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Kevät keikkuen tulevi

LUULIN PITKÄÄN, ETTÄ otsikon sananparsi viittaa keväisiin karkeloihin. Teekkarien ja in-
sinöörien kanssa kasvaneena ajattelin mm. vappua, 
jolloin keikutaan tanssin tai keväthuuman voimalla. 
Vähänpä tiesin. Sanonta on paljon opiskelijavappua 
vanhempi eikä lainkaan iloinen. Vanhaan aikaan ke-
väällä nimittäin keikuttiin keripukin ja muiden vaka-
vien sairauksien ja puutteen vuoksi. Talven varastot 
oli syöty, ja uusi kasvukausi vasta aluillaan ja osa vä-
estöstä niin pahasti aliravittuja, että tasapaino ei ollut 
enää kunnossa.

Vaan keikuttaa se kevät tänä päivänäkin, vaikka 
ei enää usein aliravitsemuksesta. Liukkaat kelit ruuh-
kauttavat päivystykset. Kaatumiset aiheuttavat mer-
kittävää kärsimystä ja taloudellisia tappiota ja jopa 
kuolemantapauksia. Suomessa hoidetaan 7 000 kaa-
tumisen aiheuttamaa lonkkamurtumaa vuosittain. 
Yksittäisen lonkkamurtuman hoito maksaa vähin-
tään 20 000 euroa. Usein varsinkin iäkkäämpi potilas jää operaation jälkeen laitoshoitoon, 
jolloin suorat kustannukset nousevat jo 50 000 euroon. Näitä suoria kustannuksia suurem-
pi haitta on luonnollisesti kaatumisesta aiheutuva kipu, särky ja toimintakyvyn alenemi-
nen. Osa muuten kotona hyvin pärjänneistä ikäihmisistä päätyy laitoshoitoon pysyvästi 
vain siksi, että kaatumisen hoidon aikana jalkavoimat heikkenevät niin paljon, ettei kotona 
enää selviä sängystä ylös ilman apua.

Useissa eri lähteissä arvioidaan, että ainakin kolmannes kaatumisista olisi ennaltaeh-
käistävissä. Kyse on hiekoittamisesta, valaistuksesta, kaiteista ja lepopenkeistä. Mutta kyse 
on myös lihasvoimasta ja tasapainosta. Kaatumisesta aiheutuvat vaivat osuvat huomatta-
vasti useammin ikääntyneille naisille kuin miehille. Osaselitys on naisten keskimäärin pi-
dempi elämä, jolloin vanhuuteen liittyviä kremppoja tulee useammin. Mutta osaselitys 
saattaa olla myös se, että lihasvoiman tietoinen hankinta ei ole perinteisesti kuulunut ikä-
naisten arkeen ja yleisesti tunnettuihin toimintamalleihin. 

Edes korkeasti koulutetut naiset eivät välttämättä tunnista lihaskunto- ja tasapaino-
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merkitystä toimintakyvylle. Olen vieraillut Akateemisten Naisten tilaisuuksissa puhu-
massa naisen sydänterveydestä ja huomannut tiedontarpeen näissäkin tilaisuuksissa. Toki 
joukkoon on mahtunut monia erittäin valveutuneita naisia, mutta aika usein törmään siihen, 
että naisen liikunta on enemmän hapenottokykyä ja kestävyyttä kuin raakaa voimanlisäystä 
edistävää liikuntaa. Yhden tai kaksi kävelylenkkiä tai tanssituntiakin voisi viikossa korvata voi-
maharjoittelulla punttisalilla, voimajumpassa tai ylämäkiä ja rappusia nousten.

Akateemisissa piireissä joskus, joskin yhä harvemmin, törmää ajatteluun, että aivot ja 
henkevyys eivät viihdy tuulipuvussa saati puntit kädessä. Meillä on kuitenkin liuta tutkimus-
tuloksia siitä, että yleiskunto ja älykkyys tukevat toisiaan. Yksi uusimmista tutkimuksista viit-
taa, että ikääntyvän naisen reisilihaksen vahvuus on aika luotettava mittari hänen muisti- ja 
ajattelukapasiteettinsa tasosta. Vaikka tutkimukseen liittyy paljon lisäselvitettävää, lienee sel-
vää kuitenkin, etteivät vahvat reisilihakset ole tehneet ketään akateemisesti tyhmemmäksi.

Toisaalta maailmassa kaikkialla ja Suomessa poikkeuksellisen vahvasti on niin, että kor-
keakoulutetut ihmiset elämät keskimäärin pidempään kuin muut. Terveyserojen korrelaatio 
sosioekonomisten erojen kanssa on yksi perussyy sote-uudistuksellekin. Suuressa kuvassa 
yhteiskunnan on ennen kaikkea edistettävä syrjäseutujen ja huonommin koulutettujen ter-
veyttä. Kyse on miljardiluokan säästömahdollisuuksista inhimillisistä seurauksista puhumat-
takaan, jos onnistumme muuttamaan väestön liikunta-, päihde- ja ravitsemustottumuksia. 
Summa on niin suuri, että muutoksen aikaan saaminen koko väestössä on välttämätöntä, kun 
mielimme saada sosiaali- ja terveydenhoitomenot tulevaisuudessa siedettävälle tasolle.  Vielä 
tänä päivänä terveyskulumme ovat sangen maltillisia suhteessa kansantuotteeseemme, mut-
ta kansakunnan nopea vanheneminen muuttaa tilannetta yllättävän pian.

Näin ollen ikääntyvien naisten reisilihasvoima on suoraan akateemisia naisia koskeva 
oman elämän laadun nostaja. Lisäksi asia koskee meitä epäsuorasti veromaksajina ja silloin 
tällöin palvelutakin tarvitsevina. Suunnitellussa sote-uudistuksessa terveyden edistämisen, 
myös ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelun mahdollistaminen, jää kuntapäättäjien 
tehtäväksi, vaikka terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa maakunta. Siksi olisi viisasta, jos 
uudet kuntapäättäjät ymmärtäisivät terveydenedistämisen merkityksen. Jos haluat tarkistaa 
ymmärtääkö oma ehdokkaasi, käy testaamassa tilanne sivulta www.terveysehdokas.fi.

Voima- ja tasapainoharjoittelu on tärkeää meille kaikille, ei vain ikäihmisille. Ikäihmisille 
voimaharjoittelu on kuitenkin erityisen palkitsevaa ja hyödyllistä. Kaatumisiin tai laajemmin 
toimintakykyä heikentävistä tekijöistä vain kolmannes nimittäin liittyy vanhenemiseen itses-
sään. Kaksi kolmannesta syntyy harjoituksen puutteesta. Voimaharjoittelu siis kannattaa kai-
killa tavoin.  

Koska sarkopenia eli lihasvoiman rappeutuminen alkaa vaikuttaa meihin kaikkiin jo kes-
ki-iässä, laitan tähän loppuun juuri oppimani testin muistuttamaan toimintakyvyn ylläpidon 
tarpeellisuudesta. Asetu lattialle istumaan jalat suorassa. hankkiudu tavalla tai toisella ylös il-
man käsien apua. Jos onnistuit, on toimintakykysi hyvä. Jos et, niin sitä suuremmalla innolla 
voima- ja tasapainoharjoittelemaan. 

Tuija Brax
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Liiton toimikunnat ja komiteat 2017
 
Jäsentoimikunta
Pj. Helena Immonen (ainohelenaimmonen(a)gmail.com, Vantaa), Kirsi Jokikokko (Oulu), 
Liisa Kiianlinna (Kuopio), Hely Raivola (Tampere), Helena Ranta (Helsingfors), Arja Ryhänen 
(Vantaa), Armi Saari (Kajaani)

Kansainvälisten asioiden komitea
Pj. Marita Salo (marita.salo123(a)gmail.com, Espoo-Kauniainen), Anneli El-Mahgery (Es-
poo-Kauniainen), Eva Hänninen-Salmelin (Tampere), Jaana Kuusipalo (Tampere), Eija Lai-
ne (Espoo-Kauniainen), Auli Ojala (Tampere), Heidi Pihlatie (Espoo-Kauniainen), Eva Railo 
(Helsingfors), Maria Suoraniemi (Lahti), Marja Liisa Toivanen (Vantaa), Niini Vartia-Paukku 
(Helsinki), Inger Wirén (Helsingfors).

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston hoitokunta
Pj. Tuija Brax (tuija.brax(a)sydanliitto.fi, Helsinki), Mirva Anttila (Helsinki), Kirsti Heikkilä 
(Lahti), Helena Hiila-O’Brien (Helsinki), Aura Laento (Heinola), Liiton rahastonhoitaja Merja 
Nurmi (Tampere), DI Jutta Peura (Vantaa), Armi Westin (Espoo-Kauniainen). Sihteerinä toi-
mii asiamies Susanna Sulkunen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi).

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä 
SANL-FKAF: Pj. Terhi Nieminen-Mäkynen (terhi.makynen(a)kolumbus.fi, Vantaa), Kirsi Ene-
berg (Vaasa), Helena Hiila-O’Brien (Helsinki), Sinikka Koskinen (Lahti)
LY: Pirkko Matkaselkä (Vantaa) ja Tuire Kajasvirta (Kotka)
Zonta Int.: Elise Hiidenuhma-Kivelä ja Ulla Salonen
Sihteerinä toimii projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä (henna-maija.syrjala(a)luetaanyh-
dessa.fi).

Työvaliokunta (Liiton henkilöstöasiat)
Pj. Tuija Brax (tuija.brax(a)sydanliitto.fi, Helsinki), Kirsi Jokikokko (Oulu), Terhi Nieminen-
Mäkynen (Vantaa), Merja Nurmi (Tampere)

Viestintäkomitea
Marketta Holopainen (Lappeenranta), Helena Karento (Tampere), Kirsi Kausamo (Helsinki), 
Christina Lindell (Helsingfors), Eeva Mäntymäki (Kajaani), Maritta Tammio (Turku). Sihteeri-
nä ja koollekutsujana toimii asiamies Susanna Sulkunen (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi).
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Uusi jäsenyhdistys Pohjois-Suomeen: Meri-Lapin 
Akateemiset Naiset ry.

MERI-LAPIN AKATEEMISET NAISET RY:N perustava kokous pidettiin Torniossa Ravintola Mus-
ta-Parran tiloissa tiistaina 10.1.2017. Mistä idea yrityksen perustamisesta lähti, ensimmäisen 
tapaamisen koollekutsuja Lea Leminaho (kuvassa)?

- Olin kesällä 2016 käymässä kotipuolessa Sastamalassa, kun sa-
tuin lukemaan lehdestä jutun Huittisten Akateemisten Naisten 
toiminnasta. Itse asun Kemissä ja ajattelin, että olisipa mukavaa, 
jos meillä pohjoisessakin olisi tuollaista toimintaa. Syksyllä aloin-
kin selvitellä asiaa ja ystäväni Varpu Wiens innostui myös asiasta 
ja syksyllä kokoonnuimme ja saimme vieraaksemme Oulun Aka-
teemisten Naisten edustajan, joka kertoi Akateemisista Naisista. 
Tässä tapahtumassa oli vain muutamia ihmisiä ja ajattelin jo, että 
ei tästä yhdistystä synny, mutta seuraavassa tapaamisessa, joka 
oli marraskuussa Kemin Digipoliksessa oli paikalla jo 10 naista. 
Siellä sovimme, että yhdistys perustetaan heti vuodenvaihteen 
jälkeen ja paikaksi sovittiin Tornio.

Miten uuden yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin?
- Olemme jo kokoontuneet kerran perustavan kokouksen jälkeen ja silloin osallistuimme Suo-
mi 100 vuotta -konserttiin Torniossa. Lisäksi tapaamisia on suunniteltu kuukausittain nyt ke-
väällä. 

Millaista toimintaa teille tulee olemaan keväällä 2017?
- Helmikuulle on sovittu kokoontuminen hyvän ruuan ääressä Kemissä, maaliskuulle on so-
vittu Aineen taidemuseon esittely Tornioon, huhtikuulle on suunnitteilla Kemin teatteriin tu-
tustuminen ennen teatteriesitystä ja toukokuulla käymme tutustumassa Tornion uuteen pa-
nimoon.

Mikä on yhdistyksen toiminta-alue? 
- Meri-Lapin Akateemiset Naiset toimii Simo-Kemi-Keminmaa-Tornio -alueella ja miksipäs ei 
myös tervolalaiset olisi tervetulleita mukaan yhdistykseen.

Onko yhdistyksellä jokin motto?
- On toki: “Fluctuat nec mergitur!” - suomeksi ”Vaappuu, vaan ei uppoa!”

Maija Metso
Meri-Lapin paikallisyhdistyksen sihteeri ja tiedottaja
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Uusia toimintamalleja tarvitaan: vanhustenhoi-
dossa vuoronvaihtoraportteja tärkeämpää on yh-
dessäolo

HYVÄ YSTÄVÄNI JA ENTINEN työtoverini, Akateemisten Naisten monivuosikymmeninen jä-
sen, sairastui Alzheimeriin kolmisen vuotta sitten. Viime kesänä tauti oli edennyt niin pitkäl-
le, että hänet jouduttiin siirtämään palvelukotiin.

Kuulin muutosta syyskuussa ja lähdin tapaamaan häntä. Ensivaikutelma hoitokodis-
ta oli tyrmäävä. Kun astuin hissistä oleskeluaulaan, siellä istui kolme vanhusta. Jokainen 
kökötti hiljaa omassa nurkassaan, yksi seinään päin käännettynä. Muita ihmisiä ei näkynyt 
missään, mutta kansliasta löytyi henkilökuntaa, joka auliisti neuvoi, mistä löydän ystäväni.

Tuon jälkeen olen käynyt yhteisen kollegamme kanssa katsomassa ystäväämme vii-
koittain. Emme tiedä, mitä ajatella hoivakodista. Asukkaat näyttävät olevan siistejä ja hyvin 
hoidettuja. Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista eikä vaikuta kovin kiireiseltäkään, 
mutta jotain puuttuu. Hoitajat suorittavat ja ovat ilmeisen tehokkaita, mutta näkymättö-
miä. En kertaakaan ole nähnyt hoitajan istuvan vanhuksen vieressä kyselemässä tämän 
muistoja, silittämässä kättä tai edes taluttavan ketään käytävällä. Oli järkyttävää huomata, 
että ihminen, joka vielä toukokuussa 75-vuotispäivillään oli omin jaloin seisten ottanut vie-
raat vastaan ja siirtynyt itse kahvipöytään, ei lokakuussa enää pystynyt nousemaan tuolis-
taan. Vielä syksyllä pieni kävely onnistui, jos tuimme molemmin puolin kainaloista, mutta 
nyt eivät jalat enää lainkaan kanna.

Helsingin Sanomissa oli sunnuntaina 29.1.2017 Satu Vasantolan kirjoittama iso artik-
keli Tampereen Koukkuniemen palvelutalo Kontukodista, jota pidetään nykyään yhtenä 
Suomen parhaista. Siinä tuotiin esiin se, minkä minä kuvittelen puuttuvan ystäväni asuin-
paikasta.

Kontukodissa henkilökunta elää yhdessä vanhusten kanssa. Siellä seurustellaan, viete-
tään aikaa ja syödäänkin yhdessä. Hoitajat saattava halata, jopa suukottaa asukkaita. Siellä 
on aikaa hakea itse ruoka-annos keittiöstä ja palauttaa astiat takaisin. Ketään ei syötetä, el-
lei ole ihan pakko, vaan omatoimisuus on ruokailussakin valttia. Vuoronvaihtoraportit eivät 
ole tärkeitä, vaan tärkeämpää on yhdessäolo.

Ei minulla tietenkään ole riittävää pätevyyttä arvostella ystäväni hoitokodin toimintaa. 
En tiedä, kuinka nopeasti taudin eteneminen vaikuttaa liikkumiskykyyn ja voidaanko kykyä 
harjoittelulla säilyttää. Tampereen malli kuitenkin tuntui ainakin lehdestä lukemalla inhimil-
liseltä. Lämpöä ja läheisyyttä tarvitsee jokainen. Meillä on jokaisella vanhuus edessä ja toi-
vomme tietysti siitä mahdollisimman hyvää. Siksi tarvitaan asennemuutosta ja uudenlaisen 
toimintamallin opettelua.

Marketta Holopainen

Teksti on julkaistu 3.2.2017 Akateemiset naiset –blogissa. Myös sinä voit kirjoittaa halutes-
sasi jäsenillemme tarkoitettuun blogiimme. Sana on vapaa!
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Kuulumisia Ugandan hankkeesta
SUOMEN AKATEEMISET NAISET lahjoittivat viime vuonna miltei 5 000 euroa merkkipäivä-
lahjoituksina maailmanjärjestömme naisopettajien koulutusprojektiin Ugandassa. Tässä 
tuoreimmat kuulumiset projektista:

Graduate Women International (GWI) is deeply grateful to all our donors to our Te-
achers for Rural Futures Global Giving Campaign.

GWI is supporting five girls at Makerere University who are currently sitting their end 
of semester exams. Two of the girls (Winfred and Benadet) are now in their second year 
and three (Hasifa, Jane and Victoria) are in their first year of university. Hasifa, Jane and Vic-
toria have managed the transition from secondary school to university very well, and their 
academic performance has been great. All five girls have been assigned mentors to help 
them through their studies.

Even with tuition fees paid, girls particularly in rural areas still face obstacles in comp-
leting their education. Patriarchal cultures often prevent girls from accessing or comple-
ting secondary school. At the end of February 2017, GWI national federation and project 
partner the Ugandan Association of University Women (UAUW) will organise and deliver 
community engagement workshops in Kamuli district to foster good community rela-
tionships and build support for girls’ education in remote communities. These workshops 
will bring together traditional leaders, district education officers, teenage girls and boys, 
teachers and parents. It is a long difficult task to change attitudes and behaviour, but with 
ambassadors for education like Winfred, Benadet, Jane, Hasifa and Victoria, the advanta-
ges of empowering girls and women can be made clear.

With our sincere thanks for making it possible for today’s generation of girls to conti-
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nue their education and succeed. Our work wouldn’t be possible without the help and 
support of so many of you. By giving our student teachers the knowledge and skills, we 
give them the chance to believe in themselves, to inspire others around them and to be-
come the leaders for theirs and future generations. This is what one of our student teach-
ers Victoria had to say ’Without your generous support, I would not be in school. My edu-
cation will help me to improve the academic standards in my district Buyende’.

GWI would like to thank you for your continued support and assistance! To read more 
about our project, please visit our website www.graduatewomen.org.

Lorraine Mangwiro

Mikäli sinä haluat tukea tätä GWI:n hienoa koulutushanketta, voit lahjoittaa siihen Global-
Giving -sivustolla: https://www.globalgiving.org/projects/train50teachers/. Mikäli et ha-
lua käyttää luottokorttiasi verkkomaksuun, voit lahjoittaa hankkeeseen myös Liiton lah-
joitustilin kautta. Liiton lahjoitustilille FI32 1808 3000 0555 62 lahjoitetut varat ohjautuvat 
aina maksussa annetun viitenumeron mukaan: 19224 GWI:n Uganda-hanke, 19237 Lue-
taan yhdessä -opetusaineisto, 19240 Liiton oma toiminta.

CIRin palsta: Maailman naiset New Yorkissa

YK:N NAISTEN ASEMAA käsittelevän toimikunta (Commission on Status on Women - 
CSW) kokoontuu jälleen maaliskuussa New Yorkiin käsittelemään naisten tasa-arvoon 
maailmanlaajuisesti liittyviä haasteita. Vuonna 2017 CSW:n teemana on naisten taloudel-
linen voimaantuminen työelämän muutoksessa.

CSW:n yhteydessä järjestetään tänä vuonna jo 12. kerran kansainvälinen Helvi Sipi-
lä -seminaari. Seminaarin tarkoituksena on kunnioittaa Helvi Sipilän merkittävää elämän-
työtä ja seminaari onkin jo vakiinnuttanut asemansa CSW:n sivutapahtumana. Vuonna 
2017 seminaarin teemana on Empowered Futures – Sustainable Economies. SANL:in yh-
teistyökumppaneina seminaarin järjestelyissä toimivat Naisjärjestöjen Keskusliitto, Nais-
järjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry, NNKY-liitto sekä Suomen UN Women. Paikan päällä jär-
jestelyjä tukee Suomen pysyvä edustusto YK:ssa. 

Helvi Sipilä -seminaarin puhujina ovat tänä vuonna ekonomisti, vanhempi tutkija 
Sari Pekkala Kerr Wellesley Collegesta, World YWCA:n pääsihteeri Malayah Harper ja asian-
tuntija Nancy Khweiss, Fund for Gender Equality, UN Women. Seminaarin puheenjohtaja-
na toimii pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen Suomen NNKY-liitosta.

Luvassa on varsin mielenkiintoinen seminaari. Valitettavasti seminaarin livestriimaus 
ei aikaisemmasta tiedosta poiketen onnnistu seminaarin myöhäisen ajankohdan vuoksi, 
mutta kuulette seminaarista lisää myöhemmin keväällä Akateemiset naiset -blogissa, jon-
ne kaikki jäsenemme ovat tervetulleita tarjoamaan omia kirjoituksiaan ajankohtaiskysy-
myksistä.

Liiton kansainvälinen komitea aloitti työnsä helmikuussa järjestetyssä kokouksessa. 
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Päätehtävänämme tänä vuonna on laatia Liitolle uusi kansainvälinen strategia, josta 
päätetään Liiton vuosikokouksessa Tampereella 21.10.2017. Mikäli sinulla on ajatuksia uu-
den strategian suhteen, ota yhteyttä!

Marita Salo

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

Helvi Sipilä-seminariet arrangeras varje vår under FN:s Kvinnokommisions årliga möte i 
New York. Förbundet arrangerar seminariet i samarbete med Kvinnoorganisationernas 
Centralförbund, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f., Kristliga Föreningen för 
Unga Kvinnor (KFUK) och Finlands UN Women. I år arrangeras Helvi Sipilä-seminariet för 
tolfte gången. Temat för seminariet är kvinnors ekonomiska självständighet.  
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Helvi Sipilä Seminar at the CSW since 2006

HELVI SIPILÄ WAS a Finnish lawyer, diplomat and the first female Assistant Secretary-Ge-
neral of the UN. Sipilä received numerous national and international awards including 
twelve honorary doctorates, and she was granted the honorary title of Minister in 2001.

Helvi Sipilä also held leadership position in several associations, including the World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts, International Federation of Women Lawyers and 
the International Council of Women.

Helvi Sipilä’s profession in law was exceptional at the time. When she announced the 
opening of her own law firm in 1943, she became the second woman in the Finnish histo-
ry to practice as a lawyer. She ran her own law firm for 30 years. Private entrepreneurship 
enabled her to engage in extensive social activities, including service as a member of go-
vernmental missions.

While Assistant Secretary-General, she was appointed Secretary-General of the UN 
World Conference on Women in Mexico 1975. She continued to work as a consultant for 
the UN until 1981, in order to promote the UN Voluntary Fund for the Advancement of Wo-
men, later known as UNIFEM, set up during the UN Decade for Women 1976 - 1985.

Helvi Sipilä was a well-known and respected advocate for equality and women’s 
rights. Her important legacy will live on. The first international Helvi Sipilä Seminar was or-
ganized at the CSW50 in 2006 by the Finnish Federation of University Women (FFUW) in 
collaboration with four other Finnish Women’s organizations to honor the work of Minister 
Helvi Sipilä.
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Kunnallisvaalit tulevat – ÄÄNESTÄ NAISTA
Tiesitkö, että naisten osuus valituista jäi vuoden 2012 kuntavaaleissa vain 36 prosenttiin. 
Eikö olisi aika korjata asia? Äänestä naista!

Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.

Kunnallisvaalit ovat koulutus- ja tasa-arvovaalit

Suomen Akateemisten Naisten Liitto oli mukana laatimassa Naisjärjestöjen Keskusliiton 
kunnallisvaaliteesejä. Niistä tärkeimpänä pidämme koulutusta ja varhaiskasvatusta. On-
han arvioitu, että sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävistä yli puolet, jopa 60-80 pro-
senttia on koulutusta ja varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvastus kuuluu kaikille

Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasva-
tukseen vanhempien työ- tai opiskelutilanteesta riippumatta. Varhaiskasvatusta tulee 
olla saatavilla myös vuorohoitona ja päivähoitomaksujen tulee olla kohtuullisia. Päiväko-
tien on oltava lähipalveluita.

Alla barn bör ha möjlighet till högklassig småbarnspedagogik på heltid oavsett föräld-
rarnas arbetseller studiesituation. Småbarnspedagogik bör vara tillgänglig också i form 
av skiftvård och avgifterna bör vara rimliga. Avståndet till daghemmen får inte vara för 
långt.

Tasa-arvoinen koulu

Koulujen ja oppilaitosten on tehtävä suunnitelmallista tasa-arvotyötä. Koulujen ja op-
pilaitosten tulee panostaa koulutuksen segregaation lieventämiseen sekä opetuksessa 
että opintojen ohjauksessa. Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän sekä kiu-
saamisen vastaista työtä tulee tehostaa. Peruskoulujen on oltava lähipalveluita.

Skolor och läroanstalter bör bedriva systematiskt jämställdhetsarbete. Skolor och läro-
anstalter bör satsa på att minska utbildningssegregationen såväl inom undervisningen 
som inom studiehandledningen. Arbetet mot könsrelaterade och sexuella trakasserier 
och mobbning bör effektiviseras. Avståndet till grundskolorna för inte vara för långt.

Kuntavaalitavoitteet on luettavissa verkkosivuiltamme. 
Alla kommunalpolitiska mål finns på Förbundets webbsida.  
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Merkitse jo kalenteriisi: TULEVAT SEMINAARIT

22.3.2017 Helsinki: Perhevapaat uusiksi 

Aika: ke 22.3.2017 klo 16-18 (klo 15.30 kahvitarjoilu)
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio (Arkadiankatu 3, 00100 Helsinki)

Suomen Akateemisten Naisten Liitto järjestää yhdessä Eduskunnan Naisverkoston ja Mot-
hers in Business ry:n kanssa asiantuntijaseminaarin, joka esittelee nykyiselle perhevapaajär-
jestelmälle esitettyjä vaihtoehtoja sekä perkaa paneelikeskustelussa poliittisten päättäjien 
ajatuksia muutoksesta. Seminaariin tulee eduskunnan turvakäytännöistä johtuen ennak-
koilmoittautuminen. Tästä tiedotamme lisää verkkosivuillamme 6.3. alkavalla viikolla.

3.5.2017 Helsinki: Naisjärjestöjen yhteinen sote-klinikka

Syyskaudella 2017

24. – 27.8.2017 Graz, Itävalta: Euroopan Akateemisten Naisten vuosikokous. Lue lisää: 
https://uweboard.wordpress.com/graz-2017-uwe-conference-and-agm/ Huom. Jäsenem-
me voivat ilmoittautua UWE:n vuosikokoukseen toistaiseksi non-members-statuksella, sillä 
UWE:n sääntömuutostyö on vielä kesken. 

29.9. – 1.10.2017 Kaunas, Liettua: KANN-verkoston (Kvinnliga Akademikers Nordiska Nät-
verk) seminaari ja kokous. 
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Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

To 16.3. klo 15.30-17.30 Kirjapiiri, Ison Omenan Kirjasto ”Meri” kokoushuone, lisätietoja antaa 
Heidi Pihlatie: hpihlatie(a)gmail.com.
La 25.3. klo 14 Vaalipaneeli tasa-arvoasioista Espoon valtuustopuolueiden ohjelmissa, Kirjas-
to-Omenan stage. 
Seuraathan verkkosivujamme: http://ekanry.weebly.com/ 
Löydät meidät myös Facebookista!

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

Ke 8.3. klo 19 Kansainvälisen Naistenpäivän juhla Heinolan kaupunginmuseolla. Pj. Merja 
Ojansivu kertoo yhdistyksen vaiheista osana suomalaista naisasialiikettä. Heinolan museon-
johtaja, jäsenemme FM Terhi Pietiläinen esitelmöi aiheesta ”Poimintoja naisen elämästä sa-
dan vuoden ajalta”.
Ma 3.4. klo 18 Luentoilta Niemelän koulun ruokasalissa. Jäsenemme, psykologi Anne Lehto-
koski kertoo omahoidosta ja smoothireseptejään paljastaa jäsenemme, KM Aulikki Voutilai-
nen.
Olethan jo Heinolan Akateemiset Naiset -Facebook-ryhmän jäsen? 

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

MÅNADSMÖTEN (Plats: Galleri Bengelsdorff, Södra Kajen 4)
Ons 15.3. talar professor Karmela Liebkind under rubrken ”Kultur, identitet och fördomar: vad 
social- och tvärkulturell psykologi har att säga om grupprelationer?”
Ons 12.4. talar med. dr Carina Wallgren-Petterson under rubriken ”Genetik”.
BESÖK OCH EXKURSIONER
Tors 9.3. kl. 13. Finlands Nationalbibliotek. Besöket är gratis. Anmälningar till ml.blafield@
gmail.com före 6.3 2017.  
Tors 11.5. Dagsutfärd med buss till Tavastehus. Uppskattad kostnad 65 €. Anmälningar till 
margaretha.wildtgrube@live.com före 25.3.
LITTERATURCIRKELN träffas en gång i månaden och diskuterar den bok deltagarna har läst. 
Det är inte en sluten grupp, så nya deltagare är alltid välkomna. Kontakta Gun Ahlfors, tfn 
040509 5146 eller ahlforsgun (at) gmail.com.
21.3. kl. 13 hos Gun Ahlfors då vi diskuterar ”Boktjuvarna, jakten på de försvunna biblioteken” 
av Anders Rydell.
21.4. kl. 13 hos Helena Gyllenberg då vi diskuterar ”De oroliga” av Linn Ullman”.
17.5. kl. 13 hos Viola Stenholm då vi diskuterar ”Två systrar” av Åsne Seierstad”. Förfrågningar 
och anmälningar riktas till Gun Ahlfors, ahlforsgun(a)gmail.com.
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Diskussionsklubben ASPASIA träffas onsdagen den 29 mars kl.14.00 Mötesplatsen meddelas 
senare.
SPRÅKKAFÉET på Luckan 10.1. - 25.4.2017. Om du vill vara med någon tisdag kl. 17-18.30 och sam-
tala på svenska med främst utlandsfödda som vill lära sig litet svenska eller öva och förstärka sina 
kunskaper i svenska, kan du kontakta Marianne von Knorring (marianne.vonknorring(at)welho.
com eller 044 332 4659). Man behöver inte vara lärare för att vara med och inte binda sig till alla 
tisdagar. Två till tre ledare deltar varje gång. 
Föreningens webbsida: http://www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi/
Vi finns också på Facebook!

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

Ke 1.3. klo 17 Kirjallisuustapahtuma Bonnierilla (Korkeavuorenkatu 37) yhdessä Valtioneuvoston 
kirjallisuuspiirin kanssa. Paikkoja max 40.
Ti 7.3. klo 17 - 19.30 Vierailu Mielenterveysseuraan (Maistraatinportti 4 A), jossa tarjolla mindful-
ness-tuokio. Asiantuntijoina Marjo Hannukkala ja Maarit Lassander.
To 6.4. klo 16-18 Vierailu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Fabianinkatu 15) yhdessä Vantaan pai-
kallisyhdistyksen kanssa. 
Ke 7.6. Yhdistyksen 90-vuotisjuhlat. Ohjelma ja kutsu lähetetään myöhemmin.
Muistathan myös Suomi 100 -yhteislaulutilaisuudet 30.3. ja 26.4. Väestöliiton Väentuvassa (Kale-
vankatu 16, sisäpiha). 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset tapahtumiin: helsinginakateemisetnaiset(a)gmail.com tai Satu 
Keiski-Toni p. 040 505 1860. Seuraa tarkempia tietoja tapahtumakalenteristamme: http://helsin-
ginakateemisetnaiset.fi/index.php/tapahtumat/  
Löydät meidät myös Facebookista!

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

Kevätkaudella 2017 jäseniltamme ovat keskiviikkoisin 1.3., 5.4. ja 17.5. Kellonaika on kaikissa sama 
eli 17.30 ja kokoontumispaikkamme on Huittisten Wanha Pappila (Pappilankatu 13, 32700 Huit-
tinen).

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

Ke 15.3. Teatteriretki Helsingin kansallisteatteriin katsomaan Minna Canth -näytelmää., joka alkaa 
19.00.
Ti 11.4. klo 18 Vierailu Hämeenlinnan naisvankilaan.
Ti 9.5. klo 18 Kevätretki Marskin majalle.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen viikkoa ennen sihteerille: kaisa.saari(a)hotmail.fi
Löydät Hyvinkään Akateemiset Naiset myös Facebookista!
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Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.

La 18.3. Kuokkalan kartano klo 13. Kultakauden maisemia Keski-Suomesta. Oppaina Marita Rii-
konen ja Jarmo Laaksonen. Kevätkokous heti opastuksen jälkeen. Hinta 8 euroa sisältäen kah-
vitarjoilun. Ilm. ja kuljetuksista sopiminen  knuuttila.mirja(a)gmail.com tai puh. 040 723 7363.
Ti 18.4. klo 18 kaupunginkirjaston Pieni luentosali. Hannemari Laitinen, kulttuuriluotsikoordi-
naattori: ”Kulttuuriluotsit kotikaupungissamme”.
Ti 16.5. Retki Säynätsaloon. Lähtö klo 16.00 tilausajolaiturilta Harjukadulta. Hinta n. 20 euroa.  
Tarkempi ohjelma lähempänä.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry. 

Ti 14.3. klo 18 Professori Helena Ranta: ”Tasa-arvo ei toteudu globaalisti?” Kommenttipuheen-
vuoroja. Kahvio. Arpajaiset. Tilaisuus järjestetään Raatihuoneella. Ilm. Armille 7.3. mennessä 
armi.saari(a)kajaaninlukio.fi tai 040 724 1835. 
La 25.3. ”Anna nähdä – olen Nainen”. Paikkana Kainuun opisto, Mieslahti. Tapahtumassa muka-
na näyttelijä-kirjailija Laura Malmivaara, pj Minna-Maaria Sipilä Minna-Maaria ja Juha Sipilän 
säätiöstä ja pastori Nuusa Parkkinen. HUOM! Tarkka lähtöaika aamupäivällä sovitaan ilmoittau-
tuneiden kesken, ilmoitathan kyydin tarpeen. Omakustanteinen ateria 15 euroa. Ilm. Armille 
17.3. mennessä.
Huhtikuussa Luvassa tutustuminen Kainuun uuteen sairaalaan virtuaalisesti Kainuun sote -kun-
tayhtymän  johtaja Maire Ahopellon johdolla. Kahvitarjoilu. Ilm. sihteeri Marja Malinille: marja_
malin(a)hotmail.com. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
8.5. klo 18 Kansanedustaja Marisanna Jarvan kyselytunti. Ilm. 30.4. mennessä sihteeri Marja Ma-
linille marja_malin(a)hotmail.com. Paikka ilm. myöhemmin.
Löydät Kajaanin Akateemiset Naiset myös Facebookista!

Kuopion Akateemiset Naiset ry.

Su 19.3. klo 12 - 14 Minnan Päivät - Naisen Sydän -tilaisuus. Puhumassa Suomen Akateemisten 
Naisten Liiton puheenjohtaja Tuija Brax. Ilm. sähköpostitse sanl-kuopio(a)live.fi viim. 14.3. Paik-
kana on KYS (Puijonlaaksontie 2), rakennus 10, 1 krs. Minnan Päivät 2017 on osa Suomen itse-
näisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Ma 20.3. klo 17.30 - 19. Kirjallisuuspiiri. Julian Fellowesin Belgravia. Sama kirjailija on kirjoittanut 
myös Downtown Abbeyn. Paikkana Kauppakeskus Sektori (Puijonkatu). Ilm. osoitteeseen anu.
wulff(a)gmail.com.
Tapahtumista tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla. Tervetu-
loa mukaan!
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Lahden Akateemiset Naiset ry.

Ma 6.3 klo 17.30 Pakolaisavun Lahden ryhmän vetäjä Kari Porra kertoo ryhmän toiminnasta. 
Paikka: Kansanopiston ylätupa
Ke 22.3 klo 12.30 Soile Rinno kertoo Suomi-Benin ystävyysseuran toiminnasta. Lounaskokouk-
sen paikka: Viikinkiravintola Harald, Vesijärvenkatu 24
To 27.4. klo 17:30 Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kansainvälisistä  koulu-
tusohjelmista ja -hankkeista kertoo lehtori Sari Lappalainen. Paikka: LAMK, Hoitajankatu 3. Ko-
koontuminen aulassa infotiskillä.
Ma 15.5 klo 17.30 Retki Hollolan kirkolle. Tutustumme Hollolan keskiaikaiseen kirkkoon. Oppaa-
na on jäsenemme Marja Maunuksela. Kimppakyydit vanhan linja-autoaseman parkkipaikalta ki-
sapuiston portin edestä klo 17.
Seuraathan verkkosivujamme: http://www.lahdenakateemisetnaiset.net/ Löydät Lahden Aka-
teemiset Naiset myös Facebookista! 

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

Ti 14.3. klo 18 Vuosikokous ja kirjailta Kuutinkulmassa
Ti 11.4. klo 17 Retki taidetakomo Vaskitsaan (ent. Rehulan koulu Taipalsaarella). Lähtöpaikasta ja 
tapaamisajasta sovitaan vuosikokouksessa.
Toukokuussa kevätretki, aika ja kohde vielä avoinna.
Löydät meistä myös Facebookista!

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.

To 23.3. klo 16 Aineen taidemuseoon tutustuminen ja luento aiheesta ”Kalevalalaiset naiset”, 
mahdollisuus kahvitteluun, Aineen taidemuseo, Torikatu 2, Tornio
Pe 5.5. klo 18 Tornion panimoon tutustuminen, Tornion panimo, Panimonranta 3, Tornio.

Oulun Akateemiset Naiset ry.

To 16.3. klo 11.30 Lounasleidit 
To 23.3. klo 18 Opetusneuvos Marja Rysä esitelmöi Aleksinkulmassa Väinö-salissa.
Ti 4.4. klo 17 Seminaari yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa 
To 6.4. klo 11.30 Lounasleidit
To 11.5. klo 11.30 Lounasleidit
Toukokuussa luvassa myös kuukausitapahtuma IT-asioista.
Ilmoittautuminen kaikkiin tilaisuuksiin oan.info(a)gmail.com. 
Seuraathan verkkosivujamme http://oulunakateemisetnaiset.weebly.com/ Löydät meidät myös 
Facebookista.
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Porin Akateemiset Naiset ry.

Kevätkauden kuukausitapaamisten teemana on ’Akateeminen työnainen - ura, highway vai 
umpihanki?’ Jokaisessa akateeminen nainen kertoo omiin kokemuksiinsa perustuen uras-
taan ja nostaa esille yhden näkökulman akateemisen naisen työhön. Tapaamiset ovat avoi-
mia myös Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille. Paikka: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 
11.
Ke 8.3. klo 17.30-19.00 DI Pirjo Patala, toimitusjohtaja JVP-Eura Oy ”Suomalainen nainen 
works abroad”. 
Ti 25.4. klo 17.00 - 18.30 TtM Niina Mitikka, SPR:n vastaanottokeskus “Vastaanottokeskuksen 
johtajana - koko Curriculum vitae käytössä?”
Toukokuussa Tampereen Akateemiset Naiset ry. tulee vieraaksemme. Lisätietoja lähempänä.
Löydät meidät Facebookista. Tervetuloa ”tykkäämään” ja seuraamaan uutisointia!

Rauman Akateemiset Naiset ry.

Ke 1.3. klo 17.30 tutustuimme Merikoulun planetaarioon.
Ma 24.4. klo 18 kokoonnumme Suomalaisessa Kirjakaupassa Kirjan ja Ruusun päivän mer-
keissä. Ilmoittautumiset Raijalle to 20.4. mennessä  raija.banerjee(a)gmail.com, p. 040 542 
0287.
To 11.5. klo 17.30 tutustumiskohteenamme on raumalainen merialan osaamiskeskittymä 
Seaside Industry Park Kokoonnumme (max. 15 henkeä) alueen portilla Suojantie 5. Ilm. Rai-
jalle su 7.5. mennessä raija.banerjee(a)gmail.com, p. 040 542 0287.
Lisätietoja: www.raumanakateemisetnaiset.fi. Löydät meidät myös Facebookista!

Salon Akateemiset Naiset ry.

Ke 15.3. klo 17:30 Esitelmäilta: ”Terveyttä ja elinvoimaa kevääseen”. Paikkana Lääkärikeskus 
NEO.
Ti 4.4. klo 19 konsertti ”Klassista” taidemuseo Veturitallissa. Samalla voimme tutustua Heikki 
Willamon valokuvanäyttelyyn.
Lisätietoja jäsenkirjeessä ja Facebookissa!

Tampereen Akateemiset Naiset ry.

Ti 7.3. klo 16.30 Vierailu ohjelmistoyritys Vincit Oy (Visiokatu 1, 33 720 Tampere). Yritys on va-
littu kolmesti Suomen parhaaksi työpaikaksi (Great Place to Work) ja vuonna 2016 Euroopan 
parhaaksi työpaikaksi. 
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Ti 25.4. kello 17 Tutustuminen Teivon Ravikeskukseen (Teivon Ravikeskus, 33 420 Tampere) 
Oppaanamme yhdistyksemme jäsen HTM, Teivon omistajavastaava Mirva Niinivaara. 
Ke 17.5. klo 10 - 17.30 Kevätretki Porin yliopistokeskukseen(aikataulu ja ohjelma täsmenty-
vät). 
Vk 24 (12.6. alkava viikko) Opastettu kiertokävely Pyynikin kirkkopuistossa (Aleksanterin kir-
kon puisto, vanha hautausmaa).
Yhdistyksen verkkosivu: https://www.sites.google.com/site/taanry/home. Löydät Tampe-
reen Akateemiset Naiset myös Facebookista! 

Turun Akateemiset Naiset ry. 

KUUKAUSITAPAAMISET:
Ti 7.3. klo 17 Digikoulun esittelyä: Tablet-kirjailija Minna Taatila ja KM Maritta Tammio.
Ti 4.4. klo 17 Dos, LKT Ritva Tammivaara: Hengityselinsairauksien sairauspanoraaman muu-
toksista ja hoidon kehityksestä 100 vuoden aikana. Paikka Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen 
Pitkäkatu 33, kokoustila Lehmus. Mehu/hedelmä tarjoilu, ”kahviraha”. Ilmoittautumiset 31.3. 
mennessä Eila Puhakalle eila.puhakka2@luukku.com tai p. 040 737 6513.
Ti 2.5. klo 17 Kevätretki Pöytyälle Enkelipuistoon, jonka jälkeen iltapala Kaidanojan kartanos-
sa. Lähtö Aurakatu 2 klo 17:00. Hinta 35€. Sitovat ilmoittautumiset 20.4. mennessä Aino Man-
sikkamäelle aino.mansikkamaki(a)live.com tai 040 501 3436
Ti 5.9. klo 17 Syysretki Saloon, jossa tutustumme Veturitallin ”Pitsi on Pop” -näyttelyyn. Iltapa-
la. Lähtö klo 17 Aurakatu 2. Retken hinta 35€. Sitovat ilm. 25.8. mennessä Aino Mansikkamä-
elle aino.mansikkamaki(a)live.com  tai 040 501 3436.
LUNCH LADIES -kerhon tapaamiset joka kuun kolmas tiistai klo 12:30 Ravintola Koulun Cyg-
naeus-sali 2.kerros.
21.3. FT Silja Laine: Tietofinlandia-ehdokkaan Maamme: Itsenäisen Suomen historian kirjoit-
tajista.
18.4. Pankkilakimies Heidi Vuohijoki. Perinnönjaon erityistilanteet. Pankkilakimiehen näkö-
kulma.
16.5. Leena-Maija Laurén: Naisemme YK:ssa. 
Seuraathan myös verkkosivujamme https://sites.google.com/site/turunakateemisetnaiset-
ry/
LUETAAN YHDESSÄ
Jos olet kiinnostunut Luetaan yhdessä -projektista, ota yhteyttä Päivi Lehtiseen 
paiviklehtinen(at) hot mail.com tai p. 050 326 9494. Aiempaa opetuskokemusta ei edellytetä. 
Ks. myös www.luetaanyhdessa.fi. 
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Vantaan Akateemiset Naiset ry.

To 9.3. klo 12 Lounastapaaminen Kansallisarkiston ravintolassa (Rauhankatu 17).
To 9.3. klo 13 tutustuminen Kansallisarkistoon (Rauhankatu 17). Aluksi jäsenemme Terhi Nallin-
maa kertoo sukututkimuksen aakkosista ja merkityksestä, jonka jälkeen esittelykierros Kansallis-
arkistossa (noin 30 min).
Pe 17.3. klo 19 Teatterivierailu Kansallisteatteriin. Menemme katsomaan näytelmää Luulosairas 
suurella näyttämöllä. Liput on varattava su 5.2 mennessä osoitteella vantaanakateemisetnaiset(a)
gmail.com 
To 6.4. klo 16 - 18 vierailemme Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Fabianinkatu 15). Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 24.3. vantaanakateemisetnaiset(a)gmail.com. Maksimimäärä 30. Tilai-
suuteen voivat osallistua myös sisaryhdistyksiemme jäsenet.
Huhti-toukokuussa järjestetään teemailta aiheena Ydinjätteiden loppusijoitus, alustajana jäse-
nemme DI Jutta Peura. Lisätietoja lähempänä.
Yhdistyksen verkkosivu: https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/home Löydät 
Vantaan Akateemiset Naiset myös Facebookista!

Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.

Tis 7.3. kl. 16 - 18 ”Kvinnliga Akademikers träff – i skönhetens tecken”, i VAMIA Krutkällarvägen 
2-4. Cecilia Berg lärare inom svenskspråkiga kosmetologutbildningen berättar om deras utbild-
ning. 
Ons 26.4. kl. 19 ser vi ett Gästspel från Riksteatern Özz Nûjen är RIKARD III (monolog)
Mån 15.5. kl.17 träff med konstnären Rolf Holm Strandgatan 8, efteråt går vi till Strampen.
Föreningens webbsida: http://kvakvasa.webbhuset.fi/start/

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Mån 6.3. kl. 18 Traditionellt Internationella Kvinnodagenseminarium i Mauno Koivisto -centret. 
Elisabeth Rehn och Sirpa Jalkanen är talare. Boka biljetter redan nu, 25 € / st, kontakta någon i 
styrelsen!. Servering ingår och biljetten är samtidigt en lottsedel.
Tis 11.4. kl. 18.30 ÅA-professorn i farmaci Jessica Rosenholm berättar om nanoskopiska läkeme-
delsbärarsystem. i Auditorium Wikgren, BioCity, Artillerigatan 6.
Föreningens webbsida: http://www.kvakaboland.com/ Vi finns också på Facebook! 
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In Memoriam

TANDLÄKAREN MARGARETHA IVARS avled den 20 sep-
tember 2016. Hon blev 76 år gammal. Margaretha var 
hedersmedlem i Kvinnliga Akademiker i Vasa och före-
ningens mångåriga ordförande. Också många andra före-
ningar engagerade henne, bland dem Korsholms rotary-
klubb, där hon var grundande medlem och Oenologiska 
sällskapet i Vasa där hon en tid satt med i styrelsen. 

Föreningsengagemanget visar ett av hennes ka-
raktersdrag: viljan att hjälpa andra. Kanske också hen-
nes ändrade yrkesval var ett uttryck för detta. Hennes 
akademiska bana inleddes med språkstudier och exa-
men i svenska och tyska från Göteborgs universitet. I 
början av 1970-talet utexaminerades som tandläkare 
från Umeå universitet. Efter en tid som tandläkare i Ny-
karleby bedrev hon tandläkarpraktik i centrum av Vasa 

från slutet av 1970-talet. Trots uppnådd pensionsålder var hon inte villig att bli pensio-
när!

Margarethas stora krets av vänner vittnar om att hon var en energisk och mycket 
generös människa. Hon var generös med tid och omsorg men också med gåvor och 
beröm. Hon hade en stark österbottnisk identitet och besatt en betydande boklig bild-
ning. Att resa var också ett av hennes stora intressen.

En av hennes många vänner Nils Erik Forsgård med rötter i Nykarleby skriver i sina 
minnesord över Margaretha Ivars i Vasabladet: ”Margaretha körde en sportig och sil-
vergrå bil, med en tung fot på gaspedalen. I bilen sjöng Marlene Dietrich om en kvinna 
och en kappsäck i Berlin. Det var inte en tillfällighet. Margaretha reste mycket, ville gär-
na resa. Hon talade om solnedgångar över Key West eller om sidentyger från Sri Lanka. 
I många år talade hon också om ett hus i den varma södern. Hon köpte det aldrig, men 
levde väl ändå där nånstans i drömmarna, tror jag.”

Medlemmar i föreningen Kvinnliga Akademiker i Vasa hedrar Margaretha Ivars 
minne.

Gun Jakobsson
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