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Hyvät akateemiset naiset,
hyvät ystävät!
VAIKKA KESÄ ON vasta edessä, kannattaa aloittaa jo valmistautuminen Kajaanissa 15.11. järjestettävään vuosikokoukseen. Siellä valitaan SANL-FKAF:n keskushallituksen uudet
jäsenet. Haluankin rohkaista paikallisyhdistyksiä asettamaan ehdokkaita, koska hallitustyöskentelyn kautta voi
paitsi vaikuttaa liiton linjauksiin ja kannanottoihin, myös
saada kansainvälistä kokemusta ja arvokkaita kontakteja.
Jäsenmaksut puhuttavat aina, ja niistä varmasti keskustelemme Kajaanissakin. Kuulun itse moneen järjestöön, jolla on myös kansainvälinen katto-organisaatio. Oma jäsenmaksumme on yllättäen osoittautunut varsin alhaiseksi.
Liittomme organisaatiota on kehitetty edelleen, tiedonkulkua parannettu ja varainhoitoa tehostettu. Etsimme
jatkuvasti uusia rahoituslähteitä sekä säästökohteita. SANLFKAF:n hallinnoima Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans
-verkosto on myös uusien haasteiden edessä. Kulttuurirahaston tuki verkostolle päättyy, ja verkoston ohjausryhmä
etsii toiminnan jatkorahoitukseen uusia ratkaisuja. NäisHelena Ranta. Kuva: Maria Jain.
tä kuulemme varmasti pian lisää. Verkosto on lunastanut
paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, ja sen toiminta
tukee viranomaisten työtä arvokkaalla tavalla. Valtion tiukka taloudellinen tilanne heijastuu valitettavasti myös verkostoon.
Nigerialaisten koulutyttöjen ottaminen panttivangeiksi käynnisti keväällä maailmanlaajuisen kampanjan ”Bring back our girls”. Mutta mikä olikaan kaappajien viesti: he vastustavat tyttöjen koulutusta! Tiedämme, että tyttöjen koulutus on yksi maailman parhaimmista investoinneista. Tuemme maailmanjärjestömme IFUW:n julkista vetoomusta (7.5.2014,
www.ifuw.org) tyttöjen vapauttamiseksi. Viimeisten tietojen mukaan useat tytöt on jo
myyty edelleen lapsimorsiamiksi. Monet julkisuuden henkilöt ovat vedonneet kaappaajiin,
mutta valitettavan harva heistä on mies!
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Syksyllä 2006 surmattiin kolmella laukauksella venäläinen kirjailija ja lehtinainen Anna
Politkovskaja. Olin tavannut hänet useita kertoja, ulkomailla. Nyt moskavalainen valamiehistö on langettanut tuomiot palkkamurhasta. Anna kämpade för riktig demokrati, hon
skrev om civilbefolkningens lidande och sanningen. Hon vägrade låta sig tystas, därför
mördades hon. Rubriken i Hbls ledare strax efter mordet på minner oss om henne: En röst
kan tystas, men inte dess budskap!
Toivotan teille kaikille rentouttavaa kesää ja toivon tapaavani jäseniämme Porin SuomiAreenassa 17. - 18.7.2014, jolloin olemme mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton teltalla
Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans -merkeissä.

Helena Ranta

Toimituksen terveiset
AKATEEMISET NAISET JA liiton hallinnoima Luetaan yhdessä - Vi läser tillsammans -verkosto (www.luetaanyhdessa.fi) kiinnostivat monia Helsingin Kaisaniemessä toukokuussa järjestetyillä Maailma kylässä -festivaaleilla. Nuoret, pian valmistumassa olevat naiset esittivät
kysymyksiä Akateemisten Naisten työllistymistä tukevasta verkostoitumisesta sekä jäsenistöstämme löytyvistä mentoreista ja suosittelijoista. Eläkeikää lähestyvät naiset etsivät puolestaan uusia harrastuksia ja sosiaalisia rientoja.
Heinäkuussa SANL-FKAF saa näkyvyyttä Porissa SuomiAreenalla, ja joulukuussa osallistumme Helsingissä järjestettäville Vapaaehtoistoiminnan messuille. Järjestötoiminnasta
kiinnostuneita keräävät esittelytilaisuudet ovat helppo ja luonteva tapa hankkia yhdistyksellenne uusia jäseniä. Jos ette itse pääse paikalle 3.12., kannattaa silti lähettää liiton toimistolle uusin esitteenne. Esittelytilaisuuksissa on kyselty lisätietoja yhdistyksistämme aina Kajaania myöten.
Seuraavasta numerosta alkaen Minervan paperilehti muuttuu värillisestä mustavalkoiseksi. Perusteena muutokselle on palveluntarjoajan esittämä hinnankorotus. Palvelun kilpailutamme sopimuskauden päätyttyä 2015. Lehden sähköinen versio (pdf) säilyy värillisenä, ja sitä voi edelleen lukea myös liiton verkkosivuilla www.akateemisetnaiset.fi.
Syksyn toinen uudistus on SANL-FKAF:n Uuden jäsenen paketti, johon on koottu perustiedot toiminnastastamme. Haluamme tarjota yhdistystemme uusille jäsenille tietoa
myös maailmanjärjestöstämme (International Federation of University Women, IFUW), jossa he saavat vaikutusvaltaa Akateemisiin Naisiin liittyessään. Yhdistykset saavat paketista
syyskuussa kymmenen paperiversiota. Paketti lisätään liiton verkkosivuille Tietopankkiin,
josta yhdistykset voivat itse tulostaa sitä lisää. Tietopankista löytyy myös ideoita paikallistoimintaan. Lisäksi yhdistykset saavat syyskuussa käyttöönsä Jäsentoimikunnan laatiman
eroilmoituslomakkeen, jolla yhdistykset voivat kerätä palautetta lähtijöiltä heidän eroonsa
johtaneista syistä.
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Palaute auttaa kehittämään toimintaa jäsenten toiveiden mukaiseksi, siksi myös SANLFKAF järjestää vuosittain jäsenkyselyn. Koonnin tämänvuotisen jäsenkyselymme tuloksista
löydät tästä numerosta sivulta 14.
Också i år kommer all SANL-FKAF’s viktigaste information, som till exempel möteskallelse till Förbundets årsmöte att publiceras båda på finska och svenska i Förbundets Nyhetsbrev 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 svenskspråkiga artiklar hade tyvärr sänts till tidningen. Inlämningsdag för material till nästa Minerva
är den 15 august.
Mukavaa kesää, nähdään Kajaanissa! Trevligt sommar, vi ses i Kajana!

Susanna Sulkunen

Paikallisyhdistysten ehdokkaat SANL-FKAF:n hallitukseen on ilmoitettava 15.8. mennessä
SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liiton keskushallituksesta ovat erovuorossa vuoden
2014 päättyessä:
I varapuheenjohtaja PM Siv Dahlin Jansson (Helsingfors),
jäsen EM Britta Brunström (Åboland),
jäsen FT, KL Auli Ojala (Tampere) ja
jäsen professori Jaana Tähtinen (Oulu).
Lisäksi FT Stiina Hänninen (Tampere) on ilmoittanut jättävänsä hallituspaikkansa. Neljä jäsentä (mukaan lukien liiton 1. varapuheenjohtaja) valitaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2015 - 2017 ja Hännisen seuraaja tämän loppukaudelle 2015 - 2016.
Yhdistysten asettamien hallitusehdokkaiden yhteystiedot, esittelyt ja kirjalliset suostumukset tulee toimittaa liiton toimistoon (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki) 15. elokuuta mennessä. Hallitusjäsenet valitaan kolmivuotiskaudelle liiton vuosikokouksessa, joka pidetään 15. marraskuuta Kajaanissa.
Efter att FD Stiina Hänninen (Tammerfors) lämnar sin plats i SANL-FKAF:s styrelse väljs
fem nya styrelsemedlemmar vid förbundets årsmöte 15.11.2014. Fyra medlemmar (inklusive första vice ordförande) väljs för treårsperioden 2015–2017 och en efterföljare till Hänninen för den återstående perioden 2015–2016.
Kontakt information för den kandidaten och hennes skriftliga samtycke skickas till förbundets byrå före 15.8. De nya styrelsemedlemmarna väljs på årsmötet 15.11. i Kajana.
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Vuosikokouksen 2014 alustava ohjelma
Paikka: Scandic Hotel Kajanus (Koskikatu 3, 87200 Kajaani)
Aika: lauantaina 15.11.2013 klo 10 - 15

Perjantai 14.11.
18.00 – 20.00 Seminaari Vantaan Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtajan, emerita professori Raija Sollamon johtamasta Grundtvig-projektista ”Domestic Violence Met by Educated Women”

Lauantai 15.11.
09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja aamukahvi
10.00 – 10.15 Kokouksen avaus
10.15 – 12.00 Vuosikokous
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.45 Vuosikokous jatkuu
14.45 - 15.00 Iltapäiväkahvi
15.00 – 16.00 Mahdollinen luento
18.00 – 19.00 Kainuun liiton vastaanotto Kajaanin raatihuoneella (Linnankatu 14, 87100
Kajaani)
19.00 Illallinen ravintola Siriuksessa (Brahenkatu 5, 87100 Kajaani)

Sunnuntai 16.11.
10.00 – 12.00 Kiertoajelu Kajaanin historiallisiin kohteisiin, mahdollisuus päättää kiertoajelu lentokentälle
ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN
Vuosikokousilmoittautuminen avataan 16.6. ja suljetaan 15.10. Ilmoittautumislomakkeen löydät Minervan tästä numerosta sivulta 6.
Linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään jäsenistölle 16.6. erillisellä
sähköpostiviestillä.
Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan Uutiskirjeissä sekä syyskuun Minervassa.
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Preliminärt årsmöteprogram 2014
Plats: Scandic Hotel Kajanus (Koskigatan 3, 87200 Kajana)
Tid: 15.11.2013 kl. 10–15

Fridag 14.11.
18.00 – 20.00 Seminarium om Grundtvig projekt “Domestic Violence Met by Educated
Women”

Lördag 15.11
09.00–10.00 Registrering, fullmaktsgranskning och morgonkaffe
10.00–12.00 Årsmöte
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.45 Årsmötet fortsätter
14.45 - 15.00 Kaffe
15.00–16.00 En möjlig föreläsning
18.00 Reception (Linnagatan 14, 87100 Kajana)
19.00 Middag på restaurang Sirius (Brahesgatan 5, 87100 Kajana)

Söndag 16.11.
10.00 – 12.00 Rundtur i Kajana, bussen kan stoppa in på flygplatsen
ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET
Anmälning öppnar den 16 juni. Anmälningsblankett finns på nästa sida.
Länken till e-anmälningsblankett kommer att skickas på e-post den 16 juni. Sista dag för
anmälan är 15 oktober.
Mera information om årsmötet kommer att publiceras i Förbundets Nyhetsbrevet och
nästä Minerva.
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VUOSIKOKOUSILMOITTAUTUMINEN 2014 / ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET 2014
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys / Lokalföreningen
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero / E-post och/eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMISTIEDOT (X)
___Seminaari pe 14.11. klo 18 – 20, hinta 5 € / Seminarium på fredag kl. 18 - 20, pris 5 €
___Vuosikokous la 15.11. klo 10 – 15, hinta 43 € / Årsmöte på lördag kl. 10 – 15, pris 43 €
___Vastaanotto la 15.11. klo 18 - 19 / Reception på lördag kl. 18 - 19
___Illallinen la 15.11. klo 19, hinta 45 € / Middag på lördag kl. 19, pris 45 €
___Kiertoajelu su 16.11. klo 10 – 12, 15 € / Rundtur på söndag kl. 10 – 12, pris 15 €
3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________
Muita lisätietoja / Tilläggsuppgifter
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Maksu suoritetaan Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n tilille FI 115 1841 3000 0026 47 lokakuun 15. päivään mennessä. Maksun lisätietoihin on hyvä merkitä osallistujan nimi sekä
”vuosikokous 2014” / Skriva ditt namn och ”årsmöte 2014” på betalning.
5. LÄHETYS
Lähetä tämä ilmoittautumislomake liiton toimistoon: Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki.
Skicka den ifyllda blanketten per post till: Fredriksgatan 41 A 8, 00120 Helsingfors.
6

2/2014

CIRin palsta
HYVÄT AKATEEMISET NAISET - Bästa Kvinnliga Akademiker, Liiton jäsenkyselyn 2014 tulosten lukeminen
ei ollut minulle helppoa. Vaikka puolet vastaajista kertoi olevansa tyytyväisiä kansainväliseen toimintaamme, niin kokonaista 38 % ilmoitti, ettei tunne kansainvälistä osaa toiminnastamme. Tämä on harmillista,
sillä SANL-FKAF on toimintansa alusta (1922 -) saakka
kuulunut maailmanjärjestöömme (International Federation of University Women, IFUW) ja kansainvälinen toiminta on olennainen osa toimintaamme myös
kotimaassa.
Olen kevään aikana käynyt kahdessa aktiivisesti toimivassa yhdistyksessä ja kysellyt
siellä mm. sitä, kuinka moni on vieraillut IFUW:n verkkosivuilla (www.ifuw.org). Kovin harva
käsi nousi. Kun seuraavan kerran hoidatte pankkiasioitamme koneella tai luette sähköpostejanne, käykää tutustumassa maailmanjärjestömme verkkosivuihin. Saatte huomata, että
IFUW:lla on todella hyvät verkkosivut. Sieltä saa ideoita paikallisyhdistyksenkin toimintaan
ja voipa sieltä löytää myös kumppaniyhdistyksen toiselta puolelta maapalloa.
IFUW:n verkkosivuilta löytyy sekin kiinnostava tieto, että samalla kuin Sveitsin Liiton
jäsen Sheila Buemi keräsi Kilimanjarolle kiipeämällä varoja IFUW:n projekteihin, hän tutustui kahteen järjestöön, joiden kautta voi päästä vapaaehtoistyöhön kouluihin Keniassa ja
Tansaniassa. Olisiko tässä hyvä idea vuorotteluvapaan viettoon? Lisätietoja aiheesta löytyy
IFUW:n 30.4. julkaistusta jäsentiedotteesta (>Media & Publications > Update Newsletter).
IFUWs webbsidorna stöder samarbetet mellan alla 61 förbundet. På det sättet hörs vi
och våra uttalanden - vi är starkare. Ni, som har e-post, har fått från IFUW en begäran om
att skriva under brevet till Nigerias regering, som borde fungera mycket mera aktivt för att
frigöra skolflickorna, som kidnappades av islamister.
Meksikon Akateemiset Naiset puolestaan olivat huomanneet IFUW:n verkkosivuilta,
että SANL-FKAF on tänä keväänä voittanut NGO DAY Initiative -palkinnon Luetaan yhdessä
-verkoston esittelyllä. He toivoivat saavansa verkostosta lisätietoja voidaksensa aloittaa samanlaisen toiminnan alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten keskuudessa.
Olemme saaneet IFUW:lta Peace is Loud -filmin kopion, jonka näytämme syyskaudella
2014 ensin pääkaupunkiseudulla. Sen jälkeen filmin voivat tilata ilmaiseksi kaikki paikallisyhdistyksemme. Näyte filmistä löytyy IFUW:n 7.5. julkaistusta jäsentiedotteesta.

Marja Liisa Toivanen
Coordinator of International Relations, CIR
marjatoivanen[a]hotmail.com
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IDEOITA TOIMINTAAN - IDÉER FÖR AKTIVITETER - IDEOITA TOIMINTAAN

Näin tein uudet verkkosivut yhdistyksellemme
ESPOON-KAUNIAISTEN AKATEEMISET Naiset ry:ssä aloitettiin jo viime vuonna keskustelu siitä, että nettisivuillemme pitäisi tehdä jotain. Muutokselle budjetoitiin rahaa ja tämän
vuoden puolella käytiin miettimään sivuston sisältöä ja laajuutta. Ajatuksena oli jalostaa
nykyistä sivustoamme, joka on Googlen ilmaisella alustalla. Systeemi tuntui kuitenkin jäykältä. Keskustelimme asiasta alan konsultin kanssa, mutta pian huomasimme, että budjettimme ei riitä siihen, että hän olisi uusinut sivustomme.
Halvallakin löytyy
Emme luovuttaneet. Olin hiljattain tutustunut toisessa yhteydessä Weebly-alustaan, jossa
on ilmaisversio ja kolme maksullista versiota. Ilmaisella versiolla saa aivan hyvän sivuston,
mutta sivuston osoitteesta ei saa haluamaansa, vaan pitää tyytyä alustan sub-domainiin
”weebly.com”. EKAN päätyi edullisimpaan maksulliseen versioon, jolloin saamme osoitteeksi oman domainimme. Kustannus on 4 dollaria (n. 3€) per kuukausi.
Kurssista apua
Esitin hallituksellemme Weeblyn ilmaisella systeemillä tehdyn nettisivun, johon olin tutustunut hieman aikaisemmin. Systeemi tuntui helpolta ja joustavalta. Keskustelin sivuston
tekijän kanssa ja hän uskoi, että Weebly sopisi meille oikein hyvin. Aloin etsiä kurssia; se
tuntui hankalalta, sillä työväenopistojen kurssit alkavat tässä vaiheessa vuotta (huhtikuu)
olla lopuillaan. Löysin kuitenkin Helsingin Työttömät HeTy ry:n kurssin, joka oli heti pääsiäisen jälkeen. Sinne ovat tervetulleita myös ei-työttömät, joille kurssin hinta vain on eri.
Kävin kurssin ja ryhdyin töihin. Sivuston sisältö oli valmiina, toiveet oli kartoitettu. Kahdessa illassa sain aikaiseksi mielestämme hienot sivut, joita voi käydä ihailemassa osoitteessa www.ekanry.fi.
Helppo oppia kokeilemalla
Aikaisempaa konkreettista nettisivukokemusta minulla oli ollut WordPressillä tehdyn sivuston päivityksistä. En koskaan ollut rakentanut nettisivuja alusta asti. IFUW järjesti webinaarin WordPressistä toukokuun alussa. Se on varmasti kehittynyt minun päivityspäivistäni, mutta en pysty puolueettomasti vertaamaan sitä Weeblyyn juuri sen takia, että
ainoastaan päivitin sillä tehtyä sivustoa.
Paras tapa oppia on tekemällä. Voit kokeilla kaikenlaista ennen kuin painat Publishnäppäintä. Senkin jälkeen saat tehdyn tekemättömäksi (huh!), voit Unpublish juuri julkista-
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IDEOITA TOIMINTAAN - IDÉER FÖR AKTIVITETER - IDEOITA TOIMINTAAN
masi sivuston. Siitä vaan on pidettävä huolta, ettei riko kenenkään tekijänoikeuksia. Ilmaiseksi luulemasi kuva ei ehkä olekaan ilmainen.
Verkkosivuista apua moneen
Weeblyn avulla saamme sivustollemme mm. ilmoittautumis- ja palautelomakkeet. Jäseneksi hakeminen vaatii sen sijaan niin monta lomakekenttää, että siihen 4 dollarin starter-pakettimme riitä. Siihen vaadittaisiin käsittääkseni Pro-paketti, jonka hinta on noin 7
dollaria kuukaudessa. Jäseneksi hakemisen olemme ratkaisseet tekemällä linkin toisaalla
olevaan lomakkeeseen. Voimme myös esittää kartalla jäsentilaisuuden pitopaikan sijainnin. Ja muitakin herkkuja on!
Mikä verkkosivuille osoitteeksi?
Tätä kirjoittaessani 16.5. olemme siirtymässä siihen vaiheeseen, että siirrämme domainimme Googlelta Weeblylle. Sen voi ymmärtääkseni tehdä itsekin Viestintäviraston sivustolla,
mutta saattaapa olla, että joudun kääntymään heidän asiakaspalvelunsa puoleen. Näissä
asiakaspalveluissa on yleensä äärimmäisen ystävällistä ja avuliasta väkeä.
Uusien nettisivujen tekeminen on ollut kivaa! Jäsenistöltä tulevaa palautetta tulee olla
mielenkiintoista seurata.

Piisa Luukka
EKANin sihteeri

JÄSENESITTELY: Naisjohtajuuden asiantuntija
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtajaksi
ALOITIN TAMPEREEN AKATEEMISET Naiset ry:n puheenjohtajana vuoden 2014 alkupuolella yhdistyksen pitkäaikaisen vaikuttajan ja edellisen kaksivuotiskauden puheenjohtajan
Eva Hänninen-Salmelinin jälkeen. Tehtävään valmensi vuoden 2013 varapuheenjohtajuus.
Päätyöni on Lahden ammattikorkeakoulun vararehtorin tehtävä. Koulutukseltani olen
hallintotieteiden tohtori ja toimin hallintotieteen dosenttina Tampereen yliopiston johtamistieteiden yksikössä. Tutkimustyössäni pääpaino on ollut johtamisen ja organisaatioiden
tutkimuksessa. Erityinen kiinnostukseni kohde on naisjohtajuus ja sen edistäminen.
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Tampereen Akateemiset
Naiset ry. on perustettu
vuonna 1949, ja se on yksi
maamme vanhimmista
SANL:n jäsenyhdistyksistä.
Yhdistyksemme kuluvan
vuoden toiminnan teemat
ovat akateemiset naiset
muuttuvassa toimintaympäristössä ja naisten urakehityksen edistäminen.
Tavoitteeni on puheenjohtajakaudellani
vahvistaa yhdistyksemme
asemaa yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä paikkana naisten verkostoitumiselle ja keskusteluyhteydelle yli akateemisten ammattirajojen.
Korkeakoulutuksen arvostuksen vahvistaminen ja akateemisesti koulutettujen naisten
aseman edistäminen työelämässä ovat myös yhä ajankohtaisia tehtäviä.
Toiminnan uudistuminen ja kehittyminen tarvitsee yhdistyksen arvokkaan perinnepääoman oheen tuekseen uusia ajatuksia ja ideoita. Sen vuoksi yhdistyksen jäsenmäärän
kasvattaminen ja nuorten akateemisten naisten nykyistä runsaampi osallistuminen toimintaan on vuoden 2014 tavoitteita. Toivotamme kaikki uudet jäsenet, vastavalmistuneet,
nuoret tutkijat ja SANL:n sääntömuutoksen myötä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tervetulleiksi mukaan toimintaan uusin, tuorein näkemyksin.
Lisäksi on aika kehittää yhdistyksen viestintää ja ottaa käyttöön tämän ajan viestintävälineet. Ajatus on aktivoitua yhdistyksenä verkottumisessa tamperelaisten yritysten, kulttuurilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.
Jäsentapahtumat ovat osa Tampereen Akateemiset Naiset ry:n traditiota. Vuosittaiset
kevätretket moniin kiinnostaviin kohteisiin ovat tärkeä ja suosittu osa toimintaa. Ne tulevat jatkumaan samoin kuin vuosittaiset teemaseminaarit. Syksyllä 2014 on vuorossa seminaari aihepiirinä tämän päivän naisjohtajuus.
Yhdistystoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Se kilpailee ajankäytön osalta monen muun elämään kuuluvan asian kanssa. Siksi on ilahduttavaa huomata kuinka yhdistyksemme jäsenet ovat mukana toiminnassa ja tuovat esille akateemista osaamistaan ja
ideoitaan yhdistyksen menestykseksi.
Toivon, että vuoden mittaan pystymme saavuttamaan asetettuja tavoitteita ja vastaamaan uusiin haasteisiin unohtamatta yhdistyksemme kunniakkaita perinteitä.

Teksti: Helena Karento

Kuva: Markku Reiniharju
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* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU *
Urapolku-juttusarjassa Akateemiset Naiset kertovat Minervan lukijoille omasta työurastaan, sen kiinnostavista ja joskus odottamattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etenemään omalla urallaan. Jos Sinä haluat kertoa oman
tarinasi, muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaihdostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, jonka urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen. Sarjan
tämänkertainen vieras on Oulun Akateemisten Naisten jäsen, neurokirurgi Niina Salokorpi. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse. Toimitus on lyhentänyt tekstiä.
URAVALINTANI OLI HELPPO, sillä olen lapsesta saakka tiennyt, että minusta tulee lääkäri.
Kasvoin Neuvostoliitossa, jossa se oli arvostettu mutta huonosti palkattu ammatti. Perestroikan loppupuolella uudet tuulet puhalsivat ja ihmisiä kannustettiin talous- sekä kieliopintoihin. Minua pidettiin outona lintuna, koska halusin opiskella lääketiedettä. Pääsin
Tarton yliopiston suoraan lukiosta. Hakiessani Tarttoon tein ensimmäisen myöhemmän
elämäni kannalta tärkeän päätöksen. Äitini nimittäin halusi, että menisin opiskelemaan
Pietariin, yhteen Neuvostoliiton parhaista yliopistoista. En tiedä mikä minut sai valitsemaan Tarton – ehkä halu päästä pois äitini kontrollista (toisin kuin Pietarissa, Tartossa meillä ei ollut sukulaisia), ylpeys omasta pienestä maastani sekä halu seurata luokkakavereitani samaan yliopistoon. Päätökseni osoittautui hyväksi. Viro itsenäistyi pian pääsykokeiden
jälkeen ja aloitin opiskeluni Viron tärkeimmässä Alma Materissa.
Sinnikkyys ja ahkeruus auttavat
Myöhemmin urallani minua on auttanut kaksi asiaa. Olen ensinnäkin aina ollut hyvin sinnikäs. Kun päätän mitä haluan, niin sen jälkeen, vaikka elämä asettaisi mitä esteitä tielleni,
ohjaa sydämessäni palava innostuksen tuli pimeinäkin aikoina oikeaan suuntaan. Toinen
tärkeä tekijä on ollut korkea työmoraalini.
Valmistuttuani kiersin apulaislääkärinä eri osastoilla ajatellen että minusta tulee neurologi. Ajauduin kuitenkin Tallinnan neurokirurgian osastolle, ja se oli kuin rakkautta ensisilmäyksellä. Ymmärsin heti, että tämä ala on minua varten. Aivot, mielenkiintoinen diagnostiikka ja käsityö, mahdollisuus tehdä jotain jonka tuloksia voi heti nähdä!
Per aspera ad astra - vaikeuksien kautta tähtiin
Mutta… Jo opiskelun aikana meille usein viestittiin, ettei kirurgia ole naisia varten. Sairaalassa, jossa työskentelin, kerrottiin ylilääkärin sanoneen, että naiskirurgeja tulee hänen
sairaalaansa vain hänen kuolleen ruumiinsa yli. Vanhemmat lääkärit eivät ottaneet minua
vakavasti. Kuulin myös jatkuvasti miten sairaalan ainoaa naisneurokirurgia jatkuvasti haukuttiin tämän selän takana. Koin, että päästäkseni neurokirurgiksi minun olisi pitänyt luopua harrastuksistani sekä perheenperustamishaaveistani ja suostua tekemään työtä monta
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*URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU*
kertaa enemmän kuin mieskollegat.
Tohtoriopinnoissani valitsin aiheekseni
aivovammojen epidemiologian. Tämä tuntui
tuolloin johtavan sivutielle, mutta jälkeenpäin
katsottuna veikin minua pikkuhiljaa lähemmäs päämäärääni. Tohtoriopiskelijana sain tutkimuksen loppuun mutta en ehtinyt julkaista
sitä.
Lähdin Suomeen ”ison rakkauden” perässä, minkä seurauksena vietin seuraavat vuodet
elättäen työtöntä peliriippuvaista miestä. Virolaisten naisten epäillään usein menevän Suomessa naimisiin taloudellisen hyödyn vuoksi.
Muistan miten akateeminen äitini, joka oli ensimmäisen tutkimukseni ohjaaja, kysyi onko
suomalainen kihlattuni rikas ja vanha. No, olin
tyhmä, koska mieheni oli paitsi nuori, myös
varsinainen ongelmanuori.
Ei mennyt kauan ennen kuin ymmärsin
tehneeni ison virheen. Mieheni velkahelvetti
siirtyi minun vastuulleni enkä osannut hakea
apua tilanteeseeni. Kasvatin tytärtäni ja tein työtä niin paljoin kuin vaan kykenin, koska
rahaa ei ollut koskaan riittävästi. Olin tullut Suomeen sattumalta enkä tullessani ajatellut
urani. Tiesin silti, että haluan erikoistua ja sen vuoksi muutimme pian Ouluun, yliopistokaupunkiin.
Kollegan kannustus innosti hakemaan unelmatyötä
Oulussa huokasin jossain terveyskeskuslääkäreiden koulutuksessa, että olisi kiva erikoistua neurokirurgiksi. Vieressäni istunut kollegani rohkaisi minua hakemaan neurokirurgin paikkaa, mistä olen hänelle ikuisesti kiitollinen hänelle. Voitin epävarmuuteni ja tein
hakemuksen. Neurokirurgian ylilääkäri vastasi hakemukseeni kysymällä voinko aloittaa
heillä heti.
Aloitin työt tekemällä vain muutaman kuukauden mittaisia sijaisuuksia, mutta pidin
työstäni ja työkavereistani, ja tein työni reippaasti. Ajattelin, että ainoa tapa saada pysyvämpi työpaikka on olla työssäni niin hyvä, että sairaalassa ei pärjätä pian ilman minua.
Pikkuhiljaa sijaisuuksiani jatkettiin, kunnes lopulta sain nykyisen virkani. Näin sinnikkyyteni, päättäväisyyteni ja työni palkittiin.
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Lienen tällä hetkellä ainoa maahanmuuttaja, jolla on neurokirurgin vakituinen virka
Suomessa. Lisäksi olen ensimmäinen suomalainen neurokirurgi, jonka virkasopimukseen
on merkitty velvollisuus (ja minulle kunnia) vastata kapeasta lastenneurokirurgian alasta.
Järjestötoiminnasta fiksua seuraa ja vertaistukea
Kiinnostuin järjestötoiminnasta, koska olen sosiaalinen ja tykkään fiksusta keskusteluseurasta. Lisäksi pidän uuden oppimisesta, itseni haastamisesta ja rutiineista luopumisesta.
Mielestäni elämässä pitää olla aina mielenkiintoisia harrastuksia, uuden oppimisen halu
ei saisi koskaan sammua.
Silloin kuin liityin Oulun Akateemisiin Naisiin, kaipasin fiksuja ihmisiä jotka ymmärtävät kuinka vaikea on sovittaa yhteen uran vaatimukset ja lapsiperheen arki. Jos minulla
ei olisi täällä hetkellä niin montaa projektia menossa, olisin aktiivisempi jäsen kuin mitä
nyt olen. Kunhan saan väitöskirjani valmiiksi, voin antaa jälleen enemmän aikaani yhdistystoiminnalle.
Perhe, uuden oppiminen ja liikunta auttavat jaksamaan
Työni on henkisesti stressaavaa, välillä myös fyysisesti vaikeaa. Siihen liittyvät unettomat
yöt, paineen alla raskaiden päätösten tekeminen sekä surullisten viestien välittäminen.
Vaikka Suomessa asiat eivät ole niin epätasa-arvoisesti kuin Virossa ja sielläkin asiat ovat
muuttuneet paljon paremmaksi, niin silti näillä ”miesten aloilla” työskentely ei ole aina
ongelmatonta. Olen usein huomannut, että naiset jäävät tunnollisesti tekemään loppuun edellisen, enää heille itselleen mitään antavan tehtävänsä ja siksi häviävät kilpailun
seuraavasta.
Lukuun ottamatta tutkimustyötä joka on minulle enemmän harrastus, minä en tuo
töitä kotiin. Yritän työpaikalta lähtiessäni jättää seuraavaan aamuun kaikki huolet ja murheet. Vaikka toki joskus en saa unta ennen kuin varmistan soittamalla teholle, että päivän
leikkauspotilas voi hyvin.
Olen onnellinen, unelmatyötään tekevä ihminen. Ja mikä tärkeintä, joudun ja saan
työssäni jatkuvasti kehittää itseni ja omia taitojani. Lisäksi saan tehdä työni ohella omaa
alaani kehittävää tutkimustyötä.
Ennen kaikkea saan voimaa perheestäni, tyttärestäni ja nykyisestä puolisostani sekä
pikkuisesta puutarhastani ja meidän perheen urheiluharrastuksista.

Niina Salokorpi
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Lahden Muotoiluinstituutti kiinnosti Tampereen
Akateemisia Naisia
TAMPEREEN AKATEEMISET NAISET ry:n kevätretki
suuntautui tänä vuonna Lahteen, jossa tutustuimme
Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituuttiin. Kansainvälisestikin tunnettu, laadukasta opetusta tarjoava Muotoiluinstituutti kiinnosti monia, ja
toukokuun 7. päivä järjestetylle retkelle osallistui lähes kaksikymmentä henkeä.
Lahdessa meidät toivottivat tervetulleiksi Tanryn puheenjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulun
vararehtori Helena Karento, Muotoiluinstituutin koulutuspäällikkö KM Tuija Liljander ja muotoilun koulutusvastaava, lehtori Essi Pullinen.
Helena Karento kertoi aluksi yleisesti Lahden
ammattikorkeakoulusta ja Tuija Liljander Muotoiluinstituutista. Vuoden kultasepäksi vuonna 2013 valittu Essi Pullinen esitteli korumuotoilun koulutusta, ja
pääsimme myös tutustumaan korumuotoilun työtiloihin sekä seuraamaan opiskelijoiden työskentelyä.
Kahvitarjoilun jälkeen meillä oli mahdollisuus ostaa opiskelijoiden suunnittelemia ja valmistamia koruja pop up -kaupasta. Aika moni retkelle osallistunut lähtikin kotimatkalle
uniikkikoru mukanaan.

Teksti: Aino Penttilä

Kuva: Hely Raivola

Tiivistelmä liiton jäsenkyselystä 2014
SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liiton (SANL) jäsenkysely 2014 toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3. – 28.2.2014. Jäsenkyselyn tavoitteena oli selvittää jäsenistömme tyytyväisyyttä liiton toimintaan, päätöksentekoon ja viestintään. Jäsenkyselyllä toivottiin saavan aikaisempaa enemmän tietoja myös jäsenistömme ikärakenteesta. Lisäksi
jäsenkyselyssä tiedusteltiin jäsenten tyytyväisyyttä heidän omiin paikallisyhdistyksiinsä.
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Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse 969 jäsenelle, joista 172 vastasi (17,7 %). Koska
kyselyn vastausprosentti oli näin alhainen, kyselyn tuloksista ei voida tehdä koko jäsenistöä
koskevia päätelmiä. Kyselyihin vastaavat kuitenkin yleensä he, jotka kokevat toiminnan ja/
tai palautteenannon tärkeäksi, joten voimme katsoa, että tämä otos edustaa liiton tällä hetkellä aktiivisinta jäsenainesta.
Kyselystä kävi ilmi, että jäsenistömme on suhteellisen tyytyväinen, jos kohta liiton tuleekin jatkaa kehittämistyötään. ”En osaa sanoa” -vaihtoehto osoittautui kyselyssä suosituksi vastaukseksi, mikä antaa osviittaa myös viestinnän ja tiedon lisäämisen tarpeellisuudesta.
Hyvä uutinen on se, että kautta linjan tyytymättömien osuus kaikista vastaajista oli pieni,
vain alle kymmenen prosenttia.
• Puolet kyselyyn vastanneista oli työikäisiä ja puolet yli 65-vuotiaita.
• 52 % vastaajista oli tyytyväisiä liiton johtoon.
• 37 % vastaajista oli liiton päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen tyytyväisiä.
• 51 % vastaajista oli tyytyväisiä liiton yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön.
• 49 % vastaajista oli tyytyväisiä liiton kansainväliseen toimintaan.
• 85 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä Minervaan ja Liiton kuukausitiedotteisiin.
Ne olivat myös vastaajien tärkeimmät tiedonlähteet. Liiton verkkosivut, blogi ja sosiaa
linen media tunnettiin selvästi heikommin.

Sammanfattning av förbundets medlemsförfrågan 2014
SANL – FKAFS MEDLEMSFÖRFRÅGAN 2014 genomfördes som en e-blankett i februari
2014. Målsättningen var att få en uppfattning om hur nöjda förbundets medlemmar är
med förbundets verksamhet, beslutsfattande och information. Dessutom var medlemmarnas åldersstruktur föremål för intresse. I slutet av frågeformuläret fanns en möjlighet
att ge feedback till den egna lokalföreningen.
Länken till e-blanketten skickades till 969 medlemmar och av dem besvarade 172
medlemmar enkäten, d.v.s. endast 17,7 % av de tillfrågade. Även om man inte kan generalisera svaren p.g.a. det låga deltagandet kan man dock anta att det är aktiva medlemmar
- antingen mycket nöjda eller mycket missnöjda - som har svarat. År 2015 kommer förbundets medlemsförfrågan också att skickas ut på svenska till de svenska föreningarnas medlemmar.
Förbundets medlemmar är rätt nöjda med förbundet, men det är klart att förbundet
måste fortsätta att utvecklas och förbättra kontakten med lokalföreningarna. ”Jag kan inte
säga” var ett mycket populärt svar och tyder på brister i förbundets information. Glädjande
var det att mindre än 10 procent av de som svarade var missnöjda med förbundet.
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· Hälften av de som svarade är fortfarande i arbetslivet medan hälften är pensionärer
(över 65 år)
· 52 % är nöjda med förbundets styrelse
· 37 % är nöjda med förbundets beslut och möjlighet att påverka besluten
· 51 % är nöjda med förbundets samhällsengagemang
· 49 % är nöjda med förbundets internationella verksamhet
· 85 % är nöjda med förbundets information, närmast med Minerva och Nyhetsbre
vet. Förbundets webbsidor, blogg, Facebook- sida och Twitter-sida är ännu inte så väl
kända.
År 2015 kommer förbundets medlemsförfrågan också på svenska

Euroopan Akateemiset Naiset kokoontuvat 4. 7.9.2014 Bukarestissa, Romaniassa
WE – THE UNIVERSITY WOMEN OF EUROPE (UWE) Board and the Asociatia Femeilor Universitare - are pleased to invite you to the next Annual General Meeting of UWE in Bucharest which will be combined with a two day conference. This year there will be enough
time to share good practices with other NFA’s as part of the conference program. That is
why the conference is one day longer than usual.
The conference in Bucharest, Romania brings together University Women from all
over Europe in a wonderful and inspiring environment. The Conference theme is “Quality Education for All in Europe”.

Participation Fee:
• For Early Birds: Euro 220 (to be paid up to 1st of July 2014) or
• Euro 250 (to be paid after 1st of July 2014)
Including lunches, coffee/tea, conference literature and two special nights.
For more details, please visit at: http://uweboard.wordpress.com/
Lisätietoja UWE:n vuosikokouksesta saat myös UWE:n rahastonhoitajalta FT, KL
Auli Ojalalta (auojala[a]saunalahti.fi).
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KYLE TIEDOTTAA: Vuosituotolle voi ehdottaa
käyttökohdetta 1.9. mennessä
SANL-FKAF:N HALLINNOIMA Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) syntyi vuonna
2004, jolloin rahastoon yhdistettiin sekä Kyllikki Leinon SANL-FKAF:lle lahjoittamat varat
että Seidi von Hellensin, Eeva Mikolan ja Eeva Jalaviston lahjoituksista koostuva vanhainkotirahasto. Seuraava merkittävä muutos KYLE:n hoidossa tehtiin 2012, kun SANL-FKAF:n
vuosikokoukselle päätettiin antaa sananvaltaa siihen, miten rahaston vuosituottoa käytetään. Samana vuonna rahastolle myös palkattiiin työntekijä.

Mitä rahaston säännöt sanovat vuosituoton käytöstä?
SANL - FKAF:n vuosikokouksen 2012 hyväksymissä rahaston säännöissä todetaan, että
rahaston vuosituottoa voidaan käyttää jäsenistön hyväksi ottaen huomioon lahjoitetun
omaisuusmassan alkuperäinen käyttötarkoitus. Näin ollen vuosituottoa voidaan käyttää:
1. ikääntymistä tukevaan toimintaan
2. akateemisia naisia koskevaan tutkimukseen ja koulutukseen tai
3. jäsenistön henkisen vireyden edistämiseen.
Näistä kolmesta teemasta Akateemisilla Naisilla on nyt ensi kertaa mahdollisuus esittää ehdotuksia siitä. mihin KYLE:n vuosituotto-osuutta käytetään.

Ehdotukset seulotaan liitossa, päätös tehdään 2014 vuosikokouksessa
Koska rahaston vuosituotto saattaa sijoitusmarkkinoiden ennakoimattomuuden vuoksi vaihdella, liiton keskushallitus päätti 17.5.2014 esittää SANL-FKAF:n vuosikokoukselle
2014, että jäsenistön hyväksi vuosittain käytettävän vuosituotto-osuudeksi asetettaisiin
joko 10 % tai enintään 5 000 euroa.
SANL-FKAF:n keskushallitus pyytää nyt liiton toimikuntia, paikallisyhdistyksiä sekä jäseniä esittämään omat käytännönläheiset ehdotuksensa siitä, mihin vuosituottoa tulisi
käyttää.
Määräaikaan 1.9.2014 mennessä liitolle lähetetyt ehdotukset (max 5 s.) käsittelee ensin KYLE:n hoitokunta, joka antaa niistä lausuntonsa keskushallitukselle. Hoitokunnan jäsenet ovat Helena Ranta (Helsingfors), Aura Laento (Heinola), Kirsi Lehtinen-Niemi (Helsinki), Merja Nurmi (Tampere), Armi Saari (Kajaani), Leena Tuohiniemi (Espoo-Kauniainen),
liiton rahastonhoitaja Sirkka Oksanen sekä KYLE:n asiamies Susanna Sulkunen.
Lopullisen päätöksen vuosituotto-osuuden käytöstä tekee SANL-FKAF::n vuosikokous,
jolle liiton keskushallitus tekee aiheesta esityksen. Vuosikokous järjestetään Kajaanissa lauantaina 15.11.2014. Vuosikokousaineisto julkaistaan kuukautta ennen. Alustavan kokousohjelman löydät tästä Minervasta sivulta 4.
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KYLE TIEDOTTAA: Espoosta vapautuu saunallinen
kaksio 1.7.2014
SANL-FKAF HALLINNOI Kyllikki Leinon vanhainkotirahastoa (KYLE), joka koostuu liiton
saamista testamenttilahjoituksista. Rahasto omistaa seitsemän huoneistoa pääkaupunkiseudulla. Huoneistojen hoitosäännön mukaan KYLE hyväksyy vuokralaiseksi ensisijaisesti
Akateemisten Naisten paikallisyhdistysten jäseniä.
As Oy Espoon Vantista vapautuu kaksio 1.7.2014 ja etsimme siihen nyt uutta vuokralaista toistaiseksi voimassa olevaan vuokrasuhteeseen. Pois muuttavalla vuokralaisella on
kissa, joten allergikolle emme huoneiston vuokraamista suosittele.
Mikäli vuokralaista ei löydy jäsenkunnastamme 23.7. mennessä, vuokraus toteutetaan
vapailla markkinoilla asettaen etusijalle ikääntynyt akateemisen koulutuksen suorittanut
nainen.
Asuntonäyttöjä järjestetään viikoilla 26 ja tarpeen vaatiessa myös viikolla 31. Huomaathan, että liiton toimisto on suljettu kesälomien vuoksi 2. - 27.7.2014.
Lisätietoja löydät liiton verkkosivuilta: http://www.akateemisetnaiset.fi/vapaat_
asunnot.html

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
Inga möten under sommarmånaderna. Information om höstens program kommer att
finnas i medlemsbrevet som skickas till alla medlemmar i juni. http://www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi/

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.
Pe 13.6. klo 13 omakustanteinen kesälounas Wanhassa Pappilassa.
Ke 9.7. kesäretki Iittalaan, jossa on mahdollisuus tutustua Naivistit Iittalassa 2014 -näyttelyyn ja lasimuseoon sekä tehdä ostoksia keramiikkapajalla tai muissa Lasimäen liikkeissä.
Lounaalle poiketaan Humppilassa.
Ke 3.9. klo 18 Jäsentapaaminen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 0400-576488 / Päivi.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
Elokuu. Aloitamme syyskauden vierailemalla Sotkamon Jymyn pesäpallo-ottelussa. Tarkemmat tiedot ja ajankohta jäsenkirjeessä sähköpostitse.
To 21.8. klo 17 Kirjallisuuspiiri ravintola Siriuksessa. Käsiteltävänä Tommi Kinnusen teos
Neljäntienristeys. Ilm. kerttu.mulari[a]gmail.com. Hyvää kesää!
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.
Kesän toiminnasta tiedotetaan jäsenille s-postilla sekä yhdistyksen Facebook-sivujen
kautta: http://www.facebook.com/SANLKuopio (sivuja voi lukea ilman kirjautumista/
Facebook-tunnuksia).

Oulun Akateemiset Naiset ry.
To 21.8. Osallistumme Oulun Taiteiden yö-tapahtumaan. Tiedot tarkentuvat.
Syyskuu: Vierailu Oulun Kumppanuuskeskukseen. Tiedot tarkentuvat. http://oulu.ouka.
fi/yhdistykset/oan/

Rauman Akateemiset Naiset ry.
Pe 8.8. klo 19. Aloitamme syyskauden osallistumalla Festivo-viikon konsertteihin. Nimikkokonsertimme on Mozart Mustallamerellä (Rauma-sali). Konsertissa esiintyvät Angela
Hewitt, Hannu Lintu ja Porin Sinfonietta. Hallituksen jäsenet myyvät lippuja (25/20 €).
Alennettu hinta koskee lapsia, opiskelijoita ja työttömiä. HUOM. Varatut liput pitää lunastaa 21.7. mennessä. Tarkempia tietoja antaa siht. Raija 040-5420287 tai raija.banerjee(at)
gmail.com. http://www.raumanakateemisetnaiset.fi/

Turun Akateemiset Naiset ry.
Ti 2.9. klo 18. Kuukausitapaaminen. Kävelykierros Turun hautausmaalla: Taiteilijat ja tunnetut turkulaiset. Oppaana toimii FM Helena Pihl. Kokoontuminen Uudenmaantien kulmassa olevan kukkakioskin vieressä.
Ti 14.10. klo 19. Olemme varanneet lippuja 30 kpl Turun Kaupunginteatteriin ( Logomo)
Kvartetti. Liput 37 e, eläkeläiset 35 e. HUOM. Ilmoittautumiset 1.9 mennessä tiina.aalto[a]
ppd.inet.fi tai 040 8487730. https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/
home

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
To 4.9 klo 19. Teatterivierailu Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan näytäntöä Miten menestyä vaivatta liike-elämässä. Tiedustelut ja varaukset sihteerille osoitteella
vantaanakateemisetnaiset[a]gmail.com. https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.
To 5.9. firar vi Företagardagen. http://kvakvasa.webbhuset.fi/kontaktuppgifter/
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Minervan ilmestymispäivät vuonna 2014 ovat 7.3., 6.6., 5.9. ja 19.12. Aineiston jättöpäivä on kuukautta ennen. Liiton blogi löytyy osoitteesta:
http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/
SANL-FKAF:n keskushallituksen syksyn 2014 kokoukset järjestetään
10.9. ja 11.10.

