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Puheenjohtaja  Kirsi Jokikokko
Kuva Tunnin Kuva Oulu

Hyvät Akateemiset Naiset, 

LIITON 97. TOIMINTAVUOSI ON käynnistynyt aktiivisesti. Maahan-
muuttotyötä tekevään Auroras-verkostoomme on rekrytoitu uusi 
hankepäällikkö Eve Silvennoinen ja Luetaan yhdessä -verkostoon 
uusi projektityöntekijä Emmi Juutilainen. Tervetuloa! Useimmat pai-
kallisyhdistykset ovat jo pitäneet vuoden ensimmäiset jäsentapaa-
misensa, ja uudet hallitukset, mukaan lukien Liiton keskushallitus 
ovat järjestäytyneet. Viime vuonna käynnistynyt Liiton rahoittama 
Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista -seminaarisarja jatkuu 
vielä tänäkin vuonna monella paikkakunnalla. On ollut ilo huomata, 
että lähes kaikki paikallisyhdistykset ovat halunneet olla mukana 
seminaarisarjan toteuttamisessa. Aihe on äärimmäisen tärkeä, sillä 
se koskettaa kaikkia - niin meitä työelämässä vielä mukana olevia 
kuin uusia digitaitoja opettelemaan joutuvia eläkeläisiäkin. Semi-
naarin järjestäminen antaa myös itse paikallisyhdistykselle hienon 
mahdollisuuden käydä dialogia työelämän ja yhteiskunnan muu-
toksesta paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Akateemisten Naisten maailmanjärjestö Graduate Women In-
ternational, GWI juhlii tänä vuonna sadatta toimintavuottaan. Juh-
lavuosi huipentuu heinäkuun loppupuolella Genevessä, Sveitsis-
sä pidettävään triennaaliin. Vaikka emme enää Liittona olekaan 
GWI:n jäsen, voimme kuitenkin ylpeänä kertoa olevamme osa kan-
sainvälisen järjestön historiaa, ja jokainen Akateeminen Nainen voi 
edelleen liittyä GWI:hin henkilöjäsenenä. Euroopan kattojärjestöm-
me University Women Europe osallistuu myös GWI:n juhlallisuuk-
siin järjestämällä oman vuosittaisen kokouksensa GWI:n triennaa-
lin yhteydessä. Pyrimme lähettämään oman Liitomme edustajan 
UWEN kokoukseen, mikäli osallistumiskulut eivät nouse suhteet-
toman suuriksi.

Vuosi 2019 on myös Suomessa juhlavuosi, sillä tasa-arvon 
puolesta taistelleen naisen Minna Canthin syntymästä tulee tänä 

jatkuu seuraavalla sivulla
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vuonna kuluneeksi 175 vuotta. Ympäri Suo-
mea järjestetään paljon tapahtumia Minna 
Canthin kunniaksi. Toivottavasti te hyvät Aka-
teemiset Naiset pystytte osallistumaan näi-
hin tapahtumiin. Vaikka tasa-arvoasiat ovat 
maassamme menneet paljon eteenpäin 175 
vuoden aikana, on meillä tasa-arvon puoles-
tapuhujilla vielä paljon tehtävää. Yhtenä vai-
kuttamiskeinona Liittomme on ollut muka-
na laatimassa Naisjärjestöjen Keskusliiton 
(NJKL). Liiton omat hallitusohjelmatavoitteet 
keskittyvät koulutuksen ja työelämän tasa-
arvokysymyksiin, ja esittelemme ne yhdes-
sä Liiton toimitusjohtajan Susanna Sulkusen 
kanssa eduskunnan naisverkostolle helmi-
kuussa. 

Tämä vuosi on myös vaalivuosi, huhti-
kuussa järjestetään eduskuntavaalit ja tou-
kokuussa eurovaalit. Liiton pyrkimyksenä 
on edistää politiikan tasa-arvoa viestintä-
kampanjalla. Tämän kampanjan tavoitteena 
on lisätä naiskansanedustajien ja erityises-
ti maahanmuuttajataustaisten naiskansan-
edustajien määrää nykyisestä, sekä naisten 
osuutta Euroopan parlamentissa. Hyvät Aka-
teemiset Naiset, muistakaa äänestää naista!

Syksyn keskeinen tapahtuma on Itämeren 
seminaari, jonka Liitto järjestää 12.102.2019 
Tiedekeskus Heurekassa. Kutsumme semi-
naariin osallistujia sisarjärjestöistämme Islan-
nista, Liettuasta, Norjasta, Ruotsista, Venä-
jältä ja Virosta. Seminaarin suunnittelu on jo 
käynnistynyt yhteistyössä muiden maajärjes-
töjen kanssa, ja ohjelmasta tiedotetaan heti, 
kun se on vahvistettu. Varatkaapa kalenteriin-
ne viikonloppu 11. – 13.10.2019 kansainväli-
seen verkostoitumis- ja vaikuttamistyöhön!

Olen Liiton uutena puheenjohtajana 
erittäin innostunut toimimaan järjestömme ja 
jäsenistömme hyväksi. Toivon tapaavani teis-
tä mahdollisimman monia ja haluaisin myös 
käydä vierailuilla paikallisyhdistyksissä eri 
puolilla Suomea. Olkaapa tästä yhteydessä 
minuun. Lopuksi mielessäni on Sankaritari-
noita tytöille -kirjasta lukemani Minna Cant-
hin motto: Kaikkea muuta, kunhan ei vaan 
nukkuvaa, puolikuollutta elämää! Tätä halu-
an toteuttaa ainakin seuraavat kolme vuotta 
toimiessani Liiton puheenjohtajana. Toteutta-
kaamme se yhdessä!

Kirsi Jokikokko
kirsi.jokikokko(a)gmail.com
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Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä

Minusta Liittomme ja paikallisyhdistystemme 
toiminta on hyvin monipuolista ja pyrin omalta 
osaltani viemään asioita eteenpäin, niin että 
myös tulevaisuudessa meillä olisi elinvoimai-
sia paikallisyhdistyksiä eri puolilla Suomea. 
Haluan myös olla mukana mahdollistamas-
sa kansainvälisen toimintamme kehittymistä, 
koska kansainväliselle  yhteistyölle naisjär-
jestöjen välillä on aina tarvetta. 

Mikä on mielestäsi naisjärjestön tehtävä 
nyky-Suomessa?

Vaikka moneen muuhun maahan verrattuna 
Suomessa on asiat paremmin, ei sukupuol 
ten välinen tasa-arvo ole täälläkään  vielä 
sillä tasolla, että voisimme sanoa saavutta-
neemme jo kaiken. Päinvastoin, tilastot näyt-
tävät, että Suomessa tasa-arvossa on otettu 
jopa askelia taaksepäin. Enemmistö poliitti-
sista päättäjistä on miehiä, pääosa pörssiyri-
tysten johtajista on miehiä, palkkatasa-arvo 
junnaa jo neljättä vuosikymmentä paikallaan 
ja eläkeikäisten köyhyys naisistuu. Kun Suo-
meen laadittiin tasa-arvolaki vuonna 1986, il-
meisesti koettiin, että tasa-arvo on valmis. 
Lain valvontaan ei kuitenkaan ole varattu riit-
tävästi resursseja, minkä huomaa tasa-arvo-
valtuutetun työssä.

Toinen valitettava suuntaus on se, että 
koulutuksesta on viime aíkoina leikattu pal-
jon. Toki nämä leikkaukset ovat heikentäneet 
myös poikien asemaa, varsinkin ammatilli-
sessa koulutuksessa, mutta koulutustusleik-
kaukset koskettavat myös tyttöjä. Samoin 
jos verrataan, mihin yliopistotutkinnolla työ-
elämässä pääsee, niin vähemmän koulutetut 
miehet menevät kirkkaasti meidän akatee-
misten naisten ohi. 

Kuva: Maria Kämäri

Lämpimät onnittelut, Kirsi! Sinut valit-
tiin lokakuussa 2018 yksimielisesti Liiton 
seuraavaksi puheenjohtajaksi. Miksi hait 
tätä paikkaa?

Kiitos Susanna ja kiitos myös kaikille paikal-
lisyhdistyksille luottamuksesta. Voisi sanoa, 
että olen kasvanut tähän tehtävään. Liityin 
Oulun paikallisyhdistyksen jäseneksi vuonna 
2014 ja minut valittiin tuolloin suoraan yhdis-
tyksemme puheenjohtajaksi. Minua kiinnosti 
myös järjestömme kansallinen toiminta, min-
kä vuoksi hain ja pääsin Liiton keskushallituk-
seen vuonna 2016. Aktiivisen otteeni vuok-
si vastuutani lisättiin hiljalleen ja toimittuani 
muutaman vuoden Liiton ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana puheenjohtajan pesti tun-
tui luontevalta askeleelta. 

Olen aina ollut sitä mieltä, että harras-
tustoiminnasta saa eniten irti jos myös itse 
haluaa panostaa siihen. Siksi olen pyrkinyt 
olemaan aktiivinen myös Akateemisissa Nai-
sissa, koska samalla olen päässyt mukaan 
mielenkiintoiseen toimintaan ja koen, että 
tässä järjestössä on myös mahdollisuuksia 
vaikuttaa asioihin, jos vain haluaa. 
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Uskon, että naisjärjestöjen ensisijai-
nen tehtävä on edistää tasa-arvoa. Tämä-
hän on myös meidän oman Liittomme ta-
voite koulutuksen ja sen yhteiskunnallisen 
arvostuksen edistämisen lisäksi. 

Naisjärjestöjen ja naisverkostojen 
avulla pystytätään paremmin nostamaan 
tärkeitä asioita esille julkisessa keskustelus-
sa. Harva yksin pystyy asioita lobbaamaan. 
Naisjärjestöjen tulisikin siksi aktiivisesti pyr-
kiä vaikuttamaan polittiseen päätöksente-
koon, jotta yhteiskunta muuttuisi tasa-ar-
voisemmaksi ja koulutukseen alettaisiin 
satsaamaan jatkuvien leikkausten sijaan. 

Mielestäni naisjärjestöjen tulee kantaa 
myös vastuuta siitä, että meillä säilyy tiet-
ty sivistyksen taso. Suomen kaltaisella pie-
nellä maalla ei ole varaa antaa esimerkiksi 
julkisen keskustelukulttuurin rapautua. Si-
vistystä ja koulutusta tarvitaan myös, jot-
ta meillä jatkossakin olisi mahdollisuuksia 
kansainvälisiin menestystarinoihin. ja mie-
lellään niin, että niitä menestystarinoita teh-

täisiin täältä käsin eikä siten, että annamme 
huippulupaustemme valua ulkomaille.

Millaisia terveisiä lähetät paikallisyhdis-
tyksillemme?

Toivoisin, että mahdollisimman moni paikal-
lisyhdistys kutsuisi minut kylään. Haluan tu-
tustua jäsenistöömme ja haluan kuulla, mil-
laisia toiveita ja huolenaiheita yhdistyksillä 
on. Paikallisyhdistykset ovat järjestömme sy-
dän, ja haluan tehdä yhteistyötä niiden kans-
sa. 

Toivon myös, että kaikki pakallisyhdis-
tykset osallistuvat aktiivisesti Liiton toimin-
taan ja vakuttavat toimintaamme esimerkiksi 
Liiton toimikunnissa. Tehdään yhdessä työtä 
viihtymisen, verkostoitumisen ja vaikuttami-
seen eteen. Liitto ei ole yhdistyksistä erillinen 
kokonaisuus, kuten usein ajatellaan, vaan 
Liiton muodostavat paikallisyhdistykset yh-
dessä. Yhdessä olemme enemmän!

Susanna Sulkunen

Haluatko kehittää tai tunnetko jonkun, joka 
haluaa kehittää suomen kielen keskustelu-
taitoaan työelämän vaatimuksiin pääkau-
punkiseudulla?

Suomen Akateemisten Naisten Lii-
ton hallinnoiman Auroras-verkoston uu-
det keskusteluryhmät aloittavat toimintansa 
maaliskuussa 2019. Niiden tavoitteena on 
kehittää Suomeen muuttaneiden koulutet-

tujen naisten keskustelutaitoa ja lisätä tie-
toutta Suomen työelämästä.

Suomenkielisen hakemuslomak-
keen voi täyttää Aurorasin verkkosivuilla 
10.2.2019 mennessä. Käsittelemme hake-
mukset sen jälkeen ja ilmoitamme kaikille 
hakijoille. 

Auroras-verkosto rohkaisee Suomessa asu-
via ulkomaalaisia koulutettuja naisia käyttä-
mään ja kehittämään suomen kielen taitoa 
ammattikäyttöön sekä tukee heitä verkostoi-
tumaan suomalaisten naisten kanssa ja in-
tegroitumaan paremmin yhteiskuntaan. www.
auroras.fi
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Liiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023 
esiteltiin eduskunnan naisverkostolle

LIITON PUHEENJOHTAJA KIRSI JOKIKOKKO ja toimitusjohtaja Susanna Sulkunen saivat kut-
sun eduskunnan naisverkoston Pyöreän pöydän keskusteluun 7.2.2019. Keskusteluun oli 
Liiton lisäksi kutsuttu Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL), poliittisten naisjärjestöjen kattojär-
jestö Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKISin sekä maahanmuuttajajärjestöjen Monika-Naiset 
liitto ry:n edustajat. Nämä kaikki kolme kattojärjestöä ovat Suomen Akateemisten Naisten Lii-
ton entuudestaan tuttuja yhteistyökumppaneita. Järjestöedustajien lisäksi paikalla oli kaikkien 
eduskuntapuolueiden edustajat.  

Tapaamisessa käytiin läpi järjestöjen 
hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2019 - 
2023. Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 
14. huhtikuuta, joten ajoitus keskustelutilai-
suuden järjestämiselle oli oivallinen. Katto-
järjestöjen haasteena on edustaa koko jä-
senistöään, jonka poliittiset mielipiteet ja 
tavoitteet ovat usein keskenään hyvin eri-
laisia. Liiton hallitusohjelmatavoitteissa kes-
kityttiin tällä kertaa koulutuksen ja työelä-
män sukupuolen mukaisen eriytymisen eli 
segregaation purkutyöhön sekä palkkatasa-
arvon ja kotoutumisen tasa-arvon toteutta-
miseen. Liitto on ollut mukana laatimassa 
myös Etnisten suhteiden neuvotteukunnan 
ja NJKL:n hallitusohjelmatavoitteita. Voit tu-
tustua Liiton tavoitteisiin tarkemmin verkko-
sivuillamme. 

Hallitusohjelmatavoitteiden lisäksi tilai-
suudessa keskusteltiin siitä, miten tärkeää 
olisi saada lisää naisia poliittisiksi päättäjik-
si. Viime eduskuntavaaleissa naiskansan-
edustajien määrä laski. Tämänhetkises-
sä eduskunnassa ei myöskään ole yhtään 
maahanmuuttajanaista. Eduskuntavaalitut-
kimuksen mukaan naiset äänestävät mel-
ko tasapuolisesti nais- ja miesehdokkaita, 
kun taas miesten selvä enemmistö äänestää 
omaa sukupuoltaan olevaa ehdokasta. Sik-
si on erityisen tärkeää, että me Akateemi-
set Naiset yhdistämme voimamme ja ää-
nestämme kaikki kevään vaaleissa naisia. 
Näin varmistamme yhdessä, että kansalais-
ten tasa-arvoinen edustus toteutuu poliitti-
sessa päätöksenteossa.



6

1/2019

Liiton toimikunnat ja komiteat 2019

Liiton toimikunnat ja komiteat on nimetty vuodelle 2019. Jäsentoimikunnassa ja hoitokunnassa 
on edelleen tilaa. Mikäli olet kiinnostunut yhdistystoiminnan tai Liiton talouden kehittämisestä, 
ota yhteyttä Liiton toimitusjohtajaan sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi.

Jäsentoimikunta
Pj. Helena Immonen (Vantaa), Leena Hagman (Espoo-Kauniainen), Marketta Holopainen 
(Lappeenranta), Mirja Hurri (Huittinen), Eira Juntti (Tampere), Leea Paija (Helsinki) ja Annica 
Söderström (Helsingfors).

Kansainvälisten asioiden komitea
Pj. Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen), Noora Arajärvi (Tampere), Sevinj Alizada (Espoo-Kauni-
ainen), Minna Komulainen (Kajaani), Jaana Kuusipalo (Tampere), Christina Lindell (Helsing-
fors), Marjatta Rantala (Turku), Kate Runeberg (Helsingfors), Arja Ryhänen (Vantaa), Ilona Si-
doroff (Lappeenranta), Elina Tuomarila (Salo), Anne Turunen (Helsinki). Komitean sihteerinä 
toimii vuoden 2019 Liiton toimitusjohtaja.

Auroras-verkoston ohjausryhmä
Pj. Olga Silfver (Helsingin kaupungin Kyky II -hanke), Mirza Antunes (pk-seudun Auroras), 
Ivanka Capova (Vaasan Auroras), Virve Obolgogian (pk-seudun Auroras), Eriikka Oinonen 
(Tampereen Auroras), Eila Puhakka (Turun Auroras), Jenni Tolonen (Sateenkaari Koto ry.) ja 
Armi Westin (SANL. Espoo-Kauniainen) Ohjausryhmän sihteerinä toimii Auroras-verkoston 
hankepäällikkö Eve Silvennoinen.

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä
Pj. Terhi Nieminen-Mäkynen (SANL, Vantaa), Elise Hiidenuhma-Kivelä (Zonta international), 
Tuire Kajasvirta (Kotkan Ly-toiminta), Pirkko Matkaselkä (Vantaan kaupunki), Ulla Salonen 
(Zonta international), Anna Nylund (Eiran aikuislukio), Veronica Kalhori (SANL, Espoo-Kauni-
ainen), Virve Vainio (Kuopion Ly-toiminta), Eeva Visala (Lappeenrannan Ly-toiminta), Varpu 
Tarna (työ- ja elinkeinoministeriö). Ohjausryhmän sihteerinä toimii Luetaan yhdessä -verkos-
ton työntekijät.

Työvaliokunta (henkilöstöasiat)
Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Marketta Holopainen (Lappeenranta), Terhi Nieminen-Mäkynen 
(Vantaa) ja Merja Nurmi (Tampere).

Vanhainkotirahaston hoitokunta
Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Satu Keiski-Toni (Helsinki), Christina Lindell (Helsingfors), Merja 
Nurmi (Tampere), Jutta Peura (Vantaa) ja Armi Westin (Espoo-Kauniainen). Hoitokunnan sih-
teerinä toimii Liiton toimitusjohtaja.
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CIRRIN PALSTA

HAASTATTELIN MUUTAMA VUOSI sitten Or-
ganisaatioelämää-kirjaani kansainvälistä vai-
kuttamistyötä tekevää asiantuntijaa. Hän 
korosti, että hyvä vuorovaikutus on kansain-
välisen toiminnan ytimessä. Yhteistyö sujuu, 
kun vastuut ja rajat ovat selvät ja tavoitellaan 
yhteistä hyvää. Ja kun tehdään yhdessä ja 
tosissaan töitä yhteisen tavoitteen eteen. Ku-
kaan ei voi toimia yksin, irrallaan muista, sil-
lä yhteinen näkemys antaa tekemiselle suun-
nan. 

Periaatteet sopivat hyvin Liiton kansain-
välisen komiteankin työhön. Haetaan vaikut-
tamisen paikkoja, ollaan aktiivisia, tehdään 
yhdessä. Ei jäädä kansainvälisen yhteistyön 
reunamille vaan vahvistetaan rooliamme 
Akateemisten Naisten tavoitteiden mukaises-
ti. Siihen on monia mahdollisuuksia tänäkin 
vuonna kansainvälisen komitean työn lisäksi:  

International Helvi Sipilä Seminar jär-
jestetään tänäkin vuonna New Yorkissa YK:n 
vuosittaisen naisten asemaa käsittelevän 
toimikunnan kokouksen yhteydessä. Semi-
naarin aihe on MY BODY IS MINE - how free 
contraception is linked to empowerment and 
education. Seminaari on Suomen pysyvän 
YK-edustuston tiloissa 14.3.2019 klo 10 – 
11.15 paikallista aikaa ja se striimataan ja tal-
lennetaan, joten voit katsoa sen joko suora-
na tai oman aikataulusi mukaisesti. Puhujina 
Suomesta Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja 

Marjo Lyyra ja Helsingin kaupungin apulais-
pormestari Sanna Vesikansa, joten kiinnosta-
via suomalaisiakin esimerkkejä on tiedossa! 

Seuraava eurooppalaisen kattojärjestön 
UWEN (University Women of Europe) maa-
järjestöjen Meet and Greet -tapahtuma jär-
jestetään 17. – 19.5.2019 Dundeessa, Skot-
lannissa.Ilmoittautua voi jo nyt. 

Akateemisten Naisten maailmanjärjes-
tö Graduate Women International, GWI juh-
listaa satavuotista taivaltaan 25. – 28.7.2019 
Genevessä, Sveitsissä järjestettävässä tri-
ennaalissa. Early bird -ilmoittautuminen on 
käynnissä. 

Liitto järjestää lauantaina 12.10.2019 
Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla Itämeren 
seminaarin, joka kuuluu KANN-verkoston 
(Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk) 
pohjoismaisen yhteistyön piiriin. Mukaan 
on kutsuttu Islannin, Liettuan, Norjan, Ruot-
sin, Venäjän ja Viron maajärjestöt ja päätee-
ma on koulutuksen ja työelämän segregaati-
on lieventäminen. Ohjelmaa on luvassa koko 
viikonlopulle 11.-13.10.2019. Laita ajankohta  
kalenteriisi jo nyt!  

Osallistuminen seminaareihin ei ole ai-
noa tapa vaikuttaa. Akateemisten Naisten 
paikallisyhdistykset ovat mukana kansainvä-
lisessä yhteistyössä omien suunnitelmiensa 
mukaisesti. Sinä voit ehdottaa kansainvälis-
ten asioiden komitealle käytännön toimenpi-
teitä ja missä olet itse valmis olemaan mu-
kana. Tehdään yhdessä vaikuttamisesta 
voimavara ja innostuksen lähde!   

CIR Sari Kuusela
sari.kuusela(a)nodus.fi

Sari Kuusela on yhteiskuntatieteiden tohto-
ri, KL ja tietokirjailija Espoosta, jonka työko-
kemus ulottuu liiketoiminnan ja henkilöstön 
johtamisesta osaamisen kehittämiseen ja 
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muutosten toteuttamiseen. Hän aloitti Akateemisten Naisten keskushallituksen jäsenenä ja 
kansainvälisten asioiden CIRrinä (Coordinator of International Relations) tämän vuoden alus-
ta. Sari pitää yhteiskunnallista vaikuttamista tärkeänä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja rikkaute-
na ja on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä ihmisten välillä ja vallan näyttämöillä tapahtuu. Uusia 
blogeja voi lukea viikoittain www.solmukohtia.fi.     

Liiton kansainvälisen strategian keskiössä ovat korkeakoulutetut naiset ja opiskelevat tytöt 
sekä heidän oikeutensa. Toiminnan kärki kohdistuu kumppanuuksien kautta naisiin ja tyttöihin 
maissa, joissa koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa on edelleen suuria ongelmia. Vaikutta-
mistyössä keskitytään 2. ja 3. asteen koulutukseen, ja yhteistyötä tehdään myös peruskoulu-
tusta edistävien järjestöjen kanssa. Suomessa panostetaan maahanmuuttajanaisten koulut-
tautumisen ja työllistymisen edistämiseen.

Kaksi sukupolvea Turun Akateemisia Naisia

LIITYIN TURUN AKATEEMISIIN NAISIIN heti 
valmistuttuani hammaslääketieteen lisensi-
aatiksi vuonna 1984. Äitini Maili Antila (ku-
vassa oikealla) oli ollut jo pitkään yhdistyksen 
jäsen 1950-60-luvulta lähtien ja oli viihtynyt 
toiminnassa mukana. Äitini oli sukupolvea, 
jolle yhdistystoiminta ja yhdistyksiin kuulu-
minen oli itsestään selvää ja osa sosiaalista 
verkostoa. Lukuisat yhdistykset ja niiden toi-
mintaan osallistuminen, tutustuminen mielen-
kiintoisiin kohteisiin ja aiheisiin, sekä  ystä-
vien tapaaminen olivat äidilleni hyvin tärkeitä. 
Ihan viimeiseen asti yli 90-vuotiaana, kulke-
misen ollessa jo huonoa, hän halusi sitkeästi 
lähteä Turun Akateemisten Naisten tapahtu-
miin mukaan. 

Vielä opiskellessani äitini pohjusti jo mi-
nua mukaan Akateemisten Naisten toimin-
taan ja heti, kun se oli mahdollista  lähdin hä-
nen kanssaan ensimmäiseen kokoukseen. 
Kuljimme yhdessä kokouksiin ja pikkuhiljaa 
tutustuin muihin yhdistyksen jäseniin. Minut 
värvättiin jo pian yhdistyksen kahviemännäk-
si, tarkoituksena järjestää tarvittaessa kahvi-
tus kokouksiin. Kokoukset pidettiin alkuaikoi-

na Turun Yliopistolla. Myöhemmin kytkökset 
yliopistoon ovat etääntyneet, osittain siksi, 
että yliopisto alkoi periä vuokraa tiloistaan. 
Aktiivisissa toimijoissamme ei ole myöskään 
enää pitkään aikaan ollut yliopistolla työsken-
televiä. Ehkä tulevaisuudessa löydämme uu-
denlaisen tavan toimia lähemmässä yhtey-
dessä yliopiston kanssa.
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Näiden vuosikymmenien aikana olen nähnyt yhdistyksen muuttuvan ajan mukana. Olen 
huomannut, että  jokainen puheenjohtaja omalla persoonallaan jättää yhdistyksen toiminta-
historiaan oman kädenjälkensä. Yhdistyksen olemus ja toiminta ovat aina olleet puheenjoh-
tajansa näköisiä. Vuosien varrella on jäsenten runsas osallistuminen toimintaan vähentynyt 
pikkuhiljaa jäsenistön ikääntyessä. Toisaalta on mukaan tullut uudenlaista toimintaa, joka on 
houkutellut uusia jäseniä.

Yhdistyksen kahviemännän tehtävä johdatti minut jossain vaiheessa mukaan hallituk-
sen kokouksiin.  Sain ulkopuolisena seurata hallituksen työskentelyä ja luonnollisena jatku-
mona minut valittiin yhdistyksen hallitukseen vuonna 2004, aluksi yhdeksi vuodeksi hallituk-
sesta eronneen jäsenen tilalle. Toimin hallituksen jäsenenä sen jälkeen kaksi kautta ja yhden 
välivuoden jälkeen minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Olen viime vuoden vaihtees-
sa jättänyt puheenjohtajan tehtävän ja siirtynyt rivijäseneksi nauttimaan muiden järjestämästä 
ohjelmasta. 

Näiden vuosikymmenten aikana olen saanut tutustua moniin ihmisiin, saanut monia ys-
täviä, kuullut monista kiinnostavista aiheista ja tutustunut moniin mielenkiintoisiin kohteisiin. 
Olen ikuisesti kiitollinen äidilleni, joka johdatti minut mukaan Akateemisten Naisten toimintaan. 
Toivon Turun yhdistykselle sekä myös Suomen Akateemisten Naisten Liitolle vireitä toiminta-
vuosia tästäkin eteenpäin! 

Teksti ja kuvat:
Päivi Antila
Turun Akateemiset Naiset ry.
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Kunnianosoitus Vantaan yhdistyksen puheen-
johtajalle emeritaprofessori Raija Sollamolle

VANTAAN AKATEEMISTEN NAISTEN pu-
heenjohtaja emeritaprofessori TT, FL Raija 
Sollamon (s. 1942) muotokuva paljastettiin 
3.12.2018 Helsingin yliopistolla. Kuvan on 
maalannut nuori taiteilija Ninni Heldt. Raija 
itse oli halunnut nuoren naisen maalaamaan 
muotokuvansa ja näin tukea nuorta naista 
tämän uran alkutaipaleella.

Professori Sollamo on kansainvälisesti 
arvostettu Septuagintan tutkija, jonka toise-
na erikoisalana ovat Qumranin tekstit. Raija 
Sollamon ura on ollut pitkä ja täynnä koke-
muksia siitä, millaisya on olla ensimmäinen 
nainen tehtävässään. Kun Raijan muotoku-
va nyt ripustettiin Helsingin yliopiston teolo-
gisen tiedekunnan seinälle, oli hän jälleen 
kerran ensimmäinen nainen, joka sai kuvan-
sa miesten rinnalle. Tästä me Akateemiset 
Naiset voimme olla hyvin ylpeitä.

Vuosien varrella Raija on saanut lukui-
sia tunnustuksia ja huomionosoituksia niin 
tieteellisestä työstään kuin yhteiskunnalli-

sesta vaikuttamisestaan. Vuonna 2015 Raija Sollamo palkittiin Utrechtissa UWEN (Universi-
ty Women of Europe) kokouksessa ansiokkaasta työstään kansainvälisen Domestic Violen-
ce Met by Educated Women -hankkeen vetäjänä UWEN Jans Gremmée -palkinnolla. Tämän 
hankkeen vetäjänä Raija toimi vuosina 2013 – 2015. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin Lii-
ton verkkosivuilla..

Raija Sollamon tieteellisen toiminnan koti on ollut Helsingin yliopisto, missä hän toiminut 
mm. Raamatun alkukielten apulaisprofessorina vuodesta 1982 ja professorina 1998 – 2007, 
teologisen tiedekunnan dekaanina 1992 - 1998 ja Helsingin yliopiston ensimmäisenä varareh-
torina 1998 - 2003. Hän johti Eksegetiikan laitosta 2004 – 2007 ja oli yhtäjaksoisesti Helsingin 
konsistorin jäsen 1992 - 2003. Vuonna 2003 hänet valittiin Suomen Kulttuurirahaston hallinto-
neuvostoon jäseneksi. Tätä tehtävää hän hoiti aina vuoteen 2012 asti. Raijalla on ollut useita 
luottamustehtäviä tiedeyhteisöissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Tieteellisesti merkittävimmät teoksensa Raija on julkaissut englanniksi Septuaginta-tutki-
muksen alalta. Hänen tieteellinen tuotantonsa on hyvin laaja-alaista käsittäen omia ja toisten 
kanssa yhdessä kirjoitettua teoksia, oppikirjoja, yleistajuisia kirjoituksia ja kymmeniä artikkeleja. 
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Suosittuna puhujana ja esitelmöitsijänä häntä on voinut kuulla eri puolella Suomea erityisesti 
1980- ja 1990-luvuilla.

Nyt eläkkeellä ollessaan Raija jatkaa työtään naisten aseman parantamiseksi olemalla 
mukana Vantaalla ensiaskeliaan ottavassa Tehdään yhdessä -hankkeessa, jonka tarkoituk-
sena on maahanmuuttajanaisten työllistymisen helpottaminen.

Teksti ja kuvat:
Arja Ryhänen
Vantaan Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsen
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Espoo-Kauniainen

To 21.2 klo 12.30 Leidilounas. Paikka: Ros-
so, Iso Omena. 
Ke 13.3. klo 14 Vierailu Kalevala Korun teh-
taalle (Hankasuontie 11 A, 00390 Helsinki).
Ke 20.3 klo 12.00 Leidilounas Tapiolassa. 
Paikka tarkentuu lähempänä.
Ke 27.3 klo 18 Vaalipaneeli tasa-arvoasioista 
Ison Omenan palvelutorilla (Markkinakatu 2a, 
02230 Espoo). Keskustelemassa puolueiden 
espoolaisia naiskansanedustajaehdokkaita.
Lisätietoja toiminnastamme saat verkkosi-
vuiltamme ja Facebookista.

Heinola

Ma 4.2. Työn murros: uutta teknologiaa ja 
osaamista -seminaari Lahden kaupunginkir-
jastossa. Videotallenne seminaarista löytyy 
yhdistyksemme Facebook-sivulta. Seminaari 
toteutettiin yhteistyössä Lahden ja Heinolan 
paikallisyhdistykset. 
Pe 8.3. klo 17.30- Kansainvälisen Naisten-
päivän tilaisuus: vieraana Stora Enson Hei-
nolan Flutingtehtaan toimitusjohtaja Katja 
Metsäranta. Heinolan taidemuseon kirjasto 
(Kauppakatu 4, 18100 Heinola).
Huhtikuun ohjelma varmistuu myöhemmin.
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Toukokuussa teemme retken Kärkölään 
”Huovilan puistoon” ja tutustumme Etu-Kos-
kelan Antiikkivintiin Mirja Schindlerin vierai-
na. Ajankohta varmistuu myöhemmin.
Ti 4.6. klo 18.00 ”Akateemiset löylyt”. Kesäi-
nen saunaretki Ulla Antilan kesähuvilalle He-
vossaareen (Saarelantie 6 B, 18100 Heino-
la). Perinteiset nyyttikestit.
Lisätietoja toiminnastamme saat Facebook-
sivultamme.

Helsingfors

MånadsmöteMån 11.2 kl.13.00 besöker vi 
det nya centrumbiblioteket Ode, med Maija 
Berndtsson som guide.
Ons 27.2 kl. 13.00 diskuterar litteraturcir-
keln ”Ester och Ruzia” av Masha Gessen hos 
Kristina Tollander.
Tors 28.2 kl.18.00 Vårmöte i Standertsk-
jöldska salen, Majblomman. Efter mötet pre-
senteras det finländsk-afrikanska kulturcent-
ret Villa Karo i Benin av Mia Björnberg och 
Chris Nyström.
Mån 4.3 kl.14.00 möts diskussionsklub-
ben Aspasia. Mötesplats bokas på G18 och 
bekräftas i nästa medlemsbrev.
Vecka 12 har vi månadsmöte.
Fre 29.3 kl.13.00 litteraturcirkeln med ”Där 
musiken börjar” av Lars Sund hos Stina Vir-
kola.
Ons 3.4 kl.14.00 möts diskussionsklub-
ben Aspasia. Mötesplats bokas på G18 och 
bekräftas i nästa medlemsbrev.
Vecka 15 eller 16 har vi månadsmöte.
Tors 25.4 kl. 13.00 litteraturcirkeln med ”Äl-
van och jordanden” av Tuva Korsström hos 
Agneta von Essen.
Tors 9.5 blir det en exkursion i österled med 
bl.a. Sarvlax herrgård på programmet.
Tors 16.5 kl. 13.00 litteraturcirkeln med ”Band” 
av Domenico Starnone hos Viola Stenholm.

Alla månadsmöten hålls i Standertskjöld-
salen på Majblomman. Huset ligger mitt emot 
Folkhälsans Seniorhus och den exakta ad-
ressen är Sanitärgatan 4–6.
För mer information, besök föreningens 
webbsida eller Facebooksida.

Helsinki

Ke 28.2. Teatteri-ilta: Tshehovin Kolme sisar-
ta Kansallisteatterissa ja jatkot Lavaklubilla.
Ma 4.3.ja ke 6.3. Ideapajat 1 ja 2, joissa pal-
velumuotoilun keinoin jäsenet kehittävät yh-
distyksen toimintaa The Value Proposition 
Canvas -menetelmän keinoin MSS:ssä
Pe 8.3. Naisten päivän juhla G18 Yrjönkatu 
18 klo 14-16 ja Akateemisten Naisten illalli-
nen klo 16.30- Karl Johan.
Ma 15.4. Vierailu Nooa-pankkiin. Aiheena 
Perhe- ja perintöoikeudet.
Toukokuussa käynnistyvät yhteistyöryhmät. 
Sukupolvet kohtaavat yhteistyössä Maria 
Akatemian kanssa.
7.-9.6. Yhdistyksen kevätretki Pietariin
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyksen 
verkkosivuilta ja Facebookista.

Huittinen

Kevään 2019 jäsenillat järjestetään tuttuun 
tapaan keskiviikkoisin Wanhassa Pappilassa 
(Pappilankatu 13, 32700 Huittinen). 
Keväällä 2019 jäseniltoja järjestetään seu-
raavina päivinä: 6.2.,  6.3. ja 3.4. 
Keskiviikkona 15.5. vuorossa ovat kevätlau-
lajaiset.
Torstaina 6.6. kokoonnumme Kustaan päivän 
lounaalle.
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyk-
semme jäsenkirjeestä ja Facebookista. 
Tervetuloa mukaan!
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Hyvinkää

Ti 5.2. menemme katsomaan oop-
peraa nimeltä Jää. Sitä ennen  
teosesittely. Varattu 20 lippua, jotka kaikki 
myyty.
Ti 12.3. vierailemme Hyvinkään Po-
l i is i lai toksel la. Rikoskomisaario  
Markku Lylykangas esittelee poliisin toimintaa. 
Huhtikuussa menemme tutustu-
maan MTK:n tiloihin Helsinkiin,  
ruokakulttuuriasiamies Anne-Ma-
ri Syväniemi toimii esittelijänä.  
Päivämäärä vielä avoin.
Ti 14.5. teemme kevätretken Mar-
ketan puistoon Espooseen. Tarkka  
lähtöaika ja kulkutapa vielä auki.
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyk-
semme sihteeriltä sekä jäsenkirjeestämme.

Kajaani

To 21.2. klo 17.30 tutustumme eKirjastoon 
Kajaanin pääkirjastossa Mielikki-salissa. Mu-
kaan kannattaa ottaa oma älylaite (tabletti tai 
älypuhelin), mutta kirjastollakin on muutama 
laite, jolla palvelua voi testata. Kirjastokortti ja 
siihen liitetty pin-koodi olisi hyvä olla ennak-
koon hankittuna. 

Maaliskuussa on yhdistyksen vuosikokous. 
Tarkempi päivä tarkentuu myöhemmin.
Ti 26.3.klo 17.00 (kellonaika varmistetaan lä-
hempänä) eduskuntavaaliehdokkaiden vaali-
paneeli Kajaanin kaupungin valtuustosalissa.
Huhtikuussa järjestämme yritysvierailun.
Toukokuussa ob vuorossa perinteinen aka-
teeminen Floran päivän vietto tai vastaava. 
Sovitaan tarkemmin vuosikokouksessa.
Lisätietoja toiminnastamme saat Faceboo-
kista.

Kuopio

Ti 19.2. klo 17.00 järjestetään yhdistyksen 
sääntömääräinen vuosikokous Kahvila Hyg-
ge BRO:ssa Kauppakeskus Aapelissa (Kaup-
pakatu 28, 70110 Kuopio). Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat, valitaan 
yhdistykselle uusi puheenjohtaja seuraaval-
le kaksivuotiskaudelle ja kaksi hallituksen jä-
sentä erovuoroisten tilalle. 

Yhdistyksemme tarvitsee uusia innok-
kaita toimijoita. Säännöissämme määritel-
lään, että hallituksessa voi toimia kaksi kautta 
peräkkäin ja tämän vuoksi vanhoja hallituk-
sen jäseniä on jäänyt/jää pois tänä vuonna. 

Tule siis mukaan kehittämään toimin-
taamme ja akateemisten naisten verkostoa 
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Kuopion seudulla. Mikäli innokkaita hallituk-
seen ei kokouksessa löydy, niin että hallitus 
saadaan sääntöjenmukaisesti koottua, jou-
dumme käsittelemään kokouksessa yhdis-
tyksen toiminnan purkamista.

Yhteydenotot ja ilmoittautumiset ko-
koukseen tarjoilun vuoksi 16.2.2019 men-
nessä Annmari Kainulaiselle annmari.kainu-
lainen@kuh.fi.

Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta 
saat Annmarilta ja Facebookista.

Lahti

Ma 4.2 järjestimme Työn murros: uutta tek-
nologiaa ja osaamista -seminaarin. Seminaa-
rin verkkotallenne löytyy Liiton verkkosivuilta 
Hankkeet-osiosta.
Ma 11.3 klo 17.30 vuoden 2019 stipendin 
saajamme Mari Dahl esittelee väitöstutki-
muksensa. Paikka: HY Niemen kampus (Nie-
menkatu 73, Lahti), tapaaminen tiedepuiston 
pääoven (iso pyöröovi) luona. Kimppakyyti.

Ke 20.3. klo 12.30 Lounaskokous ravintola 
Mea Mannassa (Hollolankatu 1 Lahti). Lou-
naan jälkeen Mika Aaltonen esittelee Kau-
punkikylän toimintaa samassa rakennukses-
sa.
Ma 8.4 klo 17.30 vierailemme Etelä-Suomen 
Sanomissa (Mediatalo ESA, Ilmarisentie 7, 
Lahti). Tapaamme uuden päätoimittaja Mar-
kus Pirttijoen. Kimppakyyti.
Ke 22.5 klo 13 teemme retken Verlan tehdas-
museoon Verlan puuhiomo- ja pahvitehtaal-
le, joka on Unescon maailmanperintökohde 
(Verlantie 295, Kouvola). Lähtö Lahdesta klo 
12. Kimppakyyti.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta saat 
verkkosivuiltamme ja Facebookista.

Lappeenranta

Ti  12.2. klo 18 järjestetään yhdistyksemme 
sääntömääräinen vuosikokous Kuutinkul-
massa (Valtakatu 23, 53100 Lappeenranta). 
Kokouksen jälkeen, n. klo 18.30 paikalle saa-
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puu kosmetologi Arja Roiha SKY Kosmeto-
logipalvelu Arleenasta opastamaan jalkojen 
omahoidosta kosmetologin näkökulmasta. 
To 21.2. klo 13 lounastapaaminen. Paikka 
tarkentuu.
Ti 12.3. klo 18 Kuutinkulmassa LL Liisa Raa-
temaa kertoo terveydenhuollosta Afrikassa.
To 21.3. klo 13 lounastapaaminen. Paikka 
tarkentuu.
Ti 9.4. klo 18 Kuutinkulmassa Pirjo Karhu ker-
too kaupungin vetovoimasta ja yrittäjyydestä
Toukokuussa järjestetään kevätretki. Päivä-
määrä ja kohde vielä avoimet. Rantaraittiin 
tutustumista voimien mukaan? Ruokolahden 
Kummakivi? Ehdotuksia!
Lisätietoja toiminnastamme löydät Face-
book-sivultamme.

Meri-Lappi

Ke 20.2. järjestämme Työn murros -seminaa-
rin teemalla Muutos os mahdollisuus. Semi-
naarin pääpuhuja on valmentaja, psykologi 
Ilona Rauhala. Paikka: Kemin kulttuurikes-
kus, pieni auditorio (Marina Takalon katu 3, 
Kemi). Tilaisuus on avoin kaikille ja maksu-
ton. Vapaaehtoinen kannatusmaksu 5 euroa.
Ohjelmatietomme ilmoitetaan kuukausittain 
julkisessa Facebook-ryhmässämme. Terve-
tuloa mukaan!

Oulu

Ke 6.2. klo 11:30 Lounasleidit. Ravintola De 
Gamlas Hem(Kirkkokatu 54, 90120 Oulu). 
 
To 7.2. järjestimme Työn murros: uutta 
osaamista ja teknologiaa -seminaarin Pak-
kalan Salissa. Tallenne löytyy verkosta. 
Ke 20.2. professori Sanna Järvelän esi-
telmä ”Tulevaisuuden oppimisen ydintai-
dot” Oulun Yliopiston Telluksessa klo 18:00. 

Ke 13.3. klo 11:30 Lounasleidit. Paikka: 
Cafe Lilja, Harjapäänkatu 33 (Etu-Lyötty). 
Ke 3.4. klo 11:30 Lounasleidit. Paik-
ka: Antell Cafe Piha, Kauppurienkatu 7. 
To 4.4. Kirjallisuuspiiri kokoontuu ra-
vintola Toripolliisin pienessä kabi-
netissa klo 17:00. Piirissä keskustel-
laan Minna Rytisalon kirjasta Rouva C. 
Ke 8.5. klo 11:30 Lounasleidit. Paik-
ka: ravintola Pannu, Kauppurienkatu 12. 
Ke 5.6. klo 11:30 Lounasleidit. Paikka: ravin-
tola Coyoacán, Hallituskatu 27.
Lisätietoja toiminnastamme saat verkkosi-
vuillamme ja Facebookista.

Pori

Ti 5.2. klo 17.30-19.30 Rakastajat-teatterilla, 
Annankadun puoleinensisäänkäynti. Tutustu-
minen Naiselta naiselle - tyttöjen ja maahan-
muuttajanaisten ystäväkerhoon Runebergin-
torttuja leipoen.
Pe 8.3. klo 17.30-19.00 ”Kutsumus, kiusaus 
ja lysti - naisia Porissa”. Osallistumme ylei-
söluentoon Otsolan kansalaisopistossa. Ta-
paaminen Sokoksen kahvila Coffee Houses-
sa katutasossa klo 16.30.
Maaliskuussa mahdollinen vaalipaneeli, ajan-
kohta varmistuu myöhemmin. 
Pe 26.4. klo 13-14 Tutustuminen Satakunnan 
yhteisökeskuskeen, Otavankatu 5.
Toukokuun tapaaminen tarkentuu myöhem-
min, yhdistyksen jäsenen pitämä esitelmä.
Lisätietoja toiminnastamme saat verkkosi-
vuiltamme ja Facebookista.

Rauma

Ti 12.2. klo 17.30 vieraillaan Eurajoen kristil-
lisessä kansanopistossa. Rehtori Mirja Vuo-
risto esittelee opistoa päärakennuksen juh-
lasalissa musiikkiesitysten ja kahvitarjoilun 
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kera. Lisäksi mahdollisuus tutustua Apteek-
kimuseoon pientä korvausta vastaan. Ilmoit-
tautuminen Kinga Bodorille 7.2. mennessä. 
Yhteiskuljetus Rauman linja-autoaseman 
Hesburgerin puoleiselta parkkipaikalta klo 
17.
Ke 6.3. klo 19.00 katsomme Rauman kau-
punginteatterissa näytelmän Tarkastaja tu-
lee. Näytelmää varten meille on varattuna 20 
paikkaa riveiltä 3 ja 4. Peruslipun hinta 27,50 
€ ja eläkeläislippu 23,50 €. Liput on lunastet-
tava pari viikkoa ennen esitystä, jotenka il-
moittaudu Raijalle ke 22.2. mennessä raija.
banerjee@gmail.com tai 040 542 0287. Voit 
halutessasi tilata hänen kauttaan myös väli-
aikatarjoilun.
Ti 23.4. klo 17.30 Kirjan ja ruusun päivänä 
kokoonnumme Suomalaisessa kirjakaupas-
sa (Kauppakeskus Wänni, Nortamonkatu 
10). Kirjailijavieraana Nina Rintala. Ilmoittau-
du Annelille viimeistään pe 19.4. anneli.naa-
tanen@gmail.com tai 044 22389762.
Eurooppa-päivänä 9.5. klo 17.30 osallistum-
me Meremme tähden -tapahtumaan Meri-

mäellä (Suojantie 2). Tilaisuuden aiheena 
on Eloa ja elinkeinoa. Vierailumme emännöi 
pj. Minna. Ilmoittautuminen Marialle ma 6.5. 
mennessä m.g.1000@hotmail.com tai 041 
5462006.
Lisätietoja toiminnastamme saat Faceboo-
kista.

Salo

Ke 13.2. klo 18.00 Jäsenillan teemana Salon 
kaupungin panostus kulttuuriin.
Ti 12.3. klo 18.00 ”Maailmanparannusta savi-
seudulla” (asiantuntijesitelmä).
Lisätietoja toiminnastamme saat jäsenkir-
jeessö ja Facebookista.

Tampere

Ti 12.2. klo 17.30- 19.30Uusien jäsenten 
ilta Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjässä 
(4. krs), Keskustori 4, 33100 Tampere.
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Ti 5.3. klo 17.-18.30 Vierailu Tampereen ke-
säyliopistoon. Paikka:  Iltarusko -sali, Yliopis-
tonkatu 60 A (4.krs), 33100 Tampere.
Ma 18.3.2019 kello 18. Sääntömää-
räinen vuosikokous. Paikka: Pää-
kirjasto Metso, luentosali Kanerva. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:n mu-
kaiset asiat.
Huhtikuussa järjestämme Auroras-tapaami-
sen. Tiedot tarkentuvat lähempänä.
To 16.5. kello 15 Vierailu Taidemuseo Amos 
Rexiin Helsinkiin. Opastetulla kierroksella tu-
tustutaan museon arkkitehtuuriin ja näyttelyi-
hin.
Lisätietoja toiminnastamme saat verkkosi-
vuiltamme ja Facebookista.

Turku

Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukau-
den kolmantena tiistaina klo 12.30 useimmi-
ten Panimoravintola Koulussa, Eerikinkatu 
18. Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala ja 
Leeni Norrvik.
19.2. klo 12.30 pääsemme tutustumaan uu-
teen Turun Taidehalliin, Vanha Suurtori 5. Tu-
run Taiteilijaseura ry:n toiminnanjohtaja FM 
Riina Kotilainen esittelee näyttelyä ja tiloja. 
Tämän jälkeen omakustanteinen lounas Ra-
vintola Teinissä Uudenmaankatu 1.
19.3. klo 12.30 Varatuomari Johanna Kar-
kiala-Salmi puhuu aiheesta: Edunvalvonta-
valtuutukseen kohdistuneet odotukset ja sen 
toimivuus.
16.4. klo 12.30 Minna Canth akatemiaprofes-
sori Johanna Niemi puhuu aiheesta: Työelä-
män tasa-arvohaasteet.
21.5. klo 12.30 Naistentautien ja synnytys-
opin emeritusprofessori Juha Mäkinen, Aura 
klinikka, puhuu aiheesta: Miksi varttuneella 
akateemisella naisella on asiaa gynekologille 
2019 (esim. hormonikorvaushoidot).

Kuukausitapaamiset ovat pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
5.2. Pieni Kirjapuoti klo 17.30. Pirkko Soini-
sen romaani Ellen – Ellen Thesleffin fiktiivi-
nen Firenzen-päiväkirja. 10 euroa, sisältää 
kahvin, teen, suolaisen palan ja kirjailijan oh-
jelman Ilm. turun.akat@gmail.com 1.2. men-
nessä tai tekstiviesti 040 020 2702.
5.3. Rettigin palatsi - opastettu tutustuminen. 
Aloitamme kahvilla ja teellä omakustantei-
sesti klo 17.15 alk. seurustelun merkeissä. 
Opastus tapahtuu klo 18.00 - 19.00. Ilm. tu-
run.akat@gmail.com 1.3. mennessä tarjoilun 
vuoksi tai tekstiviesti 040 020 2702. Museo-
kortti tai 6 euroa pääsymaksuna
2.4. klo 18.00-19.50  Muistoja kuvien kera. 
VTM Eila Puhakan esitys: Identiteetin muut-
tuminen iän myötä.  Cafe Art Läntinen Ranta-
katu 5 20100 Turku.
7.5. Retki Wiurilan kartanoon Halikkoon. Läh-
tö Tuomiokirkolta klo 17.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta saat 
verkkosivuiltamme ja Facebookista.

Vantaa

To 28.2. klo 12 lounas klo 13. Opastettu kier-
ros Kiasmassa, näyttely: Meno-Paluu - Nyky-
taidetta Itämeren alueelta.
Pe 8.3. klo 15 Naisten päivän seminaari ja 
juhla. Järjestäjä: Vantaan kaupunki.
Ma 18.3. klo 19 Juha Hurme työryhmineen 
esittää Kansallisteatterissa esityksiä Canthin 
tuotannosta ja lisäksi ohjelmassa on Anna-
Mari Kähärän säveltämä kantaesitys kahdel-
le kuorolle Philomelalle ja KYN:lle. Teoksen 
tekstit ovat Canthin kirjeistä. Esitys on ainut-
kertainen.
Ma 25.3. klo 18 Yhdistyksen kevätkokous.
To 4.4. klo 17 Biomedicum -tutustumiskäynti.
Ti 7.5. klo 19 Kolme Sisarta, Kansallisteatteri.
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samarbete och Chris berättar  
om sin bok Bipacksedeln.
Mån 11 mars Traditionellt Internationella 
Kvinnodagenseminarium: Vårt dagliga bröd. 
Mauno Koivisto center, BioCity (Artillerigatan 
6 A, Åbo).
Ons 10 april Ruth Illman, docent i reli-
gionshistoria och religionsvetenskap, TD i  
judastik, FD i religionsvetens-
kap forskar i bl.a. relationen mellan  
konst (framförallt musik) och religion kl. 18.30 
i Åbo Akademis huvudbyggnad, kafferummet. 
Maj, vårutfärd, mera info senare.
För mer information, se föreningens webbsi-
da eller Facebook-sida.

Muusta ohjelmasta tiedotetaan kevään aika-
na jäsenistölle sähköpostitse!
Seuraathan myös verkkosivujamme ja Face-
book-sivuamme!

Åboland

Tis 12 februari föreningens ÅRSMÖTE. 
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. kal-
lar samtliga  medlemmar till årsmöte tis-
dag 12 februari 2018 kl. 18.30 i Åbo Aka-
demis huvudbyggnad, kafferummet. På 
mötet behandlas stadgeenliga ärenden 
och stadgeändringar. Efter årsmötet be-
söker oss Chris Nyström från Kvinnliga  
Akademiker i Helsingfors r.f. Vi diskuterar 
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