apulaisprofessorin virka oli koko yliopistolla ainoa,
johon olin väitöskirjallani ja muilla julkaisuillani
hankkinut pätevyyden. Jos virka olisi tullut auki
neljä viisi vuotta aiemmin tai myöhemmin, en olisi
välttämättä saanut sitä. Kilpailu viroista on todella kovaa. Professorien eläkeiät olivat kuitenkin tiedossa, niin että osasin valmistautua.

3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi yliopistosta valmistumisen jälkeen?
Paljon vaikeampi on vastata kysymykseen, mitkä tekijät johtivat siihen, että minut valittiin
vaaleilla vararehtoriksi vuonna 1998. Olin toiminut sitä ennen kaksi kautta teologisen tiedekunnan dekaanina ja konsistorin (yliopistoon hallituksen) jäsenenä. Minulla oli erittäin
läheiset ja hyvät välit opiskelijoihin sekä oman tiedekunnan opiskelijoihin että konsistorin kautta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijajäseniin. Teologian ylioppilaiden tiedekuntajärjestön (TYT) edustajien aloitteesta suostuin ehdokkaaksi rehtorin vaalissa. Toinenkin kanava oli, jota pitkin olin tullut tutuksi yliopistoyhteisön jäsenille. Olin ollut
80-luvun lopulla Helsingin yliopiston ensimmäistä tasa-arvosuunnitelmaa valmistelevan
toimikunnan puheenjohtajana ja olin myös Kristiina-instituutin perustajajäseniä. Julkisuudessa olin voimakkaasti puolustanut homopareille oikeutta rekisteröidä parisuhteensa.
Useimpien opiskelijoiden ja osin muidenkin yliopistoyhteisön jäsenten mielestä tämä oli
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* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU*
positiivinen asia – toisin kuin kirkossa siihen aikaan ajateltiin. Tullakseen valituksi vaaleilla
täytynee olla suhteellisen tunnettu ja luottamusta herättävä. Kai sitten olin.

4. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?
Isäni oli mukana hyvin monessa järjestössä. Hänellä oli halu vaikuttaa yhteiskuntaan ja
parantaa ihmisten elämänlaatua. Olen ilmeisesti perinyt ja oppinut samanlaisen ajattelutavan. Ensin lähdin mukaan kouluneuvostoon ja erilaiseen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tiede-elämä vei minut mukaan tieteellisten seurojen jäseneksi ja Suomen
akateemisten naisten toimintaan. Olin perustamassa Suomen naistutkimuksen seuraa ja
samoin olin perustamassa Vantaan Akateemisia Naisia. Myöhemmin olen liittynyt Zontanaisiin ja UNWomeniin. Olen aika sosiaalinen henkilö ja ihmisten tapaaminen ja yhdessä
heidän kanssaan toimiminen antavat minulle valtavasti voimavaroja ja tuottavat iloa ja
tyydytystä.

5. Miten varmistat oman jaksamisesi työn, luottamustehtävien ja harrastusten
ristipaineessa?
Jumalanpalvelus ja säännöllinen hartaudenharjoitus (rukous ja Raamatun lukeminen)
ovat minulle tärkeitä. Samoin liikunta. Harrastan kuntojumppaa ja ohjattua venyttelyä.
Erityisen rakas harrastus on murtomaahiihto, olenhan maalta kotoisin. Siinä sielu lepää
ja ajatukset kulkevat kirkkaana. Rakastan myös yhteisiä pitkiä koirien ulkoilutuslenkkejä
nuorimman tyttäreni kanssa Päijänteen jäällä tai Virmailan metsissä. Mökkeily ja kulttuuriharrastukset yhdessä mieheni kanssa ovat virkistävää vaihtelua arkipäivään. Nykyään
lapsenlapset ja heidän kanssaan puuhaileminen tuottavat suurta tyydytystä. Aktiiviurani
aikana ehdin lukea lähinnä ammattikirjallisuutta ja oppilaitteni töitä, mutta nyt olen palannut kaunokirjallisuuden pariin Vantaan Akateemisten Naisten kirjallisuuspiirissä. Varmaan jaksaisin vielä paremmin, jos olisin oppinut sanomaan ”ei”. Toisaalta en ole ihan varma; niin monia tehtäviä ja monia kokemuksia rikkaampi olen nyt kuin jos olisin kaikesta
kieltäytynyt. Mutta minkä itselleni voin, kun olen kiinnostunut kaikesta!

Raija Sollamo
professori (emerita)
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
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Sukella rohkeasti someen! Tampereen Akateemiset Naiset tutustuivat sosiaalisen median maailmaan
TAMPEREEN AKATEEMISET NAISET tutustuivat tammikuussa sosiaaliseen mediaan mainostoimisto Oivalluksen copywriterin Aino Penttilän johdolla. Lyhyessä koulutuksessa
käytiin läpi sosiaalisen median eri palveluita ja tutustuttiin niiden perusteisiin.
Some-palveluja on nykyään tarjolla runsaasti. Niistä omaan käyttöön sopivimpien valitseminen voi tuntua hankalalta. ”Mieti, mitä haluat saavuttaa somessa ja mihin käyttöön
tarvitset sitä. Sosiaalinen media on monille tärkeä työkalu, mutta toki se on myös ajanvietettä. Facebook on omiaan erityisesti kuulumisten vaihtoon, Twitter sopii uutisten ja ajankohtaisten keskusteluiden seuraamiseen ja LinkedIn ammatilliseen verkostoitumiseen”,
Penttilä sanoo.
Moni some-koulutukseen osallistunut oli huolissaan omien tietojensa leviämisestä
netissä. Penttilän mukaan sosiaalisessa mediassa on syytäkin miettiä, minkälaista sisältöä
siellä haluaa jakaa. Kaikkea ei tarvitse julkaista. ”Yksityisasetuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kannattaa miettiä, kenen kanssa haluan jakaa esimerkiksi yhteistiedot,
syntymäajan, valokuvat ja päivitykset. Yksityisyysasetuksia voi myös muokata esimerkiksi
yksittäisten päivitysten osalta.”
Sosiaalisen median käyttö kannattaa aloittaa tutustumalla rohkeasti eri palveluihin.
Tampereen some-koulutuksessa käytiin läpi muun muassa Facebookin ja Twitterin perusteita. Monet koulutukseen osallistuneista avasivat itselleen oman Facebook-tilin. ”Facebookin käyttö on loppujen lopuksi helppoa, kunhan osaa muutaman perusjutun. Eikä sosiaalisen median käytöstä kannata muutenkaan ottaa turhia paineita. Ohjenuorana voi
pitää vaikka tätä Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Pekka Saurin kommenttia: Jos osaat
kirjoittaa, osaat olla myös somessa”, Penttilä summaa.

Aino Penttilä
Facebook perustettiin vuonna 2004. Sivustolla on tätä nykyä 1,1 miljardia käyttäjää. Käyttäjät
luovat sivustolle oman profiilin ja muodostavat erilaisia ryhmiä esimerkiksi harrastusten, etujärjestöjen ja yhteiskunnallisten kampanjoiden ympärille.
Twitter on mikroblogi, jossa viestitään 140 merkin twiitein. Kiinnostavat henkilöt keräävät twiiteilleen seuraajia tai faneja. Innokkaita twiittaajia ovat esimerkiksi Alexander Stubb, Barack Obama ja Paris Hilton.
Instagram on sosiaalinen verkosto, jossa jaetaan kuvia ja videoita.
Youtube on internetissä toimiva videopalvelu.
Linkedin on verkkoyhteisöpalvelu ja verkostoitumisväline eri alojen ammattilaisille.
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Porin Akateemiset Naiset ry:n kunniajäsenet
VUOSIKOKOUKSESSAAN 27.12.2014 PORIN Akateemiset Naiset ry päätti hallituksen esityksestä nimetä kunniajäsenikseen yhdistyksen pitkäaikaiset
jäsenet Anneli Anttilan ja Aini Grönlund-Rappin. Anneli on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ja Aini sihteerinä.
Joulukuun 3. päivänä pidettiin nimityksen kunniaksi Porin Suomalaisella Klubilla kahvitilaisuus, jossa vietettiin
iltahetki pianomusiikin ja seurustelun
merkeissä. Kiitokset monivuotisesta aktiivisesta toiminnasta, joka kunniajäsenten korkeasta iästä huolimatta jatkuu edelleen, esitti puheenjohtaja Irene
Wahlman. Kukat ja SANL-FKAF:n onnitteluadressit luovutti puheenjohtajan
kanssa yhdistyksen taloudenhoitaja Liisa Luomanen.
Kuvassa uudet kunniajäsenet Anneli Anttila (vasemmalla) ja Aini Grönlund-Rapp.

Irene Wahlman
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ti 10.3.2015 klo 18 Villa Junghans (Leankuja 4, Kauniainen). Erikoistutkija Otto Hänninen,
THL, kertoo ympäristön terveysuhkista.
Pe 27.3.2015 klo 19, Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46-48, Helsinki). On the String, Sibeliusta
asenteella. Minna Tervamäki & Kaarin Martinin tanssiesitys Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi elävän musiikin säestyksellä. Musiikista vastaavat viulisti Minna Pensola ja pianisti
Heini Kärkkäinen.
Pe 24.4. – la 25.4. Kevätretki Tallinnaan. Viking XPRS Tallinnaan, lähtö pe klo 11.30 Katajanokalta, saapuminen Tallinnaan 14.00. Paluu la Tallinnasta Viking XPRS, lähtö 18.00, saapuminen Helsinkiin 20.30.

11

1/2015

Matkalla lounas laivalla. Vierailu Kumussa (Hilma af Klint)ja/tai Design -museossa. Iltapäiväkahvit. Illalla My Fair Lady. Yöpyminen Tallinnassa. Seuraavana päivänä vapaavalintainen ohjelma (kts. ed.). Yhteinen lounas, mahdollisesti eestiläisten akateemisten naisten
edustajien kanssa.
Ke 6.5.2015 klo 17-18. Tilaisuus pidetään Nordean konttorissa Isossa Omenassa, Piispansilta 11.
Nordea Iso Omena kertoo sijoittamisesta ja säästämisestä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
Ma 18.5.2015 klo 16.30 (Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi) Vierailu Aalto-yliopistossa, jossa
vararehtori Tuija Pulkkinen (tutkimus ja innovaatiot) esittelee yliopistoa ja naistutkijoiden
toimintaa. Lisäksi tutustumme jonkun naistutkijan työhön. Hän esittelee tutkimustaan ja
tutkimusalansa toimintaa.
Yhdistyksen kotisivut: www.ekanry.fi.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
TI 17.3. klo 17.30 vierailu Kristiinakotiin (Lampikatu 7), jossa illan emäntänä toimii Kristiinakodin kannatusyhdistyksen pj., jäsenemme VT Marja Halme.
KE 8.4. klo 17.30 Luento ja keskustelua hyvinvoinnista jäsenemme Päivi Niemiahon Tango
& Matto -pesulassa Piestanyn Rantatiellä. Puheenjohtajamme Merja Ojansivu pohjustaa
keskustelua otsikolla Onko nykypäivän hyvinvointiaate onttouden aate, onko meiltä sivistys ja moraali kateissa? Tilaisuudessa myös luonnonkosmetiikan esittely. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.
PE 1.5. klo 11. Wappupäivän brunssi Siltasaaressa Kahvila kailaksessa. Seurustelua, yhteislaulua ja kisailua. Tilaisuuteen ovat myös avecit tervetulleita.
Kesäkuussa perinteinen saunailta Ulla Antilan mökillä Hevossaaressa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin jäsenkirjeessä.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN hålls i KFUK:s lokal Arkadiag.33 A , summer lokal 13.
On 11.3. kl 18.15 MD Klas Winell: ” Vår folksjukdom diabetes och ny forskning ”.
To 16.4. kl 18.15 FM Britta Krank: ” Spänning, maktkamp och gemenskap i Östersjöområdet ”
EXKURSIONER: Ti 24.3. besöker vi Observatoriet och i början av juni rhododendronparken
i Haga, tidpunkten bestäms senare på våren.
LITTERATURCIRKELN möts en gång i månaden.
Närmare upplysningar om vårens exkursioner och litteraturcirkelns verksamhet samt föreningens kontaktuppgifter finns i vårens medlemsbrev och på föreningens hemsida:
www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi

12

1/2015

Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Ti 10.3. klo 16.30–18 Yritysvierailu Arabian tehdas. Opastetulla vierailulla pääsemme katsomaan tuotantoa tehtaalla, ihailemme Arabian vanhoja ja uusia tuotteita museossa, galleriassa, Fiskarsin myyntinäyttelyssä ja paviljongissa. Tilaisuuden hinta: HANilaisille maksuton
(muut 4 €) Paikka: Arabian tehdas, Hämeentie 135
Huhti/Toukokuu klo 16.30–18.00 Womento - naisten mentorointiverkoston esittelytilaisuus. Womento-hanke on Väestöliitossa aloitettu valtakunnallinen, koulutettujen naisten
mentoriverkosto. Sen tehtävänä on tukea koulutettujen maahan muuttaneiden naisten
työllistymistä ja luoda heille verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen
tuntemusta.Tilaisuuden hinta: maksuton. Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
To 30.4. klo 14–16. Akateemisten naisten laulava vappu. Tilaisuuden alustaa TM, laulupedagogi Riikka Siltanen. HANilaisille vapunviettäjille HAN tarjoaa kuohuviinit. Tilaisuuden
hinta: maksuton. Paikka: Topelia, Unioninkatu 38C, sisäpiha musiikkitieteen laitos
Pe 12.6. Helsinki-päivän Illallinen Taivaan alla. Helsingin Akateemisten Naisten kevätkauden ohjelma päättyy Helsinki-päivän illalliseen. Tilaisuuden hinta: maksuton. Paikka: Esplanadin puisto.
Yhdistyksen kotisivut: www.helsinginakateemisetnaiset.fi

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Jäsentapaamiset Wanhassa Pappilassa
Ke 8.4. klo 17.30, ke 6.5. klo 17.30 ja la 6.6. klo 12.
Alustavasti suunnitteilla kesäretki Tampereelle kesäkuussa.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ke 11.3. Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin katsomaan Vihan jumalaa. Sitä ennen
tutustuminen teatteriin.
Ma 13.4 Kirjailijailta Hyvinkään Taidemuseolla yhdessä Hyvinkään muiden naisjärjestöjen
kanssa. Vieraamme on rouva Jenni Haukio.
Ti 5.5. Tutustuminen Sini-tuotteisiin Hausjärvellä markkinointipäällikkö Aino Määtän johdolla.

Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
To 19.3. klo 18 (Minnansali, kaupunginkirjasto) Jyväskylän naisjärjestöjen perinteinen Minna Canth- ja tasa-arvon juhla. Juhlapuhujana prof. Raija Julkunen aiheena Naiset ja hoiva.
To 26.3. ja pe 27.3. klo 19.00 Sudenmorsian (Huoneteatteri, Sammonkatu 4). Helena Nuuti-
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sen esitys. kesto yksi tunti. Ennen esitystä klo 18 alkaen kahvitus (4 €) ja esityksen jälkeen keskustelu ja iltapala (4 €). Mirja Knuuttila järjestää tarjoilun.
Ke 15.4. klo 18 (Aalto-sali, Väinönkatu 7) professori Helena Ranta: Mitä rauhansopimusten jälkeen? Järjestäjinä Jyväskylän Talvi, SANL ja Jyväskylän Akateemiset Naiset.
To 21.5. Lähtö klo 15 tilausajolaiturilta Harjukadulta kevätretkelle taidekeskus Järvilinnaan. Taidekeskuksen toiminnanjohtaja Pirjo Salmi esittelee meille keskuksen toimintaa. Ilmoitukset ja kuljetuksesta sopiminen Mirja Knuuttilalle puh. 040 723 7363 tai
knuuttila.mirja(a)gmail.com.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
To 19.3. klo 18 Minna Canthin ja tasa-arvon päivä. Kainuulaisten naiskansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli Kajaanin lukiolla (Vuorikatu 2, käynti vas. sivuovesta). Kahvitarjoilu klo 17.30 alk. Ei ennakkoilmoittautumista.
Ke 8.4. klo 17.30 Tutustuminen Aution keittiöt -yritykseen (Kettukalliontie 15): aiheena
Nainen ja kodin remontti. Yhteiskuljetus Kauppatorilta tarvittaessa. Ilm. Armille armi.
saari(a)kailu.fi tai 040 724 1835 ke 1.4. mennessä.
Toukokuussa Retki Kostamukseen, siitä tarkemmin jäsenkirjeessä.
Tervetuloa mukavaan akateemiseen naisseuraan! Tuo mukaan myös akateeminen ystäväsi!

Kuopion Akateemiset Naiset ry.
To 19.3. klo 18-20 osana Minnan päiviä professori Helena Rannan luento ja keskustelutilaisuus aiheesta: ”Tyttöjen koulutus on paras sijoitus”. Paikka kaupungintalon juhlasali.
Huhtikuussa Tiedosta käytäntöön ilta ja toukokuussa Lady Relaa - jäsentapaamisessa
patsaskävely Kuopion puistoissa.
Toiminnasta tiedotamme jäsenille sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta: http://
www.facebook.com/SANLKuopio
Facebook-sivumme on julkinen, eli voit lukea sitä myös hankkimatta omia Facebooktunnuksia.

Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 9.3 klo 17.30 Lahden vanhainkotisäätiön johtaja Sanna Mäkinen kertoo Palvelukeskus Onnelanpolun toiminnasta ja esittelee sen tiloja. Palvelukeskuksen osoite on Harjulankatu 1.
Ke 11.3 klo 12.30 lounastapaaminen Viikinkiravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24. TT,
PhD, professori emerita Marja-Liisa Swantz kertoo tutkimuksistaan ja työstään Tansanias-
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sa naisten ja tyttöjen näkökulmasta.
Ma 13.4. klo 17.30 emeritusprofessori Tauno Tiusanen luennoi aiheesta Venäjä hyvässä ja
pahassa Lahden kansanopiston Ylätuvassa. Osoite on Harjukatu 46.
Ke 6.5 klo 17.30 tutustumme Julistemuseo 40 vuotta – julisteita turuilta ja toreilta -näyttelyyn Lahden taidemuseossa, Vesijärvenkatu 11 A. Tutkija Kari Savolainen esittelee näyttelyn.
Yhdistyksen kotisivut: www.lahdenakateemisetnaiset.net

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 10.3. klo 18 kokoonnumme Kuutinkulmaan kuulemaan kaupungin vanhimmasta ja pienimmästä käsityöliikkeestä. Omistaja tulee paikalle kertomaan ja Elisa on käynyt ottamassa kuviakin.
Ti 12.4. klo 16.45 lähdemme Savitaipaleelle, jossa toimii yhden sisaren karmeliittaluostari.
Lähtö Vesitornin parkkipaikalta. Sisar Leena toivoo saavansa ennakkoon tietää osallistujien määrän, joten ilmoittauduhan jollekin hallituksen jäsenelle maaliskuun loppuun mennessä puhelimitse 050 540 6416.
Toukokuussa on suunnitteilla retki Swanien Hopeavuoreen, ajankohta/korvaava ohjelma
tarkentuu myöhemmin.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
To 12.3. klo 19. Oulun kaupunginteatterin musikaalikomedia The Addams Family, liput
39/33 €. Vahvista lippuvarauksesi Kirsi Jokikokolle viimeistään kevätkokouspäivänä 25.2.!
Pe 24.4. klo 17.30 perjantaipäivällinen. Ravintola Toripolliisi, vieraana oululainen kirjailija
Anja Lampela (kirjat: Jo joutui armas aika, Kohtalokas petos, Pyry ja Lankarullatyttö)
Toukokuu: Kaupunkikierros (tarkentuu myöhemmin).
Yhdistyksen kotisivut www.ouka.fi/yhdistykset/oan/
Löydä meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry

Porin Akateemiset Naiset ry.
Keskiviikkotapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
4.3. klo 15.30 tapaamme Lyseon kokoustilassa (Manalassa) kansainvälisiä LUVA-opiskelijoita.
1.4. klo 16 Petra’s Cafessa (Yrjönkatu 11) luvassa geokätköilyn esittelyä.
6.5. klo 17 tapaamme Satakunnan museon kahvilassa, minkä jälkeen osallistumme Maria
Koskijoen luennolle “Akseli ei ollut ainoa: eurooppalaiset matkailijoina Brittiläisessä Itä-Afrikassa 1800-1900 -lukujen vaihteessa”. Luento alkaa Museon Pajassa (Hallituskatu 11) klo
17.30.
Löydät meidät Google+:sta https://plus.google.com/108771805699026500298/posts
15
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Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ma 16.3. klo 17.30 kuulemme Cafe Salissa (alakerta) Turun yliopiston dosentin Jukka-Pekka Suomelan luennon Marjojen rasvoista suomalaisessa ravinnossa. Ilmoittautuminen
vpj. Riitalle pe 13.3. mennessä 050-3713770 tai riitta.leppakoski(at)dnainternet.net
HUHTIKUUSSA tutustumme kotimaiseen kirjailijaan Suomalaisessa Kirjakaupassa. Pääsemme vierailemaan sen uusissa tiloissa Suvituulen kiinteistössä huhtikuun puolenvälin
jälkeen. Ilmoitamme kirja-illan ajankohdasta myöhemmin.
TOUKOKUUSSA matkaamme Irjanteen kauniiseen kylämiljööseen, jossa tutustumme
mm. Suomen kaunein koti 2014 finalisti Kylä-Laurilan tilan historiaan ja pihapiiriin. Tarkemmat tiedot vierailusta kevään kuluessa.
Yhdistyksen kotisivut: www.raumanakateemisetnaiset.fi

Salon Akateemiset Naiset ry.
Su 8.3. klo 14- Juhlimme Naistenpäivää VPK-talolla. Tervetuloa mukaan!
Ke 25.3. klo 18.30. Esitelmän pitää Turun yliopiston tutkija Mari Sandell ja kokouspaikka
Halikon kirjasto. Akatemiatutkija, dosentti Sandell sai akatemiapalkinnon 9.12.2012 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
Ke 22.4.15 klo 18.30. Suomalaisen musiikin ilta ja paikkana seurankuntasali. Illan esiintyjät ovat Kaisa Suutela - Kuisma ja Taru Koskinen. Tähän tilaisuuteen ovat myös omat ystävät tervetulleita.
Toukokuussa perinteinen kevätretki, siitä lisätietoja myöhemmin.

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
To 19.3. klo 18-20 Mindfulness - tutustuminen rentoutus- ja stressinhallintamenetelmään.
Ohjaaja FT Marika Enwald. Monitoimitalo 13, Vintti –tila 5. krs (esteetön pääsy). Satakunnankatu 13, 33100 Tampere (Tampereen vanha Kauppaoppilaitos), sisäänkäynti Pellavatehtaankadun puolelta.
To 16.4. klo 18-20 Gradupalkintojen 2014 saajien esitelmät. Pääkirjasto Metso, Toivonen
-sali. YTM Eija Eronen: ”Kaksoisuhriutumisen kokemuksia ja katteettomia lupauksia. Kokemukset parisuhdeväkivallasta ja ulkopuolisten reaktioista suhteessa valtiollisiin lupauksiin” ja YTM Pieta Hyvärinen: ”Tasa-arvotoimijuus tekstityössä Suomen kehityspolitiikassa”
To 23.4. klo 18-19.30 Yritysvierailu Bioretec Ltd. Hermiankatu 22, 33 720 Tampere. Vierailulle mahtuu 20 henkeä.
La 9.5. Kello 10 Kevätretki Taidemuseo Göstaan Mäntässä. Lähtö Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä. Kello 12 Lounas Göstassa. Kello 13.30 opastettu kierros Gösta-museossa, kesto n. tunti. Mahdollisuus tutustua museoon ja nauttia omakustanteinen iltapäiväkahvi
kierroksen jälkeen. Kello 15 paluumatkalle ja perillä Keskustorilla klo 17. Matkan hinta jä16
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senille 45 €, ystäville 50 €. Hinnoissa huomioitu eläkeläisalennukset.
Toivomme jäsenten aktiivista osallistumista tilaisuuksiin. Ystävät ovat lämpimästi tervetulleita kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin!
Yhdistyksen kotisivut: https://www.sites.google.com/site/taanry/home

Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSITAPAAMISET:
Ti 7.4. 18-19:45 Lääkärikeskus Eloni. Anne Printz kertoo kiinalaisista silkkipeitteistä, silkintuotannosta ja yrityskulttuurista. Osoite: Hansa-kortteli, 3 krs, Yliopistonkatu 20. Ilm. 31.3.
mennessä Anja Paavonperälle p. 040 509 1725 tai anja.paavonpera(a)maitech.fi
Ti 5.5.2015 Kevätretki Raumalle. Kävelykierros Vanhassa Raumassa ja ruokailu Goto-ravintolassa. Lähtö klo 16.30 kaupungintalon retkipysäkiltä Aurakatu 2, paluu n. klo 22. Ilm.
20.4. mennessä Aino Mansikkamäelle; aino.mansikkamaki(a)live.com tai p. 040 5013436
KIRJALLISUUSKERHO: Keskiviikkoisin klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistonkatu 15.
18.3. Jhumpa Lahiri: Tulvaniitty
15.4.Nura Farah: Aavikon tyttäret
LUNCH LADIES: Panimoravintola Koulussa klo 12-13.
Ti 17.3. Hallintojohtaja Hannu Kallio,Turun ja Kaarinan srk-yhtymä: Hiljainen tieto:asiantuntijuuden
sitouttaminen vapaaehtoistoimintaan
Ti 21.4. Författare Agneta Andersson: Mitt liv som mångsysslare i skärgården
Ti 19.5. Professor Markku Suksi, Åbo Akademi: Tillämpningen av forskning gällande jäv och jämlikhet i rättsprocesser
SENIORIKERHO: kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistok 15.
To 26.03. klo 13 Vastaava ohjaaja Mari Hermaja; Opetuskoti Mustikan toiminta - yhteisöllistä perhetyötä Halisten lähiössä.

Yhdistyksen kotisivut: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ke 4.3 klo 18 Teemailta: Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen: SOTE - missä nyt mennään? Paikka Vaskivuoren lukio, luokka 105.
Ke 25.3 klo 12.30 Lounastapaaminen ravintola Baker´sissä - FM Niini Vartia-Paukku: Maailman naiset koolla New Yorkissa: YK:n CSW-kokous ja Liiton Helvi Sipilä -seminaarin kymmenvuotisjuhla.
Ke 22.4 klo 19 Teatterivierailu Studio Pasilaan (Helsingin kaupungin teatteri) näytäntönä
Troikka. Liput (30/28 €) varattava osoitteella vantaanakateemisetnaiset(a)gmail.com 23.3
mennessä. Voit varata useampiakin lippuja. Mainitsethan, jos varaat eläkeläislippuja.
To 23.4 klo 12.30 Lounastapaaminen ravintola Baker´sissä
Pe 8.5. klo 10 -16 Domestic Violence Met by Educated Women -projektin päätösseminaari
Yliopiston pienessä juhlasalissa.
17
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La 10.5 mahdollisesti projektin retki Tallinnaan ja/tai Suomenlinnaan, johon ulkolaisten
vieraiden lisäksi toivotaan myös jäsenten osallistuvan. Lisätietoja myöhemmin.
Ma 25.5 klo 12.30 Lounastapaaminen
Kirjallisuuspiiri jatkaa keväällä 2015.
Yhdistyksen kotisivut: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaista

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
To 12.3. kl 19 Stadshuset. Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar i samarbete med Musikfestspelen Korsholm. ”Mot en ny värld”. Henri Sigfridsson dir & sol. piano.
April. Trädgårdsprogram med Elisabeth Orlo. Worksop. Mera detaljer i medlemsbrev.
Maj. Strömsöbesök.Picknick.
Föreningens hemsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Må 9.3. Traditionellt Kvinnodags-seminarium kl. 18 – 20.15. Plats : Badhotellet i Nådendal.
Program: Hannu Salmi/kvinnobilden I finländsk film och Nina Repo/kvinnobilden I litteraturen. Kontaktperson: Britta Brunström p. 040 822 2742, britta.brunstrom[a]turkusciencepark.com
Onsd. 18.3. Månadsträff från kl. 18.30 i ÅAs kafferum. Viceh.Lotta Laineenkare berättar om
testamenten
Lörd. 11.4. Föreningens 70 års jubilieumsfest på Arken. Inbjudningar utskickade och anmälan senast 27.3.2015. Kontaktperson: sekr. Eva Wahlberg-Jäntti p. 040 512 9527, eva.
wahlberg-jantti[a]crosskey.fi
Maj. Månadsträff - programmet ännu öppet.
Lunchträffar 17.3., 21.4. och 19.5. i restaurang Koulu kl.12-13 i samarbetet med TAN.
Kontaktperson: Birgitta Bröckl, birgitta.brockl(a)gmail.com
Föreningens hemsida: http://www.kvakaboland.com/
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Tilastotietoa: Miehet äänestävät valtaan miehiä
TASA-ARVOISTUNEISTA ASENTEISTA HUOLIMATTA vaaleissa äänestetään edelleen usein
oman sukupuolen edustajaa – miehet naisia huomattavasti useammin. Vuoden 1970
eduskuntavaaleissa jopa 93 prosenttia miesäänestäjistä antoi äänensä miehelle, vuoden
2011 vaaleissakin 68 prosenttia. Naisista naista äänesti vuoden 1970 vaaleissa 40 prosenttia ja vuoden 2011 vaaleissa 54 prosenttia.
Eduskuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista ja valituista on pysynyt koko 2000-luvun ajan noin 40 prosentissa. Tällä hetkellä eduskunnassa on yhteensä 84 naista ja 116
miestä.
Lähde: Reetta Siukola, Tasa-arvotiedon keskus Minna 10.2.2015 https://blogi.thl.fi/
blogi/-/blogs/tasa-arvoon-on-viela-matkaa-eduskuntavaaleissa

Ketkä ehdokkaista ovat kiinnostuneet tasa-arvosta ja koulutuksesta?
FEMINISTISET VAALIT ON Naisasialiitto Unionin käynnistämä kampanja, joka nostaa
esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän. Kampanjassa
kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja kerätään
heille äänestäjiä. Jo yli 200 ehdokasta on sitoutunut kampanjaan. Tustustu kampanjaan:
http://www.feministisetvaalit.fi/
Seuraa myös korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallista #koulutuslupaus-kampanjaa
Twitterissä, niin tiedät, mitä ehdokkaat lupaavat koulutuskysymyksistä ensi hallituskaudelle: https://twitter.com/hashtag/koulutuslupaus
*****

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.
ja ulkomailla 8.-11.4. Lisätietoja: http://www.vaalit.fi/fi/
Följande val: riksdagsvalet den 19 april 2015. Förhandsröstningen mellan den 8 och 14
april i hemlandet och mellan den 8 och den 11 april utomlands. Mer information finns på:
http://www.vaalit.fi/sv/index.html
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