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Hyvät akateemiset naiset,  
hyvät ystävät!

VUOSIKOKOUS KAJAANISSA OLI ikimuistoinen kokemus, 
josta haluan vielä kerran kiittää Kajaanin paikallisyhdistyk-
sen jäseniä. Lauantainen kiertävä runoesitys ja sunnun-
tainen vierailu Paltomoon sekä kajaanilaisten herrojen 
tanssiesitys ennen vuosikokousta jäivät varmasti kaikkien 
osallistujien mieliin. Laamanni Kaija Räihän asiantunteval-
la johdolla vuosikokous sujui erinomaisesti. Kiitän hallitus-
työskentelyn ja luottamustehtävät vuodenvaihteessa jät-
täviä ja toivotan uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan.

Kansainvälisesti vuosi 2015 on erittäin tärkeä. Asia-
listan kärjessä ovat Peking +20 -teemavuosi sekä YK:n 
Turvallisuusneuvoston selvitys päätöslauselman 1325 
Women, Peace and Security toteutumisesta. Suomen ul-
koministeriö valmistelee toista 1325-selontekoaan edus-
kunnan ulkoasianvaliokunnalle, ja toivomme tällä kertaa 
myös kansalaisjärjestöjen edustajia kuultavan valiokun-
nassa. SANL-FKAF on Suomen 1325 -verkoston jäsen, ja 
mukana tekemässä myös kansalaisjärjestöjen Peking +20 
-varjoraporttia.

Joulukuun alussa järjestettiin asiantuntijaseminaa-
ri Gender in Peacebuilding, johon osallistui ilahduttavan 
monta SANL-FKAF:n jäsentä. Kokousmateriaali tulee aikanaan Suomen 1325 -verkoston 
kotisivuille (www.1325.fi). Seminaarissa käsiteltiin Suomen tukemia hankkeita kansallisten 
toimintaohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa Afganistanissa ja Nepalissa. Nostin 
omassa puheenvuorossani esiin huolestuttavat uutiset Indonesiasta Acehin rauhanpro-
sessin osalta ja erityisesti naisten aseman heikentymisen. Teemaa Mitä rauhansopimusten 
jälkeen tarkastellaan huhtikuussa Jyväskylän Talvessa Pohjois-Irlannin ja Acehin esimerk-
kien valossa. SANL-FKAF on nyt ensimmäistä kertaa mukana järjestelyissä, ja näin saamme 
lisää näkyvyyttä tärkeässä yliopistokaupungissa. Uusi varapuheenjohtajamme Terhi Nie-  

Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.

http://www.1325.fi
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minen-Mäkynen, joka on juuri palannut Afganistanista työskenneltyään siellä vuosina 
2012-2014, johti paneelikeskustelua 1325-tematiikasta siviilikriisinhallintaoperaatioissa. 
Kun aikaisemmin on keskitytty naisten osallistumiseen operaatioissa, rinnalle on nyt nos-
tettu miesten osuus ja tietoisuuden lisääminen. Yleisvaikutelmaksi jäi, että Women, Peace 
and Security on vähitellen muuttumassa muotoon Gender, Peace and Security. Tämä oli 
myös seminaarin toisen pääpuhujan Henri Myrttisen (International Alert) suosima paino-
tus. Järjestön tärkeä kolmivuotinen tutkimusraportti Re-Thinking Gender in Peacebuilding 
julkaistiin maaliskuussa 2014 ja löytyy sen kotisivuilta www.international-alert.org. 

Palattuani Kosovosta marraskuussa olen käynyt vierailulla Kajaanin lisäksi Kuopion, 
Oulun ja Lahden paikallisyhdistyksissä. Tilaisuuksiin on osallistunut ilahduttavan paljon 
kuulijoita, joista ehkä puolet eivät olleet jäseniämme. Toivottavasti saamme näin uusia jä-
seniä. Maaliskuussa Kuopion paikallisyhdistys osallistuu Minna Canthin eli tasa-arvon päi-
vän järjestelyihin, ja olen saanut mieluisan kutsun puhua myös tuossa tilaisuudessa.

Toivotan teille kaikille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta – Fridful Jul och 
Gott Nytt År!

Helena Ranta

Vuosikokouksen henkilövalinnat 15.11.2014

SANL-FKAF:n vuosikokous valitsi Liiton keskushallitukseen kaudelle 2015 - 2017 seuraavat 
henkilöt:

I varapuheenjohtaja FM Liisa Luomanen (Porin Akateemiset Naiset) 

Hallitusjäsen VTM Helena Hiila-O’Brien (Helsingin Akateemiset Naiset) 

Hallitusjäsen OTK Marita Salo (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset) 

Hallitusjäsen PM Inger Wirén (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors)

Liisa Luomasen jäljellä olevalle II varapuheenjohtajan kaudelle 2015-2016 valittiin VTM 
Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaan Akateemiset Naiset). 

Liiton hallituksen keväällä 2014 jättäneen FT Stiina Hännisen (Tampereen Akateemi-
set Naiset) tilalle valittiin hallitusjäsenäänestyksessä FM Hely Raivola (Tampereen Akatee-
miset Naiset). Hely Raivolan kausi on niinikään kaksivuotinen.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille!

http://www.international-alert.org
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Tule mukaan toimikuntatyöskentelyyn!

Oletko kiinnostunut luottamustehtävistä, joissa pääset vaikuttamaan ja auttamaan kans-
sasisariasi? Tarvitsetko nykyistä monipuolisemman ansioluettelon? Haluatko kerryttää 
talousosaamistasi, luoda kansainvälisiä kontakteja tai hankkia esimieskokemusta?

Är du intresserad av förtroendeuppdrag där du kan påverka och samtidigt hjälpa 
dina medsystrar? Behöver du utvidga och komplettera din meritförteckning? Vill du skaf-
fa dig mer kunskap och kompetens inom ekonomi, skapa internationella kontakter eller 
samla chefserfarenhet? 

Liitto kutsuu toimikuntiin asiantuntijajäseninä heidät, jotka haluavat jatkaa vuon-
na 2014 toimikunnissa aloittamaansa työskentelyä. Liiton hallitus nimeää toimikuntiin 
myös hallitusedustajia. Lisäksi kullakin paikallisyhdistyksellä on mahdollisuus nimetä 
yksi uusi ehdokas johonkin seuraavista Liiton toimikunnista. 

1. Digiajan arjen taidot  -työryhmä
Liiton vuosikokous päätti, että Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuosituottoa 
käytetään ensi vuonna akateemisten naisten atk-taitojen vahvistamiseen. Työryhmän 
tehtävänä on suunnitella hankkeen käytännön toteutus. Työryhmän jäseniltä toivotaan 
atk-alan asiantuntemusta.

2. Jäsentoimikunta
Jäsentoimikunnan tehtävänä on edistää Liiton ja paikallisyhdistysten vuoropuhelua ja 
ideoida tätä päämäärää tukevia käytäntöjä.

3. Kansainvälisten asioiden komitea
Kansainvälisten asioiden komitea valmistelee ja toteuttaa Liiton kansainvälistä toimintaa. 
Maaliskuussa 2015 Liitto järjestää yhdessä neljän muun naisjärjestön kanssa Helvi Sipilä 
-seminaarin YK-kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Kyseessä on seminaarin 10-vuotis-
juhlavuosi. 

4. Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) hoitokunta
Hoitokunnassa suunnitellaan ja kehitetään KYLE:n sijoitus- ja vuokraustoimintaa. Hoito-
kunnan jäseniltä toivotaan talousalan osaamista. Liitto etsii myös uutta rahastonhoita-
jaa. Ks. lisää: http://akateemisetnaiset.fi/rahastonhoitaja/

5. Viestintäkomitea
Viestintäkomitea kehittää Liiton sisäistä ja ulkoista viestintää. Komiteaan osallistuvilta 
edustajilta toivotaan kiinnostusta viestintään.

Yhdistysten ehdokasnimeämiset voi lähettää 15.1.2015 mennessä osoitteeseen: sanl.
fkaf(a)akateemisetnaiset.fi. Liiton hallitus nimeää uudet toimikunnat 7.2.2015.

http://akateemisetnaiset.fi/rahastonhoitaja/
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* VUOSIKOKOUS  *  2014 VUOSIKOKOUS  *  VUOSIKOKOUS  *  2014 VUOSIKOKOUS

Kajaanin yhdistyksen kiitokset kokousväelle

Kajaanilaisella Maila Rättyällä on ainutlaatuinen jäsenpaita. 

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE teille, jotka osallistuitte Suomen Akateemisten Naisten vuosiko-
kousviikonloppuun Kajaanissa 14. - 16.11.2014. Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n jäsenil-
le oli kotiseuturakkaudesta kumpuava suuri ilo saada tarjota teille pieniä kurkistuksia kai-
nuulaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Uskallamme runsaiden kiitostenne perusteella uskoa, että saitte kokea perjantaina 
puhuttelevan perheväkivaltaseminaarin Kajanuksessa, lauantaina ilmapiiriltään rakenta-
van kokouksen, mukavia seurusteluhetkiä Kainuun liiton vastaanotolla Raatihuoneella 
sekä illallisella Ravintola Siriuksessa ja vielä kosketuksen Kajaanin historiaan ja nykypäivä-
än sunnuntain kiertoajelulla.

Toiveemme on tavata Teitä täällä uudelleen lomailemassa tai kulttuuritapahtumissa 
heinäkuussa Kajaanin runoviikolla, Eino Leino -viikolla Paltaniemellä, kansanmusiikkijuhla 
Sommelossa, Kuhmon kamarimusiikissa, kesän 2015 Herättäjäjuhlilla Sotkamossa tai elo-
kuun 2016 valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Kajaanissa.

Iloisiin tapaamisiin, 
Hyvän Joulun ja Uuden vuoden toivotuksin,

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

Helena Aaltonen     Armi Saari

Puheenjohtaja          Sihteeri
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* VUOSIKOKOUS * 2014 VUOSIKOKOUS  *  VUOSIKOKOUS * 2014 VUOSIKOKOUS * 

KUVA 1. Liiton puheenjohtaja Helena Ranta ja CIR Marja Liisa Toivanen saapuivat iloisina 
vuosikokoukseen.
KUVA 2. Kajaanin paikallisyhdistyksen jäsen Aune Kariluoto tutkii Liiton kotisivuja (http://
akateemisetnaiset.fi)

KUVA 3. Lahden paikallisyhdistyksen jäsen Eeva Honkasalo ikuisti hetken kauniista laulu-
esityksestä , josta vuosikokousväki sai nauttia ravintola Siriuksessa lauantai-iltana.
KUVA 4. Sunnuntaina vuosikokousväki tutustui kiertoajelulla muun muassa Paltaniemel-
lä sijaitsevaan Eino Leino -taloon (http://www.einoleinotalo.fi/perinnetalo/). Kuva: Eeva 
Honkasalo. 

http://www.einoleinotalo.fi/perinnetalo/
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Kansainvälinen selvitys: Myös korkeasti koulute-
tut naiset joutuvat perheväkivallan uhreiksi

Vuosikokousviikonlopun Kajaanissa avasi perjantaina 14.11.2014 perheväkivaltaa käsitel-
lyt seminaari, josta laadittiin myös seuraava tiedote. Seminaariesitelmät löytyvät Liiton ko-
tisivuilta http://akateemisetnaiset.fi/vuosikokousesitelmat-2014/.

SUOMI ON UUSIMPIEN tutkimusten mukaan perheväkivallan synkimpiä maita Euroopas-
sa. Perheväkivalta on suunnaton ongelma, josta on vaikea saada otetta. Suomen Akatee-
misten Naisten Liitto on mukana EU-projektissa, jossa selvitetään korkeasti koulutettui-
hin naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa yhdessä Ruotsin, Saksan, Romanian ja Slovenian 
akateemisten naisten liittojen ja eräiden muiden tahojen kanssa. Hanke kuuluu Euroopan 
neuvoston rahoittamaan Elinikäisen oppimisen ohjelmakokonaisuuteen ja on sen alla 
Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Hanke on viralliselta nimeltään Domestic Violen-
ce Met by Educated Women (DVMEW). Se alkoi elokuussa 2013 ja päättyy heinäkuun lo-
pussa 2015. Projektia koordinoi Suomen Akateemisten Naisten Liiton edustaja, professori 
(emerita) Raija Sollamo. 

Ohjelman mukaisesti projektin jäsenet eri maissa selvittävät maansa perheväkivaltati-
lannetta, kertovat siitä muille ja tekevät pieniä tutkimuksia tai selvityksiä saadakseen lisää 
tietoa asiasta. Yhteiset kongressit ja tapaamiset ovat tärkeitä. Niitä projektilla on ollut jo nel-
jä: Tukholmassa, Paderbornissa, Bukarestissa ja Ljubljanassa. Näissä kokouksissa kuullaan 
isäntämaan asiantuntijoita ja vaihdetaan kokemuksia, opitaan muiden maiden parhaista 
käytännöistä väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi, kerrotaan projektin etene-
misestä eri maissa ja suunnitellaan seuraavia askelia. Suurten kongressien välillä yhdyshen-
kilöt pitävät Skype-kokouksia. Projektilla on kansainväliset kotisivut http://violencewomen.
wordpress.com ja suomalaiset kotisivut http://akateemisetnaiset.fi/hankkeet/domestic-vi-
olence/

Mitä on saatu selville

Projektin ensimmäisessä kokouksessa Tukholmassa määriteltiin, mitä tarkoitetaan per-
heväkivallalla. Siellä päädyttiin hyvin laajaan määritelmään: siihen kuuluvat henkinen tai 
psyykkinen alistaminen ja uhkailu, taloudellinen riisto, sosiaalinen eristäminen, fyysinen ja 
seksuaalinen väkivalta. Professori Mona Eliasson totesi esitelmässään, että perheväkivalta

http://akateemisetnaiset.fi/vuosikokousesitelmat-2014
http://violencewomen.wordpress.com
http://violencewomen.wordpress.com
http://akateemisetnaiset.fi/hankeet/domestic-violence
http://akateemisetnaiset.fi/hankeet/domestic-violence
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alkaa tavallisesti nimenomaan psyykkisestä alistamisesta ja halventamisesta, jotta saatai-
siin naisen itsetunto murennettua. Sitten seuraa puolihuolimattomasti heitettyjä uhka-
uksia, jotka vähitellen muuttuvat totiseksi todeksi. Nainen eristetään ystävistään, sukulai-
sistaan ja harrastuksistaan. Viimein väkivalta saa myös fyysisiä ilmenemismuotoja. Mona 
Eliassonin viesti oli: kun näet väki vallan ensimmäisiä merkkejä puolisossasi, ole varuillasi. 
Puhu tilanteestasi. Älä jää yksin. Älä jää odottamaan tilanteen pahentumista.

Väkivaltaisen käyttäytymisen vaara on aina lähellä, jos perheen sisäinen kommuni-
kaatio ei suju. Siihen taas on usein syynä se, että mies haluaa määrätä kaikesta. Naista 
ei kohdella tasa-arvoisena kumppanina, vaan mies pyrkii alistamaan hänet valtansa alle. 
Kielin yliopiston konstruktiivisen kasvatustieteen laitos, joka on mukana projektissa, on 
kehitellyt kysymyskaavaketta, jonka avulla tunnistettaisiin mahdollisimman varhain riski-
alttiit parisuhteet.

Sloveniassa ja Suomessa toteutetaan toisenlainen kysely korkeasti koulutetuille nai-
sille heidän kokemastaan perheväkivallasta ja siitä selviämisestä. Sloveniassa kysely on 
jo toteutettu ja tuloksia analysoidaan parhaillaan. Suomessa kysely toteutetaan vuoden 
vaihteessa ja saamme alustavia tuloksia esitettäviksi projektin päätöskokouksessa Helsin-
gissä 8.5.2015.

Projektin puitteissa on vertailtu eri maiden lainsäädäntöä, poliisin toimintaohjeita, 
turvaverkostoja ja turvakoteja ynnä muita auttamisjärjestöjä. Olemme myös selvittäneet 
eri maiden suhtautumista Euroopan neuvoston hyväksymään Istanbulin sopimukseen nai-
siin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Projektiin osallistuvista maista 
vain Ruotsi on sekä allekirjoittanut että ratifioinut sopimuksen, muut ovat vain allekirjoit-
taneet. Ratifioiminen edellyttää uutta lainsäädäntöä ja taloudellisia resursseja. Ensimmäi-
nen askel oikeaan suuntaan Suomessa on nyt lausunnolla oleva lakiesitys turvakodeista 
ja valtion korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajille. Projektipartnerit yrittävät vaikuttaa 
kukin oman maansa päättäjiin ja kiirehtiä Istanbulin sopimuksen ratifioimista. 

Projektin suomalainen osapuoli tulee ehdottamaan Suomen Akateemisten Naisten 
Liiton vuosikokouksessa Kajaanissa, että vuosi 2015 julistettaisiin liiton toiminnassa perhe-
väkivallan ehkäisemisen teemavuodeksi. (Toim. huom. Tämä toteutui.)

Raija Sollamo

Professori emerita
DVMEW-projektin koordinaattori
raija.sollamo(a)helsinki.fi
p. 050 404 4809
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Auta graduntekijää ja vastaa verkkokyselyyn pa-
risuhdeväkivallasta 15.1.2015 mennessä

OLEN TEOLOGIAN OPISKELIJA Maiju Pitkänen ja teen pro gradu -tutkielmaani suomalai-
siin korkeasti koulutettuihin naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta. Korkeasti koulu-
tetuilla naisilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä, joilla on vähintään alempi ammatti-
korkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Tutkimukseni on osa isompaa kansainvälistä projektia 
Domestic Violence Met by Educated Women (DVMEW) (ks. edellinen sivu). Se tutkii kump-
panuusmaiden kesken korkeasti koulutettuihin naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa. Pro-
jekti on Euroopan neuvoston rahoittama Lifelong learning -ohjelmaan kuuluva Grundt-
vig-oppimiskumppanuushanke, jossa on mukana akateemisten naisten liittoja ja muita 
partnereita Ruotsista, Saksasta, Romaniasta ja Sloveniasta. 

Vastaamalla kyselytutkimukseen osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomak-
keet/56122/lomake.html annat meille uutta ja arvokasta tietoa, joka voi auttaa monia. Ky-
selyn alkuosassa on kysymyksiä myös niille, jotka eivät ole kokeneet parisuhdeväkivaltaa. 
Vastaathan, vaikka sinulla ei olisi omakohtaista kokemusta parisuhdeväkivallasta. Osa ky-
symyksistä on avoimia, joihin voit vastata haluamallasi tavalla, pitkästi tai lyhyesti. 

Kysely on luottamuksellinen ja anonyymi. Kyselyn täyttämiseen menee 10 - 20 mi-
nuuttia. Täytä elektroninen kaavake ja lähetä se viimeistään 15.1.2015 mennessä. Jos kyse-
ly herättää sinussa ahdistusta, voit olla yhteydessä minuun. Kerron, mistä saat apua. 

Yhteenveto kyselyn tuloksista julkistetaan toukokuussa 2015 Suomen Akateemisten 
Naisten Liiton kotisivuilla. 

Lisäksi haluaisin myös haastatella muutamia naisia. Vapaaehtoinen anonyymi haas-
tattelu voidaan suorittaa joko kasvotusten tai sähköpostitse. Jos olet halukas haastatelta-
vaksi tai haluat tietää lisää haastattelusta, olethan minuun yhteydessä sähköpostitse tai 
puhelimitse. 

Voit kysyä lisätietoa myös graduohjaajaltani professori Anne Birgitta Pessiltä sähkö-
postitse anne.b.pessi(a)helsinki.fi tai kansainvälisen projektin koordinaattori Raija Solla-
molta sähköpostitse: raija.sollamo(a)helsinki.fi. Haastattelu on luottamuksellinen eivätkä 
haastateltavan tiedot tule esiin missään yhteydessä. Henkilöllisyytesi jää vain haastatteli-
jan tietoon ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Lämmin kiitos avustasi, 

Maiju Pitkänen 

maiju.pitkanen(a)helsinki.fi 
p. 040 7602886

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/56122/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/56122/lomake.html
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Akateemiset naiset vaativat TE-toimistoilta yh-
denmukaisuutta: vapaaehtoistoiminta ei saa vai-
kuttaa työttömyysturvaan

Seuraava Liiton vuosikokouksen julkilausuma toimitettiin myös TE-toimistoille ja työ- ja 
elinkeinoministeriöön.

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 
(SANL-FKAF) jäsenet ovat tänä vuonna saaneet TE-toimistoilta ristiriitaista tietoa vapaaeh-
toistoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaansa.

Ongelma ei ole uusi, mutta toimivaa ratkaisua ei silti ole saatu aikaan. Työ- ja elinkei-
noministeriö lupasi jo keväällä 2013 toimittaa kirjavaa käytäntöä selkeyttävät valtakun-
nalliset ohjeet TE-toimistoille työttömien vapaaehtoistoiminnasta (Yle 18.3.2013). TE-toi-
miston päätöksistä voi valittaa, mutta prosessi venyy ja jättää työttömän siksi aikaa vaille 
työttömyyskorvausta.

SANL – FKAF tukee vapaaehtoisvoimin maahanmuuttajanaisten suomen ja/tai ruot-
sin kielen oppimista, kotoutumista ja työllistymistä. Eri puolilla Suomea toimii yli 70 Lue-
taan yhdessä – Vi Läser Tillsammans -opetusryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa 
kaksi tuntia kerrallaan.

SANL–FKAF väittää, että aktiivinen harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ei estä, vaan tu-
kee työllistymistä. Järjestöjen luottamustoimissa harjoitetaan yhteistyö- ja johtamistaito-
ja, monipuolistetaan ansioluetteloa ja luodaan hyödyllisiä kontakteja. Aktiivinen vapaaeh-
toinen on vireä ja hyvin verkostoitunut työnhakija. Vapaaehtoistoiminta myös joustaa eikä 
estä päivittäistä aktiivista työnhakua.

TE-toimistoista saatu tieto ei saa olla ristiriitaista. Ohjeiden tulee olla selkeät ja yhden-
mukaiset kaikille työttömille.

Poliittisilta päättäjiltä edellytämme nykyistä laaja-alaisempaa ymmärrystä vapaaeh-
toistoiminnan merkityksestä yksilön hyvinvoinnille ja työllistymiselle.

Lisätietoja:
Professori Helena Ranta, SANL-FKAF, p. 040 070 018
Projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä, Luetaan yhdessä -verkosto, p. 045 117 4282

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund (SANL-
FKAF) on korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakou-
lutettujen naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava 
asema ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitou-
tumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. Lisätietoja: http://akateemisetnaiset.fi

http://akateemisetnaiset.fi
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CIRin kansainväliset uutiset

KANSAINVÄLISELLÄ RINTAMALLA TAPAHTUU 
paljon mielenkiintoisia asioita. Kajaanin vuosiko-
koukseen osallistujat näkivät, miten uusi tekno-
logia tukee yhteyksiä, kun maailmanjärjestömme 
(International Federation of University Women, 
IFUW) toimitusjohtaja Daniele Castle tervehti ko-
kousyleisöä Skypen välityksellä.

IFUW:lla on nyt tarjolla kaksi mielenkiintois-
ta projektia. Toinen niistä on kumppanuushanke 
Twinning, jossa paikallisjärjestönne voi saada yh-
teistyökumppanin toisesta jäsenmaasta (ks. www.ifuw.org/members). Kumppanin kans-
sa voitte esimerkiksi käydä kirjeenvaihtoa tai ideoida yhdessä jäsenhankintaa. Mikään ei 
myöskään estä järjestämästä tutustumismatkaa samaan tapaan kuin Turun yhdistys, joka 
käy ensi keväänä Tartossa Eestin yhdistystä tapaamassa.

Tyttöjen pääsy koulutukseen puhuttaa myös IFUW:ssa edelleen. Vaikka pääsy koulu-
tukseen on helpottunut, neljänkään kouluvuoden jälkeen kaikki eivät osaa lukea tai laskea. 
Siksi IFUW haluaa panostaa opettajakoulutukseen. Suunnitteilla on kaksi hankettaUgan-
dassa ja Sierra Leonessa. Paikalliset akateemisten naisten yhdistykset ja yliopistot aloitta-
vat kolmivuotisen opettajakoulutuksen syrjäseudulta tuleville naisille, jotka lupautuvat 
koulutusta vastaab palaamaan työhön kotikyläänsä. Laskelmien mukaan kolmen vuoden 
opiskelu maksaa n. 5000 euroa. Tämä tarjoaa helpon ja konkreettisen hyväntekeväisyys-
mahdollisuuden. Esimerkiksi kolme paikallisyhdistystä saisi yhdessä helposti kokoon vuo-
sittaisen tavoitteen runsaat tuhat euroa. Vantaan yhdistys, jossa olen itse jäsenenä, on vii-
me vuodet tukenut angolalaisen yksinhuoltajaäidin kouluttautumista. Tukemiseen ei ole 
tarvittu mittavaa rahankeruuta, vaan asia on hoitunut kokoustemme vapaaehtoisilla kah-
vimaksuilla.

SANL-FKAF vastaa jälleen Helvi Sipilä-seminaarin järjestämisestä New Yorkissa YK:n 
Commission on the Status of Women -kokouksen yhteydessä maaliskuussa. Tänä vuonna 
virallinen CSW-kokousedustajamme on kansainvälisten asioiden komitean jäsen Niini Var-
tia-Paukku. Virallisen kokouksen lukuisiin rinnakkaisseminaareihin on kaikille avoin pää-
sy. IFUW järjestää CSW-kokouksen yhteydessä myös kiinnostavia aamupalavereja ja muita 
yhteisiä tilaisuuksia. Tule mukaan!

Marja Liisa Toivanen

Kansainvälisten asioiden koordinaattori 
(Coordinator of International Relations, CIR)

marjatoivanen[a]hotmail.com

http://www.ifuw.org/members
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* 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 
jonkun, jonka urapolku ansaitsisi tulla tunnetuksi, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen. 
Sarjan tämänkertainen vieras on Tampereen Akateemisten Naisten viestintävastaava, YTM 
Aino Penttilä, joka työskentelee copywriterina mainostoimistossa. Haastattelu toteutettiin 
sähköpostitse.

1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?

Yksi tähänastisen työurani suurimmista käännekohdista 
tapahtui vuosi sitten, kun siirryin Forssan Lehden toimit-
tajan tehtävästä copywriteriksi tamperelaiseen mainos-
toimisto Oivallukseen. Mainostoimistotyö on yllättänyt 
minut monipuolisuudellaan. Se on tarjonnut minulle kaik-
kea sitä mitä toivoinkin, eli uuden oppimista, kiinnostavia 
asiakaskohtaamisia ja mahdollisuuden entistä luovem-
paan työhön. Toimitus- ja mainosmaailmassa on eroavai-
suuksien lisäksi paljon samaa. Hyvän toimittajan ja co-
pywriterin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat uteliaisuus ja 
ennakkoluulottomuus. Uusiin asioihin täytyy suhtautua 
avoimin mielin ja välillä hulluiltakin vaikuttavia ideoita pi-
tää kokeilla rohkeasti.

2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jot-
ka näin jälkikäteen katsottuna ovat auttaneet sinua 
saamaan nykyisen työsi?

Pääaineeni Tampereen yliopistossa oli kansainvälinen politiikka. Sen ansiosta olen aikoi-
nani saanut harjoittelupaikat Suomen suurlähetystössä ja Euroopan parlamentin tiedo-
tustoimistossa Lontoossa. Loppujen lopuksi sivuaineena opiskelemani toimittajakoulu-
tus on ollut minulle kuitenkin eniten hyödyksi työllistymisen kannalta. Kaikki tähänastiset 
työpaikkani ovat liittyneet viestintään. En usko, että olisin saanut nykyistä työpaikkaani 
ilman vahvaa ja monipuolista viestinnän osaamistani. Myös kirjaprojektillani oli varmasti 
vaikutusta siihen, että minut valittiin mainostoimistoon. Esikoisteokseni Punatiiltä ja kelta-
multaa: Tehdasrakennuksia ja koteja Forssassa ja Jokioisilla julkaistiin vuonna 2012.
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* URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU * URAPOLKU *

3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi yliopis-
tosta valmistumisen jälkeen?

Olen ollut valmis työskentelemään oman asuinpaikkakuntani ulkopuolella. Lisäksi olen 
tarttunut mielelläni uusiin haasteisiin, enkä ole epäröinyt lähteä esimerkiksi ulkomaille. 
Olen myös aina ollut kiinnostunut laajentamaan osaamistani. 

4. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?

Kiinnostuin järjestötoiminnasta jo opiskeluaikoina. Se oli hyvä tapa vaikuttaa asioihin ja 
samalla tutustua ihmisiin. Olin toisena opiskeluvuotenani ainejärjestömme Iltakoulun pu-
heenjohtaja. Lisäksi olin kaksi kautta Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liiton hallitukses-
sa. 

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

Tehokas aikatauluttaminen auttaa kaiken yhteensovittamisessa. Myös positiivisella asen-
teella on suuri merkitys omaan jaksamiseen. Pienistäkin asioista kannattaa iloita, eikä asi-
oita aina tarvitse tehdä otsa rypyssä! 

Akateemiset Naiset vierailulla eduskunnassa

HELSINGIN AKATEEMISET NAISET vierailivat eduskunnassa 13. lokakuuta kansanedusta-
ja Sari Sarkomaan luona. Sarkomaa on toiminut kansanedustajana vuodesta 1999 saakka. 
Koulutukseltaan hän on terveydenhuollon maisteri ja kuuluu eduskunnan valtiovarainva-
liokuntaan. Erityisen paljon julkista huomiota Sarkomaa sai vuonna 2008, kun hän ilmoitti 
eroavansa opetusministerin tehtävistä perhesyiden vuoksi.

Akateemisten Aamukahvien lomassa Sarkomaa kertoi mikä eduskunnassa puhutut-
taa tällä hetkellä, ajankohtaisista puheenaiheista esimerkkeinä Suomen turvallisuustilan-
ne ja luottoluokituksen lasku. Hän avasi myös omaa perhetilannettaan kolmen lapsen äi-
tinä ja halusi kuulla meidän akateemisten naisten huolia koskien koulutettujen naisten 
asemaa työelämässä.

Helsingin yhdistyksen jäsenet halusivat kuulla erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tilanteesta ja yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välisestä roolijaosta. Sarkomaa ker-
toi, että tällä hetkellä selvityksessä on ns. Ruotsin palvelusetelimallin tuominen Suomeen
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eli terveyspalvelujen valitsemis-
mahdollisuuksien järjestäminen 
niin, että raha seuraisi potilasta. 
Myös akateemisen työttömyyden 
kasvu askarrutti aamukahvittelijoi-
ta.

Yhdistyksemme puheenjoh-
taja Helena Hiila-O´Brien esitti Sar-
komaalle erityishuolensa siitä, että 
syntyvyys on Suomessa laskussa jo 
neljättä vuotta peräkkäin ja että sii-
hen vaikuttavat erityisesti valtion 
asumis-, perhe- ja työllisyyspoli-
tiikka. Tehtävien ratkaisujen näillä 
alueilla tulisi siis olla sellaisia, että 

valtio selkeästi osoittaa tukevansa perheellistymistä. 

Tiina Suvanto

Brändää itsesi ja erotu muista 

Tampereella järjestettiin 8.10.2014 Akateemisella CV:llä huippuasiantuntijaksi -seminaari.

- TYÖNHAUSSA MENESTYMINEN RIIPPUU siitä, pystytkö tarjoamaan lisäarvoa rekrytoi-
valle yritykselle. Lähes yhtä tärkeitä asioita ovat hyvä itsensä brändääminen ja laajat ver-
kostot, kertoi sijoitusyhtiö Panostajan kehityspäällikkö Minna Telanne. 

Telanne puhui lokakuun alussa Tampereen Akateemisten Naisten jäsenille siitä, mil-
lainen on nykyajan työelämän vaatimusten mukainen ansioluettelo. Ajatus Akateemi-
sella CV:llä huippuasiantuntijaksi -seminaarista lähti Tampereella viime kevään jäsen-
kyselystä. Tampereen Akateemisten Naisten jäsenet toivoivat erityisesti työelämään ja 
työnhakuun liittyviä tapahtumia.

Telanne tietää mistä puhuu, sillä hänellä on pitkä kokemus henkilöstöjohtamises-
ta ja rekrytoinneista. Seminaarissa Telanne painotti, että ansioluettelo kannattaa aina 
räätälöidä erikseen haettavaa työpaikkaa varten. Lisäksi on tärkeää miettiä, mitkä omat 
vahvuudet ja tulevaisuuden tavoitteet ovat, ja tukeeko haettava työpaikka näitä. Koska 
rekrytoijat lukevat paljon hakemuksia, massasta erottuminen on ensiarvoista. - Itsensä 
brändääminen on todella tärkeää. Oman ansioluettelon alkuun on hyvä kirjoittaa pie-
ni kooste omista vahvuuksistaan ja persoonastaan, ohjeisti Telanne.  Perusasioitakaan ei 
pidä unohtaa, sillä ansioluettelon oikeinkirjoitukseen, selkeyteen ja ulkoasuun kiinnite-
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tään paljon huomiota.
Toinen seminaarin puhujista oli akatemiatutkija Tuula Juvonen Tampereen yliopis-

tosta, joka kertoi tutkijan ansioluettelon laadinnasta esimerkiksi rahoitushakemusta var-
ten. Hänen mukaansa hyvät perusohjeet akateemisen CV:n laadintaan löytyvät esimer-
kiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan nettisivuilta (www.tenk.fi). - Tutkijan kannattaa 
korostaa ansioluettelossaan erityisesti ulkomailta hankittua kokemusta, jos hänellä sel-
laista on. Myös kielitaito on tärkeä asia, sillä se kertoo osittain kansainvälisyydestä tai ky-
vystä siihen, summasi Juvonen. 

Akateemisessa ansioluettelossa korostuvat tietysti myös esimerkiksi julkaisujen 
määrä ja aikaisempi tutkimus- ja opetuskokemus. Juvonen kannusti kirjaamaan ansiolu-
etteloon kuitenkin myös akateemisen uran ulkopuoliset työtehtävät, jos ne vain liippaa-
vat jollain tavalla haetun rahoituksen tutkimusalaa. - Koskaan ei tiedä, mikä asia nousee 
keskeiseksi. Pienilläkin jutuilla voi olla suuri merkitys.

Aino Penttilä

* * *  Ansioluettelo kannattaa aina räätälöidä erikseen haettavaa työtehtävää varten. * * *

* * * Tutkijan CV:ssä kannattaa painottaa erityisesti kansainvälistä kokemusta. * * *

 Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

KE 21.1. klo 14. Tutustumme Reitzin säätiön kokoelmiin (Apollonkatu 23, 00100 Helsin-
ki). Suunnittelemme yhteistä kahvihetkeä vierailun jälkeen. Helsingin merkittävimpiin 
rakennuttajiin 1920-50 -luvuilla kuulunut Lauri Reitz keräsi huomattavan taide- ja antiik-
kiesinekokoelman, jonka hänen leskensä testamenttimääräyksellään säätiöi. Museo on 
ollut avoinna Reitzin perheen entisessä kodissa vuodesta 1972. 
KE 11.2. klo 18. Kirjallisuusilta. Vieraaksemme tulee Sinikka Paavilainen kertomaan kirjas-
taan Kyynelvaunut, jonka aiheena on inkerinsuomalaisten suuri pakoretki. Varmasti kos-
kettavaa kuunneltavaa, tule mukaan!

Päivitämme menotiedot kotisivuillemme www.ekanry.fi.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

Kevätkauden ohjelmamme tarkentuu alkuvuodesta ja tiedotamme siitä erikseen.

http://www.tenk.fi
http://www.ekanry.fi
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Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

MÅNADSMÖTEN 
I januari håller professor Ulla Pihkala ett föredrag om Reidar Särestöniemi och i februari får 
vi höra författaren Birgitta Boucht. 
Detaljerad information med exakta data och rubriker kommer att finnas i medlemsbladet 
som skickas till medlemmarna i december eller på vår hemsida: www.kvinnligaakademi-
kerihelsingfors.fi

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

TAMMIKUU vko 4. Vierailu Ateneumin taidemuseoon. HANin hallituksen uusi jäsen, vies-
tintäpäällikkö Vivikka Richt,  alustaa vierailun. HANin jäsenille maksuton.
TI 17.2. Kaivopuistossa Laskiaisen viettoa ja mukavaa yhdessäoloa. Ulkoilun jälkeen HANi-
laisille on varattu pöytä ravintola Amigosta. Ruokailun lomassa yhdistyksen sääntömuutos-
ten suunnittelua. Kaikki tervetulleita mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan! HANilaisille 
mäenlaskijoille HAN tarjoaa laskiaispullat ja kahvit. Omakustanteinen ravintolaruokailu.

Ilmoittautumiset tapahtumiin helsinginakateemisetnaiset(a)gmail.com
Tarkemmat tiedot löydät Helsingin Akateemisten Naisten kotisivuilta www.helsinginaka-
teemisetnaiset.fi

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

SU 21.12. klo 17. Joululaulumessu Vampulan kirkossa, avustajina Huittisten Seudun Aka-
teemisten naisten jäseniä. 
KE 14.1. klo 17.30. Jäsentapaaminen Wanhassa Pappilassa (Pappilankatu 13).
KE 11.2. klo 17.30. Jäsentapaaminen Wanhassa Pappilassa. Naiseudesta alustaa pastori An-
neli Sanlenius.
KE  4.3. klo 17.30. Jäsentapaaminen Wanhassa Pappilassa. Talon  historiasta kertoo Sirkka 
Kouttu.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

Tammikuu: SOTE-uudistus -esitelmä yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa, luennoijana 
sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari.
Helmikuu: vierailu Hyvinkään Pentik-liikkeeseen
Maaliskuu: teatteriretki Lahden teatteriin
Huhtikuu: kirjailijailta yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa
Toukokuu: Sini-tuotteiden yritykseen tutustuminen

http://www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
http://www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi
www.helsinginakateemisetnaiset.fi
www.helsinginakateemisetnaiset.fi
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Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.

TO 22.1. klo 15. Näyttelykeskus Soihtu (Seminaarium-rakennus, yliopiston vanha kam-
pus). Näyttelykeskus Soihtu on Jyväskylän yliopiston akateemisen kulttuuriympäristön 
näyttely- ja palvelukeskus. Soihtu esittelee yliopiston ja sen edeltäjien vaiheita yliopiston 
tiedemuseon perusnäyttelyssä. Voimme tutustua myös varatuomari Jorma Tissarin lah-
joittamaan taidekokoelmaan. 
TO 26.2. klo 16.00. Kevätkokous. Paikkana kaupunginkirjaston kerhohuone 2. Kevätkoko-
uksen jälkeen Mirja Knuuttila kertoo yliopiston vanhan kampuksen vaiheista ja historias-
ta.
TO 19.3. Jyväskylän seudun naisjärjestöjen järjestämä perinteinen juhla Minna Canthin ja 
tasa-arvon merkeissä. Paikka ja aika ilmoitetaan erikseen jäsenkirjeesssä.
KE 15.4. Helena Ranta: Mitä rauhansopimusten jälkeen? Tapahtuman kelloaika ilmoite-
taan erikseen jäsenkirjeessä. Paikkana Aalto-sali (Väinönkatu 7). Kyseessä on Jyväskylän 
Talven, SANL-FKAF:n ja Jyväskylän Akateemiset Naiset ry:n järjestämä tilaisuus.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

TO 15.1. klo 18. Teatteriesitys Roosa - työväen sankari Generaattorilla (Kauppakatu 36, 
käynti Raatihuoneen tai Pohjolankadun porttikongista). Liput 8/12 euroa. Ilmoittautumi-
set Armille 8.1. mennessä: armi.saari(a)kailu.fi tai 040 724 1835. Teatteri-illan jälkipuinti 
Maria P:ssä. 
 TI 17.2. klo 18. Kevätkokous Raatihuoneella. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokousasioi-
den lisäksi Pirkko Carpenter Malawin lasten ja nuorten avuksi ry:stä esittelee yhdistyksen 
toimintaa. Kahvitarjoilu. Ilmoittauduthan 11.2. mennessä: armi.saari[a]kailu.fi tai 040 724 
1835). 

Tervetuloa kevään tilaisuuksiin! 

 
Kuopion Akateemiset Naiset ry.

Joka kuukauden ensimmäinen viikko Lady Relaa -ilta. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan jä-
senpostilla.
KE 25.2. klo 18. Kuopion Akateemiset Naiset ry:n vuosikokous Kuopion yliopistollisen sai-
raalan tiloissa. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Kokousesitelmä. Tervetuloa!

Toiminnasta tiedotamme jäsenille sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta: http://
www.facebook.com/SANLKuopio  
Facebook-sivumme on julkinen, eli voit lukea sitä myös hankkimatta omia Facebook-tun-
nuksia. 

mailto:armi.saari@kailu.fi
http://www.facebook.com/SANLKuopio
http://www.facebook.com/SANLKuopio
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Lahden Akateemiset Naiset ry.

MA 19.1. klo 17.30. Kuukausitapaaminen Lahden kansanopiston Ylätuvassa. Johtaja, do-
sentti Mari Pantsar-Kallio kertoo ilmastonmuutoksesta. 

Seuraa myös kotisivujamme: www.lahdenakateemisetnaiset.net 

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

TI 13.1. klo 18. Lukupiiri Kuutinkulmassa. Ehdotettu on Laura Kolben Yläluokka, olemisen 
sietämätön vaikeus. Jos et ehdi lukea sitä, tule kuitenkin mukaan! Hyvä- ja huono-osaisuu-
desta ja yhteiskuntaluokkien eroista on viime vuosina keskusteltu vireästi, mutta yläluokka 
on säilyttänyt salaperäisen auransa. Millainen on yläluokka tämän päivän Suomessa, kuka 
siihen kuuluu, millaisin eväin sinne kivutaan tai kenties singahdetaan? Tasa-arvoiseksi ym-
märretyssä Suomessa ei yleensä ole katsottu hyvällä oman menestyksen ja varallisuuden 
näyttämistä, mutta saako tai haluaako yläluokka jälleen näkyä aiempaa enemmän?
TI 10.2. klo 18. Vuosikokous. Lisäksi tutustutaan luonnon tuotteiden parannusvoimaan  
Kuutinkulmassa. 

Oulun Akateemiset Naiset ry.

Seuraa kotisivujamme: www.ouka.fi/yhdistykset/oan/
Löydä meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry

Porin Akateemiset Naiset ry.

Löydät meidät Google+:sta https://plus.google.com/108771805699026500298/posts

Rauman Akateemiset Naiset ry.

TI 14.1. klo 17.30. Aloitamme vuoden osallistumalla Studia Generalia yleisöluentoon OKL:n 
Laurilehto -salissa. Professori Lauri Kemppinen kertoo aiheesta Kelvottomat: Ihmiskohta-
loita Rauman seminaarissa. Kokoonnumme tuntia ennen tilaisuutta klo 16.30 läheiseen 
Lempi-ravintolaan Jussoilassa (entinen Raumanmeren koulu), jossa voi halutessaan tilata 
kahvin tai jotain suolaista. Ilmoittautuminen sihteerille su 11.1. mennessä 040 542 0287 tai 
raija.banerjee(a)gmail.com.
TO 12.2. klo 18.00. Vierailemme Koti-Vakassa (Kauppakatu 9). Saamme kuulla yrittämisestä 
Unescon perintökohteessa Vanhassa Raumassa sekä vinkkejä kevään muodista. Ilmoittau-
tumiset tarjoilun takia pari päivää ennen (viim. ti 10.2) sihteeri-Raijalle.

Seuraa myös kotisivujamme: www.raumanakateemisetnaiset.fi

www.lahdenakateemisetnaiset.net
www.ouka.fi/yhdistykset/oan
https://www.facebook.com/oulunakateemisetnaisetry
https://plus.google.com/108771805699026500298/posts
www.raumanakateemisetnaiset.fi
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Salon Akateemiset Naiset ry.

Salossa on suunnitteilla kevääksi 2015 ohjelmaa seuraavilla teemoilla:
- Naisten päivän suunnittelu yhteisesti muiden järjestöjen kanssa
- Hyvän mielen avaimet (vierailija)
- Akateeminen nainen Salossa (yritysjohtaja)
- Tutkinnon merkitys akateemiselle naiselle
- Kevätretki Teijon kansallispuistoon
- Kulttuuritapahtumaan osallistuminen ja kokous sen yhteyteen
- Hub Salo verkostoitumisen työpaikka ja  jäsenemme omia kokemuksia (Ulla Järvi)

Tarkemmat aika- ja paikkatiedot tiedotetaan erikseen.

Tampereen Akateemiset Naiset ry.

LA 17.1. klo 10 – 15 Tampereen Yliopiston Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma Tampere-ta-
lossa. Katso ohjelma täältä: http://www.uta.fi/valoa/.
TAMMIKUUSSA Aino Penttilä opastaa sosiaalisen median maailmaan Metson ATK-luokas-
sa. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
HELMIKUUSSA pidetään yhdistyksen vuosikokous. Kokouksen yhteydessä jaetaan pro gra-
du -kannustuspalkinnot ja kuullaan palkittujen töiden esittelyt. Vuosikokouksessa kuul-
laan myös YTM Aino Penttilän ja valokuvaaja Ville Mäkilän esitys Punatiiltä ja keltamultaa: 
tehdasrakennuksia ja koteja Forssassa ja Jokioisilla. Esitys perustuu heidän 2012 julkaise-
maansa samannimiseen kirjaan. Vuosikokouspäivä sovitaan myöhemmin. 
MAALISKUUSSA on yritysvierailu biotekniikka-alan yritykseen (päivämäärä sovitaan lä-
hempänä tilaisuutta).
Seuraa myös kotisivujamme: https://www.sites.google.com/site/taanry/home

Turun Akateemiset Naiset ry.

KUUKAUSITAPAAMISET
Ti 3.2. klo 18. TM, rovasti Anneli Rantalaiho ja intendentti Riikka Kaisti: Museohartaus Turun 
Tuomiokirkossa.
Ti 3.3. Lähestystyöntekijä Reija Toikka: Nojatuolisafari Afrikkaan ja Mangomaan esittely 
(Vähä-Heikkiläntie 37 B). Bussi 13 Kauppatorilta Hansakorttelin puolelta lähtee klo 17.37. 
Poistuminen Askaistentien ja Vähä-Heikkiläntien risteyksessä ABC-huoltamon luona.
KIRJALISUUSKERHO klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa (Yliopistonkatu 15).
KE 21.01. Siegfried Lenz: Kiusattu
KE 18.02. Finlandia-voittaja.
LUNCH LADIES klo 12-13 Panimoravintola Koulussa 

http://www.uta.fi/valoa/
https://www.sites.google.com/site/taanry/home
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TI 20.1. Vertaismartta Mari Koskinen, Turun Martat ry: Elämä on parasta itse tehtynä.  
Marttaliiton teema vuodelle 2015.
TI 17.2. Kansataloustieteen tutkija Maija Mäki: Arkeologia matkailun edistäjänä
SENIORIKERHO klo 13 kahvila Elvinan kabinetissa (Yliopistok. 15).
TO 29.01. Yliopistonlehtori Lea Huuhtanen: Bertolt Brecht - Teatteria koko elämä
TO 26.02. Toimittaja, kirjailija Tytti Issakainen: Jenny Maria Tallgren ja Topelius
Jos olet kiinnostunut maahanmuuttajanaisia tukevasta LUETAAN YHDESSÄ -toiminnasta, 
ota yhteyttä Päivi Lehtiseen (paiviklehtinen(at)hotmail.com tai p. 050 326 9494). Aiempaa 
opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. www.luetaanyhdessa.fi .
Seuraathan myös kotisivujamme: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaiset-
ry/

Vantaan Akateemiset Naiset ry.

TI 13.1 klo 18. Vantaan naisjärjestöjen yhteinen Wähäjoulu
TI 20.1 klo 12.30. Lounastapaaminen ravintola Bakersissä (Mannerheimintie 12)  ja sen jäl-
keen klo 14 tutustuminen Apteekkimuseoon.
TI 24.2 klo 12.30. Lounastapaaminen ravintola Bakersissä
KE 25.3 klo 12.30. Lounastapaaminen ravintola Bakersissä
Lounastapaamisiin ovat tervetulleita myös kaikki sisaryhdistysten jäsenet! 
Muista tapahtumista ja näistä lisätiedot sähköpostitse ja VANin kotisivuilla https://sites.
google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaista

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.

I januari kan vi gå på opera, Candide. 
Ons 18.2.  Wasa Teater Minna Canth: Sylvi
I februari seminarium under planering: Kvinnonytt inom socialpolitiken
I medlemsbrevet mera uppgifter.

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

ONS 14.1. kl. 18.30. Månadsträff. Plats meddelas senare, eller ring Eva (tel. 040-5129327) 
för mera info..
TIS 10.2. kl. 19. Föreningens ÅRSMÖTE i ÅAs kafferum från kl. 18.30. Efter årsmötet får vi 
höra ordf. i Svensk Ungdom Ida Schauman berätta om sina framtidsvisioner gällande in-
vandring, sysselsättning och jämställdhet.
MÅN 9 mars ordnas traditionellt Kvinnodags-seminarium på Mauno Koivisto-Center dvs. 
BioCity (Tykistök. 6 A).  

hotmail.com
www.luetaanyhdessa.fi
https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry
https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry
https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaist
https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaist
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