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Hyvät akateemiset naiset,  
hyvät ystävät! 

VUOSI 2014 TOI minulle uuden tehtävän, josta en katso-
nut voivani kieltäytyä. Järjestömme toiminta kehittyi vii-
me vuonna eri osa-alueilla erittäin suotuisasti ja mahdol-
listaa tilapäisen työskentelyni Kosovossa 13 vuoden tauon 
jälkeen. THL ja oikeuslääketieteen osasto voittivat EU:n kil-
pailutuksen alan palvelujärjestelmän kehittämisestä.

Viime viikkoina pahimmat odotukset korruption ja 
hallinnon tehottomuuden osalta ovat osoittautuneet va-
litettavasti oikeiksi. Kansainvälisen yhteisön läsnäolo vuo-
desta 1999 lähtien on toki tuonut paljon hyvää mukanaan, 
mutta paikallisten asiantuntijoiden ja toimijoiden sitoutu-
minen ainakin omalla sektorillani on valitettavan heikkoa. 
Tärkeintä toki on, että maassa on pohjoisosia lukuun otta-
matta rauhallista.

Kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) juhlan perinteisen 
Helvi Sipilä-luennon pitää tänä vuonna Helsingin yliopis-
tolla presidentti Martti Ahtisaari, joka johdonmukaisesti 
on korostanut naisten merkitystä konfliktien ehkäisyssä, 
rauhan rakentamisessa ja sortuneitten yhteiskuntien jäl-
leenrakentamisessa. SANL-FKAF vastaa New Yorkissa YK:n 
CSW-kokouksen yhteydessä pidettävästä Helvi Sipilä-semi-
naarista, jonka aiheena on äitiysterveys. Olemme saaneet mukaan uusia yhteistyökumppa-
neita, ja tilaisuus on Suomen virallinen oheistapahtuma. 

Kansainvälisenä tyttöjen silpomisen vastaisena päivänä 6.2 julkaistiin HS:ssa Mielipi-
de-osastossa kannanottomme SANL:n ja Plan Suomi -säätiön allekirjoittamana. Olen saa-
nut paljon myönteistä palautetta itse kirjoituksesta ja siitä, että liittomme on julkisesti ot-
tanut kantaa räikeään ihmisoikeusloukkaukseen. Akateemisten Naisten maailmanjärjestö 
IFUW pyysi maajärjestöjä huomioimaan päivän, ja käännös tekstistämme on toimitettu IFU-
Wille Geneveen.

Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.



2

1/2014

Nykyaikainen teknologia sallii etäosallistumisen, ja pyrin osallistumaan kevään aikana 
liiton kokouksiin Pristinasta Skypen välityksellä. 

Työskentely Kosovossa palauttaa mieleen muistoja vuosilta 1996 - 2001, jolloin vietin 
useita kuukausia Balkanilla. Etninen puhdistus, tahdonvastaiset katoamiset, joukkomurhat 
ja kansanmurha tulivat silloin valitettavan tutuiksi käsitteiksi ja johtivat kansainvälisen hu-
manitaarisen oikeuden opiskeluun Helsingin yliopistossa. Kaikesta tästä on ollut korvaama-
tonta hyötyä myöhemmin ja erityisesti nyt uudessa tehtävässä. Valmistelen parhaillaan lu-
entoja kansanmurhien ehkäisystä ja haluan jakaa kanssanne seuraavat ajatukset:

Kansanmurhat eivät ala sattumalta, niitä edeltää aina huolellinen suunnittelu.
Vi får aldrig tro, att Förintelsen inte kan hända igen, folkmord är aldrig en slump.
De händer därför, att det finns människor, som vill dem 
människor, som genomför dem och
människor, som låt dem ske.
Att inte ingripa är medbrottslighet.
Hiljaisuus on yksi sanojen muoto ja toimimattomuus rikoskumppanuutta.

Helena Ranta

Toimituksen terveiset

SANL ON HELMIKUUSSA 2014 laatinut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion 
tuntijakouudistuksesta sekä lausunnon ulkoasiainministeriölle naisten asemaa käsittele-
vän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi 
Helsingin Sanomissa julkaistiin 6.2. SANL:n ja Plan Suomen yhtenen kannanotto naisten 
ympärileikkauksia vastaan. Kaikki nämä dokumentit löytyvät liiton verkkosivuilta kohdas-
ta Kannanotot ja lausunnot. Verkkosivuillemme on myös koottu liiton kaikki viimeaikaiset 
tiedotteet.

Minervan seuraavassa numerossa aloittaa Uuden jäsenen palsta, jossa kesäkuussa 
esittäytyvät Oulun ja Tampereen yhdistysten uudet puheenjohtajat. Helsingin yhdistyksen 
uusi puheenjohtaja Helena Hiila-O’Brien puolestaan kertoo tässä numerossa omasta ura-
polustaan (s. 8).  

Också i år kommer all SANL-FKAF’s viktigaste information, som till exempel möteskal-
lelse till Förbundets årsmöte att publiceras båda på finska och svenska i Förbundets Må-
nadsbrev och Minerva. Om du har en artikel för Minerva, kontakta redaktionen i förväg. Alla 
artiklar som våra medlemmar sänder till Minerva kommer att publiceras. Inga svensksprå-
kiga artiklar hade tyvärr sänts till tidningen. Inlämningsdag för material till nästa Minerva 
är den 15 maj.
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Paikallisyhdistysten kummit 2014

  Paikallisyhdistykset (20)  Keskushallituksen edustaja

  Espoo-Kauniainen    Marjatta Sala
  Heinola, Lahti ja Lappeenranta Mirja Saarni ja Ritva Salmi
  Helsingfors, Helsinki ja Vasa  Siv Dahlin Jansson
  Huittinen, Pori ja Rauma  Liisa Luomanen
  Hyvinkää    Marja Liisa Toivanen
  Jyväskylä    Auli Ojala
  Kajaani, Kuopio   Armi Saari
  Oulu     Jaana Tähtinen
  Tampere    Stiina Hänninen
  Turku, Salo    Marja-Leena Ruostesaari
  Vantaa     Sirkka Oksanen
  Åboland    Britta Brunström

Henkilövalinnat 2014 vuosikokouksessa

KAJAANIN AKATEEMISET NAISET ry. on alustavasti lupautunut järjestämään Suomen Aka-
teemisten Naisten Liiton vuosikokouksen Kajaanissa lauantaina 15. marraskuuta 2014. Liit-
to korvaa kullekin paikallisyhdistykselle yhden virallisen edustajan matkakulut ja toivoo, 
että yhdistykset hyödyntää matkajärjestelyissään juna- ja bussilipputarjouksia sekä kimp-
pakyytejä. Myös etäosallistumisen teknisiä edellytyksiä selvitetään SANL:n jäsentoimikun-
nassa. Vuosikokousjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kesäkuun MInervassa.

Liiton keskushallituksesta ovat erovuorossa vuoden 2014 päättyessä ensimmäisen 
kautensa jälkeen: 

I varapuheenjohtaja Siv Dahlin Jansson (Helsingfors), 
jäsen Britta Brunström (Åboland), 
jäsen Auli Ojala (Tampere) ja 
jäsen Jaana Tähtinen (Oulu).

Liiton sääntöjen 9. pykälän mukaan paikallisyhdistysten tulee lähettää 15.8.2014 
mennessä ehdotuksensa jäseniksi kaudelle 2015 - 2017.
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Toimikunnat ja niiden jäsenet 2014

Jäsentoimikunta

Pj. Marjatta Sala (Espoo-Kauniainen, marjatta.sala[a]koti.fimnet.fi), Anne Ahkola-Lehti-
nen (Salo), Piisa Luukka (Espoo-Kauniainen), Gun Ahlfors (Helsingfors), Helena Hallanoro 
(Turku), Aune Kariluoto (Kajaani, varalla Jonna Jäntti (Kuopio) ja Anu Wulff (Kuopio), An-
neli Karhunen (Vantaa), Sirkka Oksanen (Vantaa) ja Silja Remes (Helsinki), 

Kansainvälisten asioiden komitea

Pj. Marja Liisa Toivanen (Vantaa, marjatoivanen[a]hotmail.com), Siv Dahlin Jansson (Hel-
singfors), Helena Hiila-O’Brien (Helsinki), Annemai Lindström (Espoo-Kauniainen), Aino 
Mansikkamäki (Turku), Kirsi Nickels (Hyvinkää), Heidi Pihlatie (Espoo-Kauniainen), Auli 
Ojala (Tampere), Niini Vartia-Paukku (Helsinki)

Luetaan yhdessä -ohjausryhmä

SANL: Pj. Mirja Saarni (Tampere, mirja.saarni[a]gmail.com), Sinikka Koskinen (Lahti), Terhi 
Nieminen-Mäkynen (Vantaa), Marja Liisa Toivanen (Vantaa) 
Zonta Int.: Elise Hiidenuhma-Kivelä ja Ulla Salonen

Työvaliokunta

Pj. Helena Ranta (Helsingfors, helena.ranta[a]helsinki.fi), Britta Brunström (Åboland), Siv 
Dahlin Jansson (Helsingfors), Stiina Hänninen (Tampere), Liisa Luomanen (Pori), rahas-
tonhoitaja Sirkka Oksanen (Vantaa) 

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta

Pj. Helena Ranta (Helsingfors, helena.ranta[a]helsinki.fi), Aura Laento (Heinola), Kirsi Leh-
tinen-Niemi (Helsinki), Merja Nurmi (Tampere), Armi Saari (Kajaani), Leena Tuohiniemi 
(Espoo-Kauniainen), rahastonhoitaja Sirkka Oksanen ja asiamies Susanna Sulkunen

Viestintäkomitea

Pj. Satu Keiski-Toni (Helsinki, satu.keiski-toni[a]kolumbus.fi), Merit Förars (Helsingfors), 
Gun Jakobsson (Vasa), Tiina Junttila (Helsinki), Eila Puhakka (Turku), Hely Raivola (Tam-
pere), Marja-Leena Ruostesaari (Salo), Jaana Tähtinen (Oulu), asiamies Susanna Sulkunen
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    IDEOITA TOIMINTAAN   -   IDÉER FÖR AKTIVITETER   -   IDEOITA TOIMINTAAN        

Auroras-ryhmä Tampereella: Mistä töitä maahanmuuttajanaisille?

TAMPEREEN AKATEEMISET NAISET RY on käynnistänyt paikallisen Auroras-toiminnan, 
jonka tavoitteena on mm. lisätä maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia työllistyä Suo-
messa koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Lokakuussa 2013 Evanetin tiloissa kokoontuneessa ryhmässä olivat mukana Zim-
babwesta kotoisin oleva Faith Mavengere sekä Taiwanista Suomeen muuttanut Jenny 
Laine. Faith on valmistunut kehitysyhteistyön maisteriohjelmasta (JY) ja Jenny on koti-
maassaan toiminut lääketutkimustehtävissä. Kummatkin ovat opiskelleet suomen kieltä 
Luetaan yhdessä -verkostossa ja etsivät töitä. Tapaamisen aikana pohdittiin tahoja, joihin 
työnhakijoiden kannattaisi ottaa yhteyttä. Lisäksi vastuutettiin henkilöitä, jotka hakevat li-
sätietoja mahdollisista työpaikoista. 

Auroras-ryhmän toimintaan voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisätietoja 
Luetaan yhdessä -verkoston projektipäälliköltä sekä Tampereen Akateemiset Naiset ry.:ltä 

Leena Kuupakko 

(Jutun lyhentämätön versio löytyy liiton blogista.)

Jo yhdeksäs Helvi Sipilä -seminaari New Yorkissa

SANL JA NELJÄ muuta suomalaista naisjärjestöä järjestävät jälleen Helvi Sipilä -seminaa-
rin New Yorkissa YK:n naisten asemaa käsittelevän (the Commission on the Status of Wo-
men, CSW) kokouksen yhteydessä. Voit seurata CSW-kokousta suorana verkossa 10. – 21. 
maaliskuuta: http://webtv.un.org/

Helvi Sipilä -seminaarin puheenjohtajana toimii SANL:n kansainvälisten asioiden 
koordinaattori (CIR) Marja Liisa Toivanen, joka raportoi meille seminaarista Liiton seuraa-
vassa kuukausikirjeessä (1.4.) sekä kesäkuun Minervassa. Marja Liisa osallistuu myös YK:n 
kokoukseen Akateemisten Naisten maailmanjärjestön IFUWin virallisessa delegaatiossa, 
joka ottaa kokouksessa aktiivisesti kantaa koulutuskysymyksiin.

Lisätietoja: www.akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista

***

Tilaa IFUWin jäsentiedotteet suoraan sähköpostiisi: 
www.ifuw.org > Media > Update >Subscribe
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CIRin nurkka

HYVÄT AKATEEMISET NAISET -  Bästa Kvinnliga Aka-
demiker, ”Mitä se IFUW oikein tekee?” En ihmettele 
jäsenten minulle toisinaan esittämää kysymystä, sillä 
ennen CIRin tehtäviäni olisin voinut itse hyvin kysyä 
samaa. Tässä kolumnissani keskityn yhteen maailman-
järjestömme (International Federation of University 
Women, IFUW) toimintamuodoista, neuvoa-antavaan 
edustukseen YK:n yhteistyöelimissä. Kerron lyhyesti, 
mitä edustajamme tekevät ja mitä hyötyä asiasta on meille rivijäsenille. Lisätietoa löytyy 
runsaasti IFUWin verkkosivulta www.ifuw.org kohdasta What We Do  > Policy & Advocacy.

Akateemisilla Naisilla on edustus YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa, kan-
sainvälisessä työjärjestö ILOssa sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. IFU-
Win edustajat ovat vapaaehtoisina toimivia jäseniä, jotka asuvat lähellä YK:n toimipaikkoja 
Keski-Euroopassa tai New Yorkissa. Lisäksi IFUWin edustajat pääsevät joihinkin maailman-
kauppajärjestö WTOn kokouksiin. Geneven tiimimme seuraa myös ihmisoikeusneuvoston 
(Human Rights Counci) toimintaa. Edustajillamme on omat vastuualueensa, joista he rapor-
toivat IFUWille. Esimerkiksi Unescon seuranta on jaettu aikuiskoulutukseen, Koulutus kaikil-
le - ja teknologia ja luonnontieteet (STEM) -teemoihin. 

Meillä on sananvaltaa myös New Yorkissa, jossa toimii kaksi naisten kannalta merkittä-
vää YK-toimijaa, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista ajava CEDAW (Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women) sekä naisten asemaa käsittelevä CSW (Com-
mission on the Status of Women). CSW:n vuosittainen kokous kerää New Yorkiin valtioiden 
ja kansalaisjärjestöjen delegaatioita. CSW-kokouksen yhteydessä järjestetään myös joka-
vuotinen Helvi Sipilä-seminaari, jonka idea syntyi SANL:ssa yhdeksän vuotta sitten.

Edustajamme seuraavat YK:n toimielimiä, kirjoittavat IFUWin verkkosivuilla julkaista-
via raportteja ja ennen kaikkea pyrkivät ajamaan meille tärkeitä asioita YK:ssa. Myös jokai-
sella SANL:n jäsenellä on näin ollen mahdollisuus vaikuttaa suoraan globaaliin tasa-arvo- 
ja koulutuspolitiikkaan. Kuka tahansa jäsenistämme voi ottaa yhteyttä YK-edustajiimme ja 
pyytää heitä kiinnittämään huomiota toivomaansa kysymykseen YK:ssa. 

I Förbundets Månadsbrev i april kommer ni att få hälsningar från vårens CSW-möte 
och Helvi Sipilä-seminarium. FKAF deltar i år med en större grupp än tidigare. De finländska 
delegaterna kommer att vara Kirsi Vainio-Korhonen, som också är en av seminariets panel-
deltagare, och jag, Marja Liisa Toivanen. I parallellprogrammen deltar flera medlemmar pri-
vat, Liisa Kiianlinna från Kuopio lokalförening, Niini Vartia-Paukku från Helsinki och Leena-
Maija Laurėn från Åbo lokalförening.

Marja Liisa Toivanen 

(Coordinator of International Relations, CIR) marjatoivanen@hotmail.com)
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Mikä saa yhdistyksen elämään?

SANL JÄRJESTI 13.1.2014 Mikä saa yhdistyksen elämään? -seminaarin, jossa esiteltiin tuo-
retta Korkeasti koulutetut naiset - teosta (SKS 2013) ja keskusteltiin elinvoimaisen järjestön 
tunnusmerkeistä. Seminaarin pääpuhuja oli Korkeakoulutetut naiset -teoksen kirjoittaja 
FT Maritta Pohls, jonka esitelmästä julkaisemme osan tässä. Esitelmän lyhentämätön ver-
sio löytyy liiton Akateemiset naiset -blogista.

”KUN RYHDYIN KIRJOITTAMAAN SANL:n historiaa, toimek-
siantooni kuului sen selvittäminen, onko akateemisten nais-
ten liitolla tulevaisuutta. Tässä puheenvuorossa kerron tut-
kimukseni tuloksista. Voin jo nyt paljastaa, että viihtyvyys 
omassa pienessä piirissä ei kanna kovin pitkälle. Naisjärjestö-
jen elämä vahvistuu ja jatkuu tekemällä ja näkymällä. 

Rakenteet kantavat 

Karismaattinen ja laajat verkostot omaava puheenjohtaja on 
yhdistykselle aina suuri siu naus. Pelkkä upea persoona ei 
kuitenkaan riitä yhdistystoiminnan pitkäkestoiseen menes-
tykseen. Jos hyvä rouvaonni katkeaa, toiminta alkaa laantua 
puheenjohtajan jättäessä tehtävän, jos ei löydykään yhtä ve-

tovoimaista tähteä. 
Kestävän toiminnan salaisuus on perusrakenne, joka kantaa yhdistyksen vaihtelevien 

aikojen läpi. 
Keskushallituksessa toimiva jäsen saa mahdollisuuden pohtia toimintaa laajemmasta 

näkökulmasta. Tämän hän tuo omaan yhdistykseensä. Tieto kulkee myös päinvastoin. Yh-
distys saa hallitusedustuksen kautta ajatuksiaan ja toiveitaan Liiton toimintaan. Sisällöllistä 
yhteistyötä ovat myös aloitteiden tekeminen, seminaareihin osallistuminen ja niiden jär-
jestäminen sekä jäsenlehden toimittaminen ja siihen aktiivisesti kirjoittaminen. Vuosiko-
kouksen järjestäminen mainitaan yhdistysten historiikeissa tärkeänä tapahtumana ja yh-
distykset saavat ennen ja jälkeen oman vuosikokousvuoden uusia jäseniä. Myös yhteistyö 
muiden järjestöjen kanssa pitää yhdistyksen elinvoimaisena. 

Tärkeintä on tekeminen ja näkyminen

Pelkästään jäseniä sivistävä ja viihdyttävä yhteistoiminta ei pitkän päälle riitä pitämään 
toimintaa yllä. Tarvitaan joku konkreettinen kohde, joka puhuttelee tässä ajassa eläviä ih-
misiä. Tekeminen ja yhdessä jaettu päämäärä ovat yhdistystoiminnan taikasana. Niiden 
kautta yhdistykset saavat uusia jäseniä. Pieni oma viihtyvyys houkuttaa vain omaan pii-
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riin kuuluvia ja mahdollisesti muutamaa tuttavan tuttavaa. Muuthan eivät saa asiasta edes 
kuulla.

Yhdistysten on syytä miettiä…

Miksi jäsen liittyisi meidän yhdistyksemme? Mikä on se tunne MEISTÄ, joka meitä yhdis-
tää? Keitä jää tämän tunteen ulkopuolelle?

Mitä meidän yhdistyksessämme tehdään? Kun kuulemme esitelmiä, miten siirrämme 
tiedon eteenpäin?  

Miten me autamme ja ketä? Miten luomme yhteyden nuoreen polveen, miten tuem-
me heitä? 

Miten me vaikutamme yhteiskuntaan? Miten luomme yhteyden poliittisiin päättäjiin? 
Haluammeko tehdä kansanvälistä yhteistyötä? Kenen kanssa? Missä puitteissa? 

Onko meillä jotain annettavaa?”

Maritta Pohls

SANL myy  jäsenhintaan 30 euroa + lähetys- ja postituskulut 6,90 €. Historiateosta voi tila-
ta liiton toimistolta. 

* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * 

Urapolku-juttusarjassa Akateemiset Naiset kertovat Minervan lukijoille omasta työuras-
taan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä teki-
jöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan. Jos Sinä haluat kertoa oman 
tarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jon-
kun, jonka urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen. Sarjan 
tämänkertainen vieras on Helsingin Akateemisten Naisten uusi puheenjohtaja, Väestölii-
ton toimitusjohtaja Helena Hiila-O’Brien. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse..

1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?

Siirtyminen valtionhallinnosta kolmannen sektorin työntekijäksi! Olin sosiaalihallituk-
sen kuntoutusosaston apulaisosastopäällikkönä, arvostetussa valtion virassa. Hain Kehi-
tysvammaliiton toiminnanjohtajaksi ja sain paikan. Viihdyin hyvin, mutta 10 vuotta töitä 
paiskittuani jättäydyin vuorotteluvapaalle ja vietin upean vuoden Australiassa. Sinne kaksi 
ystävääni, toisistaan tietämättä, lähettivät työpaikkailmoituksen Väestöliiton toimitusjoh-
tajan toimesta. Hain paikkaa ja sain sen. Ilman vuorotteluvapaata en olisi koskaan tullut 
hakeneeksi nykyistä työtäni. Olen siis vuorotteluvapaan vankka kannattaja.
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2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat aut-
taneet sinua saamaan nykyisen työsi? 

Olen opiskellut valtiotieteellisessä tiedekunnassa, pääaineena sosiaalipolitiikka. Se on an-
tanut hyvän pohjan työlleni. Lisäksi minulla on San Franciscon yliopistosta Master of Re-
habilitation -tutkinto. Siitä on ollut paljon hyötyä, mm. se että opin englannin kieltä ja tu-
lemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Opiskelu perustui paljon ryhmätöille ja 
omaan aktiivisuuteen etsiä tietoa. Se todella erosi siitä mihin olin Helsingin yliopistossa 
tottunut. Toki aikaakin oli kulunut. En ole koskaan tietoisesti ” tehnyt uraa” vaan pyrkinyt 
mielenkiintoisiin tehtäviin. Sitä työni on aina ollutkin.

3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työl-
listymisessäsi yliopistosta valmistumisen jälkeen? 

Siitä on niin kauan aikaa, että on vaikeaa sanoa mikä vaikutti. 
Olin aluksi pätkätöissä ja määräaikaisissa työsuhteissa, mut-
ta lopulta onnistuin pääsemään vakityöhön. Olen ollut aina 
kova paiskimaan töitä enkä ole koskaan laskenut työtunte-
ja. Työ on ollut tosi mielenkiintoista ja minulla on ollut tunne, 
että se mitä teen on arvokasta ja että sillä on merkitystä. Työ 
on myös antanut mahdollisuuden oppia uutta. 

4. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?

Olen palkkatyössä järjestössä, Väestöliitossa. Olen aika uusi 
jäsen Helsingin Akateemisissa Naisissa, kuulun myös Zontiin. 
Minua kiinnostaa tutustua uusiin ihmisiin ja saada yhdessä jotain aikaiseksi.

5. Miten varmistat oman jaksamisesi työn, erilaisten luottamustehtävien ja harrastusten ris-
tipaineessa?

Harrastan liikuntaa kolme kertaa viikossa, tämä on tavoite. Uin, käyn joogassa ja salilla. Ke-
sällä pelaan golfia. Rakastan murtomaahiihtoa, mutta nyt ei ole ollut lunta. Luen kaunokir-
jallisuutta, todella paljon, minulla on aina joku kirja kesken. Mieheni ja tyttäreni sekä kak-
si lastenlasta tuovat välttämätöntä vastapainoa työlle. Yritän tehdä viikonloppuna jotain 
muuta kuin työtä, vaikkapa laiskotella.

Susanna Sulkunen
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Väkivalta voidaan estää tunnistamalla ennusmer-
kit ja puuttumalla tilanteeseen

KUN PAHUUS KOSKETTAA oli aiheena professoreiden Helena Ranta ja Eija Paavilainen pu-
heenvuoroissa Tampereen Akateemisten Naisten järjestämässä seminaarissa Tampereen 
yliopistossa marraskuussa 2013. 

Professori Helena Ranta on tehtävässään kansainvälisen oikeuslääketieteellisen tutki-
jaryhmän johtajana nähnyt mitä väkivalta ja pahuus saavat aikaan. Hän on toiminut kan-
sainvälisissä oikeuslääketieteellisissä tutkijaryhmissä muun muassa Bosnia ja Hertsego-
vinassa, Kosovossa, Kamerunissa, Perussa ja Irakissa. Kokemukset ovat johtaneet hänet 
kysymään kuinka on mahdollista, että toinen ihminen voi tehdä toiselle sellaisia tekoja, mi-
ten mitataan julmuutta, pystyisinkö itse vastaaviin tekoihin, kuka on moraalisessa mielessä 
syyllinen – käskyn antaja vai tekijä. 

Helena Rannalle vainajien tunnistus on ihmisoikeuskysymys. ”Myös kuolleilla on ih-
misoikeudet. Niihin kuuluu sekin, että heidät haudataan nimeään kantaviin hautoihin ja 
että omaiset saavat tietää, mitä heille on tapahtunut. Siihen kuuluu myös, että vainajia koh-
dellaan kunnioittavasti.” Hän painottaa, että haudalla on tärkeä merkitys omaisille, heillä on 
oikeus tietää mitä on tapahtunut. Se on ehto sille, että voi sulkea oven menneisyyteen ja 
jatkaa elämää.

Helena Rannan mielestä totuus ja sovituskomiteat eivät korvaa syyllisten asettamista 
oikeudelliseen vastuuseen. Hänestä rankaisemattomuuden kulttuuri alkaa olla ohi. Syylli-
syyden miettimisessä hän on päätynyt näkemykseen, jonka mukaan sotia edeltää suunnit-
telu. Joku päättää aloittaa sen. Meidän toisten tehtävä on tunnistaa ensimmäiset merkit. 
Toinen on kaikki me, jotka tiedämme, että jotain on tapahtumassa, mutta päätämme olla 
tekemättä mitään. ”Hiljaisuus on sanojen muoto ja toimimattomuus rikoskumppanuutta.”

Netistä tietoa lasten suojelemiseksi

Professori Eija Paavilainen sanoo, että paha kohdataan myös lasten kaltoinkohtelussa. Se 
esiintyy esimerkiksi perheväkivaltana, fyysisenä, psyykkisenä, seksuaalisena laiminlyönti-
nä. Kansainvälisesti on arvioitu, että 4 - 16 % lapsista joutuu fyysisen pahoinpitelyn ja joka 
10. lapsi laiminlyönnin tai henkisen pahoinpitelyn kohteeksi. Hän painottaa jokaisen vel-
vollisuutta puuttua, jos havaitsee että lasta laiminlyödään tai kohdellaan väkivaltaisesti. 

Suomessa kaltoinkohtelua on tutkittu runsaasti. Tutkimustieto ei kuitenkaan hyödy-
tä, jos sitä ei osata soveltaa käytännön tilanteissa. Lasten kanssa työskenteleville on koottu 
laaja tietopaketti osoitteeseen www.hotus.fi, josta löytyy tietoja riskitekijöistä, kaltoinkoh-
telun merkeistä ja oireista, tunnistamisesta ja puuttumisen periaatteista ja menetelmistä. 

Leena Kuupakko 
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Vantaan Foiben palvelutalossa on hyvä asua

- Asunto on hyvä, kaikin puolin hyvä, Maija Manner, 82, vakuuttaa. Asunto järjestyi vaivat-
tomasti Suomen Akateemisten Naisten Liiton kautta, hän vielä kiittelee. Ja asunnossa on 
kaikki, mitä yksin asuva ihminen tarvitsee.  

Pakkaspäivän aurinko paistaa isoista ikkunoista. Puut suojaavat parveketta. Asuntoon 
mahtui iso keittiönpöytä ja monet rakkaat kalusteet. – Ei ihminen tällä iällä halua ostaa huo-
nekaluja, Maija hymyilee. 

Mitä puhuisimme asunnosta? Siihen on helppo tulla ja sieltä on helppo lähteä. Aulas-
ta avautuu näkymä avaraan yhteiseen ruokailutilaan ja talossa on muitakin yhteisiä tiloja. 
Kertoisimmeko koon, osoitteen, pohjapiirustuksen, vuokran määrän vai naapureistako pu-
huisimme? – Ei kai sentään. Ihmisen pitää asua mutta elämää eletään. Puhumme elämästä. 
Siitäkin, että palveluasumisen tarve kasvaa. 

Eteisen pöydällä odottavat ametisti ja jaspis. Maija kävi taksilla ilmoittautumassa ki-
venhiontakurssille. Eteisessä ovat myös kävelysauvat, joita hän juoksuttaa joka päivä ulko-
na kilometreittäin pitkin Vantaan polkuja. Hän on tottunut menemään ja tulemaan. Pak-
kanenkaan ei ole este: - Puen vain yhden puseron lisää, hän 
toteaa. 

Liikkuminen, vaeltaminen, matkustaminen ja retket vi-
lahtavat tuon tuosta Maijan puheessa. Viipuri, Lappi ja Ma-
deira soljahtelevat sulassa sovussa keskenään. Mainitsem-
me Kevon, Haltin, Mallan ja Luoston nimiltä ja tiedämme, 
mitä tarkoitamme. Sielujen sisaruus ei katso ikää, ammattia 
tai muutakaan merkityksetöntä. 

Eteisen pöydällä odottavat ametisti ja jaspis. Maija kävi 
taksilla ilmoittautumassa kivenhiontakurssille. Eteisessä ovat 
myös kävelysauvat, joita hän juoksuttaa joka päivä ulkona 
kilometreittäin pitkin Vantaan polkuja. Hän on tottunut me-
nemään ja tulemaan. Pakkanenkaan ei ole este: - Puen vain 
yhden puseron lisää, hän toteaa. 

Liikkuminen, vaeltaminen, matkustaminen ja retket vi-
lahtavat tuon tuosta Maijan puheessa. Viipuri, Lappi ja Ma-
deira soljahtelevat sulassa sovussa keskenään. Mainitsemme 
Kevon, Haltin, Mallan ja Luoston nimiltä ja tiedämme, mitä tarkoitamme. Sielujen sisaruus ei 
katso ikää, ammattia tai muutakaan merkityksetöntä.

Mutta yksi on ylitse muiden, minun vieraan ulottumattomissa. Se on maaseutukoti, ei 
asunto. Siellä on tilaa ja rauhaa. Se on puolison kanssa rakennettu. Sinne mahtuvat aikuiset 
lapset perheineen. Koira voi juosta vapaana eikä siellä tarvitse katsoa, minkä näköisenä as-
tuu ovesta ulos.  

Yksi Maijan elämästä puuttuu. Hänen myötään melkein kaikki. Emme puhu surusta 
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mutta katsomme valokuvia. Niistä Maijaa katsoo hymyilevä mies, puoliso ja lasten 
isä. Valo aina silmissään. Hän osasi kaiken, myös kivet ja niiden hionnan. 

Tammikuun pakkaspäivä hämärtyy. Maija lisää yhden puseron ja saattaa asemalle. 
Junat ovat myöhässä mutta laiturilla ei ole kylmä. Kun juna lopulta tulee, halaamme.  

Tuijotan ohi vilahtelevia kaupunginosia.  Mitä asunnoista voi kirjoittaa? Mitä merki-
tystä on seinillä, vaikka ne olisivat SANL:n hyvinkin kelvollisia seiniä ja tuiki tarpeellisia asu-
miseen. Vain sillä on merkitystä, miten seinien sisällä kohdataan. 

Puserran kädessäni Maijan antamaa pientä sydämen muotoista ametistia. Siinä koh-
taavat savu, lumi ja henki. Maijan täytyi se tietää ja minun ymmärtää. Murskattu kivi on 
osa suurta ja ikuista. Se on lämmin ja luja. Kuin Maija.

Teksti ja kuva: Aune Kariluoto 

***

Vantaalla toimiva palvelukeskus Foibe on monipuolinen pääasiassa ikäihmisille tarkoi-
tettu asunto-, palvelu- ja toimintakeskus (www.foibe.fi). Foibe tarjoaa maksullisia palve-
luja kuten ateriapalveluja, kotihoitoa ja fysioterapiaa. 

Liiton hallinnoima Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) osti Foibesta palve-
luasunnon (57 m2) kesällä 2012. KYLEn omistamat huoneistot vuokrataan ensisijaisesti 
SANL:n jäsenille. Vuokralainen maksaa asunnon vuokran KYLElle ja käyttämänsä palvelut 
Foibelle. 

Tulevaisuudessa palveluasuntojen tarve kasvaa, sillä vuonna 2013 voimaan tulleella 
uudella vanhuspalvelulailla Suomen hallitus antoi lisää vastuuta läheisille pyrkiessään vä-
hentämään vanhusten laitoshoitoa.

Liiton 91. vuosikokous ja Turun Akateemisten 
Naisten 85-vuotisjuhla

TURUN AKATEEMISET NAISET ry osallistui Liiton vuosikokouksen järjestämiseen 9.-10.11 
2013. Vuosikokous hotelli Hamburger Börsissä alkoi parilla mielenkiintoisella esitelmällä 
ja liiton historian julkistamisella. Maritta Pohlsin teos antaa hyvän läpileikkauksen SANL:n 
toiminnasta vuosikymmenien kuluessa, joten jokaisen kannattaisi se hankkia liiton kaut-
ta.

Vuosikokousillallinen järjestettiin Aurajoen rannalla sijaitsevassa Hus Lindmanissa, 
jossa liiton varapuheenjohtaja Siv Dahlin Jansson esitti liiton tervehdyksen. Illallisella oli 
osallistujia noin 60. Ohjelmassa oli myös yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Antilan ja alle-
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joittaneen puheenvuoro ja kuvanveistäjä Raili Mikkosen kuvanveistonäyttely. Hän 
esitteli teosten taustoja ja syntyhistoriaa sekä lausui antaumuksella sepittämiään runoja. 
Raili Mikkonen on esimerkki siitä, miten ikä ei ole este luovuudelle.  

Sunnuntaipäivän ohjelmasta SANL:n rahastonhoitaja Sirkka Oksanen on Liiton kuu-
kausikirjeessä tammikuussa 2014 kuvannut kauniisti ne tunnelmat, jotka syntyivät Turun 
Seudun Hengitysyhdistyksen Viihdekuoro Pihinän laulaessa Pyhän Henrikin ”venekappe-
lissa” Hirvensalon Moikoisissa. 

Turun yhdistyksen joulu- ja vuosijuhla pidettiin 3.12. Ravintola Svenska Klubbenilla. 
Iloksemme saimme myös SANL:n puheenjohtaja Helena Rannan mukaamme juhlintaan. 
Yhdistyksemme puheenjohtaja Päivi Antilan tervetuliaistervehdyksen ja maljojen kohotuk-
sen jälkeen lauloimme Varsinais-Suomen laulun. 

Aterian lomassa pidin lyhy-
en katsauksen liiton ja Turun yh-
distyksen väliseen toimintaan 
Yhdistyksemme ja liiton entinen 
puheenjohtaja Seija Jumppanen 
käytti myös puheenvuoron muis-
tuttaen osuudestamme Viron yh-
distyksen toiminnan tukemisessa. 
Myös kunniajäsenemme ja yhdis-
tyksemme entinen puheenjoh-
taja Pirjo-Riitta Auranen loi kat-
sauksen aiempaan toimintaan 
kertoen miten hän yhdessä Enne-
Maija Järven kanssa olivat yhdes-
sä muiden naisjärjestöjen kanssa 
olivat järjestäneet tilaisuuden, jol-

la oli saatu kerättyä huomattava rahasumma avustustoimintaan. 
Varapuheenjohtaja Helena Hallanoro jakoi liiton palkitsemismerkin seuraaville yhdis-

tyksen toiminnassa aktiivisesti toimineille jäsenille: puheenjohtajat Tiina Aalto ja Päivi An-
tila, tilintarkastaja Ulla Helle, Luetaan yhdessä -aktiivi Päivi Lehtinen ja tilintarkastaja Tuu-
la Vilja. Maahanmuuttajien opetustoimintaan jo vuosia aktiivisesti osallistunut Marja-Liisa 
Rintanen tulee saamaan oman palkitsemismerkkinsä myöhemmin.

Ohjelma jatkui runonlausunnalla, kun yhdistyksemme hallitusjäsen Anja Paavonperä 
lausui runot Akateeminen nainen ja Syksy. Myös Gaudeamus Igitur laulettiin - nousemat-
ta kuitenkaan tuolille - kun viimeinen säkeistö jätettiin laulamatta. Juhla päättyi hilpeissä ja 
toivorikkaissa tunnelmissa, koska yhdistyksemme on saanut uusia jäseniä ja jäsenmäärä on 
poistumasta huolimatta nousemaan päin. (Toim. huom. juttu löytyy täysimittaisena liiton 
blogista.) 

Teksti: Ritva Tammivaara   Kuva: Päivi Antila 

Pj. Auranen, Jumppanen, Tammivaara, Aalto ja Antila.
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Niin maailma muuttuu, Kreetani 

FT MARITTA POHLS on ansiokkaasti koonnut akateemisten naisten yhdistyshistorian yk-
siin kansiin. Korkeasti koulutetut naiset (SKS 2013) kuvaa koulutettujen naisten asemaa 
ja tavoitteita eri vuosikymmeninä, esittelee puheenjohtajia ja heidän toimintaansa sekä 
pohtii liiton nykyistä merkitystä ja tulevaisuutta. Kaikki tämä tapahtuu varsin kiinnosta-
vasti, sillä tekstin lomassa pilkahtaa välillä pieniä anekdootteja, jotka tuovat inhimillisyyt-
tä mukaan. 

Kirjassa on melko runsaasti valoku-
via, jotka saavat historian elämään. Sivul-
la 92 oleva kuva Helsingin Akateemisten 
Naisten kirjallisuuskerhosta avasi minun 
mielessäni muistojen arkun. Kuvan oi-
keassa laidassa nimittäin istuu vanhem-
pieni ystävä ja perhetuttava, filosofian 
maisteri Katri Lauste (1913 - 2007). Hä-
nellä oli tapana usein kertoa akateemis-
ten naisten kokouksista, teatteri-illoista ja 
kirjallisuuskerhosta, ja näin opin tietämän 
tällaisen liiton olemassaolosta. Mielestäni 
se kuulosti aina kovin hienolta.

Katri opetti englantia ja saksaa Helsingissä Liikemiesten kauppaoppilaitoksessa. Ul-
koiselta olemukseltaan hän oli huoliteltu, pidättyväinen ja korrekti, mutta jäykän pinnan 
alla oli lämminsydäminen ja huumorintajuinen ihminen. Katri vaali ulkomaisia suhteita jo 
1950-luvulla kirjeenvaihdon ja matkustelun kautta. Hänen brittiläinen ystävänsä, Miss Joan 
Whenday, vieraili Suomessa kesällä 1952. Yhdessä Katrin kanssa hän vietti joitakin päiviä 
meidän syrjäisellä ja mukavuuksia vailla olevalla kesämökillämme Pohjois-Karjalassa. Ilmei-
sesti paikka alkeellisuudestaan meidän syrjäisellä ja mukavuuksia vailla olevalla kesämökil-
lämme Pohjois-Karjalassa. Ilmeisesti paikka miellytti, sillä vierailu uusittiin viisi vuotta myö-
hemmin. Katrin japanilainen ystävä Teruko vieraili myös mökillämme joskus 1960-luvulla.

Katri saattoi joskus yllättää raikkailla ja vapailla mielipiteillään. 1960-luvulla naisten 
muotiin ilmestyivät nk. ”housukävelypuvut”, ja niiden soveltuvuudesta työasuksi keskus-
teltiin aivan tosissaan jopa lehtien palstoilla. Kerran muistan tästä kotona vieraitten kanssa 
keskustellun, ja Katri kannatti niitä, kun muutamat nuoremmatkin naiset pitivät niitä sopi-
mattomina.

1960-luvun jälkeen syntyneistä tuntuu varmaan täysin käsittämättömältä, että täl-
lainen kysymys on voinut olla ongelma. Yhtä merkillistä lienee 1980-luvulla syntyneen 
Y-sukupolven mielestä kirjassa kerrottu Minerva-lehden syntytausta: isojen yhdistysten 
puheen johtajat saivat tarpeekseen postirumbasta, kun tiedotteet ja kokouskutsut piti 
kirjoittaa kalkkeeripaperin läpi ja osoite piti kirjoittaa erikseen joka kuoreen – jopa 500 



15

1/2014

hengelle. Tämän vuoksi tarvittiin foorumi, jossa julkaistiin yhdistysten ohjelmat ja tie-
dot. Tiedonvälitys oli tosiaan vielä lapsenkengissään 1950-luvulla. 

Samoin ihmettelen minä, 1949 syntynyt, että lääkäri Laimi Leideniuksen piti vuonna 
1913 väitöskirjassaan tutkimuksen avulla oikein osoittaa, että desinfiointi synnytyksen yh-
teydessä vähensi infektioriskiä ja kohdunkaulatulehduksen vaaraa. Tällainen itsestäänsel-
vyys ei suinkaan ollut sellainen – vain sata vuotta sitten! 

Maritta Pohlsin Korkeasti koulutetut naiset on kirja, joka kannattaa lukea, mutta jon-
ka harva kuitenkaan itselleen hankkii. Siksi ehdotan, että jokainen jäsenyhdistys hankkisi 
ja lahjoittaisi paikkakunnan kirjastoon ainakin yhden kappaleen. Näin se tavoittaisi mah-
dollisimman paljon lukijoita ja toisi yhdistykselle tunnettavuutta.

Marketta Holopainen

Historiateosta voi tilata liiton toimistolta. SANL myy kirjaa jäsenhintaan 30 euroa + lähe-
tys- ja postituskulut 6,90 €.

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

18.3. klo 18 tule kuuntelemaan Kirsti Mäkistä teoksestaan Kruunupäinen käärme ( 2012). Soukan palve-
lutalon takkahuone, Soukankaari 7, 02360 Espoo. Kirjasta näytteitä lukee Matilda Pohjala. 
Huhtikuussa Ateneumin vierailu, Tove Janssonin näyttely oppaan johdatuksella. 
20.5. retki Sjundbyn linnaan Siuntioon ja 300-vuotiseen Fagervikin kartanon ruukkimiljööseen. 
Lisätietoja: https://sites.google.com/site/ekanry/ Ilm. EKANin sihteerille piisa.luukka@gmail.com tai p. 
050 373 0213.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

18.3. kello 17 tutustumme Heinolan Juliana-naisyhteisöön (Hämeenkatu 6, Heinola) (www.ort.fi/naisyh-
teisosaatio). Alustajana uusi jäsenemme HuK Henna Paasonen aiheesta ”Begiinispiritualiteetti”.
Toukokuussa retki Urajärven kartanomuseoon. Päivämäärä ilm. myöh. Kahvit näköalapaikalla Valhallas-
sa nyyttikestiperiaatteella. 
4.6. klo 18 perinteinen alkukesän saunailta Ulla Antilan mökillä Hevossaaressa (Saarelankatu 6). Nyyttä-
riperiaate, ota myös saunomisveh keet mukaan. Kyydin tarvitsevat soittakaa Seijalle p. 040 587 1 646 tai 
Merjalle p. 040 080 9945.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

13.3 Päivi Storgård: ”Svårigheter och livsglädje- hur man lever med en psyksisk sjukdom” i anknytning 
till hennes roman ”Keinulaudalla”.
9.4 MD Klas Winell: ”Vad skall vi tro om diabetesepidemin?”
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Månadsmötena börjar kl.18.15 i KFUK:s lokal Arkadiag.33 A 13,summer 13.
7.5. kl. 14, med start kl.13, gör vi en exkursion till konstmuséet Erkkola i Tusby, där Martta Wendelins illustrationer till 
bl.a. Anni Swans berättelser ställs ut. Kaffe på Lottamuséets café. Vi åker med privatbilar. Anmälning senast tisdagen 
den 29 april till ahlforsgun@gmail.com eller tfn 040 5095146, helst sms.
Litteraturcirkeln: Möten en gång i månaden, då vi diskuterar den bok vi valt.
Närmare information om vår verksamhet finns i vårens medlemsbrev och på föreningens hemsida www.kvinnligaa-
kademikerihelsingfors.fi. Information ges även av ordföranden Maj-Britt Grönholm ( maj-britt.gronholm@kolum-
bus.fi eller tfn 050 5695633) och sekreteraren Merit Förars  (merit.forars@fimnet.fi). 

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

11.3. klo 17 - 19 Ivana Helsinki -myymälävierailu (Uudenmaankatu 15). -20% alennus normaalihintaisista tuotteista. 
Ilm. to 6.3. mennessä helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com tai puh. 040 5919 361. Mukaan mahtuu 15 henkeä.
14.3. klo 8.15–9.15 Akateemiset aamukahvit, puhujana Liisa Rohweder. Osallistuminen 5 €. Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulu, ravintola Proffa (Runeberginkatu 14-16).
20.3. klo 16.30–18.00 HANin uuden pj. tervehdys. Avoin keskustelutilaisuus mentoroinnista. Alustajana Kirsi 
Lehtinen- Niemi. Gaudeamus Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7).
10.4. klo 16.30 Vierailu OP -Pohjolaan (Vääksyntie 4), puhujana henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi. Ilm. tiina.k.junttila(at)
gmail.com tai puh. 040 7651 432.
Huhtikuun lukupiirissä Meri Kuusiston esikoisteos. Ilm. helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com tai puh. 040 5919 
361. Gaudeamus Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7).
Toukokuussa vierailemme Väestöliitossa. Lisäksi tutustumme rautatieaseman valokuvanäyttelyyn Lapsimorsia-
met.  Ajankohta tarkentuu myöh. Ilm. helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com tai puh. 040 5919 361. Väestöliit-
to (Kalevankatu 16 A). Lisätietoja: http://helsinginakateemisetnaiset.fi/

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

Jäsentapaamiset kuukauden 1. keskiviikkona klo 18 5.3., 2.4. ja 7.5. Tiedustelut Päivi puh. 040 057 6488. 
Lukupiiri 13.3. ja 10.4. klo 19. Tiedustelut Mari puh. 050 092 0833.
8.4.  menemme Helsinkiin  professori Laura Kolben luennolle ja NNKY-liiton illalliselle. Lisätietoja osoitteesta http://
www.helka.fi/nakyva-nainen_johtavatnaiset. 

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

5.3. klo 19 teatteriretki Helsingin Ryhmäteatteriin, bussikuljetus.  
2.4. klo 19 pidetään Hyvinkään Naisjärjestöjen kirjailijailta Hyvinkään Taidemuseolla. Luennoijana kirjailija Sinikka 
Nopola.
8.4. klo 18.30 FT Anu Lahtisen luento Hyvinkään historiasta pohjautuen kirjaan ”Hyvinkään monet kasvot”. 
7.5. kevätretki ja tutustuminen Riihimäen lasielämään. Luetaan yhdessä -ryhmämme kokoontuu viikoittain ja kir-
jallisuuspiiri kuukausittain. Tilaisuuksiin ilm.tarina.viita-aho@fimnet.fi
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Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.

25.3. klo 18.00 kaupunginkirjasto, kerhohuone2. Kevätkokous. Käsitellään sääntömääräiset asiat mm. toiminta-
kertomus ja tilit v. 2013. Kokouksen jälkeen Mirja Knuuttila kertoo Viron kartanoista ja niiden merkityksestä Viron 
historiassa.
15.4. klo 18 K-S:n museo. Arkkitehtiopiskelija Anu Säilynoja kertoo ekologisesta asumismuodosta. 
11.5. klo 15 Kuokkalan kartano, kabareesävelmiä.  Laura Pyrrö, sopraano. Liput 20€ sis. kartanokahvit. Ilm. ja kulje-
tuksista sopiminen Mirja Knuuttila, p. 040 723 7363, knuuttila.mirja[a]gmail.com.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

13.3. klo 19 Ooppera Madame Butterfly. Elokuvateatteri Biorex. Ilm. 10.3. mennessä. Jokainen hankkii lippunsa 
itse.
22.4. klo 18 Vierailu Kainuun soten perhekeskukseen. Ilm. 15.4. mennessä. 
22.5. Kevätretki Kainuun opistolle Mieslahteen.  Ilm. 15.5. mennessä. 
Ilm. sihteeri Armi Saarelle, p. 040 724 1835, armi.saari[a]kailu.fi. Tarkemmat tiedot jäsensähköpostissa.

Kuopion Akateemiset Naiset ry.

7.3. klo 13-15 Lady-lounas, King’s Crown.
Vk 13 Tiedosta käytäntöön -ilta, aiheena ravitsemus
4.4. klo 13-15 Lady-lounas, King’s Crown
Vk 21Jäsentapaaminen, teemana hyvinvointi.
6.6. klo 13-15 Lady-lounas, King’s Crown.
Tulossa kirjallisuuspiiri ja kulttuurikummitoiminta. Tiedustelut ja ilm. viikkoa ennen tapahtumaa: sanl-kuopio@
live.fi Lisätietoja: http://www.facebook.com/SANLKuopio sekä jäsenviesteissä (s-posti).

Lahden Akateemiset Naiset ry.

17.3. klo 17.30 Peikko Oy (Voimakatu 3), puhujana Minna Lähteenmäki. Ilm. 10.3 saakka: klheikkila(a)gmail.com tai 
p. 044 5710762. Kimppakyydit linja-autoaseman parkkipaikalta Kisapuiston portilta klo 17.15.
26.3 klo 12.30 lounastapaaminen Viikinkiravintola Haraldissa (Vesijärvenkatu 24). Puhujana kotipalveluohjaaja An-
na-Maria Haatainen. 
28.4. klo 17.30 Molekyyligastronomia, puhujana FM Eila Hämäläinen. Lahden Kansanopisto (Harjukatu 46). Ilm. 7.4. 
saakka klheikkila(a)gmail.com tai p. 044 571 0762. http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/
19.5 klo 17.30 Heikan Jussin mökki Hollolan Herralassa (Herralantie 625). Esittelijänä Marja-Liisa Vilkko. Sään sallies-
sa syömme eväät Kivakalliolle kolmenkunnan rajalla. Kimppakyydit Kisapuiston portilta klo 17.

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

8.4. klo 18.00 (aika varmistuu myöh.) tutustuminen uuteen Lasten ja nuorten taloon Rakuunamäellä.
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Toukokuussa teemme kevätretken Rautjärven museotielle ja Kollaan museoon. Päivä ilm. myöh. 

Oulun Akateemiset Naiset ry.

18.3.2014 klo 18. Vieraana SANL: n CIR Marja Liisa Toivanen: ”Akateemiset Naiset uuden vuosituhannen alussa”. OYS 
anestesiaklinikan neuvotteluhuone K5 204. Ilm. viim. 14.3.: susanna.pirttikangas@ee.oulu.fi 
1.4. klo 18. Yritysvierailu: Polar Electro Oy, esittelijänä Dr. Raija Laukkanen. Professorintie 5, 90440 Kempele. Ilm. viim. 
27.3.: niina@salokorpi.org
25.4. klo 17 perjantaipäivällinen: Lasaretti, Kaislo-Kabinetti. Puhujana Mari Siliämaa, Chicklit-kirjallisuus.
17.5. klo 12 Linturetki sekä opastettu näyttely Limingan luontokeskuksella. Lisätietoja. http://oulu.ouka.fi/yhdistyk-
set/oan/tapahtumat.html

Porin Akateemiset Naiset ry.

2.4. klo 16.30 Satakunnan Museon kahvila. Hannes Tiiran luento Satakunnan muinaiskaupungeista alkaa klo 17.30.
7.5. klo 16 Ravintola Kirjakauppa. Kirsti Jaakkola kertoo Aasian matkastaan syksyllä 2013.
26.4. klo 14-16 Auroras-seminaari Porin Lyseon vanhassa salissa (Annankatu 5, A-rappu). Puhujana opetusministeri 
Krista Kiuru. Maksullinen kahvi- / teetarjoilu. https://plus.google.com/108771805699026500298/posts

Rauman Akateemiset Naiset ry.

25.3. klo 18 Nanun koululle (Nummenvahe 8).  Puhujina SANL:n CIR Marja Liisa Toivanen ja luokanopettaja Lauri Lin-
jama. Ilm. viim. 23.3. puh. 040 542 0287 tai raija.banerjee(at)gmail.com. 
Huhtikuussa kirjaiiijatutustuminen. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä.
Ke 14.5. klo 17.15 (huom. aika) OKL:n mäki, puhujana Eila Lindfors. Ilm. viim. 12.5. puh. 040 542 0287 tai raija.
banerjee(at)gmail.com. http://www.raumanakateemisetnaiset.fi/

Salon Akateemiset Naiset ry.

8.3 14-16 naistenpäivä Salon VPK:n talolla (Asemakatu 3). Ohjelma lähetetään jäsenille. 
27.3. klo 18.30 Halikon kirjasto, Eveliina Lyytinen kertoo tutkijanurastaan. 
Ke 23.4 Musiikkia Salon seurakunnassa ja maailmalla. Ohjelma tarkentuu vielä. 
Ke 14.5. kulttuuri - ja taideretki Fiskarsiin. Lähtö Salosta klo 16.00. Tervetuloa viihtymään ja vaikuttamaan! T. Anne 
pj., gsm 044 055 3345 

Tampereen Akateemiset Naiset ry.

2.4. klo 18-20 Metson Martikainen -sali (2. krs.),  puhujana TtT Raija Kokko.
7.5. klo 15-21 retki Lahden Muotoiluinstituuttiin. Linja-auto lähtee Vanhan kirkon edestä klo 15 ja palaa Lahdesta 
Tampereelle noin klo 21. Ilm. treenaknaiset@gmail.com tai hely.raivola@gmail.com. Jäsenen retkihinta on 20 €, ys-
tävähinta on 30 €. Nordea 223618 - 9110 viim. 28.4.. Viitekohtaan osallistujan nimi. Lisätietoja: https://www.sites.
google.com/site/taanry/home
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Turun Akateemiset Naiset ry. 

4.3 klo 18 Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12, nivelosa (1.kerros), Janus-sali, puhujana Aira Laine  
1.4. klo 18 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kauppakorkeakoulu, Ls09, puhujana Katariina Heikkilä
6.5. Kevätretki Paraisille. Vierailu Art Bank -taidemuseossa, iltapala Hotel Airisto Strandissa. Retken hinta 35-40 €. 
Lähtö klo 17 kaupungintalon retkipysäkiltä, Aurakatu 2. 
Kirjallisuuskerho kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonkatu 15 ke klo 18: 19.03. Khaled Hosseini: Ja vuoret kaikuivat 
ja 16.04.14 Ian McEwan: Makeannälkä.
Lunch ladies kuukauden 3. ti Panimoravintola Koulussa klo 12-13: 18.3. Kirjailija Agneta Andersson ja 15.4. Taina 
Mustapää, psykiatrian erikoislääkäri SRT ja 20.5. PsL Päivi Lehtinen.
Seniorikerho kuukauden viim. to klo 13.00 kahvila Elvinan kabinetissa Yliopistonkatu 15: 27.3. KTM, talouspäällikkö 
Jenni Lehtinen. Kerhon vetäjänä toimii Anja Paavonperä puh. 040 509 1725.   
Luetaan yhdessä -projektista kiinnostuneet: paiviklehtinen@hotmail.com tai 050 3269494. Auroras-tapaaminen 
18.3. klo 18- 20 Siirtolaisuusinstituutissa, Eerikinkatu 34.  Lisätietoja: https://sites.google.com/site/turunakateemi-
setnaisetry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry. 

11.3. klo 12.30 lounastapaaminen ravintola Baker’sissä (Mannerheimintie 12)
27.3. klo 18 Teemakokous Ammattikorkeakoulu tutuksi: Laurea, Tikkurila
8.4. klo12.30 lounastapaaminen ravintola Baker’sissä sekä klo 14 tutustuminen Tove Janssonin näyttelyyn Ateneu-
missa
26.4. klo 19 Teatterivierailu Studio Pasilaan: Ingmar Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta
20.5. Kevätretki Tuusulanjärven seudulle, tarkentuu myöh. Lisätietoja: https://sites.google.com/site/vantaanakatee-
misetnaiset/home

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.

18.3. kl.18 PYK-Företagarcentret i Brändö, VD Anne Volama berättar om verksamheten där. Servering. Anmälan 
senast 14.3 till sekr. 050 5769050, 317 5202. Meddela om du vill åka bil.
24.4. kl.18 Trädgårdstema med expert Hanna Hoijar. Kyrkoespl. 11-13, in från gården.
I maj utfärd till Tjöck. Mera detaljer i nästa medlemsbrev.   http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.

10.3. Kvinnodagsseminarium kl. 18 – 20.30 på Mauno Koivisto -Center dvs. BioCity, Artillerigatan 6 A, ”Terve sielu 
terveessä ruumiissa”. Serveringen kl. 17. Biljetter för 20 €/st kan köpas av styrelsemedlemmarna.
9.4. Månadsträff kl 18.30 i aud. Wikgren, BioCity, Artillerigatan 6. Docent Margaretha Gustafsson berättar om: ’Fäs-
tingar och andra parasiter’ kl 19.  
20.5. Besök i Vanhalinnas oxstall. Picknick efteråt om vädret tillåter. Närmare uppgifter om tider och anmälan kom-
mer på hemsidan http://www.kvakaboland.com eller fås av sekr. Eva, tel. 040 512 9327.
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