64. VUOSIKERTA

JÄSENLEHTI NRO 2/2017

Rohkeiden naisten arki ja osaaminen esiin
OLEN VUOSIA SAANUT olla Suomen Tietokirjailijat ry:n raadissa arvioimassa uusia tietokirjoja. Kirjoja on aiheiltaan ollut laidasta laitaan. Osa
kirjoista olisi päätynyt lukulistalleni muutenkin, osa
ei missään tapauksessa, kuten vaikkapa okkultismin
historiaa Suomessa käsittelevä teos parin vuoden takaa.
Raati kokoontuu yleensä kahdesti syksyssä ensin
Tietokirjapäiville ja sitten Helsingin kirjamessuille. Molempien tilaisuuksien yleisössä olen nähnyt Akateemisten Naisten jäseniä, mikä sai minut viime viikolla
miettimään, että yksi luonteva yhteistyösuunta meille saattaisi olla Suomen Tietokirjailijat ry. Ainakin jonkinlainen ristipölytys voisi olla mielenkiintoista, koska tietokirjamaailmassakin on sukupuolivärittyneitä
Kuva: Tiina Eloranta
ilmiöitä, jotka ovat lähisukua politiikan, akateemisen
maailman ja laajemminkin työelämän tasa-arvokysymyksille. Esimerkiksi tänä syksynä heräsi tarpeellinen
keskustelu siitä, miksi elämäkertakirjallisuudessa on miesten ”yliedustus” merkittävän suurta ja nyt itsenäisyyden juhlavuonna kaiken huipuksi historiallisen suurta.
Naisten elämäkertakirjojen harvinaisuus kertoo itse asiassa monesta asiasta. Oletus on
yhä, että naisen elämä noin keskimäärin on vähemmän kiinnostavaa ja ainakin vähemmän
arvostettua kuin menestyvien, seikkailevien tai ongelmistaan selvinneiden miesten elämä.
Minervan lukijoille ei tarvitse erikseen kertoa, miksi oletus olisi naurettava, jollei se olisi niin
vaarallinen.
Sekään ei ole tasa-arvokysymyksiin perehtyneille Akateemisille Naisille uusi asia, että
naiset itsekin joskus vähättelevät omaa rooliaan ja sen kautta ajatusta elämäkerran kirjoittamisesta. Kun itsensä kutistamisen traditio elää jopa tämän päivän Pohjoismaissa, niin kuinka suuri se onkaan maailmanlaajuisesti? Toisaalta miesten huima yliedustus elämäkertakirjallisuudessa saattaa sisältää hieman surkuhupaisan vastailmiön eli sen, että osa miehistä
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vastaavasti näkee oman merkityksensä hyvinkin, kauniisti sanottuna, subjektiivisesti.
Tämän vuoden ensimmäisen kirjaraadin voitti Minna Knus-Galánin kirja Tarkoin varjeltu - Vuosi Panama-paperien parissa. Kirjassa avataan kansainvälistä veropetos- ja rahanpesuvyyhtiä tutkivien journalistien verkostoa, sen arkea, yllättäviä jännitteitä ja ongelmia. Ylen
toimitusten välisiä jännitteitäkin sivutaan ja Knus-Galánin omaa arkista työn ja perheen yhteensovittamistakin valaistaan sopivasti. Näin syntyy kirja vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta sekä uuden mittakaavan saaneesta tietovuotoilmiöstä ja siihen liittyvistä ongelmista
ja mahdollisuuksista saada tietoa siitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu.
Kirjaa ei voinut olla vertaamatta Minna Passin ja Susanna Reinbothin tuoreeseen teokseen Keisari Aarnio. Myös siinä taitavat tutkivat journalistit kuvaavat vuosien työtään yrittäessään ymmärtää, mitä Helsingin huumepoliisissa tapahtuu. Passi ja Reinboth eivät vain analysoi
vuotoja, vaan myös aktiivisesti itse tuottavat ällistyttäviä tietoja, kysyvät vaarallisia kysymyksiä
ja yhdistävät asioita. Yhteys kotimaiseen rikollisuuteen, vieläpä korruptioon, tekee teemasta
myös ehkä kansainvälistä veronkiertoakin mielenkiintoisemman, vaikka näiden demokratiaa
nakertavien ilmiöiden keskinäinen vertailu on turhaa.
Näillä molemmilla kirjoilla on myös yhteys yllä kuvaamaani elämäkertoja koskevaan sukupuolivinoutumaan. Molemmat kirjat ovat nimittäin tärkeitä myös siksi, että niissä osaavat
naisammattilaiset avaavat arkista työtään, osaamistaan, lahjakkuuttaan, ahkeruuttaan, kekseliäisyyttään ja myös kokemiaan vastuksia. Kirjat ikään kuin sivutuotteena luovat suurelle yleisölle kuvaa myös siitä, millaista on tämän päivän informaatioyhteiskunnan tietoammattilaisen
osaaminen ja kuinka hyviä naisia meillä on tälläkin saralla. Ehkä ne myös innostavat muidenkin
tietoalojen naisia dokumentoimaan ja jakamaan omaa arkista osaamistaan.

Tuija Brax

KIRJOITTAJAKUTSU: Nostetaan naiset esiin!
Kenen naisen tarinan sinä haluat muistettavan? Suomalaisen Naisliiton käynnistämässä
yhteishankkeessa kerätään naisten elämäkertoja verkkoon. Naisten ääni -tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja sukujen naisia, monilla eri tasoilla järjestötyössä ahertaneita, arjen sankarittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljaisia. Järjestöjen jäseniä,
vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen
sitkeitä tallaajia, auttajia, perustajia, tukijoita - meitä kaikkia!
Lue lisää: www.naistenaani.fi
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Uusi kunniapuheenjohtaja on Karmela Bélinki
TIENI LIITON PUHEENJOHTAJAKSI kulki läpi koko 1980-luvun. Aloitin 1981 Liiton ruotsinkielisenä sihteerinä, jonka jälkeen olin ensimmäinen varapuheenjohtaja, kunnes toimin puheenjohtajana kolmevuotiskauden 1989-1991.
Olin ensimmäinen Liiton puheenjohtaja, joka tuli ruotsinkielisestä yhdistyksestä. Yhdistykseni on Kvinnliga Akademiker i Helsingfors.
Ensimmäinen vuoteni puheenjohtajana oli sangen työntäyteinen. Liittomme emännöi maailmanliiton konferenssin, jonka käytännön järjestelyjä johti Liiton nykyinen kunniajäsen Kikka Hollmén mitä
kunniakkaimmin. Liiton puheenjohtajalle jäi runsaasti tehtäviä, aina
kunniavieraiden puheiden haamukirjoittajana olemisesta erilaisiin
edustustehtäviin. Koko konferenssin ajan olin ensimmäisenä paikalla
Dipolissa ja lähdin viimeisenä. Halusin varmistaa sataprosenttisen onnistumisen. Suomalainen järjestelyperinne toimi loistavasti ja hyvässä
hengessä. Kehumatta todettakoon, että oma konferenssimme oli jollei paras, niin ainakin
parhaita, koko maailmanliiton uuden ajan historiassa.
Mitt yrke, min akademiska och internationella bakgrund samt min erfarenhet från det
offentliga livet gav mig idén att på 1980-talet göra Förbundets vårseminarier till fora för en
livlig och bred samhällsdebatt med akademiska forskare, konstnärer från olika genrer och
t.o.m. politiker. Tidens forskare och konstnärer kom gärna till våra seminarier, som blev så
väl besatta, att man ibland i Tekniska Föreningen i Helsingfors fick ta stolar till tamburen
och t.o.m. utanför för att alla skulle rymmas.
Puheenjohtajakauteni jälkeen toimin monta vuotta Maailmanliitossa eri tehtävissä ja
aktiivivuosieni jälkeen minut kutsuttiin johtamaan ns. vaikeita kokouksia Liitossa. Jotkut
Minervan nykylukijoistakin muistanevat kokouksien puheenjohtajan hankalan tehtävän
tunnemyrskyjen velloessa.
Att delta i den frivilliga verksamhet som föreningar erbjuder är inte lika opportunt
som för min generation. Samhällets segmentering och kraven från arbetslivet på kvinnor
och män utgör en verklig utmaning också för Förbundet. Kortvariga projekt med konkreta
mål eller med någon modeideologi ser ut att ta över. Det kamratskap och det nätverk som
föreningar erbjuder är dock svårersättliga.
Kiitän osakseni tulleesta odottamattomasta kunniasta. Kunniapuheenjohtajana en aio
sekaantua Liiton hallituksen enkä jäsenyhdistysten toimintaan, mutta olen valmis tarvittaessa toimimaan konsulttina tai vain ystävänä ja kannustajana.
Jag tackar för den oväntade äran. Jag har inte för avsikt att blanda mig i Förbundets
styrelses göranden och låtanden, men jag är redo att vid behov verka som konsult eller
bara som vän och uppmuntrare. Molemmilla virallisilla kielillä. På båda officiella språken.

Karmela Bélinki
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Kokouskutsu
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tampereella lauantaina 21.10.2017 klo 11.45 - 16 Museokeskus Vapriikin auditoriossa (Alaverstaanraitti 5, 33 100 Tampere) . Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 09 - 10.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat sekä Liiton sääntömuutosesitys ja kansainvälisen toiminnan strategiaesitys.
Kokousaineisto lisätään Jäsensivuille (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 21. syyskuuta 2017 mennessä.

Keskushallitus

Möteskallese
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Tammerfors lördagen den 21 oktober kl. 11.45-16.00 på Museicentrum Vapriikkis auditorium (Alaverstaanraitti 5, 33100 Tammerfors). Granskning av fullmakter sker kl. 09 - 10 på mötesplatsen.
På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och centralstyrelsens förslagen om Förbundets stadgar och internationella strategi.
Årsmötets dagordning och bilagor publiceras på webbsidan Jäsensivut (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) senast i den 21 september 2017.

Centralstyrelsen

Tervetuloa Tampereelle – Välkommen till Tammerfors
SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liitto ry:n 95 vuosikokousviikonloppu järjestetään Tampereella 20.-22.10.2017. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina Museokeskus
Vapriikin auditoriossa. Kokousjärjestelyistä huolehtii Tampereen Akateemiset Naiset ry. Vuosikokousta edeltävä seminaari liittyy Suomi 100 -juhlavuoteen. Kuulemme, miten akateemiset naiset ovat rakentaneet Suomea ja Tamperetta, ja miten tänä päivänä siirrytään yliopistosta työelämään.
Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asuu 230 000 ihmistä. Hieman
yli puolet asukkaista on naisia. Tamperelaiset ovat koulutettuja, 15 vuotta täyttäneestä väestöstä yli kolme neljästä on suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Tampereella panoste4
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taan korkealaatuiseen ja kansainvälisesti kiinnostavaan koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Monialainen Tampereen yliopisto on vahva yhteiskunnan ja terveyden
tutkimuksessa.
Kaupunki on kasvanut Tammerkosken partaalle. Koski virtaa etelään Näsijärvestä Pyhäjärveen. Tammerkosken rannat ovat Suomen vanhinta teollisuusmaisemaa, jossa on vielä jäljellä perinteisiä tehdasrakennuksia kuten Finlayson ja Tampella. Tammerkoski on yksi
Suomen kansallismaisemista.
Syksyllä 1966 avattu Museokeskus Vapriikki toimii Tampellan entisessä verstaassa.
Tampellan teollinen historia alkoi 1840-luvulla pienestä masuunista. Seinäjoen ruukin patruuna Gustaf August Wasastjerna perusti 1856 kosken rantaan konepajan ja varatuomari
Adolf Törngren pellavatehtaan. Ne yhdistyivät Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osake-Yhtiöksi, sittemmin Tampellaksi. Tehdas valmisti muun muassa vetureita ja turbiineja
sekä pellavaisia damastiliinoja. Tekstiiliteollisuus päättyi 1970-luvulla.
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen lauantai-illan aloittaa Tampereen kaupungin vastaanotto Museokeskus Vapriikissa. Sieltä kävelemme Tampereen historiallisessa tehdasmiljöössä Palatsinraitin siltaa Ravintola Finlaysonin Palatsin Talvipuutarhaan, jossa meitä
odottaa ohjelmallinen illallinen kello 20.
Vuonna 1898 valmistunut uusrenessanssityylinen Finlaysonin Palatsi sijaitsee luonnonkauniissa Wilhelm von Nottbeckin puistossa Tammerkosken rannalla. Palatsi on ollut
Finlaysonin teollisuussuvun koti ja myöhemmin Finlaysonin johtajien asunto. Ravintolakäytössä palatsi on toiminut 1980-luvulta.
Sunnuntaiaamupäivän ohjelmassa on tampereenkiälinen opastettu kiertoajelu teemana Naiset Tampereen historiassa.
Voit tutustua Tampereeseen etukäteen myös verkossa: https://visittampere.fi ja www.
virtualtampere.com. Lämpimästi tervetuloa Tampereelle!

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Hallitus

***
Tästä Minervasta löydät vuosikokousohjelman, ilmoittautumisohjeet sekä hallitusehdokkaiden esittelyt. Muistathan, että myös vuosikokouksessa voi vielä asettua ehdolle keskushallitukseen. Liiton keskushallituksessa on avoinna I varapuheenjohtajan ja kolmen hallitusjäsenen pestit. Liitto hakee myös uutta kansainvälisten asioiden koordinaattoria, CIRiä.
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Vuosikokousviikonlopun ohjelma 20. - 22.10.2017

Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 95. vuosikokous
Aika: Lauantai 21.10.2017 klo 9.00 – 16.00
Paikka: Museokeskus Vapriikki, Auditorio (Alaverstaanraitti 5, 33 100 Tampere)
OHJELMA
Perjantai 20.10.2017
Ohjelmaa oman maun mukaan. / Program efter egen smak, till exempel teater.
Lauantai 21.10.2017
9.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus / Registrering och fullmaktsgranskning
9.00 – 10.00 Tulokahvi / Kaffe
10.00 – 10.30 TANry:n ja SANL:n tervetuliaissanat / Inledning och välkommen, TANry och
SANL-FKAF
10.30 – 11.45 Seminaari / Seminariet

Akateemiset naiset Suomen ja Tampereen rakentajina
Dos. FT yliopistonlehtori Mervi Kaarninen, Tampereen yliopisto
Yliopistosta työelämään, opiskelijasta yrittäjäminäksi
YTT, lehtori Eriikka Oinonen, Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus
Joka naisen lyhkäne Tampereen kiälen kurssi
Toiminnanjohtaja Heidi Martikainen, Tampere-Seura ry sekä tehtaanplikka Alma
11.45 – 12.45. Suomen Akateemiset Naisten Liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous / Förbundets årsmöte
12.45 – 13.30 Lounas / Lunch
13.30 – 15.15 Liiton vuosikokous jatkuu / Årsmöte fortsätter
15.15 – 16.00 Kahvi / Kaffe
16.00 – 18.30 Tauko / Paus
18.30 – 19.30 Tampereen kaupungin vastaanotto Vapriikissa / Reception i Vapriikki
19.30-20.00 Siirtyminen kävellen illalliselle kansallismaisemassa Palatsinraitin siltaa pitkin
20.00 – Illallinen Ravintola Finlaysonin Palatsi, Talvipuutarha. / Middag på restaurangen Finnlaysons Palats
Sunnuntai 22.10.2017
10.30 – 12.00 Tampereenkiälinen opastettu bussikierros
Kiertoajelu toteutetaan, jos vähintään 21 osallistujaa / Rundtur i Tammerfors
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ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN
/ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalförening
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)
___Saavun Tampereelle jo perjantaina /Jag kommer på fredag till Tammerfors.
___22.9. mennessä ilmoittautuneille vuosikokouspaketti maksaa 33€ / Om du anmäla dig
före 22.9., ärsmötes pris är endast 33€.
___23.9. - 7.10. ilmoittautuneille vuosikokouspaketti 48€ / Årsmöt, pris 48€
___Lauantain illallinen, hinta 60 € / Middag på lördag, pris 60 €
___Sunnuntain kiertoajelu, hinta 15€ / Rundtur på söndag, 15€
3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Maksu suoritetaan Tampereen Akateemiset Naiset ry:n tilille FI25 2236 1800 0091 10
10.10.2017 mennessä. Viitenumero on 3900. / Betalning före den 10 oktober 2017 tillTampereen Akateemiset Naiset ry:s konto FI25 2236 1800 0091 10 (referensnummer 3900).
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 *

KTM Kirsi Jokikokko
OLEN TÄMÄN KULUVAN vuoden toiminut Liiton I varapuheenjohtajana, kun minut valittiin tehtävään pitkäaikaisen varapuheenjohtaja Liisa Luomasen väistyessä ennen oman toimikautensa päättymistä. I varapuheenjohtajana olen hoitanut myös
Liiton sääntövastaavan tehtävää sekä ollut jäsenenä keskushallituksen nimeämässä jäsentoimikunnassa. Vajaan vuoden
tehtävään perehtymisen jälkeen haen jatkoa I varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2018-2020.
Olen 45-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valmistunut
Oulun yliopistosta 2008. Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta,
Töysästä, mutta Oulussa olen asunut jo vuodesta 1991. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus kemianteollisuudessa eri taloushallinnon
tehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen Oulussa Eastman Chemical Companyn tytäryhtiön
Taminco Finland Oy:n Plant Controllerina. Olen naimisissa ja minulla on yksi 8-vuotias tytär.
Oulun Akateemisten Naisten jäsenenä olen ollut tammikuusta 2014, ja yhdistyksen puheenjohtajana helmikuusta 2014. Aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen
puheenjohtajuudesta minulla on kertynyt muun muassa nuorkauppakamaritoiminnassa,
Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarissa. Akateemisten naisten paikallisyhdistyksessä
ja SANLin keskushallituksessa toimiminen on ollut erittäin mielekästä vastapainoa työelämälle, verkostoituminen eri alojen akateemisiin naisiin ja osallistuminen yhdistyksen ja liiton tarjoamiin tapahtumiin on ehdottomasti rikastuttanut elämääni. Tasa-arvon edistäminen kaikilla elämän osa-alueilla on minulle tärkeää, ja aktiivinen toimiminen akateemisten
naisten paikallisyhdistyksessä ja keskusliitossa on mielestäni erinomainen keino viedä tasa-arvoasioita eteenpäin. Liiton keskushallitus on myös viimeisen vuoden aikana aloittanut
keskustelun liiton tulevaisuuden visiosta. Olisin mielelläni jatkamassa tätä hanketta myös
tulevaisuudessa I varapuheenjohtajana.
Uskon, että monipuolinen työkokemukseni kansainvälisessä toimintaympäristössä ja
taloushallinnon ammattilaisena antaa minulle erinomaisia valmiuksia toimia I varapuheenjohtajana ja kehittää omalta osaltani liiton toimintaa. Työurani aikana olen hankkinut runsaasti kokemusta johtajuudesta taloushallinnon esimiestehtävissä, sekä paikallisen yksikön
operatiivisen johtoryhmän jäsenenä. Pidän myös tärkeänä, että liiton keskushallituksessa
on edustajia jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea.
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* HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT *

FT Veronica Kalhouri
SAAVUIN SUOMEEN VUONNA 1999 perheeni kanssa kiintiöpakolaisena ollessani 14 vuotta vanha. Meidät kotoutettiin
Suomeen ruotsiksi. Opimme myöhemmin myös suomea. Olen
kiitollinen kaikesta, mitä suomalainen yhteiskunta on meille tarjonnut. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta mahdollisti
sen, että lukutaidottoman äidin tyttärestä tuli filosofian tohtori.
Sivistys on minulle tärkeä asia. Uskon, että tulevaisuutta
voi rakentaa parhaiten koulutuksella, tutkimuksella ja sivistyksellä. Haluan olla mukana teidän toiminnassanne, jotta voisin
edistää näitä teemoja sekä yhteiskunnassamme että maailmalla.
Viime aikojen kehitykset yhteiskunnassamme ovat huolestuttavia. Koulutuksesta leikataan, maahanmuuttajat nähdään vain numeroina ja halutaan naisten jäävän kotiin. Naisten asema yhteiskunnassa on minulle sydämen asia. Haluan edistää tasa-arvoa ja puolustaa
tyttöjen ja naisten oikeuksia niin Suomessa kuin muuallakin. Haluan tehdä työtä sen eteen,
että naisia olisi nykyistä enemmän rauhantyössä, päätöksenteossa ja johtaja-asemissa. Kehitysmaiden tyttöjen tulevaisuus on koulutuksessa, ja uskon, että me suomalaiset voimme
auttaa siinä. Haluan myös esimerkilläni näyttää, että maahanmuuttajallakin on paikka suomalaisessa yhteiskunnassa, jos hänelle annetaan mahdollisuus.
Olen aktiivisesti mukana yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Toimin varapuheenjohtajana monikulttuuriasiain neuvottelukunnassa Espoossa kaudella 2015-2017. Meidän tavoitteemme oli saada maahanmuuttajat kotoutettua ja työllistettyä tässä yhteiskunnassa. Tällä
hetkellä toimin luottamushenkilönä eri elimessä, jonka luulen antavan minulle eväitä työskentelyyn myös teidän kanssanne.
Uskoisin, että työkokemukseni ja taustani ansiosta sopisin mainiosti teidän toimintaanne. Olen vastuuntuntoinen, tarkka ja erittäin innokas oppimaan uutta. Toivon kovasti, että
minut valitaan hallituksen jäseneksi, jotta voisin olla mukana tärkeässä työssänne.
Minuun voi tutustua smyös euraavien linkkien kautta:
1-https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/veronica-kalhori-paasi-sodan-keskelta-koulunpenkille
2-https://kotiliesi.fi/jutut/ihmiset-ilmiot/lukutaidottoman-aidin-tytar-paatyi-avustajaksi-eduskuntaan-jos-todella-haluan-jotain-voin-saada-sen-kovalla-tyolla/
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*HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT *

FM Christina Lindell
JAG ÄR UPPSTÄLLD av Kvinnliga Akademiker i Helsingfors
r.f. som kandidat till FKAF:s styrelse. Jag har varit aktivt med
i föreningen i dryga tre år. För närvarande är jag styrelsemedlem, skattmästare och IT-ansvarig. Dessutom är jag
medlem i FKAF:s informationskommitte´.
Olen koulutukseltani matemaatikko ja työskentelin 30 vuotta vakuutusmatemaatikkona, ja siitä viimeiset
12 vuotta 30-henkisen osaston päällikkönä. Vastuualueinani oli eläkepolitiikan suunnittelu,
eläkejärjestelmän arviointi, eläkeuudistusten toimeenpano ja arviointi, aktuaarikysymykset
sekä eläkelaskenta. Mm. ennustelaskenta, joka hiljattain oli julkisuudessa esillä mm. nobelisti Holmströmin eläkejärjestelmän kestävyyttä koskevan lausunnon johdosta, oli vastuullani
ja aikoinaan tuotin ennustelaskelmia ja kehitin ennustelaskentajärjestelmiä. Olen ollut myös
mukana lukuisissa eläkkeitä koskevissa työryhmissä ja komiteoissa sekä tuottanut useita julkaisuja. Mieluisinta työurani aikana oli saada perehtyä uusiin asioihin, miettiä uusia ratkaisuja ongelmiin, tuottaa asiantuntijatietoa sekä päätöksentekijöille että muille asiantuntijoille ja
osallistua kansainväliseen toimintaan. Olen toiminut mm. EU-projekteissa Ukrainassa ja Azerbaidzanissa sekä EU:n sosiaaliturvakomitean eläkeikäryhmässä ja Euroopan aktuaarien eläkekomitean sosiaaliturvaryhmässä.
Jag har varit pensionär i tre år men jag följer med utvecklingen i min egen bransch genom ämnesföreningar. Som pensionär använder jag tid speciellt på idrott och motion, barnbarnen och föreningsverksamhet. Det njuter jag av, för under de sista åren av arbetslivet led
jag av att inte hinna med mina fritidsintressen. Nu har jag också hunnit fördjupa mina IT-kunskaper, vilket är roligt, för jag jobbade de 10 första åren inom IT-branchen. Dessutom läser jag
spanska.
Min favorithobby är långfärdssporter. Under den snöfria tiden cyklar, paddlar och vandrar jag och på vintern idkar jag skidåkning och långfärdsskidskoåkning.
Varför skulle FKAF ha nytta av mig i styrelsen? Jag är nyfiken, vill ta reda på saker, hitta
nya lösningar, påverka. Under mitt arbetsliv har jag bl.a. kunnat påverka genom att producera
utredningar, utvärderingar och expertinformation. Jag har lång erfarenhet av internationellt
samarbete, mitt modersmål är svenska och mina IT-kunskaper kunde vara till nytta för FKAF.
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CIRin palsta: Kuulumisia Euroopasta
UNIVERSITY WOMEN OF Europe (UWE) järjesti konferenssin ja vuosikokouksen elokuun viimeisenä viikonloppuna viehättävässä Grazin
kaupungissa Itävallassa. Ohjelma alkoi kaupunginjohtajan vastaanotolla ja pääsimme näkemään historiallisen Grazin kaupungintalon istuntohuoneen. Vastaanotolla oli mahdollisuus jutella uusien ja
vanhojen tuttujen kanssa, sillä Grazin konferenssiin osallistui yli sata
akateemista naista ympäri Eurooppaa.
Konferenssi pidettiin fransiskaaniluostarin tiloissa ja huumorintajuinen luostarin edustaja vakuutti, että yhtä paljon naisia ei luostarissa
ollut aikaisemmin nähty. Konferenssin teemana oli ”Changing cultures” ja pääpuhujina olivat Itävallan entinen naisten asioiden ministeri
Helga Konrad sekä Bernadette Zsoldos, joka toimii Itävallan Eurooppaasioiden, integraation ja ulkomaanasioiden ministeriössä pakolaisten integraatiosta vastaavan
osaston johtajana. Puhujat muistuttivat erityisesti pakolaisnaisten kohtaamista haasteista sekä
integroinnin onnistumisen tärkeydestä, mikä on valtava haaste koko Euroopalle.
Vuosikokouksessa kukin jäsenmaa esitti oman raporttinsa edellisen vuoden toiminnasta.
On aina yhtä kiinnostavaa nähdä miten monipuolista ja erilaista toimintaa eri Euroopan maiden
akateemisilla naisilla on. Haasteet ovat samat lähes kaikilla, suurimpina jäsenkunnan ikääntyminen ja jäsenmäärän kasvattaminen.
Tänä vuonna hallituksessa oli avoinna molempien varapuheenjohtajien postit ja niihin valittiin Aisha Alshawaf Britannian edustajana sekä Giuseppina Foti Italian edustajana. Hallituksen
jäsenten toimikausi on kolmevuotinen. UWE:n puheenjohtaja Edith Lommerse muistutti, että
hänen toimikautensa päättyy kesällä 2018 ja kehotti maajärjestöjä miettimään seuraavan puheenjohtajan valintaa hyvissä ajoin.
Suomen osalta sääntömuutoksen hyväksyminen yksimielisesti oli erittäin tärkeä: sen myötä jäsenyytemme UWE:ssa jatkuu, vaikka irtaannuimme maailmanjärjestö GWI:n jäsenyydestä
vuoden 2016 lopussa. UWE:n yhtenäisyyden kannalta oli myös merkittävää, että äänestystulos
oli yksimielinen. UWE:n jäsenmaksu on edelleen varsin kohtuullinen ja vuodelle 2018 jäsenmaksuksi päätettiin yksi euro/jäsen.
UWE on saanut merkittävää näkyvyyttä jätettyään Euroopan neuvostolle (EN) kesällä 2016
järjestövalituksen eurooppalaisesta palkkaepätasa-arvosta 15 maan osalta. EN on 4.7.2017 tekemällään päätöksellä ottanut valituksen tutkittavakseen. SANL on viestintäkanavissaan hakenut asiantuntijoita työryhmään tukemaan prosessin seuraavia vaiheita. Jos olet kiinnostunut,
niin ilmoittaudu mukaan 15.9. mennessä. Voit myös välittää tietoa eteenpäin. UWE järjestää jäsenjärjestöjen edustajille yhteisen valmisteluseminaarin asiassa lokakuussa 2017.
Jos tunnet kiinnostusta Akateemisten Naisten kansainväliseen toimintaan, niin lähde ehdolle Liiton keskushallitukseen ja uudeksi CIRiksi seuraavalle kolmivuotiskaudeksi. Tarjolla on
varsin antoisa tehtävä ja sen myötä laaja osaavien naisten yhteistyöverkosto!

CIR (Coordinator of International relations) Marita Salo
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Aini Grönlund-Rapp täytti 100 vuotta
PORIN AKATEEMISET NAISET ry:n jäsen Aini
Grönlund syntyi 29.8.1917 Satakunnassa, Ahlaisten Pirttijärvellä. Kansakoulun jälkeen hän
kävi ensin Merikarvian Yhteiskoulua ja siirtyi
sieltä opiskelemaan Porin Yhteislyseoon. Sieltä hän pääsi ylioppilaaksi vuonna 1936. Valmistuttuaan kansakoulun opettajaksi Jyväskylän
Kasvatusopillisesta Korkeakoulusta hän työskenteli opettajana Isojoella ja Merikarvian Lankosken koulussa. Myöhemmin hän lähti uudelleen opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon
ja valmistui sieltä psykologiksi. Valmistuttuaan
hän sai työpaikan Porin työvoimatoimistossa ja
työskenteli ammatinvalinnan ohjaajana Porin
ja ympäristökuntien kouluissa.
Vuonna 1975 Aini jäi virkavapaalle Porista ja työskenteli psykologina Pohjois-Norjassa.
Hän oli aiemmin tavannut Pohjois-Norjasta kotoisin olleen opettajan Trygve Rappin ja avioitui
tämän kanssa. Eläkepäiviään Aini vietti ensin Norjassa mutta muutti 1980-luvulla takaisin Poriin. Ainin perheestä on nykyisin elossa hänen lisäkseen sisaret Aune ja Lahja.
Ainin harrastuksiin on näihin päiviin asti kuulunut yhdistystoiminta ja Porin Akateemisten Naisten yhdistyksen ohella hän on aktiivisesti osallistunut mm Lottaperinneyhdistyksen ja
Porin Yhteislyseon seniorien toimintaan. Myös matkustaminen ympäri maailmaa, joskus hyvin
eksoottisiinkin kohteisiin, on ollut Ainille tärkeää ja näitä matkoja hän edelleenkin mielellään
muistelee.
Porin Akateemisissa Naisissa Aini on aktiivinen jäsen ja on viime aikoihin asti mielellään
osallistunut yhdistyksen tilaisuuksiin. 1980-luvulla hän oli yhdistyksen hallituksessa sihteerinä
ja joulukuussa 2014 hänet valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi.
Lukuisten muiden onnittelijoiden lisäksi Ainin syntymäpäiväjuhlaan Porin Suomalaisella Klubilla lähetti onnittelutervehdyksensä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva
Jenni Haukio.

Onnea, satavuotias Aini, onnea satavuotias Suomi!
Irene Suominen

Porin Akateemiset Naiset ry:n taloudenhoitaja ja Ainin oppilas Porin Tyttölyseosta
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INBJUDAN TILL FESTSEMINARIUM
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors fyller 90 år i år och firar med ett festseminarium på Handelsgillet i Helsingfors 8 november 2017 kl. 8.30 – 12.30, Kaserngatan 23.
Temat för seminariet är Akademisk kvinnokraft i 90 år. Vi bjuder på intressanta historiska återblickar, aktuella framtidfunderingar, ung musik och festlunch efter seminariet.
Anmälningar före 15.10 2017 till margaretha.wildtgrube@live.com. Deltagaravgiften 30 €, som
inkluderar lunch och välkomstdryck betalas till Chris Nyström, FI16 4055 0011 5968 10 i samband med anmälan. Deltagarantalet är begränsat.

Välkommen!
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ke 20.9. klo 12.00 Leidilounas Haukilahden Paviljongissa (Mellstenintie 12). Ilm. liisa.hallikainen(a)kotikone.fi 18.9. mennessä.
Ti-ke 3. ja 4.10. Teenmaisteluillat Tapiolan Ainoa ostoskeskuksen Thé-huoneella.
Ke 11.10. Luento: Opi suomea laulaen. Kylämaja (Matinkatu 7, 02230 Espoo).
Ke 8.11. Yhdistyksen vuosikokous (entinen syyskokous) Kylämajalla.
Seuraathan verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/
Löydät meidät myös Facebookista.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
To 21.9. klo 18.00 Vierailu Pääsinniemen kylätalolle (Jousantie 4, 19230 Heinola). Aiheena luomu- ja
yrttiviljely. 10 € ateriamaksu. Ilm. Susanna Värilälle (p. 040-833 4193) 17.9. mennessä. Lähtö Nordean
edestä noin 17:20 omilla autoilla.
La 21.10. klo 12:00 yhdistyksen syyskokous Ravintola Kestissä (Siltakatu 11, Heinola).
Lokakuussa kirjallisuusilta: Simone de Bauvoirista Erica Frommiin. Lisätiedot lähempänä.
Marraskuussa tutustumme Kalevakorujen historiaan Heinolan taidemuseolla myöhemmin ilmoitettavana päivänä.
Ti 12.12. Pikkujoulut Mansikkalan tilalla Kirstin emännöimänä. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Joulukuussa teatteri-ilta. Itä-Häme-lehden 90-vuotisjuhlanäytelmä, jonka on kirjoittanut jäsenemme
Salla Aas. Lisätiedot lähempänä. Löydät meidät myös Facebookista!
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Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN
Tors 14.9. kl.18.15 möte vid Helsingfors Universitet (Lärarnas tidningssal, Unionsgatan 34). Vi har en
preliminär kvot på 30 akkor och vill ha din anmälan senast 7.9. till Chris (chris.nystrom(at)pp1.inet.
fi, 050 042 5023).
Tis 10.10. kl.18.15 Julia Dahlberg: ”Från Nora till Ulrika. Helena Westermarck och kvinnans roll i samhället”.
Ons 8.11 kl.9.30 firar vi föreningens 90 år med ett festseminarium på Handelsgillet i Helsingfors.
I stället för att månadsmöte i december undersöker sekreteraren möjligheterna till ett besök på Villa Gyllenberg i december.
LITTERATURCIRKELN Kontakta Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com.
Ons 27.9 Vända hem av Yaa Gyasi, hos Gunn Eriksson, gunn.eriksson(at)elisanet.fi
Tis 17.10 Främlingen av Albert Camus, hos Agneta von Essen, agneta.vonessen(at)kolumbus.fi
Mån 20.11 Fallet Mersault av Kamel Daoud, hos Helena Gyllenberg helena.gyllenberg(at)gmail.com
Tors 14.12 Beckomberga. Ode till min familj av Sara Stridsberg, hos Maj-Britt Grönholm, maj.britt.
gronhom(at)kolumbus.fi
Tors 14.12 Beckomberga. Ode till min familj av Sara Stridsberg, hos Maj-Britt Grönholm, maj.britt.
gronhom(at)kolumbus.fi
ASPASIA-gruppen träffas tisdagen den 31 oktober och måndagen den 27november. Kontakta Eva
Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com
SPRÅKKAFÉET på Luckan fortsätter på tisdagar kl.17.00-18:30 med start den 19 september. Kontakta gärna marianne.vonknorring(at)welho.com på förhand.
Föreningens webbsida är www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi. Vi finns också på Facebook!
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Ti 19.9. klo 17.00 kulttuurivierailu Lapinlahden Lähteelle (Lapinlahdentie 1). Kokoontuminen Lähteen kahvilassa.
Ke 11.10. klo 17 Uusien jäsenten ilta Robert’s Coffee Jugendissa (Pohjoisespa 19). Tervetuloa niin
uudet kuin kaikki vanhat jäsenet! Tutustutaan toisiimme ja yhdistyksen toimintaan. Alkumaljat.
To 26.10. klo 17.30 Yhdistyksen vuosikokous. Paikkana Otava (Uudenmaankatu 10). Kirjauutuuksia ja edullisia kirjaostoksia.
To 9.11. klo 8.30 -16 Metropolian Uudistuva sosiaali- ja terveysala -seminaari. Opiskelijat esittävät
innovatiivisia ratkaisuja työelämään. Metropolian kampus (Vanha maantie 6, 02650 Espoo).
Ke 29.11. klo 17.00 Vierailu FIMiin (Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki). Tutustumme varainhoitoon, säästämiseen ja sijoittamiseen.
Ke 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Temppeliaukion kirkossa ja jouluglögit Etu-Töölössä.
Seuraa tarkempia tietoja tapahtumakalenteristamme: http://helsinginakateemisetnaiset.fi/index.
php/tapahtumat/ Löydät meidät myös Facebookista!
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Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Jäseniltamme järjestetään Huittisten Wanhassa Pappilassa (Pappilankatu 13, 32700 Huittinen).
Ke 4.10. klo 17.30 Huittisten Wanha Pappila. Asianajaja Elma Haavisto kertoo lakiasioista naisille.
Ke 1.11. klo 17.30 Huittisten Wanha Pappila. Yhdistyksen vuosikokous
Ke 13.12. klo 17.30 Huittisten Wanha Pappila. Joululauluilta.
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ke 11.10. klo 18 ravintola Harlekiini. Vieraana Liiton pj. Tuija Brax. Aiheena on nainen ja sydän. Lisäksi luovutamme stipendit kahdelle naisopiskelijalle.
Ti 7.11. Yhdistyksen vuosikokous. Tutustumme myös Hyvinkään 100-vuotisjuhlanäyttelyyn Kaupunginmuseossa. Professori Anu Lahtinen kertoo meille Hyvinkään historiasta. Tilaisuus on Hyvinkään kaupunginmuseossa ja Hyvinkään kaupungintalolla.

Su 26.11. Eino Grönin ja Marian Petrescun joulukonsertti Järvenpäätalolla. Lisätietoja lähempänä.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset Facebookista!
Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.
Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotetaan viimeistään marraskuussa. Järjestelyissä auttaa SANL.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Ke 20.9. klo 18.00 Tutustumme Lehtikankaan uuteen monitoimitaloon (Rinnekatu 2 A). Kahvitarjoilu. Ilm.
13.9. mennessä Armille (armi.saari(a)kajaani.net, p. 040 724 1835). Kyydin tarve ja erityisruokavalio.
Ke ja to 11.-12.10. Valtakunnalliset tasa-arvopäivät Kaukametsässä,. Avoin ja maksuton kaikille. Ilm.
googlaamalla Tasa-arvopäivät. Sivuilta löydät ilmoittautumislomakkeen.
La 21.10. SANL:n vuosikokous Tampereella. Ota yhteys pj-Armiin -matkustetaan yhdessä vuosikokoukseen!
To 16.11. klo 17.30 Jätehuolto tutuksi. Vierailu Ekokymppiin (Viestitie 2, ent. Kainuun Sanomien talo).
Kahvitarjoilu. Ilm. 9.11. mennessä Armille. Kerro myös kyydin tarve ja erityisruokavalio.
Ti 12.12. Pikkujoulu ravintola Anorakissa (Brahenkatu 3). Tarkemmat tiedot jäsensähköpostissa marraskuun lopulla. Ilm. Armille 5.12. mennessä.
Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset Facebookista!
Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.
com/SANLKuopio/ Tervetuloa mukaan!
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Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 11.9 klo 17.30 Kansanopisto /ylätupa. Pääsihteeri Kaarina Suhonen: Kokonaisturvallisuus, erityisesti naisjärjestöjen ja paikallisuuden näkökulmasta.
Ke 4.10 klo 12.30. Ekokahvila Mea Manna (Hollolankatu 1). Lounasluento: Maahanmuuttajien työllistymistä tutkiva projekti.
Ma 16.10 klo 17.30 Kansanopisto /ylätupa. Mirva Ketola: Vesijärven hoito.
Ma 13.11 klo 17.30 Kansanopiston auditorio. Michael Lettenmeierin: Kestävät elämäntavat - vastaus
luonnonvarojen niukkuuteen ja muihin ongelmiin.
Ma 11.12 klo 17.30 Kansanopiston ruokasali. Syödään yhdessä: Luetaan yhdessä -ryhmä ja Lahden
Akateemiset Naiset ry.
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Akateemiset Naiset nykyään myös Facebookista!
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 12.9. Kuutinkulma klo 18. Raija on luvannut meille sieni-illan.
Ti 10.10. Tutustumme E-K Osuuspankin uuteen toimitaloon. Tämä on vielä varmistamatta, joten kellonaika ja päivä vahvistetaan myöhemmin.
Ti 14.11. Kokoonnumme taas Kuutinkulmaan, jonne saamme vieraaksi musiikkiterapiasta tietävän
henkilön.
Ti 12.12. Pikkujoulu Pulsan asemalla. Lähtöpaikka ja -aika ilmoitetaan myöhemmin.
Ti 10.10. Tutustumme E-K Osuuspankin uuteen toimitaloon. Tämä on vielä varmistamatta, joten kellonaika ja päivä vahvistetaan myöhemmin.
Ti 14.11. Kokoonnumme taas Kuutinkulmaan, jonne saamme vieraaksi musiikkiterapiasta tietävän
henkilön.
Ti 12.12. Pikkujoulu Pulsan asemalla. Lähtöpaikka ja -aika ilmoitetaan myöhemmin.
Löydät meidät Facebookista!
Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.
Pe 22.9. Peräpohjolaista sadonkorjuun antia, Tornio.
To 26.10. Puheenilmaisu ja äänenkäytön opetus, Kemi
Marraskuussa luvassa seminaarivierailu. Puhuja ja ajankohta vielä auki.
Joulukuussa luvassa Naissukupuoli ja hyvinvointi -esitelmä, Keminmaa.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
Ke 13.9. klo 17.30-18.45 Aleksinkulma, Väinö, Jaana Salomäki esitelmöi työhyvinvoinnista.
Ke 4.10. Yhdistyksen vuosikokouss.
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Ke 11.10. klo 11.30 Lounasleidit. Paikka sovitaan edellisessä lounastapaamisessa.
La- su 21.-22.10. Liiton vuosikokous Tampereella.
Ke 8.11. klo 11.30 Lounasleidit. Paikka sovitaan edellisessä lounastapaamisessa.
Pe 10.11. klo 12 Niina Salokorven väitöstilaisuus ”Kraniosynostoosien (eli kallon synnynnäisten epämuodostumien) hoito. Luentosali 12, OYS.
Pe 1.12. klo 18 Jouluillallinen. Paikaksi alustavasti sovittu ravintola Flying Reindeer.
Joulukuussa myös yhteistilaisuus Meri-Lapin yhdistyksen kanssa / Varpu Wiensin väitöstilaisuus. Lisätietoja lähempänä.
Tapahtumiin (paitsi Lounasleidit) ilmoittautuminen viikkoa etukäteenoan.info(at)gmail.com.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät myös Facebookista!
Porin Akateemiset Naiset ry.
Ti 12.9. klo 18 Porin pääkirjasto (kokoustila): FT Pirita Frigren: Miehet rautaa, naiset puuta. Kokoonnumme kahviossa n. klo 17.00 omakustanteiselle kahville. Ei ilmoittautumista.
Pe 22.9. klo 19-20.30 Pori Science Slam, Kulttuurikulma (Gallen-Kallelankatu). Ei ilmoittautumista.
Pe 29.9. Porin teatterin esittely ja Harmony Sisters. Lisätietoja lähempänä jäsenkirjeessä ja yhdistyksen
Facebook-sivulla.
La-su 21.-22.10. Liiton vuosikokous ja oheistapahtumat Tampereella. Muistathan ilmoittautua!
Vko 46, yhdistyksen vuosikokous ja vuosikokousesitelmä.
Lisätietoja marras- ja joulukuun ohjelmasta lähempänä jäsenkirjeessä ja yhdistyksen Facebook-sivuilla.
Rauman Akateemiset Naiset ry.
To 14.9. klo 17.30 Inspira, Nokan taidetorppa (Suvitie 10). Näyttely ja Namibia-ilta. Ilm. Raijalle 11.9.
mennessä (raija.banerjee(a)gmail.com, puh. 040 542 0287).
Ke 18.10. klo 17.30 SAMK-kampus, Merikoulunmäki (Suojankatu 2). DI Maria Kämäri: Yleistajuinen tiedekirjoittaminen: Näkökulmia blogi- ja lehtiartikkelien kirjoittamiseen. Ilm. Marialle 15.10. mennessä
(maria.kamari(a)ymparisto.fi, p. 041 546 2006).
Ti 14.11. klo 17.30 Kirjalliset pikkujoulut ja yhdistyksen vuosikokous Savilassa (Vanhankirkonkatu 1).
Ilm. maksamalla 20 € yhdistyksen tilille FI65 5630 0020 0507 76 ti 7.11. mennessä.
Löydät meidät Facebookista!
Salon Akateemiset Naiset ry.
vk. 40-41 Taidemuseo matka Turkuun, päivä tarkentuu lähempänä.
Ke 22.11 Yhdistyksen vuosikokous.
Ti 12.12 Jouluglögi Tuula Tallskogin luona perinteiseen tapaan.
Lisätietoja syyskaudesta jäsenkirjeessä ja Facebookissa!
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Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Pe-su 20. – 22.10. Liiton vuosikokousviikonloppu Tampereella. Ohjelma, aikataulu, majoitus, hinnat,
illallismenu
ja muu tärkeä löytyy http://akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/
To 27.11 klo 17-19 Vierailu Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (Åkerlundinkatu 5,4 krs.). Johtaja Helena Laaksonen kertoo arkiston toiminnasta.
Ma 11.12. Vietämme pikkujoulua yhdessä Tampere 1 Zontakerhon kanssa. Kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home. Löydät Tampereen Akateemiset Naiset myös Facebookista!
Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSIKOKOUKSET järjestetään joka kuun ensimmäisenä tiistaina.
3.10. Tutustuminen Sibelius-museon ”Conducting Finland”- näyttelyyn klo 17.30. Ennen näyttelyä
kahvitus kahvila Fikassa, Piispankatu 14 , klo 16.30 alkaen. Ilm. viim. 26.9. Eila Puhakalle (p. 040 737
6513, eila.puhakka2(a)luukku.com). Kerrothan samalla kahvileipätilauksesi: tyrni-vanilja- omenatorttu (G. L), porkkanakakku (L) tai vuohenjuustopiiras (L). Tilaisuus on omakustanteinen.
7.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous. Trinitas Lääkäritalo (Yliopistonkatu 26 B). Sääntömääräiset
asiat. Kahvitus 17.30.
7.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous. Trinitas Lääkäritalo (Yliopistonkatu 26 B). Sääntömääräiset
asiat. Kahvitus 17.30.
12.12. klo 18.00 Joulujuhla Maarian pappilassa. Ruokailu ja kirjailija Tytti Issakaisen esitys reformaatiosta. 25 euroa. Ilm. 4.12. mennessä Anja Paavonperälle (p. 040-5091725 tai anja.paavonpera(a)
maitech.fi).
6.2.2018 klo 18 Kirjallinen tapahtuma Pienessä Kirjapuodissa (Yliopistonkatu 28). Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
LUNCH LADIES -TILAISUUDET järjestetään joka kuun 3. tiistaina klo 12.30 ravintola Koulussa, ellei
toisin mainita. Tilaisuuksissa on yhteisenä taustateemana ”Suomi 100”.
19.9. Tutustuminen uudistettuun Turun kaupunginteatteriin (Itäinen Rantakatu 14). Lounas teatterin ravintolassa. Tilaisuuteen mahtuu 25 osanottajaa. Ilm. 12.9. alkaen Eila Puhakalle (p. 040 737
6513, eila.puhakka2(a)luukku.com).
17.10. FM, tietokirjailija Tuula Vainikainen kertoo aiheesta: ”Tietokirjailijana tämän päivän Suomessa”.
21.11. M.Arch. Jaana Mioch kertoo ”Kokemuksia kehitysyhteistyöstä”. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista kehitysyhteistyön tehtävistä.
19.12. KM, kouluttaja Marjatta Rantala kertoo aiheesta ”Ikäjohtaminen hyvänä henkilöstöjohtamisena”.
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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.
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Vantaan Akateemiset Naiset ry tiedottaa syksyn toiminnasta kotisivuillaan ja Facebookissa sekä jäsenille sähköpostitse, kunhan ohjelma valmistuu. Tulossa on taidenäyttelyä, teatteria, Runoilta, vierailukäyntejä yms.
Yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home Löydät
Vantaan Akateemiset Naiset myös Facebookista!
Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
Ons. 13.9. kl.17.00 kundkväll i optikeraffären Iris, Handelsesplanaden 12.
Tors. 12.10. kl.17.00 bokmöte med Yvonne Hoffman och Gun Jakobsson, Rådhusgatan 22.
Tors. 9.11. kl.17.30 årsmöte i Wasa teaters lokaliteter och kl. 19.00 ser vi pjäsen ”De
Langerhanska öarna” av Susanne Rignell med Ylva och Stina Ekblad.
Tis. 28.11. kl.18.00 julfest i restaurangen 1 rum och kök.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Tis 12.9 kl. 17. Utfärd till Westers Trädgård i Kimito.
Fre 13.10 kl. 17. Tiina Elina Nurminens vernissage på MAKASIINI CONTEMPORARY (Domkyrkogatan
6).
Tis 14.11 kl. 16.45. Utställningen: ”Maktspel – reformationen i Finland” på Åbo slott, svenskspråkig
guidning.
Tis 12.12 kl. 18. Valmöte med stadgeenliga ärenden i Åbo Akademis huvudbyggnad. Efter valmötet
julfest med temat julseder i Finland under 100 år.
Mera information på vår hemsida: http://www.kvakaboland.com/ och på Facebook: Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
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