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KOKOUSKUTSU
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingissä
lauantaina 20.10.2012 klo 13.30 Hotelli Presidentissä, Eteläinen
Rautatienkatu 4, Carl Gustaf -salissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat, sääntöjen muutokset pykäliin 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19 sekä Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston säännöt.
Valtakirjojen tarkastus klo 9-10 ja klo 12-13.30.
Keskushallitus

MÖTESKALLELSE
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Helsingfors lördagen den 20 oktober 2012 kl. 13.30 på
Hotel President, Södra Järnvägsgatan 4, i Carl Gustaf -salen.
På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas
9 paragraf. Därtill behandlas ändringarna till förbundets stadgar
i paragraferna 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 samt
stadgar för Kyllikki Leinos äldreboendefond.
Granskning av fullmakter kl. 9-10 och kl. 12-13.30.

Centralstyrelsen

Parhaat akateemiset naiset
- Bästa akademiska kvinnor!
Olemme toipumassa Helsingissä kesäkuun alussa aurinkoisessa säässä ja ensimmäisen kerran Suomessa järjestetystä
UWE:n konferenssista. Päätös palkata toimistolle työelämään
valmennustuella akateemisesti koulutettu tehokas konferenssiassistentti oli järjestelyjen onnistumiselle ratkaisevaa,
vaikka keskushallitus ja erityisesti pääkaupunkiseudun vapaaehtoiset myös tekivät parhaansa niin kokousta edeltävän
seminaarin kuin muun kulttuuritarjonnan toteuttamisessa.
Ritva Tammivaara
Kiitos myös Helsingin kaupungille, joka ensimmäisenä iltana
järjesti apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viiljasen emännöimän tasokkaan vastaanoton
ennen siirtymistämme Temppeliaukion kirkkoon nauttimaan urkutaitelijoiden Tapio ja
Leena Tiitun upeasta konsertista, heidän esittäessään sekä suomalaisten että muiden
eurooppalaisten säveltäjien musiikkia. Konsertin päätösnumeroksi valittu Sibeliuksen
Finlandia teki kuulijakuntaan lähtemättömän vaikutuksen.
Seminaaripäivän ohjelman kohokohtia perjantaina oli presidentti Tarja Halosen key
note -puheenvuoro Women and sustainable Europe esitelmä, johon sisältynyt tietomäärä olisi riittänyt kattamaan koko aamupäivän. Presidentti oli varannut aikaa myös
kahvihetkeen, joka sujui leppoisasti keskustellen seurueeseen kutsumieni vanhimman
osanottajan, ranskalaisen Madame Marianne Bernheimin, IFUW:n presidentin Marianne
Haslegraven ja UWE:n presidentin Griselda Kenyonin sekä SANL:n kunniapuheenjohtajan Ritva Liisa Karvetin läsnäollessa.
Seminaarin muita puhujia olivat professorit Helena Ranta ja Kiti Müller sekä vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, jotka kukin pitivät niin mielenkiintoiset esitelmät,
että heitä olisi halunnut kuunnella huomattavasti pidempään. Eva Biaudet puhui aiheesta Naiset kaupallisina tuotteina, josta hänellä olisi ollut sanottavaa enemmän kuin
aika antoi myöten. Ohjelman seuraava osio eli keskustelutilaisuudet kuitenkin painoivat
päälle, sillä tiiviistä aikataulusta oli pakko pitää kiinni. Valitettavasti esitelmöitsijöillä
ei ollut mahdollisuutta jäädä keskustelutilaisuuksiin. Itse osallistuin keskusteluun ohjelman rakentamisvaiheessa ideoimastani teknologian yhteiskunnallisista ja ihmisten
välisten suhteiden mahdollisista vaikutuksista otsikolla Technology, friend or foe in human relations? Osin lososen ja korkealentoisen esitelmän pohjalta virisi vilkas ja
hyvinkin käytännönläheinen keskustelu. Mielipiteet vaihtelivat nuorimpien osanottajien
ihannoivista näkemyksistä maltillisempiin, enemmän käyttötarkoitusta ja iän vaikutusta
analysoiviin kannanottoihin. Melko yleisesti todettiin ongelmat erityisesti terveydenhoitoalalla, koska sovellutukset eivät ole käyttäjäystävällisiä, vaan jatkuvasti muuttuvia,
jonka lisäksi ongelmana ovat satunnaiset, liian usein ilmenevät viat ja yhteensopimattomuusongelmat.
Yhteisesti nautitun lounaan jälkeen olikin workshopien vuoro, joita oli samanaikaisesti yhteensä viisi. Useimmat aihepiirit olisivat kiinnostaneet, mutta vedimme
samanaikaisesti Raili Engdahlin kanssa workshopin musiikin, tanssin ja hyvän unen
positiivisesta merkityksestä ihmisen terveyteen. Kokonaisuudessaan ohjelman runsautta voinee pitää liian kunnianhimoisena ja samanaikaisten mielenkiintoisten esitysten menetystä valitettavana. Keskustelulle ja tutustumiselle jäi rajoitetusti aikaa. Ennen
perjantain illanviettoa ehdimme käydä hetken ihailemassa merimaisemaa Rantapuiston
aurinkoisella laiturilla.
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Lauantain vuosikokouspäivä oli myös ohjelmatäyteinen ja alkoi ennen kokousta kahdella mielenkiintoisella esitelmällä Suomen koulutusjärjestelmästä ja vähemmistöjen
oikeuksista.
Lounaalla kokoontuivat erikseen niin eri maiden CER´it kuin kansalliset puheenjohtajat.
Vuosikokouksen tärkeimpiä asioita suomalaisesta näkökulmasta oli keskushallituksen jäsenen Auli Ojalan valitseminen UWE:n rahastonhoitajaksi ja kunkin maan mahdollisuus esitellä kansallista toimintaansa. Suomen esittelyn piti CER Marja-Liisa Toivanen. UWE:n uudeksi puheenjohtajaksi tuli valituksi nuoremman polven edustaja Edith
Lommerse Hollannista Griselda Kenyonin kauden päätyttyä. Tehokkaasti UWE:n vuosikokousjärjestelyt hoitanut sihteeri Gerda Leushuis jäi hyvin ansaitulle ”eläkkeelle”,
vaikka onkin edelleen jatkanut sähköpostiviestien lähettämistä yli kesän muistuttaen
erilaisista kannanottoja edellyttävistä pyynnöistä.
Juhlaillallisen tervetuliais- ja kiitospuheiden ohella iltaa hallitsi varojen keruumielessä järjestetyt arpajaiset, jossa voittoja oli todella runsaasti taideteoksista hopeaesineisiin. Kerätyillä varoilla on tarkoitus tukea niiden maiden osallistumista konferensseihin,
jotka taloudellisista syistä eivät siihen muuten pystyisi.
Sunnuntaina, lähtöpäivänä osa vieraista osallistui lahtelaisten järjestämälle retkelle
Lahteen sekä Carita Martinin ja Sirkka Oksasen johdolla järjestettyihin sight seeing –
ajeluihin Helsingissä. Allekirjoittaneen rantasaunalle Karunaan tuli lomaa viettämään
Euroopan Councilissa IFUW:a edustava Arielle Wagenknecht aviomiehineen. Lomailun
ohella tutustuimme mm. Kemiön saaren maisemiin. Jotta heidän suunnitelmansa matkustaa laivalla Tallinnaan lentääkseen sieltä takaisin Sveitsiin toteutuisi onnellisesti,
katsoin parhaaksi heidän lähtöaamunaan pakata heidän kolme erittäin raskasta matkalaukkuaan autooni ja itse pariskunnankin Helsingistä Tallinnaan, kun heidän vuokraamansa auto oli palautettu Helsingissä. Onneksi sää konferenssin jälkeen oli edelleen
suotuisa ja Suomen vierailu kokonaisuudessaan onnistunut.
Kongressi saatiin järjestettyä taloudellisesti tasapainoisesti. Kesä on rahastonhoitajaltamme Sirkka Oksaselta ja keskushallituksen sihteeri Riitta-Maija von WeissenbergHartialalta mennyt konferenssin jälkiselvittelyjen ja Vantaan palvelutalo Foiben oston
ja kunnostuksen järjestelyissä. Kansainvälinen komitea ja työ- ja talousvaliokunta kokoontuivat kesällä pari kertaa. Yllättävästi halukkaita tutustua Foiben palveluasuntoon
ei ilmaantunut kansainvälisen komitean ja työ- ja talousvaliokunnan jäseniä lukuun
ottamatta elokuussa järjestettynä kokous- ja avoimien ovien päivänä 20.8.
Mahdolliset muutosehdotukset IFUW:n strategiasuunnitelmaan ovat kesällä myös olleet työn alla samoin kuin kansainvälisen järjestön taloudelliset ongelmat. Oman jäsenrekisteripalvelun käynnistämiseksi liitto järjestää paikallisyhdistysten jäsenille koulutusta syyskesällä sekä liiton toimistolla että tarvittaessa paikallisyhdistyspaikkakunnilla.
Lokakuussa järjestetään Helsingissä liiton seminaari Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja 90-vuotisjuhlavuosikokous 19.-20.10. Hotelli Presidentissä. Juhlaillallisen
nautimme kokouspäivän iltana Hotelli Vaakunassa. Toivomme runsasta osanottoa. Vuosikokouksessa valitaan liiton seuraava puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksessa on vielä mahdollisuus esittää ehdokkaita, vaikka sääntöjen mukaisesti
30.6. mennessä on jo saatu paikallisyhdistysten ilmoituksia ehdokkaista. Hallituksen
jäseniä valittaessa on pidetty tärkeänä, että jäsenistö koostuu eri puolilta maata. Ensi
vuoden suunnitelmiin kuuluu myös paikallisyhdistysten välinen jäsenhankintakilpailu.
Tavoitteena on, että jokainen jäsen hankkii yhdistykseensä vähintään yhden uuden
jäsenen.

3

Ett hjärtligt tack för deltagande i och medverkan till UWE konferenssens effektiva genomförande. Nu är det dags att slutföra arrangemangen i Helsingfors för 90
års jubileumsmötet, där en ny ordförande och tre nya styrelsemedlemmar väljs den
20.10.2012. Kvällen innan börjar vi med ett colloquim och på kvällen efter årsmötet
rar vi på Hotel Vaakuna med festmiddag. För nästa år ingår det i planerna en tävlan
mellan lokalföreningarna att skaffa nya medlemmar - unga och även seniorer som torde
ha mera tid att delta i verksamheten.
Uhkaavasta lamasta ei selvitä ilman naisten ottamista mukaan päätöksen tekoon.
Tämä on naisten vuosisata! Kvinnornas medellivslängd är längre och nlandssvenskornas även längre på grund av bättre socialt nätverk. Sen voimme asettaa tavoitteeksemme myös suomea äidinkielenään puhuvien akateemisesti koulutettujen naisten
keskuudessa.
Suurkiitos toimistolaisille ja kaikille vapaaehtoisille antaumuksella suoritetusta työstä. Stort tack!
Tasapainoista syksyä työn ja musiikillisen tanssiliikunnan parissa! Skön höst med
balans mellan arbete och kroppsövnigar med musik! Vals lär vara bäst för hjärtat!
Tutkimus on osoittanut valssin olevan parasta sydämelle!
Ritva Tammivaara
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CIR:n nurkka
31st IFUW Triennial Conference
Istanbul, Turkey – 16
to 21 August 2013

Hyvät ystävät, bästa vänner!
UWE:n kokous, joka onnistui yli odotusten, on takana. Oli hienoa, että kahdeksankymmentä jäsentämme pääsi maistamaan kansainvälisyyttä lähietäisyydeltä.
Palaute, jota juuri lueskelin, tekee melkein
ylpeäksi. Moni ihmettelee, kuinka voimme
saada niin loistavan naisjoukon presidenttiä myöten puhujiksi. Ohjelma konferenssipäivänä oli tiukka, mutta se mahdollisti
jokaiselle osanottajalle pääsyn luentojen
ohella niin workshopiin kuin keskusteluryhmään. Myös oheisohjelmat, kuten Helsingin yhdistyksen puheenjohtajan Leena
Tiitun ja hänen miehensä director musices Tapio Tiitun konsertti Temppeliaukion
kirkossa, sai valtavasti kiitosta.
Taaksepäin ei kuitenkaan voi pitkään
pysähtyä katsomaan, jos ei halua juuttua
paikalleen. IFUW:n, maailmanliittomme,
konferenssin valmistelut Istanbulissa ovat
jo täydessä vauhdissa.
IFUW:n kotisivuilta
(www.ifuw.org)
löytyy jo nyt mielenkiintoista tietoa tulevasta maailmankonferenssista.

Women’s role in achieving a sustainable future:
Education, urbanization, violence and
human rights.
Kun konferenssi on miltei Euroopassa
ja kun meillä on myönteiset muistot matkasta kesällä 2011 UWE:n kokoukseen
Etelä-Turkkiin, saamme varmaan kokoon
suuren joukon lähtijöitä. Kirjaa jo tänään
aika kalenteriisi! Tulen pitämään paikallisjärjestöt kv -yhdyshenkilöiden välityksellä informoituina.
Kokouksessa on kiinnostavia esitelmiä
ja hyviä workshopeja eri aloilta. Siellä on
tilaisuus tavata kollegoja eri puolilta maailmaa ja ennen kaikkea vaikuttaa siihen,
miltä kansainvälisen järjestömme näyttää
tulevaisuudessa.
Siellä käsitellään IFUW:n uusi strategia ja toimintasuunnitelma, johon SANL

Suomalaisedustajat mietteliäinä UWE:n vuosikokouksen aikaan. Kuvassa keskirivillä vasemmalta
Auli Ojala, Siv Dahlin Jansson, Ritva Tammivaara, Riittamaija von Weissenberg-Hartiala ja Marja
Liisa Toivanen
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Konferensen kommer också att välja
en ny president. Vad som är viktigt, är
det, att de som reser till Istanbul, representerar inte bara sig själva, utan oss
alla, Dig och mig. Och därför Din åsikt
tas i akt. Skriv, ring, ta kontakt. Berätta,
vad Du tänker.
Yhdessä toimien saamme Suomelle
sitä näkyvyyttä, jonka ansaitsemme.

on lähettänyt omat kommenttinsa. Asiakirja löytyy IFUW:n kotisivuilta. Yksi keskeinen asia meidän kannanotossamme
on eurooppalaisten naisten vaikeus saada
koulutuksen mukaista työtä ja työn edellyttämää palkkaa.
Teman för de korta föredrag, papers,
är intresanta.” Kan vi ha hållbar framtid
utan kvinnlig ledarskap? Är det möjligt
att erbjuda högre utbildning till alla?” och
många andra, som Du kan bekanta dig
med på IFUWs hemsidor. Det vem som är
keynote speakers, vet vi inte ännu.

Syysterveisin – med vänlig hälsning
Marja Liisa Toivanen

UWE:n uusi hallitus aloitti
tion plan 2012-2013 -nimisen muistion,
jonka taustana ovat mm. Roadmapin nimellä kulkeva asiakirja sekä kokouksessa
esillä olleet asiat. Itse laadin hallituksen
kokoukseen oman painopistelistani, mistä
keskustelin mm. Suomen CER:n MarjaLiisa Toivasen kanssa.
Action plan eli toimintasuunnitelma ja
Roadmap ovat luettavissa järjestön sivuil-

Helsingissä 9.6.2012 pidetyssä UWE:n
vuosikokouksessa valittu uusi hallitus
aloitti heti kokouspaikalla toimintansa.
Tämän jälkeen on kokoonnuttu Brysselissä 17.-18. heinäkuuta ja käyty läpi järjestön tilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä
työnjakoa hallituksen jäsenten kesken.
Tätä varten on hallituksen puheenjohtaja
Edith Lommerse Hollannista laatinut Ac-

Toinen oikealta vastavalittu presidentti Edith Lommerse
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ni oli tutustua myös European Womens
Lobby:n toimintaan ja toimistoon Brysselissä, mutta en saanut vastausta ja vierailu jäi tekemättä.
UWE:n hallituksen toimintasuunnitelman mukaan painopisteitä ovat:

la ja UWE:n tarkoituksena on pyytää niistä kansallisten liittojen lausunto. Oman
reviirini osalta pyrin vahvistamaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja taloudenpidon
sujuvuutta. Tätä varten kaikki maksuliikenne ja kirjanpito sekä tilit on siirretty
hoidettavaksi Suomessa. Jäsenistön ja
uusien jäsenmaiden lisääminen on eräs
tavoitteista. Ensi vuoden alusta on tarkoitus muuttaa myös tilikausi kalenterivuotiseksi, mikä selkeyttää taloushallintoa ja
helpottaa asioiden seuraamista.
IFUW:n, kansainvälisen kattojärjestömme vahvuuksia ovat kansainvälisyys
ja jäsenistön laatu. Nuoria tarvitaan
kuitenkin kipeästi mukaan toimintaan.
Yhteisenä tavoitteena on mm. naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentäminen.
Länsieurooppalaisten jäsenmaiden eli
UWE:n jäsenjärjestöjen osalta painopiste on mielestäni kuitenkin koulutettujen
naisten urakehityksessä ja yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa myös yritystoiminnan saralla. IFUW:n keskustoimisto on ollut Genevessä, mutta kaupungin
korkea kustannustaso on muodostunut
ongelmaksi, mistä syystä IFUW:ssa on
keskusteltu mahdollisuuksista siirtää toimisto edullisempiin tiloihin esim. Amsterdamiin.
UWE:n hallituksen toimintasuunnitelman mukaan tarvitaan joka tasolla lisää
näkyvyyttä ja sitä varten kiinnostavia
tavoitteita sekä yhteyksiä kansallisiin ja
kansainvälisiin päättäjiin. Toiveena on,
että puheenjohtajat yhdessä CER:ien
kanssa ovat yhteydessä parlamentaarikoihin ja luovat heihin yhteistyösuhteita.
Tietysti kaikki muutkin, joilla on tähän
mahdollisuus, ovat tärkeitä linkkejä. Itsekin vierailin EU parlamentissa Brysselin matkan yhteydessä. Tarkoituksena on
pyrkiä järjestämään tilaisuuksia, joihin
kutsutaan parlamentaarikkoja puhumaan.
Kokousmatkan yhteydessä tarkoitukse-

1. UWE:n näkyvyyden ja tunnettuuden
lisääminen toimijoiden parissa
2. Edustajiemme ja puolestapuhujiemme
tehokkuuden vahvistaminen
3. Nuorten mukaan saaminen ja innostaminen toimintaan
4. UWE:n pitkäntähtäimen toimintaedellytysten varmistaminen
Kaikille hallituksen jäsenille on laadittu
työnjako ja aikataulutus, missä lähdetään
pienryhmäyhteistyöstä. Toimintasuunnitelma ja roadmap ovat mielestäni hyviä
lähtökohtia UWE:n toiminnassa. Entistä
enemmän on kuitenkin haettava konkreettisia ja eri tyyppisille jäsenmaille sopivia tavoitteita, toimittava niiden puolesta ja luotava uusia rahoitusjärjestelmiä.
Pelkästään jäsenmaksurahoituksella ei
ole suuria edellytyksiä järjestön aseman
merkittävään vahvistamiseen. Kontaktit ja kanavat päättäjiin voivat olla tässä suureksi avuksi ja toimintaa on sekä
kansainvälisellä että kansallisella tasolla suunnattava ulospäin. Tässä voidaan
myös käyttää hyväksi ns. Code of Good
Practice -ohjelmaa ja sen esittämiä työvälineitä.
Tämän artikkelin puitteissa ei ole mahdollista käsitellä edellä mainittuja ohjelmia ja aineistoja tarkemmin, mistä syystä toivonkin, että jäsenistömme tutustuu
niihin kotisivujemme kautta ja antaa
myös palautetta omien mielipiteidensä
pohjalta.
Auli Ojala FT, KL
UWE:n treasurer, hallituksen jäsen
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90-VUOTISJUHLAKOKOUSPÄIVÄT
HELSINGISSÄ 19.–20.10.2012
Perjantai 19.10.2012 klo17 Korkeakoulutus tienä johtajuuteen, Colloquium -seminaari
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14–16, Jenny ja Antti
Wihuri -sali
Seminaarin puheenjohtaja professori Raija Sollamo
- X- ja Y-sukupolvet haastavat johtajuutta, varadekaani Rebecca Piekkari
- Naiset johtamisen ammattilaisina, vararehtori Helena Karento
- Ura vai perhe VAI ura ja perhe, toimitusjohtaja Helena Hiila-O’Brien
Tarjoilua
Lauantai 20.10.2012 90-vuotisjuhlavuosikokous
Hotel President, Eteläinen Rautatienkatu 4, Carl Gustaf -sali
klo 9-10
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus sekä aamukahvi
10.00
Liiton puheenjohtajan tervehdys
10.15
Luetaan yhdessä ja Auroras -verkoston kuulumiset
10.45
Tulevaisuustoimikunnan vetämä workshop
12.00
Lounas
12.00–13.30 Valtakirjojen tarkastus
13.30
Juhlavuosikokous
Kokouksen kuluessa kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen puheenjohtajien ja sihteerien sekä jäsenten keskustelua ajankohtaisista asioista
Lauantai 20.10.2012 klo 19 Juhlaillallinen
Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, Ravintola Kaarre, 10. krs.
Ohjelmassa juhlapuhe, hallintoammattilainen DI Maija-Liisa Friman, tervehdyksiä, tanssiesitys ja musiikkia

Pukukoodi: juhlapuku

YK:n pääsihteeerin UNITE-kampanja.
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Yliopistoharjoittelija toimistossa syksyllä 2012
Kasvatustieteen kandidaatti Sanna Brander Helsingin yliopistosta työskentelee
liiton toimistossa yliopistoharjoittelijana
15.8.-15.11.2012 välisen ajan.
Hänen ensisijaiset työtehtävänsä liittyvät 90-vuotisjuhlakokouksen järjestelyihin
ja paikallisyhdistysten edustajien perehdyttämiseen uuden jäsenrekisterin käyttöönottamiseksi.
Lisäksi hän hoitaa toimistosihteerin
päivittäistehtäviä.
Sanna on tavoitettavissa työpäivinä
pääasiassa kello 9-16 välisenä aikana puhelinnumerosta 045 869 1617 sekä liiton
sähköpostiosoitteella sanl.fkaf (at) akateemisetnaiset.

Palvelun avulla yhdistykset voivat hoitaa oman jäsenrekisterinsä ja Liitto rakentaa osaamisrekisterin, jollaista on kaivattu.
Palvelu lisää myös mahdollisuutta uudistaa
jäsentiedottamista. Palvelun kustannukset
myös paikallisjärjestöjen osalta sisältyvät
Liiton vuosibudjettiin.
Jäsenrekisterin rakentamiseksi yhdistykset ovat lähettäneet jäsentietoja, jotka
päivitetään ja tarkistetaan rekisterin käyttöönoton yhteydessä. Jäsenrekisterikoulutuksesta on tiedotettu yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Koulutukseen
osallistuu yhdistyksistä nimetty rekisterivastaava. Koulutus pyritään toteuttamaan
syyskuun aikana. Tilaisuuksia järjestetään
Liiton toimistolla ja tarvittaessa paikallisyhdistyspaikkakunnilla. Liitto korvaa osallistujan matkakustannukset.
Koulutuksesta vastaa Liiton toimistolla
yliopistoharjoittelija Sanna Brander.

Jäsenrekisteripalvelu
yhdistyksille
SANL vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan
sisältyy jäsenrekisteripalvelun rakentaminen.

HPV-rokotus yleiseen rokotusohjelmaan
epäluulo asiaa kohtaan oli Suomessa hämmästyttävän suuri. Australiassa, USA:ssa
ja muissa länsimaissa tyttöjen rokotusohjelmat ovat jo tänä aikana olleet käytössä
ja nykyisin myös poikien rokottaminen on
aloitettu useissa maissa. Rokotus vähentää vähitellen myös terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia.
Työtä asian puolesta kuitenkin vielä
jää tehtäväksi. Rokotus kohdistuu 11- ja
12-vuotiaisiin tyttöihin. Koska on osoitettu
rokotteesta olevan hyötyä myös vanhemmille ikäluokille, sen saatavuutta tulisi helpottaa KELA-korvattavuudella. Tätä meillä
ei vielä ole toteutettu, mikä merkitsee,
että rokote on vähävaraisempien tai monilapsisten perheiden vaikeasti hyödynnettävissä.
Iloitkaamme kuitenkin nyt toteutuneesta edistyksestä!
Riittamaija von Weissenberg-Hartiala
HPV-työryhmän puheenjohtaja

Juuri Minervan painoon menon aikaan
30.8. sain ilahduttavan viestin illalla hallituksen budjettiriihen päätyttyä: HPVrokote on hyväksytty yleiseen rokotusohjelmaan!
Tammikuussa 2007 Naisjärjestöjen
Keskusliitto järjesti HPV-rokotuksen puolesta ensimmäisen seminaarin, jossa asiantuntijana oli mm. liittomme aikaisempi
puheenjohtaja, kansainvälisesti korkeasti
arvostettu immunologian professori Anja
Tiilikainen. Työskentely asian puolesta
käynnistyi todenteolla silloin. Myös naisjärjestöjen edustajista muodostettu HPVtyöryhmä on lobannut päättäjiä kuluneina
vuosina erikseen ja yhdessä lääketieteellisten asiantuntijoiden kanssa. Vaikka oli
tiedossa, että väestöstä kolmeneljäsosaa
jossain elämänsä vaiheessa saa papilomaviruksen ja käytettävissä oli Nobeltason tutkijan tutkimusten osoittamat
tulokset rokotteen tehosta virukseen,
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Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto ja palveluasunto
jäsenilleen vuokrattavan palveluasunnon
Asunto Oy Vantaan Foibesta. Palvelukeskus Foibe on monipuolinen, eläkeläisille
tarkoitettu asunto-, palvelu- ja toimintakeskus, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty viihtyisään asumiseen ja virikkeelliseen ympäristöön.
Palvelukeskus Foibe sijaitsee Vantaan
Rekolassa kauniissa kartanoympäristössä Peijaksen sairaalan naapurissa, osoitteessa Sairaalakatu 9. Lisätietoja: http://
www.foibe./.
Syyskuussa
vuokrattavana
oleva
asunto on valoisa, viidennen eli ylimmän
kerroksen kaksio, jossa on olohuone, makuuhuone, keittiö ja olohuoneeseen avautuva ruokailutila sekä tilava kylpyhuone
pyykinpesukoneineen. Katetulle parvekkeelle on käynti ruokailutilasta, josta on
näkymät etelään ja länteen. Ikkunat antavat itään ja etelään. Huoneiston pintaala on 57 m².
Jatkossa on mahdollista hankkia palveluasuntoja myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta, kun löytyy sopiva kohde,
jossa omistajana voimme olla vaikuttamassa asukasvalintaan.
Tietoja asunnoista ja niiden vuokrauksesta antaa Liiton rahastonhoitaja Sirkka
Oksanen, oksanen_sirkka(a)hotmail.com,
puhelin 040 826 1429.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto on
muodostettu vuosien aikana saaduista
testamenttilahjoituksista.
Testamentin
tekijät ovat halunneet tukea oman jäsenistönsä asumista lahjoittamalla varoja
asumisen tukemiseen.
Vanhainkotirahaston pääasiallisen varallisuuden muodostavat viisi Helsingissä
ja yksi Espoossa sijaitsevaa asuntoa, jotka ovat tällä hetkellä vuokrattuina ulkopuolisille.
Vuokralaiseksi hyväksytään ensisijaisesti paikallisyhdistysten jäseniä. Mikäli vuokralaista ei löydy jäsenkunnasta,
vuokraus toteutetaan vapailla markkinoilla asettaen etusijalle ikääntynyt akateemisen koulutuksen suorittanut nainen.
Palveluasuntojen kohdalla valintaan
vaikuttavat palveluasunnon sääntöjen
mukaisen ikärajan lisäksi asumisen tarve,
terveydentilasta johtuva asumispalvelujen tarve ja jäsenyysvuodet paikallisyhdistyksessä. Asukasvalinnasta päättää
Työ- ja talousvaliokunta edellä olevien
periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee
kirjata kokousmuistioon ja antaa tiedoksi
keskushallitukselle.

Palveluasunto tarjolla
Liitto on kuluneena kesänä hankkinut
em. huoneistojen lisäksi omistukseensa

Siis mikä Foibe?
kolan kuin Munkkiniemen ja Otaniemen
välillä olevan Lehtisaaren. Moni on pyrkinyt selvittämään, mikä oli se suuri synti,
joka sai miehet antamaan maat ja pyytämään lahjansa vastineeksi esirukouksia
niin itsensä kuin jälkeläistensä puolesta.
Selvyyttä ei ole löytynyt. Vuosisadat kuluivat, uskonpuhdistuksen myötä jäivät
esirukouksetkin unhoon. 1980-luvulla
joukko Vantaan (siis entisen Helsingen)

Tässä lehdessä ja kotisivuilla kerrotaan
SANL:n ostaneen palveluasunnon Diakoniasäätiö Foibesta. Ei ihme, että moni kysyy, mikä tämä Foibe oikein on.
Vuonna 1401 kolme Helsingin pitäjän
talonpoikaa Hans Madelin, Michael Redeswijn ja Anders Räckhals luovuttivat yhden
veromarkan Pyhän Laurin kirkolle. Ja se
ei ollutkaan mikä tahansa lahjoitus, vaan
valtava maa-alue, joka käsitti niin Re-
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tien (Komonen ja Heikkinen) kädenjälki.
Vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeen
ne näyttävät moderneilta. Päiväkeskuksen ravintolassa asukkaat voivat käydä
halutessaan syömässä, sen kirjastossa
voi lukea lehtiä ja kuntosalissa ja uimahallissa hoitaa kuntoaan. Kampaamokin
kuuluu päiväkeskuksen palveluihin.
Kun sairaala on kadun toisella puolella voi siitä saada hyödyn: sairastuessa on
matka apuun lyhyt. Arkinen hyöty on loistavat liikenneyhteydet niin Helsinkiin kuin
eri puolille Vantaata, sillä sairaalan ja Foiben bussipysäkki on yhteinen.
Myös nimen historiaa on kysytty. Nimen kummi on professori Raija Sollamo, joka löysi sen Uudesta testamentista. Roomalaiskirjeessä Paavali mainitsee
”Foiben, Kenkrean seurakunnan palvelijan (naisen), joka on ollut tukena monille”. Nimi on ollut enne; myös Rekolanmäen Foibe on ollut monien tuki ja turva.

kirkkovaltuutettuja alkoi pohtia, että jotenkin näitä miehiä, joiden ansiosta niin
Helsingin kuin Vantaan seurakunnat olivat
hyvinvoivia, pitäisi muistaa. 31.1.1989
kirkkovaltuusto teki merkittävän päätöksen. Perustettiin Diakoniasäätiö Foibe,
joka sai Rekolanmäeltä tontin, jolla seisoi
monia vaiheita nähnyt vanha kartano ja
kivinavetta sekä pienen alkupääoman.
Erinäisten vaiheiden jälkeen säätiön hallitus oli valmis 19.5.1992 rakennuttamaan
päiväkeskuksen
ja
aravarahoitteisen
vuokratalon, johon tuli ryhmäkoteja huonokuntoisille ja asuntoja. Samassa yhteydessä perustettu asuntoyhtiö rakennutti
oman kerrostalon ja kolme pientä rivitaloa. Tässä kerrostalossa sijaitsee SANL:n
ostama kaksio.
Myöhemmin on tontille noussut kaksikin vuokrattavia asuntoja käsittävää taloa.
Foiben päiväkeskuksessa ja ensimmäisissä taloissa näkyy kuuluisien arkkiteh-
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Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund
90-vuotisjuhlat Helsingissä 19. - 20.10.2012
ILMOITTAUTUMISLOMAKE

(ympyröi oikea vaihtoehto)

Pe 19.10.12 Seminaari klo 17–19.30

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Runeberginkatu
Jenny ja Antti Wihuri -Sali
Jäsenet 15 €, ei jäsenet 20 € (sis. tarjoilun)
La 20.10.12 Juhlavuosikokous klo 9-16
Hotel President E.Rautatienkatu 4
Carl Gustaf -Sali
Osallistumismaksu 30 €
(sis. kokousjärjestelyt, lounaan ja kahvitarjoilun)
La 20.10.12 Puheenjohtajien ja sihteerien kokous
Vuosikokouksen jälkeen
Hotel President E.Rautatienkatu 4
Carl Gustaf -Sali
La 20.10.12 Juhlaillallinen klo 19

Hotel Vaakuna Asema-aukio 2
Ravintola Kaarre
Illallinen, jäsenet 45 €, vapaaehtoinen, subventoitu hinta 65 €
Ei jäsenet 65 €

YHTEYSTIEDOT (tikkukirjaimin)

Nimi
Osoite
Sähköposti
Paikallisyhdistyksen nimi
Ruoka-allergiat
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ILMOITTAUTUMINEN suoritetaan 26.9.2012 mennessä joko tällä lomakkeella postitse osoitteeseen
Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki
tai sähköisesti Liiton kotisivujen kautta. Linkki ilmoittautumiseen löytyy Ajankohtaista
-sivulta.
OSALLISTUMISMAKSUT maksetaan 12.10.2012 mennessä Liiton tilille Nordea FI32
1808 3000 0019 21 viitteellä 10003. Tiedonantoihin tulee merkitä myös maksuerittely.
Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun maksu on Liiton tilillä.
Tiedustelut: Sanna Brander, 045 869 1617, sanl.fkaf@akateemisetnaiset.
Yöpymisvaihtoehdot 19. -21.10.2012
Hotelli
Osoite

Hinta

Viimeinen
varauspäivä

Varausosoite

Hotel Helka
P.Rautatienkatu 23

1h 79€ / vrk

20.9.2012

reservations@helka.

Hotel President
E.Rautatienkatu 4

1h 129€ / vrk

5.10.2012

sokos.hotels@sok.
020 - 1234 600

5.10.2012

sokos.hotels@sok.
020 - 1234 600

Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2

2h 99€ / vrk
2h 149€ / vrk
1h 130€ / vrk
2h 150€ / vrk

Varaa itse majoitus haluamastasi hotellista. Mainitse varauksen
yhteydessä viite / kiintiö Akateemiset naiset.
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Liitolle ilmoitetut ehdokkaat liiton
puheenjohtajaksi ja keskushallituksen
jäseniksi toimikaudeksi 2013-2015.
Ehdokkaat puheenjohtajaksi 30.6.2012 mennessä:
Mirja Saarni; Tampereen Akateemiset Naiset
Leena Tiitu; Helsingin Akateemiset Naiset
Ehdokkaat keskushallituksen jäseniksi 30.6.2012 mennessä:
Gun Jakobsson; Kvinnliga Akademiker i Vasa
Anne Karke; Turun Akateemiset Naiset
Satu Keiski-Toni; Helsingin Akateemiset Naiset
Liisa Saarelainen; Helsingin Akateemiset Naiset
Armi Saari; Kajaanin Akateemiset Naiset
Mirja Saarni; Espoon Akateemiset Naiset
Marja Liisa Toivanen; Vantaan Akateemiset Naiset
Kaikkien em. ehdokkaiden laajemmat henkilöesittelyt ovat liiton verkkosivuilla.
Vuosikokouksessa 20.10. voidaan lisäksi esittää muita ehdokkaita.
Ehdokkaiden kirjalliset suostumukset ja ansioluettelot tulee olla kokouksessa nähtävillä. Koska Minervan toimituksen tietoon on saatettu, että kokouksessa tullaan esittämään myös kolmas puheenjohtajaehdokas, toimitus palvellakseen jäsenistöä ja helpottaakseen vuosikokouksen kulkua julkaisee myös hänen esittelynsä jo nyt:
Helena Ranta; Kvinnliga Akademiker i Helsingfor

Puheenjohtajaehdokkaiden esittely
Mirja Saarni
Hattulan kunnan perusturvajohtaja Mirja
Saarni on toiminut aiemmin Oulun kaupungin palvelujohtajana ja Tampereen
kaupungin
sosiaalipalvelupäällikkönä.
Päättyvällä kaudella hän on ollut SANL:n
hallituksen jäsen. Niin strategiaryhmän
kuin tulevaisuustoimikunnan vetäjänä
hän on osoittanut asioiden organisoinnin,
kehittämisen ja haasteiden käsittelemisen taitoja. Hänen tehtäviinsä on lisäksi kuulunut Luetaan yhdessä -verkoston
ohjausryhmän puheenjohtajuus.
Mirja Saarni on yhteiskuntatieteiden
maisteri, joka panostaa vahvasti ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen
osallistumalla jatkokoulutukseen ja opintomatkoihin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Mirja Saarnin asiantuntemusta ja
johtamistaitojen
arvostusta
osoittavat puheenjohtajuudet ja muut vaativat
luottamustehtävät. Työhistoriansa, luottamustehtäviensä ja julkaisujensa ansiosta hän on erityisesti lastensuojelun erinomainen asiantuntija maassamme.
Hän on ollut Tampereen Akateemiset
Naiset ry:n jäsen vuodesta 2010 ja kuulunut sitä ennen Oulun yhdistykseen.
Leena Tiitu
Eurajoella syntyneen musiikkitieteen tohtori Leena Tiitun elämässä opiskelu, tutkiminen ja itsensä kehittäminen ovat olleet
aina keskeisellä sijalla. Opintoja hänellä
on niin Turun konservatoriosta kuin Sibelius Akatemiasta. Monista tutkinnoista voi
tässä mainita ylemmän kanttori-urkuri-
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Ensimmäisen kerran Rannan nimi tuli
suuren yleisön tietoisuuteen Estonian onnettomuuden yhteydessä. Sen jälkeen
Helena Ranta on toiminut useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. Hän
on ollut näissä tehtävissä mm. Bosniassa
ja Hertsegovinassa, Kosovossa ja Irakissa
sekä Kaakkois-Aasian hyökyaalto-onnettomuuden selvittelyissä. Hän on tutkinut
EU:n toimeksiannosta Kosovon tapahtumia ja oli todistajana Haagissa vuonna
2003 Slobodan Miloševiin oikeudenkäynnissä.
Helena Rannalle myönnettiin vuonna
2006 tunnustuksena hänen ansioistaan
professorin arvo.Hän on toiminut Plan
Suomi Säätiön ja Suomen UNWomenin puheenjohtajana ja on tällä hetkellä NJKL:n varapuheenjohtaja. Ranta on
nimetty myös vuoden naiseksi, vuoden
Eevaksi ja vuoden alumniksi. SANL:n on
tullut Rannalle tutuksi viime vuosina, kun
hän on toiminut Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän varapuheenjohtajana.

tutkinnon ja Sibelius Akatemian solistisen
päästötutkinnon niin urkujensoitossa kuin
laulussa. Musiikkitieteessä hän on suorittanut tohtorintutkinnon vuonna 2009.
Hän toimii Töölön seurakunnan ja
Temppeliaukion kirkon musiikin työalajohtajana ja Töölön seurakunnan muusikoiden esimiehenä. Hänellä on ollut
useita luottamustehtäviä sekä SibeliusAkatemiassa että muusikoiden yhdistyksissä ja Töölön seurakunnassa. Hän on
ollut järjestämässä lukuisia konsertteja ja
kongresseja kansallisena tai kansainvälisenä yhteistyönä.
Leena Tiitu on ollut Helsingin Akateemisten Naisten jäsen vuodesta 2007 ja
vuosi sitten hänet valittiin yhdistyksen
puheenjohtajaksi. Valinta osoittautui onnistuneeksi, sillä jäsenmäärä on vuosien
tauon jälkeen lähtenyt kasvuun.
Helena Ranta
Helena Ranta on syntynyt Kajaanissa ja
väitteli hammaslääketieteen tohtoriksi
Helsingin yliopistossa 1972. Kaksikielinen
Ranta on Kvinnliga Akademiker i Helsingforsin jäsen. Muutama vuosi sitten hän
muutti Raaseporin Åminneforsiin.

Keskushallitusehdokkaiden esittely
Gun Jakobsson
Gun Jakobsson fungerar som ledande
rektor vid Vasa övningsskola, som utgör
en del av Åbo Akademi i anknytning till
universitetes lärarutbildning.
Hon är FM från Helsingfors universitet och
hade sina lärarstudier vid Åbo Akademi.
Gun Jakobsson har varit lektor i biologi och geogra i Pedersöre och i Vasa,
högstadierektor i Vasa och sedan 2004
ledande rektor.
Hon är medlem i Kvinnliga Akademiker
i Vasa sedan 2008 och vice ordförande
sedan 2012.
Hon har specialkunnande i fråga om
skola och undervisning samt utbildningsfrågor i allmänhet.

Anne Karke
Anne Karken ura Turun Akateemisissa Naisissa on ollut nousujohtoista, sillä
melko uutena jäsenenä hoitaa nyt sekä
sihteerin että kv-yhdyshenkilön tehtäviä.
Kevään UWE-konferenssissa Anne toimi
puheenjohtaja Ritva Tammivaaran avustajana.
Anne Karke aloitti varhain työnteon
pankkimaailmassa. Työn ohessa opiskellen hän suoritti ensin keskikoulun ja lukion ja sitten vielä merkonomin ja kauppatieteen maisterin tutkinnon. Hän on
toiminut muun muassa projekti- ja HRtehtävissä sekä julkisella että globaalilla
sektorilla. Hän harrastaa intohimoisesti
ikonimaalausta ja käsitöitä.
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Armi Saari
Armi Saari on kotikaupunkiinsa palannut
syntyperäinen kajaanilainen, lukion psykologian ja losoan lehtori sekä opintoohjaaja. Tutkintoja hänellä on kaksi, YTM
Jyväskylästä ja ansiotyön ohella tehdyt
KM-opinnot Oulusta. Opetustyössä hänellä on kokemusta sekä lukiolaisista että
esikouluikäisistä ja ammattiopiskelijoista.
Työn myötä hän on kiinnostunut kansainvälisistä asioista ja on niin ikään ohjannut
kouluun tulleita ulkomaalaisia opiskelijoita.
Järjestökokemusta ovat antaneet järjestösihteerin ja puheenjohtajan tehtävät OAJ:n paikallisyhdistyksessä. Hän on
Kajaanin akateemisten naisten sihteeri.
Rakkain harrastus on kuorolaulu. Siihen
on liittynyt Musiikkiopiston tukiyhdistyksen johtaminen vuosien ajan.

Satu Keiski-Toni
Helsingin Akateemisten Naisten jäsenellä ja Auroras -toiminnan primusmotorilla
Satu Keiski-Tonilla on monipuolinen työhistoria. Hän on toiminut markkinatutkijana, toimittajana, kansainvälisenä kirjeenvaihtajana ja konsulttina, viestintä-,
lehdistö- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana sekä kansainvälisen markkinointiorganisaation johtotehtävissä. Hän on yhteisöviestinnän kokenut konkari.
Perheen ulkomaankomennukset ovat
vieneet hänet töihin niin Ruotsiin, Saksaan kuin Itävaltaan. Eräs hänen työuransa mielenkiintoisimpia tehtäviä oli
toimia Talouselämä-lehden kirjeenvaihtajana Düsseldorssa 1987-1992 Saksojen
yhdistymisen aikaan.
Koulutukseltaan Satu Keiski-Toni on
VTM, pääaineina yhteisöviestintä ja tiedotusoppi. Hän on lisäksi suorittanut IB - International Business Exellence -ohjelman.

Marja Liisa Toivanen
Vantaalainen Marja Liisa Toivanen kuittaa
työhistoriansa sillä, että on tehnyt kaikkea mitä opettajakoulutuksella voi tehdä,
toiminut opettajana erityisopetuksesta
lukioon, rehtorina, ruotsinkielisenä koulutoimenjohtajana ja opetusneuvoksena
opetushallituksessa. Uran kruunasi eläkevuosina kaksi talvea konsulttina opetusministeriössä Colombossa.
Toivanen on aina ollut kiinnostunut
kansainvälisyydestä ja järjestötoiminnasta. Ensimmäinen työpaikkakin oli Kansainvälisen palvelun toimikunta.
Järjestötoimintaan liittyvät monet jo
nyt taakse jääneet kunnallispoliittiset ja
seurakunnalliset luottamustoimet sekä
Suomen Rehtorit -yhdistyksen ja Suomen
UN Womenin hallituksen jäsenyys. Hän
on toiminut SANL:n hallituksen jäsenenä
ja CIRinä kuluvalla kaudella samoin kuin
Vantaan akateemisten naisten hallituksen
jäsenenä.

Liisa Saarelainen
Lapualla syntynyt, mutta helsinkiläistynyt
Liisa Saarelainen jäi muutama vuosi sitten
eläkkeelle eduskunnan asiakirjatoimiston
päällikön tehtävistä. Aikaisempi työtehtävä oli myös eduskunnassa, vanhempana
kirjastonhoitajana. Eduskunnassa hänellä
oli myös lukuisia luottamustehtäviä.
Hän on suorittanut losoan kandidaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa
1970, pääaineena yleinen historia, sivuaineina Suomen historia, sosiaalipolitiikka,
kansantaloustiede, tilastotiede, aikuiskasvatus.
FM Liisa Saarelainen on kuulunut vuodesta 2011 Helsingin Akateemisiin Naisiin
ja on 2012 lähtien toiminut hallituksen
jäsenenä. Hänen organisaatiotaitonsa olivat tarpeen viime keväänä: Liisa oli yksi
UWE:n konferenssin näkymättömistä,
mutta tarpeellisista työmyyristä.
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Villa Varala ihastutti ja hämmästytti
Virkistystä tehdastyöläisille
Ajatus voimistelukodin perustamisesta lähti itämään Annojen mielessä, kun Suomen
ensimmäinen ammattientarkastaja Vera
Hjelt esitti vuonna 1906, että ruumiillista
työtä tekevät naiset pitäisi saada tietoisiksi liikunnan merkityksestä terveydelle. He
saivat tukea mm. Suomen naisvoimistelun
äidiltä Anni Collanilta ja kannustusta mm.
Wivi Lönniltä, joka suunnitteli Varalan ensimmäisen voimisteluhallin. Rakennus valmistui 1911 ja se purettiin uuden rakennuksen alta vuonna 1978.
Varalassa järjestettiin muun muassa
kesästä 1910 kesään 1921 virkistyskursseja alle 15-vuotiaille tehtaassa työskenteleville tytöille. Tuona ajanjaksona kaikkiaan 539 tyttöä vietti Varalassa kesäisen
viikon täyshoidossa ja sai opetusta leikissa
voimistelussa ja urheilussa. Monet heistä
jatkoivat liikuntaa Tampereen naisvoimistelijoiden tilaisuuksissa.

Ihailua, hämmästystä ja ihastusta sisältyi
keskusteluun, jota Tampereen Akateemiset Naiset -yhdistyksen jäsenet kävivät
tutustuttuaan rehtori emerita Aila Tammisen opastuksella Varalan Villaan ja sen
kolmannessa kerroksessa olevaan museoon.
Ihailun ja hämmästyksen kohteena
olivat Varalan voimistelukodin rohkeat ja
ennakkoluulottomat perustajat Anna Lilja ja Anna Schreck, jotka kehittivät lähes
olemattomin varoin Varalasta menestyvän naisten liikuntaohjausta ja -koulutusta antavan opiston. Annojen toiminnassa
yhtyivät tieto ja käytännön toteutus. He
tiesivät, että naiset tarvitsivat voimistelun ja urheilun ohjausta, he ryhtyivät työhön ja menestyivät tavoitteessaan.
Ihastusta herätti itse rakennus ja sen
taidokas peruskunnostus- ja entisöintiyö,
joka saatiin päätökseen keväällä 2011.
Työn suunnittelusta vastasi arkkitehti Seija Hirvikallio.
Villa Varala on nyt ympärivuotiseen
kokous ja juhlakäyttöön soveltuva rakennus, ainoa Tampereen keskusta-alueella
säilynyt herrasväen huvila

Snellmanin, Lönnin ja
Sillanpään Varala
Varalan historiaan liittyy muitakin valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä kuin
arkkitehti Wivi Lönn. Liljeroosille huvilan
suunnitteli J.V. Snellmannin poika yliinsinööri Karl Snellman ja F. E. Sillanpää
toimi Liljeroosin lasten kotiopettajana.

Opettajien kesätyö
Anna Lilja ja Anna Schreck olivat opettajia, jotka työskentelivät talvisin Tampereen Aleksanterin koulussa. Kesäksi
he siirtyivät Varalaan, jossa Anna Lilja
johti talon käytännön toimintaa ja Anna
Schreck huolehti raha-asioista, kirjanpidosta ja kansliatöistä. Eläkkeelle jäätyään
he kumpikin jatkoivat työtään Varalassa.
Annojen huone löytyy Villan kolmannen
kerroksen museotiloista.
Varalan
voimistelukodin
toiminta
käynnistyi vuonna 1909, jolloin Annat ostivat tehtailija Heikki Liljeroosin vuonna
1892 valmistuneen kesähuvilan. Varalanimen huvila oli saanut Liljeroosin kotikylän Kangasalan Varalan mukaan, josta
huvilan hirret oli hankittu.

Lokakuussa puhutaan
naisista ja työstä
Varalan vierailu päätti Tampereen Akateemiset Naiset ry:n kevätkauden 2012.
Osallistujia oli liki kolme kymmentä. Syksyllä toiminta jatkuu lokakuun alussa,
jolloin Tampereen Akateemiset Naiset ry
järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden otsikolla Teoriasta käytäntöön:
naiset työelämässä. Aiheena ovat mm.
naiset valtion ja kuntien palveluksessa
sekä naiset poliittisina päättäjinä.
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry
Torstaina 20.9.2012 klo 18 MTV:n toimittaja Pirjo Haapoja valottaa työtään FT Maritta Pohlsin
haastattelemana Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4, 02100 Espoo, 1. kerros. Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 13.9. hannu.eeva.kivilaakso@kolumbus. tai 050 5713714.
Lokakuussa viikolla 41 meillä on kehitysmaailta asiantuntijanamme FM Heidi Pihlatie. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä.
Tiistaina 13.11.2012 klo 18 toimittaja Anneli Tuominen-Halomo puhuu aiheesta Paikallislehden tekemisen muutoksen vuodet Soukan palvelutalon takkahuoneessa, Soukankaari 7, 02360
Espoo. Anneli on ollut Länsiväylän toimittaja. Lisäksi pidämme syyskokouksemme. Ilmoittautumiset sihteerille viimeistään 6.11.
Tiistaina 4.12. klo 19 näemme Teatteri Avoimien Ovien näytelmän Muista minut, Museokatu
18, 00100 Helsinki. Se on komedia identiteetin katoamisesta, käsikirjoitus Minna Nurmelin ja
Satu Rasila, ohjaus Minna Nurmelin, rooleissa Lotta Lindroos ja Sari Mällinen. Lipun hinta on
28,50 euroa.
Teatteri Avoimet Ovet on jäämässä ilman näyttämöä, sillä vuokrasopimus on irtisanottu. Olemme varanneet 20 lippua. Varaa lippusi ajoissa sihteeriltä, lippujen lunastuksen vuoksi viimeistään 28.10. On ehkä viimeinen mahdollisuus päästä vielä Museokadun laatuteatteriin.
Heinolan Akateemiset Naiset ry
ti elokuun 28. klo 18 yhdistyksemme jäsen, Suomen Pankin henkilöstöpäällikkö, VM Aura
Laento alustaa naisjohtajuudesta. Paikka: Siltasaaren Café Kailaksen kabinetti, Siltasaari 1,
Vanha Lahdentie.
ke 26.9. klo 18 Lahden Akateemisten Naisten vierailu Heinolaan. Illan aikana tarinaa Siltasaaren historiasta kertojana Siltasaaren yrittäjä, jäsenemme KM Päivi Niemiaho, seurustelua ja
ruokailua. Paikka: Heinolan Siltasaareen Café Kailaksen kabinetti, Siltasaari 1, Vanha Lahdentie.
la lokakuun 13. klo 13 virallinen syyskokous lounaskokouksena. Paikka: Ravintola Kesti, Siltakatu 1.
ti lokakuun 16. klo 18 tutustutaan Lahden Akateemisten Naisten Luetaan yhdessä -ryhmän
toimintaan. Paikka: Lahden Kansanopisto, Harjukatu 46.
ke marraskuun 21. klo 18 yhdistyksemme jäsen, KM Tarja Kainulainen kertoo käsityön opetusohjelmasta Heinolassa ja ohjaa käsityödemonstraation. Paikka: Niemelän koulun käsityöluokka nro 202, 2. krs.
ke joulukuun 19. klo 17 perinteinen tutustuminen Lääninkivalteri Aschanin talon joulunäyttelyyn ja jäsenemme, rovasti Anja Mastosalon pitämä pieni jouluhartaus. Paikka: Kauppakatu
3. Päätteeksi glögit jäsenemme KTM, HTM Seija Kainulaisen toimistolla. Paikka: Kauppakatu 3
A 14.
Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
MÅNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER kl. 14 EXKURSION
Vi gör en kulturhistorisk vandring på Sandudds Gamla begravningsplats med vår medlem Anneli
Ståhlberg som guide. Samling vid Gamla kapellet, mitt emot Maria sjukhus. Anmäl er gärna
till sekreteraren.
TORSDAGEN DEN 20 SEPTEMBER kl. 18.15
Fil.dr Lia Markelin, som har forskat i hur samerna behandlas i medierna, talar om samerna och
deras situation i dag - politik, språk, synlighet i medierna...
TISDAGEN DEN 16 OKTOBER kl. 18.15
Journalisten och författaren Yrsa Stenius berättar om pressetik, om sina erfarenheter som pressombudsman i Sverige och om trender i dagens journalistik.
FREDAGEN DEN 9 NOVEMBER från kl. 10.30 till ca 15
Vi rar vårt 85-årsjubileum med ett intressant seminarium och en trevlig lunchsamvaro på Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5.
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10.30 Vi börjar med mingel och kaffe
musik
11.00 Seminariet ”Kvinnor i arbetslivet” Inledningar på ca 20 minuter var samt
diskussion.
- 30-årig snuttjobbare Jannika Pitkänen
- 40-åring i arbetslivet talar om Generation Y Carina Geber-Teir
- 50+-åring talar om mentorskap Carola Teir-Lehtinen
musik
13.00 lunch
Anmälningar till seminariet och lunchen senast 17.10 till sekreteraren.
Efter jubileet följer vårt HÖSTMÖTE kl. 14.30 med val av ordförande och val av tre styrelsemedlemmar samt verksamhetsgranskare (förr revisorer), fastställande av medlemsavgiften (som
fortsättningsvis föreslås vara 40 euro för 2013), fastställande av budgeten för följande verksamhetsår och eventuella övriga ärenden, vilka enligt våra stadgar bör tillställas styrelsen senast
första oktober. Medlemsbrevet och den här infon är också kallelse till höstmötet.
ONSDAGEN DEN 21 NOVEMBER KL. 14 EXKURSION
Vi besöker konsthemmet Lauri Reitz museum, som upprätthålls av stiftelsen Lauri och Lasse
Reitz på Apollogatan 23 B (ovanför restaurang Elite). De i konstnärskretsar välkända reitzka
samlingarna innehåller inte endast målningar utan också bl.a. möbler, musikinstrument, silver,
porslin, böcker och klockor. Anmälningar till besöket tas emot av sektreteraren Marianne von
Knorring före 14 november. Endast 12 deltagare, därför ordnar vi ytterligare ett besök på våren
om intresset är stort.
ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER kl. 18.15
Författaren Ulla-Lena Lundberg, som kommer ut med en ny roman i höst, talar utgående från
sin föregående bok ”Jägarens leende” om hällkonsten, som är föremål för innovativ akademisk
forskning och har gett upphov till riktiga lärostrider. Rubriken är ”Den tid det tar för en tanke att
sjunka in - hur en tolkningsteori om hällkonstens motivvärld vinner insteg”.
LITTERATURCIRKELN träffas en gång i månaden och diskuterar den bok deltagarna läst. Det
är ingen sluten grupp, så nya deltagare är alltid välkomna. Höstens första möte är torsdagen
den 6 september kl. 13.00 hos Helena von Rutenberg i Kallvik. Vi diskuterar författaren och
journalisten Göran Rosenbergs självbiograska viktiga och kritikerrosade bok ”Ett kort uppehåll
på vägen från Auschwitz”, en ”djupt personlig bok om en far.
De övriga datumen och bokvalen besluter vi om vid det första mötet. Kallelse kommer någon
vecka före träffarna.
Närmare info fås alltid på hemsidan www.kvinnligaakademikerihelsingfors. eller av ordförande
Maj-Britt Grönholm, tfn 050 569 5633, maj-britt.gronholm@kolumbus. och sekreterare Marianne von Knorring, 044 332 4659, marianne.vonknorring@welho.com
Helsingin Akateemiset Naiset ry
Syksyn 2012 ohjelma
Nettisivumme uudistuvat. Uudet verkkosivut osoitteessa www.helsinginakateemisetnaiset.
otetaan käyttöön syys- lokakuussa.
Akateemiset aamukahvit - seminaarisarja
Helsingin Akateemiset Naiset ry aloittaa marraskuussa aamiaisseminaarisarjan, jossa kuullaan
kertomuksia akateemisten naisten urapoluilta. Tilaisuuksien puhujat ovat menestyneitä naisia
tieteen sekä liike-elämän eri aloilta. Puhujat kertovat siitä, minkälaisten vaiheiden kautta he
ovat saavuttaneet nykyisen positionsa, ja mitkä tekijät ovat vieneet heitä eteenpäin.
Kertomukset käsittelevät myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita
sekä mahdollisia sudenkuoppia naisen urapolulla. Tarkempia tietoja ensimmäisten akateemisten
aamukahvien ajankohdasta ja paikasta löytyy Helsingin Akateemisten Naisten verkkosivuilta
syyskuun lopulla.
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Jäsenillat ja vuosikokous
HAN, kuka ja mitä? Torstaina 22.11. klo 17.30 Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa
(Temppelikatu 16 B) Helsingin Akateemisten Naisten hallitus esittelee tänä vuonna yhdistykseen
liittyneet uudet jäsenet sekä laatimansa ehdotuksen yhdistyksen toimintastrategiaksi. Lasillinen
kuohuviiniä ja pientä suolaista. Vuosikokous.
Kauneuden ja hyvinvoinnin sarja
Kynnet kuntoon! Tiistaina 18.9. klo 17 SANL:n toimistolla, Fredrikinkatu 41 A 8. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen syrjala.hm@gmail.com. Illassa tilaa kymmenelle ensimmäiselle ilmoittautuneelle. Osallistumismaksu 10 €.
Musiikista iloa arkeen
Pikkuväen kauneimmat joululaulut lauantaina 15.12 klo 14 Temppeliaukion kirkossa.
Mummi, äiti, täti tai kummi! Ota pikkuista kädestä ja lähde kokemaan musiikin iloa ja leikin
riemua. Vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Isovanhemmat ry:n ja Temppeliaukion kirkon kanssa.
Taidekerho
Torstai 27. 9. klo 16.30 Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27, BOUTIQUE – MUOTIA JA
TAIDETTA sekä FANNY CHURBERG (1845-92).Opastettu käynti, pääsymaksu 8/6 €.
Torstai 18.10. klo 16.30 Kiasma, Mannerheiminaukio 2, OSMO RAUHALAn yksityisnäyttely ja
TOBY ZIEGLER – Vieraantuneet esineet. Opastettu käynti, pääsymaksu 8 €.
Keskiviikko 14.11. klo 16.30 Suomen lähetysseuran museo, Tähtitorninkatu 18, KUMBUKUMBU perusnäyttelyssä mm. keisarien ajan Kiinan ja entisen Ambomaan kulttuureja, erikoisnäyttely KUN SADETTA EI TULLUT. Opastettu käynti, pääsymaksu 2.50 €.
Torstai 29.11. klo 16 Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 b, MADE IN HELSINKI 17002012. Opastettu käynti, vapaa pääsy.
Auroras
Helsingin Akateemiset Naiset ry on mukana myös Auroras-toiminnassa. Mikäli sinua kiinnostaa
tavata korkeakoulutettuja naisia kansainvälisessä ympäristössä, katso lisätietoja osoitteessa:
www.auroras..
Tiistai 25.9 Julkishallinto työnantajana. Puhumassa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman. Kaupungin auditorio, Katariinankatu
4. Ilmoittautumiset osoitteeseen koordinaattori@luetaanyhdessa.. Vapaa pääsy.
Kajaanin Akateemiset Naiset ry
Syyskuu: Ti 18.9. 2012 klo 18 Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelee Kainuun
uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa Kainuun keskussairaalan auditoriossa. Ilm. pj. Helena Aaltoselle helena.vuokatti@gmail.com tai 044 710 0854 ti 11.9. mennessä.
Lokakuu: Ke 31.10. 2012 klo 18 syyskokous Eino Leino -talolla, Paltaniemellä.
Esko Piippo esitelmöi aiheesta Eino Leinon naiset. Yhteislähtö Kauppatorilta klo 17.30. Ilm.
Helenalle (kts. yhteystiedot yllä) ke 17.10.12 mennessä.
Kirjallisuuspiiri
Syyskausi jatkuu maanantaisin ravintola Siriuksessa Brahenkatu 5 klo 17. Ilm. Leena Marja
Tikkaselle os. leena.marja.tikkanen@kolumbus. viimeistään kokoontumispäivänä klo 12 mennessä.
Ohjelmassa
Ma 24.9. So Oksanen: Stalinin lehmät
Ma 29.10. So Oksanen: Kun kyyhkyset katosivat
Ma 26.11. Jokin syksyn uutuusteos (nimi ilm. myöhemmin)
Tapaamisiin jäsenilloissa! Armi, sihteeri
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Lahden Akateemiset Naiset ry
ma 10.9. klo 17:30 tutustumme Päijät-Hämeen Yhteispäivystyskeskukseen, Keskussairaalantie 7, Lahti.
ke 26.9. klo 18 yhteistapaaminen Heinolan Akateemisten Naisten kanssa Heinolan Café Kailaksessa, osoitteessa Siltasaari 1, Vanha Lahdentie. Yhteislähtö Lahdesta Helmipankin edestä klo
17:15. Ilmoittautumisohjeet jäsenkirjeessä.
ti 16.10. klo 18 Lahden Kansanopisto, Harjukatu 46, Lahti. Tutustumme yhdessä Heinolan Akateemisten Naisten kanssa Lahden ”Luetaan yhdessä” –toimintaan, jonka jälkeen mahdollisuus
lähteä yhteiselle illalliselle. Lähemmin jäsenkirjeessä.
ke 24.10. klo 12:30 lounastapaaminen Viikinkiravintola Haraldissa, Vesijärvenkatu 24. Teemana kansainvälisyys.
ma 12.11. klo 17:30 Oilon Oy, Metsä-Pietilänkatu 1, Lahti. Tutustumme Oilon Oy:n kestävän kehityksen mukaisiin energiaratkaisuihin ja uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energonin
tiloihin. Samassa yhteydessä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen. Yhteislähtö Helmipankin
edestä klo 17:10.
ti 11.12. klo 17:30 Sovituksenkirkko Salpakankaalla, osoitteessa Keskuskatu 2, Hollola. Tutustumme vuonna 2010 valmistuneeseen Hollolan seurakuntakeskukseen ja Sovituksenkirkkoon.
Yhteislähtö Helmipankin edestä klo 17:10.
ma 14.1.2013 klo 17:30 Lahden tiede- ja yrityspuisto, osoite Niemenkatu 73, Lahti. TAIKA Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä. Yhteislähtö Helmipankin edestä
klo 17:15.
Jyväskylän Akateemiset naiset
Torstaina 27.9. Pirkko Saarinen osallistui UWE:n (University Women of Europe) kokoukseen
Helsingissä ja kertoo kokouksen annista.
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja tiedustella voi myös pj. Mirja Knuuttilalta
puh. 040.7237363 tai knuuttila.mirja@gmail.com.
Torstaina 25.10. klo 14 Syyskokous monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Tutustumme Juho Jäppisen näyttelyyn Muotokuvia Jyväskylästä - valokuvia ja maahanmuuttajien
mietteitä.
Maahanmuuttajanaiset kertovat elämästään ja toiminnastaan kahvikupposen äärellä. Ilmoittautumiset ja mahd. kuljetusten tarve Mirja Knuuttilalle.
Sunnuntaina 25.11. Kuokkalan kartanossa klo 15 konsertti. Kaija Saarikettu, viulu ja Sonja
Fräki piano. Liput 20 euroa sisältäen kartanokahvit. Ilmoittautumiset ja sopiminen kuljetuksista
Mirja Knuuttilalle puh. 040-7237363 tai knuuttila.mirja@gmail.com.
Tiistaina 11.12. klo 18 Piparkakkujen kulttuurihistoriaa.
Keski-Suomen museon auditorio, Alvar Aallon katu 7. Piparikirjan kirjoittaja, kotitalousopettaja Anna-Liisa Mattila avaa oven tuttujen joululeivonnaisten kansainväliseen kulttuurihistoriaan.
Piparkakkuja maistellaan glögin kera. Tilaisuus järjestetään yhdessä Jyväskylä-Seuran kanssa.
Oulun Akateemiset Naiset ry
Syksyn 2012 ohjelma
La 22.9. Retki Koitelinkoskille, ”Historia”- kävelykierros oppaan johdolla, tapaaminen Linjaautoasemalla klo 10. Kimppakyydit. Ilmoittautumiset ke 19.9 mennessä: saila.saraniemi@oulu.
 / 040-5153 548.
Ma 8.10. klo 18. KT, tutkijatohtori Tuija Huuki esitelmöi aiheesta: ”Kamppailua ja kaveerausta Väkivalta ja myötätunto koulupoikien statustyössä”. Paikka: Oulun yliopisto, Taloustieteiden tdk.
Ilmoittautumiset pe 5.10 mennessä: saila.saraniemi@oulu. / 040-5153 548.
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Ti 13.11. klo 18. Syyskokous, kokousesitelmänä EL Niina Salokorpi: Kaularangan ja lanneselän ”kuluma”-sairaudet. Paikka: OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti B1, neurokirurgian klinikan
hallintokäyttävä, kirjasto. Ilmoittautumiset ma 12.11. mennessä: niina@salokorpi. / 044 292
1421.
To 13.12. klo 18. Esitelmöi pastori Päivi Jussila: ”Jumalan ja ihmisen sukupuolesta”. Kimppakyydit tarvittaessa Linja-autoasemalta klo 17.30. Ilmoittautumiset ke 12.12. mennessä: anneli.
rinta.paavola@gmail.com / 040 778 1864. Paikka: Oulujoen pappila, Oulujoentie 72.
Porin Akateemiset Naiset ry
1.10.2012 Luento- ja keskustelutilaisuus teemoista Luetaan yhdessä
ja Auroras. Koordinaattori Henna-Maija Syrjälä SANL:sta alustaa
keskustelutilaisuuden. Porin Taidemuseo klo 18 alkaen.
19.11.2012 Yhdistyksen vuosikokous Pyhäjärvi-instituutissa Säkylässä klo 17-19.
Rauman Akateemiset Naiset ry
Lokakuussa järjestämme ranskalaisen illan yhteistyössä My French Corner’in kanssa, mikäli
saamme vähintään 15 ennakkoilmoittautumista. Illan ruokailun kustannus n. 20 €. Ennakkoilmoittautumiset Aino Pelto-Huikolle 31.8. mennessä, puh. 044 710 5379 tai aino.peltohuikko@
gmail.com
Marraskuussa olemme alustavasti suunnitelleet kulttuuripitoista tapaamista, tiedotamme lisää
mahdollisimman pian.
Kirjalliset pikkujoulumme pidetään tänä vuonna jo pe 30.11. Ilmoittautumisia pikkujouluihin
aletaan vastaanottaa 1.11. alkaen.
Turun Akateemiset Naiset ry
OHJELMA SYKSY 2012
Ti 4.9. syysretki Kustaviin Volter Kilven maisemiin, Isoluodon kierros bussilla ja käynti Kustavin
kirkossa. Oppaana Marja Santalahti. Illallinen Restaurant Grillissä. Lähtö Aurakatu 2, retkipysäkki, klo 17. Hinta 30€. Ilmoittautuminen 28.8. mennessä Päivi Lehtiselle puh. 050 3269494
tai paiviklehtinen(at)hotmail.com.
Ti 2.10. klo 18 tutustuminen KUI? tekstiilitaiteen triennaaliin Väinö Aaltosen museossa. Oppaana näyttelyn kuraattori, kuvataiteilija Anna-Maija Aarras. Kahvit Café Wäinössä.
Ti 6.11. vuosikokous Pulssin Akatemiassa
Ti 4.12. joulujuhla
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset: Helena Hallanoro puh. 040 524 7355 tai helena.
hallanoro(at)dnainternet.net.
Kirjallisuuskerho kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonk. 15 keskiviikkoisin klo 18.
Vetäjänä toimii Tuula Korhonen puh. (02) 254 2660.
Ke 19.9. Anna-Leena Härkönen: Onnentunti
17.10. ja 21.11. käsiteltävät teokset päätetään myöhemmin
Lunch ladies kokoontuu kuukauden 3. tiistaina Panimoravintola Koulussa klo 12-13
Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala, TAN, puh, 040 771 9787 ja Nina Ekholm, KAiÅ
Ti 18.9. VTM, psykoterapeutti Ulla Halkola: Valokuvaterapia
Ti 16.10. ”Musta komedia”, farssi Teatterin johtaja, ohjaaja Minna-Stiina Saaristo: Näkökulma
ensi-illan jälkeen
Ti 20.11. Erikoishammaslääkäri Erja Tolvanen: Implanttihoidon edut ja riskit
Ti 18.12. Forskare Leena Marander-Eklund, KAIÅ: Jultraditioner, glädje eller tvång
Seniorikerho kokoontuu kuukauden viimeisenä torstaina klo 13 kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonkatu 15. Vetäjänä toimii Anja Paavonperä puh. 040 509 1725.
To 27.9. Biologi Elma Helander: Aurajoen rannan kasvillisuus
To 25.10. FL Anne Männikkö: Kummikirjeiden kääntäminen Suomessa vuosina 1940-1958
To 29.11. Psykologian professori emerita Pirkko Niemelä: Psykoanalyysi
The International Clubin syksyn ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Vetäjänä toimii Birgit
Kretschmann puh. (02) 333 8717.
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen, paiviklehtinen@
hotmail.com tai 050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.
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Tuoreimmat ohjelmatiedot löydät Turun Akateemisten naisten nettisivuilta https://sites.google.
com/site/turunakateemisetnaisetry/
Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.
Ti 11.9. Månadsträff i Pargas. Närmare information i utskickat medlemscirkulär eller av sekr.
Eva Wahlberg-Jäntti (tel. 040-512 9327).
Ti 9.10. Månadsträff kl. 18.30 i Biocity. Föredrag kl. 19 av PhD, docent i cell och utvecklingsbiologi Cecilia Sahlgren.
Ti 13.11 Månadsträff i Pargas. Närmare information i utskickat medlemscirkulär eller av sekr.
Eva Wahlberg-Jäntti (tel. 040-512 9327).
Ti 11.12 Valmöte och julfest.
Vantaan Akateemiset Naiset ry
Ke 5.9 klo18.30 uusien jäsenten vastaanottotilaisuus (myös vanhat jäsenet tervetulleita)
SANL:n toimistossa, osoite Fredrikinkatu 41 A 8 (ovisummeri vasen rivi, neljäs nappi alhaalta).
To 13.9 klo 12.30 Vantaan Akateemisten Naisten lounas, ravintola Baker´s, os. Mannerheimintie 12, jonka jälkeen klo 14 tutustuminen Helen Schjerfbeckin näyttelyyn Ateneumissa, yhdistys maksaa opastusmaksun, kaikki maksavat oman lippunsa. Myös sisaryhdistysten jäsenet
tervetulleita.
La 29.9 klo 10-16 Vantaan hyvinvointimessut Energia Areenalla.
Ti 9.10 klo 12.30 Vantaan Akateemisten Naisten lounas, ravintola Baker´s, Mannerheimintie
12.
Ti 6.11 klo 12.30 Vantaan Akateemisten Naisten lounas, ravintola Baker´s, Mannerheimintie
12.
To 22.11 klo 18 syyskokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ti 11.12 klo 12.30 Vantaan Akateemisten Naisten joululounas Kansallismuseon alakerrassa
olevassa ravintolassa, minkä jälkeen halukkaat voivat osallistua näyttelyyn.
Teatteriretkistä ilmoitetaan myöhemmin.

Tampereen Akateemisten naisten kevätkausi 2012 päättyi yhteiseen tutustumiseen Villa Varalaan.
Noin vuosi sitten päättynyt kunnostus ja entisöintityö on tuottanut nautinnollisen kokonaisuuden,
jossa voi järjestää juhlia ja kokouksia. Tampereen Akateemisten Naisten kahvihetkeä vartioivat
seinällä Varalan voimistelukoulun perustaneet Annat, oikealla Anna Schreck ja vasemmalla Anna
Lilja.

23

MINERVA
Julkaisija/Publisher
Suomen Akateemisten Naisten Liitto –
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry
Toimitusneuvosto/Editorial committee
Ritva Tammivaara
Aune Kariluoto
Merja Ojansivu
Jaana Tähtinen
Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala
Toimitussihteeri/Assistant editor
Riittamaija von Weissenberg-Hartiala
weissenberg-hartiala@pp.inet.
Toimituksen osoite/Address to publisher
Minerva/SANL
Fredrikinkatu 41 A 8
00120 Helsinki
e-mail: sanl.fkaf@akateemisetnaiset.
ISSN 0359-9825
Painopaikka/Printed by
Unigraa, Helsinki

Suomen Akateemisten Naisten Liitto –
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry.
Puheenjohtaja/President
DOS LKT Ritva Tammivaara
Käsityöläiskatu 9 A 23, 20100 Turku
puh. 050 569 6149
e-mail: ritvat5@gmail.com
Rahastonhoitaja/Treasurer
Sirkka Oksanen
Mantelikuja 3 B 35, 01710 Vantaa
puh. 040 826 1429

Kotisivut
SANL: www.akateemisetnaiset.
IFUW: www.ifuw.org
UWE: www.ifuw.org/uwe

Seuraava Minerva ilmestyy
4.12.2012
Aineiston viimeinen jättöpäivä
15.11.2012
sähköpostiosoitteeseen
weissenberg-hartiala@pp.inet.

SANL:n pankkitili/Bank account
Nordea FI32 1808 3000 001921
Toimisto
Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki
puh. 040 544 1801
e-mail: sanl.fkaf@akateemisetnaiset.
kotisivut: www.akateemisetnaiset.

Keskushallituksen
seuraava kokous
la 15.12.2012

