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Kaikella on aikansa
TÄMÄ ON VIIMEINEN Minerva-kolumnini Akateemisten Naisten puheenjohtajana. Kuluneet kolme vuotta ovat olleet opettavaiset, kiitos
niistä. Järjestömme on monen muun naisjärjestön
kanssa samaan aikaan erittäin tarpeellinen, suorastaan välttämätön siksi, että maailmassa ja Suomessa puhaltavat tuulet, jotka ihan oikeasti uhkaavat sukupuolten tasa-arvoa yleensä ja myös koulutettujen
naisten asemaa erityisesti. Samaan aikaan on uskallettava kysyä, tuottaisimmeko lisäarvoa asiallemme
tekemällä tiiviimmin yhteistyötä muiden naisjärjestöjen kanssa? Tätä kysymystä olen puheenjohtajakaudellani herätellyt ja uskoakseni kehitys kulkee tähän
suuntaan jatkossakin.
Omassa ajankäytössäni olen tehnyt valintoja,
Kuva: Tiina Eloranta
jotka johtavat siihen, etten pysty jatkossa irrottautumaan Akateemisten Naisten toimintaan niin paljon
kuin mielestäni hyvä puheenjohtaja irrottautuu. Olen
saanut Suomen Sydänliiton pääsihteeriyden lisäksi tehtäviä mm. riippumattomana selvityshenkilönä sekä luottamustehtäviä eurooppalaisilla foorumeilla, jolloin välttääkseni ahneen kuuluisaa loppua on viisasta antaa tilaa uudelle tarmolle.
”Kaikella on aikansa” on paljon käytetty raamattu-sitaatti Saarnaajasta. Olen miettinyt
kyseistä raamatun kohtaa viime aikoina muutenkin, kun kevään tein selvitystäni STM:lle
koskien sote-uudistusta. Kyseinen teksti jatkuu esimerkeillä, joista yksi kuuluu: ”Aika on purkaa, aika on rakentaa”. Sote-uudistuksen syöverissä olen löytänyt itseni joskus hieman ahdistuneena ja usein ihan kunnolla turhautuneena parahtamassa, että nyt olisi aika kaikkien
rakentaa. Jokainen vuorollaan on jo purkanut ihan tarpeeksi.
Suomi velkaantuu keskellä nousukautta. Jokainen vastuullinen yhteiskunnallisista asioita kiinnostunut tietää, että ikärakenteestamme ja talouden moninaisista murroksista johtuen ns. hyvinvointivaltion ylläpito on oikeasti vaikeaa. Samaan aikaan suomalaisten enemmistö näyttää onneksi yhä katsovan, että hyvinvointivaltio on oikeudenmukaisin ja samalla
kansantaloudellisestikin fiksuin tapa järjestää yhteiselomme. Vielä näyttää löytyvän laaja
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ymmärrys sille matematiikalle, että sote-palveluiden ja sotu-uudistuksen rakenteita on pystyttävä muuttamaan niin, että ne toimisivat selkeämmin. Nykyrakenteet ovat päällekkäisiä,
siiloutuneita ja tehottomia.
Tästä yhteisestä tilannekuvasta on onnistuttu kuitenkin saamaan nyt jo kohta 12 vuodessa aikaan uudistussuunnitelmia, jotka kaatuvat eduskunnassa – tai voivat kaatua – ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole poliittisista syistä valmisteltu riittävän laajalla pyrkimyksellä pitkäjänteisyyteen. Hallitus toisensa jälkeen on pyrkinyt sote-uudistuksen varjolla
saavuttamaan muita tavoitteita, joilla he ovat tienneet olevan huomattavasti kapeampi
kannatus tai tarve kuin sote-uudistuksella. Tästä synnistä ei ole yksikään puolue vapaa, joten näin sanoessani en kumarra enkä pyllistä mihinkään, katson vain peiliin ja niin saisivat
muutkin katsoa.
Tätä kirjoittaessani en tiedä miten eduskunnassa nykyisen hallituksen sote-uudistukselle käy. Se on kuitenkin jo nyt selvää, että uudistuksen aikataulut ovat venyneet sellaisiksi, että vaikka uudistus hyväksyttäisiin pienellä marginaalilla, sen kohtalo tulee ratkaistuksi
vasta kevään eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa, sillä seuraava hallitus voi
halutuessaan pysäyttää kaiken, muuttaa jotain tai sittenkin vahvistaa jo valitun mallin.
Tämä kaikki olisi normaalia demokratiaa ja parlamentarismia, jossa vaalituloksen kuuluukin näkyä muutoksena, jos äänestäjät ovat niin halunneet. Mutta sote-uudistus ja sitä
seuraava sotu-uudistus eivät ole mitä vain poliittisia päiväperhosia. Ne ovat yhteiskunnan
perusturvaa, rakennetta, kilpailukykyä ja jopa uskottavuutta koskevia miljardiluokan päätöksiä, joilla on moninaisia kytkyksiä perustuslakiin. Molemmat uudistukset ovat myös niin
massiivisia, ettei niitä saada mitenkään kerralla valmiiksi. Kuvaavaa on, että eduskunnalle
ei ole vielä edes lähetetty esitystä asiakasmaksulaista tai tietoja ajatelluista palvelusetelien
ja kapitaatiokorvausten summista, vaikka ne ovat aivan oleellinen osa koko järjestelmää.
Tämä ei johdu virkamiesten huonoudesta eikä välttämättä edes poliittisestakaan kompuroinnista, vaan yksinkertaisesti siitä, että uudistus on niin massiivinen, ettei sen kaikkia palasia saa paikalleen yhdessä vaalikaudessa.
Tämä kaikki puhuu sen puolesta, että ihan riippumatta siitä, miten eduskunta nyt syksyllä äänestää, olisi mielestäni todella hienoa, jos tästä maasta löytyisi sellaista johtajuutta, joka tunnistaisi, että sote- ja sotu-uudistuksia olisi tästä eteenpäin syytä rakentaa parlamentaarisella pohjalla. Ihan oikeasti. Se vaatii kaikilta keskinäistä luottamusta ja vilpitöntä
mieltä. Se vaatii vaalien voittajilta nöyryyttä olla – taas kerran – ahnehtimatta liikaa. Ja se
vaatii erityisen paljon vaalien häviäjiltä tai muista syistä oppositioon päätyneiltä ehkä vieläkin enemmän. Parlamentaarista valmistelua ei saa alistaa oppositiopolitikoinnin välineeksi.
Parjattu konsensuksen aika Suomen historiassa tuotti hyvää, mutta myös tunkkaisuuta, epäselviä valtaverkostoja ja poliittisen viestin hämärtymistä. Parlamentaarista valmistelua ei siten pidä idealisoida eikä sitä pidä huutaa apuun jokaiseen muutosprossiin. Mutta
kun on kyse perustuslain muuttamisesta tai saman mittaluokan uudistuksesta, sotesta, olisi
aika rakentaa. Jokainen on jo saanut vuoronsa repiä.

Tuija Brax
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Kokouskutsu
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Raumalla
lauantaina 6.10.2018 klo 13.30 - 17.30 Satakunnan ammattikorkeakoulun auditoriossa (Suojantie 2, 26100 Rauma) . Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 12.30 - 13.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat sekä valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja.
Kokousaineisto on lisätty Jäsensivuille (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 6. syyskuuta 2018.

Keskushallitus

Möteskallese
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Raumo på lördagen den 6 oktober kl. 13.30-17.30 på Satakunta yrkeshögskolas auditorium (Suojantie 2,
26100 Raumo). Granskning av fullmakter sker kl. 12.30 - 13.30 på mötesplatsen.
På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och väljs
Förbundets nya ordförande.
Årsmötets dagordning och bilagor har publicerats på webbsidan Jäsensivut (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) den 6 september 2018.

Centralstyrelsen

Tervetuloa Raumalle – Välkommen till Raumo
SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liitto ry:n 96. vuosikokousviikonloppu järjestetään Raumalla 6.-7.10.2018. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina Satakunnan ammattikorkeakoulun auditoriossa. Kokousjärjestelyistä huolehtii Rauman Akateemiset Naiset ry.
Kokoustilat ovat kaupungin historian ja nykyisyyden ytimessä, meren äärellä.
Rauma on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, jossa historia ja nykypäivä yhdistyvät.
Akateemista sivistystä tarjoavat Turun yliopiston Rauman opettajankoulutusyksikkö ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Rauma on kokoisekseen yllättävän kansainvälinen kaupunki.
Teollisuus on voimakkaasti vientivetoista. Kaupungissa opiskelee opettajaksi myös 24 namibialaista nuorta. Koulutus on ensimmäisiä onnistuneita koulutusvientiprojekteja Suomessa.
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Kuvat sivulla ja 5: Rauman kaupunki
Monipuolinen teollisuus, satama, kaksi maailmanperintökohdetta, Vanha Rauma ja
Sammallahdenmäki sekä runsas kulttuuritarjonta pitävät kaupunkimme vireänä. Toisaalta
Rauman saariston luonto on monipuolinen ja tarjoaa runsaasti elämyksiä. Raumalla sijaitsee osa Selkämeren kansallispuistoa. Suosittuja käyntikohteita ovat Kylmäpihlajan majakkasaari ja Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari.
Rauma on uniikki pitsikaupunki, joten vierailun aikana kannattaa käydä tutustumassa
upeisiin pitseihin.
Rauman giäl elää Raumalla isoissa ja pienissä yksityiskohdissa. Rauman murteen syntyvaiheista ei ole tarkkaa tietoa, mutta satamakaupunkiin vaikutteita tuoneiden merimiesten ansiosta siinä on paljon muiden kielien sanastoa.
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen ohjelmallista illallista nautitaan Vanhan
Rauman sydämessä, ravintola Savilassa klo 19.00 alkaen. Illallisella juhlimme myös paikallisyhdistyksen 90-vuotista taivalta.
Sunnuntaina klo 10.00 ohjelmassa on opastettu kävelykierros Vanhaan Raumaan. Voit
tutustua Raumaan etukäteen myös verkossa: http://www.visitrauma.fi/. Ol niingon gotonas!

Rauman Akateemiset Naiset ry:n hallitus
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Vuosikokousviikonlopun ohjelma 6. - 7.10.2018
Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 96.
sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Lauantai 6.10.2018 klo 13.30 – 17.30
Paikka: Satakunnan AMK-kampus, Auditorio (Suojantie 2, 26100 Rauma)
Lauantai 6.10.
12.30 – 13.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus / Registrering och fullmaktsgranskning
13.30 – 14.00 Tervetuliaispuheet / Inledning och välkommen
14.00 – 15.00 Liiton vuosikokous / Förbundets årsmöte
15.00 - 15.20 Kahvitauko / Kaffepaus
15.20 - 17.30 Vuosikokous jatkuu / Årsmöte fortsätter
17.30 – 19.00 Tauko / Paus
19.00 – 22.00 Illallinen ravintola Savilassa / Middag på restaurangen Savila (Vanhankirkonkatu 1, 26100 Rauma)
Sunnuntai 7.10.
10.00 – 11.00 Kävelyretki Vanhassa Raumassa / Promenad i Gamla Raumo
Tapaamme aamulla Kulttuuritalo Posellin edessä / Vi träffar på söndag framför Kulturhuset
Poselli (Nortamonkatu 12, 26100 Rauma).
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Ilmoittautuminen vuosikokoukseen / Anmälning
till årsmötet -> 19.9.2018
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalförening
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)
___Lauantain vuosikokous, hinta 0 € / Årsmöte på lördagen, pris 0 €
___Lauantain illallinen, hinta 35 € / Middag på lördagen, pris 35 €
___Sunnuntain kävelyretki, hinta 0 € / Promenad på söndagen, pris 0 €
3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Specialdiet
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Illallinen 35 € maksetaan 19.9.2018 mennessä Rauman Akateemiset Naiset ry:n tilille FI65
5630 0020 0507 76. Kirjaathan maksun viestikenttään ”Rauma” ja niiden osallistujien sukunimet, joiden illalliset maksu kattaa. / Betalning av middag före den 19 september 2018 till
Raumos Kvinnliga Akademiker ry:s konto FI65 5630 0020 0507 76. Skriv ett meddelande
som beskriver vad betalningen gäller (t.ex. deltagares efternamn och ”Raumö”).
TÄMÄ LOMAKE PALAUTETAAN LIITON TOIMISTOON / IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILL:
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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PUHEENJOHTAJAEHDOKAS 2019 - 2021 * PUHEENJOHTAJAEHDOKAS 2019 - 2021

KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)
OLEN TOIMINUT KAKSI vuotta SANLin keskushallituksen I
varapuheenjohtajana ja olen myös hoitanut Liiton sääntövastaavan tehtävää sekä ollut jäsenenä keskushallituksen
nimeämässä Kyllikki Leinon vanhainkotirahastossa. Ennen
varapuheenjohtajuutta toimin myös yhden vuoden keskushallituksen jäsenenä. Tuija Braxin ilmoitettua ettei hän hae
jatkokautta puheenjohtajana, päätin muutaman kuukauden
mietinnän jälkeen ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi.
Olen 46-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valmistunut
Oulun yliopistosta 2008. Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta, Töysästä, mutta käytännössä jo yli 27 vuoden jälkeen oululaistunut
murretta myöten. Toki minussa kulkee mukana edelleen myös erinomaisia eteläpohjalaisia
piirteitä, hyvää yritetähän mutta priimaa pakkaa tulemahan! Varsinaisen työurani olen tähän asti tehnyt kemianteollisuudessa eri taloushallinnon tehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen Oulussa Eastman Chemical Companyn tytäryhtiön Taminco Finland Oy:n Plant Controllerina. Olen naimisissa ja minulla on yksi 9-vuotias tytär.
Oulun Akateemisten Naisten jäseneksi liityin tammikuussa 2014, ja minut valittiin melkein saman tien yhdistyksen puheenjohtajaksi helmikuussa 2014. Aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen puheenjohtajuudesta minulla on kertynyt muun muassa
nuorkauppakamaritoiminnassa, Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarissa. Koska koko
työurani olen tehnyt melko miesvoittoisissa organisaatioissa, on Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksessä ja SANLin keskushallituksessa toimiminen tuonut erittäin mielekästä
vastapainoa työelämälleni. Tutustuminen eri alojen osaajiin ja osallistuminen yhdistyksen
ja Liiton tarjoamiin tapahtumiin on ehdottomasti rikastuttanut elämääni.
Tasa-arvon edistäminen kaikilla elämän osa-alueilla on minulle hyvin tärkeää. Uskon,
että yksittäisenkin henkilön toiminnalla ja valinnoilla on merkitystä, etenkin jos tuo yksittäinen henkilö pystyy yhdistämään voimansa muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa. Mielestäni Liiton toiminnan periaatteet vastaavat omaa arvomaailmaani ja haluan olla mukana
muiden Akateemisten Naisten kanssa toteuttamassa näitä arvoja.
Olen koko työurani työskennellyt kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työtehtäväni taloushallinnossa ovat olleet hyvin monipuolisia, ja minulle on kertynyt myös runsaasti kokemusta johtajuudesta toimiessani taloushallinnon esimiestehtävissä sekä paikallisen
yksikön operatiivisen johtoryhmän jäsenenä. Mielestäni nämä kaikki ovat antaneet minulle
erinomaiset valmiudet toimia Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtajana. Katson myös mielelläni tulevaisuuteen, toimintamme pitää pysyä mukana kehityksessä, ja haluan olla mukana edesauttamassa, että hienon historian omaava Liittomme on elinvoimainen vielä tulevaisuudessakin.
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KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021 * KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021

FM Marketta Holopainen (Lappeenranta)
OLEN VAJAATA VUOTTA vailla 70-vuotias filosofian maisteri Lappeenrannasta (aineyhdistelmässä suomen kieli, kotimainen kirjallisuus, germaaninen filologia, Suomen ja Skandinavian historia
sekä kasvatustiede). Nyt olen tietysti jo eläkkeellä äidinkielen lehtorin työstä, jota tein täällä suurimman osan työelämästäni ensin
Kimpisen koulussa, sitten lukiossa. Olen syntynyt, käynyt kouluni ja
opiskellut Helsingissä, mutta elämä on kuljettanut eri puolille Suomea. Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi kolme poikaa ja miniää sekä viisi lastenlasta.
Eläkkeellä ollessa minulla on myös mukavasti aikaa Akateemisten Naisten yhdistykselle. Paikallisyhdistykseen olen kuulunut iät ja
ajat, mutta alkuvuosina olin lähinnä kannattajajäsen, koska perhe ja
työ veivät kaiken ajan. Paikallisyhdistyksen hallitukseen olen kuulunut useaan otteeseen, ja
vuodesta 2009 alkaen olen hoitanut sihteerin tehtäviä. Toimin tällä hetkellä myös yhdistyksemme rahastonhoitajana ja jäsenrekisterivastaavana.
Olen ollut nyt kahden vuoden ajan SANL:n hallituksen jäsen. Tulin hallitukseen, kun
edeltäjäni kausi jäi kesken. Ensimmäisenä vuonna olin mukana viestintätoimikomiteassa, ja
kun se yhdistettiin jäsentoimikuntaan, jatkoin siinä. Kokemukseni mukaan kaksi vuotta on
minimiaika, jotta pääsee sisälle Liiton hallituksen asioihin ja toimintaan. Siksi ajattelin hakea
vielä jatkokautta. Toinen syy on se, että Lappeenrannan yhdistys on ainoa Itä-Suomen alueella, ja meidän mielestämme olisi tärkeää saada myös tämän suunnan ääni kuuluviin hallituksessa.
En mielestäni ole puheenjohtaja-ainesta, mutta hyvä työmyyrä kuitenkin. Jos saan uuden tehtävän tai idean, ryhdyn toimeen enkä pelkää uusia haasteita. Jo työelämässä olen
oppinut tulemaan toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Tasa-arvo niin työssä kuin kotona on minulle ollut aina itsestään selvää jo lapsuudesta alkaen. Tällä hetkellä läheiseltä tuntuu vanhusten hoidon tulevaisuus, sillä ikääntymisen
huomaa niin ystäväpiirissä kuin yhdistyksemme ikärakenteessakin. Koska kirjoitan mielelläni, olen tuonut ajatuksiani esiin sekä SANLin blogissa että sanomalehtien yleisönosastoissa.
Myös kansainvälisyys on minulle tärkeä arvo, ja olen osallistunut Akateemisten Naisten Itämeren alueen seminaareihin Tartossa 2016 ja Kaunasissa 2017. Niin teen myös jatkossa!
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KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021 * KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021

TkT, KTM Minna Komulainen (Kajaani)
OLEN KOULUTUKSELTANI TEKNIIKAN tohtori Aalto yliopistosta ja kauppatieteiden maisteri, kolmen lapsen äiti Kajaanista.
Työskentelen markkinointipäällikkönä lehtikonsernissa ja olen
myös tietokirjailija. Naisten uudet mahdollisuudet digitalisaatiossa ja viestintä eri muodoissaan ovatkin sydäntäni lähellä,
sillä olen tutkinut innovaatioiden omaksumista ja kaupallistamista suomalaisissa yrityksissä. Syksyllä 2018 ilmestyy myös
uusin kirjani, Menesty digimarkkinoinnilla Kauppakamarin
kustantamana.
Olen erityisen kiinnostunut kansainvälisestä naisten toiminnasta, ja tänä vuonna olen SANL:n kansainvälisen komitean jäsen. Koordinoin kolmen vuoden ajan naisten osuuskuntakoulutuksen hanketta Tansaniaan sekä olin useita vuosia mukana myös UNDP:n
Lähi-idän naisten elinkeinojen kehittämishankkeissa. Olen ollut myös kansainvälinen
koordinaattori useissa EU-kehityshankkeissa yhteistyössä monien eurooppalaisten aluetoimijoiden kanssa. Innovaatiotutkimukseni myötä pääsin tutustumaan myös Kalifornian yliopiston, Berkeleyn ja Piilaakson innovaatioekosysteemeihin.
Toimin aktiivisesti Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n hallituksessa tiedotusvastaavana mm. työn murros -seminaarimme organisoimisessa. Järjestötyöstä minulla on 17
vuoden kokemus toiminnanjohtajana Maa- ja kotitalousnaisten eri piireissä sekä luottamushenkilönä mm. Elias Lönnrot Seuran ja Kainuun 4H:n hallituksissa. Toimin myös
Mimmit koodaa -verkostossa, Suomen Tietokirjailijoissa, Suomen Ekonomeissa digimentorina ja muissa naisten osaamista kehittävissä verkostoissa.
Kansainvälinen kokemukseni, naisjärjestöosaamiseni ja digimentorointi työelämän
murroksessa antavat erinomaisia valmiuksia toimia ja olla ideoimassa monenlaista uutta
naisten osaamisen edistämiseksi Suomen Akateemisten Naisten Liiton keskushallituksessa. Toiminta Liitossa rikastuttaa omaa työtäni ja antaa mahdollisuuksia verkostoitua
uusien ihmisten kanssa.
Voit tutustua blogiini digitaalinenliiketoiminta.fi-sivuilla.
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KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021 * KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021

YTT, KL Sari Kuusela (Espoo
ja Kauniainen)
OLEN KOULUTUKSELTANI YHTEISKUNTATIETEIDEN
tohtori ja kasvatustieteen lisensiaatti, ja olen kiinnostunut kaikesta siitä, mitä yhteiskunnan ja organisaatioiden näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu.
Väittelin vallasta ja johtamisesta, ja olen työskennellyt tietokirjailijana, organisaatiokonsulttina (FINOD) ja
työnohjaajana (STOry). Olen aktiivinen työelämän kehittäjä ja bloggaaja, ja työskentelen toiminnanjohtajana Vakuutustiedon kehittämissäätiössä.
Työelämäkokemukseni ulottuu liiketoiminnan johtamisesta henkilöstön kehittämiseen ja muutosten toteuttamiseen. Käytännön johtamis- ja kehittämistyön lisäksi olen syventynyt tutkijan, kehittäjän ja tietokirjailijan rooleissa erityisesti johtamiseen, valtaan,
vuorovaikutustaitoihin, organisaatiokulttuuriin ja organisaatiodramaturgiaan. Se antaa
mahdollisuuden ymmärtää laajemmin erilaisia ilmiöitä ja viedä yhteistä toimintaa paremmin eteenpäin.
Olisin erinomainen hallitusjäsen Akateemisille Naisille, koska olen koko työurani tehnyt töitä organisaatioissa tasa-arvon ja naisten aseman eteen. Pienimuotoisesti osana päivittäistä työtä, näkyvämmin esimerkiksi yritysten tasa-arvosuunnitelman laatimisessa ja
toimenpiteiden kehittämisessä. Samalla olen aktiivisesti tukenut erityisesti naisia opiskelussa ja oman osaamisen kehittämisessä. Vallan ja vuorovaikutuksen tutkijan rooli on avannut uuden näkymän siihen, miten yhteiskunta toimii ja miten voi vaikuttaa. Selväsanaisen
kirjoittajan ja innostavan puhujan taidot auttavat viemään yhteisiä tavoitteita eteenpäin.
Olen valmis käyttämään osaamistani ja aikaani naisten työurien, aseman ja koulutuksen
edistämiseen. Selkeiden tavoitteiden lisäksi tarvitaan yhteistä näkemystä ja erityisesti tekoja.
Olin Espoon-Kauniaisten paikalisyhdistyksen edustajana ja ryhmän sihteerinä työn
murros -seminaarisarjan valmisteluryhmässä. Kokemus osoitti, että Akateemisissa Naisissa on voimaa. Mitä kattavammin pystymme yhdistämään osaamisemme, sitä paremmin
onnistumme yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa. Työryhmätyöskentely sai kiinnostumaan aktiivisemmasta roolista Akateemisten Naisten päämäärien edistämisestä. Uskon,
että työelämäkokemuksen lisäksi taito tarttua asioihin ja toteuttaa ne yhdessä on yksi niistä taidoista, joita keskushallituksessa tarvitaan.
Voit tutustua blogiini osoitteessa https://www.organisaatioelamaa.fi.
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KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021 * KESKUSHALLITUSEHDOKAS 2019 - 2021

FM Leea Paija (Helsinki)
ALOITIN HELSINGIN AKATEEMISTEN Naisten puheenjohtajana
vuonna 2018. Sitä ennen olin yhdistyksen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. SANLin työn murros -seminaarisarjan valmisteluryhmässä osallistuin viime keväänä ohjelmarungon valmisteluun ja asiantuntijoiden etsimiseen.
Aiempiin elämänvaiheisiin sisältyy lähes parikymmentä vuotta sosiaali- ja terveysalan kolmannen sektorin asiantuntija- ja kehittämistehtävissä (kehittämishankkeet, hankeverkostot, laatu- ja
arviointitehtävät). Nykyinen ohjauspalvelujen päällikön virka oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujen parissa on vahvistanut
osaamistani asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Monialainen
eri ammattiosaamisten yhdistäminen tiimityössä haastaa päivittäin lähijohtamista. Aiemmissa ja nykyisessä työssäni olen käynnistänyt ja osallistunut asiantuntijana tai hankevetäjänä kansainvälisiin kahden tai monenvälisiin hankkeisiin.
Vapaaehtois- ja luottamustehtävistä olen saanut oppia aikanaan opiskelijajärjestöissä,
myöhemmin urheilun ja liikunnan (Suomen Voimisteluliitto 2001-2012) sekä naisjärjestöissä
(Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa 2011-2016). Hyvinvointialat (sosiaali-, terveys-, koulutus) ja myös naisvoittoinen liikuntajärjestökokemus avasivat käytännössä akateemisesti koulutettujen naisten aseman työelämässä. Erityisesti kehittämisen kautta tulevaisuuteen suuntaavana olen valmis sitoutumaan ja vaikuttamaan koulutettujen naisten mahdollisuuksiin
tulevaisuuden työelämässä.
Olen 62-vuotias filosofian maisteri (aineet: kasvatustiede, psykologia ja sosiaalipolitiikka).
Syntymäpaikkani on Ylivieska keskisellä Pohjanmaalla. Yliopisto-opinnot, työelämä ja perhe on
asemoinut minut suurimmaksi osaksi elämääni Helsinkiin.
Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuistunutta lasta. Vapaa-aikana käyn mieluusti teatterissa, näyttelyissä ja luen monenlaista kirjallisuutta. Vaihteleva terveyttä edistävä liikunta
kuuluu arkeeni eri muodoissa koiran kanssa tai itsekseni lenkkeillen, jooga- tai pilates-tunneilla. Vaellan mielelläni tilanteen salliessa vuoristoissa joko kotimaassa tai eri puolilla Eurooppaa.
Suomen Akateemisten Naisten Liton hallitustyöskentelyyn tarjoan monipuolisen työ- ja
luottamustoimien kautta kertyneen kokemuksen kolmannen sektorin toiminnasta (sosiaali- ja
terveys-, urheilu- ja liikunta, naisjärjestöt) ja laajan monitoimijaisten verkostojen (julkisen, kolmannen sektorin yhteistyö) tuntemuksen. Toimintatapani on panostaa siltojen rakentamiseen
ja luottaa vahvaan yhdessä tekemisen kulttuuriin. Mottoni on ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.
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CIRRIN PALSTA: Terveiset Roomasta!
EUROOPAN AKATEEMISTEN NAISTEN (University Women of Europe, UWE) vuosikokous järjestettiin tänä
vuonna juhannusviikonloppuna Roomassa, Italiassa.
Vuosikokousta edelsi tuttuun tapaan asiantuntijakonferenssi. Tänä vuonna konferenssin teemana oli “Women in STEM Professions (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”. Konferenssiin alustuksissa ja
puheenvuoroissa tarkasteltiin mahdollisuuksia kehittää työskentelyä STEM-ammateissa. Kuinka ohjata
enemmän naisia opiskelemaan aineita, jotka johtavat
STEM-ammatteihin? Kuinka voidaan luoda tasaveroiset mahdollisuudet naisille ja tytöille nopeasti muuttuvassa maailmassa tavoitteena tarjota naisille heidän
kykyjensä mukaisesti johtava sosiaalinen asema. Osa puheista tullaan saamaan myöhemmin sähköisinä versioina. Seuraattehan jo UWEN viestintää Facebookissa?
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi UWEN istuva puheenjohtaja Edith Lommerse
ja sihteerinä UWEN sihteeri Roxana Elena Petrescu. Kokoukseen osallistui yhteensä 78 henkilöä, joista virallisia edustajia 39. Maita oli edustettuna 12. SANLilla oli jäsenmääräänsä perustuen 5 ääntä. Suomesta meitä oli paikalla kolme: minä, edellinen CIR Marita Salo (EspoonKauniaisten Akateemiset Naiset) ja edellinen UWEN taloudenhoitaja Auli Ojala (Tampereen
Akateemiset Naiset).
Kokouksen alussa saimme toivottaa Ruotsin maajärjestön tervetulleeksi UWEN jäseneksi. Kvinnliga Akademikers Föreningiä edusti Roomassa Beatrice Christensen-Sköld. Myös
Ruotsin maajärjestö löytyy Facebookista, otattehan seurantaan!
Vuosikokouksessa kuulimme osallistujamaiden raportit. Raportteja varten oli annettu
PowerPoint -alusta. Minä esittelin Suomen raportin, ja siinä olivat mukana seminaarisarjamme Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista sekä maahanmuuttajia tukevat Luetaan
yhdessä - ja Tehdään yhdessä -hankkeet. Jokainen hanke herätti mielenkiintoa ja sain niistä
paljon kyselyjä kahvitauoilla.
SANLin asema vahvistui UWESSA, sillä Marita Salo valittiin UWEN talouskomiteaan.
UWEN tili on edelleen Suomessa Liiton hoidettavana, mutta tili siirretään heti UWEN varsinaisen taloudenhoitajan kotimaahan Hollantiin, kun on saatu rekisteröityä sinne. Vuoden
2018 jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan yhdessä eurossa per kansallisen liiton jäsen.
Israelin Akateemisten Naisten jäsenhakemus siirrettiin UWEN sääntökomitealle, joka
tekee esityksensä joulukuuhun mennessä. Kukin maajärjestö voi sen jälkeen ottaa esitykseen kantaa. Lopullinen ehdotus käsitellään UWEN seuraavassa vuosikokouksessa, joka
järjstetään Graduate Women International, GWI:n satavuotisjuhlan yhteydessä Geneves-
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sä, Sveitsissä 24.7.2019. GWI:n edustajat esittelivät tulevaa juhlaa kokouksessa ja toivottivat
kaikki tervetulleiksi.
UWEN uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anne Negre (Ranska), jonka tunnemme väsymättömänä palkka-tasa-arvon puolustajana. Hän on UWEN Euoopan neuvostolle tehdyn kantelun
pääarkkitehti. Löydät tästä lisätietoja Liiton verkkosivuilta. Väistyvä pitkäaikainen puheenjohtaja Edith Lommerse (Hollanti) kiitti jäsenistöä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti menestystä kaikille
UWEN jäsenille niiden työssä. Tapaamme hänet varmasti jatkossakin UWEN tilaisuuksissa. Tulethan mukaan ensi kerralla sinäkin!

Coordinator of International Relations (CIR) Terhi Nieminen-Mäkynen
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Helsingin Akateemiset Naiset ry. käynnisti syyskautensa perinteisessä Uusien illassa
TUTUSTUMINEN UUSIIN AKATEEMISIIN sisariin soljui elokuisena iltana vilkkaan vapaamuotoisen keskustelun lomassa. Jäsenet kertoivat niin koulutuksesta kuin monipuolisista työurista.
Monitieteellinen seura luo koulutetuille naisille ainutlaatuiset mahdollisuudet verkostoitua uusillekin urille.
Vireä tapahtumatoiminta, tiedon jakaminen, naisen aseman, koulutuksen ja sivistyksen
edistäminen houkuttelevat yhä useammin osallistumaan yhdessä ja vaikuttamaan. Tuttavien
suositukset, vapaaehtoistoiminta ja sosiaalinen media ovat tuoneet Helsingin yhdistykseen kahden viime vuoden aikana jo yli 30 uutta jäsentä.

Puheenjohtaja Leea Paija esitteli yhdistyksemme toimintaa sekä pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten työn murrosta käsittelevän yhteisseminaarin ohjelmaa. Seminaari pidetään 10.
lokakuuta. Tervetuloa mukaan!

Satu Keiski-Toni
Yhdistysvinkki: Voisiko tällainen vuosittainen, uusille jäsenille tarjottava tutustumisilta sopia
myös teidän paikallisyhdistyksellenne?
14

2/2018

Tehdään yhdessä -hanke: Apua eläkeläisille ja kotoutumista maahanmuuttajille
VANTAAN AKATEEMISET NAISET aloitti tämän vuoden alussa pilottina Tehdään yhdessä
-hankkeen. Tarkoitus on edistää maahanmuuttajanaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa heitä työllistymään. Yllätykseksemme olemme saaneet mukaan myös muutamia maahanmuuttajamiehiä.
Hanke on tavallaan seurausta Luetaan yhdessä -toiminnasta. Siinä Akateemiset Naiset, jotka toimivat opettajina, tutustuivat
maahanmuuttajanaisiin ja havaitsivat, että heidän on todella vaikea työllistyä. Luetaan yhdessä -toiminta alkoi Länsi-Vantaalta, niin
myös Tehdään yhdessä. Toivomme, että Akateemisten Naisten yhdistykset eri puolilla Suomea tarttuisivat myös tähän hankkeeseen.
Se on työtä suvaitsevaisuuden ja naisten tasa-arvon hyväksi.
Olemme onnistuneet sikäli hyvin, että projektimme kautta
maahanmuuttajat ovat saaneet tilapäistä työtä ja pari henkilöä on
tätä kautta palkattu pysyvästikin. Palaute palvelusta ja suoritetusta
työstä on ollut hyvää. Haaste on löytää senioreita, jotka ovat valmiit
tarjoamaan työtä maahanmuuttajille ja opastamaan heitä. Otamme kaiken aikaa lisää maahanmuuttajia hankkeeseemme. Järjestimme heille keväällä kymmenen tunnin koulutuskurssin. Koulutusta jatketaan tänä syksynä.
Hankkeen nimi ”Tehdään yhdessä” kuvaa toimintaa, jossa molemmat osapuolet hyötyvät: palvelun ostaja saa apua ja maahanmuuttaja tutustuu syvemmin suomalaisuuteen ja
oppii keskustelemalla lisää suomenkieltä. Koska kyse ei ole koulutetuista siivoojista tai hoitajista, työnantaja toimii samalla opastajana. Tarjoamme maahanmuuttajia kevyisiin koti- ja
pihatöihin, esimerkiksi ikkunanpesuun, siivoukseen ja ruuanlaittoon tai vanhusten ulkoilutukseen ja asiointiavuksi sekä toipilaiden tueksi.
Palkka on 11 euroa tunti ja sivukulut. Palkoista voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen. Minimityöaika on 2 tuntia. Työntekijän voi ottaa yhdeksi kerraksi tai tehdä sopimuksen jatkuvasta työsuhteesta. Työnantaja tai hänen läheisensä maksaa palkan palkkaus.fi -ohjelman avulla, jolloin kaikki tarpeellinen hoituu yksinkertaisesti.
Vantaan Akateemiset Naiset hoitaa hankkeen koordinoinnin. Yhdistys ei hyödy hankkeesta taloudellisesti. Päinvastoin sen on hankittava rahaa koordinaattorin palkkaukseen.
Olemme saaneet projektille tukea Suomen Akateemisten Naisten Liiton Kyllikki Leinon Vanhainkotirahastolta sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä. Tehdään yhdessä -hankkeen
koordinaattorin Zana Kerveshin tavoittaa Coworking Myyr Yorkin toimistotiloista ma-pe 1015. Yhteyden saa myös sähköpostilla tehdaanyhdessa1@gmail.com. Projektilla on oma ohjausryhmä, jonka jäseniä myös me allekirjoittaneet olemme.

Raija Sollamo ja Marja Liisa Toivanen
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.
Ti 5.9. Leidilounas klo 12.00 Haukilahden Paviljongissa.
La 6.10. SANLIN vuosikokous Raumalla.
Ke 10.10. klo 15 - 18.30 Seminaari: Akateemiset naiset ja työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista
(Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6.krs). Ilmoittautuminen avataan pian.
Ke 17.10. Leidilounas klo 12.00 paikkana Tapiola Garden.
Ke 24.10. Eija Laine esittelee Liiton kansainvälisten asioiden strategian. Paikka ja aika tarkentuvat.
Ke 14.11. Leidilounas Isossa Omenassa. Paikka tarkentuu.
Seuraathan verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/
Löydät meidät myös Facebookista.
Heinolan Akateemiset Naiset ry.
Ma 3.9. klo 17 Heinolan kaupunginmuseon Asuja diplomaatin puolison vaatekaapista -kesänäyttely.
Näyttelyä esittelee jäsenemme museonjohtaja Terhi Pietiläinen.
La 10.11. klo 12 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ravintola Kestissä.
Muista syyskauden tapahtumista ilmoitetaan meilitse henkilökohtaisesti.
Löydät meidät myös Facebookista!
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNADSMÖTEN
Tors 13.9. kl.18.00 börjar kvällen med en genomgång av förslaget till nya stadgar för föreningen. Kl.
19.00 talar årets flyktingkvinna 2008 Emina Arnautovic under rubriken Kulturkrock - ett sätt att mötas.
Tis 23.10. kl.18.00 Professor Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära på statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet från år 2017.
Tors 22.11. kl. 18.00 föreningen höst- och valmöte med presentation av årets stipendiat, av föreningens festskrift (1927–2017) och av den förnyade hemsidan.
Mån 3.12. kl.18.00 Redaktör Stina Bäckström berättar om sina erfarenheter av kulturkollisioner som finlandssvensk i Sverige.
Alla månadsmöten hålls i Standertskjöld-salen på Majblomman (Sanitärgatan 4–6).
LITTERATURCIRKELN (Nya medlemmar välkomna, kontakt ahlforsgun(at)gmail.com)
Mån 20.8 kl. 13 ”Generalens dotter” av Emelie Enckell hos Gun Ahlfors
Fre 14.9 kl. 13 ”Mänskan är ett känsligt djur” av Rafael Donner hos Gunn Eriksson Luthergatan 14 A 4,
00100 Hfrs
Ons 10.10 kl. 13 ”Hugo 1918” av Sirpa Kähkönen hos Christine Ek-Kommonen Petersgatan 5A3, 00140
Hfrs
Tis 6.11 kl. 13 ”Förlåten” av Agnes Lidbeck hos Stina Lindell
Tors 13.12 kl. 13 ”Grymma april” av Ismail Kadare hos Maje Grönholm Svedmyrsvägen 2, 00950 Hfrs
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ASPASIA-gruppen diskuterar aktuella ämnen kl. 14.00-16.00 torsdag 11.10 och torsdag 29.11 i rum
101 på G18. Nya deltagare är välkomna. Kontaktperson är Eva Railo e.m.b.railo(at)gmail.com
SPRÅKKAFÉET för invandrare, som vill lära sig eller träna sin svenska, startar på Luckan tisdagen
den 11 september. Om du är intresserad av att delta som frivillig assistent några tisdagar (kl.17.0018.30) under terminen, kontakta då Nanne von Knorring marianne.vonknorring(at)welho.com
På Arbis ordnas LÄXHJÄLP för invandrare som går på någon av kurserna i svenska. Då gäller det att
kunna ställa upp på onsdagar (kl.12.30-14.00) under terminen. Kontakta Inger Wirén inger.wiren(at)
wippies.fi
Föreningens webbsida är www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi. Vi finns också på Facebook!
Helsingin Akateemiset Naiset ry.
Pe 28.9. klo 16.30 Vierailu taidemuseo Amos Rexiin (Mannerheimintie 22-24).
Ke 10.10. klo 15 - 18.30 Seminaari: Akateemiset naiset ja työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista (Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6.krs). Ilmoittautuminen avataan pian.
To 18.10. klo 16.30-18.30 Jäsenilta: Palvelumuotoilu - palvelujen tuotekehityksen taito (Kolmas linja 22 B, 4. krs).
Ma 5.11. 17.00 Yhdistyksen vuosikokous, jonka yhteydessä kuulemme kaksi alustusta. Ensiksi esitellään Työelämäverkosto Ompelusseura ja sitten yhdistyksemme tilaaman opinnäytetyön tutkimustulokset aiheesta Ikääntyneiden korkeasti koulutettujen naisten hyvinvointi.
Su 25.11. Jäsenilta. The Larks-yhtyeen konsertti Lennä oi aatos - suomalaisia naissäveltäjiä.
Ilmoittautumiset helsinginakateemisetnaiset(a)gmail.com
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 5.9. Jäsenilta. Vieraana yhdistyskummi YTM Helena Laaksonen Tampereelta.
Pe 21.9. Lukupiiri.
Ke 3.10. Jäsenilta.
Ke 7.11. Jäsenilta.
Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
Ke 19.9. klo 18.00 Tutustumme Hyvinkään uuteen sairaalaan. Sairaalan
johtaja Asko Saari kertoo toiminnoista ja esittelee tiloja.
Ke 10.10. klo 18.00 Tutkimusjohtaja Jukka Tuomi Aalto-yliopistosta kertoo 3D-tulostamisen lääketieteellisistä sovelluksista. Paikka: Ravintola Harlekiini. Avec.
Ke 7.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous. Paikka: Ravintola Harlekiini. Harlekiinin
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toimitusjohtaja Marja Partanen kertoo kattamisen uusista trendeistä.
Ti 18.12. menemme Mäntsälään tutustumaan Saaren kartanon Joulumaahan. Kulku omilla autoilla. Lähtö Hyvinkäältä klo 16.30.
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset Facebookista!
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Kajaanin yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla. Löydät Kajaanin Akatemiset Naiset myös Facebookista!
Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Tapahtumistamme tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.com/SANLKuopio/ Tervetuloa mukaan!
Lahden Akateemiset Naiset ry.

Ma 3.9. klo 17.30 Opastettu retki Kärkölän Huovilan puistoon. Lähtö Kansanopistolta klo 16.45
kimppakyydein. Mahdollisuus ostaa taimia.
Ma 1.10. klo 17.30 Vierailu Iskun tehtaalle (Mukkulankatu 19). Tapaaminen pääoven edessä.
Paikalla myös toimitusjohtaja Arto Tiitinen.
To 18.10. klo 9.30 Tutustuminen kaupunginteatterin kulisseihin (Kirkkokatu 14). Tapaaminen teatterin pääaulassa. Kierros kestää tunnin ja tämän jälkeen mahdollisuus yhteiseen kahvi- tai luonastilaisuuteen.
Ma 26.11. klo 17.30 Yhdistyksen vuosikokous ja sen yhteydessä Sote-koordinaattori Anu Lindfors
kertoo sote-uudistuksesta. Paikka on Päijät-Hämeen liiton tilat (Hämeenkatu 9).
Ma 10.12. klo 19 Teatteri Juko: Kauneimmat joululaulut (Rautatienkatu 13).
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Akateemiset Naiset
nykyään myös Facebookista!
Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Ti 11.9. Elokuvailta: Mielensäpahoittaja. Aika tarkentuu. Paikka: Kino Strand (Brahenkatu 5).
To 20.9. klo 13 Lounas ravintolassa The Kitchen (Raatimiehenkatu 18).
Ti 9.10. klo 18 KTM Marja Strid kertoo Tansanian koululaitoksesta Kuutinkulmassa (Valtakatu 23).
To 18.10. klo 13 Lounas, paikka sovitaan edellisellä kerralla.
Ti 13.11. klo 18 Tutustuminen 3D-tulostukseen maakuntakirjastossa (Valtakatu 47).
Ti 20.11. klo 13 Yhdistyksen työn murros -seminaari. Paikka: Etelä-Karjalan Osuuspankki, Marian Aukio.
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To 22.11. klo 13 Lounas, paikka sovitaan edellisellä kerralla.
Löydät meidät Facebookista!
Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.
Syyskuussa vietämme kehonhuoltopäivää hevosterapian keinoin. Aika tarkentuu.
Lokakuussa tutustumme urheilumiekkailuun.
Marraskuussa teemana on Naisyrittäjyys ja paikkana historiallinen Käpylä.
Joulukuussa tutustumme aiheeseen Matka väitöstilaisuuteen.
Lisätiedot tapahtumistamme saat Facebookista!
Oulun Akateemiset Naiset ry.
Ke 5.9. klo 11.30 Lounasleidit ravintola Perlassa (Löytynkatu 7).
Ma 17.9. klo 18.00 Luentoilta. Neuroradiologian dosentti Vesa Kiviniemi: Muistisairauksien syyt ja ehkäisy. Paikka: OYS Anestesiahallinnon neuvotteluhuone.
Ke 3.10. klo 18.00 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Aleksinkulmassa. Kokousesitelmän pitää FT Pauliina Louhi, Lukelta.
Ke 7.11. St. Peterburg Festival Ballet: Joutsenlampi, Madetojan salissa. Ilmoittautumiset pyydetty 31.8.
mennessä.
Ke 12.12. klo 18.00 illallinen Ravintola Istanbulissa. Lisätietoja myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/. Löydät meidät myös Facebookista!
Porin Akateemiset Naiset ry.
Su 9.9. klo 15.00 osallistumme Kävele Naiselle ammatti -tapahtumaan Kirjurinluodossa.
Ke 3.10. klo 17.30 Satakunnan Museon luentosarja: Maila Talvio ja hänen kuulu Satakuntasalinsa. Kokoontuminen museon kahvilassa klo 17.00.
Ti 30.10. Uusien jäsenten ilta Porin Lyseolla. Syksyn kirjauutuudet.
Ke 14.11. klo 17.30 Satakunnan Museon luentosarja: Elin Danielsson-Gambogi - emansipaatiota ja Italian valoa. Kokoontuminen museon kahvilassa klo 17.00.
Joulukuussa yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Tiedot tarkentuvat.
Lisätietoja lähempänä jäsenkirjeessä sekä yhdistyksemme Facebook-sivuilla.
Rauman Akateemiset Naiset ry.
Ke 12.9. klo 17.30 vietämme jäseniltaa Pohjois-Pohjanmaan museon johtajana aiemmin toimineen
Ilse Juntikan kodissa Raumalla osoitteessa Kuninkaankatu 58. Ilse kertoo meille kulttuurihistorioitsi-
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jan asiantuntemuksellaan Vanhan Rauman talostaan, sen entisöinnistä ja sisustamisesta. Ilm. Raijalle
pe 7.9. mennessä raija.banerjee(a)gmail.com tai puh. 040 542 0287.
La 6.10. on SANL:n vuosikokous ja Rauman Akateemisten Naisten 90-vuotisjuhla: Vuosikokous alkaa
klo 13.30 ja iltajuhla Ravintola Savilassa Vanhankirkonkatu 1 klo 19.00. Illalliskortin hinta 35 €. Ilmoittautumiset hoidetaan keskitetysti SANLin kautta.
Ti 27.11. klo 17.30 pidämme yhdistyksen vuosikokouksen ja vietämme perinteistä Kirjallista pikkujoulua Aila Neran kotona (Kuninkaankatu 52). Aloitamme glögillä ja juomme jouluiset kahvit vuosikokouksen jälkeen ennen Annelin kirjaesittelyä. Ilm. Annelille pe 23.11. mennessä anneli.naatanen(a)gmail.
com tai puh. 044 22389762.
Löydät meidät Facebookista!
Salon Akateemiset Naiset ry.
Ke 26.9. klo 17.30 Lehmirantaan tutustuminen, teemana hyvinvointi.
Ti 23.10. klo 17.30 Veturitalli: Nanna Suden näyttely (alustava).
Ke 21.11. klo 17.30 Yhdistyksen vuosikokous Uusi Kastun talon ravintolassa (alustava).
Ti 11.12. klo 17.30 Jouluglögit.
Lisätietoja syyskaudesta jäsenkirjeessä ja Facebookissa!
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Lokakuussa vierailemme yrityksessä Matosuo Design, joka tekee graafista suunnittelua ja kuvitusta.
Yrityksen omistaja Maria Atosuo toimii oppaanamme. www.matosuo.fi
Marraskuussa tutustumme toimitusjohtaja KTT Heidi Keson johdolla Empirokseen, jonka toimialan on
liikkeenjohdon konsultointi, markkinointiviestintä ja palvelumuotoilu. www.empiros.fi
Ohjelma tarkentuu pian.
Yhdistyksen verkkosivu on tampereenakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista!
Turun Akateemiset Naiset ry.
KUUKAUSIKOKOUKSET järjestetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.
Ti 4.9. klo 18.00 Panimoravintola Koulussa Virpi Hirvensalo kertoo villiyrteistä.
La 13.10. klo 17.00 yhdistyksen 90-vuotisjuhla Ravintola Juliniassa.
Ti 6.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous Trinitas-lääkärikeskuksessa. Tilaisuuden aluksi Mika Mulari
pitää esityksen. Kokouksessa sääntömääräiset asiat ja kunniapuheenjohtajan nimeäminen.
Ti 4.12. klo 18.00 Yhdistyksen joulujuhla pidetään Maarian pappilassa.
LUNCH LADIES -TILAISUUDET järjestetään joka kuun 3. tiistaina klo 12.30 Panimoravintola Koulussa
(Eerikinkatu 18). Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala ja Leeni Norrvik.
18.9. Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimitusjohtaja Satu Astala: ”Onko vuokra-asumisesta
tullut Turussa trendi?”
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Seuraavat Lunch ladies -tapaamiset järjestetään 16.10., 20.11. ja 18.12. Aiheita ei ole vielä ilmoitettu.
Tarkempi ohjelma julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/ Löydät meidät myös Facebookista!
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
To 13.9. klo 17.00 tutustuminen Laila Pullisen näyttelyyn Nissbackan veistospuistossa. Oppaana toimii Jean Ramsay. Tilaisuuden järjestäminen edellyttää, että osallistujia on vähintään 10.
To 20.9. klo 12.00 Lounastapaaminen (Ravintola Sapusca, Jönsaksentie 4).
Ke 10.10. klo 15.00-18.30 Työn murros -seminaari, Tekniskan salit (Eerikinkatu 2, 6 krs.).
To 25.10. klo 18.00 Veronica Kalhourin esitelmä kunniaväkivallasta, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ke 14.11. klo 19.00 Musta Saara, Kansallisteatteri.
Ma 26.11. klo 12.00 Lounastapaaminen (Tikkurilan Lysti, Vernissakatu 3)
Marraskuussa Synagoga -vierailu, tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Joulukuussa joulukonsertti, tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home Löydät
Vantaan Akateemiset Naiset myös Facebookista!
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ons 26.9. Vi deltar i Svenska Kvinnoförbundets utbildning i härskartekniker i Åbo. Tid och plats: kl.
18-21 på Kåren, Argentinasalen (Tavastgatan 22, Åbo). Anmäl dig senast 20.9.
Tors 11.10. SANL-FKAF finansierad föreläsning/diskussion: ”Kvantdatorer, robotar och arbetets framtid”. Föreläsare är Cristina Andersson, känd expert på digitalisering och robotik. Plats: Åbo Svenska
Arbetarinstitut. Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen (Kaskisgatan 5, 20700 Åbo), kl 18.00 - 20.00.
Tis 13.11. Marianne Sigfrids berättar om ”Min indiska flicka”, om sitt fadderbarn, som går i college,
och hennes familj och sin övriga aktivitet i slummen i Indien. ÅA:S huvudbyggnad kl 18.30.
Ons 12.12. Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. kallar samtliga medlemmar till valmöte onsdag 12
december 2018 kl. 18.30 i kafferummet i Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och stadgeändringar. Efter mötet blir det julfest med franskt
tema.
Mera information på vår hemsida: http://www.kvakaboland.com/ och på Facebook: Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
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Marja Paavilainen in memoriam
(26.3.1937 - 28.4.2018)

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLITUSNEUVOS JA huomattava vantaalainen vaikuttaja
varatuomari Marja Paavilainen siirtyi ajasta ikuisuuteen vaikean sairauden uuvuttamana
81 vuoden ikäisenä 28.4.2018. Hän oli omaa sukuaan Pätilä ja oli syntynyt Ruokolahdella
26.3.1937. Sieltä perhe muutti vuonna 1946, ensin Pirkkalaan ja sitten Säynätsaloon.
Marja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1957 Jyväskylän Tyttölyseosta ja valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 30.5.1964. Lakinaisen ura alkoi Parkanon
sairausvakuutustoimiston johtajana 1965. Vuonna 1971 hän siirtyi kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimiston maalaiskuntaosaston lakimieheksi ja apulaisosastopäälliköksi.
Apulaisosastopäällikön työ jatkui kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimiston I osastossa 1974-1987. Sen jälkeen eli vuonna 1988 hän siirtyi valtiovarainministeriöön neuvottelevaksi virkamieheksi, ensin järjestelyosastolle, sitten hallinnon kehittämisosastolle.
Sieltä hän siirtyi henkilöstöosastolle ja toimi siellä neuvottelevana virkamiehenä ja hallitusneuvoksena aina eläkkeelle jäämiseensä asti 31.3.2000.
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Marjan luottamustoimia oli runsaasti. Poimin niistä vain joitakin tähän. Hän
oli Parkanon kunnanvaltuuston jäsen 1969-1971, Parkanon kunnan koululautakunnan ja koulusuunnittelutoimikunnan puheenjohtaja 1969-1971 sekä Parkanon
kunnanhallituksen jäsen 1971-1972. Hän toimi parlamentaarisen työllisyyslainsäädäntökomitean sihteerinä 1977-1980, Vantaan kaupunginvaltuuston jäsenenä
1985-1992 ja muun muassa Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen hallintovaliokunnan jäsenenä 1986-1998 sekä valtion tasa-arvotoimikunnan jäsenenä 19891991. Vuosina 1994-2001 hän toimi valtion eläkeneuvottelukunnan puheenjohtajana ja valtiokonttorin johtokunnan varapuheenjohtajana 1994-2000. Hän oli myös
Medivire Työterveyspalvelut OY:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 1995 alkaen. Vantaalla hänellä oli myös kirkollisia luottamustehtäviä. Hän toimi ainakin yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä ja Diakoniasäätiö Foiben hallituksessa.
Minervassa haluamme julkaista hänen nekrologinsa sen vuoksi, että hän oli
Vantaan Akateemisten Naisten perustajajäseniä. Hän oli Vantaan yhdistyksen hallituksen jäsen 2000-2008. Usein hänet valittiin kevät- tai syyskokouksen puheenjohtajaksi. Hänen toimiessaan Suomen Akateemisten Naisten Liiton tasa-arvokomitean puheenjohtajana laadittiin Liiton ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma. Hän oli
kantavia voimia, kun Suomen Akateemisten Naisten Liitto antoi lausuntonsa uudesta yliopistolaista. Hänen asiantuntemuksellaan kiinnitimme voimakkaasti huomiota siihen, miten laki vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon. Tasa-arvovaikutusten
arviointi puuttui tuolloin vielä kokonaan laista. Lukuisiin muihinkin kohtiin meillä
oli huomautettavaa. Hälytimme myös muut tasa-arvosta huolestuneet tahot yhtymään kannanottoihimme.
Elämänsä viimeisinä vuosina Marja oli Vantaan Akateemisten Naisten kirjallisuuspiirin keskeisiä hahmoja. Hän luki paljon. Hän oli terävä analysoija ja loistava
keskustelija. Kirjallisuuspiirin jäsenet kaipaavat häntä kovasti.
Vantaan Akateemiset Naiset kunnioittavat Marjan muistoa ja elämäntyötä ja
tuntevat syvää kiitollisuutta kaikesta siitä, mitä hänen kauttaan saimme elämäämme. Yhdymme hänen puolisonsa, kolmen lapsensa ja kuuden lapsenlapsensa suruun ja kaipaukseen.

Raija Sollamo
Vantaan Akateemisten Naisten pj.
Kirjallisuuspiirin jäsen
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