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Hyvät akateemiset naiset,  
hyvät ystävät!

ALKUKESÄN KOLEUDEN JA runsaiden sateiden jälkeen 
lämpötila täällä Pudasjärvelläkin on lähennellyt hellelu-
kemia. Punikkitatteja on löytynyt harvakseltaan, samoin 
herkkutatteja. Himoitut männyntuoksuvalmuskat piilot-
televat edelleen. Minua oli pyydetty puhumaan Syötteen 
Maailman kylät -juhlaan. Yleisön joukossa oli kaksi Lue-
taan yhdessä - Vi läser tillsammans -verkostomme opetta-
jaa, jotka esitykseni jälkeisen keskustelun aikana kertoivat 
kokemuksistaan. Pudasjärven vastaanottokeskuksessa on 
runsaasti yksinhuoltajaäitejä.

Syksyn aikana käynnistyy Digiajan arjen taidot -hank-
keemme pilottivaihe. Sen tavoitteena on luoda apuväli-
neitä, joilla kehitetään meidän kaikkien atk-taitojamme. 
Digiajan myönteiset puolet korostuvat erityisesti täällä 
pohjoisessa, matkaa kaupungin keskustaan kertyy yli 50 
kilometriä!

Näin vuosikokoukseen lähestyessä on jälleen aika 
rohkaista paikallisyhdistyksiä esittämään hallitukseen uu-
sia jäseniä, jotka ovat valmiita osallistumaan Liittomme 
yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön. Jag vill också på-
minna er alla om tvåspråkighetens värde i Finland och 
Kvinnliga Akademikers roll i samhället. Samarbetet med våra nordiska kolleger bör ut-
vecklas och intensifieras, svenska språket är viktigt i detta sammanhang.

Yhteistyö Eduskunnan Naisverkoston kanssa jatkuu, ja syksyllä toteutetaan naisyrit-
täjyyteen keskittyvä asiantuntijaseminaari. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on tärke-
ää poistaa turhia esteitä ja sääntelyä, jotka vaikeuttavat naisyrittäjien toimintaedellytyksiä. 
Jatkamme myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Kehitysyhteistyömäärärahojen 
raju leikkaus vaikeuttaa tällä hetkellä monien kansalaisjärjestöjen toimintaa. On tärkeää   

Helena Ranta. Kuva: Maria Jain.
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korostaa, että oman kansainvälisen kattojärjestömme Graduate Women International, 
GWI:n kautta Liittomme pystyy edelleen osallistumaan kehitysmaiden akateemisten nais-
ten aseman parantamiseen ja tyttöjen koulutuksen kehittämiseen.

Toivotan teille kaikille hyvää alkavaa syksyä. I väntan på bättre framtiden önskar jag er 
alla god fortsättning på hösten. 

Helena Ranta

KOKOUSKUTSU 

Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kauniaisis-
sa lauantaina 14.11.2015 klo 10 -15 Työväen Akatemiassa (Vanha Turuntie 14, 02700 Kau-
niainen). Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 9 - 10. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat sekä keskus-
hallituksen sääntömuutosesitykset. 

Kokousaineisto lisätään Liiton verkkosivuilla toimiville Jäsensivuille (http://akateemi-
setnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 14. lokakuuta 2015 mennessä.  

Keskushallitus

MÖTESKALLELSE

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Grankulla lördagen 
den 14 november 2015 kl. 10 - 15 på Työväen Akatemia (Gamla Åbovägen 14, 02700 Gran-
kulla). Granskning av fullmakter sker kl. 9-10 på mötesplatsen.

På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och cent-
ralstyrelsens förslag till regeländringar. 

Årsmötets dagordning och bilagor publiceras på webbsidan Jäsensivut (http://aka-
teemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) senast i den 14 oktober 2015.

Centralstyrelsen

http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/
http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/
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Vuosikokousohjelma 14. - 15.11.2015

Paikka: Työväen Akatemia (Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen)

Lauantai 14.11.
09.00 – 10.00 Aamiaisbuffet, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
10.00 – 12.30  Vuosikokous
12.30 – 13.30 Lounas
13.30 – 15.00 Vuosikokous jatkuu
15.00 – 15.30 Vuosikokousesitelmän pitää Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros
15.30 – 16.30 Päätöskahvit
16.30 – 19.00 Tauko 
19.00 – Illallinen

Sunnuntai 15.11. 
10.00 – 13.00 Kiertoajelu Kauniaisissa ja Espoossa

Årsmöteprogram 14. - 15.11.2015

Plats: Työväen Akatemia (Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla)

Lördag 14.11. 
09.00 – 10.00 Frukostbuffet, registrering och fullmaktsgranskning
10.00 – 12.00 Årsmöte
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Årsmötet fortsätter
15.00 – 15.30 Föreläsning av Anne Stenros (Kone Oyj)
15.30 – 16.00 Kaffe
19.00 –  Middag på Työväen Akatemia

Söndag 15.11. 
10.00 – 13.00 Rundtur i Grankulla och Esbo

Mera information finns på webbsidan http://akateemisetnaiset.fi.
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ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN 2015 /
ANMÄLNING TILL ÅRSMÖTET 2015

1. HENKILÖTIEDOT

Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalföreningen
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
 
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)

___Vuosikokous la 14.11 klo 10 - 16, hinta 36 € / Årsmöte på lördag kl. 10 – 16, pris 36 € 
___Illallinen la 14.11 klo 19, hinta 43 € / Middag på lördag kl. 19, pris 43 €
___Kiertoajelu su 15.11. klo 10 – 13, hinta 15 € / Rundtur på söndag kl. 10 – 13, pris 15 €

3. LISÄTIEDOT

Ruoka-ainerajoitukset / Allergier
_________________________________________________________________________

4. MAKSUOHJEET

Maksu suoritetaan Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:n tilille Nordea FI62 1432 
3000 070342 14.10.2015 mennessä. Viitenumero on 1766. / Betalning före den 14 oktober 
2015 till Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:s konto Nordea FI62 1432 3000 070342 
(referensnummer 1766).

Palauta tämä lomake täytettynä Liiton toimistoon (Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki) 
14.10.2015 mennessä. / Skicka den ifyllda blanketten per post till Fredriksgatan 41 A 8, 
00120 Helsingfors före den 14 oktober 2015.

Huom. Voit ilmoittatua myös verkossa. Ks. http://akateemisetnaiset.fi/ajankohtaista/
ajankohtaista/
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Puheenjohtajaehdokas Tuija Brax, OTK

Parahin akateeminen nainen,
Olen vastannut myöntävästi pyyntöön asettua ehdolle Suomen Akateemisten Naisten 

puheenjohtajaksi. Sen vuoksi tässä muutama sana itsestäni ja tavoitteistani.
Olen viisikymmentävuotias juristi Helsingin Ruskeasuolta. Olen ollut politiikan paris-

sa töissä viimeisen neljännesvuosisadan, ensin vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösih-
teerinä ja sitten kansanedustajana ja mm. ministerinä. Päätin viime vaalikauden aikana 
jättää puoluepoliittisen ammattivaikuttamisen taakseni ja aloitin tämän vuoden keväällä 
työni puoluepoliittisesti riippumattomassa Suomen Sydänliitossa pääsihteerinä.

Olen vuosien varrella käyttänyt aika paljon vapaa-aikaani kansalaisjärjestötyöhön. Mi-
nulla on ollut ja on yhäkin luottamustoimia etenkin liikunnan, ihmisoikeustyön ja kirkon 
parissa. Lisäksi toimin SOSlapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Yhtenä lankana tähänastisessa työelämässäni olen kuljettanut naisasiaa mitä erilai-
simmissa muodoissa. Aikoinaan nuorena kansanedustaja opettelin tekemään näkyväksi 
toisten nuorten naisten tekemisiä. Meitä oli joukko naisia, jotka lähdimme siitä, että viikko 
on epäonnistunut, jos emme sen aikana ole siteeranneet, kehuneet tai suositelleet vähin-
tään viittä naista, mieluiten useampaa. Aluksi varmaan keskityimme ennen kaikkea toisten 
nuorten naisten nostamiseen, koska halusimme rikkoa ennakkoluuloja siitä, etteivät naiset 
pysty samaan aikaan sekä tukemaan toisiaan että kestämään sen tosiasian, että joissakin ti-
lanteissa myös kilpailemme keskenämme.

Vuosien varrella ja kokemuksen karttuessa, agenda hieman muuttui. Siinä missä nuo-
rena naisena huomasin, että omat ajatukset menivät usein eteenpäin jonkun kokeneem-
man miehen nimissä, huomasin vanhemmiten, että monien fiksujen kokeneiden naiskol-
leegoiden ajatukset ohitettiin tai niitä ei tunnistettu uusiksi tai omaperäisiksi. Aloitimmekin 
hieman uudenlaisen projektin, jossa päätimme, että viikko on mennyt pilalle, jos emme ole 
huomanneet erikseen mainita vähintään viittä kokenutta naista.

Kerron tämän tarinan siksi, että usein tasa-arvotyössä unohdetaan, että rakenteellis-
ten ongelmien rinnalle on tasa-arvotyössä nostettava myös arkisten asenteiden ja käytän-
teiden muuttaminen.

Tasa-arvotyössä päällimmäisenä varmasti vielä pitkään on muistettava muuttaa yh-
teiskuntaa rakenteiltaan sellaiseksi, että se automaattisesti ohjaa reiluun ja oikeudenmukai-
seen yritteliäisyyteen, työntekoon ja perhe-elämään sen rinnalla. Olen vuosien varrella ollut 
niin monessa yhteiskunnan rakenteita muuttavassa tasa-arvoprojektissa mukana, että voin 
jo kokemuksesta sanoa, että maailman kylä muuttuu, kun sitä päätetään muuttaa. Päivä-
hoitolaki ja kotihoidontuki, kunnallisen päätöksenteon sukupuolikiintiöt ja sittemmin uu-
distettu tasa-arvolaki tai ensimmäiset kokeilut tehdä päätöksistä sukupuoltenvaikutusarvi-
oinnit, ovat kaikki prosesseja, joissa olen ollut jossain roolissa mukana.
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Tätä taustaa vasten päädyin antamaan suostumukseni olla ehdolla. Minulla on rajattu aika 
vapaa-aikaani käyttää tehtävään. Pidän viisaana feministisenä tekona jo tässä vaiheessa il-
moittaa, etten lupaa ihmeitä enkä varsiinkaan tehdä töitä yli kohtuullisen jaksamisen tai 
muiden edestä. Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia, että päätökset tehdään selkeästi ja 
niitä toteutetaan sovitusti. Muilta osin viisas puheenjohtaja huolehtii, että jokaiselle ha-
lukkaalle löytyy tehtäviä, vastuita ja kasvunpaikkoja. En oikein osaa edes ajatella, että aka-
teemiset naiset voisivat muuten toimiakaan. Jos Suomessa huippukoulutuksen saaneet 
naiset eivät pysty rakentamaan tolkullisella tavalla tehokkaasti, demokraattisesti, avoi-
mesti ja hauskasti toimivaa järjestöä, niin missä sitten?

Hallitusjäsenehdokas Kirsi Jokikokko, KTM

Olen 43-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valmistunut Oulun yliopistosta 2008. Kotoisin 
olen Etelä-Pohjanmaalta, Töysästä, mutta Oulussa olen asunut jo vuodesta 1991. Työsken-

telen tällä hetkellä Oulussa Taminco Finland 
Oy:n Finance & Administrator Managerina. 
Taminco Finland Oy valmistaa muurahais-
happoa ja on osa monikansallista erikois-
kemikaaleja valmistavaa Eastman Chemical 
Companya.

Ennen nykyistä tehtäävänikin olen toi-
minut kemianteollisuudessa, toisen moni-
kansallisen yrityksen, Arizona Chemicalin, ta-
loushallinon eri tehtävissä yhteensä noin 16 
vuotta. Olen naimisissa ja minulla on kuusi-
vuotias tytär. 

Oulun Akateemisten Naisten jäsenenä 
olen ollut tammikuusta 2014, ja yhdistyksen puheenjohtajana helmikuusta 2014. Aiem-
paa kokemusta yhdistystoiminnasta minulla on kertynyt muun muassa nuorkauppakama-
ritoiminnassa. Olen ollut Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarin hallituksen jäsenenä 
useita vuosia, kamarin puheenjohtajana toimin vuonna 2010. Oulun Akateemisten Naisten 
jäsenyydessä minua kiinnosti monipuoliset jäsentapahtumat sekä tutustuminen ja verkos-
toituminen muihin akateemisesti koulutettuihin naisiin. Lisäksi ajattelin toiminnan olevan 
miellyttävää vastapainoa omalle työelämälleni.

Olen kiinnostunut toimimaan SANL-FKAF:n keskushallituksessa. Vaikka omaankin suh-
teellisen lyhyen kokemuksen toiminnasta paikallisyhdistyksessä, uskon, että monipuolinen 
työkokemukseni kansainvälisessä toimintaympäristössä ja taloushallinnon ammattilaisena 
antaa minulle erinomaisia valmiuksia kehittää omalta osaltani iiton toimintaa. Olen työura-
ni aikana toiminut muun muassa taloushallinnon esimiestehtävissä ja paikallisen yksikön  
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operatiivisen johtoryhmän jäsenenä. Minulla on myös runsaasti kokemusta projektityös-
kentelystä. Minusta on myös tärkeää, että liiton keskushallituksessa on edustajia jäsenyh-
distyksistä eri puolilta Suomea. Erityisesti haluan tietenkin omalta osaltani pitää huolta 
Pohjois-Suomen jäsenyhdistysten asemasta.

Hallitusjäsenehdokas Armi Saari, YTM, KM

Olen syntyperäinen kajaanilainen, lukion psykologian ja filosofian lehtori sekä opinto-oh-
jaaja. Urani olen aloittanut Jyväskylän yliopistossa suorittamieni opintojen (lto ja yhteis-
kuntatieteiden maisteri)  jälkeen päi väkodin johtajana Kajaanissa. Perheen perustettuani 
siirryin opettajaksi ammatilliseen oppilaitokseen, jossa opetin kasvatustieteellisiä ja yh-
teiskunnallisia aineita useilla eri kou lutusaloilla. Ammatillisen opettajan työn ohella suo-
ritin kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa pätevöityen opettajaksi.  
Opinto-ohjaajaksi olen valmistunut myöhemmin Jyväskylän yliopistosta. 

Kansainvälisyydestä kiinnostuneena toimenkuvaani opinto-
ohjaajana on kuulunut oppilaitokseemme eri puolilta maailmaa 
tulleiden vaihto-opiskelijoiden oh jaus ja oppilaitoksemme kan-
sainvälisyystyöryhmän työ. Työskentely nuorten lukiolaisten kans-
sa edellyttää ajantasaista koulutuspoliittisen keskustelun sekä 
uudistuvien tietotek niseen kehitykseen perustuvien opetusmene-
telmien ja opiskelijahuollon työtapojen seu raamista ja päivittämis-
tä sekä jatkuvaa täydennyskoulutukseen osallistumista. Nykyisiin 
työtehtäviini kuuluu mm. lukion OPS -2016 pedagoginen kehit-
tämistyö sekä valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, 
joiden on määrä alkaa vaiheittain syksyllä 2016.  

Olen ollut järjestötoiminnassa mukana sekä ammattiini että 
harrastuksiini liittyen työurani alusta lähtien. Opettajien ammat-
tijärjestössä OAJ:ssa olen toiminut paikallisen yhdistyksen pu-

heenjohtajana ja jäsensihteerinä useiden vuosien ajan. Toimin nyt Kajaanin Akateemisten 
Naisten sihteerinä.  Olen valmis jatkamaan pohjoissuomalaisen akateemisten naisten nä-
kökulman  esiin tuomista SANL:n keskushallituksessa, jossa olen ollut jäsenenä nyt 2 vuotta.

Ainoana pohjoissuomalaisten yhdistysten edustajana olen ollut nyt edellisen vuoden. 
Koska Suomen Akateemiset Naiset on lähes koko maan kattava naisjärjestö, tulee keskus-
hallituksessa olla edustettuna myös eteläisen Suomen lisäksi jäseniä myös Pohjois-Suo-
mesta.  Sukupuolten välinen tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen  koulutus, myös globaalis-
ti ovat kiinnostuksen kohteitani. Opettajana ja opinto-ohjaajana olen kiinnostunut myös 
suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisestä sekä koulutukseen suunnattujen resurs-
sien   riittävyydestä. Kansainväliset asiat kiinnostavat myös, aiempien työhöni liittyneiden 
kansainvälisyyskokemusteni perusteella.
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Hallitusjäsenehdokas Niini Vartia-Paukku, FM 

Suomen Akateemisten Naisten Liitolla on paljon annettavaa maailmalle. Erityisesti kou-
lutuskysymykset sekä tasa-arvopolitiikan edistäminen luovat pohjaa yhteiskunnan kestä-

välle kehitykselle. Järjestömme tulisikin vahvistaa 
kansainvälistä vuorovaikutustaan niin, että nämä 
tärkeinä pitämämme asiat saavat enemmän glo-
baalia ulottuvuutta. 

Haluan tuoda kansainvälistä osaamistani 
SANLiin. Kansainvälisyys on ollut minulle elämän-
tapa. Olen asunut ja toiminut 25 vuoden ajan eri 
puolilla maailmaa: Australiassa, Afrikassa, Aasiassa, 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Konsultoin yk-
sityistä ja julkista sektoria kulttuurienvälisestä vuo-
rovaikutuksesta ja valmistelen alan väitöskirjaa.

Aktivoimalla verkostojamme eri maiden Aka-
teemisten Naisten järjestöjen ja maailmanjärjes-
tömme Graduate Women Internationalin kanssa 
voimme lisätä globaalia näkyvyyttämme. Voimme 
vaikuttaa yleisen sosiaalisen kehityksen suuntaan 
myös ilmaisemalla kantamme esim. YK:n yhteistyö-

elimissä GWI:n neuvoa-antavan edustuksen kautta.  
Olen Helsingin Akateemisten Naisten ja SANL:n kansainvälisten asioiden komitean jä-

sen. Minulla oli mahdollisuus edustaa järjestöämme GWI:n delegaatiossa New Yorkissa YK:n 
CSW 2015 -kokouksessa ja olla organisoimassa SANL:n aloitteesta 10 vuotta sitten ideoitua 
Helvi Sipilä -seminaaria. Suuri kansainvälinen kiinnostus seminaaria kohtaan osaltaan myös 
osoittaa, miten innolla Suomea kuunnellaan.  

Olen kirjoittanut vuorovaikutuksesta ja työskennellyt kansainvälisessä mediassa ku-
ten BBC:ssä. Kirjassani Kotona kaikkialla, kansainvälisen kanssakäymisen taitoja haluan ko-
rostaa, miten organisaatioiden ja valtioidenkin vuorovaikutuksen ytimessä on aina ihmi-
nen. Kansainvälinenkin dialogi onnistuu, jos ihminen arvostaa ja kunnioittaa toista ihmistä.

Niini on naimisissa nuoruudenrakkautensa kanssa ja heillä on kaksi aikuista, kosmopoliit-
tia lasta.
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Heinolan yhdistys tuki lukiotyttöjen tietokone-
hankintaa

MITEN VOISIMME OLLA mukana edistämässä ja kannustamassa oman kotikaupunkimme 
tyttöjen koulunkäyntiä? Kysymys heräsi yhdistyksessämme kuin luonnostaan, sillä jäsenis-
sämme on useita entisiä ja nykyisiä opettajia.

Toinen jatkuvasti esiin pulpahtava kysymys on jäsenhankinta ja keinot, joilla saisim-
me julkisuutta toiminnallemme. Asiat yhdistettiin siten, että osallistuimme muutaman 
vuoden tauon jälkeen Heinolan perinteisiin naisjärjestöjen joulumyyjäisiin. Myyjäiset pi-
dettiin Heinolan historiallisella WPK-talolla.

Meillä oli myyjäisissä oma pöytä kakkuineen ja käsitöineen. Tärkein projektimme oli 
kuitenkin arpojen myynti Heinolan lukiotyttöjen koulukirjahankintojen tukemiseksi.

Arpamyyjämme olivat tehokkaita ja kauppa kävi. Arpajaisvoitot keräsimme keskuu-
destamme ja voittoja oli runsaasti. Monen arpojen ostajan kanssa keskusteltiin koulukirjo-
jen  kalleudesta ja siitä, ettei vaan kenenkään tarvitsisi jättää lukioon menoa rahanpuutteen 
vuoksi.

Rahaa arpajaisista kertyi yli neljä sataa euroa. Summa jaettiin neljään sadan euron sti-
pendiin ja käytettiin lukion rehto-
rin toivomuksesta kirjojen sijasta 
neljän lukionsa aloittavan tytön 
tietokonehankinnan avustami-
seen. Koulu hankkii tietokoneet 
edullisena yhteishankintana, sil-
lä lukiossa on jo valmistauduttava 
sähköisiin ylippilaskirjoituksiin. 

Lisäpanostus meni tarpeeseen

Tieto stipendeistä meni uusille lu-
kiolaisille keväällä infopaketin mu-
kana ja pyysimme lähettämään 
hakemukset puheenjohtajalle luot

tamuksellisesti. Valinta oli helppo, sillä hakijat osasivat kertoa hyvin, miksi juuri he tarvitse-
vat lisäpanostuksen tietokonehankintaan.

Aikaisemminkin olemme olleet mukana Heinolan lukioiden maailmassa, sillä yhdis-
tyksemme on jakanut jo useiden vuosien ajan stipendejä hyvin menestyneille abiturientti-
tytöille. Valinnan olemme antaneet lukion opettajien tehtäväksi.   

Yhdistyksen sihteeri Seija Kainulainen ja Marja-Helana 
Tonteri.
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Myyjäiskokemus oli niin hausta ja profiilinnosto onnistunut, että päätimme tänä 
vuonna ottaa joulumyyjäisten järjestelyt vastuullemme. Se tuo meille tuottoja myynti-
paikkojen vuokraamisesta ja kahvilan pidosta. Valmistelut aloitamme hyvissä ajoin syksyl-
lä ompelemalla messuja varten omat logolla varustetut essut.

Halusin jakaa kokemuksen siksi, että ehkä muissakin yhdistyksissä pohditaan samoja 
asioita, osallistumista paikalliseen kouluelämään ja tyttöjen arkeen.

Merja Ojansivu

Stipendiapua korkeakouluopintoihin Angolassa

VANTAAN AKATEEMISET NAISET (VAN) on vuodesta 2009 lähtien tukenut angolalaisen 
opiskelijan Prisquila Caulinawan opiskelua Tulongan kasvatustieteellisessä korkeakou-
lussa (ISCED).  Aloittaessaan opintonsa hän oli 32-vuotias yhden pojan yksinhuoltajaäi-
ti (naimaton). Ilmoittautumismaksujen ja lukukausimaksujen maksamiseen sekä kirjojen 
ostamiseen hän tarvitsi omaa rahaa, joten avustuksemme oli tervetullut. Saimme tämän 
opiskelijan yhteystiedot Suomen lähetysseuran lähettien Erkki ja Kaisa Halmeen välityk-
sellä. He työskentelivät pitkään Angolassa ja tuntevat paikalliset olot ja ihmiset sekä osaa-
vat maan kieltä. Sittemmin heidän tyttärensä, filosofian tohtori Riikka Halme, on toiminut 
yhteyshenkilönämme. 

Olemme avustaneet Prisquilan 4-vuotista opintojaksoa vuodesta 2009 vuoteen 2014. 
Vuosittainen avustus on ollut 300 euroa, paitsi vuonna 2010 kaksinkertainen määrä eli 600 
euroa. Nyt hänen maisterintutkimuksensa pitäisi olla valmis. En tiedä, onko se jo tarkastet-
tu, kun opettaja hoitaa tehtäväänsä Kuubasta asti. Ranskan kieli on heidän yhteinen ohja-
uskielensä.

Prisquila on ollut hyvin kiitollinen mahdollisuudesta opiskella. Hänen lonkkansa 
vioittui synnytyksessä, joten hänellä on jonkin verran liikuntarajoitteita. Sen vuoksi oppi-
neen ura sopii hänelle. Viimeksi saimme Halmeitten mukana iloisia henkilökohtaisia uuti-
sia: Prisquila on menossa naimisiin.

Rahat olemme keränneet vapaaehtoisina kahvirahoina kokouksissamme. Auttami-
nen on tuntunut etuoikeudelta. Toisinaan olemme saaneet Prisquilalta Halmeitten muka-
na kiitoskirjeen ja kuvia. Hän on kuin kummilapsemme. 

Jäämme odottamaan, millaiseksi hänen tulevaisuutensa muodostuu.
Kokemustemme pohjalta kannustamme muitakin Akateemisten Naisten paikallisyh-

distyksiä kansainväliseen stipenditoimintaan.

Raija Sollamo
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Koulutus yhdistää naisia - Tunnetko jo Aurorasin? 

AURORAS ON SANL-FKAF:N halllinnoima, korkeakoulutettujen suomalaisten ja Suomeen 
muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö. Auroras -tapaamisissa koulutetut maa-
hanmuuttajanaiset saavat syventävää tietoa suomalaisesta työelämästä, parantavat kieli-
taitoaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Vastaavasti suo-
malaisilla on tilaisuus tutustua monikulttuurisessa ympäristössä mielenkiintoisiin naisiin ja 
tukea heitä omien verkostojensa avulla kotoutumisessa.

Auroras-tilaisuudet ovat osallistujille ilmaisia ja Akateemiset Naiset järjestävät nii-
tä pääkaupunkiseudulla, Porissa, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. Myös muut pai-
kallisyhdistyksemme voivat hyvin alkaa järjestää Auroras-tapahtumia.

Lisätietoja Liiton Auroras-toiminnasta saat verkkosivuilta www.luetaanyhdessa.
fi/auroras.html sekä hankkeen projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälältä (henna-maija.
syrjala(a)luetaanyhdessa.fi, p. 045 117 4282). Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan.

Viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Ilmoittaudu jäsenetuna tarjottavien pääkaupun-
kiseudun huoneistojen jonotuslistallemme

LIITON HALLINNOIMA KYLLIKKI Leinon vanhainkotirahasto (KYLE) omistaa seitsemän 
huoneistoa, joista viisi sijaitsee Helsingin kantakaupungissa ja yksi Espoonlahdessa. Lisäk-
si KYLE omistaa palveluasunnon Foibe-säätiön talossa Vantaalla. 

Asunnot ovat hyväkuntoisia ja niiden koko vaihtelee 42 neliöstä aina 118 neliöön 
saakka.

Tällä hetkellä kaikki huoneistomme ovat vuokrattuja, mutta huoneistoista kiinnostu-
neiden jäsentemme on mahdollista asettua jonotuslistalle. 

Rahaston sääntöjen mukaisesti etusijalla vuokralaisvalinnoissa ovat ikääntyvät nai-
set, mutta myös työikäiset jäsenemme voivat päästä vuokralaisiksi. 

Lisätietoja huoneistoista ja jonotuslistastamme antaa Liiton asiamies Susanna Sulku-
nen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi, p. 045 869 1617).
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CIRin palsta: Kansainvälisyys arjessa

KANSAINVÄLISYYS ON MIETITYTTÄNYT taas viime viikkoina. Ja suomalaisuus.
Meille kotiin muutti kaksi viikkoa sitten perulais-italialainen vaihto-opiskelija ja hän 

on auttanut näkemään millaista on olla vieraana Suomessa. (Mielipiteet ja havainnot ovat 
omiani.)

Yksi ominaisuus meissä suomalaisissa on ohi-
katsominen – katsotaan ihmisen läpi tai ohi, mut-
ta ei kohti. Pätee kaikkiin tuntemattomiin, mitäpä 
sitä vieraita tuijottamaan. Äärimmillään tämä nä-
kyy siinä, että muistamaton vanhus voi yöpaidassa 
harhailla Helsingin keskustassa kenenkään siihen 
puuttumatta. Täällä annetaan toisten ihmisten olla 
rauhassa. 

Toinen havainto – tervehtiminen on ajan huk-
kaa. Täällä koulussahan tuo on joka päivä, mitäpä 
siitä numeroa tekemään. Juurihan sanoin ”moi” 
toissa viikolla kun oli joku pakollinen tutustumisti-
laisuus. 

Kolmas havainto – meillä Suomessa on maa-
ilman huippua oleva koulujärjestelmä. Meitä ei 
kannata tulla siinä asiassa neuvomaan. Tai edes ih-
mettelemään miten asiat täällä toimivat. PISA-me-
nestys on pyhä asia. Se, että muut maat ovat kiri-
mässä ohi, johtuu epäreiluista keinoista ja vääristä 
mittaustavoista.

Neljäs havainto - Suomi on kaksikielinen maa. Mutta jos haluat vaihto-oppilaana ruot-
sinkieliseen kouluun niin sitä pitää selitellä. Täällähän puhutaan suomea.

Viides havainto – muun maailman ongelmat eivät meille kuulu, riittää kun hoidamme 
omat asiamme. Jos olemmekin joskus muilta apua saaneet, niin tilanne oli silloin aivan eri-
lainen ja meidän kohdallamme avun saanti oikeutettua. 

Kuudes havainto – suomalaisilla on oikeus lähteä muualle, mutta tänne ei ole muilla 
asiaa. Jos eduskunnan puhemies haaveilee eläkepäivistä Portugalissa niin sehän on tieten-
kin aivan OK. Kysymys ei ole maahanmuutosta. Se ongelma koskee vain niitä, jotka yrittävät 
tulla TÄNNE. Sama koskee muuten vaihto-opiskelijoita: kyllä Suomesta pitää päästä maail-
malle, mutta miksi ottaisimme tänne jotain ulkomaalaisia ja vielä omaan kotiin. Ei kai nyt 
sentään. 

Meillä olevan perulais-italialaisen tytön äiti on tehnyt kaikkensa tyttärensä koulun-
käyntimahdollisuuksien eteen ja arvostaa koulutusta. Suomi valikoitui vaihtokohteeksi PI-
SA-menestyksen ja turvallisen maineensa ansiosta. Mutta miten selitän tälle äidille, että täs-
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sä koulumenestyksen ja sivistyksen mallimaassa ulkomaalaisten näköistä ihmistä on nor-
maalia kohdella täysin välinpitämättömästi ja jopa tylysti? 

Yhdessä voimme auttaa toteuttamaan äidin ja tyttären haaveen paremmasta elämäs-
tä, muutama ystävällinen sana riittää. 

Marita Salo  

CIR – Coordinator of International Relations
maritasalo123(a)gmail.com

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

KE 9.9. KLO 16. Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs.) ja omakustanteiset kahvit Elitessä sii-
vittävät meidät syksyyn. Museon ryhmäopastus maksaa 60 €, joka jaetaan osallistujien kesken.
SU 13.9. KLO 10.30 -16. Naisten Pankin kävely Töölönlahdella kehitysmaiden naisten hyväksi teemana 
”Kävele naiselle ammatti”. Osallistumismaksu 30 €/hlö. Ilmoittaudu Naisten pankin sivuilla www.naisten-
pankki.fi yksin tai ryhmässä.
TO 15.10.  KLO 17. Teetä ja sympatiaa Shakespearella maustettuna Tapiolan palvelukeskuksessa (Itätuu-
lenkuja 4). Vieraanamme on FM Vuokko Sivuranta. Huom. Paikka saattaa vaihtua. Tiedotamme siitä erik-
seen aikanaan.
LA 14.11. KLO 10-15. SANLin vuosikokous Kauniaisissa Työväen Akatemiassa. Ilmoittautumiskaavake löy-
tyy tästä Minervasta. Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ovat saaneet kunnian toimia tämän vuo-
tisen vuosikokouksen emäntinä. Tulkaa siis joukolla mukaan viihtymään, verkostoitumaan ja vaikutta-
maan SANLin päätöksiin! Aktiivinen työryhmä on pyrkinyt järjestämään tapahtumasta mahdollisimman 
kiinnostavan. Osa vuosikokouksen toimitsijoista on jo valittu jäsenistömme keskuudesta, mutta lisää kai-
vataan (mm. ääntenlaskijat, pöytäkirjan tarkastajat). Jos olet käytettävissä, ilmoita sihteerillemme tai pu-
heenjohtajalle.
VIIKOLLA 48 marraskuun lopussa Kaamoksen torjuntailta ja yhdistyksen syyskokous. Alkuillan vieraaksi 
pyrimme saamaan taiteilijavieraan viihdyttäjäksemme. Syyskokouksessa valitsemme joukon uusia halli-
tuksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Ilmoita puheenjohtajalle tai sihteerille halukkuudestasi liittyä jouk-
koomme rikastuttamaan toimintaamme!
JOULUKUUSSA on teatteri ja jouluglögit (varmistetaan kun teatterien syysohjelma tiedossamme).
Lisätietoja: http://ekanry.weebly.com/

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

TI 29.9. KLO 17.30 tulevien joulumessujen suunnittelua ja jouluisten essujen ompelua  Niemelän koulun 
käsityöluokassa (Puistokatu 1, Heinola).
LA 17.10. KLO 12 sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous lounaskokouksena Ravintola Kestissä (Siltaka-
tu 11, Heinola).
TI 24.11. KLO 17.45 konserttimatka Lahden Sibeliustalolle kuuntelemaan Kaartin soittokunnan & Cantores 
Minoreksen Finlandia -konserttia.
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SU 29.11 TAI LA 5.12. Heinolan naisjärjestöjen perinteiset joulumessut myöhemmin ilmoitettavana ajan-
kohtana . Messujen organisointi ja kahvila-buffetti ovat tänä vuonna Heinolan Akateemisten Naisten 
vastuulla. Varmistaaksemme messujen onnistumisen toivomme kaikkien jäsenten osallistuvan  niiden 
järjestelyihin ja myös messuille!
KE 16.12. KLO 17.30 tutustuminen  Kivalteri-talon joulunäyttelyyn, minkä jälkeen glögitilaisuus Seijan 
toimistolla (Kauppakatu 3, Heinola).
Löydät meidät Facebookista: https://www.facebook.com/groups/heinolanakateemisetnaiset/?fref=ts

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

MÅNADSMÖTEN hålls i KFUK:s lokal Arkadiag.33 A, summer lokal 13.
ON 23.9 KL 18.15: Ekon.dr Christina Dahlbom berättar om sin väg till politiken under rubriken ”Kan man 
förbättra världen ? Erfarenheter av att vara ny i politiken”.
MÅ 12.10 KL 18.15: Fil.dr Merete Mazzarella talar under rubriken ”Vårt behov av myter - från Odysseus till 
Frankenstein”.
FR  6.11 KL 18.15: Mikaela Hasan och Sanna Huldén berättar om DUV-teatern- DUV står för ”de utveck-
lingsstördas väl”-
TI  1.12. KL 18.15: Fil.dr. Mikaela Grönholm , forskare i biomedicin och genetik, berättar om intressanta rön 
i samband med aktuell cancerforskning.
EXKURSIONER OCH BESÖK
TO 15.10.KL 18 besöker vi  det hotade apoteket Svanen och guidas av ägaren.
FR  13.11.KL 14.30 besöker vi  Mannerheimmuseet  med Wilhelm Brummer som guide.
TO 19.11. gör vi en utfärd till Lahtis med guidning och konsert i Sibeliushuset.
LITTERATURCIRKELN  träffas en gång i månaden.
ASPASIA- gruppen  möts två gånger i höst och diskutterar aktuella teman-
Närmare upplysningar om höstens besök och exkursion,  litteraturcirkeln och Aspasiagruppent samt 
föreningens kontaktuppgifter finns i höstens medlemsbrev och på föreningens webbsida www.kvinn-
ligaakademikerihelsingfors.fi

Helsigin Akateemiset Naiset ry.

SU 13.9. KLO 10 - 16. Naisten Pankin Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma Töölönlahdella. Tapahtuma-
alue ja starttipaikka, EY-talo (Alvar Aallon katu 5 C, Helsinki). HANilaisten kokoontuminen Hauen laulun 
patsaalla. Omakustanteinen (30 €) ilmoittaudu osoitteessa:https://www.naistenpankki.fi/kavele-naisel-
le-ammatti-2015/, ennakkoilmoittatuminen myös HANille. HAN jakaa T-paidat yhdistyksen kävelijöille.
KE 23.9. KLO 18. Sydänliitto (Oltermannintie 8). Sydänliiton toimintaan tutustuminen. Liiton puheenjoh-
tajehdokas Tuija Brax esittäytyy. Ennakkoilmoittautuminen.
MA 12.10. KLO 17. Mielenterveysseura (Maistraatinportti 4 A 7. krs.). Tutustumisvierailu. 
PE 20.11. KLO 17.30. Yhdistyksen vuosikokous. Emeritaprofessori Raija Sollamo puhuu meille naisiin koh-
distuvasta väkivallasta, kirjaesittely ja ruokailu (omakust.). Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun  La Fa-
miglia klo 20 (Keskuskatu 3, 00100 Helsinki).
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MA 14.12. KLO 17.30 - 19.30. Yhdistyksen pikkujoulut Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella 
(Unioninkatu 38C, sisäpiha, sali C102). Tarjolla jouluglögiä ja -torttuja.
Lisätietoja: www.helsinginakateemisetnaiset.fi

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

Jäsenillat järjestetään Huittisten vanhassa Pappilassa (osoite) keskiviikkoisin 23.9.,  7.10. JA 2.12. KLO 
17.30.
KE 4.11. KLO 18 on vuorossa yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Huittisten Vanhassa Pappilassa.
SU 20.12. Joululaulujen messu Vampulan kirkossa

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

KE 9.9. Retki Tamminiemeen ja kahvit Cafe Adjutantissa. Bussikuljetus.
TI 6.10. KLO 18. Tutustuminen lääkärikeskus Mehiläiseen Hyvinkäällä. LL Ulla Nurmenniemi puhuu tuki- 
ja liikuntaelinvaivoista.
TI 3.11. Yhdistyksen vuosikokous, jossa käsitellään vuosikokousasiat. Sen jälkeen asianajaja Marjo Kiuk-
konen kertoo perimyksestä ja testamenteista.
TI 1.12. Vietämme pikkujoulua. Paikka vielä avoin, ohjelmassa luvassa yllätystä.

Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.

SU 20.9.  KLO 12.30. Vierailemme Taidekeskus Järvilinnassa Laukaassa. Lähtö NNKY:n edestä (Puistotori 
4). Tutustumme taidenäyttelyyn ja Järvilinnan toimintaan Järvilinnan emännän Pirjo Salmen johdolla. 
Perillä kahvit.  Retken hinta 8 euroa.
TI 20.10. KLO 18 Keski-Suomen museon auditorio.FM Terttu Matsinen kertoo lottien ja pikkulottien koke-
muksista sotien aikana. Aihetta lähestytään Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksen kokoaman Mukana 
Lottatoiminnassa -teoken pohjalta.
TI 24.11. KLO 16 Yhdistyksen syyskokous  Paikkana Jyväskylän kaupunginkirjasto, Kerhohuone 2. Mirja 
Knuuttila kertoo kuvin Viivi Lönnin kaudesta Jyväskylässä.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry. 

TI 22.9. KLO 17.30 Tutustumme Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluihin (Kalliokatu 7). Ilm. Ar-
mille 15.9. mennessä armi.saari@kailu.fi tai 040 724 1835.
SU 11.10. Tyttöjen päivän tilaisuus Kaukametsässä (ajankohta tarkentuu myöhemmin). Vieraanamme Lii-
ton pj. Helena Ranta, joka puhuu tyttöjen asemasta maailmassa.. Ei en nakkoilmoittautumista.
TO 12.11. KLO 19 Teatteriesitys ”Niin kuin taivaassa” Kajaanin kaupunginteatterissa. Ilm. 29.10. mennes-
sä Armille.  
Joulukuussa järjestämme pikkujoulut Teppanakeskuksessa. Tarkempi ajankohta ilm. myöh.
Tervetuloa mukavaan akateemiseen seuraan - ota mukaasi myös akateeminen ystäväs!
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Kuopion Akateemiset Naiset ry.

KE 30.9. KLO 17. Kirjallisuuspiiri. Ilmoittaudu sähköpostilla sanl-kuopio@live.fi ja saat tiedon paikasta. Mu-
kaan mahtuu lisää innokkaita lukijoita. Seuraavaksi kirjaksi on valittu irlantilaisen kirjailijan Neil Jordanin 
teos Ilmetty.
Toiminnasta tiedotamme jäsenille sähköpostitse sekä Facebook-sivujen kautta: http://www.facebook.
com/SANLKuopio  

Lahden Akateemiset Naiset ry.

KE 16.9. KLO 17.30 tutustumme näyttelyyn Tuhkasta nousi Lahti,  Lahden historiallisessa museossa (Lah-
denkatu 4). Asiantuntija esittelee näyttelyn. Sisäänpääsymaksu 6 €. 
MA 12.10. KLO 18 Juhlimme 60-vuotisillallisella Ravintola Rouxissa (Rautatienkatu 7). Kukin maksaa oman 
illallisensa ravintolassa. Ilm. 30.9. mennessä sihteeri Kirsti Heikkilälle  klheikkila(a)gmail.com tai 044 571 
0762. Tervetuloa juhlimaan kanssamme!
KE 21.10 KLO 12.30 Väestöliiton kehittämispäällikkö Marina Wetzer- Karlsson esitelmöi aiheesta Women-
to työuramentorointi ja sen mahdollinen soveltaminen Lahdessa. Lounaspaikkana Ravintola Harald (Ve-
sijärvenkatu 24). 
MA 16.11 KLO 17.30 päätoimittaja Perttu  Kauppinen esittelee Etelä-Suomen Sanomien tiloja (Ilmarisentie 
7) ja keskustelee kanssamme Sanomalehden tulevaisuudesta.  
MA 7.12 KLO 17.30 yhdistyksen vuosikokous. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kuulla viiniasiantuntija 
Riikka Pöllästä ja maistella viinejä. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen verkkosivu: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

TI 8.9. KLO 17.30 lähdemme tutustumaan Pulsan asemaan. Lähtö Vesitornin juurelta.
TI 13.10. vietämme yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa. Lisätietoja myöh. kutsukirjeellä.
TI 10.11. on vuorossa Saimaanharjun kirjasto. Aikataulu varmistuu myöhemmin.
TI 8.12. Yhdistyksen pikkujoulut Outi Stridin luona. Illan teemana tietenkin Sibelius. Tarkentuu myöhem-
min.

Oulun Akateemiset Naiset ry.

KE 23.9. KLO 18 Villa Hannala (Kahvelitie 1). Tiedot tarkentuvat.
TI 13.10. KLO 18 Yhdistyksen syyskokous (Hallitie 3, Jääli). Kokousesitelmästä vastaavat Lovi Oy:n toimitus-
johtaja Mikko Paso ja omistaja Anne Paso. 
MARRASKUUSSA professori Maarit Järvenpää esitelmöi meille Oulun yliopiston matematiikan laitoksella. 
JOULUKUUSSA nautimme FM Isabella Lahtisen kotigalleriassa taide-elämyksistä. Paikkana Haukipudas.
Tiedot tarkentuvat. Tarvittaessa tapahtumiin järjestetään kimppakyydit.
Yhdistyksen kotisivut http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/

http://www.facebook.com/SANLKuopio
http://www.facebook.com/SANLKuopio
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Porin Akateemiset Naiset ry.

KE 16.9. KLO 18.15. Tapaaminen Rauman Akateemisten Naisten kanssa Satakunnan Museossa. Kahvitus 
omakustanteisesti.
SU 4.10. KLO 12.30 Osallistumme Villa Mairean yleisökierrokselle. Yhdistys on varannut kierrokselta kuusi 
paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilm. elokuun loppuun mennessä porinakateemi-
setnaiset@gmail.com tai tekstiviestillä yhdistyksen puheenjohtajalle 040 544 6916. Kierroksen hinta on 
20€ / hlö (eläkeläiset 12€). Maksu suoritetaan vierailun yhteydessä. Mikäli tarvitset kyytiä, ota yhteys yh-
distyksen puheenjohtajaan.
KE 7.10. KLO 17.15. Kahvilatapaaminen Petra’s Cafessa kävelykadun varrella. Keskustelemme ajankohtai-
sista aiheista.
KE 4.11. KLO 18 Kummituskävely Porissa. Tapaamme Porin raatihuoneen edessä Karhu-patsaan luona. Ilm. 
23.10. mennessä maksamalla 10€ yhdistyksen tilille Nordea FI79 1116 3000 1097 70. Kirjoita viestikent-
tään osallistujien nimet ja kummituskävely. Kierros kestää noin 1,5 h ja siihen on syytä varautua pukeutu-
malla lämpimästi ja sään mukaisesti. Kierrokselle voi osallistua vaikka ei olisi yhdistyksen jäsen.
KE 2.12. KLO 18. Yhdistyksen vuosikokous Lyseon kokoustilassa (Manala, Annankatu 5, C-rappu). Kokouk-
sen jälkeen Irene Wahlman esitelmöi yhdistyslainsäädännöstä.
Löydät meidät Google+:sta https://plus.google.com/108771805699026500298/posts

Rauman Akateemiset Naiset ry.

KE 16.9. KLO 16.30 matkaamme Poriin Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Kohtee-
namme ovat Juseliuksen Mausoleum (Maantiekatu 46) ja Satakunnan museo (Hallituskatu 11). Kimppa-
kyyti Hesburgerin parkkipaikalta. Kahvit Satakunnan Museon ravintolassa klo 18.15. Toivomme, että Po-
rin Akateemiset Naiset tulevat kahvittelemaan kanssamme. Pääsylippu 5 € / 2,5 €. Ilm. 10.9. mennessä 
raija.banerjee@gmail.com tai p. 040 542 0287. Ilmoita samalla, tarvitsetko kyydin vai voitko itse tarjota 
kyydin.
MA 5.10. KLO 16.30 matkaamme kimppakyydeillä Uudessakaupunkiin. Lähtö Hesburgerin parkkipaikal-
ta. Kohteena Pink Vanilla Dessert -kahvila (Pohjoistullikatu 12) ja kenkäkauppa Alina (Alinenkatu 36). Illan 
aikana kengistä alennusta -10 % ja laukuista -20 %. Ilm. Minnalle 2.10
. mennessä minna.keinanentoivola@gmail.com tai 044 971 6676.
TO 12.11 KLO 18 Vähä Tallbossa yhdistyksen vuosikokous ja perinteinen Kirjallinen pikkujoulu.  Ilm. Ailalle 
anera@saunalahti.fi tai p. 050 567 6866 viim. viikkoa ennen. 
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.f

Salon Akateemiset Naiset ry.

Syksyn ohjelma varmistuu viikolla 36 ja siitä tiedotetaan myös SANL-FKAF:n verkkosivuilla ja Uutiskirjeis-
sä.

https://plus.google.com/108771805699026500298/posts
www.raumanakateemisetnaiset.fi
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Tampereen Akateemiset Naiset ry.

TO 17.9. KLO 18 Prof. Ilkka Ruostetsaari esitelmöi aiheesta Naiset suomalaisissa eliiteissä. Pääkirjasto Met-
so Toivonen -sali. 
LOKAKUUSSA osallistumme Jean Sibelius 150 vuotta .konserttiin. 
MARRASKUUSSA vierailemme Poliisiammattikorkeakoulussa ja tutustumme  Poliisimuseoon. 
JOULUKUUSSA yhdistyksen glögitilaisuus, jossa myös psykologi Pirjo Tuovilan esitelmöi. Tilaisuuksista 
viestitään vielä tarkemmin yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen jäsensivuilla. Niille jäsenil-
le, jotka eivät käytä sähköpostia, ohjelmatiedot lähetetään kirjeitse. 
Yhdistyksen verkkoisivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home

Turun Akateemiset Naiset ry. 

KUUKAUSITAPAAMISET:
Ti 6.10. klo 18 Koruharrastaja ja arkeologi Sari Mäntylä-Asplund: Kalevala Koru - Muinaiskoruja ja mo-
dernia muotoilua, Panimoravintola Koulu. Kahvi ja suolainen tarjottava 11 €.  Ilm. viim. 1.10. turun.akat@
gmail.com tai Maijalle 040 502 5087.
Ti 3.11. klo 18.00 Yhdistyksen syyskokous Turun seudun hengitysyhdistyksen peilisalissa (Käsityöläiska-
tu 3).
Ti 1.12. Joulukokous Paimiossa. Tutustumme Käsityömuseo Miilaan, minkä jälkeen ruokailu Cafe Atsa-
leassa. Lähtö klo 17.15 kaupungintalon retkipysäkiltä (Aurakatu 2). Hinta 35 €. Ilm. viim. 25.11. turun.
akat@gmail.com tai Helenalle 040 524 7355.
KIRJALLISUUSKERHO kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 kahvila Elvinan kabinetissa, osoite Yliopistonka-
tu 15.
16.9. Anni Kytömäki : Kultarinta
21.10. Sirpa Kähkönen: Graniittimies
18.11. kirja päätetään myöhemmin
LUNCH LADIES kokoontuu Panimoravintola Koulussa klo 12-13. 
15.9. Henkikirjoittaja Juhani Naumanen, Lounais-Suomen maistraatti: Edunvalvontavaltuutus
20.10. Läänintaiteilija Kari J. Kettula: Kirjamessut 
17.11. Valmiuspäällikkö Kari Leino: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos  sekä  tuki- ja turvallisuuspalve-
lut 
15.12. FT Leena Rossi: Yksilö ja ympäristö
SENIORIKERHO kokoontuu kahvila Elvinan kabinetissa klo 13-14, osoite Yliopistonkatu 15.
24.9. FM Kirsti Saksa: Alma Söderhjelm, Suomen ensimmäinen naisprofessori
29.10.  Psykologi Päivi Lehtinen: Lähetyssaarnaajien uskomaton matka purjeveneellä Afrikkaan 1946-
1947
26.11. FK Sinikka Pesonen: Kokemuksia EU:n käännösyksiköstä Brysselissä
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päiviin paiviklehtinen@hotmail.com tai 
050 3269494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi
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Turun yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry/ 
 
Vantaan Akateemiset Naiset ry.

TI 15.9. syysretki Nuuksioon ja lounas siellä luontokeskuksessa. 
TO 24.9. KLO 18 Terhi Nieminen-Mäkynen esitelmöi Helvi Sipilästä. Tilaisuudessa esitetään myös Helvi Si-
pilän elämäntyötä kuvaava filmi. Järjestetään yhdessä UNWomenin Vantaan paikallistoimikunnan kans-
sa Vaskivuoren lukiossa (Virtatie 4, Myyrmäki). 
TI 13.10. Lounastapaaminen (paikka avoin), esitelmä aiheesta Miten eläkeläinen selviää digiaikana.
KE 11.11. Lounastapaaminen Myyrmäessä (paikka avoin), samassa yhteydessä tutustutaan Vantaan tai-
demuseoon, Myyrmäki-talossa.
TO 17.12. Joululounas (paikka avoin).
Lisätietoja: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaista ja vantaanakateemi-
setnaiset@gmail.com.

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.

TI 6.10 KL.18 Bokmöte i Café Prosa, stadsbiblioteket, Yvonne Hoffman och Gunilla Lindroos refererar 
böcker. Servering. Anmälan till sekreteraren före 4.10.
ÅRSMÖTE i november, mera detaljer i medlemsbrevet.
GLÖGGAFTON i december.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

TI 15.9. Utfärd ev. till Kurala bybacke.   
TI 13.10. KL. 18.30 Månadsträff med Petra Zilliacus som föredragshållare. Rubrik: Neurologisk lek. Plats: 
ÅAs kafferum
TI 10.11. ’Hemkonsert’. Kaskisbacken. Vi planerar att gå på konsert tillsammans  - närmare info om anmä-
lan o.dyl under hösten
ONS 9.12. Valmöte och julfest. 
Planering och information under hösten.
Föreningens webbsida: http://www.kvakaboland.com/

Akateemisten Naisten maailmanjärjestön Triennaali 
Aika: 21. - 26.8.2016 

Paikka: Kapkaupunki, Etelä-Afrikka
 21.-23.8.2016 yleiskokous (vain jäsenille)
 24.-26.8.2016 avoin konferenssi

Lisätietoja: www.graduatewomen.org

https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaisetry
https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaist


julkaisija / publisher 
Suomen Akateemisten Naisten Liitto – 
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund 
ry 
 
 
toimituksen osoite / address to publisher   
SANL - FKAF / Minerva 
Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki 
sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

ISSN 0359-9825

painopaikka / printed by   
SANL - FKAF, Helsinki

Minervan ilmestymispäivät vuonna 2015 ovat 6.3., 5.6., 4.9. ja 18.12.  
Liiton blogi löytyy osoitteesta: http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/

SANL-FKAF:n keskushallituksen syksyn 2015 kokoukset järjestetään 
26.9. ja 12.12. Lisäksi järjestetään sähköpostikokouksia. 

Suomen Akateemisten Naisten Liitto –  
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry.

puheenjohtaja / president   
Professori Helena Ranta 
Lillforsbacken 17, 10410 Åminnefors 
Puh. 040 070 6018  
s-posti: helena.ranta(a)helsinki.fi 

liiton pankkitili / bank account   
Nordea FI32 1808 3000 001921

toimisto   
Fredrikinkatu 41 A 8, 00120 Helsinki 
Puh. 045 869 1617  
s-posti: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi

www.graduatewomen.org http://akateemisetnaiset.fi

mailto:sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi
http://akateemisetnaiset.blogspot.fi
mailto:helena.ranta@helsinki.fi
mailto:sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi

	_GoBack

