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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
HYVÄ YSTÄVÄNI JA entinen kollegani, elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn, kuvaili noin kaksikymmentä vuotta sitten eduskunnassa suomalaista tasaarvopolitiikkaa, että se on kuin lahjaksi saatu ruma
maljakko, joka pitää muistaa nostaa yläkaapista pöydälle, kun antaja saapuu kylään.
Kansainvälisesti vertaillen moni asia on Suomessa tunnetusti hyvin. Erityisen tyytyväinen olen naisten osuuteen korkeakoulutetuista. Mutta samaan aikaan minulla on tunne siitä, että Krohnin vertauskuva
on joiltain osin nykyisin vielä enemmän totta kuin
kuin kaksikymmentä vuotta sitten.
Kuva: Tiina Eloranta
Kun olin tehnyt päätökseni luopua eduskunnasta kahdenkymmenen vuoden jälkeen, puin haastatteluissa huoleni siten, että viime vaalikauden loppua
kohtia naisten rooli merkittävissä taloutta ja ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä koskevissa keskusteluissa typistyi lähes minimiin. Pidin asiaa esillä, koska näin, että nämä teemat ovat vain vahvistumassa ja sen myötä naisten rooli kapenemassa julkisessa keskustelussa.
Ja niinhän siinä on sitten käynyt. Yhteiskuntasopimuksesta neuvottelevat ja sitä kommentoivat miehet. Venäjää, Ukrainaa, talouspakotteita, Syyrian sotaa, EU: n kriisiä Suomen
puolesta ” hoitavat” miesministerit ja julkinen keskustelu on näissäkin asioissa sangen miehistä.
Ei auta itku markkinoilla. Nyt on meidän asioita seuraavien edesautettava muutosta.
Vanha hyvä keino nostaa naisia esiin, on reagoida heidän puheisiinsa, toistaa heidän nimensä ja osoittaa siten arvostavansa heitä keskustelijoina. Voimme olla samaa mieltä tai
eri mieltä heidän kanssaan, mutta jos emme osoita kuunnelleemme ja arvostaneemme
heidän osaamistaan, vahvistamme huolestuttavaa naiskatoa politiikan raskaimmassa sarjassa.
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Harjoituksen vuoksi muutama esimerkki. Kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Sirkka-Liisa Anttila ja Jutta Urpilainen seuraavan kerran käyttävät julkisen puheenvuoron vaikkapa Venäjästä tai kehitysyhteistyöstä, jatkakaamme keskustelua, oli se sitten omassa
blogissamme, työpaikan kahvihuoneessa tai laajemmilla foorumeilla. Kun valtionvarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa tai puoluejohtaja Sari Essayah pohtivat Suomen kilpailukykyä, jatkakaamme väittelyä heidät mainiten. Kun eduskuntaryhmiensä puheenjohtajat Outi
Alanko-Kahiluoto tai Anna-Maija Henriksson käyttävät seuraavan kerran puheenvuoron työllisyydestä, aloitetaan kunnon väittely ja muistetaan mainita alkuperäinen lähde. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko
Mattilan mielipiteet tulee nostaa keskeisiksi puheenvuoroiksi vaikkapa sisäisen turvallisuuden ja kansainvälisen politikaan yhteyksissä käytävässä debatissa.
Esimerkkejä on helppo löytää lisää. Europarlamentaarikkonaisemmemme ovat järjestäin
loistavia analysoijia ja usein poikkeuksellisen merkittävien tietolähteiden äärellä. Yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja lobbareista löytyy pilvin pimein fiksuja naisia.
Miksi näin itsestään selvästä asiasta, kuin siitä, että naiset hallitsevat talous - ja ulkopolitiikkaa, täytyy kirjoittaa vuonna 2016? Siksi, että naisten osaaminen on julkisessa keskustelussa typistetty lahjavaasiksi. Se otetaan väkisin ja velvollisuudesta esille sunnuntaipäivällisellä,
mutta muina aikoina keskustelua dominoivat miehet enemmän kuin aikoihin.
Pahinta olisi, jos naiset itsekin alkaisivat typistää rooliaan näissä tämän hetken tärkeimmissä keskusteluissa. Jos joskus olet huomaavinasi, että keskeinen naisvaikuttaja antaa suosista roolinsa himmenevän näillä areenoilla, saattaisi olla sisarellisen fiksua ottaa yhteyttä ja
vaatia osallistumista keskusteluun. Maailma, jossa talous ja turvallisuus kuuluvat dominoivasti vain miesten julkiseen keskusteluun, on huono maailma. On meistä kiinni, että maailma on
tältäkin osin hyvä.

Tuija Brax (tuija.brax(a)sydanliitto.fi)

Liiton toimiston terveiset
UUSI TOIMINTAVUOSI ON jälleen alkanut, ja Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksissä on
kevätkokoukset pidetty. Kun uudet paikallishallitukset nyt maaliskuussa käynnistävät toimintaansa, Liitto tarjoaa yhdistysten avuksi jäsenviestintä- ja Facebook -koulutusta. Kutsu 7.3. ja
9.3. pidettäviin koulutuksiin on lähetetty maaliskuun alussa yhdistysten puheeenjohtajille ja
sihteereille, ja heidän toivotaan lähettävän kutsut edelleen heille, jotka vastaavat yhdistyksissä jäsenhankinnasta ja viestinnästä. Koulutukset uusitaan loppukuusta, ja järjestetään jälleen
syyskuussa.
Myös Liiton yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on tältä vuodelta käynnistynyt. Tammikuussa Liittolähetti ulkoasianministeri Timo Soinille kirjeen, jossa toivottiin Suomen tukevan
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Syyrian naisten osallistumista käynnissä oleviin maan rauhanneuvotteluihin. Helmikuussa järjestimme Eduskunnan naisverkoston kanssa Naiset yrittävät Suomen nousuun -seminaarin, joka
kokosi yhteen alan asiantuntijat ja poliittiset päättäjät etsimään keinoja naisyrittäjien hyvinvonnin
edistämiseksi. Huhtikuussa Liitto on mukana järjestämässä Naisen nakerrettu euro -asiantuntijaseminaaria. Jäsenemme ovat kaikki lämpimästi tervetulleita myös tuohon seminaariin. Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuiltamme http://akateemisetnaiset.fi.
Verkkosivuiltamme löytyy myös kutsu Saksan, Itävallan ja Sveitsin Akateemisten Naisten toukokuiseen tapaamiseen. Ilmoittautumista on pyydetty 15.3. mennessä, joten vielä ehdit! Vuosi 2016
on Akateemisille Naisille myös jatkossa hyvin kansainvälinen, sillä juhannuksena järjestetään Euroopan Akateemisten Naisten vuosikokous, elokuussa maailmanjärjestömme triennaali sekä lokakuussa juhlitaan Viron Akateemisten Naisten 90-vuotista taivalta. Tule mukaan - viihdy, verkostoidu ja
vaikuta!

Susanna Sulkunen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi)

Liiton uusi rahastonhoitaja esittäytyy
OLEN 65-VUOTIAS EKONOMI, valmistunut alkuvuodesta 1973 Tampereen
yliopistosta. Pankista tuli elämänurani, vaikka aikanaan kesäapulaisena ollessani sanoin, että en todennäköisesti pankkiin tule jäämään...
Toisin kävi ja sain 43 pankkivuoden aikana nähdä pankkitoimintaa monelta eri puolelta.
Kolme vuotta (1983-1986) työskentelin Luxemburgissa, Union Bank of
Finland Luxembourg S.A.:ssa, sen jälkeen kotimaassa markkinointitehtävissä, konttoreiden johtajana sekä varallisuudenhoidon puolella sijoitusjohtajana. Eläkkeelle jäin kesän lopulla 2013.
Tampereen Akateemiset Naiset ry:een liityin vuonna 1989. Sirkka Oksanen (Liiton rahastonhoitaja vv. 2011 - 2015, Vantaan Akateemisten Naisten jäsen) oli tuolloin siirtymässä Helsinkiin ja näin aloitin samalla myös yhdistyksen taloudenhoitajana toimimisen, mitä tointa edelleenkin hoidan.
Yhdistys on antanut loistavan mahdollisuuden oppia tuntemaan eri alojen
mielenkiintoisia naishenkilöitä. Eräänä heistä haluan mainita hammaslääkäri Pirkka Lehtinen-Sillanpään, 95-vuotiaan kunniajäsenemme, joka edelleen
jaksoi vielä syksyllä osallistua musiikkitapahtumaamme Piispantalolla.
Harrastuksiini kuuluu yhdistystoiminnan (myös Zonta -järjestö ja Tampereen Naisyhdistys) lisäksi mm. golf ja liikunta ylipäätään. Matkustamisesta olen nauttinut myös aina. Pidetään yhteyttä!

Merja Nurmi (merjak.nurmi(a)gmail.com)
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Naiset yrittävät Suomen nousuun! -seminaari
eduskunnan auditoriossa 17.2.2016
Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. järjesti helmikuun puolivälissä Eduskunnan naisverkoston kanssa asiantuntijaseminaarin naisyrittäjyydestä. Liiton puheenvuoron
piti hallitusjäsen ja Helsingin Akateemisten Naisten
puheenjohtaja Helena Hiila-O’Brien (kuvassa).
HYVÄT KUULIJAT, ONKO yrittäjyys vaihtoehto akateemiselle naiselle? Opiskelin 70-luvulla. En muista, että
kenenkään haaveena olisi ollut ryhtyä yrittäjäksi. Haave oli päästä johonkin julkiseen virkaan tai suureen
yhtiöön. Niissä leipä olisi turvattu. Valtion leivän sanottiin olevan pitkä mutta kapea. Kun leipä sittemmin osoittautui sekä kapeaksi että lyhyeksi moni joutuikin varttuneilla vuosillaan perustamaan yrityksen.
Itse en ole koskaan ollut yrittäjä, mutta työssäni sosiaali- ja terveysjärjestön toimitusjohtajana oli
ainakin joitakin yrittämisen elementtejä: piti saada
ajamansa asia kaupaksi, piti hankkia rahoitusta ja resursseja ja henkilökunnasta piti huolehtia, myös siitä,
että jokainen sai palkkapäivänä palkkansa. Mutta omia rahoja työhön ei tarvinnut sijoittaa.
Tuoreen tutkimuksen mukaan yrittäjyys on in. Vuoden 2013 nuorisobarometrissa yritteliäs asenne näkyy. Kyselytutkimukseen vastanneista nuorista 55,6 % oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä väittämästä” Haluaisin kokeilla yritystoimintaa jossain työurani vaiheessa”. Ero
on dramaattinen, kun vertaa lukua vuoden 1995 barometriin. Tuolloin 2,2% haaveili perustavansa oman yrityksen viiden vuoden kuluessa ja jokseenkin kiinnostuneita oli 18 %. Vajaassa
20 vuodessa jo yli puolet vastaajista oli yrittäjämyönteisiä.
Monen mielestä yrittäjyys on nyt kiinnostava, mutta tässä kohtaa kannattaa myös kysyä
miksi. Onko se mahdollisuus toteuttaa omia unelmia vai onko se pakkoraossa tehty ratkaisu? Peruskouluissa jo aletaan antamaan yrittäjyyskasvatusta, mutta millaisia käytännön kaluja opiskelija saa yliopistosta tai korkeakoulusta?
Edustan täällä Suomen Akateemisia Naisia. Onko jaottelu nais- ja miesyrittäjiin vanhanaikaista, eikö yrittäjyys ole pikemminkin persoonallisuuskysymys kuin sukupuolikysymys?
Tärkeintähän on näkemys, rohkeus käynnistää, sitkeys jatkaa ja uskallus ottaa riskejä.
Yksi asia erottaa mies- ja naisyrittäjät: kaikesta tasa-arvon edistymisestä huolimatta naiset kohtaavat työn ja perheen haasteet kovempina kuin miehet. Vain naiset synnyttävät ja
vain he pystyvät imettämään. Muu hoiva ja hoito olisi toki jaettavissa paremmin vanhempien
kesken, mutta käytännössä äiti ottaa isoimman vastuun useimmiten.
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Luin tätä varten Suomen Akateemisten Naisten Liiton historian Korkeasti koulutetut naiset (SKS 2013) ja yritin etsiä sieltä missä vaiheessa akateemiset naiset alkavat yrittäjiksi. Historiansa aikana naisten on ensin pitänyt puolustaa oikeutta yleensä opiskeluun ja koulutusta
vastaavan työn tekoon. Perheen tarpeet on tiedostettu alusta asti jopa niin hyvin, että lasten
saannnin jälkeen ei katsottu sopivaksi ottaa kodin ulkopuolista työtä. Sittemmin puolipäivätyö katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi. Niinpä naisen oli sopivaa kouluttautua esimerkiksi hammaslääkäriksi, koska oman vastaanoton avulla saattoi itse hallita paremmin aikaansa.
Kirjasta ei löydy sitä käännekohtaa, milloin naiset innostuivat yrittämisestä.
Paljon puhutaan lasikatosta ja monta lasikattoa on nainen jo murtanut. Sitkeimmät lasikatot sijaitsevat yritysmaailmassa. Huomionarvoista on, että omassa talossa, eli yrityksessä, ei
tarvitse olla lasikattoa lainkaan!
Julkisuudessa on jonkin verran on keskusteltu siitä, miten naisvaltaisilla aloilla työnantaja, monesti naisyrittäjä, kustantaa naisalaistensa perhevapaat. Vähemmän on pohdittu sitä
onko itsellään naisyrittäjällä saumaa hankkia lapsia. Milloin on sopiva hetki firman kannalta ja
osuuko se yhteen henkilökohtaisen elämän kanssa. Hedelmälliset vuodet menevät pian ohi
ja moni joutuu liian myöhään huomaamaan, että lasten aika ei koskaan tullutkaan. Tämä asia
ei koske pelkästään yrittäjiä, vaan monia muitakin esimerkiksi pätkätöiden epävarmuudessa
eläviä. Syntyvyys onkin laskenut samalle tasolle, jolla se oli 1860-luvun nälkävuosina! Syvästi
henkilökohtaisilla ratkaisuille on siten laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Yrittäjyys on tätä päivää , siksi sen pitää olla reilu vaihtoehto myös koulutetulle naiselle silloin kun hän itse siihen haluaa ryhtyä.

Teksti: Helena Hiila-O’Brien (hiilahelena(a)gmail.com)
Kuvat: Marja-Leena Ruostesaari
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CIRin palsta
AKATEEMISTEN NAISTEN MAAILMANJÄRJESTÖ
Graduate Women International (GWI) järjestää tämän vuoden elokuussa triennaalin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Kokouksessa käsitellään mm.
päätöslauselmia, joilla pyritään nostamaan julkiseen keskusteluun jäsenjärjestöjen tärkeiksi kokemia asioita, ja kukin GWI:hin kuuluva kansallinen
järjestö paikallisyhdistyksineen kutsuttiin mukaan
tekemään ehdotuksia.
Suomesta lähetimme kaksi ehdotusta, joihin
saimme tukea sisarjärjestöiltä muista maista. Päätöslauselmat koskivat moniavioisuuden kieltämistä
sekä järjestön tiiviimpää vuoropuhelua uskonnollisten johtajien ja yhteisöjen kanssa, jotta myös näiden tahojen tuki tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumiselle saadaan näkyväksi ja konkreettiseksi.
Uskonnollisilla johtajilla ympäri maailmaa on
suuri vastuu siitä, mitä uskon ja uskonnon nimissä
tehdään tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Valitettavasti tämä työ on vielä kesken ja maailmanlaajuisesti tätä työtä estää ja hidastaa niin uskonnollisten johtajien heikko koulutustaso kuin vanhoilliset ja vääristyneet asenteet tyttöjä ja naisia kohtaan. Edelleen tänäkin
päivänä, vuonna 2016, uskontoon vedoten asetetaan puolet ihmiskunnasta eriarvoiseen
asemaan sukupuolen perusteella ja haetaan räikeisiinkiin tekoihin oikeutusta uskonnosta
ja vanhoista perinteistä.
Korkealle koulutettujen naisten on luontevaa lähteä edistämään uskonnollisten johtajien korkeampaa koulutusta sekä tietoisuutta tyttöjen ja naisten oikeuksista. Tarkoitushakuisista uskonnollisten tekstien tulkinnoista on myös voitava luopua ja sen sijaan on korostettava kaikkien ihmisten samanarvoisuutta ja oikeutta syrjimättömään kohteluun. Tässä
tarvitaan vuoropuhelua ja tiedon lisäämistä, jotta uskontoa ei sen perimmäisen tarkoituksen vastaisesti käytetä vallankäytön ja kontrollin välineenä.
Köyhyys, lukutaidottomuus, lapsimorsiamet, teiniäidit, tyttöjen silpominen, moniavioisuus, ihmiskauppa, raiskaukset, naisiin kohdistuva väkivalta. Mitä jos kävisimme näiden
ongelmien kimppuun tukenamme viisaat ja rohkeat uskonnolliset johtajat kaikkialla maailmassa? He kertoisivat, että tyttölapset ovat yhtä arvokkaista kuin pojat, että tytöt kannattaa
laittaa kouluun, että lapsiluvun säännöstely antaa perheelle mahdollisuuden parempaan
elämään, että naisen raiskaus tai pahoinpitely on rikos, että hyvän elämän rakentamisessa
ei voi jättää puolta väestöstä ulkopuolelle. Tätä kannattaa tavoitella, vaikka tavoitteen saavuttaminen saattaakin tuntua kaukaiselta.
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GWI on tärkeä kansainvälinen areena, jossa kukin jäsenmaa voi nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita. Yhteistyössä muiden maiden järjestöjen kanssa äänensä saa paremmin kuuluville ja meillä on hyvät suhteet moniin sisarjärjestöihin. GWI:n toimintaa on
helppo seurata vaikkapa Facebookissa tai tilaamalla GWI:n uutiskirjeen omaan sähköpostiosoitteeseen.
CIR (Coordinator of International Relations)

Marita Salo (maritasalo123(a)gmail.com)

Euroopan Akateemisten Naisten uusi rahastonhoitaja esittäytyy
OLEN HELSINGIN AKATEEMISTEN Naisten jäsen ja Suomen Akateemisten
Naisten Liiton kattojärjestön University
Women of Europe (UWE) uusi rahastonhoitaja, edustaen Suomea järjestön hallituksessa.
Tehtävään päädyin sitä kautta että
aikoinani kiinnostuin Shakespearen
näytelmistä ja vaihdoin englannin kielen pääaineekseni Helsingin yliopistossa, jossa opiskelin taidehistoriaa. Maisterin tutkinnon jälkeen jäin yliopistolle
työskentelemään ja suorittamaan jatko-opintoja, mutta elämä veikin minut sitten pian Englantiin, missä mm. olen opiskellut
Birminghamin yliopistossa, Stratford-on-Avonin Shakespeare-instituutissa, vastannut arvokkaasta taidekokoelmasta ja toiminut aktiivisesti Britannian Punaisen Ristin tehtävissä,
ensin vapaaehtoistyöntekijänä ja myöhemmin palkkatyössä.
Nämä eri roolit ovat avanneet monia ovia sisälle uuden kotimaani yhteiskuntaan.
Vaikka päällisin puolin katsottuna Suomi ja Britannia edustavat yhteistä eurooppalaista
kulttuuria, opittavaa on löytynyt 14 vuoden aikana. Suomalainen suoraan asiaan meneminen saattaa häkellyttää brittejä, ja asiat on opeteltava ilmaisemaan enemmän rivien välistä small talkin avulla. Vähitellen aloin ymmärtää toisenlaisia tapoja olla ja sain kotikaupungistani monia läheisiä ystäviä.
Akateemista koulutusta arvostetaan Britanniassa samalla tavoin kuin Suomessa, ja
siellä ollaan erityisesti tietoisia Suomen hienosta koulutusjärjestelmästä. Korkeat lukukausimaksut tekevät Englannissa opiskelusta vaativan haasteen. Skotlannissa opiskelu on
toistaiseksi ilmaista. British Federation of Graduate Women, joka on UWE:n jäsenjärjestö,
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toimii aktiivisesti eri puolilla Britanniaa. Kun sain luottamustehtäväni kesän 2015 lopulla,
he ottivat minut heti lämpimästi vastaan. Sama liitto tulee emännöimään UWE:n konferenssia Etelä-Englannin Winchesterissä 24.-27.6.2016.
UWE:n vuosikokous on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tapaamaan miellyttäviä korkeasti
koulutettuja englantilaisia naisia ja samalla näkemään tämä kaunis katedraalikaupunki, jossa Jane Austen kirjoitti kirjojaan. Paikalle kannattaa myös tulla jakamaan ajatuksia tyttöjen
ja naisten koulutuksesta teemalla Aspiration, Advancement, Achievement. Lisätietoa löytyy
UWE:n verkkosivuilta www.uwe.wordpress.com.
Tapahtuma on tavallaan paluu globaalin GWI:n (Graduate Women International) alkujuurille, sillä nimenomaan britit yhdessä amerikkalaisten kanssa saivat ajatuksen maailmanlaajuisen loppututkinnon saaneiden naisten järjestön perustamisesta vuonna 1918. He myös
jakoivat kansainvälisiä apurahoja lahjakkaille suomalaisille naisille. Voimme yhdessä edustaa kansainvälisen esimerkin innoittamana vuonna 1922 perustettua Suomen Akateemisten
Naisten Liittoa. Tule mukaan!

Elina Glenday (eglenday(a)aol.com)

Rotaryt muistivat Luetaan yhdessä -verkostoa
KUN SUOMEN AKATEEMISTEN Naisten Liiton hallinnoman Luetaan yhdessä - Vi Läser Tillsammans -verkoston rahoitus oli vuonna 2015 katkolla, riensi Rotaryklubi Hausjärvi-Riihimäki apuun. Klubi järjesti Riihimäen Nuorisoteatterissa hyväntekeväisyysnäytöksen Pekka Töpöhäntä -musikaaliin, jonka tuotot ohjattiin Luetaan yhdessä -verkoston hyväksi. Näytös oli
loppuunmyyty ja menestys.
– Verkosto on erittäin merkittävä maahanmuuttajanaisten kotoutumisen kannalta.
Ryhmiin osallistuvat oppivat kieltä ja samalla kulttuuria. Mukana on paljon työelämän ulkopuolella olevia naisia, jotka eivät ole saaneet suomen kielen opetusta ollenkaan tai hyvin
pienessä määrin, toteaa Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubin varapuheenjohtaja Mirja Saarni.
– Katsoimme tärkeäksi olla varmistamassa tämänkaltaisen hienon kansalaistoiminnan jatkuvuutta, Mirja lisää. Mirja tietää mistä puhuu, sillä hän on myös Tampereen Akateemisten Naisten aktiivi ja Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän entinen puheenjohtaja.
Yhteensä Rotaryklubi keräsi verkoston hyväksi 1 200 euroa, jotka ohjattiin opetusryhmien käyttämien oppikirjojen hankintaan. Näin suurella avustuksella hankitaan verkostolle 65
oppikirjaa, jotka riittävät viiden Luetaan yhdessä -ryhmän tarpeisiin vuoden ajan. Lahjakirja
ja avustus luovutettiin Luetaan yhdessä -verkostolle 14.12.2015 järjestetyssä Rotaryklubin tilaisuudessa Riihimäellä.
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Kuvassa: Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubin varapuheenjohtaja Mirja Saarni ja Luetaan yhdessä -verkoston projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä. Kuva: Markku Rintala.
Rotaryklubin lisäksi myös muut tahot ovat ymmärtäneet Luetaan yhdessä -verkoston
arvon, sillä vuoden 2016 alusta verkosto pääsi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) keskipitkän rahoituksen piiriin, jonka myötä verkoston toiminta on turvattu tuleviksi vuosiksi. RAYavustus on suuruudeltaan 100 000 euroa vuodessa, ja se on tarkoitettu yhden työntekijän
palkkaukseen, materiaalikuluihin sekä vapaaehtoistyöntekijöiden koulutukseen.
Luetaan yhdessä -verkosto kiittää Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubia tuesta. – Toiminta tarvitsee monenlaisia mahdollistajia, kuten tämä tuki osoittaa, toteaa projektipäällikkö
Henna-Maija Syrjälä. Joillekin tapa auttaa voi olla taloudellista, toisille taas vapaaehtoistyötä opettamisen muodossa. Lisää vapaaehtoisia opettajia tarvitaan jatkuvasti nykyisessä maahanmuuttotilanteessa. – Käy rohkeasti tutustumassa alueesi Luetaan yhdessä -ryhmään ja tule mukaan auttamaan. Se on kaiken lisäksi hauskaa, naurahtaa Henna-Maija.

Lisätietoja:
Henna-Maija Syrjälä (henna-maija.syrjala(a)luetaanyhdessa.fi)
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Auttamista Afrikassa – ihmisyyden ydintä etsimässä?
Kajaanin Akateemisten Naisten vuosikokousesitelmän piti 16.2.2016 Pirkko Carpenter Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:stä. Hän on niin kiitollinen nuorena Kajaanissa saamastaan koulutuksesta, että hän rakentaa koulun Malawin lapsille, jotta heidänkin elämänsä
saisi hyvän käänteen. Tässä hänen esitelmänsä tiivistelmä.
PERUSTIMME MALAWIN LASTEN JA NUORTEN AVUKSI RY:N vuonna 2012 Oulussa voidaksemme vaikuttaa suoraan ilman välikäsiä paikallisina toimijoina paikallisten ihmisten elämään Malawissa, Afrikassa. Yhdistyksen tavoitteet konkretisoituvat toiminnassamme, keräämme varoja peruskoulun rakentamiseksi Etelä-Malawin syrjäiselle maaseudulle. Malawi
on valikoitunut kohteeksi henkilökohtaisten kontaktien kautta.
Olen suuria ikäluokkia, syntynyt, kasvanut maalla ja käynyt kouluni Kajaanissa. Vaikka köyhyyden ja pitkien matkojen johdosta moni ei vielä 1950-luvulla päässyt Suomessa
oppikouluun, minulla oli se mahdollisuus. Tämä mahdollisti sen, että sain koulusta hyvän
yleissivistyksen ja opin kieliä, mikä taas on avannut minulle myöhemmin koko maailman.
Olen pystynyt asumaan eri puolilla maapalloa ja nyt omat lapseni ja lapsenlapseni asuvat
eri maanosissa. Kulttuurit ja erilaiset tavat järjestää yhteiskunta ja koulutus ovat tulleet tutuiksi. Siksi voin sanoa, että Suomen nykyinen koulujärjestelmä on aivan uskomattoman ainutlaatuista maailmassa.
Suomalainen yhteiskunta on minun elämäni aikana noussut köyhyydestä, antanut kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden koulunkäyntiin. Meille on syntynyt hyvinvointiyhteiskunta, joka perustuu tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin.
Koulutus on kaikkein merkittävin ja tärkein sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen väline, se luo perustan vakaamman yhteiskunnan ja demokratian toteutumiselle. Ilman
laadukasta koulutusta ja sosiaalisen nousun mahdollisuuuta köyhyys periytyy sukupolvelta
toiselle. Siksi rakennamme koulua Malawiin, myös siellä lasten ainoa toivo päästä kiinni parempaan elämään on saada mahdollisuus tasa-arvoiseen ja korkeatasoiseen koulutukseen.
Meillä on mahdollisuus tehdä ja jakaa hyvää, se kuuluu ihmisenä elämiseen.
Paljon voi tehdä pienelläkin panostuksella: reppuja, joihin koulutarvikkeita, sandaalit,
pala saippuaa, pikkupyyhe, t-paita, kirjoja.
Myös sinä voit osallistua koulun rakentamiseen Etelä-Malawiin. Rahat menevät lyhentämättöminä koulun rakentamiseen.

Pirkko Carpenter (pirkko.carpenter(a)gmail.com)
Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry.
FI38 5760 0320 1981 03 Kainuun Osuuspankki
Löydät yhdistyksemme myös Facebookista!
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ti 8.3. klo 13 Leidilounas Ravintola Kilimissä, Kino Tapiolan vieressä, Mäntyviita 2. Keskustelun
aiheena kirjakerhon perustaminen ja yhteiset lounaat 1-2 kertaa joka kaudella.
To 10.3. klo 18 Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja, Naisten Pankin
ohjausryhmän puheenjohtaja, kertoo kirjastaan Tytön tie. Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4.
La 19.3. klo 15 Espoon kaupunginteatteri, Revontulihalli. Stig Larssoniin Toimitusjohtaja. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 14.2. nettisivujen kautta tai sähköpostitse sihteerille. Maksu
yhdistyksen tilille FI62 1432 3000 0703 42, viitenumero 1795, viimeistään 14.2.
Ti 19.4. klo 12 Lounastapaaminen suurlähettiläs Marjatta Rasin kanssa. Hän kertoo YK-kokemuksistaan ja Suomen roolista YK:ssa. Paikka on Tapiolassa, mutta vahvistetaan myöhemmin.
Kirjapiiritapaaminen myös huhtikuussa. Ajankohta täsmentyy myöhemmin.
To 19.5. Kevätretki Loviisaan. Tutustumme Kiviruukin ympäristöön, kivikirkkoon, jossa on Helena Schjerfbeckin maalaama alttaritaulu ja nautimme lounaan Myllyravintolassa. Paluumatkalla pistäydymme yksityisen puutarhassa ja Loviisassa Riitta Nelimarkan taiteilijakodissa.
Juomme kahvit Kolmen tuulen tuvassa. SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 1.5. MENNESSÄ. Yksityiskohtiin kustannuksineen palataan mahdollisimman pian.
Seuraathan myös verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/
Heinolan Akateemiset Naiset ry.
To 17.3. klo 17.30 Dekkari-iltamat Tango & Matto -pesulan tiloissa (Piestanynrantatie, Heinola), jossa keskustelua herättelevät VTM Aura Laento ja TTM Kirsti Mansikkala kertomalla
omasta rikoskirjallisuusharrastuksestaan ja mieltymyksistään. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.
Jos haluat kierrättää lukemista, tuo dekkareitasi vaihdettavaksi.
Huhti-toukokuussa vierailemme Suomen Urheiluopistolla Vierumäelle myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana, missä kuulemme asiaa Personal trainereista.
To 2.6. klo 17 perinteinen alkukesän saunailta torstaina 2. 6. klo 17:00 alkaen
Ulla Antilan mökillä Hevossaaressa (Saarelankatu 6). Kukin tuo mukanaan jotain pientä
syömistä tai juomista samoin kuin omat saunomisvehkeet. Kuljetukset
kimppakyydein.
Olethan jo Heinolan Akateemiset Naiset -Facebook-ryhmän jäsen?
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Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN (Arkadiagatan 33 A kl. 18.15)
Tors 10.3. Jeanette Björkqvist, redaktör och Fredrika Runeberg-stipendiat 2015, berättar om
sitt jobb med utsatta människor.
Ons 13.4. Alec Estlander: Snowden & Co, visselblåsare som avslöjade NSA:s spionage på alla
länder och människor.
EXKURSIONER
Tors 12.5. heldagsutfärd till Pargas, sightseeing, det osannolika Salvador Dali museet med
guidning av ägaren Ted Wallin, kalkgruvan/ dagbrottet... Eventuellt ytterligare en exkursion,
t.ex. till synagogan eller Presidentens slott.
ASPASIA
Diskussionsträffar om aktuella samhälleliga frågor. Vi träffas på Arkadiag. 33 A.
Mån 4.4. kl. 13. Ansvarspersoner är Eva Railo (railo.eva at gmail.com) och Maj-Britt Grönholm
(maj-britt.gronholm at kolumbus.fi) Kontakta dem gärna för närmare information.
LITTERATURCIRKELN
möts en gång i månaden, då vi diskuterar den bok vi beslutat läsa. Kontakta Gun Ahlfors (ahlforsgun at gmail.com) om du är intresserad av att delta då du kan. Närmare info bl.a. om plats
kommer alltid ca en vecka före träffen.
Fre 18.3. kl. 13 Ludmila Ulitskaja ”Det gröna tältet” hos Marie-Louise Blåfield.
Mån 11.4. kl. 13 Karin Johannisson ”Den sårade divan” (plats besluts senare).
Tis 10.5.kl. 13 Xiaolu Guo ”Jag är Kina” (plats besluts senare).
SPRÅKPROJEKTEN som startat inom VILT, ”Vi läser tillsammans”, fortsätter och utvecklas enligt deltagarnas behov och önskemål.
Närmare upplysningar om litteraturcirkelns verksamhet samt föreningens kontaktuppgifter
finns i vårens medlemsbrev som skickats till alla medlemmar samt på föreningens webbsida
www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Ke 9.3. klo 17 Vierailu Marttaliitossa: Elämä on parasta itse tehtynä. Lapinlahdenkatu 3,
00180 Helsinki. Tilaisuus on akateemisille naisille maksuton. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä
helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com
Ti 17.5. klo 15 Vierailu Työeläkevakuuttajat Telaan: Nainen ja eläke. Salomonkatu 17 B, 00100
Helsinki. Tilaisuus on maksuton. Nainen ja eläke, toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Työeläkkeiden rahoitus, matemaatikko Seija Lehtonen. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Ilmoittautumiset 9.5. mennessä helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com
Su 12.6. Illallinen taivaan alla Esplanadin puistossa
Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta www.helsinginakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät
myös Facebookista!
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Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Jäseniltamme ovat 6.4. klo 17.30 Huittisten Wanhassa Pappilassa ja 11.5. klo 18 Huittisten Wanhassa Pappilassa (Pappilankatu 13, 32700 Huittinen).
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ti 5.4. Tutustuminen Hyvinkään senioritaiteilijoiden 50-vuotisnäyttelyyn Hyvinkään Promenadigalleriassa. Tilaisuutta emännöi taiteilija Tuula Honkanen-Laine.
Ti 10.5. kevätretki Hyrsylän mutkaan Aira Samulinin vieraiksi. Kulku todennäköisesti omilla autoilla.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset nykyään Facebookista!
Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
Ti 15.3. klo 18 Koulutuksen tutkimuslaitos. Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto). Tutustuminen
uuteen yliopistorakennukseen ja laitokseen professori Jouni Välijärven opastuksella.
La 23.4. klo 14 Kuokkalan kartano. Hämeenpohjantie 50. Puutarhahistorioitsija Anitta Valtonen:
Patruunan puutahra ja työmiehen kessupussi. Kartanokahvit 5 euroa. Ilmoittautuminen ja kuljetukista sopiminen Mirja Knuuttila 040-7237363 tai knuuttila.mirja(a)gmail.com
Ti 24.5. Wivi Lönn -kävely Seminaarinmäellä ja Älylässä Mirja Knuuttilan opastuksella. Kokoontuminen yliopiston kirjaston edessä klo 16.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
La 19.3. Lähtöaika avoin. Osallistuminen Ihminen ja kosmos –tapahtumaan Kuhmossa. Tapahtumassa on alustuksia ja musiikkituokioita alkaen klo 9.00. Pääkonsertti on Kuhmo-talossa
klo 19. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kuhmoon matkustetaan henkilöautoilla. Tarkempi ohjelma osoitteessa www.ihminenjakosmos.fi Ilmoittautumiset Armi Saarelle 16.3. mennessä armi.
saari(a)kajaaninlukio.fi tai 040-724 1835. Ilmoitathan kyydin tarpeen/mahdollisuuden tarjota
kyytiä.
La 16.4. Lähtöaika ilm. myöh. Muotipäivä Sotkamossa: Vierailu Einen muotipajaan (ent. Eisa
Kuhmossa). Kahvitarjoilu. Ilm. Armille (kts. tiedot edell.) 12.4.16 mennessä. Ilmoitathan kyydin
tarpeen.
Toukokuu. Ajankohta vielä avoin. Retki Transtechin vaunutehtaalle Otanmäkeen. Tarkemmat
tiedot jäsenkirjeessä.
Heinäkuu. Ajankohta vielä avoin. Retki Kuhmon kamarimusiikkiin yhdessä Kainuu area Zontakerhon kanssa. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä.
Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset nykyään Facebookista!
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.
To 17.3. Minnan päivät: Tiede, taide ja nainen. Alustajina TtT Elsa Paronen ja Anna Pitkänen.
Snellman-kesäyliopisto (Johan-sali), Haapaniemenkatu 40 C 1.
Pe 17.6. klo 18 Kuopio tanssii ja soi: Gaala-esitys. Musiikkikeskukselle on tehty alustava ryhmävaraus. Liput 53,50€. Illan juontaa Jorma Uotinen. Sitovat ilmoittautumiset 7.3.2016
mennessä osoitteeseen sanl-kuopio(a)live.fi.
Seuraa tiedotusta muista kevään tapahtumista (mm. Tyttöjen taloon tutustuminen) yhdistyksen julkisten Facebook-sivujen kautta https://www.facebook.com/SANLKuopio/ sekä
sähköpostilla. Voit lukea sivuamme ilman omia FB-tunnuksia.
Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 14.3 klo 17.30 Markkinointi- ja viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi ja markkinointisuunnittelija Anne Kanervo kertovat innovaatiosta leikkaussaliympäristön kontrollointiin liittyen. Merivaara Oy, Puustellintie 2, 15150 Lahti. Kimppakyyti kisapuiston portilta vanhan Linja-autoaseman pysäköintialueella klo 17.15.
Ma 4.4. klo 17.30 VTT, antropologi ja viestintäpäällikkö Siru Aura kehitysyhteistyöjärjestö
Solidaarisuudesta kertoo aiheesta Miten muuttaa asenteita? Eroon tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Paikka Lahden kansanopisto, Harjukatu 46.
Ke 13.4 klo 12.30 lounastapaaminen Viikinkiravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24. Meksikosta kotoisin oleva opiskelija Josefina Pönkkä kertoo maahanmuuttajan tarinan, Kotoutuminen Suomeen.
Ma 9.5 klo 17.30 tutustumme Urho Kekkosen arkistoon Orimattilan Niinikoskella. Esittelijänä on arkistonjohtaja Pekka Lähteenkorva. Osoite UKK-tie 8, Orimattila. Kimppakyyti kisapuiston portilta vanhan Linja-autoaseman pysäköintialueella klo 16.45.
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 8.3. Mennään Helkiösaliin kuuntelemaan naistenpäivän serenadikonserttia klo 18
Ti 12.4. tutustumme Toivo-kotiin. Kokoontuminen klo 18 Lyseon edessä olevalla parkkipaikalla
Toukokuussa kevätretki, kohde ja aika varmistuvat myöhemmin.
Löydät Lappeenrannan Akatemiset Naiset nykyään Facebookista!
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Oulun Akateemiset Naiset ry.
Ti 15.3. klo 19-20. Olemme varanneet yksityistunnin pilvijoogaa Teknopalatsilla. PoutaPilvessä tehdään kehon avauksia ja lihaskuntoa pilveä eli liinaa hyväksi käyttäen, ei pääalaspäinliikkeitä. Mukaan mahtuu maksimissaan 17 henkilöä, joten muistakaahan ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan! Oulun akateemiset naiset osallistuvat kustannuksiin, mutta mitä enemmän
saamme osallistujia, sen vähemmän tunti maksaa.
Pe 20.5. klo 18: Järjestämme suuren suosion saaneen perjantaipäivällisen toukokuussa. Vuokko Isaksson tulee kertomaan tilkkutyötaiteestaan meille.
Elokuussa vuorossa perinteinen Taiteiden yö.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät myös
Facebookista!
Porin Akateemiset Naiset ry.
Ke 23.3. klo 15 Porin yliopistokeskus, sihteeri kutsuu seuraamaan professoriluentoja. Prof.
Jaana Tähtinen (markkinointi) ja prof. Hannele Seeck (johtaminen). Yleisölle suunnatut luennot a 15 min ja tilaisuuden jälkeen kuohuviinitarjoilu. Tarjoilun takia toivotaan ilmoittautumista 16.3. mennessä jaana.tahtinen(a)utu.fi.
Ke 6.4. klo 16.30 kokoontuminen Satakunnan museon kahvilassa. Omakustanteisen kahvittelun jälkeen osallistumme klo 17.30 Maarit Heinosen, YTM, tutkija, Luonnonvarakeskus luennolle “Säilytä, vaali, viljele! Perinteisten viljelykasvien säilyttämisen tarpeellisuudesta ja keinoista”.
Ke 4.5. Porin Taidemuseo, kokoontuminen kahvilassa 17.00 ja omakustanteisen kahvittelun
jälkeen osallistumme maksuttomaan opastuskierrokseen klo 18.00. Näyttely Eggert Pétursson: Floora.
Ma - ke 11. - 13.7. PAN osallistuu SuomiAreenan kansalaistorin standille. SANL-FKAF:n edustaja on mukana 11.7.2016.
Löydät meidät nykyään Facebookista. Tervetuloa ”tykkäämään” ja seuraamaan uutisointia!
Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ma 21.3. klo 17.30 vierailu Suomalaisessa Kirjakaupassa Nortamonkatu 10. Kirjailijavieraana
Lettikirjan kirjoittaja Matti Airola. Ilmoittautumiset vpj. Riitta Leppäkoskelle to 18.3. mennessä riitta.leppakoski(a)dnainternet.net tai p. 050-3713770. Ilmoittautumisen yhteydessä voi
mainita mahdollisista ruoka-allergioistaan, tarjoiluna suolaista ja makeaa kahvin/teen kera.
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To 7.4. klo 18 kokoonnumme Aila Neran kotona (Kuninkaankatu 52) teemalla Kansainvälisenä naisena Rauman seudulla. Esiintyjinä Grace Kagoma (kotoisin Tansaniasta) ja Kinga Bodor
(kotoisin Transsylvaniasta). Ilmoittautumiset Ailalle ma 4.4. mennessä anera(a)saunalahti.fi
tai p. 050 567 6866.
Ke 11.5. klo 17 kokoontuminen Rauman Kauppakamarin uusissa tiloissa Teknologiatalo Sytyttimessä Sinkokatu 11, pääsisäänkäynti. Esiintyjänä Rauman kauppakamarin uusi toimitusjohtaja Marko Mikkola, joka kertoo paitsi kauppakamarinsa kuulumisia myös teeseremonioista, joihin hän on tutustunut Japanissa. Ilmoittautumiset Jenni Inkiselle jenni.inkinen(a)
aalto.fi tai p. 040 703 1645 pe 6.5. mennessä.
Kesäkuussa osallistumme Eurajoki Bel Canto -festivaaliin 5.6-12.6.2016. Lisätietoa myöhemmin.
Heinäkuussa lomailemme jäsentapaamisista.
Elokuussa on jälleen vuorossa Festivon nimikko-konserttimme ja konserttikahvit.
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista!
Salon Akateemiset Naiset ry.
Ke 16.3. Klo 16.30 tutustumme HubSalon toimintaan. Emäntinä Ulla Järvi ja Laura Mänki.
Huhtikuussa arkkitehti Lauri Hollmén esittelee meille Salon patsaita. Aikataulu tarkentuu
myöhemmin
Löydät Salon Akateemiset Naiset nykyään Facebookista!
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Ke 30.3. klo 17.30 Vierailu Tampereen ammattikorkeakouluun ja tutustuminen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Solina-Sali (Kuntokatu 4, 33 520 Tampere).
Ke 27.4. klo 18. FT Tiina Miettisen esitelmä ”Piikojen valtakunta, nainen, työ ja perhe 16001700 -luvuilla”. Tiinan Miettisen mukaan entisajan nuorten naisten elämänkuvioilla on moni
yhtymäkohtia tämän päivän sinkkunaisten maailmaan. Tampereen yliopistossa työskentelevä FT Tiina Miettinen oli Tieto-Finlandia-ehdokas 2015.Paikka: Vanha kirjastotalo, Mäkelän
kabinetti (Keskustori 4, 33 100 Tampere).
La 14.5. klo 10 Kevätretki Hämeenlinnaan Sibeliuksen 150-vuotisjuhalan jälkimainingeissa.
Ohjelma ja aikataulu täsmentyvät lähempänä retkeä.
Yhdistyksen verkkosivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home. Löydät Tampereen Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
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Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSIKOKOUKSET ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina
Ti 5.4. klo 18 FaT Kirsti Saarnivaara, SI Turku: Soroptimistijärjestöstä ja sen toiminnasta, Panimoravintola Koulu, Cygneus-sali, Eerikinkatu 18. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.4.2016 osoitteeseen turun.akat(a)gmail.com tai puhelimitse Helena Hallanoro p. 040 524 7355
Ti 3.5. kevätretki Forssaan: tutustuminen Forssan museoon, jonka Suomen Museoliitto valitsi
Vuoden Museoksi vuonna 2014, kävelykierros Forssan Kehräämöalueella ja Wahrenin puistossa
sekä ruokailu ravintola Köökissä. Lähtö Aurakatu 2 klo 16.30, paluu noin. klo 22.00. Matkan hinta
35 €. Sitovat ilmoittautumiset 21.4. mennessä Aino Mansikkamäelle: aino.mansikkamaki(a)live.
com tai p. 040 501 3436.
Syysretki 6.9. Turussa, tarkemmat tiedot myöhemmin.
KIRJALLISUUSKERHO klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistonkatu 15. Vetäjänä Tuula Korhonen.
Ke 16.03. Tapio Koivukari: Unissasaarnaaja
Ke 20.04. Kirja päätetään myöhemmin
LUNCH LADIES klo 12-13 Panimoravintola Koulussa, Eerikinkatu 18
Ti 15.3. Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, BioCity: Uusin keinoin taistelussa tulehduksellisia infektiotauteja ja syöpää
Ti 19.4. Verksamhetsledare Hanna Nurminen: Presentation av Kone Stiftelsen
Ti 17.5. Företagare Ted Wallin berättar om Dali Galleriet
SENIORIKERHO klo 13 kahvila Elvinan kabinetissa, Yliopistok 15
To 31.03. FM Tuula Lindberg: Romaanit, eurooppalainen vähemmistö
MUU TOIMINTA
Pe-su 13.-15.5. Tarttolaisten Akateemisten Naisten vastavierailu Turkuun suunnitteilla. Yhteinen
illanvietto pe 13.5., tarkempi ohjelma julkaistaan Turun AKAT nettisivuilla.
LUETAAN YHDESSÄ
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen paiviklehtinen(at)
hotmail.com tai p. 050 326 9494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi
AURORAS-TOIMINTA
Ti 15.3. klo 18 - 20 Illan teemana on ”Tulkin toiminta kahden kielen ja kulttuurin yhteyden rakentajana”. Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttävät Lailuma Hazrat, Olga Egorova ja Laura Happonen.
Turun yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/
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Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ti 15.3 klo 12 lounastapaaminen Myyrmäessä ISS:n ravintolassa ”Makua ja mukavuutta”, sijaitsee Myyrmäessä verotoimiston talossa (Rajatorpantie 8), erikoiskirjastonhoitaja, tapahtumakoordinoija Irene Mäenpää kertoo Myyrmäen kirjastosta ja omasta työkentästään siellä.
Ke 20.4 klo 12 lounastapaaminen Helsingissä ravintola Loisteessa Sokos-tavaratalon ylimmässä kerroksessa, Kaivokatu 3.
Ke 20.4 Klo 13.30 lounaan jälkeen tutustuminen Helsingin yliopiston kirjastoon, Fabianinkatu
30. Yhdistys maksaa esittelyn.
Pe 22.4 klo 19.00 menemme katsomaan näytöstä Äitikortti Kansallisteatterin Willensaunassa. Liput on varattava 17.3 mennessä. Laita viesti osoitteeseenvantaanakateemisetnaiset(at)
gmail.com.
Ma 25.4 klo 18.00 teemailta Vantaa-infossa Tikkurilan liikekeskus Dixissä, 2. krs rautatieasemalla ja linja-autoterminaalin vieressä, yhteispalvelupisteen yhteydessä, Ratatie 11. Puhujana professori ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta, teema ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home Löydät Vantaan Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Tis 22.3 kl.18.00 Academill Auditorium Bruhn. FD Pia Nyman-Kurkiala föreläser om Ungdomsvetenskapen, vid Socialvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi Vasa.
Mån 11.4 kl.18.00 guidning i Helsingfors universitets juridiska fakultetets filial i Vasa, Sandögatan 20, ingång från Ekgårdens innergård, jurist Petra Sund-Norrgård berättar också om juristutbildningen i Vasa. Hannele Tolonen som nyligen disputerat vid juridiska fakultetet i Helsingfors håller föredrag under rubriken ”Barnets roll i vårdnadstvister”.
Tors 19.5 kl.17.00 bussutfärd till Världsarvet Kvarken i Björkö, guidning, picknick.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Tis 8.3. Traditionellt kvinnodags-seminarium. Vi har varit mycket aktiva vid arrangemangen
av årets seminarium och lyckats få till stånd en tvåspråkig tillställning, med professorn vid ÅA
Elina Pirjatanniemi och Pargas Damkör Biljetter finns till salu, vi har 40 stycken. Priset är 22
euro, vilket inkluderar program, kaffe med tilltugg och deltagande i lotterier. Kontakta någon
ur styrelsen! Mauno Koivisto-keskus, BioCity, Artillerigatan 6.
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Ons 13.4. Förbundet och vi. Vi får besök av vårt nationella förbunds nya ordförande Tuija
Brax. Diskussion om SANL-FKAF med Leena-Maija Laurén. Plats: ÅA:s kafferum, Domkyrkotorget 3. Tid: 18.30
Tis 24.5. Vårutfärd till Art Bank i Pargas, mera information senare.
LUNCHTRÄFFAR
Dessa ordnas alltid tredje tisdagen i månaden i restaurang Koulu kl.12-13 (i samarbete med
TAN). Ett föredrag på hösten och ett på våren hålls på svenska. Info om datum och föredragshållare fås av kontaktperson Birgitta Bröckl tel: 050-5616946, 02-4583838
19.4. Hanna Nurminen, verksamhetsledare för stiftelsen Kone Säätiö informerar om stiftelsen och om ”Artist in Residence”- verksamheten på Saaris herrgård i Masku
17.5. Ted Wallin berättar om sitt Dali Galleri, ett framgångs-projekt i Pargas, på svenska
Föreningens webbsida: http://www.kvakaboland.com/

Akateemisten Naisten maailmanjärjestön triennaali 2016 Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa
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).
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