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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
VUOSIKOKOUKSESSA 14.11.2015 LIITTOMME sai uuden
puheenjohtajan, Tuija Braxin. Olen iloinen antaessani ”nuijan” hänelle ja vakuuttunut siitä, että hän jatkaa järjestömme kehittämistä entistä avoimempaan suuntaan. Olen luvannut jatkaa tarvittaessa Liiton jäsentoimikunnassa ja
Luetaan yhdessä -verkoston rahoituksen hankkimisessa.
Luetaan yhdessä -verkostomme on uuden edessä.
Raha-automaattiyhdistys, RAY julkistaa rahoituspäätöksensä ennen joulua, ja tätä kirjoittaessani olemme jättämässä myös työ- ja elinkeinoministeriölle anomuksen
vuoden 2016 lisärahoituksesta. RAY:n hakemus käsittää
Luetaan yhdessä -verkoston perustoimintaa. Paineet vastaavan toiminnan aloittamisesta vastaanottokeskuksissa
ja miesten osallistaminen kielenopetukseen ovat suuret.
On ilahduttavaa, että ministeriö arvostaa työtämme ja on
pyytänyt meitä hakemaan rahoitusta. Vantaan Heurekassa
pidettyyn verkoston vuosiseminaariin osallistui ennätysmäärä opettajia, ja tunnelma oli todella lämmin.
Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.
Kansainvälisen kattojärjestömme, Graduate Women
International - GWI:n toiminta on monin tavoin aktivoitunut. Siksi onkin valitettavaa, että kaksi suurta kansallista
järjestöä, Hollanti ja Saksa, ovat päättäneet erota. Hollannin osalta päätös ei käsittääksemme ollut ristiriidaton, ja mahdollisesti näemme vielä Hollannista toisen järjestön GWI:n jäsenenä. Kehitysyhteistyörahoituksen leikkaukset koskettavat kaikkein haavoittuvimmassa
asemassa olevia naisia ja lapsia. Jäsenmaksustamme GWI:lle menevä osuus takaa kuitenkin, että me voimme jatkossakin auttaa kehitysmaita. GWI:n toimiston tulee mukauttaa kuitenkin resurssinsa uudessa tilanteessa, kun jäsenmaksutulot vähenevät. Siksi ensi
vuonna Etelä-Afrikassa pidettävä GWI:n kokous on erittäin tärkeä.
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Pariisin pommi-iskut ja Syyrian kiihtyvät pommitukset muistuttavat meitä väkivallan mielettömyydestä. Lähetimme vuosikokouksesta ranskalaiselle sisarjärjestöllemme osanottoviestin, jota he suuresti arvostivat.
Kuluneet kolme vuotta ovat henkilökohtaisesti olleet hyvin antoisia ja opettavaisia.
Tästä suuri kiitos kuuluu Liiton keskushallituksen jäsenille, muille luottamushenkilöille,
toimiston henkilökunnalle ja teille jäsenille. Olen pyrkinyt vierailemaan paikallisyhdistyksissä ja oppinut tuntemaan kotimaata entistä paremmin. Ett stort tack åt er alla. Kolmessa
vuodessa ei valitettavasti ehdi tehdä kaikkea toivomaansa. ”Det finns så många saker jag
skulle sagt och gjort, och det är så väldigt lite jag gjorde” (Tove Jansson, Höstvisa)
Toivotan teille kaikille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2016!
Jag önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år 2016!

Helena Ranta

Minerva ilmestyy jatkossa kaksi kertaa vuodessa
LIITON VUOSIKOKOUS PÄÄTTI, että Minervan julkaisuväliä pidennetään puoleen vuoteen. Näin turvaamme paperilehteä vielä tilaavien jäsentemme tiedonsaannin samalla,
kun vapautamme lisää resursseja sähköiseen viestintäämme, joka palvelee Akateemisten
Naisten tunnettuuden lisäämistä.
Liiton viestintäkomitea ideoi tänä vuonna Liitolle uuden kaksikielisen esitteen sekä
uuden kaksikielisen M-uutiskirjeen. Nyt paikallisyhdistyksemme voivat teettää Liiton toimistolla yhdistykselle oman tyylitellyn esitteen. Vain tulostuskulut jäävät yhdistykselle
itselleen. Paikallisyhdistykset saavat myös runsaasti näkyvyyttä kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvässä M-uutiskirjeessä, joka lähetetään kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet löytyvät jäsenrekisteristä.
Liitto tukee paikallisyhdistyksiä niiden viestinnän kehittämisessä järjestämällä myös
verkkoseminaareja jäsenviestinnästä ja Facebookin käytöstä jäsenrekrytoinnissa.
Emme myöskään unohda jäsentemme tukemista. Digiajan arjen taidot -hankkeemme päättyy tammikuussa, ja hankkeessa laadittu itseopiskelu- ja opetusmateriaali luovutetaan jäsenistömme käytöön. Atk-taitojen vahvistaminen on osa aktiivista kansalaisuutta, johon haluan rohkaista kaikkia Akateemisia Naisia. Olkaamme elinikäisen oppimisen
edelläkävijöitä myös tällä rintamalla!
Kiitos kaunis teille kaikille tästä vuodesta. Liiton keskushallituksen kokouksessa
12.12. saimme ilolla todeta, että jäsenmäärämme on nousussa. Hjärtligt tack till er alla!
Förbundets kansli öppnas igen 4 januari 2016.

Susanna Sulkunen
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Vuosikokouksen 2015 henkilövalinnat
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi (2016 - 2018) valittiin OTK Tuija Brax (Helsingn Akateemiset Naiset ry.). / JK Tuija Brax har valts till Förbundets nya ordförande.
Hallitusjäseniksi valittiin kaudelle 2016 - 2018 / Nya centralstyrelsemedlemmar är KTM
Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.), YTM, KM Armi Saari (Kajaanin Akateemiset
Naiset ry.) ja FM Niini Vartia-Paukku (Helsingin Akateemiset Naiset ry.).
Liiton uutena toiminnantarkastajana aloittaa VL, KN Sirkka Oksanen (Vantaan
Akateemiset Naiset ry.) ja varatoiminnantarkastajana jatkaa HTH Kirsti Heikkilä (Lahden
Akateemiset Naiset ry.). / Till verksamhetsgranskare valdes Sirkka Oksanen och till verksamhetsgranskarens suppleant Kirsti Heikkilä.
Vuonna 2016 Liiton vuosikokous järjestetään Oulussa. / Årsmöte 2016 ordnas i Uleåborg.

Osallistu Akateemisten Naisten joulukeräykseen
AKATEEMISTEN NAISTEN MAAILMANJÄRJESTÖ Graduate Women International - GWI (www.graduatewomen.org)
kerää rahaa Ugandaan naisten opettajainkoulutukseen.
Kom med - donera och hjälpa
kvinnor på deras karriarväg i Uganda.
Kouluttamalla 50 naista opettajiksi voimme taata koulutuksen kahdelle tuhannelle ugandalaislapselle.
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
osallistui keräykseen saman tien lahjoittamalla jäsenilloissa keräämänsä kahvirahat hankeeseen. Myös sinä
voit auttaa! Keräys on avoinna joulu-

kuun 2015 loppuun saakka.
Lahjoituksen teko onnistuu helposti ja turvallisesti tällä verkkosivustolla: https://
www.globalgiving.org/projects/train50teachers/
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CIRin palsta: Voimme muuttaa maailmaa
SUOMEN HYVÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ, pyrkimys tasa-arvoon ja pohjoismainen viitekehys globaaleissa kysymyksissä ovat tähän asti olleet Suomen tunnusmerkkejä maailmalla. Nämä kaikki ovat teemoja, jotka ovat tärkeitä Akateemisille Naisille ja niitä Akateemiset Naiset ovat edistäneet Suomessa ja maailmalla
kohta sata vuotta.

Tyttöjen ja naisten koulutus ei saa unohtua
Käynnissä on ennenäkemätön muuttoliike, jonka
ajureita ovat sota ja levottomuudet, mutta myös
toive paremmasta elämästä. Muuttoliike ja pakolaiset ovat nyt todellisia haasteita Euroopan pohjoisella kulmalla olevassa Suomessakin. Samaan
aikaan nuoret muuttavat pois Suomesta opiskelemaan ja töihin ulkomaille myös paremman elämän ja toiveikkaamman ilmapiirin toivossa.
Kaiken tämän muutoksen keskellä on tärkeätä pitää silmällä mitä maailmassa tapahtuu naisten
ja tyttöjen mahdollisuuksille kouluttautua ja rakentaa itselleen ja perheelleen hyvä ja turvallinen elämä. Tyttöjen koulutukseen investointi on tehokkain tapa muuttaa maailmaa paremmaksi. GWI:llä
on käynnissä keräys naisopettajien kouluttamiseksi Ugandassa. Vantaan yhdistys haastaa kaikki paikallisyhdistykset jouluiseen lahjoitukseen
GWI:n Uganda-projektin hyväksi (ks. edellinen sivu).
Olemalla mukana kansainvälisessä yhteistyössä voimme vaikuttaa siihen, että suomalaisten akateemisten naisten osaaminen ja kokemukset tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta tulevat koko kansainvälisen yhteisön käyttöön. Yhtä lailla me opimme muilta ja
näemme miten rohkeasti tytöt ja naiset vaikeissa olosuhteissa oman turvallisuutensa uhallakin korottavat äänensä ja puhuvat tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta.

KANN ja Itämeren alueen yhteistyö
SANL-FKAF on mukana kansainvälisessä yhteistyössä monella eri foorumilla: meille läheisin on Pohjoismaiden ja Baltian maiden Akateemisten Naisten verkosto Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN). Verkosto pyrkii löytämään näiden maiden yhteiset tee-
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mat ja edistämään Itämeren alueen yhteistyötä. Ensi vuonna verkosto kokoontuu Tartossa
juhlistamaan 90 vuoden taivalta, joka on kulunut Viron Akateemisten Naisten yhdistyksen
perustamisesta.

Akateemiset Naiset Euroopassa
Seuraavaksi on mainittava vuonna 1981 perustettu eurooppalaisten akateemisten naisten
verkosto University Women of Europe (UWE), jonka tärkeimpänä tehtävänä on pitää tyttöjen ja naisten koulutusta ja tasa-arvoa esillä eurooppalaisessa viitekehyksessä.
UWE:n jäseninä on akateemisten naisten järjestöjä kahdestakymmenestä maasta.
UWE:n toiminnassa tärkeitä yhteistyötahoja ovat European Womens Lobby ja Euroopan
neuvosto (Council of Europe). UWE:n hallituksessa on ollut SANL-FKAF:n edustaja useita vuosia ja myös tänä kesänä UWE:n vuosikokous valitsi UWE:n hallitukseen suomalaisen
jäsenen, joka hoitaa myös rahastonhoitajan tehtävää. Elina Glenday esittäytyy meille seuraavassa Minervassa.

Akateemiset Naiset YK:ssa - ja elokuussa 2016 Kapkaupungissa
Kansainvälisellä tasolla SANL-FKAF on mukana Graduate Women International – GWi -kattojärjestössä, jonka jäsenet edustavat yli 100 maata. Näistä 60:ssä on kansallinen järjestö
ja muissa henkilöjäseniä. Vuonna 2015 järjestöön on liittynyt useita uusia jäsenjärjestöjä.
GWI:llä on neuvoa-antava asema tärkeissä YK:n alaisissa järjestöissä kuten ECOSOC:ssa ja
UNESCO:ssa sekä myös ILO:ssa. SANL-FKAF on toiminut pääjärjestäjänä vuosittaisessa Helvi Sipilä -seminaarissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävän CSW:n (Commission
on the Status of Women) istuntojen aikana. Suomen ulkoasiainministeriö on tukenut tätä
työtä matka-avustuksella. Suomi on jäsenmäärältään yksi suurimpia GWI:n jäsenmaita,
mutta sillä ei useaan vuoteen ole ollut paikkaa hallituksessa. GWI:n taloudellinen tilanne
näyttää kireältä, sillä sekä Alankomaat että Saksa ovat ilmoittaneet eroavansa järjestöstä.
GWI uudisti strategiansa Istanbulin kokouksessa vuonna 2013. Triennaalissa vuonna 2016
arvioidaan, miten tämä on onnistunut. Lähde mukaan arvioimaan kehitystä Kapkaupunkiin! Lisätietoja konferenssista saat GWI:n verkkosivuilta www.graduatewomen.org.

Marita Salo
CIR – Coordinator of International Relations
maritasalo123(a)gmail.com
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On meidän vuoromme auttaa - Suomi juhlii 60
vuotta kestänyttä YK-jäsenyyttään
FINLANDIA-TALOLLA OLI 9.12.2015 juhlava vaan ei pönäkkä tilaisuus sen kunniaksi, että Suomi on ollut 60
vuotta YK:n jäsenenä. Harvoin saa samassa tilaisuudessa
kuulla niin montaa huippupoliitikkoa kuin tuolloin. Jossain oli etukäteen kritisoitu sitä, että naisten osuus juhlassa jäisi vähemmistöön. Näin ei onneksi ollut, vaan puhujalista oli hyvin tasapuolinen. Tosiasia kuitenkin on,
että sekä pääministeri että ulkoministeri ja tasavallan
presidentti ovat miehiä. Niin myös YK:n pääsihteeri Ban
Ki-Moon. Mutta juhlassa kuultiin myös Elisabeth Rehniä,
Paula Vannista, Maria Lohelaa ja Marjatta Rasia.
Tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat olleet YK:n toiminnassa keskeisiä tavoitteita. Pääsihteeri Ban Ki-moon
ylistikin Suomea tasa-arvon mallimaana. Puheessaan hän
jopa onnitteli presidentti Sauli Niinistöä siitä, että hän on
päässyt presidentiksi vaikka on mies. Hän oli kuullut jutun, jonka mukaan presidentti Tarja Halosen aikaan suomalaiset pikkupojat luulivat, ettei heistä voi tulla presi-

denttiä, koska ovat poikia.
Me akateemiset naiset olemme ylpeitä Helvi Sipilän urasta YK:n apulaispääsihteerinä.
Suomalaisten naisten menestys YK:ssa jatkui hänen jälkeensäkin. Mainitsen vain esimerkkeinä Marjatta Rasin, Elisabeth Rehnin ja Paula Vannisen. Vanninen on ehkä vähemmän
tunnettu Verifinin johtaja, joka johti YK:n Syyrian kemiallisia aseita koskevaa tutkimusta.
Presidentti Tarja Halosella on luonnollisesti tärkeä rooli YK:n Kestävä kehitys -ohjelman vetäjänä.
Sauli Niinistö muistutti puheessaan, että Suomi sai sodan jälkeen UNICEF:lta lasten
jalkineita 50 000 paria, jotta suomalaislapset voisivat käydä talvellakin koulua. Muutakin
apua saimme. Nyt on meidän vuoromme auttaa hädänalaisia. Heitä pääsihteeri Ki-moonin
mukaan on enemmän kuin koskaan ennen toisen maailmansodan jälkeen: 60 miljoonaa
ihmistä on eri syistä joutunut lähtemään kotiseudultaan. Syynä voi olla sota tai pienempi
konflikti, ympäristön elinkelvottomuus, sorto uskonnon, rodun tai ihonvärin vuoksi. Osalla vain ei ole työ- ja muita mahdollisuuksia jäädä kotiseudulleen. Kyse on globaalista ilmiöstä, josta Suomikin on saanut osansa. Vastuu on ihmiskunnan yhteinen.
Poliitikot niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla yrittävät ratkaista monimutkaisia ongelmia. Mitä me tavalliset kansalaiset voimme tehdä? Eduskunnan puhemies
Maria Lohela vetosi kuulijoihin toteamalla, että voimme jokainen pienillä teoilla auttaa
hädässä olevia ja antaa mahdollisuuksia kehitysmaiden naisille ostamalla heidän tuottei6
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taan vaikkapa joululahjoiksi. Voimme myös tukea YK:n työtä tai kehitysyhteistyötä useiden järjestöjen kautta. Tämä olisikin erityisen tärkeää nyt, kun hallitus on leikannut kehitysyhteistyömäärärahoja. Tänä jouluna voisimme tavaran sijasta antaakin toisenlaisen
lahjan!

Helena Hiila-O’Brien, Helsingin Akateemiset Naiset
*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 Helsingin Akateemisten Naisten jäsen, tutkimusprofessori emerita Ritva jakku-Sihvonen. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse.

Mitkä ovat olleet urasi käännekohtia?
Oikeastaan suurin ratkaisu oli siirtyminen aikuiskasvatuksen
assistentin tehtävästä Valtionvarainministeriön alaiseen koulutuskeskukseen kehittämään valtion henkilöstökoulutusta
ensin tutkijana ja myöhemmin yksikön esimiehenä. Siirtyminen yliopistosta keskushallintoon merkitsi toimenkuvan
muuttumista tutkimustyöstä aktiiviseen tutkimustiedon
hyödyntämiseen. Suuri muutos oli totuttautuminen yhteistyöhön poliittis-hallinnollisten toimijoiden kanssa. Kun en
itse ollut sitoutunut mihinkään puolueeseen, minun oli totuttava pärjäämään erilaisissa hallintoelimissä vain tietojeni
varassa. Väliin oli tiukkaakin, sillä ne virkamiehet, joilla oli tukenaan jokin poliittinen vaikuttajataho, näyttivät minusta pääsevän paljon helpommalla kuin minä. Olin etenkin urani alkuvai heessa useimmissa neuvotteluissa ainoa nainen.
Vaikka pääosa mieskollegoista suhtautui asiallisesti naiskollegoihin, koin silloin tällöin,
että minun piti perustella asioita kohtuuttoman laajasti ja sitkeämmin kuin mieskollegojeni. Tunsin suurta helpotusta kun siirryin Helsingin yliopistoon Täydennyskoulutuskeskuksen johtajaksi vuonna 1988. Yliopiston ilmapiiri oli tutkimus-ja opetuskeskeinen ja
kannustava. Viran määräaikaisuus sai minut kuitenkin hankkiutumaan vakinaiseen virkaan Opetushallitukseen. Viraston toimiala kiehtoi minua, sillä olen kasvatustieteilijä.
Opetushallituksessa työskentelin lyhyttä opettajankoulutuksen kehittämisprojektia
lukuun ottamatta eri tehtävissä vuoteen 2012, jolloin jäin eläkkeelle. Viimeksi toimin oppimistulosten arviointiyksikön päällikkönä.
7

4/2015

*URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU *
Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna
ovat auttaneet sinua pääsemään eteenpäin urallasi?
Lähdin heti mukaan kansainväliseen yhteistyöhön. Osallistuin myös monenlaiseen henkilöstö- ja johtamiskoulutukseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista kokeiluista ja kehittämishankkeista.

Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet auttoivat sinua työllistymisessäsi yliopistosta
valmistumisen jälkeen?
Luulen, että tärkein tekijä urapolullani on ollut koulutukseni. Minulla on kasvatusalalta
laajat opinnot ja väittelin nuorena. Opintojeni laajuus ja innostukseni uutta tietoa kohtaan
on kaikissa nimityksissä noteerattu myönteisenä. Olen aina ollut ahkera ja kiinnostunut
työstäni.

Mikä sai sinut innostumaan järjestötoiminnasta?
Minusta länsimaisten demokratioiden hienouksiin kuuluu vapaa kansalaistoiminta. Arvostan hyvin paljon erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa ja ihmisten halua osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri sektoreilla. Akateemisten naisten toiminnassa olen erittäin
vaikuttunut siitä uutteruudesta, jolla järjestöväki haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on edelleen suuri haaste. Etenkin nuorten naisten ja
ruuhkavuosiaan elävien naisten syrjintä ovat ongelmia, joita asiaa tuntemattomat vähättelevät häikäilemättömästi.

Miten olet varmistanut oman jaksamisesi työn, luottamustehtävien ja harrastusten ristipaineessa?
Mukava perhe on tärkein voimavarani. Nautin myös puutarhassa puuhastelusta. Olen vir
katehtävieni ohella toiminut dosenttina. Opetustyö on mahdollistanut keskustelut opiskelijoideni kanssa. Minusta on aina ollut hauskaa keskustella koulutuksen kysymyksistä eri
alojen edustajien ja tutkijoiden kanssa. Mitä kiperämpiä väittelyjä syntyy, sitä enemmän
niistä oppii!

Ritva Jakku-Sihvonen, Helsingin Akateemiset Naiset
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Digitalisaatio Oulun paikallisyhdistyksessä
OULUN YHDISTYKSESSÄ ON jo yli puoli vuosikymmentä luotettu sähköpostiin pääasiallisena viestintäkanavana jäsenille. Aluksi käytettiin sähköpostilistaa, jonka osoitteet olivat
sihteerin ja puheenjohtajan hallussa, mutta varsinainen käänne tapahtui, kun SANL-FKAF
otti käyttöön jäsenrekisterityökalun, joka on merkittävällä tavalla helpottanut sekä viestintää, että jäsenrekisterin ylläpitoa. Jäsenrekisteri on siis tärkein ja luotettavin viestintäkanavamme. Luonnollisesti tämä edellyttää, että jokaisella jäsenellä on voimassa oleva
sähköpostiosoite. Huolimatta siitä, että yhdistyksemme jäsenten keski-ikä on aika korkea,
ovat jäsenemme aktiivisia sähköpostipalvelujensa käyttäjiä ja tällä hetkellä kaikilla jäsenillämme on sähköpostiosoite.

Minervan voi tulostaa
Vuonna 2011 SANL-FKAF teki päätöksen Minervan muuttamisesta pääosin verkkolehdeksi. Vaikka paperilehdillä oli ja on edelleen kannattajansa, Minervan siirtyminen sähköiseen
muotoon koettiin yhdistyksessämme lähes pelkästään hyväksi asiaksi. Tuohan se SANL:lle
merkittävää kustannussäästöä ja lisäksi lehden ilmiasuun voidaan panostaa eri tavalla kuin
paperiversioon. Silloinen puheenjohtajamme KTT Saila Saraniemi pyysi jäseniä ilmoittamaan, haluaako jatkossa lukea Minervan sähköisenä vai saada lehden paperisena postitse.
Niinpä vuoden 2012 alussa jäsenistämme vain kolme halusi edelleen paperisen Minervan.
Aluksi panostimme siihen, että lähetimme jäsenille aina viestiä, kun Minerva ilmestyi verkkoon. Korostimme myös, että lehden voi edelleen halutessaan tulostaa verkosta luettavakseen. Useimmilla on nykyään jo mahdollisuus käyttää tietokonetta, älypuhelinta, tablettia
tai muuta laitetta joko kotona, työpaikalla tai vaikkapa kirjastossa, ja samalla lehden lukemisesta on tullut ajasta ja paikasta riippumatonta.

Omat verkkosivut lisäävät näkyvyyttä
Myös omat internet-sivut ovat olleet käytössämme jo yli viisi vuotta. Aluksi Oulun kaupunki piti yllä sivujamme järjestöille suunnatulla ilmaisella palvelimellaan, mutta niiden päivitys oli hankalaa, koska emme suoraan pystyneet itse tekemään päivityksiä, vaan muutokset piti toimittaa kaupungin verkkovastaavalle. Uuden viestintävastaavamme TkT Susanna
Pirttikankaan johdolla uusimme nettisivumme syksyllä 2014, kun Oulun kaupunki lopetti
järjestöjen sivujen ylläpidon tuen. Samaan aikaan saataville tuli kunnollinen, ilmainen palveluntarjoaja (Weebly). Vihjeen Weeblystä saimme Minervasta, kun Espoon jäsenyhdistys oli ryhtynyt käyttämään sitä. Nyt, kun nettisivujen päivittäminen on kokonaan meidän
hallinnassamme, on helpompaa lisätä nopeasti tietoa kuukausitapahtumista, yhdistyksen
historiasta ja uutisia maailmalla tapahtuvista kiinnostavista trendeistä ja tapahtumista.
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Sähköinen jäsenhakemuslomake ja somenäkyvyys alentaa kynnystä liittyä
Samaan aikaan loimme yhdistykselle uuden Gmail-tunnuksen ja lisäsimme nettisivuille
sähköisen jäsenhakemuslomakkeen - toivomme tämän helpottavan jäseneksemme haluavia. Myös tapahtumiin voidaan helposti lisätä sähköinen ilmoittautuminen - esimerkiksi SANL-FKAF:n puheenjohtaja Helena Rannan esitelmätilaisuutta varten luotiin oma ilmoittautumislomake ja mainossivusto.
Yhdistyksemme toiminnasta tiedotetaan myös Facebookissa. Vaikka Facebook mahdollistaa nopean ja laajalevikkisen tiedottamisen, kanava jakaa mielipiteitä, eivätkä kaikki
halua käyttää sitä.
Vuosi 2012 oli erityisen aktiivista viestinnän kehittämistä. Perustimme yhdistykselle
oman Gmail-osoitteen ja omat Facebook-sivut. Tuolloin päätettiin valita myös nettisivuvastaava yhdistyksen uuteen hallitukseen. Toimintasuunnitelmassamme vuodelta 2012
todetaan, että kokouksista ja kuukausitapaamisista ilmoitetaan sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla, Minervassa sekä tekstiviesteillä niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia.
Mahdollisuuksien mukaan myös Facebook-sivuilla. Vuonna 2013 Facebook-sivuja kehitettiin vielä eteenpäin ja valittiin hallituksen ulkopuolinen tiedotusvastaava. Meillä tiedotusvastaava oli innokas tiedeviestinnän opiskelija, joka suunnitteli yhdistykselle myös uuden
esitteen. Suosittelemmekin lämpimästi nuorten, esimerkiksi kandidaatti-vaiheen opiskelijoita ottamista näin mukaan toimintaan.

Tietoturva tulee huomioida
Digitaalisuuteen liittyy aina kysymyksiä tietoturvasta. Jos yhdistys kerää henkilötietorekisteriä, tulee ylläpitäjän tietää, mihin tieto tallennetaan ja antaa tämä tieto pyydettäessä rekisterissä olevalle. Tallennuspaikkaa ei voida varmistaa Google Drivessä, jossa sähköinen
ilmoittautumisemme hoidetaan. Meillä onkin käytäntönä, että lisäämme lomakkeisiin ao.
tekstin ja siirrämme tiedon käsittelyn jälkeen mahdollisimman nopeasti SANL-FKAF:n tarjoamaan rekisteriin. ”Huom! Tieto tallennetaan väliaikaisesti Google Drive- palveluun * Mikäli et halua, että tietosi tallennetaan Google Drive- palveluun, lähetä jäsenhakemuksesi
osoitteeseen oan.info (at) gmail.com.”
Yhteenvetona voisi todeta, että digitaaliseen aikaan siirtyminen vaatii ennen kaikkea
halua ja ymmärrystä siten saavutetuista eduista. Osaamista tarvitaan hiukan, mutta tämä
ei ole kynnyskysymys ja oppaita / koulutusta on saatavilla nykyään myös SANL-FKAF:n järjestämänä. Sähköisestä viestinnästä huolimatta, kannattaa muistaa säilyttää esim. pöytäkirjat ja vuosikertomukset myös paperilla. Näin jää jälkipolville myös varmasti luettavaa,
emmekä ole riippuvaisia muuttuvista tallennemuodoista.
Digiterveisin,

Saila Saraniemi, Oulun Akateemisten Naisten sihteeri
Susanna Pirttikangas, Oulun Akateemisten Naisten viestintävastaava
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Digiaikaan siirtymisen askeleet - Oulun malli
Luotettava kanava: Liiton tarjoama jäsenrekisterityökalu, vaatii kaikilta sähköpostiosoitteen – tämä ei ole liikaa vaadittu nykyaikana.
Nopeaan viestintään: Tekstiviestit tai pikaviestipalvelut, kuten Whatsupp, myös varteenotettava vaihtoehto (ei juurikaan käytössä meillä)
Laajalevikkinen: Facebook, ei kuitenkaan tavoita jokaista tahoa, ja vaatii innostunutta ylläpitoa, sekä jaetun päivitysvastuun (esim. pj, sihteeri, viestintävastaava). Mahdollistaa
seurannan Facebookin valmiilla mittareilla: eli miten viestit tavoittavat yleisön, esim. Total week reach!
Sisältörikas: nettisivut, siellä pitäisi muistaa käydä kurkkaamassa säännöllisesti!
Kevyt ja helppokäyttöinen: Yhdistyksen gmail-tili, ilmoittautumiset esim. tapahtumiin
jouhevasti, kaikilla hallituksen jäsenillä pääsy, yksi hallituksen jäsen vastaa kustakin järjestettävästä tilaisuudesta – jaettu vastuu.

”Anna lapselle lukuaikaa” - Kirjailija Jenni Haukio
vieraili kirjallisuusillassa Hyvinkäällä
LIKI 80 INNOKASTA naista kokoontui huhtikuisena maanantaina taidemuseolle Hyvinkään Akateemisten Naisten järjestämään kirjallisuusiltaan, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Raija Sertti haastatteli kirjailija Jenni Haukiota.

Kuvassa: Raija Sertti, Jenni Haukio ja Tuula Honkanen-Laine
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Heti alkuun saimme kuulla rouva Haukion esittämänä huhtikuisen Sinä kuulet sen soiton -runon.
”Perheessämme luettiin paljon. Kirjastossa kävimme monta kertaa viikossa.Luin valtavasti. Viisikot, Vihervuoren Annat, Mestaritontun seikkailut, Neiti Etsivät.Runous puhutteli, Pablo Nerudan teos Andien mainingit avasi minulle tien moderniin runouteen. Myös
Eeva Kilpi, Helena Anhava, Märta Tikkanen ovat innostaneet. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Porissa, 20-kesäisenä lähdin opiskelemaan valtio-oppia Turkuun, jossa valmistuin valtiotieteen maisteriksi”, kertoi Jenni Haukio.
Jo parin vuoden iässä Jenni Haukio lausui äidin iloksi pikkuriimejä. Teinityttönä hän
kirjoitti tuntojaan piiloon pöytälaatikkoon kuten muutkin tuon ikäiset. 17-vuotiaana Jenni Haukio osallistui modernin runon kurssille. Haukio voitti esikoisrunokokoelmaan Paitasi
on pujahtanut ylleni (1999) valtakunnallisen Runo-Kaarina -kilpailun. Sitä seurasivat Siellä
minne kuuluisi vihreää ja maata (2003) ja Sinä kuulet sen soiton (2009).
Kun Jenni Haukio kirjoittaa runojaan, hän haluaa olla yksin, kotona, hiljaisuudessa. Kirjoitusprosessi on hidasta ja työlästä, kuitenkin viimeisteltyä, korjattavaa ei juuri ole. Luonto
merkitsee paljon. Hän näkee kaikki elämän yksityiskohdat luonnossa. Haukio ei halua selittää tekstejään, vaan jättää lukijalle tilaa oivaltaa itse. Uusi eläinteemainen runokokoelma on
työn alla. Ilmestymisajankohta on toivottavasti lähinvuosina.
Vuosi 2015 on Suomessa kirjan vuosi. Tasavallan presidentti toimii kirjavuoden suojelija na. Alkuvuodesta presidenttipari julkisti suomalaisille haasteen: Anna lapselle lukuaikaa.
Kaikkien aikuisten tulisi tarjota lapsille mielenkiintoista luettavaa, antaa lukuvinkkejä ja lukea yhdessä. Lukeminen kehittää tunneälyä paremmin kuin mikään muu.
Turun kirjamessut täytti tänä vuonna 25 vuotta ja on alansa vanhin tapahtuma Suomessa. Kirjamessujen ohjelmapäällikkönä Jenni Haukio vastaa koko messutapahtuman ohjelmistosta. Kolmen päivän aikana on 450 ohjelmanumeroa ja 700 esiintyjää kymmenellä
eri ohjelmalavalla. Suurin osa esiintyjistä on kotimaisia prosaisteja. Haukion on tiedettävä,
mitä Suomessa julkaistaan. Kuka kirjailija kiinnostaa, mitkä kirjatyypit ja lajit olisivat 25.000
kävijälle mieleen. Tämän vuoksi Haukio lukee paljon, etupäässä kotimaista proosaa. Myös
lapset on otettu tapahtumassa huomioon; 7000 koululaista vieraili lokakuussa järjestetyillä
kirjamessuilla, joiden teemana oli Ruotsi ja teema-alueet Saamenmaa ja Kustavi.
Lämminhenkisen tilaisuuden lopuksi kirjailija Jenni Haukio signeerasi runokirjojaan
ihastuneille kuulijoilleen ja sai taidekaupungin tervehdyksenä kukkakimpun sijaan Japanilainen puutarha -taideteoksen Akateemisten Naisten jäseneltä, kuvataiteilija Tuula Honkanen-Laineelta ja Helene Schjerbeckistä kertovan kirjan Hyvinkään taidemuseolta.

Tuula Honkanen-Laine, Hyvinkään Akateemiset Naiset
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Maatalon tyttärestä tieteen ja taiteen tuplatohtoriksi
Monipolvinen ja vaiherikas polku on vienyt Tampereen Akateemiset Naiset ry:n aikaisemman puheenjohtaja Helena Frankberg-Lakkalan taiteen ja tieteen pariin. Samanaikaisesti
opintojen ja tutkimustyön kanssa hän on aktiivisena suurperheen äitinä ollut mukana monissa harrastuksissa ja yhdistyksissä virkatyönsä rinnalla.

Miten Sinä Helena näet oman oppimisen polkusi kehittyneen?
Nuoruusvuosina opiskelin sairaanhoitajaksi Turussa ja toimin viiden lapsen kasvattamisen
ohella monissa, erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä. Someron yhteiskoulun keskikoulun suorittaneena oli valkoinen ylioppilaslakki ollut aina haaveenani, ja kun lapset varttuivat, tuli minulle sopiva hetki keskittyä opiskeluihin. Näin minä sitten valmistuin ylioppilaaksi 53-vuotiaana.
Tästä suorituksesta ja onnistumisesta innostuin jatko-opintoihin Tampereella, ja luin sairaanhoidon opettajaksi. Siihen aikaan tämän alan opettajan pätevyys ei ollut akateeminen
tutkinto, ja siksi jatkoinkin Tampereen yliopistolla hoitotieteen maisterintutkintoon. Tuolloin
minulla oli jo kerättynä aineisto lisensiaattityöhöni, jonka teemaksi tiivistyi ”Paasto itsehoito -menetelmänä”. Tämä tutkinto valmistui vuonna 1990. Kun tutkimustyön tekeminen ja
halu syventyä tähän hoitotieteen erikoisteemaan vahvistui tätä tutkimusta tehdessä, päätin jatkaa eteenpäin, sillä vaihtoehtoiset hoitomuodot kiinnostivat edelleen monella tavalla.
Saamistani vasta-argumenteista huolimatta valitsin väitöstyöni aiheeksi ”Terveyttä ja hyvää
oloa paastolla”, josta teemasta sitten vuosien aikana pidin lukuisia luentoja ympäri maakuntaa. Ensimmäinen väitökseni valmistui ja sain mustan tohtorinhatun. Jälkeenpäin voin kertoa, että käsite ”Itsehoito -malli” oli tuolloin vielä ”useimmille outoa kapulakieltä”, josta syystä
minulle suositeltiin käyttämään ainoastaan käsitettä ”psykofyysinen rentoutus” kun opetin
joogaa ohjaamilleni kurssilaisille.

Miten kiinnostuit akateemisista opinnoista ja miten syntyivät tutkimustyön tavoitteesi?
Tiedonjano kasvoi akateemisessa opiskelussa ja tutkimusta tehdessäni. Toinen väitöstutkimukseni, ja varsinkin sen idea, lähti syntymään kuin itsestään. Taide eri muodoissaan on
aina ollut lähellä sydäntäni, ja ahkerasti tekemäni taide- ja tekstiilikäsityöt toimivat myös terapiahoitoina elämän eri murheissa. Eläkkeellä jatkoin jo aiemmin filosofian maisterin tutkintoon suorittamiani taidehistorian perusopintoja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin
Turun yliopistossa. Samanaikaisesti kävin myös aiheeseen liittyviä teknisiä taito-opintoja
kotikaupungissani Tampereella.
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Taitelijana on ollut suuri ilon aihe ja arvostuksen osoitus, että näinä vuosina minut
hyväksyttiin taiteilijajäsenenä kahteen eri taideyhdistykseen. Näin taide vei tiedenaisen
mennessään ja 80-vuotiaana minut promovointiin taivaansinisellä tohtorinhatulla taiteen tohtoriksi Aalto yliopistossa Helsingissä.

Miten näet naiset ja akateemisen tutkimuksen Suomessa?
Tampereen yliopistolla tapahtuneen hoitotieteen väitökseni aikoihin vaihtoehtoisia hoitomuotoja vastustettiin usein varsin jyrkästi. Tästä syystä tutkimukseni lopputuloksia tarkasteltiin hyvin kriittisesti väitöstilaisuudessa ja tekemäni empiirisen tutkimustyön arvioinnissa. Kuitenkin koko ajan pidin kiinni juuri empiirisen tutkimukseni tuloksista, mutta
todellista somerolaista ja hämäläistä sisua tarvitsin, jotta lopulta sain tohtorin hattuni.
Muistelen lämmöllä, että oman väitöskirjatyöni valmistumisen jälkeen olin esimerkkinä usealle naistutkijoille, ja kannustin näin monet muutkin jatkamaan omia opintojaan.
Tästä syystä haluan aina edelleen rohkaista jokaista opinhaluista naista valitsemallaan
tiedealalla.

Miten vuosikymmenien kokemuksesi ja kahden tohtorintutkinnon perusteella
arvioit, että suomalaisen akateemisen tutkimuksen tukitoimet ja resurssit kohdentuvat naisille?
Minun opiskelujeni aikoihin yliopistolla ei ollut aikuisopiskelijoille tukitoimia ja resursseja, vaan tein kaiken itse kustantaen oman virkatyöni ohella, ja taiteen tohtorin tutkinnon
sain valmiiksi jo eläkkeellä ollessani. Päättäväisyys vei asioita eteenpäin, ja lopulta näihin
tutkintoihin asti.

Millaista kokemusta Sinulla on naisjärjestöjen toiminnasta akateemisten naisten
tutkintojen ja tutkimuksen tukena Suomessa ja kansainvälisesti?
Järjestöissä toimin Tampereen Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtajana 1990-luvulla, ja
yhdistyksen jäsenenä jo 1988 alkaen. Tietojeni mukaan Tampereen yhdistys on jakanut
useita kannustusstipendejä nuorille naisille.
Puheenjohtajakautenani TAN ry:ssä olin satunnaisesti mukana myös liiton edustajana kansainvälisissä IFUW:n konferensseissa kuten Jokohamassa, Japanissa elokuussa
1995.
Taidetta tekemässä olen ollut monella tavalla, ja aktiivisesti mukana yli 30-vuotta
galleriatoiminnassa, joka on Tampereen Saskiat ry:n jäsenten perustama, siten ainutlaatuinen naisten taidegalleria Suomessa.
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Taiteen ja tieteen yhdistäminen luovuuden keinoin elämäsi polulla: miten Sinä
Helena onnistuit ja väittelit kahden eri tiedetutkinnon tohtoriksi?
Tämän haastattelun alussa olen tätä polkuani jo hieman pohjustanutkin. Ensimmäisen
hoitotieteen alan väitöstyöni kokemusten perusteella empiirinen tutkimustyö kiinnostaa minua edelleen, ja on ollut hienoa huomata miten tutkimani teemat eli ”itsehoito ja
jooga” ovat nykyisin tulleet osaksi lähes jokaisen ihmisen arkea.
Toisaalta taiteen parissa olen viime vuosina tekstiili-, kivi- ja lasitöiden jälkeen keskittynyt enemmän maalaamiseen ja ikonien luomiseen. Tärkeää on niiden näkyväksi tekeminen ja kuvissa käytettyjen symbolien ja taustojen selvittäminen. Kuvien symboliikkaa
keskiajan Suomessa käsittelin jo taiteen tohtorin tutkimuksessani.

Voitko kertoa Helsingissä pitämäsi ikonitaiteen näyttelystä ja sen merkityksistä?
Hartain toiveeni kuvataitelijana on jo kauan ollut pitää oma ikoniteosten näyttely Helsingin keskustassa, arvokkaassa talossa ja tilassa. Tämä toteutui, kun tänä syksynä sain kutsun järjestää yksityisnäyttelyni 14:sta marraskuuta 2015 Ritarihuoneella, jossa voin henkilökohtaisesti kertoa katsojille ikoniteosten kuvista ja niiden symboliikasta. Minulle tästä
teosnäyttelystä tuli oikea juhla ja vuoden 2015 hienoin joululahja!
Henkisesti akateeminen opiskelu sekä taiteen että tieteen yhdistäminen on ollut
mielestäni erittäin palkitsevaa ja antanut minulle kuluneiden vuosikymmenten aikana
valtavasti löytämisen iloa.

Leena-Maija Laurén, Kvinnliga Akademiker i Åboland
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Tammikuussa on luvassa kulttuuritapahtuma ja helmikuussa kevätkokous ja toimittajavierailu. Seuraathan verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN hålls i KFUK:s lokal Arkadiag.33 A, summer lokal 13.
MÅ 25.1. kl 18.15 : Fil.dr. Hindrik Strandberg: ” Elda bastun och lägga hornen i blöt ”. Koppning och blodiglar allmänt använda antika vårdmetoder i vårt land ännu på 1800-talet
och i början av 1900-talet upplever en renässans igen.
TI 16.2. kl 18.15 : VÅRMÖTE. Redaktör Eva Vikstedt berättar om statyer i Helsingfors.
TO 10.3. kl 18.15 Redaktör Jeanette Björkqvist berättar om sitt jobb med utsatta mänskor.
ASPASIA, diskussionsträff kring aktuella samhälleliga frågor,måndagen den 1 februari kl
13.00 i KFUK.s lokal, Arkadiagatan 33 A.
LITTERATURCIRKELN möts en gång i månaden.
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Närmare upplysningar om litteraturcirkelns verksamhet samt föreningens kontaktuppgifter finns i vårens medlemsbrev som skickats till alla medlemmar samt på föreningens
webbsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
MA 11.1. klo 18.30 Hyvinkään naisjärjestöjen perinteinen kirjailijailta. Vieraana kirjailija Enni
Mustonen ( = Kirsti Manninen). Tilaisuus on Hyvinkään Taidemuseolla.
TI 2.2. klo 18.30 Tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen projektipäällikkö Reija Katainen luennoi
tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta. Tilaisuus on Laurean tiloissa.
PE 4.3. menemme Lahteen teatteriin katsomaan Myrskyluodon Maijaa. Lippuja on vielä
jäljellä.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista.
Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
KE 20.1. klo 17.30-19.00 Yliopettaja Johanna Moilanen: ”Voiko hyvinvointia oppia?” Paikka:
Kaupungintalon juhlasali.
TI 9.2. klo 16 Kevätkokous. Mirja Knuuttila kertoo kuvin arkkitehti Wivi Lönnin Jyväskylän kaudesta.
TI 15.3. klo 18 Tutustumme Koulutuksen tutkimuskeskukseen professori Jouni Välijärven
johdolla. Paikka: Yliopisto, Ruusupuiston uusi rakennus, Alvar Aallontie.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
KE 20.1. klo 18 Nainen ja auto. Vierailu Pörhön Autoliikkeeseen (Tikkapurontie 2). Yhteislähtö Kauppatorilta klo 17.40 kimppakyydillä. Tarjoilua. Ilm. sihteeri Armille 13.1. 16 mennessä armi.saari(a)kajaaninlukio.fi tai 040-724 1835. Ilmoitathan erityisruokavalion ja kyydin tarpeen.
TI 16.2. klo 18 Kevätkokous ravintola Vanhassa Teppanassa (Ilmarinkatu 6). Kokouksen jälkeen Pirkko Carpenter Malawin lasten ja nuorten avuksi ry:stä esittelee yhdistyksen toimintaa. Kahvitarjoilu. Ilm. Armille 9.2. mennessä.
Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset nykyään myös Facebookista.
Kuopion Akateemiset Naiset ry.
MA 25.1. klo 17 Lukupiirissä vuorossa Haruki Murakamin teos Norwegian Wood, jossa ainakin muistoissa ollaan Tokiossa. Kaikki vanhat ja uudet kirjallisuuden ystävät ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ilm. Anulle anu.wulff(a)gmail.com viim. 20.1..
KE 24.2. klo 18 Vuosikokous. Paikka: Snellman instituutin Saima-kabinetti (Haapaniemenkatu 40 B 1). Hallitukseen tarvitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle ja kokouksessa va
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litaan myös yhdistyksen uusi puheenjohtaja. Kahvitarjoilua varten ilm. viim. 21.2. sanlkuopio(a)live.fi. Tervetuloa!
Toiminnasta tiedotamme jäsenille sähköpostitse - pidäthän osoitetietosi ajan tasalla - sekä
julkisen Facebook-sivullamme. Voit lukea sivuamme ilman omia FB-tunnuksia.
Lahden Akateemiset Naiset ry.
MA 18.1. klo 17.30 tutustumme Koulutuksesta kouluun –hankkeeseen FM ympäristökasvattaja Aulikki Laineen johdolla. Paikka: Lahden yliopistokampus (Kirkkokatu 16).
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
TI 9.2. vuosikokous ja kirjailta. Yhteiseksi lukemiseksi suositellaan Anthony Doerrin Kaikki
se valo, jota emme näe. Muitakin kirjoja voi tuoda esiin.
TI 8.3. Karjalan Laulu-Veikkojen naistenpäivän konsertti Helkiö-salissa. Seuraa lehdestä,
onnistuuko konsertin järjestäminen juuri oikeana päivänä.
Löydät Lappeenrannan Akatemiset Naiset nykyään myös Facebookista.
Oulun Akateemiset Naiset ry.
TI 12.1. klo 18 Kirjallisuusillassa teemana Finlandiavoittaja Oneiron, jonka esittelee jäsenemme FM Tuula Vakkala. Paikka: Puistokahvila Makia, Otto Karhin puisto.
TI 9.2. Yhdistyksen kevätkokous. Ohjelma tarkentuu.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät
myös Facebookista!
Rauman Akateemiset Naiset ry.
TO 14.1. klo 18 Rauma Festivon taiteellinen johtaja, basso Mika Kares kertoo taiteilijan työstään. Paikka: Satakunnan ammattikorkeakoulun auditorio (Suojantie 2). Ilm. viim. 8.1. minna.keinanentoivola(a)gmail.com tai puh. 044 9716676.
TO 11.2. klo 17.30 tutustumme SAMK-kampuksen peruskorjattuun Merikouluun (Suojantie
2). Hankejohtaja, merikapteeni Heikki Koivisto ja yhdistyksemme pj. Minna Keinänen-Toivola kertovat SAMK:n projekteista Namibiassa. Ilm. viim. 8.2. raija.banerjee(a)gmail.com
tai p. 040-5420287.
MA 21.3. klo 18 vierailemme Suomalaisessa Kirjakaupassa. Kirjailijavieraaksi on pyydetty
Lettikirjan kirjoittajaa Matti Airolaa. Ilm. viim. 17.3. raija.banerjee(a)gmail.com tai p. 0405420287.
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista!
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Salon Akateemiset Naiset ry.
KE 13.1. klo 19 Kulttuurikeskiviikko. Paikka: Teatteri Provinssi, Astrum-keskus (Salorankatu 5-7).
Löydät Salon Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista.

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
LA 23.1. klo 10-15 Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma Tampere-talolla. Aiheena muisti.
TO 18.2. kello 18 Vuosikokous. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home.

Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSITAPAAMISET KLO 18
TI 2.2. Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä: Monikulttuuriset avioliitot ja perhe-elämä Suomessa. Paikka: Siirtolaisinstituutti, Eerikinkatu 34. Ilm. viim. 29.1.turun.akat(a)gmail.com tai Helenalle 0405247355.
TI 1.3. Sisar Helvi Pulla: Mitä on olla protestanttinen sisar. Paikka: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18. Sitova ilm. viim. 25.2. turun.akat8a)gmail.com tai Helenalle 040-5247355.
KIRJALLISUUSKERHO kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa, osoite Yliopistonkatu 15.
KE 20.1. Patrick Mondiano: Hämärien puotien kuja
KE 18.2. Finlandia-voittaja
LUNCH LADIES kokoontuu Panimoravintola Koulussa klo 12-13.
TI 19.1. FT Elina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituutti: Cage-projektin avaaminen, pakolaisuus ja kotouttaminen pohjoismaisesta näkökulmasta
TI 16.2. Neurologian erik.lääk. Elina Rauhala: Muistihäiriöiden estämisen keinot yksilön ja ympäristön näkökulmasta
SENIORIKERHO kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa klo 13-14, osoite Yliopistonkatu 15.
TO 28.1. FM Tuula Lindberg: Romaanit, eurooppalainen vähemmistö
TO 25.2. Rovasti Jouko Räty: Heränneet ja Häjyt
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päiviin paiviklehtinen@hotmail.com tai 050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä.
Turun yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Januari: Vi besöker Bock´s Corner, Gerbyvägen 16
Februari: FM Gun Jakobsson berättar om två kvinnliga författares böcker, Rådhusgatan22
Mars: FD Pia Nyman-Kurkiala, forskning om sociologiskt ämne, Åbo Akademi, Vasa.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/
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Akateemisten Naisten maailmanjärjestön Triennaali
Aika: 21. - 26.8.2016
Paikka: Kapkaupunki, Etelä-Afrikka
21.-23.8.2016 yleiskokous (vain jäsenille)
24.-26.8.2016 avoin konferenssi

Lisätietoja: www.graduatewomen.org

Ilmoittaudu jäsenetuna tarjottavien pääkaupunkiseudun huoneistojen jonotuslistallemme
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. Huoneistoista kiinnostuneiden jäsentemme on mahdollista asettua jonotuslistalle lähettämällä sähköpostia Liiton asiamiehelle.
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).

Lahjoita kansainväliseen vaikuttamistyöhömme
Suomen Akateemisten Naisten Liitolle on avattu lahjoitustili, jolle lahjoittamalla voit tukea kansainvälistä vaikuttamistyötämme koulutuksen ja tasa-arvon puolesta. Näin joulun
alla voit myös muistaa ystävääsi lahjoittamalla hänen puolestaan.
Liiton keräämät lahjoitusvarat käytetään Akateemisten Naisten kansainvälisiin hankkeisiin, jäsentemme kansainvälisten kokousosallistumisten tukemiseen sekä Suomessa
opiskelevien maahanmuuttajanaisten opintojen tukemiseen. Voit mainita talletuksen
viestikentässä, mikä on toivomasi lahjoituksen ensisijainen käyttötarkoitus.

Nordea FI32 1808 3000 0555 62
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Minervan ilmestymispäivät vuonna 2016 ovat 8.3. ja 9.9.
Liiton blogi löytyy osoitteesta: http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/
SANL-FKAF:n uusi keskushallitus järjestäytyy 23.1.2016.

