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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
SATEINEN JA VIILEÄ toukokuu on lopuillaan, ja odotan tulevan kesän tapahtumia innolla. Olemme järjestönä mukana Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingissä ja Porin
SuomiAreenan Kansalaistorilla. Yhteistyössä Zonta piiri
20:n kanssa suunnittelemme myös ensi syksyksi seminaaria, jossa valotetaan Helvi Sipilän merkitystä Suomen sisäpolitiikassa ja YK:n tasa-arvotyössä. Seminaarin ajankohta
on vielä auki, koska toivomme saavamme ulkomaisen juhlapuhujan.
Haluan kiittää lämpimästi professori emerita Raija
Sollamoa ja hänen työryhmäänsä EU-projektista Domestic
Violence Met by Educated Women ja onnistuneesta loppuseminaarista, joka pidettiin Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 8.5.2015. Mukana oli yli 80 osallistujaa viidestä maasta. Projektista ja sen tuloksista on lisää tietoa
verkkosivuillamme http://akateemisetnaiset.fi. Tulokset
ovat herättäneet kiinnostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Tästä projektista saadut kokemukset toivottavasti
Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.
rohkaisevat kansallisia järjestöjä jatkossa entistä tiiviimpään yhteistyöhön.
Ensi vuoden kansainvälisen naistenpäivän juhlan valmistelut ovat jo alkaneet. Perinteisesti se pidetään Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 8. maaliskuuta. Tavoitteena on uudistaa ohjelmarunkoa, ja esitin pääkaupunkiseudun
lukioiden oppilaiden kutsumista mukaan. Vuoden 2016 juhlateema on kestävä kehitys, ja
voisimme tarjota lukioille asiantuntijoitamme luennoitsijoiksi juhlaa edeltävällä viikolla.
Olen myös esittänyt, että järjestäjien määrää lisättäisiin. Tällä hetkellä mukana ovat virallisesti Helsingin yliopisto, Naisjärjestöjen keskusliitto, UN Women ja yliopiston alumniyhdistys. Suunnittelukokouksessa todettiin, että järjestöt ja yliopisto eivät voi lisätä juhlan
rahoitusta. Luontevimmat yhteistyökumppanit olisivat ainakin SANL-FKAF ja Zonta-piiri.
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Liiton hallinnoima Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans -verkosto on jättänyt Rahaautomaattiyhdistykselle anomuksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Kymmenen
vuotta sitten alkanut kielenopetus on erinomainen osoitus kolmannen sektorin merkityksestä sekä opiskelijoille että opettajille ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista toimia julkisen sektorin rinnalla opetusta täydentäen.
Liiton keskushallitus keskusteli viime kokouksessaan kansainvälisen toiminnan laajuudesta ja mahdollisesta kehittämisestä. Akateemisten Naisten maailmanjärjestö Graduate Women International, GWI (entinen IFUW) on kiinnostunut yhdessä kansallisten järjestöjen kanssa toteutettavista projekteista kehitysmaissa. Kun Suomen uusi hallitus on
nimitetty, ja tiedämme enemmän sen kehityspoliittisista linjauksista, käynnistämme neuvottelut ulkoministeriön kansalaisyksikön kanssa.
Toivotan teille kaikille hyvää, rentouttavaa kesää – jag önskar er alla god fortsättning
på våren och en riktigt god sommar.

Helena Ranta

Liiton toimiston terveiset
KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALEISSA NAISKANSANEDUSTAJIEN määrä laski 41,5 prosenttiin
ja myös ministerinimityksissä naisten osuus jäi alle 40 prosentin. Tasa-arvoa ei ole Suomessa saavutettu, eikä meidän tule sellaiseen uskoon tuudittautua. Liitto lähettää jokaiselle
uudelle ministerille kirjeen, jossa muistutetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen
tärkeydestä valtionhallinnossa. Hallitusohjelman mittavaa leikkauslistaa ei tule toteuttaa
ennen kuin leikkausten sukupuolivaikutukset on arvioitu.
Akateemisten Naisten maailmanjärjestö on muuttanut nimensä. Kuten moni teistä
varmasti jo toukokuun Uutiskirjeestä huomasi, International Federation of University Women, IFUW tunnetaan nykyään nimellä Graduate Women International, GWI. Maailmanjärjestömme verkkosivut ovat samalla muuttaneet osoitteeseen www.graduatewomen.org.
Kun järjestötoiminta hiljenee kesätauolle, Liiton hallitus ahkeroi edelleen ja kokoontuu elokuussa ideoimaan Liitolle uutta visioita ja strategiaa. Keskustelu aiheesta jatkuu
myös Liiton vuosikokouksessa, joka järjestetään tänä vuonna 14. marraskuuta Kauniaisissa. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen on avoinna 5.6. - 14.10.2015 ja ilmoittautua voi
joko verkossa tai paperilomakkeella (s. 4). Syksylle on lisäksi suunnitteilla Liiton ja Eduskunnan naisverkoston yhteinen asiantuntijaseminaari naisyrittäjyydestä. Toivottavasti tapaamme molemmissa tilaisuuksissa!
Liiton toimisto on suljettuna heinäkuun. Mukavaa kesää! Förbundets kansliet är
stängt juli månad. Trevlig sommar!

Susanna Sulkunen
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Vaikuta, opi uutta ja pätevöidy!
OLETKO KIINNOSTUNUT AKATEEMISTEN NAISTEN TOIMINNAN kehittämisestä? Haluatko kerryttää talous- tai viestintäosaamistasi, luoda kansainvälisiä yhteyksiä tai hankkia
esimieskokemusta? Haluatko hyödyntää osaamistasi ja toimia muiden hyväksi?
Vuosikokouksessa 14.11.2015 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. Nimeämisen mukaan tulee liittää ehdokkaan kirjallinen suostumus, ansioluettelo ja lyhyt esittely.
Ehdokasesittelyt julkaistaan seuraavassa MInervassa.

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).
Kontakt information för den kandidaten och hennes skriftliga samtycke skickas till
Förbundets byrå före den 15 augusti 2015.

Kom med – samverka, nätverka, påverka!

Yhdistyskummin voi kutsua vierailulle
JOKAISELLE PAIKALLISYHDISTYKSELLE ON nimetty Liiton hallituksessa oma yhdistyskummi, jonka paikallisyhdistys voi kutsua jäseniltaan kertomaan Akateemisten Naisten
kotimaisesta ja kansainvälisestä toiminnasta
Tarjoattehan pitkänmatkalaiselle tarvittaessa yöpymispaikan kotimajoituksessa.
Kummien yhteystiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta http://akateemisetnaiset.fi.
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VUOSIKOKOUSILMOITTAUTUMINEN 2015 /ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET 2015
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalföreningen
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)
___Vuosikokous la 14.11 klo 10 - 16, hinta 36 € / Årsmöte på lördag kl. 10 – 16, pris 36 €
___Illallinen la 14.11 klo 19, hinta 43 € / Middag på lördag kl. 19, pris 43 €
___Kiertoajelu su 15.11. klo 10 – 13, hinta 15 € / Rundtur på söndag kl. 10 – 13, pris 15 €
3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Maksu suoritetaan Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n tilille Nordea FI62 1432
3000 070342 (viite 1766) 14.10.2015 mennessä. Maksun lisätietoihin on hyvä merkitä osallistujan nimi sekä tieto siitä, mitä maksun on tarkoitus kattaa. / Skriva ditt namn och deltagandeuppgifter på betalning.
5. LÄHETYS
Lähetä tämä lomake täytettynä Liiton toimistoon (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki)
14.10.2015 mennessä. / Skicka den ifyllda blanketten per post till Fredriksgatan 41 A 8,
00120 Helsingfors före den 14 oktober 2015.
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Vuosikokousohjelma 14. - 15.11.2015
Paikka: Työväen Akatemia (Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen)
Lauantai 14.11.
09.00 – 10.00 Aamiaisbuffet, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
10.00 – 12.30 Vuosikokous
12.30 – 13.30 Lounas
13.30 – 15.00 Vuosikokous jatkuu
15.00 – 15.30 Vuosikokousesitelmän pitää Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros
15.30 – 16.30 Päätöskahvit
16.30 – 19.00 Tauko
19.00 – Illallinen
Sunnuntai 15.11.
10.00 – 13.00 Kiertoajelu Kauniaisissa ja Espoossa

Årsmöteprogram 14. - 15.11.2015
Plats: Työväen Akatemia (Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla)
Lördag 14.11.
09.00 – 10.00 Frukostbuffet, registrering och fullmaktsgranskning
10.00 – 12.00 Årsmöte
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Årsmötet fortsätter
15.00 – 15.30 Föreläsning av Anne Stenros (Kone)
15.30 – 16.00 Kaffe
19.00 – Middag på Työväen Akatemia
Söndag 15.11.
10.00 – 13.00 Rundtur i Grankulla och Esbo
Mera information om årsmötet kommer att publiceras i Förbundets Nyhetsbrevet och
nästä Minerva.
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Uuden rahastonhoitajan esittely: Aura Laento
Liiton rahastonhoitaja haluaa kirkastaa Akateemisten Naisten tarkoitusta
SANL-FKAF:N TUORE RAHASTONHOITAJA
Aura Laento on tarttunut tarmolla tehtäviinsä. Alkuvuoden hän on tutustunut Liiton varainhoitoon ja osallistunut Liiton varainhoitosuunnitelman 2015–2020 tekoon.
Laento on 65-vuotias valtiotieteen maisteri, Heinolan Akateemisten Naisten jäsen ja
asuu sekä Heinolassa että Helsingissä. Hän on
tehnyt työuransa henkilöstöhallinnossa, viimeiset viisitoista vuotta Suomen Pankin henkilöstöjohtajana.
Laento on ollut kaksi vuotta eläkkeellä. Hän on mukana Heinolan kunnallispolitiikassa sitoutumattomassa Parempi Heinola -ryhmässä. Hän on ryhmän varavaltuutettu ja
tarkastuslautakunnan jäsen. ”Haluan olla mukana kehittämässä Heinolaa. Se on näitä pro
bono -juttuja, jotka sopivat tähän elämänvaiheeseen.”
Laennon mielestä Liiton olisi aktivoitava jäsenhankintaa ja parannettava keskushallituksen ja jäsenyhdistysten yhteistyötä. Hän haluaisi selvittää myös Liiton jäsenkunnan ikärakenteen ja sen, miksi Akateemisista Naisista erotaan. ”Näitä asioita voisi mielestäni kysyä
jäsenkyselyssä. Samoin sitä, mitä jäsenet liitolta ja yhdistyksiltä toivovat ja onko toiminta
motivoivaa.”
Laento arvelee, että moni akateeminen nainen ehtii ryhtyä harrastamaan yhdistystoimintaa vasta siirryttyään eläkkeelle. Osaammeko houkutella näitä potentiaalisia jäseniä
mukaan ja osaammeko kirkastaa Akateemisten Naisten merkityksen siten, että se puhuttelee. ”Esimerkiksi vapaaehtoistyö voisi sopia hyvin Akateemisten Naisten profiiliin. Luetaan yhdessä -toiminta on hienoa ja tuloksellista. Voisiko sitä laajentaa vaikka sellaiseen,
kuin kävellään yhdessä? Moni vanhus toivoo vapaaehtoista ulkoiluttajaa. Voisiko se apu
tulla meidän jäseniltämme?”
Aura Laento harrastaa myös mentorointia naisten Gaia-verkostossa. Hänen mentoroitavansa on nuori naisyrittäjä, joka aloittelee omaa startupiaan median maailmassa. Hänen mielestään myös mentorointi voisi sopia hyvin akateemisten naisten toimintaan, jos
sopivat henkilöt löytävät toisensa.
Laento harrastaa golfia ja monenlaista muutakin liikuntaa elämäntapanaan. Muun
vapaa-ajan täyttävät dekkarit ja lapsenlapset.

Merja Ojansivu
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CIRin palsta: Kansainvälisyyden hyöty?
UUDESSA CIRIN (COORDINATOR OF INTERNATIONAL RELATIONS) TEHTÄVÄSSÄNI olen
ollut useissa kokouksissa, joissa melkeinpä jokaisessa on keskusteltu siitä, mitä jäsenmaksulla saa ja miksi SANL-FKAF on mukana kansainvälisessä toiminnassa. Tätä haluan lähteä
kanssanne pohtimaan.
Onko meillä koto-Suomessa joku kolkka, johon kansainvälisyys ei ulotu? Entä onko joku meistä työssä alalla, jossa kansainvälisyys ei näy millään tavalla nyt eikä tulevaisuudessa? Onko meistä
jollakin suku, ystävä- ja tuttavapiiri ilman ripaustakaan kansainvälisyyttä? Ovatko lapset tai lapsenlapset olleet vaihto-oppilaina tai opiskelemassa ulkomailla? Interrailillä? Reppureissulla? Onko
tuttavapariskunta puhunut muutosta etelän lämpöön talveksi? Onko ystävä mukana työporukassa, jolla on kummilapsi Afrikassa? Kansainvälisyys
on useimpien arjessa läsnä monella tavalla, mutta
siitä ei tehdä numeroa. Se on kudottu sisään tähän
elämämme kankaaseen.
Suomi on kerta toisensa jälkeen kärjessä, kun
listataan maailman parhaita maita asua ja elää.
Naisten mahdollisuudet koulutukseen ja sen myötä mielekkääseen työhön eivät ole vähäisiä asioita
näissä arvioinneissa ja kaikki Pohjoismaat pääsevät listoilla korkealle. Aina näin ei meilläkään ole ollut. Kun joissakin maissa tyttöjen mahdollisuus koulunkäyntiin, akateemisesta loppututkinnosta puhumattakaan, on edelleen
vain unelma niin paras ymmärrys asian tärkeydestä samoin kuin sen vaikeudesta on varmasti jokaisella akateemisen koulutuksen saaneella naisella. Ilman mahdollisuutta kouluttautumiseen meidän jokaisen elämä samoin ympäröivä yhteiskunta näyttäytyisi nyt melko toisenlaisena.
Akateemisten Naisten kansainvälinen komitea valitsi tämän vuoden kärkiteemaksi
globaalikasvatuksen, jossa halutaan nostaa esiin globaalit kehityskysymykset ja yksilön
vaikutusmahdollisuudet. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä
on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Globaalikasvatus myös rohkaisee globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen omalla toiminnalla ja valinnoilla.
Järjestötyö ja kansalaisvaikuttaminen perustuvat työhön, jota tehdään paikallisella
tasolla, valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti. Nämä eri tasot tarvitaan, jotta saadaan voimaa ja vaikuttavuutta tärkeiden asioiden edistämiseen. Siksi globaalikasvatus sopii hyvin
SALN-FKAF:n teemaksi, sillä meille tärkeät kysymykset ovat kriittisiä maailmanlaajuisesti
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mutta edelleen ajankohtaisia myös paikallisesti.
Palataan hetkeksi takaisin tekstin alkuun ja pohditaan itse kukin, ei sitä että saammeko tarpeeksi vastinetta jäsenmaksulle, vaan sitä että teemmekö tarpeeksi?

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

YK:n CSW59-kokous New Yorkissa: Tasa-arvoon
on vielä matkaa
NEW YORKISSA 9.-20.3.2015 PIDETYSSÄ YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan
CSW59 -kokouksessa aiheena oli Peking+20. Kaksikymmentä vuotta sitten Pekingissä hyväksyttiin toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon tavoitteista. Tähän mennessä julistuksen allekirjoittajamaista yksikään ei ole kuitenkaan saavuttanut sukupuolten välistä tasaarvoa.
- Vaikka emme ole päässeet vielä tavoitteisiimme, tulevaisuus on kuitenkin täynnä
toivoa, totesi UN Womenin juhlassa puhunut USA:n entinen ulkoministeri Hillary Rodham
Clinton. YK:n arvion mukaan nykyvauhdilla naiset ja miehet pääsevät osallistumaan tasaarvoisesti talouselämään vasta kahdeksan vuosikymmenen kuluttua. Jäsenmaiden kokouksen alussa allekirjoittama yhteinen julistus arvosteli myös uudistusten hitautta.
Tasa-arvokehityksen haasteita ja ongelmia on tuotu esiin New Yorkin CSW59-kokouksessa jäsenvaltioiden ministeritason kokouksissa, virallisissa oheistapahtumissa sekä kaikille avoimissa rinnakkaistapahtumissa, joita järjestetään päivittäin, samanaikaisestikin lukuisia.
CSW59 -kokouksessa Pekingin toimintaohjelman saavutuksia on myös juhlittu, tavoitteiden puolesta on järjestetty marsseja New Yorkin kaduilla ja epäkohtien poistamiseksi pidetään vaikuttavia puheenvuoroja.
Naisten asemaa talouselämässä ja sen haasteita eritoten Euroopassa ja Etelä-Amerikassa käsitteli myös CSW59-kokouksessa kymmenes Helvi Sipilä -seminaari, jonka Suomen Akateemisten Naisten Liitto järjesti 12.3.2015 yhdessä NJKL:n, NNKY-liiton, Suomen
UN Womenin, NYTKIS ry:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoasiainministeriön ja
Suomen YK-edustuston kanssa.
Suomi sijoittuu hyvin kansainvälisissä tilastoissa, joissa mitataan sukupuolten tasaarvoa eri yhteiskunnallisilla sektoreilla. Tästä kehityksestä voinemme olla vaatimattoman
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tyytyväisiä. Suomen YK-suurlähettiläs Kai
Sauer totesikin avatessaan CSW Helvi Sipilä -seminaarin, että presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu mukaan YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin Champion World Leaders
-ryhmään. Tässä ryhmässä eri valtioiden
päämiehet, yritysten ja yliopistojen johtajat
sitoutuvat edistämään naisten oikeuksia ja
mahdollisuuksia.
Korkeatasoisissa kansainvälisissä sessioissa käsiteltiin tasa-arvokehitystä useista
eri perspektiiveistä.
- Usein naiset eivät näe, että heidän oikeuksiaan loukataan, muistutti Tunisiassa International IDEA:n neuvontajana toimiva Donia Ben Romdhane. Aloita pienesti, ajattele
suuria, äläkä anna periksi oli ohjeena naisten aseman edistämiseksi kenialaisella naisparlamentaarikolla.
Useat eri maiden kokousedustajat painottivat naisten verkostojen ja yhteistyön laajempaa kehittämistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös miesten ja naisten on
toimittava yhdessä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, oli viestinä useissa sessioissa.
Ihmisoikeuksia, jotka ovat samalla naisten oikeuksia, tulee myös tarkastella kulttuurisessa kontekstissa. On turha puhua ihmisoikeuksista, jos perheillä ei ole ruokaa pöydässä.
Turha tarjota lainoja, ellei naisilla ole edes pankkitilejä.
Tyttöjen ja naisten korkeatasoista koulutusta vaatii CSW59-kokouksessa Graduate
Women International GWI -kattojärjestömme. Kuten kaikkia pyrkimyksiä, myös koulutusta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja ympäristö huomioiden: mitä nuorelle tapahtuu
ennen koulutusta ja mitä sen jälkeen.
Maailmanjärjestömme aamubriiffauksissa GWI:n puheenjohtaja Catherine Bell kehotti Akateemisia Naisia katsomaan tulevaisuuteen ja innovoimaan toimintaa, joka houkuttelee myös nuoria mukaan. GWI on sopimassa projekteista myös uusien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mikä tulee vahvistamaan GWI:n roolia globaalina
toimijana. Tavoitteena on saada korkeatasoista koulutusta kaikille tytöille ja naisille.
Puheet ja dialogit etenevät CSW59 -kokouksissa Pekingin julistuksen ja siinä ilmaistujen 12 eri teeman mukaisesti. CSW:ssä käsitellään myös uutta, vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa. CSW59 avaakin siihen tuoreita näkökulmia ja antaa uutta ajattelemisen aihetta globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Niini Vartia-Paukku
Helvi Sipilä -seminaarin jälkeen otetussa kuvassa iloisina (vas) Terhi Heinilä (NJKL), Gloria Ramirez (Meksikon Akateemiset Naiset) Niini Vartia-Paukku (SANL-FKAF), Lourdes Enriques (Meksikon Akateemiset Naiset) ja Elina Multanen (UNWomen).
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Kvinnliga Akademiker i Åboland rf. har funnits i
70 år
DEN 25 APRIL 1945 ingick en möteskallelse i Åbo Underrättelser som sammankallade
intresserade ”för grundandet av en förening Akademiskt bildade kvinnor i Åboland”. 21
kvinnor mötte upp och föreningen grundades (26 april) som en lokal underavdelning till
Akademiskt bildade kvinnors förbund i Finland. Vid utgången av det första verksamhetsåret hade föreningen redan 45 medlemmar. Fil.mag. Marianne Holmberg var första ordförande (1945-1948). Föreningen bytte namn till Kvinnliga Akademiker i Åboland 1948.
Den 11 april 2015 firade föreningen sitt 70 års-jubileum. Festen, med ca 30 deltagare,
började på Dahlströmska palatset (Humanisticum) med välkomstskål i champagne. Dahlströmska palatset är ett nyrenässanspslats ritat av arkitekt Gustaf Nyström 1894-1896.
Palatset byggdes för att tjäna som privathem för kommerserådet Ernst och Rosina Dahlström med familj. De kvadratiska planerna domineras av en takbelyst centralhall som
via en balustradförsedd rund öppning sträcker sig genom båda våningarna. Runt hallen
grupperar sig de övriga rummen. I hallen finns en dekorationsfris i s.k. pompejansk stil.
Dekorationsmålare var svensken C.G. Wetterstrand (1855-1923) som också ansvarar för
den dekorativa utsmyckningen av Åbo Svenska Teater. Rosina och Ernst Dahlström testamenterade palatset till Stiftelsen för ÅA 1924. 1930 överläts byggnaden till Åbo Akademi
(källa: Åbo Akademis hemsida).
Värdiga ramar för vår jubileumsskål alltså!
Föreningens ordförande Christine Engblom hälsade alla välkomna och redogjorde
för delar ur föreningens historia.

Marja Ulmala (på bild) från Turun Akateemiset Naiset r.y uppvaktade med dikt och
blommor, gratulationer mottogs också från Förbundet, Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f och Rauman Akateemiset Naiset r.y.
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Syskonen Granström från Nagu uppträdde med fiol, flöjt och sång, de spelade Mårtenson,
Beatles och Mozart.
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. hade beslutat att
utse FM Carita Martin (på bild) till hedersordförande
som tack för mångårigt framgångsrikt ordförandeskap (1997-2005) till glädje och nytta för föreningens
medlemmar. Carita Martin har också representerat vår
förening i Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds
styrelse och presidium vilket medfört internationella
uppdrag. Som tack och erkänsla ville vi tilldela hedersordförande FM Carita Martin föreningens nyskapade
förtjänsttecken ”Minervas Uggla”.

Efter en kort promenad fortsatte festen på Arken med en festmiddag. Det
gamla fabrikskomplexet i kvarteret
Arken vid Aura Å:s strand bestod av
skyddade industri- och verkstadsfastigheter från åren 1856-1860, 1895,
1897, 1908, 1914, 1915, 1928, 1937
och 1938. Den första industriella aktören i kvarteret var Åbo Jernmanufactur
Bolag som grundades år 1857 på det
som då kallades Biskopsåkern. Kvarteret renoverades av Stiftelsen för ÅA för
akademins ändamål. Arkitektens tanke var att alla gamla byggnader utåt
sett skall bibehålla sin ursprungliga
prägel. En ny auditoriebyggnad byggdes vilken var meningen att utifrån se
ut som en gammal masugn för att kvarteret också i framtiden ska påminna om ett fabrikskvarter. I maj 2004 invigdes kvarteret som ett humanistcenter. (Källa: Meddelande från
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Åbo Akademi).
I kvarteret finns också Café Arken, där vi avnjöt vår middag. Toastmaster vid festmiddagen var Barbro Schauman (på bild). Många snapssånger sjöngs i rasande fart.
Gun Herranen gjorde personliga tillbakablickar ur föreningens historia samt sjöng
och läste tillsammans med Astrid Hellström
en dikt, som hennes mamma Alfhild Forslin
skrivit inför föreningens 15 års jubileum.
Maten var god och desserten gudomlig. Dr. Jean-Claude Mutiganda med fru Catherine, urspungligen från Rwanda, var festtalare och berättade insiktsfullt, intressant
och roande om hur de har upplevt sina åtta
år i Finland, i Österbotten och i Åboland.
Marianne Nyström (på bild), som var
ordförande 1982-1983 höll ett vackert tal.

Kvällen fortsatte sedan med nachspiel
hemma hos Nina Ekholm i hennes otroligt
vackra lägenhet i Kaskisbacken.

Text: Christine Engblom
Fotografi: Harriet Nyback-Alanen
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Helsingin Akateemiset Naiset Womento-infotilaisuudessa
HELSINGIN AKATEEMISET NAISET vierailivat 9. huhtikuuta
Väestöliitossa, missä kehittämispäällikkö Marina WetzerKarlsson esitteli jäsenille Womento-mentorointihanketta.
Womento toimii osana Väestöliiton Monikulttuurisuuden osaamiskeskusta ja
sen tavoitteena on luoda korkeakoulutetuille maahanmuuttajanaisille ammatillisia
verkostoja, parantaa heidän
kielitaitoaan sekä tukea heidän kotoutumistaan ja sitä
kautta myös työllistymistään.
Toiminta perustuu vapaaehtoi-

suuteen ja sitä tehdään Helsingissä, Turussa ja Porvoossa.
Marina Wetzer-Karlsson kertoi Helsingin yhdistyksen jäsenille, että Suomessa asuu yli
110 000 työikäistä maahanmuuttajataustaista naista, joista noin 25 000:lla on alempi tai
ylempi korkeakoulututkinto. Maahanmuuttajanaisten työttömyys on kolminkertaista suomalaisten naisten työttömyyteen verrattuna, ja ero on vielä suurempi korkeakoulutettujen naisten osalta. Tämä johtuu osittain siitä, että heidän on vaikea todistaa kykyjään ilman
oman alansa verkostoa ja suosittelijoita. Suomessa on siis tuhansia ulkomaalaisia naisia,
jotka eivät ole sijoittuneet koulutustaan vastaavaan työhön ja joiden kyvyt ja kokemukset
ovat vajaakäytössä.
Womenton toiminta alkoi Sitran rahoittamana pilottihankkeena vuonna 2011, ja vuosina 2012-14 se jatkui Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Hankkeen päätavoitteena oli juurruttaa mentorointimalli osaksi maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Määrällisenä tavoitteena oli, että 90 mentori-aktoriparia olisi käynyt mentorointiprosessin läpi
vuoden 2014 loppuun mennessä ja että 2-3 tahoa olisi koulutettu malliin ja sen toteuttamiseen. Lopputuloksena oli, että yhteensä 101 paria kävi läpi mentorointiprosessin. Yli
kolmannes aktoreista työllistyi, viidennes sai työharjoittelupaikan ja viidennes opiskeli tai
haki tutkimusapurahaa. Lisäksi maahanmuuttajamentorointikoulutusta voidaan nyt tarjota eri järjestöille ja yrityksille, ja osa tahoista on jo toteuttanut mentorointimallia.
Helsingin yhdistyksen jäsenet kuulivat myös, että mentorointi tapahtuu aktoreiden
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kielitaidon vahvistamiseksi kokonaan suomen kielellä ja parit valitaan siten, että heillä on
sama koulutus- tai työtausta.
Mentoroinnista kiinnostuneita maahanmuuttajanaisia on ollut kaikilta akateemisilta aloilta, mutta joskus saman koulutustaustan omaavaa mentoria ei ole onnistuttu löytämään. Vierailijat ihmettelivät mentorointiparien vähäistä määrää akateemisten maahanmuuttajanaisten kokonaislukuun verrattuna, mutta se johtuu Marina Wetzer-Karlssonin
mukaan rahoituksen niukkuudesta ja haasteesta löytää yksityissektorin yhteistyökumppaneita. Toiminnan ulkopuolelle jää siten myös hakijoita eli kysyntään ei pystytä vastaamaan.
Tänä vuonna tarkoitus on toteuttaa mentorointia 12-15 parille ja selvittää myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaa nuoriin maahanmuuttajanaisiin.
Lisätietoja Womento-hankkeesta löydät osoitteesta http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/ sekä Liiton Akateemiset naiset -blogista.

Teksti: Kirsi Kausamo
Kuva: Helena Hiila-O’Brien

Koulutus yhdistää naisia - Tunnetko jo Aurorasin?

AURORAS ON SANL-FKAF:N halllinnoima, 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.
Auroras-tilaisuudet ovat osallistujille ilmaisia ja Akateemiset Naiset järjestävät niitä
pääkaupunkiseudulla, Porissa, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa.
Lisätietoja Liiton Auroras-toiminnasta saat Aurorasin verkkosivuilta (http://www.luetaanyhdessa.fi/auroras.html) sekä projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälältä (henna-maija.
syrjala(a)luetaanyhdessa.fi, p. 045 117 4282). Tule mukaan!
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Tutustu Akateemisten Naisten maailmanjärjestöön ja sen kansainväliseen toimintaan
AKATEEMISTEN NAISTEN PAIKALLISYHDISTYKSEN jäsenet ovat myös Akateemisten Naisten maailmanjärjestön Graduate Women International, GWI:n jäseniä.
GWI tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia jäsenetuja, joita kannattaa hyödyntää. GWI:n
kotisivuilla toimii GWI Members Corner, josta löydät tietoa muun muassa maailmanjärjestön webinaareista eli verkkoseminaareista, apuvälineitä yhdistysviestintään sekä tietoa
GWI:n kansainvälisestä vaikuttamistyöstä. Voit luoda itsellesi GWI:n Jäsensivuille käyttäjätunnukset osoitteessa: http://www.graduatewomen.org/register.
Huomaathan, että GWI:n verkkosivuilla on nykyisin Translate website -toiminto, jonka avulla voit halutessasi kääntää maailmanjärjestön sivutekstit itsellesi suomeksi.
Maailmanjärjestön seuraava webinaari, Moving into Leadership, järjestetään 16.6. ja
17.6. Lisätietoja webinaarista löydät GWI:n jäsensivuilta sekä SANL-FKAF:n verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista. SANL-FKAF:n verkkosivuilta löydät myös webinaarisovelluksen
käyttöohjeet. Älä pelkää, webinaarisovelluksen käyttö on Skypen käyttöäkin helpompaa!
Maailmanjärjestömme julkaisee myös kuukausittain jäsenkirjeen GWI in Focus, jonka voit tilata täältä: http://graduatewomen.us2.list-manage.com/subscribe?u=4f440ac47
5f57015275a1f6eb&id=cde8bfddb7 GWI:n jäsenkirjeiden tilaaminen kannataa, sillä niillä
saat ajankohtaista tietoa Akateemisten Naisten kansainvälisestä toiminnasta ja vaikuttamistyöstä.
Lisätietoja maailmanjärjestön toiminnasta voi kysyä myös sähköpostitse: gwi(a)graduatewomen.org.

Tulevia kansainvälisiä tapahtumia
Euroopan Akateemisten Naisten (University Women of Europe, UWE) vuosikokous
28.8. - 1.9.2015 Utrecht, Alankomaat
Akateemisten Naisten maailmanjärjestön (Graduate Women International, GWI) Triennaali
21. - 26.8.2016 Kapkaupunki, Etelä-Afrikka
21.-23.8.2016 yleiskokous (vain jäsenille)
24.-26.8.2016 avoin konferenssi

Lisätietoja kansainvälisistä tapahtumista löydät Liiton verkkosivuilta http:://akateemisetnaiset.fi

15

2/2015

Kajaanin Akateemiset Naiset ry. järjestää yhteistapaamisen
Zonta Kainuun kerhon kanssa 22.7.2015 Kuhmon kamarimusiikkijuhlan yhteydessä. Kaikki Akateemiset Naiset ovat
tervetulleita mukaan!
Katso tapahtumasta tarkemmin Kajaanin yhdistyksen tapahtumatiedoista.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
Inga möten under sommarmånaderna. Information om höstens program kommer att
finnas i medlemsbrevet som skickas till alla medlemmar i juni samt på föreningens hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi

Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Pe 12.6.2015 klo 19.00 Helsinki-päivän Illallinen Taivaan alla
Helsingin Akateemisten Naisten kevätkauden ohjelma päättyy Helsinki-päivän illalliseen
Esplanadin puistossa. Tilaisuus on maksuton. Kokoonnumme klo 18.30 Akateemisen kirjakaupan rappusilla klo 18.30
Syksyn jäsenkirje postitetaan jäsenille elokuussa. Lisätietoja: www.helsinginakateemisetnaiset.fi

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Ke 22.7. Kuhmon kamarimusiikki. Yhteinen ateriointi n. klo 17 Kuhmossa. Konsertti nro
54 klo 19.15. J.S. Bach urkukoraali O Mench, bewein deine Sunde gross (Syntejäs itke ihminen) BWV 622, esittäjä Pedrini Franz Scubert Allegro a-molli D. 947 pianolle nelikätisesti ”Lebenssturme”, esittäjä H. Kärkkäinen, Triendl. Kaikki Akateemiset Naiset tervetulleita
mukaan! Kimppakyydit Kajaanista erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Mikäli olet
kiinnostunut tulemaan mukaan, ota 15.6. mennessä yhteys Armiin (armi.saari(a)kailu.fi tai
040 724 1835).
To 3.9. Syysretki Mustarindaan, Hyrynsalmelle. Tutustumme Mustarindan toimintaan,
Mustarinda 2015 Kompositio -taidenäyttelyyn sekä Realiteetit ja visio Suomesta -tutkimushankkeeseen. Lisäksi teemme retken näkötornille ja luontopolulle ja nautimme yhdessä iltapalan. Näyttelyyn sisäänpääsy 5 €, iltapala 10 € sekä kyytimaksu autonkuljettajalle. Tarkka lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin jäsenkirjeessä. Ilmoittauduthan Armille to
27.8. mennessä armi.saari(a)kailu.fi tai 040 724 1835.
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.
La 13.6. klo 18 Kuopio tanssii ja soi -juhlagaala, jonka jälkeen halukkaat voivat siirtyä yhdessä ruokailemaan. Lippuvarauksen tiedot on toimitettu jäsenille s-postilla. Varaus tapahtuu maksamalla lipun hinta yhdistyksen tilille 13.5. mennessä. Ruokailemaan voit liittyä mukaan, vaikket esitykseen tulisikaan. Lisätiedot: sanl-kuopio@live.fi
Toiminnasta tiedotamme jäsenille sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta: http://
www.facebook.com/SANLKuopio
Facebook-sivumme on julkinen, eli voit lukea sitä myös hankkimatta omia Facebook-tunnuksia.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
Pe 28.8. Oulun Taiteiden yö, tarkennetaan yhteinen ohjelma lähempänä
Yhdistyksen kotisivut www.ouka.fi/yhdistykset/oan/
Löydä meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry

Porin Akateemiset Naiset ry.
La 6.6.2015 Kirpputori Porin torilla, jonka avulla keräämme varoja tulevaan toimintaan.
Myytävää tavaraa voi tuoda suoraan torille. Myös vapaaehtoisia myyjiä kaivataan.
Ke 15. - pe 17.7.2015 osallistumme SuomiAreenan Kansalaistorille. Tule mukaan!
Löydät meidät Google+:sta https://plus.google.com/108771805699026500298/posts

Rauman Akateemiset Naiset ry.
To 6.8. klo 19. Aloitamme syyskauden perinteisesti elokuussa Festivo-viikon konsertilla.
Nimikkokonsertiksemme valikoitui Suuri, suurempi, Sibelius Kustaa Aadolfin kirkossa Eurajoella (Kirkkotie 8). Konsertin väliajalla mahdollisuus nauttia konserttikahvit. Kokoonnumme Hesburgerin parkkipaikalla 18.30 ja matkaamme paikalle omilla autoillamme.
Lippuja (peruslippu 25 €, opiskelijat ja työttömät 10 €) on Raijalla myynnissä p. 040 542
0287 tai raija.banerjee(at)gmail.com. Lippuja varatessasi ilmoita samalla, voitko tarjota
kyydin tai tarvitsetko itse kyydin paikalle.
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.fi

Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSITAPAAMISET
Ti 1.9. Syysretki Naantaliin. Lähtö Kauppatorilta Naantaliin Föli-linjalla 6 / 7 / 7A klo 16.45,
pois jäädään Naantalissa kylpylän pysäkillä. Aluksi ruokailu TK’S-ravintolassa (aiemmin
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Tammikellari), minkä jälkeen FM Aava-Leena Kurki pitää esitelmän aiheesta Presidenttien
puolisot. Tilaisuus päättyy noin klo 20. Hinta 30 €. Ilmoittautumiset 25.8. mennessä osoitteeseen turun.akat(a)gmail.com tai puhelimitse Helena Hallanorolle 040 524 7355.
KIRJALLISUUSKERHO: Keskiviikkoisin klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistonkatu 15.
Ke 16.9. Anni Kytömäki : Kultarinta
LUNCH LADIES: Panimoravintola Koulussa klo 12-13.
Ti 15.9. Henkikirjoittaja Juhani Naumanen, Lounais-Suomen maistraatti: Edunvalvontavaltuutus
SENIORIKERHO: kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistok 15.
Kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistonkatu 15, Turku
To 24.9. FM Kirsti Saksa: Alma Söderhjelm, Suomen ensimmäinen naisprofessori
HUOM. Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen,
paiviklehtinen@hotmail.com tai 050 326 9494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä.
Lisätietoja verkostosta: www.luetaanyhdessa.fi.
Yhdistyksen verkkosivut: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ma 10.8 Sieni-/kävelyretki Nuuksioon, tarkempi aika myöhemmin. Samalla tutustutaan
Suomen luontokeskus Haltiaan ja lounastamme yhdessä.
Ma14.9 Lounastapaaminen ravintola Bakers’issä klo 12.30 (Helena Immonen kertoo tuulahduksia Riosta).
24.9. klo 18.00 Helvi Sipilä - ensimmäinen nainen niin monessa, puhujana Terhi NieminenMäkynen. Yhteinen ilta UNWomenin Vantaan paikallistoimikunnan kanssa Vaskivuoren lukiossa (Virtatie 4, Myyrmäki). Tilaisuudessa esitetään Helvi Sipilän elämäntyötä kuvaava
filmi.
Lisätietoja: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaista

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Ons 2.9. kl 17.30 besöker vi Sundom Wine, anmälan till sekreteraren. Mera detaljer i medlemsbrevet.
Föreningens hemsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/
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Naishistoriaa omaksi iloksesi tai lahjaksi
MARITTA POHLSIN TEOS Korkeasti koulutetut naiset - Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia
(SKS 2013) kokoaa yhteen 1900-luvun ja 2000-luvun suomalaiset naisvaikuttajat. Teoksen henkilöstöhakemiston selailu kertoo, että Akateemisten
Naisten järjestöaktiivit ovat aina olleet tunnettuja
koulutuksen ja tasa-arvon puolestapuhujia, joiden
verkostot ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan.
Liiton historiateos kuvaa elävästi ja järjestötoimintaan mukaan kutsuvalla tavalla Akateemisten Naisten historiaa, joka on rakentunut kansainvälisyydelle ja rauhanaatteelle. Teos on oivallinen
lahja yhdistysvierailijalle tai korkeakouluopintojaan vielä ahertavalle!
SANL-FKAF myy Liiton historiateosta jäsenhintaan 30 euroa (+ lähetys- ja postikulut 6,90 €).
Ryhmätilaukset kannattavat, koska niissä postikulut ovat aina suhteellisesti edullisempia. Voit myös
halutessasi käydä ostamassa kirjan suoraan toimistoltamme (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki, sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi).

Kiinnostaako edullinen asuminen pääkaupunkiseudulla?
LIITON HALLINNOIMA KYLLIKKI Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) omistaa seitsemän
huoneistoa, joista viisi sijaitsee Helsingin kantakaupungissa ja yksi Espoonlahdessa. Lisäksi KYLE omistaa palveluasunnon Foibe-säätiön talossa Vantaalla. Asunnot ovat hyväkuntoisia ja niiden koko vaihtelee 42 neliöstä aina 118 neliöön saakka.
Tällä hetkellä kaikki huoneistomme ovat vuokrattuja, mutta huoneistoista kiinnostuneiden jäsentemme on mahdollista asettua nyt jonotuslistalle. Rahaston sääntöjen mukaisesti etusijalla vuokralaisvalinnoissa ovat ikääntyvät naiset, mutta myös työikäiset jäsenemme voivat päästä vuokralaisiksi.
Lisätietoja huoneistoista ja jonotuslistastamme antaa Liiton asiamies Susanna Sulkunen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi, p. 045 869 1617).
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