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Vatvomatta paras!
MINULLA OLI SUURI ilo ja kunnia olla joulun alla Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa puheenjohtajana. Kokous otti huomioon
meidät Akateemiset Naiset muutenkin, mm. onnittelemalla meitä 95. toimintavuodestamme ja valitsemalla ehdokkaamme VTM Satu Keiski-Tonin suurella
äänimäärällä NJKL:n hallitukseen. Kokouksen alussa
sain lausua muutaman sanan haluamastani teemasta. Valitsin leipätyöhöni Sydänliiton pääsihteerinä liittyvän teeman naisen sydänterveydestä ja puihin siitä, kuinka asioiden liiallinen vatvominen on usein
tyypillistä velvollisuudentuntoisille naisille ja kuinka
siitä olisi syytä oppia pois.
Teema vatvomisen haitallisuudesta palasi elämääni hieman mutkan kautta jo tuon kokouksen jälKuva: Tiina Eloranta
keisellä viikolla, kun tapasin vanhan ystäväni ja juttelin
lämpimikseni, kuinka voisin perustaa jonotustilanteisiin palvelun, jossa kerron, minkä jonoista minä valitsisin, niin asiakas voisi sitten mennä ihan mihin tahansa muuhun jonoon, muttei siihen. Huiman liikeideani takana oli kokemukseni siitä, että usein juuri se jono, jonka minä valitsen, ei
liiku mihinkään, kun taas muissa jonoissa ihmiset etenevät reippaaseen tahtiin.
Kyseinen ystäväni naurahti kohteliaasti vitsilleni, mutta jatkoi sitten ihan vakavissaan.
Hän opiskeli nimittäin psykologiaa ja tiesi, että meillä useimmilla on vastaava kokemus, jos
toinenkin ja että se liittyy siihen, että aivomme rekisteröivät epäonnistumiset aktiivisemmin kuin onnistumiset. Ohitamme mielestämme kaikki ne kerrat, kun valitsemamme jono
etenee jouhevasti, kun taas ikävä kokemus jää mieliimme herkemmin.
Ilmiön taustalla on aivojemme vanhin osa, jossa mm. uhkaavat tilanteet laukaisevat
meissä taistele tai pakene - reaktion. Juristina en tohdi mennä asiaan syvemmälle, mutta sen verran sanon kuitenkin, että meidän kaikkien on hyvä tietää, että aivomme tekevät
meillä moisia temppuja. Kokemukseni jonoista on aika harmiton. Sen sijaan ei ole lainkaan
harmitonta, että arjen kanssakäymisessä niin töissä kuin perheessäkin muistamme huomattavasti herkemmin saamamme negatiivisen palautteen kuin positiivisen. Usein näkee
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kirjoitettavan, että tarvitsemme kolmesta neljään positiivista palautetta neutraloimaan yhden negatiivisen.
Jos minä esimerkiksi kerron työntekijälle ensin tärkeimmät asiat eli vaikkapa sen, kuinka hienosti hän on onnistunut kahdessa tärkeimmässä tehtävässään ja sen jälkeen kerron
kuinka kolmannessa on vielä vähän parantamisen varaa, niin on se kyllä harmi, jos työntekijän aivot saattavat rekisteröidä kokonaisviestin niin, että huonosti on mennyt. Minun on
osattava viestiä siis vielä paremmin, että kuulija oikeasti ottaa vastaan ansaitsemansa kehut.
Nyt tiedän myös miksi entisessä ammatissani saamani negatiivinen palaute jäi hyvin
mieleen, vaikka lehdistöseuranta ja gallupit kertoivat faktana positiivisten viestien selvästi
suuremmasta määrästä. Kunpa olisin nuorena tuntenut tämän aivojen toimintatavan.
Samankaltainen tausta on ystäväni mukaan myös vatvomisella. Meidän on evoluution kannalta ollut järkevää muistaa vaaralliset tai uhkaavat kokemuksemme ja lisäksi miettiä niitä jälkeenpäin, jotta osaisimme varautua ensi keralla paremmin. Kuulostaa järkevältä
tiettyyn rajaan asti tänä päivänäkin. Virheistä oppii. Mutta jos virheen tai negatiivisen palautteen miettiminen jää päälle, ei siitä opi kukaan yhtikäs mitään. Turha vatvominen on kuluttavaa, hyödytöntä ja terveydelle vaarallista. Vaikka vanhat aivomme kutsuvat meitä vatvomaan, on meidän parasta keksiä keinot lopettaa moinen vanhojen kaivelu.
Duodecimin terveyskirjasto sanoo mm. näin: ”Tutkimusten mukaan huolien murehtiminen ja vatvominen voi olla haitallista. Se altistaa masennukselle ja ahdistukselle ja voi
johtaa liialliseen syömiseen ja juomiseen.” Ja vielä näin: ”Usein vatvominen on haitallista,
koska se heikentää itseluottamustamme ja ongelmien ratkontakykyä. Se myös synnyttää
negatiivista ajattelua, pessimismiä ja surullisuutta”. Teksti löytyy kokonaisuudessaan terveyskirjastosta hakusanalla stressi.
Stressi puolestaan on sydänriski, minkä vuoksi kaikki ne keinot joilla voimme katkaista oman tai läheisemme vatvomisen, ovat sydäntyötä parhaimmillaan. Hyviä keinoja siirtää
ajatukset murheissa rämpimisestä muulla ovat mm. liikunta, kulttuuri ja ystävien tapaaminen. Kaikki asioita, joita voi tehdä myös sydäntoiminnassa tai Akateemisten Naisten kanssa.
Jos olet oikein kova vatvomaan, voi sellainen temppu toimia, että päätät varata vatvomiselle vain yhden hetken päivässä ja vaikka kirjoittaa huolesi tuolloin paperille. Sitten loppupäivä on tarkoitettu muihin tunnelmiin. Tämäkin ohje löytyy sieltä terveyskirjastosta.

Tuija Brax

2

1/2018

Merkitse jo kalenteriin: 6.10.2018 Rauma
Suomen Akateemisten Naisten Liiton 96. vuosikokous järjestetään lauantaina 6. lokakuuta
Raumalla. Kokousjäjestelyt aloitetaan pian ja niistä tiedotetaan kevään mittaan Liiton Muutiskirjeissä. Uutiskirjeemme lähetetään jokaiselle jäsenrekisteriin merkitylle Akateemiselle Naiselle. Mikäli olet lopettanut uutiskirjeen tilauksen ja haluaisit takaisin postituslistallemme, ota yhteyttä Liiton toimistoon.
Vuonna 2018 erovuorossa ovat Liiton puheenjohtaja Tuija Brax (Helsinki), Marketta
Holopainen (Lappeenranta), Armi Saari (Kajaani) ja Niini Vartia-Paukku (Helsinki). Kaikilla
on takana vasta yksi kausi ja ao. paikallisyhdistys voi asettaa hallitusjäsenen ehdolle jatkokaudelle.
Tuija on jo ilmoittanut, että hän ei hae jatkokautta, joten ehdokkaita puheenjohtajakilpaan etsitään. Lisäksi tänä vuonna on erityishaussa kansainvälisestä toiminnastamme kiinnostuneet ehdokkaat, sillä nykyinen kansainvälisten asioiden koordinaattorimme
(Coordinator of International Relations, CIR) Terhi Nieminen-Mäkynen voi hoitaa CIRRIN
tehtävää vain tämän vuoden. CIRRIN tulee olla keskushallituksen jäsen.

Ilmoittaudu nyt: 21. - 24.6.2018 Rooma
University Women of Europe, UWEN vuosikokous ja STEM-aiheinen konferenssi järjestetään tänä vuonna iki-ihanassa Roomassa. Ilmoittautuminen on nyt avattu, ja tarjoushinta
on voimassa 3.3. saakka. Tarkemmat tiedot löydät UWEN verkkosivuilta https://uweboard.
wordpress.com. Lähde mukaan viihtymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan!

Etsitkö asuntoa pääkaupunkiseudulta?
LIITON HALLINNOIMA, TESTAMENTTILAHJOITUKSISTA koostuva Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) omistaa seitsemän huoneistoa, joista viisi sijaitsee Helsingin kantakaupungissa ja yksi Espoonlahdessa. Lisäksi KYLE omistaa palveluasunnon Foibe-säätiön talossa Vantaalla. Asunnot ovat hyväkuntoisia ja niiden koko vaihtelee 42 neliöstä aina 118
neliöön saakka. Mannerheimintie 64:ssä sijaitseva kaksio (67,5 m2) vapautuu alkukesästä
putkiremontin jälkeen.
Huoneistoista kiinnostuneiden jäsentemme on mahdollista asettua jonotuslistalle. Rahaston sääntöjen mukaisesti etusijalla vuokralaisvalinnoissa ovat ikääntyvät naiset, mutta
myös työikäiset jäsenemme voivat päästä vuokralaisiksi.
Lisätietoja huoneistoista ja jonotuslistastamme antaa Liiton toimitusjohtaja (ent. asiamies) Susanna Sulkunen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi, p. 045 869 1617).
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Akateemisten Naisten alueellinen seminaarisarja:
Digitalisaatio, koulutus ja työn murros

TALOUSHISTORIA TUNTEE VANHASTAAN kolme teollista vallankumousta. Ensimmäinen
toi höyrykoneen, toinen polttomoottorit ja kolmas vei suorittavan työn Aasiaan. Nyt käsillä olevalla neljännellä kumouksella viitataan digitalisaatioon ja robotisaatioon.
Jo nyt näkyy, ettei korkeakoulutus enää suojaa työttömyydeltä samaan tapaan kuin
aiemmin. Työn murros, digitalisaatio ja älykäs automaatio muuttavat seuraavina vuosikymmeninä paitsi toimialoja ja yrityksiä, myös työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia. On myös
esitetty, että asiantuntijatehtäväammattien palkkaus tulee romahtamaan. Kielenkäännösohjelmien kehittyessä vaikeitakin asiantuntijatehtäviä voidaan tehdä maissa, joiden palkkataso on vain murto-osa Suomesta.
Muutoksen voi nähdä myös mahdollisuutena. Oman osaamisen potentiaaliset markkinat voivat olla pian maailmanlaajuiset. Osaamispääoman ylläpitäminen tulee olemaan
haaste paitsi työnantajille ja työntekijöille, myös koulutusjärjestelmälle ja sosiaaliturvajärjestelmälle.
Akateemiset Naiset järjestävät tänä vuonna työn murroksesta seminaarisarjan, jonka
painopiste on korkeakoulutettujen naisten näkökulmassa. Liitossa on aloitettu jo seminaaripaketin suunnittelu, ja viimeistään syksyllä paikallisyhdistykset voivat tilata SANLILTA valmiin seminaaripaketin puhujineen Liitolla etukäteen hyväksytyttyä seminaaribudjettiaan
vastaan. Paikallisyhdistykset voivat myös järjestää aiheesta muutaman isomman alueellisen seminaarin. Tällöin järjestelyihin toivotaan useamman paikallisyhdistyksen yhteistyötä.
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Seminaarisarja rahoitetaan SANLIN testamenttilahjoituksista koostuvan Kyllikki Leinon
vanhainkotirahaston asuntokauppojen ylijäämällä (50 000 €). Varoilla voidaan kattaa seminarien järjestelykulut, mukaan lukien tarjoilu- ja markkinointikustannukset sekä luennoitsijoiden
mahdolliset palkkiot. Seminaaritilat toivotaan löytyvän yhteistyökumppaneilta kuten oppilaitoksilta.
Haku avataan, kun seminaarisarjaa valmisteleva työryhmä saa työnsä valmiiksi. Tammikuussa 2018 nimitettyä työryhmää vetää SANLIN hallitusjäsen, tutkija Jaana Kuusipalo Tampereen Akateemiset Naiset ry:stä (jaana.kuusipalo(a)uta.fi).

Työn pakkopaidasta joutilaaseen elämäntapaan?
SATA VUOTTA SITTEN suurin osa suomalaisista sai toimeentulonsa maalla ja maasta. Harvalla
oli varaa joutilaisuuteen. Työtä oli tehtävä niin isäntien kuin renkien, niin emäntien kuin piikojen, niin aikuisten kuin lasten. Työhön kykenemättömät ja ilman omaisten tukea jääneet lapset, vammaiset ja vanhukset huutokaupattiin vuoden väliajoin talollisten ylläpidettäviksi. Joka
vaati kunnalta vähiten korvausta huutolaisen elättämisestä, otti tämän asumaan nurkkiinsa
seuraavaksi vuodeksi. Se oli tuon ajan sosiaalihuoltoa.
Äitini syntyi työmiehen kuudentena ja nuorimpana lapsena joulukuussa 1917 kuusi päivää Suomen itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Puute oli tavallista tässäkin kodissa. Isoäitini oli valittanut synnytyksessä auttaneelle kätilölle, pitikö poloisen syntyä tähän kurjaan maailmaan.
Kätilö oli lohduttanut: ”Jokainen lapsi syntyy säkki selässä.” Kätilö halusi sanoa, että jokainen
saa elantonsa tekemällä työtä. Äitini joutuikin oman äitinsä kuoleman jälkeen 10-vuotiaana
työvoimaksi maataloon, josta sai palkaksi ruoan sekä yhden mekon kerran vuodessa. Rahapalkkaa alkoi tulla, kun oli käynyt rippikoulun.
Tuhoisien sotien jälkeen oli ponnisteltava entistä lujemmin toimeentulon eteen. Dannyn
laulun sanoin: ”Joka päivä töitä isä paiski paljonkin, me ruokaa tarvittiin ja kengät paljasvarpaisiin.” Sotakorvausten maksaminen kiihdytti teollistumista. Tehtaiden tuottamalla varallisuudella Suomi pystyi kustantamaan kansalaisilleen koulutuksen, terveydenhuollon ja eläkkeet.
Syntyi hyvinvointivaltio, josta oltiin ylpeitäkin: ”On lottovoitto syntyä Suomeen.”
Mutta maailma muuttuu. Tehtaat robotisoituvat ja talous digitalisoituu. Älykkäät koneet
syrjäyttävät nopeudellaan ja luotettavuudellaan ihmisen niin maatalous-, tehdas- kuin vähitellen myös palveluammateissa. Kaikille ei tulevaisuudessa riitä töitä, ei edes kaikille korkeasti
koulutetuille. Aika, jolloin omalla työllään voi takuuvarmasti hankkia toimeentulonsa, on auttamattomasti ohi.
Pitäisi opetella etsimään elämäntarkoitusta muualtakin kuin työstä. Tämä taas on helpommin sanottu kuin tehty. Luterilaisessa kulttuurissamme olemme tottuneet siihen, että
ihmisen kuuluu raataa otsa hiessä: ”Ei Luojakaan laiskoja elätä.” Työorientoituneessa yhteiskunnassa työ on myös arvo sinänsä. Työ antaa merkityksen elämälle. Edessä voivatkin olla suuremmat haasteet kuin aikaisemmilla sukupolvilla ikinä. On keksittävä itse, mitä ajallaan tekee!
”On kamalan työlästä olla tekemättä mitään”, sanoi kirjailija Oscar Wilde 1800-luvulla. ”ih-
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misillä pitää olla jotain tekemistä, tai he pimahtavat”, sanoo professori Yuval Harari
2000-luvulla. Modernin teknologian tuottama varallisuus riittää takaamaan kansalaisten
hyvinvoinnin, myös työelämän ulkopuolelle jäävien. Kansalaispalkalla, veroratkaisuilla tai
muilla päätöksillä voidaan välttää eriarvoistuminen ja epävakaus, jos poliittista tahtoa riittää.
Suurin huolenaihe teollisuusyhteiskunnan muuttumisessa tietoyhteiskunnaksi ei lienekään toimeentulon riittävyys vaan ihminen itse. Miten sopeutua joutilaaseen elämäntapaan? Tähän asti joutilaisuutta on pidetty paheena. Voisiko siitä tullakin hyve?

Raija Banerjee

Rauman Akateemiset Naiset
Juttu on julkaistu alunperin Länsi-Suomessa 5.12.2017.

CIRRIN palsta
MONI TEISTÄ TUNTEE minut Suomen Akateemisten Naisten
Liiton (SANL) II varapuheenjohtajana sekä Luetaan yhdessä
-verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana. Tämän vuoden
toimin myös SANLIN kansainvälisten asioiden koordinaattorin
(Coordinator of International Relations, CIR) sijaisena. Tehtyäni
pitkän uran ulkoministeriössä ja siviilikriisinhallintatehtävissä
mm. Afganistanissa, Indonesiassa, Kosovossa ja Valko-Venäjällä jäin eläkkeelle muutama vuosi sitten. Kiireeni eläkkeellä eivät
kuitenkaan ole vähentyneet, ja toimin edelleen SANLIN luottamustehtävieni ohella aktiivisesti mm. Suomen 1325-”Naiset,
Rauha, Turvallisuus”-verkostossa ja Suomen UN Womenissä.
Juuri muiden sitoumusteni vuoksi en voinut ottaa vastaan
SANLIN kansainvälisten asioiden koordinaattorin pestiä vuotta
pidemmäksi aikaa. Toivon, että osaavien Akateemisten Naisten
joukosta löydämme yhdessä jo ensi vuodelle uuden CIRRIN.
Akateemisten Naisten kansainvälinen verkosto tarjoaa hienon mahdollisuuden vaikuttaa globaaliin koulutus- ja tasa-arvopolitiikkaan. SANLIN edustajana CIR osallistuu
vuosittain YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of
Women, CSW) kokoukseen sekä Itämeren ja Euroopan yhteistyöverkostojemme tapahtumiin. Rohkaisen nyt jokaista tästä antoisasta luottamustehtävästä kiinnostunutta jäsentämme ottamaan yhteyttä paikallisyhdistykseensä. CIR on SANLIN keskushallituksen jäsen, ja yhdistysten tulee ilmoittaa hallitusehdokkaansa SANLILLE 1.9.2018 mennessä.
SANLIN kansainvälisten asioiden komitea aloittaa tämänvuotisen työnsä helmikuussa. Viime syksynä SANLIN vuosikokous hyväksyi uuden kansainvälisen toiminnan strategian, ja on ilo alkaa toteuttaa sitä yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa. Uusi strategia
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tarjoaa monenlaisia ideoita ja välineitä Akateemisten Naisten kansainvälisyystyöhön
ja uskon, että jokainen yhdistys löytyy niistä itselleen sopivat toimintamuodot. Kansainvälinen strategiamme löytyy SANLIN verkkosivuilla toimivilta Jäsensivuilta. Tutustukaa
siihen ja keskustelkaa yhdistyksessänne tavoitteistanne. Onhan teidän yhdistyksellänne
muuten jo oma kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö? Heidät kutsutaan syksyllä tapaamiseen, joka järjestetään SANLIN vuosikokouksen (6.10.) yhteydessä Raumalla.
Tänä vuonna osallistumme kahteen kansainväliseen tapahtumaan. 12. maaliskuuta
järjestämme jo 13. kertaa Helvi Sipilä -seminaarin New Yorkissa YK:n CSW-kokouksen sivutapahtumana. Teemme tuttuun tapaan seminaarijärjestelyissä yhteistyötä Naisjärjestöjen Keskusliiton, NNKY-liiton, NYTKIS ry:n ja Suomen UN Womenin kanssa. Seminaarissa
tuomme esille suomalaista osaamista ja vaikutamme samalla yhdessä YK:n koulutus- ja
tasa-arvopolitiikkaan. Seminaariohjelma julkaistaan pian.
Juhannusviikonloppuna meillä on puolestaan mahdollisuus vaihtaa perinteinen
mökkimaisema historialliseen Roomaan, jossa järjestetään University Women of Europe, UWEN vuosikokous ja konferenssi. Roomassa kuulemme myös lisää UWEN elokuussa
2016 Euroopan Neuvostolle tekemästä kantelusta koskien eurooppalaista palkkaepätasaarvoa. SANL on avustanut UWEA kanteluprosessissa viimeksi lokakuussa 2017. Ilmoittautuminen UWEN vuosikokoukseen on jo avattu, ja early bird -rekisteröityminen on mahdollista 3. maaliskuuta saakka.
UWE etsii itselleen myös uutta puheenjohtajaa nyt, kun hollantilaisen Edith Lommersen hallituskaudet tulevat täyteen. Olisitko Sinä sopiva SANLIN ehdokas eurooppalaisen
kattojärjestömme johtoon? Jos tunnet tehtävän omaksesi, ilmoittauduthan pian SANLIN
toimistoon.

CIR Terhi Nieminen-Mäkynen
terhi.makynen(a)kolumbus.fi

Turun Akateemisten Naisten ystävyysvierailu
Tarttoon 19.5.-21.5.2017
YHDISTYKSESTÄMME LÄHTI 23 naista keväiseen Tarttoon. Kyseessä oli vastavierailu Tarton Akateemisten Naisten Turkuun viime vuonna tekemälle vierailulle. Matka taittui laivamatkan lisäksi mukavasti omalla bussillamme, ja perillä moni meistä jaksoi osallistua
iltaohjelmaan Villa Tammekannissa.
Villa Tammekann eli Granö-keskus on Alvar Aallon suunnittelema funktionalistinen
rakennus. Keskus on nimetty Suomesta Tarton yliopistoon kutsutun maantieteen professorin J. G. Granön mukaan, ja tämä Turun yliopiston ja Tarton yliopiston yhteinen keskus
avattiin vuonna 2000. Yksi Granön ensimmäisiä oppilaita oli nuori August Tammekann ja
hänestä tuli Granön seuraaja Tarton yliopiston maantieteen professorina. August Tamme7
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kann pyysi Aaltoa suunnittelemaan perheelleen talon Tarttoon, Tähtmeren puistomaiseen kaupunginosaan, ja Villa Tammekann toteutettiin vuonna 1932.
Monia vaiheita on sittemmin mahtunut Villa Tammekanin historiaan. Tammekann perheineen joutui pakenemaan Suomeen kesällä 1940 toisen maailmansodan alkaessa. Tähtvere säästyi onneksi raskailta pommituksilta, mutta rapistui ajan saatossa. Vuonna 1991 Viron
itsenäistyttyä rakennus palautettiin Paavo ja Eeva-Maija Tammekannille. Turun yliopistosäätiö kiinnostui rakennuksesta Granön pojan akateemikko Olavi Granön aloitteesta, ja kauppa
tehtiin 1998. Tämän jälkeen rakennus peruskorjattiin täysin. Tänään Villa Tammekann palvelee Granö-keskuksena ja tutkijaresidenssinä. Rakennus noudattaa tänäkin päivänä Alvar Aallon henkeä ja sisustus kalusteineen on hyvin ”aaltomainen” (kuva). Mukanamme vierailulla
oli Eeva Granö.

Perjantai-iltaan mahtui myös iltatilaisuus tarttolaisten ystävien kanssa Ylle Kurmin kauniissa kodissa. Maistelimme suolaisia paloja ja tutustuimme virolaisiin ystäviimme.
Lauantaina lähdimme katsastamaan uutta, vuonna 2016 avattua Viron kansallismuseota (Eesti Rahva Muuseum, kuva). Museossa osallistuimme mielenkiintoiselle suomenkieliselle

opastuskierrokselle, ja tutustuimme Viron historiaan aina kivikaudelta saakka. Viron museota
kuvaa suuri virolaisten kansallistunne ja visuaalisuus. Mielenkiintoinen spesialiteetti oli hyvin
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säilynyt monoliitti. Viron uudessa kansallismuseossa vierailu oli ehkä ystävyysmatkamme kohokohta, niin moderni ja mielenkiintoinen se oli! Museo on Baltian maiden suurin. Siellä toki kannattaa vierailla useammankin kerran.
Lauantaipäivänä tutustuimme Tarton kauniiseen keskustaan, ruokailimme ja teimme
ostoksia. Iltapäivällä saimme myös nauttia opastetusta kävelykierroksesta Tarton keskikaupungin historiallisessa osassa. Oppainamme toimivat suomea puhuvat Ann ja Tony Seilenthal (apulaisprofessori Tarton yliopistossa). Reittimme varrella tutustuimme entisiin virolaisiin suurmiehiin, joille oli pystytetty patsaita puistoon. Yksi näistä oli kuningas Kustaa II Adolf,
joka perusti aikoinaan Tarton yliopiston. Mielenkiintoinen kohde oli myös Tarton yliopiston
observatorio. Kävelykierroksemme päättyi Tarton yliopistolle.
Iltaohjelmamme oli Uhti-nimisen kylän kievarissa, jossa valmistimme virolaisia herkkuja
yhdessä Tarton Akateemisten Naisten kanssa. Ilta oli sydämellinen ja solmimme uusia ystävyyssuhteita.
Sunnuntaina meidän oli hyvästeltävä kaunis Tarton kaupunki ja ihanat tarttolaiset ystävämme. Matkalla tutustuimme vielä Virossa joka kevät järjestettäviin Tyrin kukkamarkkinoihin, jossa oli kukkien taimien lisäksi käsitöitä, elintarvikkeita ja ruokaa ostettaviksi. Monet tekivätkin pieniä ostoksia kotiin vietäväksi.
Paluumatkalla iltalaiva oli tupaten täynnä. Lähdimme kuitenkin kohti Helsinkiä mukanamme mukavia muistoja Tartosta.
Matkan järjestelyistä annamme suuren kiitoksen hallituksemme jäsenelle Aino Mansikkamäelle, joka huolehti siitä, että matkamme sujui erinomaisesti ja aikataulusta kiinni pitäen. Ja siitä, että matkamme ohjelma oli niin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Kiitos, Aino!

Marjatta Rantala

Turun Akateemiset Naiset, Liiton kansainvälisten asioiden komitean jäsen

Lähetä onnittelusi satavuotiaalle Virolle
VIRO, RAKAS NAAPURIMME, täyttää 100 vuotta
24.2.2018. Haluaisitko lähettää tervehdyksesi sisarjärjestöllemme? Viron Akateemiset Naiset -järjestön
puheenjohtajan, tohtori (MD) Mai Maserin (kuvassa
Tuija Braxin kanssa) sähköpostiosoite on mai.maser(a)
gmail.com. Järjestön virallinen sähköpostiosoite on
ean(a)ean.ee, ja EANIN verkkosivut löytyvät osoitteesta http://ean.ee.

Palju õnne, Eesti!
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Kirja-arvio: Näkymättömien naisten historiaa
KESÄLLÄ 2009 SATUIN kuulemaan radiosta haastattelun, jossa
Turun yliopiston Suomen historian professori, FT Kirsi Vainio-Korhonen kertoi uudesta kirjastaan. Suomen herttuattaren arvoitus:
Suomalaisia naiskohtaloita 1700-luvulta (Edita 2009) oli juuri ilmestynyt ja se kuulosti niin mielenkiintoiselta, että oitis tilasin sen.
Vainio-Korhonen on perehtynyt sukupuolihistoriaan, kaupunkien elinkeinohistoriaan ja erityisesti suomalaisen naisyrittäjyyden, naisten palkkatyön ja kaupunkikäsityöläisten historiaan. Tämä kirja kertoo yhdentoista 1700-luvulla eläneen naisen
työstä ja kohtalosta. Koska naiset olivat tuohon aikaan tavallaan
näkymättömiä – hehän tarvitsivat erikoisluvan lähes kaikkeen
toimintaan perinteistä vaimon tai piian roolia lukuun ottamatta - heistä on olemassa hyvin niukalti tietoja. Tutkija on joutunut
perustamaan kirjoituksensa lähinnä kirkonkirjoihin, joihinkin
säilyneisiin kirjeisiin ja oikeuden pöytäkirjoihin. Kuitenkin nämä
naiset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet merkittävästi yhteiskunnan rattaiden kitkattomaan pyörimiseen.
Kirja on saanut nimensä Eva Merthenistä, jota Topelius on kutsunut ”Suomen herttuattareksi”. Merthen oli turkulainen porvaristyttö, joka jäi 19-vuotiaana täysorvoksi ja päätyi skottilaista syntyperää olevan venäläisen upseerin James Keithin rakastajattareksi. Naimisiin pariskunta ei voinut mennä, koska mies oli aatelinen ja Eva porvaristyttö.
Useimmat kirjan naiset tulevat esiin työnsä kautta. Helena Escholin, Turun tuomiokirkon taloudenhoitajan vaimo, leipoi kirkossa tarvittavat öylätit, arviolta n. 15 000 kpl vuodessa, valoi kirkon kynttilät, n. 5000 kpl vuodessa sekä pesi ja huolsi kirkkotekstiilit, joiden mainittiin olleen erinomaisessa kunnossa. Tästä kaikesta maksettiin hänelle palkkaa
jo avioliiton aikana, ja myöhemmin leskenä hän pystyi työllään elättämään itsensä ja tyttärensä. En koskaan aiemmin ollut tullut ajatelleeksi, että vaikka kirkossa miehet olivat ainoita, joiden työ näkyi ja joista historia kertoo, ilman naisia ei olisi voitu viettää ehtoollista
ja talviaikaan olisi jouduttu istumaan pimeässä.
Kirjan henkilöitä ovat mm. kehruutyön opettaja, ravintoloitsija, koulumamselli, kauppias, ja aatelisneito, joiden elämästä piirtyy monipuolinen kuva. Selitys löytyy sillekin,
mitä joskus olen äitini isoäidin kirjekopioita lukiessani ihmetellyt: miksi oikeinkirjoitusvirheitä on niin paljon. Säätyläisperheissä tytöt kyllä opetettiin kirjoittamaan, mutta opetus
ei ilmeisesti ollut kovin perusteellista. Tärkeämpiä taitoja olivat käsityöt, taloudenhoito ja
vaikkapa etiketin tunteminen.
Voiko 1700-luvulla saada avioeron? Tällaisestakin tapauksesta Vainio-Korhonen on
löytänyt esimerkin tutkiessaan Maria Juhontyttären onnetonta tarinaa, Vaimo, joka oli ollut syypää aviorikokseen, sai kyllä miehensä pyynnöstä eron, mutta ei voinut avioitua uu-
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destaan niin kauan kuin mies eli. Tässä tapauksessa Maria kuoli ensin, ja molemmat
miehet, sekä entinen aviomies että Marian rakastaja, solmivat tahoillaan uudet liitot pian
sen jälkeen…
Suosittelen lämpimästi Vaino-Korhosen teokseen tutustumista. Kerronta on elävää,
yksityiskohtia on paljon ja kuvatut kohtalot ovat monipuolisia. Tämä on kirja, johon runsaan aineiston vuoksi voi palata yhä uudestaan.

Marketta Holopainen

Lappeenrannan Akateemiset Naiset

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ke 14.2. klo 17.30 Ekanilaiset nettisajassa: IT-opastus jäsenille Kylämajalla.
To 15.2. klo 15-17 ArtEKANin näyttelyn avajaiset. Näyttely on avoinna noin 3 viikkoa.
Ke 21.2. klo 12 Ladylounas Ison Omenan ravintola Haraldissa. Ilmoittautumiset: liisa.
hallikainen[a]kotikone.fi tai puh 050 302 1886.
Ke 28.2. klo 16.00 Vierailu Otavalle. Ilmoittautua voi osoitteeseen leena.hagman[a]gmail.
com.
Ti 27.3. klo 17.30 Sari Kuusela puhuu organisaatiodramaturgiasta Tapiolan kirkolla. Sari Kuuselan blogi löytyy osoitteesta www.organisaatioelamaa.fi.
Keväälle on luvassa myös teemailta SANLIN kansainvälisestä strategiasta ja sen ulottamisesta EKANIN toimintaan, jäsenemme Sevinj Alizadan esitelmä kulttuuristaan ja tutkimusaiheistaan, tutustuminen uudistettuun eduskuntataloon, vierailu Kalevala-seurassa sekä kevätretki Orilammille. Tervetuloa mukaan!
Seuraathan uusia verkkosivujamme http://ekanry.fi. Löydät meidät myös Facebookista!

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
Ke 14.2. klo 18 - 19.30 ystävänpäivän runomatinea ”Kohtaamisia” Heinolan Taidemuseolla,
(Kauppakatu 4). Matineassa esiintyvät heinolalaiset runoilijat Katja Tamminen, Mikko Kallio
ja Teija Naakka sekä viulisti Kaisa Nikkilä. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Heinolan Zontakerho. Pääsylippu kahvi-/teetarjoiluineen on 12 euroa. Lipputulot Zonta-kerho ohjaa madagaskarilaisten tyttöjen koulutuksen tukemiseen. Sitovat lippuvaraukset ja tiedot osallistumisesta on pyydetty jäsenkirjeessä 21.1. mennessä.
La 17.2. klo 12 yhdistyksen kevätkokous pidetään lounaskokouksena Ravintola Kestissä (Siltakatu 11). Sääntöjen määräämien kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa tullaan käsittelemään sääntöjemme muuttamista.
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Ke 14.3. klo 17.30 teemme apteekkivierailun jäsenemme apteekkari Merja Aaltosen Heinolan Keskusapteekkiin (Virtakatu 4). Merja on luvannut kertoa itselääkityksestä uuden Käypä
hoito-suosituksen pohjalta. Ajankohta tarkentuu lähempänä.
To 26.4. klo 18 Heinolan elinvoima esittäytyy meille SPOTTI´in tiloissa Wanhalla lehtitalon 2.
kerroksessa (Lampikatu 8), sisäänkäynti sisäpihan kautta.
Huhtikuulle on järjestymässä myös tutustuminen Heinolan Luetaan yhdessä -toimintaan
Kirsti Mansikkalan johdolla. Tarkoituksemme on kahvitella etnisen tarjottavan kanssa ryhmäläisten kanssa. Ajankohta selvinnee myös myöhemmin.
Toukokuussa vierailemme Heinolan Kädentaitajien luona kirkonkylässä. Ajankohta selviää
pian.
Ma 4.6. Kevätkautemme päättäjäisten saunailta pidetään agronomi Ulla Antilan kesähuvilalla Heinolan Hevossaaressa. Tästä tapahtumasta myös tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Lisätiedot jäsenkirjeessä ja Facebookissa!

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
Vårt program är i första hand riktat till våra medlemmar men vi välkomnar också medlemmar från andra föreningar i den mån våra utrymmen tillåtet. Vi ber intresserade anmäla sig
till ordföranden Chris Nyström 0500425023 eller till sekreteraren Margaretha Wildtgrube
050 529 3619.
MÅNADSMÖTEN
Tis 27.2. Vårmöte, samt författaren Johanna Holmström. ”Själarnas ö”
Ons 21.3. FM Nina Gran ”Kulturfrågor i Helsingfors”
Ons 18.4. Fil.dr. Sofia Häggman ” Hilma Granqvist – kvinnlig pionjär i en manlig värld”
LITTERATURCIRKELN
Tors 15.2. Anteckningar från ett källarhål av Fjodor Dostojevskij kl.13 hos Gunn Eriksson
Fre 16.3. Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro kl.13 hos Maje Grönholm
Tis 17.4. Domaren av Ian McEwan kl.13 hos Stina Virkola
Ons 16.5. Själarnas ö av Johanna Holmström kl.13 hos Viola Stenholm
Förfrågningar och anmälningar riktas till Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com.
ASPASIA-GRUPPEN
Mån 5.3. på KFUK, Arkadiagatan 33 kl. 13
Tors 12.4. på KFUK, Arkadiagatan 33 kl. 13
SPRÅKKAFÉET på Luckan ordnas tisdagar kl. 17-18.30 främst för utlandsfödda som vill lära
sig svenska eller förstärka sina kunskaper i svenska. Om du är intresserad av verksamheten,
kontakta Marianne von Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com. Terminen började
16.1.2018.
DAGSUTFÄRD TILL FISKARS
Styrelsen planerar en dagsutfärd till Fiskars den 21 maj 2018. Vi återkommer så snart vi kan
bekräfta tidpunkten och meddela detaljer om programmet. Vi har sedan år 2014 årligen
kunnat stödja en invandrarkvinnas studier med ca 700 euro. Det har gällt kvinnor som vill få

12

1/2018

en utbildning och göra en insats i vårt samhälle. Storleken på vårt stipendium beror på de
bidrag vi får av våra medlemmar. Bidrag till stipendiet för år 2018 kan betalas in på föreningens konto AKTIA FI1640550011596810. OBS! att kontot är nytt.
Föreningens webbsida är www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi. Vi finns också på Facebook!

Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Ke 28.2. klo 17 Tutustuminen Reitzin säätiön koti- ja taidemuseoon.
To 8.3. Naisten päivän juhla.
Pe 6.4. Baltzarin 50-vuotisjuhlakonsertti Savoyssa.
Touko/kesäkuussa luvassa yhdistyksen kevättapahtuma.
Ohjelma päivittyy jatkuvasti, seuraathan verkkosivujamme: http://helsinginakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä. Tervetuloa mukaan!

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Jäseniltamme järjestetään Huittisten Wanhassa Pappilassa (Pappilankatu 13, 32700 Huittinen).
Ke 7.2. Jäsenilta.
Pe 9.2. Kirjapiiri. Kirjapiirimme kokoontuu kuukausittain, mutta ainoastaan helmikuun kokoontuminen on jo sovittuna.
Ke 7.3. Jäsenilta.
Ke 4.4. Jäsenilta.
Ke 16.5. Kevätlaulajaiset.
Lisätiedot tapahtumistamme löydät Facebook-sivultamme. Tervetuloa mukaan!

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ti 6.2. klo 18 pidämme kokouksen ravintola Harlekiinissa. Vieraana on tuolloin personal trainer Vesa Tuominen.
Ke 21.3. teemme teatteriretken Hämeenlinnaan katsomaan näytelmää Kuin ensimmäistä
päivää.
Ti 10.4. tutustumme uusittuun hotelli/ravintola Sveitsiin Hyvinkäällä. Tiedot tarkentuvat.
Ti 15.5. teemme retken johonkin lähistöllä olevaan puutarhaliikkeeseen kuulemaan uusista
kasveista ja pihanhoidosta. Paikka ja aika vielä selvittelyn alla.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset Facebookista. Tervetuloa mukaan!
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Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Ti 27.2. yhdistyksen vuosikokous Kaukametsän opistolla. Rehtori Aune Kariluoto esittelee opiston
toimintaa. Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu klo 17.30 ja kokous klo 18. Ilm. 20.2. armi.saari(a)
kajaani.net tai 040 724 1835.
To 22.3. klo 18 Tutustuminen Kainuun Työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun
(TYP) (Lönnrotinkatu 5 B 2. krs). TYP-johtaja FM Anne Huotari esittelee toimintaa. Ilm. 15.3. mennessä armi.saari(a)kajaani.net tai 040 724 1835.
Ke 18.4. klo 17.30 Tutustuminen Oulun yliopiston, Kajaanin ylipistokeskuksen Mittaustekniikan
yksikköön (Kehräämöntie 7). FT Mari Jaakkola emännöi. Ilm. 11.4. mennessä armi.saari(a)kajaani.
net tai 040 724 1835.
Toukokuussa kevätretki. Aika ja paikka ilm. myöhemmin.
Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset Facebookista. Tervetuloa mukaan!

Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Kevätohjelma valmistuu pian.
Tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.com/SANLKuopio/ Tervetuloa mukaan!

Lahden Akateemiset Naiset ry.
Ma 12.2 klo 17.30 Marjo Liukkonen kertoo aiheesta: Hennalan naisvangit. Paikka: Kansanopiston
ylätupa.
Ma 12.3 klo 17.30 Tytti Porkka / naisverkostot Howtomo kertoo ryhmänsä toiminasta
Paikka: Kansanopiston ylätupa.
Ke 28.3 klo 12.30 Esitelmä Hennalan historiasta. Paikka: Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3.
Huhtikuun ohjelma tarkentuu pian.
Ti 29.5 Lapakiston luonnonsuojelu- ja retkeilyalue Nastolassa ja Liisan mökki. Lähtö klo 16.30
kimppakyydein Kansanopiston pihasta.
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Akateemiset
Naiset nykyään myös Facebookista!

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 13.2. klo 18 kirjailta Kuutinkulmassa. Kirjavinkkejä ja tarinoita suosikkikirjoistamme tai rakastamistamme kirjoista. Riitta Paltemaa esittelee exlibris-asiaa.
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To 22.2. klo 13 lounaskokoontuminen.
Ti 13.3. yhdistyksn vuosikokous klo 18. Paikkana Kuutinkulma ja viihteellisenä lisänä arvoituksia.
To 22.3. klo 13 lounastapaaminen.
Ti 10.4. klo 18 tutustumme kirjastolla 3D-tulostukseen. Kokeilemme myös kirjaston yleisötietokoneen käyttämistä.
To 26.4. Klo 13 lounastapaaminen.
Toukokuussa on luvassa kevätretki Kotkaniemeen. Aika tarkentuu lähempänä.
Löydät meidät Facebookista. Tervetuloa mukaan!

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.
La 10.2. klo 11.30 Opastettu museokierros Kemin historiallisessa museossa. Kierroksen jälkeen
yhteisruokailu ja klo 14 teatteriesitys Onnennumerot.
Ma 19.3. Minna Cantin ja tasa-arvon päivänä järjestämme yhteisen alueellisen tapahtuman
muiden naisjärjestöjen kanssa .
To 5.4. kirjallisuuskerho.
Pe 4.5. vierailemme Outokummun tehtaalle. Tapaamme pääportilla klo 15. Myös sauna tehtaan
tiloissa.
Pe 15.6. Kesäpicnic ja mieskuoron esitys.
Stipendien jako koulujen kevätjuhlassa.
Löydät meidät Facabookista. Tervetuloa mukaan!

Oulun Akateemiset Naiset ry.
LOUNASLEIDIT
Ke 7.2. klo 11.30 Ravintola Cafe Rooster.
Muut lounastapaamiset pidetään to 1.3., ke 4.4., to 3.5. ke 6.6. klo 11.30. Paikka sovitaan aina
edelliskerralla.
ILTATAPAAMISET
To 15.2. klo 17.30 Meri-Lapin yhdistyksestä Varpu Wiens esitelmöi väitöskirjastaan, jonka aiheena on nuorten tyttöjen hyvinvointi Pohjois-Suomessa. Paikkana Aleksinkulman Väinö-sali.
Ke 14.3. klo 17 Tutustuminen Oulun Pelikampukseen (Aleksanterinkatu 4-6)
La 14.4. klo 18 Yhdistyksen 40-vuotisjuhla Ravintola Rauhalassa.
Pe 11.5. klo 18 Vierailu Oulun teatterilla. Tutustumme teatteriin ja Rakkautta -näytös. Illan emäntänä toimii Merja Larivaara.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät myös Facebookista. Tervetuloa mukaan!
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Porin Akateemiset Naiset ry.
Ti 6.2. klo 17.30 Satakunnan museon luentosarjassa esitelmöi FT Seija-Leena Nevala aiheesta Sisällissodan valkoiset naiset Lotta Svärdin edeltäjinä. Tapaamme klo 17 museon kahvilassa.
To 8.3. Naisten päivän tapahtuma. Lisätietoja lähempänä.
Ti 3.4. jäsenillan ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Ma 9.5. teemme luontoretken Herrainpäivien luontopolulle ja nautimme kahvit Kallon Loisto
-kahvilassa tai Mäntyluodon hotellilla. Lähtö omilla autoilla n. klo 17, autolliset ottavat autottomia kyytiin.
Lisätietoja jäsenkirjeessä ja yhdistyksen Facebook-sivuilla. Tervetuloa mukaan!

Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ti 13.2. klo 19 katsomme Rauman kaupunginteatterissa näytelmän Rakastunut Ryti. Näytelmää
varten varattuna 20 paikkaa. Pyydetty ennakkoilm. 28.1. mennessä. Lisätietoja: raija.banerjee(a)
gmail.com tai puh. 040 542 0287.
Ke 14.3. klo 17.30 Rauma-strategiaa esittelee kaupunkikehitysjohtaja Rikumatti Levomäki kaupungintalon edustustiloissa. Kokoonnumme aulassa. Ilm. 9.3. mennessä minna.keinanentoivola(a)
gmail.com tai puh. 044 971 6676.
Ma 23.4. klo 17.30 Kirjan ja ruusun päivä. Kirjailivieras Suomalaisessa kirjakaupassa Kauppakeskus Wännissä (Nortamonkatu 10). Kirjailijavieraaksi on ehdotettu luontorunoilijaa Nina Rintalaa.
Ilm. viim. pe 20.4. anneli.naatanen(a)gmail.com tai puh. 044 2238 9762.
Ti 29.5 tutustumme Alvar Aallon Terassitaloon Eurassa. Menemme yhteiskyydeillä Raumalta Euraan. Sisäänpääsy 5 €. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilm. 21.5. mennessä raija.banerjee(a)gmail.
com tai puh. 040 542 0287.
Löydät meidät Facebookista. Tervetuloa mukaan!

Salon Akateemiset Naiset ry.
Ke 14.2. klo 17.30 tutustumme Salon IoT campukseen (entiset Nokian tilat).
Ma 12.3 klo 12-14 Vieraanamme on SANLIN puheenjohtaja Tuija Brax. Paikkana toimii Ilolansalo.
Omakustanteinen lounaskokous.
Ke 18.4 klo 17.30 tutustumme Design Hilliin. Yrittäjä Anu Pelander emännöi.
Touko/kesäkuu ssa teemme retken Naantaliin. Tiedot tarkentuvat vielä.
Lisätietoja jäsenkirjeessä ja Facebookissa. Tervetuloa mukaan!

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Ma 12.2.. Osallistumme Mieli liikkeessä -seminaariin, joka järjestetään Tampereen teatterissa. Lisätietoja: https://zonta.fi/tampere1/
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Ma 19.2. klo 17-19 TANryn sääntömääräinen vuosikokous Nordean tiloissa (Hämeenkatu 22).
Ennen kokousta luvassa pankin juristin esitys perheoikeuden ajankohtaisista kysymyksistä.
Kahvitarjoilu. Ilm. viim. 16.2. info(a)tampereenakateemisetnaiset.fi.
To 8.3. klo 17-19 Vierailu Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseen TAPRIin. Linna-rakennus 6.krs, seminaarihuone 6017 (Kalevantie 5). Kahvitarjoilu. YTT Tiina Vaittisen esitelmä ”Hoivatarpeen biopoliittinen talous”.
Pe 13.4. klo 14.15 Vierailu Eduskuntaan. Kansanedustaja Sofia Vikman emännöi.
Opastettu tutustumiskierros Eduskuntatalossa. Kahvitarjoilu. Ei yhteiskuljetusta. Sitovat ilm.
viim. 15. 2. info(a)tampereenakateemisetnaiset.fi
Ti 15.5. kello 17 Vierailu Tampereen Vesi Liikelaitokseen. Ilm. viim. 8.5. info(at)tampereenakateemisetnaiset.fi
Ohjelma löytyy myös yhdistyksen uudistetuilta verkkosivuilta
http://tampereenakateemisetnaiset.fi/jasentapahtumat. Löydät meidät myös Facebookista.
Tervetuloa mukaan!

Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSIKOKOUKSET järjestetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo
18.
6.2. Kirjallinen tapahtuma klo 18.00 - 19.30 Pienessä Kirjapuodissa, Yliopistonkatu 28. FT Tiina Mahlamäki kertoo kirjastaan: Kaikki maallinen on vain vertauskuvaa, kirjailija Kersti Bergrothin elämänkerta. Ilm. 2.2. mennessä turun.akat(a)gmail.com. Kahvitarjoilu (alk. 17.45) ja
ohjelma 10 €.
8.3. klo 18.00 Toivon sanoja - toivoa naisille - tapahtuma Turun tuomiokirkossa.
3.4. Vierailu Tuorlan observatoriossa. Bussi lähtee klo 17.00 Aurakadulta. Kahvit Tuorlan majatalossa klo 17.30.
8.5. Opastettu kävelykierros ” Kiehtova Kupittaa” ja ruokailu Kupittaan paviljongissa. Lähtöpaikka Kupittaan lähdepaviljonki. Ilm. 27.4. mennessä paivi.antila(a)pp.nic.fi tai 040 051 7652.
26.5. Retki Laukon kartanoon ja paluumatkalla tutustuminen Pukstaaviin Sastamalassa.
LUNCH LADIES -TILAISUUDET järjestetään joka kuun 3. tiistaina klo 12.30 ravintola Koulussa,
ellei toisin ilmoiteta.
Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala ja Leeni Norrvik. Tänä keväänä teemana ”Suomi 100”.
Ti 20.2. klo 12.30 vierailu kaupunginkirjastoon (Linnankatu 2). Kokoonnumme uudisrakennuksen aulassa Studiossa. Ohjelmapäällikkö Taina Ratia kertoo maailmankaikkeuden kulttuurihistoriasta Juha Hurmeen Niemen pohjalta. Opastettu kierros (hissit käytössä). Lounas
Café Siriuksessa klo 13.45. Ilm. 15.2. mennessä Leenille puh. 050 300 2880 tai lnorrvik(a)gmail.
com

17

1/2018

Ti 20.3. klo 12.30 Ravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin
arkistopäällikkö ja tietosuojavastaava Kristiina Hovi kertoo aiheesta:”Tietosuoja ja kanta.fi
sekä potilaan oikeudet”.
LUETAAN YHDESSÄ
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -toiminnasta, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen
paiviklehtinen(a) hot mail.com tai p. 050 326 9494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä.
Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi.
Tarkempi ohjelma julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/ Löydät meidät myös Facebookista. tervetuloa mukaan!

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Ma 5.2 klo 18 alkaen vietämme yhdistyksemme 30-vuotisjuhlaa. Kutsu lähetetty.
Ke 14.2 klo 12 lounastamme Arabian Design-museon kahvilassa/ravintolassa, jonka jälkeen
tutustumme Design-museoon.
Ke 21.3 klo 19 menemme katsomaan Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä esitettävää Masennuskomediaa. Lipun hinta on 34 euroa/lippu. Lippuvaraukset ma 19.2 mennessä Helenalle sähköpostitse vantaanakateemisetnaiset(a)gmail.com tai puhelimitse tekstiviestillä p. 044
2370636. Voitte varata lippuja myös yhdistyksen ulkopuolisille.
Ti 10.4 klo 18 yhdistyksen kevätkokous ja teemailta, lisätietoa myöhemmin.
Ti 17.4 alkaen klo 12 lounas Espoon modernin taiteen museossa Cafe WeeGeessä, jonka jälkeen tutustumme museoon. Yhdistämme tähän vierailuun metroajelun eli sovimme, millä
metrolla menemme Helsingin keskustasta yhdessä Espooseen. Museon osoite on Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo.
To 17.5 alkaen klo 12 lounastamme ja vierailemme Helsingin yliopiston Kasvitieteellisessä
puutarhassa Kumpulassa.
Muutokset ohjelmaan mahdollisia, joten seuraa sähköpostia. Muistathan, että löydät meidät
myös Facebookista. Tervetuloa mukaan!

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.
Våren 2018 är temat jämställdhet!
Tis 13.2. Årsmöte. Kvinnliga Akademiker i Åboland rf kallar samtliga medlemmar till årsmöte 13.2. 2018 kl. 18.30 i kafferummet i Åbo Akademis huvudbyggnad (Domkyrkotorget 3). På
mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter årsmötet berättar Andrea Wiklund och Annina Forsblom, som studerar genusvetenskap vid Åbo Akademi, om sina studier och om jämställdhet idag.
Mån 5.3. kl. 18.00 Kvinnodagsseminarium, Mauno Koivisto-centret. Temat i år är ”Nainen ajassa” med högaktuella Cristina Andersson och akademiprofessor Virpi Lummaa som talare. Andersson talar om robotik och de möjligheter den ger till hjälp i vardagen och Virpi Lummaa
om evolution. Pricka för i kalendern och ta itu med att sälja biljetter till vänner och bekanta
redan nu!
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Ons 11.4.Månadsmöte med föreningens gamla fadderbarn Alice Mulaa.
Maj: Utfärd
Föreningens webbsida är http://www.kvakaboland.com. Vi finns också på Facebook!

Ehdota Vuoden Jäsenteko -palkinnon saajaa
Tarkoituksena on palkita paikallisyhdistyksiä toimintamuodoista, jotka ovat kehittäneet yhdistystemme toimintaa ja joista voisi olla hyötyä ja iloa myös muissa paikallisyhdistyksissä.
KILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi.
2. Kilpailukategorioita on neljä: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”.
Käsitteet voidaan ymmärtää laajoina kategorioina. Perustelut ratkaisevat.
* Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten
digitaitojen kohentamisen keinot.
* Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on
saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
* Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat
auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman
laajasti.
* Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin
kategorioihin? Ehdota sitä tähän.
3. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.
4. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.
5. Jokaisessa kategoriassa palkintosumman määrä on 250 euroa.
6. Mikäli jonain vuonna palkitaan vain yhdestä kategoriasta, palkintosumma on 1 000 euroa.
7. Ensimmäinen ehdokashaku avataan vuosikokouksessa 21.10.2017 ja ensimmäinen palkinto myönnetään 2018 vuosikokouksessa.
8. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.
9. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.
Ehdotukset vuoden 2018 palkinnonsaajista tulee tehdä 1.9.2018 mennessä: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.
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