63. VUOSIKERTA

JÄSENLEHTI NRO 2/2016

Robotit tulevat
YLEENSÄ EN MENE seminaareihin, joissa kaikki puhujat ovat miehiä. Lähetän vain kohteliaan ilmoituksen, että tulen sitten ensi kerralla, kun
puhujissa on sekä miehiä että naisia. Aika monta kertaa olen saanut moisen viestin lähettää.
Joskus teen kuitenkin poikkeuksen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA juhli 70-vuotista
taivaltaan mm. kutsumalla MIT:n professorin Erik
Brynjolfssonin puhumaan Helsingin yliopiston juhlasaliin. Halusin kuulla hänen tuoreimmat ajatuksensa roboteista, monen tutun ammatin katoamisesta ja kehityksen tuomista haasteista ihmisten
välisille suhteille, tuloeroille, oikeudenmukaisuudelle ja turvallisuudelle.
Kannatti mennä sekä tilaisuuden annin vuokKuva: Tiina Eloranta
si että ehkä siksikin, että yleisössä olisi edes neljännes naisia. (Tämä on all male - paneeleista kieltäytymisen kääntöpuoli noin yleensäkin, sen myönnän.)
Professorilta tulee ensi vuonna uusi kirja, joka kannattaa kuullun perusteella
hankkia. Paljastamatta kaikkia juonen käänteitä, voin kertoa että tulevaisuudessa hyvin monet akateemiset ja nykyisin vaativina pidetyt ammatit katoavat tai muuttavat
muotoaan siksi, että koneet kehittyvät yhä paremmiksi analysoimaan kieltä, tieteellisiä tekstejä tai jopa rekrytointiin tarvittavia havaintoja yksilön soveltuvuudesta johonkin tehtävään. Koneet eivät vain opi vastaamaan yhä monimutkaisempiin kysymyksiin
vaan myös kysymään lisää ja vaikeita.
Siinä missä jo nyt tiedämme esimerkkejä suorittavan työn korvautumisesta roboteilla ja kulman takana odottavista automaattiautoista ja -tavarajunista, emme ehkä
aivan yhtä hyvin ole havahtuneet siihen, että myös monet hoiva-, opetus- ja asiantuntijatehtävät tullaan tekemään huomattavasti vähemmällä työvoimalla ja suuremmalta
osin robotein.
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Tämä tulee merkitsemään sitä että klassisessa vastakkainasettelussa pääoman ja työvoiman välillä pääoma on voittamassa jotain 78- 2. (Sallinette lempilajini koripallon tulosesimerkin.)
Ihan kaikki työvoima ei tule olemaan häviäjien joukkoa. Aivan poikkeukselliset
osaajat, keksijät, viihdyttäjät ja johtajat tulevat jatkossakin katsomaan tilinauhaansa ihan
tyytyväisinä. Mutta heitä tulee olemaan hyvin vähän.
Neljä vuotta siiten esitimme eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa arvion,
että jo vuonna 2025 noin 10 prosenttia työvoimasta tuottaa 90 prosenttia kansantuotteen
lisäarvosta. Työn tuottavuuserot kasvavat kovasti ja tuloerot sen myötä. Nyt kuulemani
perusteella arvioimme kehityksen aivan liian maltillisesti. Uusimmat luvut perinteisesti
pienten tuloerojen Suomestakin kertovat tulo- ja tuottavuuserojen nopeasta kasvusta.
Vielä näyttää siltä, että korkea koulutus pitää monet meistä voittajien joukossa. Jos
korkeaan koulutukseen vielä lisää valmiuden vaihtaa alaa ja hakea uusia ideoita ja yritteliäisyyttä, saattaa olla, että moni suomalainen akateeminen nainen kuluu edessä olevan
uusjaon voittajiin tai ainakin selviytyjiin. Mene ja tiedä. Voi siinä huonomminkin käydä.
Varmaa on kuitenkin ainakin se, että meidän akateemisten naisten on ymmärrettävä tämä kehitys ja pohdittava, minkälaisiin oikeudenmukaisiin roolituksiin me uskomme
tulevaisuudessa ja miten uskomme niihin päästävän. Siihen professori Brynjolfssonilla oli
kovin hapuilevia vastauksia.
Minussa tämä herätti ajatuksen siitä, että voisimme perehtyä tähän kysymykseen
jatkossa yhdessä. Robotit tulevat, halusimme tai emme, mutta mitä fiksummin se yhteiskunta, jossa robotit tekevät työt, on muuten rakennettu, sitä parempi meille kaikille.
Jos haluat katsella koko Brynjolfssonin esitelmän ja hänen paljon puhuvat graafiset kuvat, käy osoitteessa https://www.etla.fi/tapahtumat/etlan-70-vuotisjuhlaseminaari/.
Toivottavasti herätin sinussa halun miettiä hänen sanomaansa yhdessä muiden akateemisten naisten kanssa. Arvon professorin kutsumiseen Suomeen meillä ei taida olla varaa,
mutta tästä aiheesta löytyy Suomestakin hyviä naisia ja miehiäkin puhumaan.

Tuija Brax

Kiitos merkkipäivälahjoituksista Ugandaan
Tänä kesänä kaksi jäsentämme ohjasi merkkipäivälahjoitukset Graduate Women Internationalin Uganda-hankkeeseen, jossa koulutetaan naisopettajia. Lahjoituksista kertyi lähes 5
000 euroa. Todella hieno tulos! Mikäli myös sinä haluat tukea GWI:n hanketta, voit lahjoittaa
siihen verkossa: https://www.globalgiving.org/projects/train50teachers/ Liiton lahjoitustilille FI32 1808 3000 0555 62 lahjoitetut varat ohjautuvat aina viitenumeron mukaan: 19224
GWI:n Uganda-hanke, 19237 Luetaan yhdessä -opetusaineisto, 19240 Liiton oma toiminta.
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Kokouskutsu
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Oulussa
lauantaina 26.11.2016 klo 14 - 18 Radisson Blue -hotellissa (Hallituskatu 1, 90100 Oulu) . Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 9 - 12.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat sekä Liiton kansainvälisen toiminnan tulevaisuutta koskeva esitys.
Kokousaineisto lisätään Jäsensivuille (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 26. lokakuuta 2016 mennessä.
Keskushallitus

Möteskallese
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Uleåborg lördagen den 26 november 2016 kl. 14-18 på Radisson Blue hotel (Stryselsegatan 1, 90100 Uleåborg). Granskning av fullmakter sker kl. 9-12 på mötesplatsen.
På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och centralstyrelsens förslag om Förbundets internationella saker.
Årsmötets dagordning och bilagor publiceras på webbsidan Jäsensivut (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) senast i den 26 oktober 2016.

Centralstyrelsen

Tervetuloa Ouluun – Välkommen till Uleåborg
HYVÄT SANL:N JÄSENYHDISTYSTEN jäsenet, tervetuloa Ouluun, jossa kokoonnumme Liiton vuosikokoukseen lauantaina 26.11.2016! Oulu on noin kahdensadantuhannen asukkaan
kaupunki Pohjois-Suomessa, ja väkiluvultaan Oulu on Suomen viidenneksi suurin. Se on alueensa hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Oulun perusti 8.4.1605 Ruotsin kuningas Kaarle
IX. Varsinainen kaupallinen kukoistuskausi alkoi vuonna 1765, kun Oulu sai ulkomaankaupan
mahdollistaneet tapulikaupunkioikeudet ja Oulu olikin1800-luvulla Suomen suurin tervanviejä.
Ulkomaankaupan myötä kaupunki kansainvälistyi, ja varsinkin ruotsin kielen vaikutus
näkyy puhekielessä edelleen. Monet oulun murresanat ovat lainasanoja ruotsinkielestä, kuten esim. valakolööki ja tyyristyä. Tyypillistä Oulun murteelle on myös välivokaalien esiintymi-
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nen (jalaka ’jalka’, kahavi ’kahvi’) ja
konsonanttien geminoituminen
(sannoo ’sanoo’, puhhuu ’puhuu’).
Tunnettu esimerkkilause ”Ookkonää
Oulusta, pelekääkkönää polliisia?”
kuvastaa hyvin myös assimilaatiota
tk=>kk ~ ookkonää ’oletko sinä’.
Koulutustarjonta Oulussa on
vahvaa. Kaupungin vanhimpia oppilaitoksia ovat Svenska Privatskolan i Uleåborg, perustettu 1859, sekä
Oulun Lyseon lukio, perustettu 1874.
Korkeakouluopetus Oulussa alkoi
vuonna 1958 perustetun yliopiston
myötä. Nykyään yliopistossa on 10 tiedekuntaa ja sen yhteydessä on lisäksi lukuisia tutkimusyksiköitä. Opiskelijoita yliopistossa on yli 14 000. Yliopiston lisäksi Oulussa on ammattikorkeakoulutusta ja ammattioppilaitoksia. Oulua voidaankin pitää varsin vireänä koulutuspaikkakuntana, jossa opiskelee yhteensä yli 50 000 opiskelijaa.
Oulu mielletään myös innovatiiviseksi paikkakunnaksi. Jo historiaan vaipuneita muistoja
on Nokian Oulun-ihme. 1990-luvun loppupuolella vanha klisee muuntui muotoon:”ookkonää
Oulusta, ossaakko nää haitekkiä”. Isojen teknologiayritysten yt-neuvotteluiden ja massiivisten irtisanomisten jälkimainingeista on noussut useita uusia ja innovatiivisia teknologiayrityksiä. Iso osa näistä toki on niin sanottuja startup-yrityksiä ja vasta matkalla kohti menestystä. Työ- ja elinkeinoministeriön heinäkuussa 2016 julkaiseman tietokannan mukaan
suomalaisista startup-yrityksistä peräti 179 on Oulussa, ja start-up-keskittymänä se on neljänneksi suurin. Lisäksi kun startup-yrityksiä analysoitiin investointien ja voitettujen asiakkuuksien perusteella, oli Oulu edelleen myös tässä vertailussa neljäs. Tämä kertoo alueen
startup-yritysten olevan aktiivisia ja tuottelijaita. Aloittavien yritysten avuksi Ouluun on perustettu useita eri yritysverkostoja, kuten esim. Business Kitchen, Yritystakomo, Duunaamo
ja Starttaamo. Teknologiayritysten lisäksi Oulun talousaluuen vanhoja ja vahvoja kulmakiviä
ovat edelleen sellu- ja paperitehtaat sekä kemianteollisuus.
Myös kulttuurilla on Oulussa vahva jalansija. Oulun kaupungiteatterin kävijämäärä on
noin 82 000. Syksyn 2016 ohjelmistossa on neljä ensi-iltaa. Oulun sinfoniaorkesteri esiintyy
säännöllisesti viikottain kaupungin musiikkikeskuksessa Madetojan salilla. Näiden lisäksi
tanssikulttuuri on Oulussa vahvaa, kaupungissa on lukuisia yksityisiä tanssikouluja ja Oulun
Ammattikorkeakoulussa annetaan laadukasta tanssinopettajakoulutusta.
Oulun Akateemiset Naiset on perustettu 1978. Edellisen kerran Oulussa pidettiin SANL:n
vuosikokousta yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuonna 2008. Meillä on nyt ilo ja kunnia emännöidä vuoden 2016 vuosikokousta. Teemaksi olemme valinneet Vastuullinen johtaminen,
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ja kokousesitelmän aiheesta pitää KTT Anne Keränen. Toivomme, että mahdollisimman
moni sisaryhdistyksemme jäsen saapuisi Ouluun tekemään yhdessä meidän kanssamme hienon kokousviikonlopun. Vuosikokousilmoittautuminen on avoinna aina 30.10. saakka.
Hyvää syksyä ja nähdään Oulussa marraskuussa!

Kirsi Jokikokko

Oulun Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja

Vuosikokousviikonlopun ohjelma 25. - 27.11.2016
Suomen Akateemisten Naisten Liiton vuosikokous
Aika: 26.11.2016
Paikka: Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, 90100 Oulu)
Perjantai 25.11.2016
Ohjelmaa oman maun mukaan, esimerkiksi teatterikäynti
Infotilaisuus Liiton kansainvälisestä tulevaisuudesta (aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lauantai 26.11.2016
09.00 - 12.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
10.00 - 10.15 Alkusanat, Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
10.15 - 11.00 Puheenvuoro: Väestöliiton palkitsema perheystävällinen työpaikka Tutoris Oy,
		Toimitusjohtaja Laura Juvala
11.00 - 11.30 Luetaan yhdessä -tietoisku, projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä
11.30 - 12.30 Lounas – pianon takana Ekaterina Gilman, TkT
13.00 - 14.00 Kokousesitelmä: Vastuullinen johtaminen, Anne Keränen, KTT
14.00 - 18.00 Suomen Akateemisten Naisten Liiton vuosikokous
		Kokoustauolla kahvit
		
Kokouksen aikana myös taukojumppaa
19.00 - Illallinen Radisson Blu, Ravintola Toivo (pöytiin tarjoilu)
		
Kansantanssiesitys Kansantanssin Riemuvuoden hengessä! Nuorisoseura Vili
		
kas, aikuisryhmä ”Koplaus”
		
Oulun kaupungin tervehdys
		Liiton puheenjohtajan Tuija Braxin tervehdys
Sunnuntai 27.11.
10.00-11.00 Patsaskävely: Kuvanveistäjä Sanna Koivisto esittelee teoksiaan.
11.00-12.00 Päätöslounas: Ravintola Konst o Deli
Lisätietoja: OAN ry. http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/sanl-vuosikokous-2016.html

5

1/2016

Program för årsmöteshelg 25. - 27.11.2016
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbundets årsmöte
Tid: 26.11.2016
Plats: Radisson Blu –hotel (Hallituskatu 1, 90100 ULEÅBORG)
Fredag 25.11.
Program efter egen smak, till exempel Uleåborg teater
Presentation om Förbundets internationella saker (tid och plats publiceras senare)
Lördag 26.11.
09.00 - 12.00 Registrering och fullmaktsgranskning
10.00 - 10.15 Inledning och välkommen, OAN ordförande Kirsi Jokikokko
10.15 - 11.00 Anförande: Av Väestöliitto prisbelönad familjevänlig arbetsplats, Tutoris Oy,
Toimitusjohtaja Laura Juvala
11.00 - 11.30 Vi läser tillsammans -inlägg, projektledare Henna-Maija Syrjälä
11.30 - 12.30 Lunch – bakom piano Ekaterina Gilman, PhD.
13.00 - 14.00 Föreläsning: Ansvarsfullt ledarskap, Anne Keränen, PhD.
14.00 -18.00 Finlands Kvinnliga Akademikers Förbundets årsmöte
		Kaffepaus
		
Pausgymnastik under mötet
19.00 - Middag Radisson Blu, Restaurang Toivo (bordsservering)
		
Folkdansföreställning Nuorisoseura (Ungdomsföreningen) Vilikas, vuxeng		
		rupp ”Koplaus”
		
Hälsning från Uleåborg stad
		
Hälsning av Förbundets ordförande Tuija Brax
Söndag 27.11.
10.00 - 11.00 Skulpturpromenad: Skulptör Sanna Koivisto presenterar sitt arbete.
11.00 - 12.00 Lunch: Restaurang Konst o Deli (på egen bekostnad).
För mer information, se OAN ry:n webbsida http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/
sanl-vuosikokous-2016.html
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ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN
/ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET -> 30.10.2016
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalförening
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)
___Saavun Ouluun perjantaina /Jag kommer på fredag till Uleåborg.
___Saavun Ouluun lauantaina / Jag kommer på lördag till Uleåborg.
___Lauantain vuosikokouspaketti , hinta 65 € / Årsmöte på lördag., pris 65 €
___Lauantain illallinen klo 19, hinta 55 € / Middag på lördag kl. 19, pris 55 €
___Osallistun sunnuntain ohjelmaan klo 10 – 12 (omakustanteinen) / Jag deltar också på
söndag kl. 10 – 12 (på egen bekostnad).
3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Maksu suoritetaan Oulun Akateemiset Naiset ry:n tilille FI69 4600 0010 5386 23 sunnuntaihin 30.10.2016 mennessä. Viitenumero on 2736. / Betalning före den 30 oktober 2016 till
Oulun Akateemiset Naiset ry:s konto FI69 4600 0010 5386 23 (referensnummer 2736).
LOMAKE PALAUTETAAN LIITON TOIMISTOON / IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILLl: SANL-FKAF
/ Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki. Verkkoilmoittautuminen onnistuu Liiton verkkosivuilla. / E-blankett finns på Forbundets webbsidan http://akateemisetnaiset.fi.
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* * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * *

YTT Jaana Kuusipalo
Olen Tampereen Akateemisten Naisten (Tanry) ehdokkaana Suomen Akateemisten Naisten Liiton
(SANL) hallituksen jäseneksi. Toimin Tanryn hallituksen varapuheenjohtajana ja olen SANL:n kansainvälisten asioiden komitean jäsen.
Olen tutkija ja opettaja Tampereen yliopistossa
ja toiminut useissa naisjärjestöissä ja -verkostoissa
sekä Tilastokeskuksen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Euroopan Unionin komission asiantuntijaelimissä. Tämä kokemus on opettanut minua paneutumaan myös käytännön tasa-arvotyöhön ja sen
haasteisiin.
Olen feministi, mutta myös feminismin tutkija. Tutkimuksissani poliittisen edustuksen ja
johtajuuden sukupuolittumisesta 1900-luvun Suomessa toin esiin naisjärjestöjen keskeisen
roolin naisten aseman parantamisessa. Tämä rooli naisjärjestöillä on edelleen.
Suomessa akateemiset naiset muodostavat erittäin korkeasti koulutetun ja entistä suuremman ja kirjavamman joukon erilaisia naisia. Tämän moninaisuuden hahmottaminen vaatii järjestöltämme analyyttista ja innovatiivista otetta: keitä joukkoon oikein kuuluu ja miten
kutsua kaikkia mukaan.
Suomen Akateemisten Naisten Liiton tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon toteutuminen koulutuksessa ja akateemisilla aloilla, mikä on myös globaali tavoite. Seuraan aktiivisesti
naisten asemaa työelämässä koskevaa tutkimusta. Tutkimustieto auttaa paikantamaan tasaarvo-ongelmia ja tarttumaan niihin. Työelämä on rajussa muutoksessa. Työn sirpaloituminen
ja epävakaistuminen koskee myös korkeasti koulutettuja ja erityisesti naisia.
Akateemisten naisten aseman parantaminen muuttuvassa maailmassa edellyttää tehokasta kansainvälistä yhteistyötä. Akateemisten naisten kansainvälistä toimintaa ja vaikuttamista on kehitettävä siten, että paikalliset toimintaideat kyetään hyödyntämään myös
globaalissa toiminnassa ja päinvastoin. Tämä edellyttää aluetasot läpäisevää digitaalista toimintaympäristöä sekä monipuolista verkottumista. Näiden asioiden eteen haluan tehdä työtä SANL:n hallituksen jäsenenä.
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* * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * *

VTM Terhi
Nieminen-Mäkynen
Olen toiminut vuodesta 2014 lähtien SANLin II varapuheenjohtajana sekä Luetaan yhdessä -verkoston
ohjausryhmän puheenjohtajana. Nyt haen mandaattia jatkokaudelle samoissa tehtävissä.
Kuluneen kolmivuotiskauteni aikana Luetaan yhdessä -verkosto on laajentunut käsittäen nyt 100 opiskeluryhmää ympäri maata. Vapaaehtoisten opettajien määrä on kauden lopussa lähes 600 ja opiskelijoita
lähes 2000. Verkosto on päässyt Veikkaus Oy:n (RAY)
toistaisen rahoituksen piiriin sekä saanut lisärahoitusta
eri säätiöiltä kuten mm. Kone Oy:ltä.
Ottaessaan Luetaan yhdessä -hankkeen hoitoonsa SANL toteuttaa toimintansa periaatetta ja kouluttaa naisia ottamaan vastuuta niin lähipiirinsä kuin laajemminkin koko yhteiskunnan yhteisten asioiden hoidossa. Naisten luku- ja kirjoitustaito on kaikkialla kehityksen kulmakivi. Koulutetut naiset kasvattavat seuraavan sukupolven huolehtimaan itsestään ja toisistaan.
SANL on Suomen naisjärjestöjen joukossa paras mahdollinen vapaaehtoinen vastuunkantaja
maahanmuuttajanaisten Suomeen kotouttamisessa. Tätä työtä haluan edistää yhdessä pätevän ohjausryhmän ja loistavan projektipäällikön kanssa.
Terhi aloitti työn ulkoasiainministeriössä vuonna 1973, suoritti diplomaattikurssin (KAVAKU) ja työskenteli ministeriössä eri tehtävissä aina vuoteen 1985 asti. Hän muutti Bahrainiin
1985 ja hoiti Suomen kunniakonsulaatin tehtäviä vuoteen 1990, minkä jälkeen asui Lontoossa vuoteen 1994. Tänä aikana toimi CIMO:n, Suomen opetusministeriön ja Englannin Ministry
of Overseas Labor välisenä yhdysvirkamiehenä. Suomeen palattuaan hän aloitti siviilikriisinhallintatehtävät, ja toimi vuosina 1999 - 2000 YK:n hallintavirkamiehenä Kosovon Prizrenissä.
Vuosina 2000 - 2004 hän osallistui useisiin vaalitarkkailuoperaatioihin mm. Kosovossa, Madagaskarissa, Indonesiassa ja Valko- Venäjällä. Vuosina 2007 - 2008 ja 2010 - 2011 Terhi työskenteli Suomen UM:n itsenäisenä asiantuntijana ihmiskaupan vastaisissa hankkeissa Kosovossa ja
Makedoniassa sekä edelleen Moldovassa vuosina 2012 - 2013. Viimeksi hän työskenteli vuosina 2012 - 2014 Afganistanissa EUPOLin (EU:n poliisikoulutushanke) ihmisoikeus-ja tasa-arvoyksikön (ROL/Gender and Human Rights) päällikkönä. Hänellä on ollut myös lukuisia luottamustehtäviä kotimaassa., ja hän toimii edelleen Suomen 1325-verkoston varapuheenjohtajana ja
UM:n 1325 seurantaryhmän jäsenenä.
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* * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * *

FM Arja Ryhänen
Olen tänä kesänä kuusikymmentä täyttänyt, vantaalainen, hiljan työelämän taakseni jättänyt energinen nainen, ja olen ehdolla SANLin hallitusjäseneksi.
Olen työurallani työskennellyt eri ministeriöissä ja
Helsingin Puhelinyhdistyksessä ylimmän johdon assistenttina. Oman työni kivijalka HPY:ssä oli viranomaisyhteyksien hoidossa ja vastasin mm. telekuuntelusta.
Työurani loppuvuosina työtehtäviini kuului Elisa Oyjn rikosasioista huolehtiminen.
Työni oli äärettömän mielenkiintoista ja siinä ohessa opiskelin pitkän kaavan mukaan filosofian maisteriksi, pääaineenani kulttuurihistoria. Turun yliopistosta otin
paperit ulos vuonna 2011. Gradussani käsittelin lapsen
tekemää itsemurhaa vanhempien kirjoittaman kokemuksen kautta.
Olen kokenut vapaaehtoistyöni Vantaan Myyrmäen Luetaan yhdessä -ryhmässä sekä Vantaan Akateemiset Naiset ry:ssä hyvin mielekkääksi. Aloitin nyt aikuiskasvatuksen opinnot avoimessa yliopistossa ja sain juuri päätöksen Haaga-Helian opettajakoulutuslaitoksen 10 opintopisteen laajuiset Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen opinnot.
Minulle on lapsesta saakka ollut hyvin tärkeä asia tyttöjen kouluttaminen. Oma koulutieni ei ollut itsestäänselvyys, sillä äitini mielestä tyttöjä ei tarvitse kouluttaa, kun he kuitenkin
menevät naimisiin. En koskaan ole ymmärtänyt jo edesmenneen äitini ajatuksen kulkua, mutta jotain minusta kertonee, että pidin oman pääni. Olen sangen ylpeä kahden teekkaritytön
humanistiäiti. Vanhempi tyttäristäni on jo valmis DI, nuorempi valmistuu arkkitehdiksi muutaman vuoden sisällä.
Suomessa tyttöjen kouluttaminen ei enää ole ongelma. Sen sijaan huolta kannan siitä,
että nämä hyvin koulutetut tyttömme eivät kuitenkaan kilpaile poikien kanssa palkoissa eikä
aina työtehtävien sisällössä. Olen myös kiinnostunut pohtimaan, kuinka saisimme ikääntyvät
naiset säilyttämään työpaikkansa tässä alati kiristyvässä kilpailussa. Eikä se pienin huolenaihe
ole myöskään eläkkeelle siirtyneiden naisten sparraaminen uudenlaiseen elämänvaiheeseen.
Olen kaiken kaikkiaan varsin utelias elämälle. Klassista balettia olen tanssinut aikuisryhmässä yli kaksikymmentä vuotta. Minulla on kaksi tyttärenpoikaa, jotka luonnollisesti ovat vieneet sydämeni. Aviomieheni ja Skotlannin terrieri Capo tekevät arjestani mukavan.
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* * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * *

FM Armi Westin
Olen Espoon-Kauniaisten Akateemiset
Naiset ry:n (EKAN) ehdokkaana Liiton
hallitusjäseneksi. Osallistuin SANL:n viime vuosikokoukseen Kauniaisissa toimien kokouksen puheenjohtajana. Yhdistystoiminta on minulle aina ollut tapa
verkottua, oppia uutta, saada kontakteja
ja vaikuttaa tärkeiksi kokemieni asioiden
puolesta. Lapsesta asti naisen asema ja
sen kohentaminen on ollut ajattelussani
pinnalla ja työllä sekä esimerkillä olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Tarvetta näen edelleenkin
ja myös potentiaalia.
SANLin toimintasuunnitelmassa 2016 on seitsemän hyvää painopistealuetta, joiden puolesta on helppo puhua ja toimia. Omalta osaltani korostaisin seuraavaa: 1. Naisen aseman parantaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ( mm. maahanmuuttajanaisten tilanne, naisjohtajuus,
palkkaerot, perheenäitien asema) 2. SANL:n jäsenmäärän kasvattaminen (nuoret naiset toimintaamme, ikänaiset mukaan vaikuttamaan, pääkaupunkiseudun jäsenpotentiaali) 3. Kansainvälinen vaikuttaminen (nykyaikaan ja taloudelliseen tilanteeseen sopivat vaikuttamistavat ja kanavat).
Olen koulutukseltani filosofian maisteri, valmistunut Oulun yliopistosta pääaineenani matematiikka. Jo opiskelujen loppupuolella yliopiston assistenttina toimiessani aloin siirtyä tietojenkäsittelyn pariin. Sain aloittaa Nokialla silloisten suurtietokoneiden alueella, siirtyä Yhdyspankin
reaaliaikajärjestelmien käyttöönottoon, kokea ydinvoimayhtiön tietotekniikan ja tietoturvallisuuden monimuotoisen rakentamisen sekä oppia myös irrottautumisen emoyhtiöstä yhtiöittämisen kautta.
Olen toiminut IT-alan johtotehtävissä 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja eäköidyttyäni perustin oman toiminimen. jonka puitteissa olen tehnyt mentorointia. Pidän itseäni edelleen ammatillisesti ajan tasalla osallistumalla erilaisiin alani yhdistyksiin, tapahtumiin ja seminaareihin.
Olen toiminut lähes neljä vuotta Matinkylän seniorit ry:n sihteerinä. Vuosia sitten olin useita
vuosia Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (HETKY) johtokunnan puheenjohtaja. Aikoinaan
olen toiminut myös Digitalkäyttäjäyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana. Molempiin puheenjohtajuuksiin kuului jäsenlehden toimitusvastuu. Mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat politiikka ja talous, joita seuraan päivittäin. Digitalisaatio tietysti kiinnostaa.
Pidän itseni vireänä liikunnalla. Henkinen vireys nojautuu runsaaseen lukemiseen, mediaseurantaan ja musiikin kuunteluun. Minulla on kolme aikuista lasta ja kolme pientä lapsenlasta.
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CIRin palsta: Kiirettä piisaa
TOINEN VUOTENI CIRRIN (Coordinator of International Relations) tehtävissä on ollut kiireinen, sillä tälle kesälle osuivat sekä Akateemisten Naisten
Euroopan järjestön (University Women of Europe,
UWE) että maailmanjärjestön (Graduate Women International, GWI) konferenssit ja yleiskokoukset.

Euroopan Akateemiset Naiset ja vireillä oleva
sääntömuutos
UWE:n vuosikokous osui juhannusviikonlopulle,
mikä karsi osallistujia ainakin Pohjoismaista. Dramatiikkaa UWE:n kokoukseen Winchesterissä, Englannissa toi Brexit-äänestyksen tuolloin selvinnyt
tulos. Tulos väritti lähes kaikkia puheenvuoroja ja
erityisesti paikallisen yliopistojen edustaja oli huolissaan tutkimusrahoituksen jatkuvuudesta. UWE:n
toiminta on vakiintunut, mutta jäsenmäärä on laskussa, koska isot jäsenmaat Alankomaat ja Saksa
erosivat GWI:stä ja samalla siis myös GWI:n alueelli-

sesta järjestöstä UWE:sta.
Alankomaat on sittemmin liittynyt uudelleen mukaan uudella, kansainväliseen toimintaan keskittyvällä maajärjestöllä, mutta jäsenmäärä on nyt vain noin 40. Tämä tilanne
käynnisti UWE:ssa keskustelun sääntömuutoksesta, joka mahdollistaisi UWE:n jäsenyyden
ilman GWI:n jäsenyyttä. Asia ei kuitenkaan edennyt päätökseen, vaan keskustelu tästä jatkuu. UWE:n seuraava konferenssi ja vuosikokous pidetään Grazissa Itävallassa 24.-27.7.2017.
UWE:n Meet and Greet -tapahtuma taasen pidetään Syracusassa toukokuussa 2017.

Maailmanjärjestö nostaa jäsenmaksuaan joka vuosi 2017 - 2019
GWI:n triennaali ja konferenssi pidettiin Kapkaupungissa 21.-26.8.2016. Tunnelma oli täälläkin sähköinen, sillä kolme vuotta sitten Istanbulin kokouksessa 2013 hyväksytty uusi strategia oli vienyt järjestön talouden niin tiukoille, että eroava rahastonhoitaja käytti varsin
huolestuneen puheenvuoron järjestön maksukyvystä. Vanha hallitus esitti talouden paikkaamista jäsenmaksun reippaalla nostamisella tähänastisesta 18 Sveitsin frangista 35 frangiin. Suomi vastusti jäsenmaksun korotusta ja oli myös ilmaissut huolensa järjestön tilasta
jo toukokuussa lähettämällä kirjeen (http://akateemisetnaiset.fi/gwis-triennial-budgetsdue-increase/ ) tiedoksi järjestön keskustelupalstalle sekä puheenjohtajille.
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Monien äänestyskierrosten jälkeen brittien tekemä kompromissiehdotus hyväksyttiin ja
GWI:n jäsenmaksu nousee kolmen seuraavan vuoden aikana ensimmäisenä vuonna 10 frangia
ja seuraavina kahtena kumpanakin 6 frangia. Vuonna 2019 jäsenmaksu on siis 40 Sveitsin frangia. Suomi vastusti jäsenmaksun korotusta kautta kaikissa äänestyksissä ja käytti useita puheenvuoroja, joissa ilmaistiin huoli taloudenhoidon tilasta. Akuutin taloustilanteen ratkaisemiseksi
Australia ja Uusi-Seelanti lupautuivat maksamaan vuoden 2017 jäsenmak ut etukäteen kuluvan
syksyn aikana. Jää nähtäväksi, miten moni maajärjestö pystyy maksamaan korotetun jäsenmaksun ja mikä vaikutus korotuksella on jäsenmäärälle.
Syksyyn osuu vielä virolaisen sisarjärjestömme järjestämä konferenssi Tartossa 8.-9.10.2016.
Ilmoittautuminen tuohon Baltian ja Pohjoismaiden Akateemisten Naisten yhteistapaamiseen
päättyi 1.9., ja mukaan on lähdössä parikymmentä jäsentämme. Hienoa! Tästä tapaamisesta
kerrotaan myöhemmin Akateemiset naiset -blogissamme.
Akateemisten Naisten vuosikokouksessa marraskuussa Oulussa kansainvälisen toiminnan
eri vaihtoehdot varmasti puhuttavat, joten muistathan ilmoittautua mukaan!

Marita Salo

Viihdy, verkostoidu ja vaikuta! - Akateemiset Naiset
kokoontuivat Kapkaupungissa 21. - 26.8.2016
OSALLISTUIN ENSIMMÄISEN KERRAN Akateemisten Naisten maailmanjärjestön triennaaliin
elokuussa 2013, jolloin se järjestettiin Istanbulissa. Silloin virallinen kokousosuus ja konferenssi järjestettiin rinnakkain, ja virallisen kokouksen sjasta osallistuin moneen eri maajärjestöjen
järjestämään kiinnostavaan työpajaan. Tällä kertaa kokemus oli erilainen, sillä virallinen kokous oli irrotettu omaksi kolmen päivän kokonaisuudekseen ennen kaikille avointa, maksullista konferenssia.
Kapkaupungin triennaali erosi Istanbulista myös siinä, että elokuussa 2013 delegaatiossamme oli toistakymmentä osallistujaa eri puolilta Suomea. Nyt suomalaisia oli paikalla ainoastaan kolme, loppuviikon konferenssissa vain muutama enemmän. Arvatenkin matkan korkea
hinta verotti suomalaisten lähtöhaluja. 14 tunnin lento ei sekään ollut kokemuksena parhaimmasta päästä, mutta Kapkaupungin Pöytävuorelle kiivettyäni annoin Saharan turbulenssin ja
lentokoneen ahtaan penkin anteeksi (kuva 1). Näkymä kaupungin yli aina Atlantille saakka oli
pakahduttavan kaunis. Ennen triennaalin alkua ehdin vierailla myös Hyväntoivonniemellä ja
pingviinirannastaan tunnetussa Simon’s Townissa (kuva 2). Monet kokoukseen osallistuneet olivat käyneet näiden maamerkkien lisäksi myös safarilla ihastelemassa Afrikan villieläimiä.
Virallinen kokousosio alkoi sunnuntaina 21. elokuuta (kuva 3). GWI:n jäsenmaksua päätettiin korottaa kuten CIRrin palstalta saimme lukea, ja maailmanjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhdysvaltalainen Geeta Desai (kuva 4). GWI:n uutena toiminnanjohtajana aloittaa
niinikään yhdysvaltalainen Stacy Dry Lara (kuvassa 5 keskellä).
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Tiistaina 23. elokuuta äänestettiin kokouksessa maajärjestöjen esittämistä päätöslauselmista, resoluutioista, joiden teemoja kaikkien maajärjestöjen toivotaan omissa maissaan
edistävän. Monille delegaatioille muotoseikat osoittautuivat puuduttavan tärkeiksi, vaikka
resoluutiot oli tarkastettu erillisen toimikunnan toimesta jo etukäteen. Suomen esittämä
päätöslauselma dialogin aloittamisesta uskonnollisten johtajien kanssa näiden yhteisöissä
elävien tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi hylättiin liian radikaalina esityksenä, mikä
sai muun muassa Meksikon Akateemiset Naiset myöhemmin ihmettelemään, onko maailmanjärjestömme sekulaari luonne jo vaarassa. Myös Liiton toinen resoluutio moniavioisuuden ongelmista hyväksyttiin vain osittain. Maajärjestöistä Britannia, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat korostivat moniavioisuuden hyviä puolia, olkoonkin että YK:n ihmisoikeusneuvosto on
määrittänyt moniavioisuuden ihmisoikeusrikkomukseksi. Suomen resoluutiot löytyvät verkosivuiltamme: http://akateemisetnaiset.fi/kannanotot/
Jos kokousosio tuntui paikoin konservatiiviselta ja turhan jäykältä, oli kokouksen ulkopuolinen ohjelma erittäin antoisaa (kuva 6). Koulutuksen ja tasa-arvon puolestapuhujien tapaaminen eri maista ja kulttuuritaustoista on se syy, miksi kehotan kaikkia jäseniämme
hyödyntämään vuosittaiset mahdollisuudet osallistua Akateemisten Naisten kansainvälisiin
kokouksiin. Matkoilla ehtii toki myös tutustua paikallisiin nähtävyyksiin, mitä iloista seikkaa
ei sitäkään voi vähätellä. Erityisesti mieltäni lämmittivät uudet tuttavuudet Pohjois-Irlannista, jossa olen itse opiskeluaikoina asunut sekä keskustelut Ghanan, Hollannin, Turkin ja Venäjän edustajien kanssa. Oli todella kiinnostavaa kuulla näiden maiden tasa-arvotilanteista
suoraan osallisilta itseltään. Turkin Akateemiset Naiset ovat huolissaan järjestönsä asemasta tilanteessa, jossa Erdoganin käynnistämät ”puhdistukset” jatkuvat, eivätkä he siksi halua
GWI:n ottavan millään lailla kantaa Turkin nykyiseen tilanteeseen, koska tämän myötä turkkilainen sisarjärjestömme joutuisi hallituksen mustalle listalle. Voimme kuitenkin kaikki yksilöinä osallistua kampanjoihin, jotka tukevat turkkilaisten yliopistojen henkilökuntaa (http://
blog.apaonline.org/2016/08/04/seven-ways-you-can-support-academics-in-turkey/).
Kokouksen suurin ja kauaskantoisin päätös oli eittämättä GWI:n jäsenmaksun nostaminen. Päätös oli Suomelle pettymys, sillä SANL-FKAF:n kansainvälisten asioiden komitea ja
hallitus katsoivat, että jäsenmaksun korotuksen sijasta GWI:n olisi pitänyt muuttaa nykyistä
toimintamalliaan ja leikata kulujaan. Myös 95 % jäsenkyselyymme vastanneista jäsenistämme vastusti GWI:n maksun korottamista. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että meillä on useita
vaihtoehtoja sille, miten edetä, ja Liiton kansainvälisten asioiden komitea valmistelee tänä
syksynä Liiton keskushallituksen kanssa Oulun vuosikokoukseen (26.11.) esityksen siitä, miten järjestämme Suomen Akateemisten Naisten kansainvälisen toiminnan tulevaisuudessa.
Varmaa on, että kansainvälisyys säilyy perustavana osana Akateemisten Naisten toimintaa,
mutta missä muodossa, sitä pohdimme Oulussa marraskuussa. Tulethan tuolloin paikalle sinäkin!

Susanna Sulkunen
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
5. - 18.9. Taidepiiri ArtEkanin näyttely ”Elämän värit” Tapiolan kirkossa.
Ke 14.9. klo 17.30 Kirjapiiri kokoontuu Tapiolan kirjaston kokoustilassa Kirjana Pauliina SudenTakaikkuna.
Ke 21.9. klo 17 Taidetta paperilla, Gyllenbergin museo, Kuusisaarenpolku 11, Helsinki.
Ke 12.10. klo 18 Eveliina Talvitie kertoo kirjastaan Miten helvetissä minusta tuli feministi ja sen taustoista. Tapaamme viestintätoimisto Ellun Kanoissa, Unioninkatu 24, Helsinki.
To 3.11. klo 18 vietämme kiinalaista iltaa Tapiola kirkon pylvässalissa.
Ke 23.11. klo 17 on EKANin syyskokous. Saamme kokousvieraaksemme SANLin puheenjohtajan,
Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxin.
Ke 7.12.2016 klo 19 Olemme varanneet 20 lippua teatterin Avoimet Ovet näytelmään Anna-Liisa.
Näytelmän ohjaa Heini Tola. Teatterin osoite on Erottajankatu 5. Ilmoittauduthan 24.10. mennessä.
Seuraathan verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/
Löydät meidät myös Facebookista.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
To 22.9. klo 17 arkkitehti Katri Kuivalainen kertoo meille Heinolan kaupunkipuistosta. Tapahtumapaikka Cafè Kailas.
Pe 30.9. klo 19 Heinolan taidemuseo, MINÄT–tanssiteatteriteos neljän aikuisen ihmisen kertomuksia elämästä. Ilmoittautuminen ennakkoon Seijalle (s-posti seija.kainulainen(a)phnet.fi)
La 8.10. kello 12 lounaskokouksena Ravintola Kestissä os. Siltakatu 11, Heinola. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat.
Ma 14.11. 17:30 TYYLI-ilta Pesula Tango & Maton tiloissa os. Piestanyn rantatie, jossa asiantuntijaksi
ja tyylikurssin pitäjäksi olemme saaneet pukeutumisneuvoja Irma Rantasen F.irmasta, Ilmoittaudu
mahdollisimman pikaisesti Aulikille (s-posti auli.vou(a)gmail.com).
Ke 14.12. kello 17:30 perinteinen tutustuminen Kivalteri-talon joulunäyttelyyn, os. Kauppakatu 3 B,
Heinola. Yhteinen ilta päättyy pikkujouluglögeihin, joita tarjoillaan viereisessä kerrostalossa sihteerin toimitiloissa os. Kauppakatu 3 A 14.
Olethan jo Heinolan Akateemiset Naiset -Facebook-ryhmän jäsen?
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN
Ons 21.9. kl. 18.15 talar Hilkka Olkinuora, präst, journalist och författare under rubriken ”Människans
värde – i alla åldrar”.
Tors 20.10. kl.18.15 berättar journalisten Pia Ingström om ”De andras Istanbul”, om de små minoriteterna i staden.
Ons 16.11. kl.18.15 håller vi vårt höstmöte med stadgeenliga ärenden.
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Tors 8.12. kl.18.15 talar Lars Hertzberg, professor emeritus och filosof under rubriken ”Att tala och promenera med G H von Wright”.
Månadsmötena hålls i KFUK:s lokal på Arkadiagatan 33 A, summer lokal 13.
BESÖK OCH EXKURSIONER
Tis 11.10. kl.13 besöker vi det gamla köpcentret intill Östra Centrum, ett område med etniska butiker och
framför allt etnisk mat.
Lör 26.11. kl. 12-14 hålls TeaterBrunch på Amos (Svenska teatern). Anmälan senast 21.10 till Gun Ahlfors
(se nedan).
Mån 28.11. besöker vi synagogan i Helsingfors. Anmälan senast 29.10 till Chris Nyström, chris.nystrom
(at) pp1.inet.fi. Exakt tidpunkt meddelas i nästa medlemsbrev.
LITTERATURCIRKELN träffas en gång i månaden och diskuterar den bok deltagarna har läst. Det är inte
en sluten grupp, så nya deltagare är alltid välkomna. Kontakta Gun Ahlfors, tfn 040509 5146 eller ahlforsgun (at) gmail.com.
Tors 8.9. diskuterar vi ”Ljuset vi inte ser” av Anthony Doerr hos Gunn Eriksson
Ons 5.10. diskuterar vi ”Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante hos Gun Ahlfors
Tis 8.11. diskuterar vi ”Kvicksand” av Henning Mankell i ett kabinett på Handelsgillet, vilket förutsätter att
vi äter en lunch eller kaffe med dopp för ca 10 euro
Mån 12.12. diskuterar vi ”H som hök” av Helen McDonald hos Kristina Virkola
ASPASIA-gruppen diskuterar i KFUK:s lokal på Arkadiagatan 33 A, summer lokal 13 torsdagen den 13 oktober kl. 14 och torsdagen den 24 november kl. 14.
SPRÅKKAFÉET på Luckan fortsätter på tisdagar kl. 17.00-18:30 med start den 13 september. Marianne
von Knorring ger information om möjligheten att delta som assistent i diskussioner tillsammans med invandrare eller andra med intresse för att lära sig tala svenska. Telefon 044 332 4659 eller marianne.vonknorring (at) welho.com.
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
To 25.8. Mafga & Alakoski Lasigalleria -vierailu. Saimme tutustua Marja Hepo-ahon ja Kari Alakosken
ponnistuksiin suomalaisen lasin eteen.
To 22.9. tapaamme Töölön kirkossa Ratas-yhdistyksen varapuheenjohtaja Saara Ruokasen. Hän valottaa
meille Ugandan naisten tilannetta kulttuurien murroksessa.
Naisen Aava aiheena ’Naisen aivoterveys’. Ajankohta varmistuu myöhemmin.
Vierailu Työeläkevakuuttajat Telaan. Ajankohta varmistuu myöhemmin.
Seuraa tarkempia tietoja tapahtumakalenteristamme: http://helsinginakateemisetnaiset.fi/index.php/
tapahtumat/ Löydät meidät myös Facebookista!
Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Jäseniltamme järjestetään Huittisten Wanhassa Pappilassa (Pappilankatu 13, 32700 Huittinen).
Ke 7.9. klo 17.30 Vieraiksemme tulivat Turusta HLT Liisi Sewon ja HLT Sara Karjalainen. He kertoivat lapsuudestaan isänsä synnyinmaassa Unkarissa ja perheen muutosta Suomeen .
Ke 5.10. klo 17.30 Saamme vieraaksemme ”yhdistyskummimme” Liisa Luomasen Porista.
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Ke 2.11. klo 17.30 Yhdistyksemme vuosikokous.
Ke 7.12. klo 17.30 vietämme jäseniltaa joulutunnelmissa laulaen yhdessä joululauluja.
Su 18.12. klo 18 osallistumme Vampulan kirkossa pidettävään joululaulujen messuun.
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ti 6.9. klo 18.30 Vierailimme Duettessa Hyvinkäällä. Aila Björk oli kutsunut meidät tutustumaan syksyn muotiin ja sisustukseen. Hän stailasi yhden jäsenistämme, ja tarjolla oli myös pientä iltapalaa ja
alennuksia ostoksista.
Ti 4.10. klo 18.30 kokoustamme salonkiravintola Neilikassa Palopurolla. Luennoitsijana on radiokemian tohtori Sinikka Pinnioja. Aiheena on säteily, oma ja ympäristön radioaktiivisuus.
Ti 1.11. Yhdistyksen vuosikokous Hyvinkään Willassa (paikka hieman avoin). Hyrian integraatiojohtaja
Karel McLeod Smith kertoo työpajatoiminasta.
13.12. Vierailu Puutarhahaltijoihin. Vietämme pikkujoulua ehkä kranssin teon merkeissä. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset nykyään Facebookista!
Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
Ti 20.9. klo 18 kävely yliopiston vanhalla kampuksella. Kävelyä johdattelee museonjohtaja Pirjo Vuorinen. Kokoontuminen yliopiston kirjaston edessä. Sateen sattuessa tilaisuus pidetään Keski-Suomen
museon auditoriossa.
Ti 18.10. klo 16.00 Suomen käsityön museo. Unelmien kuteita. Suomen teatterimuseon kiertävä näyttely teatteripuvustosta. Esillä epookkipukuja 1800-luvulta lopulta 2000-luvulle.
Marraskuun tilaisuudet paikka ja aika ilmoitetaan jäsenkirjeessä
Ti 13.12. klo 18 Keski-Suomen museon auditorio. Arkkitehti Jukka Tikkanen kertoo työstään. Tikkanen
peruskorjaa parhaillaan Schaunnin linnaa ja saamme kuulla myös linnan tämän hetkisestä tilanteesta.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Ma 19.9. klo 17 Sauvakävelyä jokirannassa ja Kainuun maakunnallinen viestintä – ilta. Lähtö Kauppatorilta lenkkivaatteissa klo 18. Kainuun maakunnallinen viestintä -luento Kainuun liitossa, Kauppakatu 1, 2.krs. Ilm. Armille 12.9. mennessä armi.saari(a)kajaaninlukio.fi tai 040-724 1835.
To 13.10. FM Sini Saren : Kuvataiteen ytimessä -luento Kaukametsän opistolla. Ilm. Armille (kts. tiedot
edell.) 10.10. mennessä. Jos tarvitset kyytiä Kaukametsään, ilmoita.
La 26.11. SANL:n vuosikokous Oulussa. Ilmoittautumisohjeet tässä Minervassa.
Su 18.12. Radion sinfoniaorkesterin konsertti Kaukametsän salissa. Jokainen hankkii lippunsa itse.
Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset nykyään Facebookista!
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Ke 21.9. klo 16 Vierailu kuopiolaisen muotoilun pariin - Jenni Rutonen Design (Haapaniementie 17). Ilmoittaudu s-postilla sanl-kuopio(a)live.fi 18.9. mennessä.
Pe 21.10. klo 19 Frida teatteriesitys. Ennakkoilmoittautuminen, omakustanteinen.
Marraskuussa asiantuntijaluento Taru Kuittinen, Fimea
Joulukuussa pikkujoulutilaisuus
Lisäksi kirjallisuuspiiri kokoontuu säännöllisesti. Seuraavasta tapaamisesta sovitaan osallistujien kesken. Tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.com/SANLKuopio/ Tervetuloa mukaan!
Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 5.9. klo 17.30 Taitelija Jenni Niskala kertoi meille aiheesta taiteellinen työskentely ja tekniikat.
Paikka: Handelsbanken, Askonkatu 9 E, Lahti
Ke 5.10. klo 12.30 Lounaskokous. Sinikka Koskinen kertoo maahanmuuttajien ja pakolaisten kieliopetuksesta. Paikka: Viikinkiravintola Harald, Vesijärvenkatu 24, Lahti
Ma 10.10. klo 17.30 Stipendimme saaja Veera Pukkila kertoo väitöskirjastaan, jossa hän on tutkinut
erästä pohjavesistä yleisesti löytyvää torjunta-aineen muuntumistuotetta. Paikka: Kansanopiston ylätupa, Harjukatu 46, Lahti
Ma 14.11. klo17.30 yhdistyksen vuosikokous SANL:n kummi Niini Vartia-Paukku kertoo Liiton kansainvälisestä toiminnasta. Paikka: Kansanopiston ylätupa, Harjukatu 46, Lahti
Pe 2.12. Teatteri Vanha Juko Rautatienkatu 13, Lahti: Al Dente-Tarina avioliitosta Esitys alkaa klo 19. Tuntia ennen esitystä, eli klo 18 tapaamme ohjaaja Marietta Kunnaksen ravintola Taivaanrannassa Rautatienkatu 13, Lahti.
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Akateemiset Naiset
nykyään myös Facebookista!
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 30.8. teimme retken Luumäelle. Kuulimme esitelmän Kahvipirtillä ja kävimme tutustumassa Salpalinjaan.
Ti 11.10. Klo 18 kuulemme Kuutinkulmassa Riitta Paltemaan esitelmän sotilasslangista
Ti 8.11. klo 18 Kuutinkulmassa TkT, res.upseeri, laulajatar, tutkija ja pienten lasten äiti Katri Laatikainen
kertoo työstään ja harrastuksista.
Pikkujouluaikaan vietämme joulukuussa, miten ja missä, tarkentuu myöhemmin.
Löydät meistä nykyään Facebookista!
Oulun Akateemiset Naiset ry.
Ilmoittautuminen kaikkiin tilaisuuksiin oan.info (at) gmail.com.
Lounasleidit 8.9. ko 12 Konst o. delissä, Kulttuurikeskus Valveella (Hallituskatu 7). Seuraavat ajan19
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kohdat lounasleideille ovat 6.10., 10.11. sekä 8.12. Valitaan aina seuraavan tapaamisen paikka yhteispäätöksellä tavatessamme.
KUUKAUSITAPAAMISET
La 17.9. Syysmatka Kemiin. Junaliput kukin hankkii itse. Teatterilippujen yhteisvarausta varten ilmoittaudu oan.info at gmail com 8.9. mennessä.
La-su 8.-9.10. Viron akateemiset naiset järjestää konferenssin Tartossa. Ilmoittautuminen päättynyt
1.9.
Ma 10.10. klo 17 Yhdistyksen vuosikokous. Kokousesitelmän pitää Saila Saraniemi aiheesta Modernit humanistit matkailijoina. Paikka Oulun yliopisto.
La 26.11. Tänä vuonna järjestämme SANLin vuosikokouksen Oulussa.
Joulukuun tapahtuma on järjesteillä.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät myös Facebookista!

Porin Akateemiset Naiset ry.
Ke 7.9. Naisten Pankki esittäytyi Porin Yliopistokeskuksessa klo 17-19.
Ke 5.10. Terveisiä Turun Kirjamessuilta! Kirjallinen iltama Ravintola Kirjakaupassa. Kelloaika ilmoitetaan myöhemmin.
La 5.11. Pyhäinpäivän kävelykierros Porin Vanhalla hautausmaalla klo 14-15.30. Liput ostettava etukäteen Satakunnan museon lipunmyynnistä.
Joulukuussa konsertti tai tutustuminen Rakennuskulttuuritalo Toivon jouluun.
Löydät meidät nykyään Facebookista. Tervetuloa ”tykkäämään” ja seuraamaan uutisointia!

Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ma 5. 9. klo 18 kokoonnuimme ekokampaaja Hannele Rosenbröijerin liikkeessä.
Pe 14. 10. klo 14 osallistumme Rauman Opettajankoulutuslaitoksen 120-vuotisjpääjuhlaan. Juhlapuhujana on opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Ma 14.11 klo 18 Wähä Tallbossa Vanhankirkonkatu 3 on perinteinen Kirjallinen pikkujoulumme ja
vuosikokous. Aloitamme vuosikokouksella. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalle 20 euroa yhdistyksen tilille FI65 5630 0020 0507 76 viimeistään viikkoa ennen eli ma 7.11. mennessä.
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista!
Salon Akateemiset Naiset ry.
To 29.9 klo 17.30 kokoontuminen Halikon kirkolla. Halikon aluekappalainen Miika Rosendahl tulee
esittelemään meille Halikon kirkon ja sen aarteet.
Lisätietoja syyskaudesta jäsenkirjeessä ja Facebookissa!
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Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Ma 19.9. klo 17.30 Tutustuminen Lielahden kirjastoon (Teivaankatu 1, 33400 Tampere) Läntisen alueen aluekirjastonjohtaja Marjaana Meriläinen esittelee kirjaston palveluja ja toimintaa.
Ke 19.10. klo 16.30 Tutustuminen Museo Milavidaan, Milavidanrinne 8, 33210 Tampere Museossa
Nottbeckien historiaan käsittelevä näyttely sekä silmälasimuodista kertova näyttely pokat. Opastus.
Ma 21.11. klo 18 Esitelmä ”Saippuaoopperat Suomessa ja Kiinassa” YTT Iiris Ruoho TaY. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ma 12.12. klo 18 Pikkujoulu, Ravintola Telakka, Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere
Yhdistyksen verkkosivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home. Löydät Tampereen Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSITAPAAMISET:
Ti 6.9. Järjestettiin Akateeminen kulttuurikävely Tuomiokirkon ja yliopiston ympäristössä
Ti 4.10. klo 18.00 VTM Eila Puhakka: ”Kokemuksia ja ajatuksia suomen kielen opettamisesta maahanmuuttajanaisille”, Lounatuulet Yhteisötalo, kahvio/kerhotila Lehmus, Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 1.11. klo 18.00 Yhdistyksen syyskokous, Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 13.12. Joulukokous FM Aava-Leena Kurjen esitys juhlapäivistä ”Loppiaisena lopetellaan, kunnes
päästään pääsiäiseen”, Ravintola Tiirikkalan yläkerta (portaat, ei hissiä), Linnankatu 3. Ilmoittautuminen turun.akat(a)gmail.com tai puh. 040-524 7355 (Helena Hallanoro) 7.12 mennessä.
LUNCH LADIES:
Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina klo 12.30 Panimoravintola Koulussa, Eerikinkatu 18. Kirjallisuus- ja seniorikerhot sulautuvat syksystä lähtien Lunch Ladies -toimintaan. Huom! Aloitusaika on puoli tuntia totuttua myöhemmin.
20.9. Tarja Rajala, Turun kaupunginkirjasto: Kirjasto muuttuvassa maailmassa.
18.10. Henkikirjoittaja Juhani Naumanen: Edunvalvontavaltuutuksen sudenkuopat
15.11. Hur kunde Nagu lyckas så fint med sina första asylsökanden. Ett exempel att ta efter.
20.12. Emeritusprofessori Eero Soikkanen: Mannerheim ja naiset
15.11. Hur kunde Nagu lyckas så fint med sina första asylsökanden. Ett exempel att ta efter.
20.12. Emeritusprofessori Eero Soikkanen: Mannerheim ja naiset
llanvietto pe 13.5., tarkempi ohjelma julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla https://sites.google.
com/site/turunakateemisetnaisetry/
LUETAAN YHDESSÄ
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen paiviklehtinen(at)
hot mail.com tai p. 050 326 9494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi.
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Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ti 13.9. klo 19 menemme katsomaan Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä esitettävää näytelmää Onnellisuuden tasavalta
To 15.9. klo 12 lounastapaaminen ravintola Elitessä.
To 15.9. klo 13.30 vierailu Reizin kotimuseoon Etu-Töölössä.
Ke 19.10. klo 12 lounastapaaminen Länsi-Vantaalla ravintolassa Wandas.
Ke 19.10. klo 13.30 Vierailu Vantaan uudistuneeseen taidemuseoon Artsiin.
Ti 15.11. klo 12 lounastapaaminen Tikkurilan Dixissä ravintola Grande Parilla.
To 8.12. klo 19.00 menemme katsomaan Kansallisteatterin suurella näyttämöllä esitettävää näytelmää
Canth.
Joululounas myöhemmin ilmoitettavana aikana Popollossa.
Teemapäiviä järjestetään lähes kuukausittain. Lisää tietoa myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home Löydät Vantaan Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Tors 15.9. kl.18 besöker vi Malin Båtmästars butik på Vasaesplanaden 6. Malins foodie living delar butik
med My kitchen, som säljer kökstillbehör.
Ons 9.10. kl.18 bokmöte med FM Yvonne Hoffman och FM Gunilla Lindroos, Rådhusgatan 22, Katrine
Helenelunds arbetsplats.
Mån 14.11. kl. 18 årsmöte med stadgeenliga ärenden på Hanken. Efter mötet berättar FM Marit Nilsson-Väre bl.a. om ackrediteringen där.
Tors 15.12. kl. 18 julfest i kabinettet 1 rum & kök.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ons 14.9. Utfärd till Arboretum Yltöinen i Pikis. Parken anlades redan på 1920-1930-talet och har ca 200
olika arter av utländska och inhemska trädslag. De har också en genbank.
Närmare info och anmälning till Margaretha Gustafsson mailadress:magustaf(a)abo.fi
Tis 11.10. Helene Schjerfbeck på Konstmuseet. Guidad rundvandring från kl. 18 till ca kl. 19. Närmare
information i höstens cirkulär.
Närmare info och anmälning till Margaretha Gustafsson mailadress:magustaf(a)abo.fi
Tis 11.10. Helene Schjerfbeck på Konstmuseet. Guidad rundvandring från kl. 18 till ca kl. 19. Närmare
information i höstens cirkulär.
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Ons 9.11. Besök på Hansatorgets apotek. Apotekare Siv Eriksson berättar om apoteken av i dag och
de tjänster som apoteken erbjuder. Hon svarar gärna på frågor som gäller apotek och apotekens
roll i dagens samhälle. Vi blir bjudna på bubbel med en saltbit. Kl. 18.30
Ons 14.12 Valmöte kl. 18.30 i Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet julfest med program. Tema Italien, med Paola Fraboni.
Föreningens webbsida: http://www.kvakaboland.com/ Vi finns nu också på Facebook!

In Memoriam
DOSENTTI, MMT RITVA-LIISA KARVETTI (1929-2016) oli ensimmäinen suomalainen akateeminen nainen, joka on toiminut Akateemisten Naisten Kansainvälisen Liiton (IFUW, muuttui
GWI:ksi 2015) puheenjohtajana. Hänen kautensa oli vuosina 1986 - 1989. Kaiken kaikkiaan
hän toimi 16 vuotta IFUW:n eri tehtävissä. Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtajana hän toimi 1974 - 1977, ja Liiton kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 1997.
Tohtori Ritva-Liisa Karvetti (kuvassa vasemmalla) oli varsin huomattava tutkija omalla
alallaan ja hän toimi kliinisen ravitsemuksen dosenttina
Turun yliopistossa 1985 - 1996. Suuri yleisö tuntee hänet
kirjasta Suomi solakaksi ja kolesteroli kuntoon, jossa hän
oli toisena kirjoittajana.
Ritva-Liisa Karvetti oli vuodesta 1953 naimisissa
vuorineuvos Mauri Karvetin kanssa hänen poismenoonsa saakka vuonna 2013. Lapsia avioliitosta on kolme.
Ritva-Liisalla oli hiljaista ja rauhallista auktoriteettia
ja arvokkuutta, jonka tunsi heti ensimmäisestä hetkestä.
Hänen oikeudentajunsa ja suoraselkäisyytensä herätti
kunnioitusta ja hän oli yleisesti arvostettu. Kansainvälisen liiton presidenttinä nämä ominaisuudet olivat sangen tärkeitä aikana, jolloin anglosaksisen perinteen leimaamassa järjestössä oltiin siirtymässä uuteen aikaan.
Liittomme kunniapuheenjohtajana hän osallistui ahkerasti aivan viime aikoihin saakka
liiton ja oman paikallisyhdistyksensä kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Ritva-Liisa Karvetin esimerkki oli käänteentekevä Suomen Akateemisten Naisten Liiton
kansainvälistymisessä käytännössä. Hänen muistonsa elää.

Karmela Bélinki

SANL-FKAF:n puheenjohtaja 1989 - 1992
IFUW Membership Committee Convener 1995 - 2001
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