66. VUOSIKERTA

JÄSENLEHTI

Hyvät Akateemiset Naiset,
KESÄ ON KÄÄNTYMÄSSÄ kohti loppuaan. Toivottavasti olette rentoutuneet ja ladanneet akkujanne. Itselläni koko alkukesä kului
töiden merkeissä, ja kolmen viikon kesälomanikin oli täynnä ohjelmaa, mutta koen silti pystyneeni palautumaan kesän aikana riittävästi. Tasapaino elämässä, valoisat kesäyöt, tietty määrä hyviä
rutiineja, hyvää ruokaa ja liikuntaa sekä merkitykselliset ihmissuhteet takaavat onnellisen elämän.
Onnellista elämää mietin paljonkin osallistuessani heinäkuun
lopussa Akateemisten Naisten maailmanjärjestön Graduate Women International, GWI:n 33. triennaaliin ja sen yhteydessä pidettyyn eurooppalaisen kattoärjestömme University Women Europe,
Uwen vuosikokoukseen Genevessä. Lauantaipäivänä GWI:n triennaalissa oli ohjelmassa seminaari ja työpajoja teemalla ”Peace
Through Education”. Konferenssipäivän aloitti omalla koskettavalla
puheenvuorollaan Zamaswazi Dlamini-Mandela, ihmisoikeusaktivisti ja Nelson Mandelan ja Winnie Madikizela-Mandelan tyttärentytär. Zamaswazi kertoi omasta ja perheensä elämästä Etelä-Afrikassa apartheidin aikana ja sen jälkeen. Vaikka hänen oma perheensä
kärsi paljon isoisän vankilassa olon aikana, hän tiesi kuitenkin olleensa hyvin etuoikeutettu moneen muuhun eteläafrikkalaiseen
verratuna, koska pystyi hankkimaan itselleen koulutuksen parhaissa mahdollisissa oppilaitoksissa. Hänen puhuessaan mietin kuinka
etuoikeutettu myös itse olin suomalaisessa koulumaailmassa, joka
käytännössä tarjosi minulle ilmaisen koulutuksen peruskoulusta yliopistoon. Onneksi osasin ja ymmärsin sitä hyödyntää.
Kuvauksen elämän toiselta puolelta sain kuulla myöhemmin
paneelikeskustelussa, kun Adiba Qasim kertoi elämästään. Adiba
on Irakista Isisin vainon aiheuttamaa kansanmurhaa paennut nuori jesidinainen. Hänen perheensä oli hyvin köyhä ja sen takia Adiba ei lapsena päässyt kouluun. Mutta oman sitkeytensä ansiosta
jatkuu seuraavalla sivulla

Puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
Kuva Tunnin Kuva Oulu
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Adiba opetteli itsenäisesti lukemaan ja kirjoittamaan ja opiskelee tällä hetkellä Geneven
yliopistossa. Opintojensa ohella hän toimii ihmisoikeusvaikuttajana ja freelancer-journalistina. Tätä sankaritarinaa seuratessa poistuin hetkeksi omasta pohjoissuomalaisesta
hyvinvointikuplastani, jossa kaikkien lasten
koulunkäynti ja jokasyksyiset uudet kengät,
reput, kynät ja penaalit ovat itsestäänselvyys.
On ravisuttavaa havaita, että vielä tänäkään
päivänä se ei ole totta kaikkialla maailmassa.
On hienoa olla mukana myös Akateemisten Naisten kansainvälisessä toiminnassa ja huomata miten Akateemiset Naiset
edesauttavat koulutuksen toteutumista myös
kehittyvissä maissa ja katastrofien keskellä.
Yksi saman paneelikeskustelun osallistujista oli Dr. Barbara Moser Mercer, joka on ollut
perustamassa InZone -hanketta, jonka avulla
pyritään viemään koulutusta kriisien keskelle, esimerkiksi pakoilaisleireille. Koulunkäynti, erityisesti tyttöjen koulunkäynti, on keino,

jonka avulla maailmasta oikeasti voidaan
tehdä parempi.
Oman järjestömme kansainvälistä toimintaa parhaimmillaan edustaa tietenkin kotoutumistyötä tekevät Auroras- ja Luetaan
yhdessä -verkostot, jotka molemmat myös
tarjoavat omalta osaltaan koulutusta ja apukeinoja arjessa selviämiseen.
Tänä vuonna meillä on myös kunnia järjestää Itämeren alueen Akateemisten Naisten seminaari 12. lokakuuta Tiedekeskus
Heurekassa Vantaalla. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee osallistumaan
tuohon seminaariin. Paikkoja on rajoitetusti,
joten mukaan kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian. Myös Liiton 97. vuosikokouksen (16.11.2019 Vantaalla) ilmoittautuminen
on avattu.
Toivon kaikille oikein aktiivista ja onnellista syksyä ja nähdään yhteisissä tapahtumissa!

Kirsi Jokikokko
kirsi.jokikokko(a)gmail.com
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VUOSIKOKOUSKUTSU
Kokouskutsu
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
16.11.2019 klo 9.00 - 16.00 Vantaan kaupungintalolla Tikkurilassa (Asematie 7, 01300 Vantaa).
Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 9.00 - 10.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat. Kokousaineisto lisätään Jäsensivuille (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 16. lokakuuta 2019.

Keskushallitus

Möteskallese
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls på lördagen den 16 november 2019 kl. 9.00 - 16.00 på Vanda Stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7, 01300 Vanda).
Granskning av fullmakter sker kl. 9.00 - 10.00 på mötesplatsen. På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf. Årsmötets dagordning och bilagor kommer att publiceras på webbsidan Jäsensivut (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) den 16 oktober 2019.

Centralstyrelsen
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VUOSIKOKOUSOHJELMA
Aika: lauantai 16.11.2019 klo 9.00 – 16.00
Paikka: Vantaan kaupungintalo, Asematie 7 (Tikkurila), 01300 Vantaa
Lauantai 16.11.2019
9.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus sekä aamukahvi
10.00 – 10.10 Tervetuliaispuhe: Vantaan Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja Raija Sollamo
10.10 – 10.40 Vantaan kaupungin tervehdys: Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
10.40 – 11.55 Tehdään yhdessä -projekti nyt: Opetusneuvos Marja-Liisa Toivanen, Vantaan Akateemiset Naiset ry.
10.55 – 11.00 Tauko
11.00 – 11.05 Alkupuheenvuoro: Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
11.05 – 12.30 Vuosikokous
12.30 – 14.00 Lounastauko
14.00 – 16.00 Vuosikokous jatkuu
16.00 - 18.00 Tauko
18.00 - 18.30 Tutustuminen Vantaan Pyhän Laurin kirkkoon (Kirkkotie 45, 01510 Vantaa) ja lyhyt
hartaushetki. Muistokynttilöiden sytytys poisnukkuneille yhdistysten jäsenille.
18.30 - 21.00 Illallinen Tikkurilan Vanhassa Pappilassa (Kirkkotie 45, 01510 Tikkurila, kirkon vieressä)
Sunnuntai 17.11.2019
Omaa ohjelmaa. Suosittelemme Heurekan Jättimäiset dinosaurukset-näyttelyä (avoinna su klo 1018) tai vierailua Tikkurilan kirjastossa (avoinna su 9-16).
MAKSUT
* Osallistumismaksu 30 euroa sisältää aamukahvin ja lounaan.
* Illallinen maksaa 40 euroa per henkilö. Jos haluat viiniä ruuan kanssa, sen hinta tulee lisäksi.
Osallistumismaksu tulee maksaa Vantaan Akateemiset Naiset ry:n tilille Nordeaan FI57 1487 3000
1001 35. Maksu on suoritettava 28.10.2019 mennessä. Viitenumero on 10126. Huomaathan, että
viitenumeron kanssa mahdollinen saateviestisi ei välity.
MATKAKORVAUKSET
Liitto korvaa jokaiselle jäsenyhdistykselleen yhden (1) virallisen vuosikokousedustajan matkaliput
tai omalla autolla kulkeville bensakulut. Matkakorvauksen välineriippumaton enimmäismäärä on 16
euroa per 100 km. Matkaliput kannattaa siksi hankkia ajoissa.
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ÅRSMÖTESPROGRAM
Tid: lördagen den 16 november 2019 kl. 9.00 - 16.00
Plats: Vandas stadshus, Stationsvägen 7 (Dickursby), 01300 Vanda
Lördag 16.11.2019
9.00 – 10.00 Registrering, fullmaktsgranskning och morgonkaffe
10.00 – 10.10 Inledning och välkommen, Ordförande Raija Sollamo, Vantaan Akateemiset
Naiset ry.
10.10 – 10.40 Vanda stads hälsning. Stadsdirektör Ritva Viljanen
10.40 – 10.55 Låt oss göra tillsammans -projektet. Undervisningsråd Marja-Liisa Toivanen,
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
10.55 – 11.00 Paus
11.00 – 11.05 Årsmötet börjar och öppnas av Förbundets ordförande Kirsi Jokikokko
11.05 – 12.30 Årsmöte
12.30 – 14.00 Lunchpaus
14.00 – 16.00 Årsmötet fortsätter
16.00 – 18.00 Paus
18.00 – 18.30 Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkovägen 45, 01510 Vanda. Andakt och tändning av
ljus till minnet av föreningarnas i senaste år avlidna medlemmar
18.30 – 21.00 Middag i Gamla Prästgården vid kyrkan, Kyrkovägen 45, 01510 Vanda
Söndag 17.11.2019
Eget program. Vi rekommenderar Dinosaurus-utställningen på Heureka eller besöket i Dickursby Bibliotek.
PRISLISTA
* Deltagande i årsmöte 30 € (inkl. morgonkaffe och lunch)
* Middag 40 €
BETALNING före den 28 oktober 2019 till Vantaan Akateemiset Naiset ry:s konto (Nordea)
FI57 1487 3000 1001 35. Referens är 10126.
RESEERSÄTTNING Förbundet ersätter resekostnaderna för en officiella representant per förening. Den högsta ersättningen är 16 euro per 100 km.
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Ilmoittautuminen vuosikokoukseen / Anmälning till årsmötet -> 28.10.2019
Ilmoittautua voi myös verkossa. Linkki löytyy verkkosivuiltamme.
1. HENKILÖTIEDOT
Sukunimi / Efternamn
_________________________________________________________________________
Etunimi / Förnamn
_________________________________________________________________________
Paikallisyhdistys /Lokalförening
_________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero / E-post eller telefon
_________________________________________________________________________
2. OSALLISTUMIS- JA MAKSUTIEDOT (X)
___Vuosikokous, hinta 30 € / Årsmöte, pris 30 €
___Kirkkovierailu / Kyrkobesök
___Illallinen, hinta 40 € / Middag, pris 40 €

3. LISÄTIEDOT
Ruoka-ainerajoitukset / Specialdiet
_________________________________________________________________________
4. MAKSUOHJEET
Osallistumismaksu tulee maksaa Vantaan Akateemiset Naiset ry:n tilille Nordeaan FI57 1487
3000 1001 35. Maksu on suoritettava 28.10.2019 mennessä. Viitenumero on 10126. Huomaathan, että viitenumeron kanssa mahdollinen saateviestisi ei välity. / Betalning av middag före
den 28 oktober 2019 till Vantaan Akateemiset Naiset ry:s konto FI57 1487 3000 1001 35. Referensen är 10126.
TÄMÄ LOMAKE PALAUTETAAN LIITON TOIMISTOON / IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILL:
Suomen Akateemisten Naisten Liitto / Temppelikatu 13, 00100 Helsinki. Verkkoilmoittautuminen onnistuu Liiton verkkosivuilla. / E-blankett finns på Forbundets webbsidan http://akateemisetnaiset.fi.
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HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

YTT Jaana Kuusipalo
OLEN YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTORI. Maisteriksi valmistuin sosiologiasta ja tohtoriksi valtio-opista. Väitöskirjani käsitteli naisten poliittista
edustusta 1900-luvun Suomessa. Tämä tutkimusaihe veti minut mukaan feministiseen liikkeeseen,
mutta myös akateemiselle uralle - tutkijaksi ja
opettajaksi. Tasa-arvon edistymiseen politiikassa olen vaikuttanut asiantuntijana sekä Suomessa että Euroopan Unionin puitteissa, mutta myös
median käyttämänä asiantuntijana.
Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallituksen jäsen olen ollut vuodesta 2017 ja sen kansainvälisen komitean jäsen vuodesta 2016. Toimin myös SANL:n Akateemiset naiset ja työn
murros – uutta teknologiaa ja osaamista -seminaarisarjaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana vuonna 2018. Tulin mukaan SANL:in toimintaan Tampereen Akateemiset Naiset ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.
Suomen Akateemisten Naisten Liitossa olen pyrkinyt nostamaan esiin sekä paikallisyhdistysten vahvaa roolia akateemisten naisten toiminnan kehittämisessä että Liiton panosta yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla erityisesti - sen omien tavoitteiden mukaisesti - akateemisen
koulutuksen ja työelämän tasa-arvon parantamiseksi.
Olen vaikuttanut akateemisten naisten monimuotoisesta toiminnasta tasa-arvon hyväksi
ja siitä intohimosta, millä paikallisyhdistysten sekä hallituksen ja toimikuntien aktiivit paneutuvat
ajamiinsa asioihin. Haluan tuoda oman osaamiseni ja innostukseni tähän yhteiseen hankkeeseen, jolla luodaan parempaa huomista myös tuleville sukupolville.
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HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

DI Jutta Peura
OLEN 39-VUOTIAS KALLIORAKENTAMISEN diplomi-insinööri ja olen valmistunut Teknillisestä Korkeakoulusta
vuonna 2008. Työurani on ollut monivaiheinen – aloitin työurani suunnittelija konsulttitoimistosta, josta siirryin tutkimus- ja kehitystehtäviin julkiselle sektorille.
Erikoistutkijana perehdyin erityisesti ydinjätteenloppusijoittamiseen liittyvään materiaalitutkimukseen. Tutkijan työn parhaita puolia on ollut se, että olen päässyt
osaksi mitä erikoisimpia hankkeita, mainittakoon vaikka
maanalaisen lumijäähdytyshanke ja Kehäradan glykolivuodon seurantaohjelma.
Seitsemän T&K-vuoden jälkeen päätin palata
infra-alan tehtäviin, mutta pian huomasin olevani jälleen
kehitystehtävissä – tällä kertaa geoenergiaa (maalämpökaivot, geotermiset lämpölaitokset)
edistämässä. Tämä työtehtävä kulkee edelleen mukanani, vaikka olen vaihtanut käytännössä alaa. Tällä hetkellä työskentelen Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa aluerakentamisen parissa.
Itse uskon elinikäiseen oppimiseen ja minulle uuden oppiminen tuo suurta iloa. Olen
opiskellut nuorimman lapseni syntymän jälkeen kauppatieteitä avoimessa yliopistossa ja nyt
syksyllä aloitin AaltoPro:ssa yhden lukuvuoden kestävän täydennyskoulutusjakson yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelusta. Uskon, että työelämä on muuttunut pysyvästi siten, että
jatkuvasta muutoksesta on tullut uusi normaali. Haluan olla omalla esimerkillä mukana näyttämässä, että muutos ei ole välttämättä pahasta vaan se voi olla antoisaa ja hauskaakin!
Olen ollut Vantaan Akateemisten Naisten jäsen jo useamman vuoden ajan, viimeiset
kolme vuotta hallituksen jäsen. Tällä hetkellä olen Vantaan Akateemisten Naisten hallituksen
sihteeri ja olen jäsenenä keskushallituksen nimeämässä Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston
hoitokunnassa. Olen ollut mukana myös järjestämässä molempia pääkaupunkiseudun Työn
murros -seminaareja.
Olen myös 10-, 6- ja 2-vuotiaiden lasten äiti, joka elää hurjaa ruuhkavuosiaikaa. Haluan
olla edistämässä sitä, että työuran ja tasapainoisen vanhemmuuden yhdistäminen on tulevaisuudessa paremmin mahdollista. Haluan kannustaa myös nuoria, ja miksei vanhempiakin naisia, tekniikan ja tutkimuksen pariin, sillä mielestäni naisilla olisi tällä sektorilla paljon
annettavaa.
Arkena vapaa-aikani vietän jäähallilla tai jalkapallokentän laidalla notkuen paitsi torstaisin, jolloin pelaan itse tennistä. Loma-aikoina perheemme karavaanailee ympäri Eurooppaa
uusia maita ja makuja ihmetellen.
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HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

HuK Elina Tuomarila
OLEN VARSINAIS-SUOMESSA PAIMIOSSA asuva
humanististen tieteiden kandidaatti. Olen elokuun
lapsi ja täytin juuri täydet 50 vuotta. Elämänmittainen oppiminen, uusien tiedonpolkujen avaaminen
ja uteliaisuus ovat läheinen osa maailmankuvaani. Teen parhaillaan maisterin tutkintoon liittyvää
pro gradu -tutkimusta maisemantutkimuksen oppiaineeseen Turun yliopistossa. Viimeaikaisiin opintoihini liittyy myös poliittisen historian, kehitysmaatutkimuksen ja antropologian opintoja Helsingin
yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Aikaisempaan koulutustaustaani liittyy tiedottamisen, organisaatioviestinnän sekä luonto- ja ympäristöalan opintoja.
Työhistoriaani kuuluu tuotanto- ja suunnittelutehtäviä taidealan organisaatioissa kuten
mm. Suomen elokuvasäätiö ja Turun Kaupunginteatteri. Viime vuodet olen työskennellyt toiminnanjohtajana ja projektikoordinaattorina vesiensuojelun ja kulttuuriympäristöjen parissa Varsinais-Suomessa.
Liityin Suomen Akateemisten Naisten Liiton Salon paikallisyhdistykseen loppuvuodesta
2017. Hakeuduin Liiton kansainvälisten asioiden komiteaan, jossa toimin toimikunnan sihteerinä vuonna 2018 ja edelleen sen aktiivisena jäsenenä vuonna 2019. Minut valittiin Salon Akateemisten Naisten hallitukseen vuoden 2019 alusta lähtien.
Olen myös Suomen YK-liiton Ystävät verkoston jäsen ja minulla oli ilo saada osallistua
YK-liiton mentorointiohjelmaan vuonna 2018. Vapaa-ajallani paitsi liikun ahkerasti luonnossa
marja- ja sieniharrastusten sekä liikunnallisten lajien parissa, hoidan myös kotipuutarhaa ja kesälampaita, nautin klassisesta musiikista ja toimitan kotiseutujuttuja tutkimuskohteeni Tenholan
paikallislehteen.
Sydäntäni lähellä on tehdä avointa, kuuntelevaa ja keskustelevaa yhteistyötä. Haluan olla
edistämässä Liiton toimintaa kunnioittaen sen perintöä, sukupolvien välistä yhteistyötä ja ymmärrystä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Koen tärkeäksi toimia aktiivisesti Liiton
nykyisissä yhteistyökumppanuuksissa ja rohkeasti edistää uusien yhteistyön muotojen syntymistä yhteistä kansallista toimintaamme kehittäen ja pohjoismaista, eurooppalaista yhteistyötä
vahvistaen.
Haluan olla yhdessä rakentamassa jäseniään kannustavaa ja kuuntelevaa, rohkeaa ja
eteenpäin katsovaa Suomen Akateemisten Naisten Liittoa. Liitto on vahva, elävä ja vaikutusvaltainen vain tekemällä aktiivisesti yhteistyötä yli tieteen ja erilaisten näkemysten rajojen ja luomalla uusiakin kumppanuuksia ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, maailmalle avoinna.

9

2/2019

HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT * HALLITUSEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

FM Armi Westin
OLEN
ESPOON - K AUNIAISTEN
AKATEEMISET NAISET RY:N puheenjohtaja, ja olen toiminut Liiton
hallituksessa nyt yhden kolmivuotiskauden. Haen hallitukseen jatkokaudelle ja samalla Liiton seuraavaksi II varapuheenjohtajaksi,
koska haluan jatkaa Liiton kehittämistyössä ja Auroras-kotoutumishankkeen ohjausryhmässä. On
hyvin tärkeää, että saamme uussuomalaiset koulutetut naiset mukaan yhteiskuntamme aktiivisiksi jäseniksi.
Yhdistystoiminta on minulle aina ollut tapa verkottua, oppia uutta, saada kontakteja ja
vaikuttaa tärkeiksi kokemieni asioiden puolesta. Lapsesta asti naisen asema ja sen kohentaminen on ollut ajattelussani pinnalla ja työllä sekä esimerkillä olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen. Tarvetta näen edelleenkin ja myös potentiaalia.
Olen koulutukseltani filosofian maisteri, valmistunut Oulun yliopistosta pääaineenani matematiikka. Jo opiskelujen loppupuolella yliopiston assistenttina toimiessani aloin siirtyä tietojenkäsittelyn pariin. Sain aloittaa Nokialla silloisten suurtietokoneiden alueella, siirtyä Yhdyspankin reaaliaikajärjestelmien käyttöönottoon, kokea ydinvoimayhtiön tietotekniikan ja
tietoturvallisuuden monimuotoisen rakentamisen sekä oppia myös irrottautumisen emoyhtiöstä yhtiöittämisen kautta. Olen toiminut IT-alan johtotehtävissä 1980-luvun puolivälistä lähtien,
ja eläköidyttyäni perustin oman toiminimen. jonka puitteissa olen tehnyt mentorointia. Pidän
itseäni edelleen ammatillisesti ajan tasalla osallistumalla erilaisiin alani yhdistyksiin, tapahtumiin ja seminaareihin.
Matinkylän seniorit ry:n sihteerinä olen nyt toisella nelivuotiskaudella. Aikaisemmin olen
toiminut myös Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (HETKY) johtokunnan puheenjohtajana
sekä Digitalkäyttäjäyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana. Molempiin puheenjohtajuuksiin kuului jäsenlehden toimitusvastuu.
Mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat politiikka ja talous, joita seuraan päivittäin. Digitalisaatio tietysti kiinnostaa. Pidän itseni vireänä liikunnalla. Henkinen vireys nojautuu runsaaseen lukemiseen, mediaseurantaan ja musiikin kuunteluun. Minulla on kolme aikuista lasta ja kolme
lastenlasta.
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CIRRIN PALSTA

töksenteon paikkoja. Vaatiminen on jo vahva
ilmaisu. Se kertoo asenteesta, että on oikeutettua tulla kuulluksi ja olla mukana päätöksenteossa. Vaatiminen kertoo myös asiantuntemuksesta ja halusta tehdä työtä tavoitteen
eteen. On astuttu vallan varjoista sen näyttämölle.
Kun haluamme vaikuttaa, sanoilla on
merkitystä. Ei riitä, että jakaa tietoa, on oltava
mukana luomassa sitä. Ei riitä, että toivoo, on
oltava hyvä sisältö, perustelut ja keinoja saada muutosta eteenpäin. Ja jos oma asiantuntemus ei riitä, tarvitaan yhdessä mietittyjä
sanoja ja lauseita eri tilanteisiin, jotta keskustelussa pääsee eteenpäin. Joskus tarvitaan
myös kovaa ääntä, aina sitkeyttä ja tahtoa
toimia.
Akateemisilla Naisilla on monta vaikuttamisen paikkaa. Paikallisyhdistysten toiminnan lisäksi olemme mukana kehittämässä tasa-arvoisempaa maailmaa sekä Suomessa
että kansainvälisesti. Yhteinen vaikuttamisen
paikkamme on 12. lokakuuta Tiedekeskus
Heurekassa, kun Graduate Women’s Baltic Sea Conference kokoaa yhteen Itämeren
alueen naiset hakemaan yhdessä ratkaisuja
segregaation purkamiseksi ja tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi. Samalla pohditaan,
miten naiset ja naisjärjestöt voivat vaikuttaa
ilmastonmuutokseen ja Itämeren suojeluun.
Yhdistämällä tasa-arvotyön ja luonnonsuojelun ammattilaiset ja naiset eri maista saamme aikaan tekoja, jotka kestävät.
Naisissa on voima, jota tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Konferenssi on
yksi paikka saada tietoa, näkemyksiä ja mahdollisuus vaikuttaa. Tekojen ohella saat sanoja, joilla voit viedä muutosta eteenpäin.
Vaikutetaan yhdessä paremman maailman
rakentamiseksi.

TOIVOA, TAVOITELLA, EDELLYTTÄÄ, VAATIA.
Onko sillä merkitystä, mitä sanaa käyttää?
Vastaus voisi helposti olla ei, sillä sanathan
tarkoittavat käytännössä melkein samaa. Jotkut ovat vain kohteliaampi tapa ilmaista sama
asia.
Mutta onko sittenkään kyse vain sävyeroista? Kielitoimiston sanakirjan mukaan toivoa tarkoittaa sitä, että haluaa hartaasti ja
odottaa jotakin tapahtuvaksi, tavoitella taas,
että yrittää saavuttaa, havitella jotakin. Edellyttää sen sijaan viittaa siihen, että pitää jotakin jonkun edellytyksenä tai ehtona, asianmukaisena ja itsestään selvänä. Kun käyttää
sanaa vaatia, ilmaisee tahtovansa ehdottomasti, että jokin on välttämätöntä ja tarpeellista, ilman sitä ei pärjää.
Miksi näillä sanoilla on merkitystä? Akateemisten Naisten Liiton johtolauseena voi
pitää historiateoksessa (Maritta Pohls, 2013)
mainittua Naiset tahtovat paremman maailman. On haluttu lisätä yleissivistystä ja vaikuttaa lähiympäristön lisäksi suomalaiseen
yhteiskuntaan ja koko maailmaan. Ja kun haluaa vaikuttaa, sivustaseuraaminen ei riitä.
Muutos syntyy sanoista ja teoista. Toivominen on ääneen sanomista, mutta usein
sivustaseuraajan paikalta. Tavoitteleminen
kertoo jo päämäärätietoisuudesta ja toiminnan suuntaamisesta. Edellyttäminen nostaa
edellyttäjän esille, lähelle toimijuutta ja pää-

CIR Sari Kuusela
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Sari Kuusela (sari.kuusela(a)nodus.fi ) on yhteiskuntatieteiden tohtori, KL ja tietokirjailija Espoosta, jonka työkokemus ulottuu liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisesta osaamisen kehittämiseen
ja muutosten toteuttamiseen. Hän aloitti Akateemisten Naisten keskushallituksen jäsenenä ja
kansainvälisten asioiden CIRrinä (Coordinator of International Relations) tämän vuoden alusta.
Sari pitää yhteiskunnallista vaikuttamista tärkeänä, erilaisia ihmisiä ja kulttuureja rikkautena ja on
kiinnostunut kaikesta siitä, mitä ihmisten välillä ja vallan näyttämöillä tapahtuu. Uusia blogeja voi
lukea viikoittain www.solmukohtia.fi.
Liiton kansainvälisen strategian keskiössä ovat korkeakoulutetut naiset ja opiskelevat tytöt sekä
heidän oikeutensa. Toiminnan kärki kohdistuu kumppanuuksien kautta naisiin ja tyttöihin maissa,
joissa koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa on edelleen suuria ongelmia. Vaikuttamistyössä
keskitytään 2. ja 3. asteen koulutukseen, ja yhteistyötä tehdään myös peruskoulutusta edistävien
järjestöjen kanssa. Suomessa panostetaan maahanmuuttajanaisten kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseen.
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Kaipaatko uusia ystäviä? Haluatko oppia uusia
taitoja? Haluatko muuttaa maailmaa?
Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö tekee onnelliseksi. Anna itsellesi hyvän mielen syksy ja tule
mukaan Akateemisten Naisten toimintaan!
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja kotoutumistyötä tekevät Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostomme esittäytyvät vapaaehtoistoiminnan messuilla, jotka järjestetään lauantaina 21.9.2019
klo 12-16 Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki). Tule tutustumaan!
Auroras-verkostomme järjestää suomenkielistä, työelämäaiheista yksilö- ja ryhmämentorointia
eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ryhmiä on toiminnassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Vaasassa. Syksyn Auroras-ryhmiin otetaan edelleen osallistujia. Tervetuloa! Lue lisää: www.auroras.
fi tai kysy lisää Tanjalta: tanja.aakko(a)auroras.fi.
Luetaan yhdessä -verkostomme tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen tai ruotsin
kielen opetusta maahanmuuttajille eri puolilla Suomea. Verkosto etsii nyt uusia vapaaehtoisia
erityisesti seuraavilla paikkakunnilla: Espoo (Espoonlahti), Helsinki (Oodi), Lappeenranta (Sammonlahti), Lempäälä, Nummela, Tampere, Vaasa ja Vantaa (Tikkurila). Et tarvitse aikaisempaa
kokemusta. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: www.luetaanyhdessa.fi ja sanna.laukkanen(a)luetaanyhdessa.fi.
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Espoo-Kauniainen

fungerar Margaretha Wildtgrube. Närmare information om konferenslokal och deltagaranmälan ges i slutet av september.
Tors 28.11. Föreningens årsmöte torsdagen
den 28.11. kl. 18. Programträff kl. 19. Gäst
Mariann Holmberg som talar om ”Vårt avfall
– ett problem eller resurs?”
Mån 9.12. Månadsträff i form av gemensam
lunch i Stadshusets restaurang måndagen
den 9.12. Bord reserverat från kl. 13.
Platsen för alla månadsträffar (utom decemberträffen!) är Folkhälsans hus, Majblomman, Standertskjöldska salen, Sanitärgatan
4-6, 00300 Helsingfors
Litteraturcirkel
Administrerad av Gun Ahlfors, e-post
ahlforsgun(at)gmail.com.
Fre 30.8. kl. 13 Värdinna Gunn Eriksson.
Diskussion kring ”Flauberts papegoja av Julian Barnes
Ons 25.9. kl. 13 Värdinna Helena Gyllenberg. Diskussion kring ”Factfulness – tio knep
som hjälper dig att förstå världen” av Hans
Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.
Mån 21.10. kl. 13 Värdinna Agneta Enqvist.
Diskussion kring ”Konturer” av Rachel Cusk.
Tis 19.11. kl. 13. Värdinna Christina Lindell.
Diskussion kring ”Jag for ner till bror” av Karin Smirnoff.
Ons 11.12. kl. 13 Värdinna Christina Korkman. Diskussion kring ”Othello” av William
Shakespeare.
Aspasia-grupp
Administrerad av Eva Railo och Maj-Britt
Grönholm. Mötena hålls på G18, rum 101.
Tis 8.10. kl. 14. Diskussion kring falska nyheter, högernationalistisk propaganda och behovet av mediekunskap
Tors 21.11. kl. 14. Ämnet för diskussionen
presenteras senare.

Ti 10.9. Kirjapiiri kokoontuu klo 17.00 Ison
Omenan ravintola Retrossa.
Ke 11.9. Leidilounas klo 12.30 ravintola Haukivuoren Paviljonki. Ilmoittautumiset Liisa
Hallikaiselle joko puh. 050 302 1886 tai liisa.
hallikainen(a)kotikone.fi 9.9. mennessä.
To 26.9. Pääkaupunkiseudun yhdistysten organisoima Työn murros ja hoivatyön tulevaisuus -seminaari klo 14.30-17.45. HUOM. Ilmoittautuminen viimeistään 20.9. Ohjeet
löytyvät verkkosivuiltamme.
La 12.10 Liiton Itämeri-seminaari. Tiedekeskus Heureka.
Yhdistyksemme jäsenet voivat ilmoittautua
mukaan myös Vantaan Akateemisten Naisten tapahtumiin!
Lisätietoja verkko- ja Facebook-sivuillamme.

Heinola
Ohjelmatiedot valmistuvat pian ja ne ilmoitetaan sähköpostitse ja Facebook-sivullamme.

Helsingfors
Månadsmöte
Tors 26.9. kl. 18. Gäst Katarina Pettersson,
socialpsykolog, Hon talar om att forska i högerpopulistisk propaganda och politisk hatretorik i sociala medier.
Ons den 23.10. kl. 18. Gäst Lia Markelin som
talar om ”Samepolitiken i Finland”.
Mån 11.11. Seminarium on omvälvningar i arbetslivet. Arrangör är Kvinnliga akademiker i
Helsingfors r.f.. Seminariet fokuserar på aktuella förändringar i yrkeslivet, datoriseringen,
digitaliseringen och robotiseringen och hur
den tekniska utvecklingen påverkar arbetsklimatet. Föreläsare är Henrika Franck, Cristina
Andersson, Linus Nyman och som moderator
14
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To 26.9. klo 14.30 – 17.45 Työn murros ja
muuttuva hoivatyö -seminaari. Paikka: Helsingin kaupungintalo, aulan tapahtumatori.
Alan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja paneelikeskustelu. Pääpuhujana filosofi, valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila. Ilmoittauduthan 20.9. mennessä.
To 26.9. klo 18.15 Uusien jäsenten ilta. Paikka: Robert’s Coffee Jugendissa, Pohjoisesplanadi 19. Tervetuloa mukaan - viihdy, verkostoidu ja vaikuta!
Ke 23.10. Tutustumme Aalto yliopiston Otaniemen kampukseen
Marraskuussa järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
Joulukuussa ohjelmassa Ylioppilaskunnan
laulajien perinteinen joulukonsertti.
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyksen
verkkosivuilta ja Facebookista.

Språkcafe
Samarbetet med Luckan kring språkcaféet
fortsätter under hösten med Marianne v. Knorring som kontaktperson och administratör:
marianne.vonknorring(at)welho.com. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17- 18.30
i Luckan och den första träffen är den 17.9.
Läxhjälp
Samarbetet med Arbis gällande läxhjälpen
för invandrareleverna fortsätter under ledning
av Arbis lärare Annette Jansson och tjänstvilliga akkor.
För mer information, besök föreningens
webbsida eller Facebook-sida.

Helsinki
Ke 11.9. klo 17-20 Sukupolvet kohtaavat -yhteistyöprojektin kick-off. Paikka: Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A,
Helsinki. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
helsinginakateemisetnaiset(a)gmail.com tai
Satu Keiski-Toni puh. 040 505 1860 tai maria.lindroos(a)maria-akatemia.fi.

Huittinen
Ke 4.9. klo 17.30 jäsenilta, Huittisten Wanha Pappila.
15
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Pe 13.9. klo 17.30 lukupiiri, SMK.
Ke 2.10. klo 18, jäsenilta, Huittisten Wanha Pappila.
Pe 25.10. Korkeakoulutetut naiset ja työn
murros: Uutta teknologiaa ja osaamista -seminaari Tampereella. Aika: kello 13-16.30.
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Auditorio
(Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere). Ilmoittautuminen aukeaa 15.9. Seminaari kuuluu Liiton valtakunnalliseen seminaarisarjaan, ja seminaarin järjestävät Huittisten
Seudun Akateemiset Naiset ry. ja Tampereen
Akateemiset Naiset ry.
Ke 6.11. klo 18 , jäsenilta, vuosikokous, Huittisten Wanha Pappila.
Ke 11.12. klo 17.30 jäsenilta joululaulujen
merkeissä, Huittisten Wanha Pappila.
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyksemme jäsenkirjeestä ja Facebookista.
Tervetuloa mukaan!

To 24.10 klo 17.30 Monimuotoinen Suomi Maahanmuuton eri näkökulmia. Paikkana
pääkirjasto.
La 9.11. Kulttuuritapahtuma: Teatteri Lailamusikaali. Avec-tilaisuus.
Joulukuussa vietämme pikkujoulua. Paikka
ja ajankohta avoin. Esitä paikkatoiveita puheenjohtajalle.
Lisätietoja toiminnastamme saat Facebookista.

Kouvola
Kouvolan paikallisyhdistys perustettiin
19.8.2019. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta antaa lisätietoja yhdistyksen puheenjohtaja, TtT Jutta Hartikainen (hartikainenjutta(a)
gmail.com).

Lahti

Hyvinkää

Pe 20.9. klo 16 – 18 Sieniretki tai sieniluento, oppaana sienimartta Ulla Kaikkonen. Tapaaminen Kirjaston, Kirkkokatu 31, pääoven
edessä.
Ke 2.10. klo 12.30 Lounaskokous. Leena
Hyttinen kertoo Hollannin matkasta ja vapaaehtoisesta kielenopetuksesta siellä. Paikka:
Ekokahvila Mea Manna, Hollolankatu 1.
Ma 14.10. klo 17.30 Yhdistyksen vuosikokous sekä Nordenskjöld-esitelmä, jonka pitää
FT Seija Niemi. Paikka: Kansanopisto, Sammonkatu 8 H, 3. krs.
Ma 18.11. klo 17.30 Marja Ahola Lamk, Kokoma-hankkeen ja tilojen esittely
Paikka: Lamk Mukkulankatu19 A tila D223.
Ma 16.12. Retki Saaren Kartanon Joulumaahan Mäntsälään.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta saat
verkkosivuiltamme ja Facebookista.

Ke 4.9. Vierailu Palopurolle Knehtilän tilalle:
Biokaasu maataloudessa
Pe 4.10. Yhdistyksemme 40-v juhla ravintola
Harlekiinissa, juhlapuhujana kuntaliiton toim.
johtaja Minna Karhunen
Ma 4.11. Yhdistyksen vuosikokous. Esitelmöitsijänä lääkäri Susanna Satuli-Autere, aiheena Diabetes.
Ti 3.12. Tutustuminen Hyvinkäällä Sylvian
teesalonkiin.
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyksemme sihteeriltä sekä jäsenkirjeestämme.

Kajaani
Ti 24.9. klo 17.30 Tutustuminen sähköyhtiö
Loisteen toimintaan (Ahontie 1, Kajaani). Jäsenistölle tulee tarkempaa tietoa illasta.
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Lappeenranta

Ohjelmatietomme ilmoitetaan kuukausittain
julkisessa Facebook-ryhmässämme. Tervetuloa mukaan!

Ti 20.8. tutustuminen Pumppuhuoneeseen
klo 18. Osallistumismaksu 15 €/henkilö.
Pe 6.9. klo 15 lähdetään kimppakyydein retkelle Hämmänauteen suolle. Kokoonnutaan
Lyseon edessä olevalle parkkipaikalle. Varustus sään mukaan. Jonkin verran on kävelyä, mutta ei vaikeassa maastossa. Mahdollisuus makkaranpaistoon ym. laavulla.
To 19.9. Lounastapaaminen Lalossa klo 13.
Ti 8.10 klo 18 Emmi Juutilainen kertoo kotoutumistyötä tekevän Auroras -verkoston toiminnasta Kyllikki Ohelan kotona Kimpisenkatu 12.
To 7.11. klo 19 Lappeenrannan Kaupunginteatterissa musikaali Cabaret. Marketta Holopaisen nimellä varatut liput on lunastettava
Kaupungintalon Winkki-pisteestä kuukautta
aikaisemmin.
Ti 12.11. klo 18 kuulonhuolto-ilta. Vieraana
Kuulo-Tieto -yhtiöstä Ritva-Helena Vesa ja
Marita Papinniemi. Paikka on vielä avoin.
Loka-, marras- ja joulukuun lounaista sovitaan aina edellisessä tapaamisessa ja pikkujoulun vietosta päätetään myöhemmin.
Lisätietoja toiminnastamme löydät Facebook-sivultamme.

Oulu
UUTTA Perustamme OAN:n oman kirjallisuuspiirin. Ilmoittaudu kirjallisuuspiirin jäseneksi oan.info(a)gmail.com. Tavoitteena on,
että kirjallisuuspiiri kokoontuu kaksi kertaa
syyskauden ja kaksi kertaa kevätkauden aikana. Voit jo nyt ehdottaa luettavia kirjoja tai
muita ideoita kirjallisuuspiirin toiminnalle.
To 15.8. Taiteiden yö. Tervetuloa mukaan,
aloitamme klo 17:00 Pop Up Samppanja
Baarissa Puistolassa.
To 29.8. klo 17.30 XLIlona -vaateliikkeen
asiakasilta.
Ke 11.9. klo 11.30 Lounasleidit Cafe Liljassa
(Harjapäänkatu 33, Etu-Lyötty, Oulu).
Ti 24.9. Hyvinvointitapahtuma OURA: Esitelmä unesta ja palautumisesta sekä OURAsormuksen toiminnasta. Sovittu alustavasti,
vahvistetaan myöhemmin.
9.–10.10. Valtakunnalliset tasa-arvopäivät.
Lasaretti, Oulu. Ilmoittautuminen THL:n verkkosivuilta.
Ti 15.10. klo 18.00 jäsenilta. Paikka: Aleksinkulma. Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
kertoo New Yorkin CSW63-matkastaan ja Liiton kuulumisia.
Ke 16.10. klo 11.30 Lounasleidit ravintola
Katmandussa (Pakkahuoneenkatu 8, Oulu).
Ti 5.11. klo 18.00 Yhdistyksen sääntömäärinen vuosikokous. Paikka: Aleksinkulma,
Oulu. Esitelmä aiheesta Ravinto ja terveys.
Esitelmän pitäjä ilmoitetaan myöhemmin.
Ke 13.11. klo 11.30 Lounasleidit ravintola Oskarin Kellarissa (Uusikatu 26, Oulu).
Ke 11.12. klo 11.30 Lounasleidit ravintola
Nallikarissa (huomaa, että paikka voi vielä
vaihtua).

Meri-Lappi (Kemi)
Syyskuussa perehdymme tutkimukseen työttöjen hyvinvoinnista Pohjois-Suomessa.
Lokakuussa järjestämme yritysvierailun Metsä Group Kemin tehtaille.
Marraskuussa järjestämme yhdistyksemme
vuosikokouksen. Vuosikokousesitelmän aiheena on ratkaisukeskeisyys, puhujana psykologi.
Joulukuussa vietämme pikkujoulua ja naisten
iltaa.
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Lisätietoja toiminnastamme löydät Facebookja verkkosivultamme.

Pori
Syyskauden ohjelma valmistuu pian ja ne ilmoitetaan jäsenillemme sähköpostitse. Lisätietoja toiminnastamme saat myös Facebookista ja verkkosivuiltamme.

Rauma
To 5.9. klo 17.30 Yrittäjien päivänä Merimäellä (Suojantie 2) yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö kertoo ”Miten OKL edistää nuorten
yrittäjyyttä digitaloudessa?”.
Ke 2.10. klo 17.30 Merimäellä (Suojantie 2)
Kinga Bodor kertoo maahanmuuttajien kotouttamisesta Raumalla. Ilmoittautumiset Kingalle 30.9. mennessä bodorkinga90(a)gmail.com
tai puh. 045 218 1612.
To 14.11. alkaen klo 17.30 pidämme vuosikokouksen ja vietämme perinteistä Kirjallista pikkujoulua Vesitornin kabinetissa. 20 eur
per hlö. Sisältää glögin, alkupalan, pääruoan ja jälkiruokakahvin. Yhdistys maksaa osan
kustannuksista. Aloitamme glögillä ja juomme
jouluiset kahvit vuosikokouksen jälkeen ennen
Annelin kirjaesittelyä. Ilmoittautumiset Annelille ma 11.11. mennessä anneli.naatanen(a)
gmail.com tai puh. 044 238 9762.
Lisätietoja löydät Facebook-sivultamme.

Salo
Elokuussa 30.8. olimme jo Petun kartanoretkellä ja osallistujia oli mukavat 17.
Ti 24.9. lounaskokous ja esitelmä. Tiedot tarkentuvat.
Ke 9.10 lähdemme Turkuun Kvinnliga Akademiker i Åboland rf:n kutsumana. Tiedot tarkentuvat.
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Marraskuussa vuosikokous. Tiedot tarkentuvat.
Joulukuussa glögi-ilta.
Lisätietoja Facebook-sivultamme!

Tampere
Syyskuussa vierailemme Fluente Kumppanit Oy:ssä (Biokatu 6L, Finnmedi1, Tampere). Vierailun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Pe 25.10. Korkeakoulutetut naiset ja työn
murros: Uutta teknologiaa ja osaamista -seminaari Tampereella. Aika: kello 13-16.30.
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Auditorio
(Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere). Ilmoittautuminen aukeaa 15.9.
Seminaari kuuluu Liiton valtakunnalliseen
seminaarisarjaan, ja seminaarin järjestävät
Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry. ja
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
Pe 25.10. Tampereen Akateemiset Naiset
ry. 70 vuotta. 25.10. Iltajuhla kello 19 alkaen. Galleria Bertel, Työväenmuseo Werstaan juhlatila, Väinö Linnan aukoa 8, Tampere.
Ti 26.11. Yhdistysvierailu Museokeskus
Vapriikkiin, Alaverstaanraitti 4, Tampere. Vierailulla tutustutaan Teatterikaupunki
-näyttelyyn sekä hippimusikaali HAIRin ja
Tampereen Popteatterin maailmaan.
Ti 17.12. Yhdistyksen pikkujoulu kello 18
alkaen. Ravintola Henriks, Satamakatu 4,
Tampere.
Lisätietoja löydät Facebook- ja verkkosivuiltamme.

Turku
Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden
kolmantena tiistaina klo 12.30 Ravintola
Tårgetissa, Linnankatu 3 A. Kerhon vetäjinä
toimivat Marja Ulmala ja Leeni Norrvik.
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17.9. Lounais-Suomen maistraatin henkikirjoittaja Juhani Naumanen puhuu aiheesta: Eräitä
huomioita edunvalvontavaltuutuksen toimivuudesta.
15.10. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja professori Markku Jokisipilä puhuu aiheesta: Brexit?
19.11. Turun Seudun Osuuspankin palvelujohtaja Lauri Tammenniemi puhuu aiheesta: EU:n
pankkipalveludirektiivin vaikutukset pankkipalveluihin
17.12. Turun kaupunginteatterin dramaturgi
Satu Rasila kertoo kaupunginteatterin kevätohjelmistosta.
Kuukausitapaamiset järjestetään pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina:
10.9. klo 18.00 Yhdistyskummin vierailu: Helsingin yhdistyksen pj. Leea Paija Helsingistä.
Ilm. turun.akat@gmail.com / Ulla- Maija Rossi.
Samalla tutustuminen Medisiina D:hen, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku.
8.10. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous.
12.11. klo 16.00 Vierailu Turun Linnaan. Muutama sananen naisista -näyttely, opastettu kierros
10.12. Jouluinen tapaaminen.
Lisätietoja jäsenkirjeessä, Facebookissa ja
verkkosivuillamme!

Vantaa
Ti 17.9. klo 19 teatteri-ilta. Yuval Noah Hararin
menestysteokseen Sapiens. Ihmisen lyhyt historia (2011) perustuva näytelmä Sapiens Kansallisteatterssa. Teatteriliput on myyty, mutta jonoon voi ilmoittautua jonoon Raijalle.
Pe 20.9. klo 13 lounas Sapuskassa ja vierailu Myyrmäen Arts Taidemuseossa klo 14. Laila
Pullisen näyttely ja hänen poikansa Jean Ramsay tulee esittelemään meille näyttelyä. Sapuska on Myyrmäen asemalla terveysaseman
aseman puoleisessa päädyssä ja Arts taas
Myyrmäen asemalla radan toisella puolella.
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dyssä ja Arts taas Myyrmäen asemalla radan
toisella puolella.
To 26.9. klo 14.30-17.45 Pk-seudun yhdistystem yhteinen Työn murros ja hoivatyön
tulevaisuus -seminaari Helsingin kaupungintalolla. Ilm. 20.9. mennessä. Lisätietoja verkkosivuillamme.
Ti 22.10. klo 18-20 yhdistyksen vuosikokous
Vaskivuoren lukiossa Myyrmäessä (Virtatie
4). FT Maiju Strömmer luennoi aiheesta ”Miten työssä oppisi parhaiten suomea. Näkökulmia kielen oppimisen tutkimuksesta.” Kahvitarjoilu alkaen 17.45.
La 16.11. Liiton vuosikokous klo 10-16 Vantaan kaupungintalolla Tikkurilassa.Tutustuminen Vantaan Pyhän Laurin kirkkoon klo
18.00. Pieni hartaushetki ja kynttilöiden sytytys viime vuosina kuolleiden jäsenten muistoksi. Illallinen Vanhassa pappilassa klo
18.30. Liiton vuosikokouksen järjestäjänä on
tänä vuonna Vantaan yhdistys. Paikalle toivotaan runsaasti oman yhdistyksen jäseniä.
Lisätietoja löydät Facebook- ja verkkosivuiltamme.

Åboland
Tis 17.9. Lisa Grans, universitetslärare i folkrätt, ÅA: Förebyggande av hedersrelaterat våld från ett människorättsperspektiv kl.
18.30 i Åbo Akademis huvudbyggnad, kafferummet.
Ons 9.10. Återbesök av Salon Akateemiset
Naiset. På Bore, mera info senare.
Tis 19.11. Ruth Illman, docent, TD och
FD:Musik och religiös förändring: exempel
från dagens judiska London kl. 18.30 i Åbo
Akademis huvudbyggnad, kafferummet.
Ons 18.12. Valmöte kl. 18.30 i kafferummet
i Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3. På mötet behandlas stadgeenliga
ärenden. Efter mötet julfest.
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