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Hyvät Akateemiset Naiset,
EDELLISEN MINERVAN ILMESTYMISEN jälkeen maailma on muuttunut hyvin erilaiseksi. Koronan leviäminen pandemiaksi eri puolilla maailmaa pysäytti ja muutti meidän jokaisen elämää. Jouduimme kevään aikana opettelemaan etätyöskentelyä ja etäopetusta.
Sosiaalinen kanssakäyminen älylaitteiden avulla ei enää ollutkaan
vain nuorison suosima huono tapa, vaan suorastaan suositeltavaa
kaikenikäisille, kun jouduimme luopumaan fyysisistä kontakteista.
Moni ihminen joutui eristäytymään, korona aiheutti paljon surua ja
yksinäisyyttä, ja pahimmillaan osalle sairaus on ollut kohtalokas.
Myös kansalaisjärjestöjen toiminta muuttui radikaalisti mukaan lukien myös meidän Akateemisten Naisten toiminta. Eräs iso
pettymys oli tietysti jo perinteeksi muodostuneen YK:n CSW-kokouksen ja sen yhteydessä järjestettävän kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaarimme peruuntuminen koronan takia. Seminaaria oli
valmistelu aiempien vuosien tapaan yhdessä neljän muun naisjärjestön kanssa. Työryhmää veti kansainvälisten asioiden koordinaattorimme Sari Kuusela. Tällä hetkellä on vielä epäselvää,
pääsemmekö ensi keväänä uutta seminaaria järjestämään. Joka
tapauksessa työryhmän vetovastuun ovat seuraavaksi luvanneet
ottaa hoitaakseen Jutta Hartikainen Kouvolasta ja Anne Turunen
Helsingistä. Kiitän Saria kahden edellisen vuoden työryhmätyöstä.
Minulla oli mahdollisuus osallistua edellisvuoden seminaariin, ja se
on jäänyt muistoihini todella hienona tapahtumana.
Korona on saanut aikaan myös hyviä asioita. Monen muun
järjestön tavoin otimme digiloikkia Liiton toiminnassa aloittaessamme säännölliset tapaamiset verkossa huhtikuussa. Myös monet
paikallisyhdistykset siirsivät kuukausitapaamisiaan kevään aikana
verkkoon. Tällä hetkellä korona ei täysin estä tapahtuminen järjestämistä kasvokkain, kunhan osallistujien turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Seuraamme koronatilannetta ja siihen
jatkuu seuraavalla sivulla

Puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
Kuva Tunnin Kuva Oulu
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liittyviä viranomaisten suosituksia edelleen
tarkasti ja jatkamme edelleen myös verkkotapahtumiamme. Näistä lisätietoja löydät muun
muassa Liiton Facebook-ryhmästä ja Liiton
nettisivuilla.
Erityisen iloinen olen siitä, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta olemme
pystyneet viemään eteenpäin tavoitettamme
luoda tämän vuoden aikana järjestöllemme
uusi strategia seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Strategia- ja vaikuttamistyöryhmä kokousti
kevään aikana pääosin verkon välityksellä ja
monipuolisten keskusteluiden lopputuloksena meillä oli kesän alussa valmiina luonnos
lähetettäväksi paikallisyhdistyksille. Saimme
kesäkuisessa verkkokokouksessa paljon todella hyviä kommentteja paikallisyhdistyksiltä. Oli ihana huomata, että te Akateemiset
Naiset olette aktiivisia toimimaan ja kommentoimaan. Tätä kirjottaessani olemme juuri pitäneet toisen yhteiskokouksen paikallisyhdistysten puheenjohtajien kanssa ja uskon, että
strategiadokumentti saadaan nyt viimeisteltyä lopulliseen muotoonsa käsiteltäväksi
ja hyväksyttäväksi marraskuun vuosikokouksessamme. Iso kiitos alkuperäiselle strategiatyöryhmälle luonnosdokumentin työstämisestä. Haluan kiittää myös kaikkia teitä
paikallisyhdistysten edustajia arvokkaasta
palautteestanne ja uusista ideoistanne strategian loppuunsaattamisessa. Minä uskon
yhdessä tekemisen voimaan ja tämä prosessi on ollut hieno osoitus siitä.
Myös tasa-arvotyötä tehdään yhdessä.
Maamme hallituksen tavoitteena on nostaa
Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Kuten Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotossa todetaan,
ilman eri naisjärjestöjen tekemää moninaista
tasa-arvotyötä se ei kuitenkaan onnistu. Akateemiset Naiset haluavat jatkaa tätä yhteistä
tasa-arvotyötä edelleen myös Naisjärjestöjen

Keskusliitossa. Edustajamme Keskusliiton
hallituksessa on viimeiset kuusi vuotta ollut Satu Keiski-Toni Helsingin Akateemisista
Naisista. Haluan kiittää myös Satua hänen
ansiokkaasta ja eri yhteistyökumppaneiden
suuresti arvostamasta hallitustyöskentelystä.
Olisi hienoa, jos tämä työ saisi jatkoa ja siksi
olenkin hyvin iloinen liittomme keskushallituksen päätöksestä, jossa nimesimme Akateemisten Naisten ehdokkaaksi Naisjärjestöjen
Keskusliiton hallitukseen toimitusjohtajamme
Susanna Sulkusen. Kuten Susanna ehdokkaaksi lupautuessaan totesi, hallitusehdokaskampanja on erinomainen mahdollisuus
nostaa esiin niitä Akateemisten Naisten viestejä, jotka strategiatyössä olemme yhdessä
koonneet. Toivotetaan siis Susannalle paljon
onnea ja menestystä loppusyksyyn!
Lopuksi haluan toivottaa kaikille teille
Akateemisille Naisille turvallista loppuvuotta. Muistetaan edelleen pitää yhteyttä, vaikka
olisimmekin fyysisesti erillämme.

Kirsi Jokikokko
kirsi.jokikokko@gmail.com
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Kokouskutsu
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
28.11.2020 klo 11.30 - 16.00 Kemin Lumilinnassa (Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi). Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo 9.00 - 10.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat sekä esitykset Liiton uusista säännöistä ja strategiasta. Kokousaineisto
julkaistaan Jäsensivuillamme (http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/vuosikokous/) 28. lokakuuta 2020.

Möteskallese
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Kemi (Snöslottet, Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi) på lördagen den 28 november 2020 kl. 11.30 - 16.00. Granskning av fullmakter sker kl. 9.00 - 10.00 på mötesplatsen. På mötet behandlas årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och Förbundets nya stadgar och strategi. Årsmötets
dagordning och bilagor kommer att publiceras på webbsidan Jäsensivut (http://akateemisetnaiset.
fi/jasensivut/vuosikokous/) den 28 oktober 2020.
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Liiton 98. vuosikokous Kemin Lumilinnassa
Vuosikokouksen alustava ohjelma 28.11.2020
9.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus sekä aamukahvi
10.00 – 10.10 Tervetuliaispuhe: Meri-Lapin Akateemisten Naisten puheenjohtaja Varpu Wiens
10.10 – 10.20 Kemin kaupungin tervehdys: Kemin kaupungin edustaja
10.20 – 10.40 Luento: Keminmaan kunnanjohtaja Hannele Matinlassi
10:40 – 11.00 Luento: Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen
11.00 – 11.30 Tauko
11.30 – 11.45 Alkupuheenvuoro: Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
11.45 – 13.00 Vuosikokous
13.00 – 14.00 Lounastauko
14.00 – 16.00 Vuosikokous jatkuu
16.00 – 16.30 Cool break paikallinen marjashotti tarjolla Lumiravintolassa
16.30 – 18.00 Tauko
18.00 - 18.30 Luento: Tornion Aineen taidemuseon johtaja Katriina Pietilä-Juntura
18.30 - 21.00 Illallinen Lumilinnan ravintolassa
Vuosikokouspaketti maksaa 45 eur. Illalliskortin hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen on avoinna 1. – 30.10.2020. Lisätiedot lähetetään jäsenillemme sähköpostitse (sähköpostittomille postitse) torstaina 1.10.2020.
Årsmötets preliminära program och tidbel 28.11.2020
9.00 – 10.00 Registrering, fullmaktsgranskning och kaffe
10.00 – 10.10 Välkommen till Kemi: Ordförande Varpu Wiens
10.10 – 10.20 Stadens hälsning
10.20 – 10.40 Föreläsning: Kommundirektör Hannele Matinlassi
10:40 – 11.00 Föresläsning: Rektor för Lapplands yrkeshögskola Riitta Rissanen
11.00 – 11.30 Paus
11.30 – 11.45 Välkommen till årsmöte: Förbundets ordförande Kirsi Jokikokko
11.45 – 13.00 Årsmöte
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Årsmöte fortsätter
16.00 – 16.30 Cool break på Snösrestaurangen
16.30 – 18.00 Paus
18.00 - 18.30 Föreläsning: Direktör för Aines konstmuseum i Torneå Katriina Pietilä-Juntura
18.30 - 21.00 Middag på Snöslottets restaurang
Årsmöte 45 eur. MIddagens pris Informeras senare.
Anmälningstiden är 1. – 30.10.2020. Det officiella programmet och länken till e-blankett skickas
till medlemmar på torsdagen den 1 oktober.
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** Ehdolla Liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021 - 2023 **
FM Marketta Holopainen, Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.
Olen 71-vuotias filosofian maisteri Lappeenrannasta (aineyhdistelmässä suomen kieli, kotimainen kirjallisuus, germaaninen filologia, Suomen ja
Skandinavian historia sekä kasvatustiede). Nyt olen
tietysti jo eläkkeellä äidinkielen lehtorin työstä, jota
tein täällä suurimman osan työelämästäni ensin
Kimpisen koulussa, sitten lukiossa. Olen syntynyt,
käynyt kouluni ja opiskellut Helsingissä, mutta elämä on kuljettanut eri puolille Suomea, tänne Lappeenrantaan 35 vuotta sitten. Perheeseeni kuuluu
aviomiehen lisäksi kolme poikaa ja miniää sekä viisi
lastenlasta.
Eläkkeellä ollessa minulla on myös melko mukavasti aikaa Akateemisten Naisten yhdistykselle.
Paikallisyhdistykseen olen kuulunut iät ja ajat, mutta alkuvuosina olin lähinnä kannattajajäsen,
koska perhe ja työ veivät kaiken ajan. Paikallisyhdistyksen hallitukseen olen kuulunut useaan
otteeseen, ja vuodesta 2009 alkaen olen hoitanut sihteerin tehtäviä. Olen myös rahastonhoitaja ja jäsenrekisterivastaava.
Olen ollut nyt kaksi kertaa kaksi vuotta SANL:n hallituksen jäsen. Ensimmäisen kerran
minut valittiin hallituksesta pois jääneen jäsenen loppukaudeksi, ja sitten olen paikannut Kirsi
Jokikokkoa I varapuheenjohtajana, kun hänet valittiin puheenjohtajaksi. Ensimmäisenä hallitusvuonna olin mukana viestintätoimikunnassa, ja kun se lakkautettiin, jatkoin jäsentoimikunnassa. Kokemukseni mukaan kaksi vuotta on minimiaika, jotta pääsee vähän sisälle asioihin
ja toimintaan. Työskentely on ollut antoisaa ja olen valmis jatkamaan vielä yhden kauden, jos
minut valitaan. Tänä vuonna on ollut jännittävää oppia uudenlaisia menetelmiä, etäkokouksia
ym., joita yritän tuoda myös omassa yhdistyksessäni käyttöön.
En ole tuntenut vetoa varsinaisen puheenjohtajan tehtäviin, mutta kohtalaisen hyvä työmyyrä kuitenkin olen. Jos saan uuden tehtävän tai idean, olen valmis ryhtymään toimeen enkä
pelkää uusia haasteita. Jo työelämässä olen oppinut tulemaan toimeen erilaisten ja eri-ikäisten
ihmisten kanssa.
Tasa-arvo niin työssä kuin kotona on minulle ollut aina itsestään selvää jo lapsuudesta
alkaen. Tällä hetkellä läheiseltä tuntuu vanhusten hoidon tulevaisuus, sillä ikääntymisen huomaa niin ystäväpiirissä kuin yhdistyksemme ikärakenteessakin. Koska kirjoitan mielelläni, olen
tuonut silloin tällöin ajatuksiani esiin sekä SANL:n blogissa että sanomalehtien yleisönosastoissa.
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Vuosikokous 2020 ** Ehdolla Liiton hallitusjäseneksi kaudelle 2021 - 2023 **
TtT Jutta Hartikainen, Kouvolan Akateemiset Naiset ry.
Olen koulutukseltani terveystieteiden tohtori ja erikoistumisalani on monikulttuurinen hoitotiede. Olen
koulutuspolulla kulkenut täyden matkan aina peruskoulun kautta lähihoitajaopintoihin, sieltä ammattikorkeakouluun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopintojen kautta yliopistoon maisteriopintoihin (hoitotyön
opettaja) ja lopulta tohtoriksi (TtT 2016). Nyt täydennän opintojani Helsingin yliopiston valtiotieteellisen
tiedekunnan Sote Maisteri (sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimisen ja johtamisen maisteri opinnot)
-ohjelmassa keskittyen johtamisen kokomaisuuteen.
Suomalainen koulutuspolku on siis minulle tuttu monelta tasolta ja taholta.
Työhistoriani on vähintään yhtä laaja ja kirjava kuin opintotaustani, vaikka sama punainen lanka
sielläkin kaiken keskiössä kulkee. Olen tehnyt työtä niin lähihoitajana, sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, hoitotyön opettajana kuin tutkimustyössäkin.
Tutuksi on tullut koko elämän kirjo vauvasta vaariin neuvoloiden, vastaanottojen, ja ensiavun
kautta opetustyöhön ja tutkimukseen. Kokonaisvaltainen näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon alalta sekä koulutuksen, työskentelyn, opetuksen ja tutkimuksen kautta on vankka.
Tätä osaamista täydentää monipuolinen ja pitkäkestoinen kokemus järjestötoiminnasta
ja vaikuttamisesta niin sote-järjestömaailmassa, kuin kulttuurin ja politiikankin saralla. Olen ollut ja olen edelleen mukana erilaisissa järjestöissä, useimmissa joko hallituksessa tai hallituksen puheenjohtajana. Kokemusta on vaikuttamisesta niin paikallisella tasolla kuin piiritasolla
ja valtakunnan tasolla. Hiljalleen laajennan järjestöosaamista myös kansainväliselle tasolle.
Omaan siis laajalti kokemusta ja verkostoja, joita voin hyödyntää myös Akateemisten
Naisten hallitustyöskentelyssä ja verkostoissa. Vaikka koulutus ja työkokemus on pääosin
sote-maailmasta, on siitä ollut paljon hyötyä järjestömaailmassa juuri verkostojen kannalta ja
myös vaikuttamiskanavien tuntemuksen kannalta. Luonteeltani olen avoin ja eteenpäin katsova. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo laajana käsitteenä on minulle erittäin tärkeitä.
Jos minut valitaan Akateemisten Naisten Liiton hallitukseen, olen valmis viemään eteenpäin ja kehittämään kaikkien akateemisesti koulutettujen naisten asemaa ja työllistymistä Suomessa ja kansainvälisesti. Naisissa on suurin potentiaali, joka monesti työnhaussa sivuutetaan. Näiltä osin meillä on vielä paljon tehtävää myös Suomessa.
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Ehdolla Liiton hallitusjäseneksi kaudelle 2021 - 2023 ** Vuosikokous 2020 **
FM Christina Lindell, Kvinnliga Akademiker i Helsingfors
Jag är uppställd av Kvinnliga Akademiker
i Helsingfors r.f. som kandidat för FKAF:s
styrelse. Jag har varit aktivt med i föreningen i dryga sex år. För närvarande är jag
styrelsemedlem, skattmästare och IT-ansvarig. Dessutom är jag förbundets skattmästare, medlem i FKAF:s centralstyrelse,
Kyllikki Leinos fond för äldreboende. Tidigare har jag också varit medlem i förbundets internationella utskott och i informationsutskottet.
Olen koulutukseltani matemaatikko
ja olen toiminut 30 vuotta vakuutusmatemaatikkona, viimeiset 12 vuotta 30 henkilön osaston päällikkönä. Vastuualueenani oli eläkepolitiikan suunnittelua ja eläkejärjestelmän arviointia, eläkeuudistusten toimeenpanoa ja arviointia, aktuaarikysymykset sekä eläkelaskenta.
Mm. ennustelaskenta, joka aina ajoittain on julkisuudessa esillä, eläkejärjestelmän kestävyyttä
koskevissa kysymyksissä oli vastuullani. Olen ollut mukana lukuisissa eläkkeitä koskevissa työryhmissä ja komiteoissa sekä tuottanut useita julkaisuja. Mieluisinta työurani aikana oli saada
perehtyä uusiin asioihin, miettiä uusia ratkaisuja ongelmiin, tuottaa asiantuntijatietoa sekä päätöksentekijöille että muille asiantuntijoille ja osallistua kansainväliseen toimintaan. Olen toiminut
mm. EU-projekteissa Ukrainassa ja Azerbaidzanissa sekä EU:n sosiaaliturvakomitean eläkeikäryhmässä ja Euroopan aktuaarien eläkekomitean sosiaaliturvaryhmässä.
Jag har varit pensionär i sex år men jag följer med utvecklingen i min egen bransch genom
ämnesföreningar. Som pensionär använder jag tid speciellt på idrott och motion, barnbarnen och
föreningsverksamhet. Det njuter jag av, för under de sista åren av arbetslivet led jag av att inte
hinna med mina fritidsintressen. Nu har jag också hunnit fördjupa mina IT-kunskaper, vilket är roligt, för jag jobbade de första tio åren inom IT-branschen. Dessutom har jag läst spanska i fem år.
Min favorithobby är långfärdssporter. Under den snöfria tiden cyklar, paddlar och vandrar
jag och på vintern idkar jag skidåkning och långfärdsskidskoåkning.
Varför skulle FKAF ha nytta av mig i styrelsen? Jag är nyfiken, vill ta reda på saker, hitta
nya lösningar, påverka. Under mitt arbetsliv har jag bl.a. kunnat påverka genom att producera utredningar, utvärderingar och expertinformation. Jag har lång erfarenhet av internationellt samarbete, mitt modersmål är svenska och mina IT-kunskaper kunde vara till nytta för FKAF. Under
mina snart tre år i centralstyrelsen har medverkat i sammanhang som krävt kunskaper i svenska. Dessutom har jag har speciellt fördjupat mig i förbundets ekonomi och i Kyllikki Leinos fond
för äldreboende.
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Are you looking for new friends and new ideas?
Finnish Federation of Graduate Women is a non-governmental organization for female university graduates residing in Finland. We are committed to promote gender equality in higher education and work
life. We encourage our members to reach their full potential and to co-operate with different professional fields. Currently, we have 19 local associations, two of which are Swedish-speaking. We also have
65 sister organizations across the globe. If you have a university degree and you reside in Finland, you
are most welcome to apply for our membership.
For more information, please visit our website www.akateemisetnaiset.fi.
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Euroopan neuvosto: Suomi ei ole edistänyt riittävästi palkkatasa-arvoa

Suomen Akateemisten Naisten Liiton
eurooppalainen kattojärjestö, University Women of Europe (UWE), teki vuonna 2016
kantelun Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, joka
loukkaa vuonna 1965 voimaan tullutta Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Suomi allekirjoitti Euroopan neuvoston laatiman peruskirjan
vuonna 1991. Peruskirjan allekirjoittaneista
47 jäsenvaltiosta 15 hyväksyy kollektiiviset
kantelut.
Kesäkuussa 2020 saadussa Euroopan
sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksessä näistä 15 maasta ainoastaan Ruotsin katsotaan noudattavan peruskirjaa.
Suomea koskevassa päätöksessään
komitea toteaa, että Suomi ei ole edistänyt
riittävästi maan palkkatasa-arvoa. Naisten ja
miesten välinen palkkaero (16 %) on edelleen yli EU:n keskiarvon, ja palkkaeroa ylläpitävä koulutuksen ja työelämän segregaatio on vain syventynyt. Viimeisimpien tietojen
mukaan vain 8,9 % suomalaisista palkansaajista työskentelee ammateissa, joissa on vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.
Suomen kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma pyrki vuosina 2006 – 2019 ka-

ventamaan naisten ja miesten keskimääräistä
palkkaeroa. Tuona aikana palkkaeroa saatiin
kurottua runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä. Helmikuussa 2020 ohjelman neuvottelut
keskeytyivät, koska hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät saavuttaneet yksimielisyyttä
siitä, minkälaisilla toimenpiteillä sukupuolten
välistä palkkaeroa saadaan kavennettua.
Komitean päätöksessä nostetaan esiin
selkeitä, korjattavissa olevia lainsäädännöllisiä epäkohtia. Suomen lainsäädännön tulisi tunnistaa myös tapaukset, joissa työntekijä irtisanotaan vastatoimenpiteenä tämän
esittämään samapalkkavaateeseen. Lisäksi
tasa-arvolain tulisi edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekoa myös alle 30 työntekijän organisaatioilta. 93 prosenttia suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä, jotka
työllistävät jopa 23 prosenttia suomalaisesta
työvoimasta.
Lisätietoja aiheesta saat UWEN ja Liiton
verkkosivuilta.

Susanna Sulkunen
UWEN vuosikokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa lauantaina 19.
syyskuuta 2020. Seuraathan UWEN omaa
tiedotusta tapahtuman yksityiskohdista.
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Vapaaehtoistyön
luonne

katse, kirkkaat havainnot ja elämänkokemus
saavat luottamaan siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. NYTKIKSEN Katariina Hyvärinen, jonka valoisuus ja taito olla
läsnä ja hyväksyvä tekee yhteistyöstä helppoa ja antaa näkemyksille tilaa. Ja tietenkin
Suomen UN Womenin Jaana Hirsikangas,
jonka energia, sitkeys ja aikaansaamisen
kyky takaavat sen, että tavoite toteutuu.
Minulla on ollut ilo tehdä heidän kanssaan pari vuotta kansainvälistä Helvi Sipilä
-seminaaria, ja yhteistyö on ollut sekä hedelmällistä että hauskaa.
Ja oivalluttavaa, sillä se on opettanut
sekä vapaaehtoistyöstä, toisten kanssa toimimisesta että naisten asemasta ja järjestötyöstä paljon.
Tarvitaan Terhin kaltaista empaattisuutta ja paneutumista, Annen kaltaista kokemusta ja ajattelua, Katariinan kaltaista valoisuutta ja läsnäolon taitoa sekä Jaanan kaltaista
energiaa ja sitkeyttä sen lisäksi, että toimintamallien, yhteistyörakenteiden ja päätöksenteon pitää tietenkin olla kunnossa. Silloin
vapaaehtoisten työ, aika ja energia pääsevät
suuntautumaan siihen, mikä oli tarkoituskin.
Vapaaehtoistyöhön. Jota voi tehdä (kuten määritelmäkin sanoo) tavallisen ihmisen
tiedoin ja taidoin, tasa-arvoisesti, ja yhteistyössä, autettavien ehdoilla toimien ja tukea
saaden. Silloin toiminta tuottaa hyötyä ja iloa
ja vastavuoroisesti myös mahdollisuuden ihmisenä kasvamiseen. Tuntee olevansa vapaaehtoisena tarpeellinen ja tekevänsä merkityksellistä työtä, vapaaehtoisesti.
Rohkaisen kaikkia akateemisia naisia
paneutumaan vapaaehtoistyön luonteeseen
ja puhumaan yhdessä siitä, kuinka hyvin sen
periaatteet toteutuvat omissa työryhmissä ja
toiminnassa. Jos keskustelu ja sanaton viestintä kertovat, että kaikki on hyvin, aina vain
parempi. Jos taas huomaatte jotain korjatta-

VAPAAEHTOISTYÖ ON VAIKEA LAJI. Innostuminen kantaa pitkälle, ja jos työ tuntuu
edelleen kiinnostavalta ja mielekkäältä, sitä
on helppo jatkaa. Mutta jos muut asiat alkavat viedä aikaa tai syntyy liikaa pieniä arkisia
vastoinkäymisiä, kiinnostus voi olla vaarassa. Harva meistä on niin omistautunut vapaaehtoistyölle, että tekisi sitä silloinkin, jos asiat
eivät tunnu sujuvan. Tiedon välittäminen takkuilee tai kaipaisi työhön neuvoja ja tukea,
eikä sitä ole saatavilla. Joskus on kyse niinkin inhimillisestä asiasta kuin vastuuhenkilöiden kiinnostuksesta tai palautteesta. Jos vapaaehtoiselle syntyy tunne, ettei ole osaava,
tekee liian vähän tai vääränlaisia asioita, voi
sitoutuneenkin motivaatio alkaa kaikota.
Siksi vapaaehtoistyö on paitsi vaikea
myös herkkä laji, sillä ilman hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken se ei kukoista.
Millaista hyvä vuorovaikutus olisi parhaimmillaan? Otan muutaman esimerkin tuntemistani loistavista ja taitavista naisista, joilla on taito innostaa muita omalla esimerkillään.
Naisjärjestöjen Keskusliiton Terhi Heinilä, jonka myötäeläminen ja paneutuminen
asioihin luovat ilmapiirin, jossa haluaa olla
mukana. NNKY:n Anne Pönni, jonka tarkka
10
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vaa, voi mallia ottaa vaikkapa mainitsemistani taitavista ja valovoimaisista naisista. Hyvät vuorovaikutustaidot yhdistettynä osaamiseen, näkemyksellisyyteen ja haluun saada tuloksia aikaan ovat avain
siihen, että onnistumme yhdessä.

CIR Sari Kuusela
Sari Kuusela (sari.kuusela@nodus.fi ) on yhteiskuntatieteiden tohtori, KL, tietokirjailija sekä Helena
Ranta Forumin koordinaattori ja SANLin kansainvälisyysryhmän vetäjä.
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Ensimmäisen Helena Ranta Forumin aiheena
taakkasiirtymä ja anteeksianto

PROFESSORI HELENA RANTA ei esittelyjä kaipaa, kuten todettiin elokuun viimeisenä päivänä järjestetyssä Helena Ranta Forumissa.
Akateemisille Naisille Helena on tuttu paitsi mittavasta elämäntyöstään oikeuslääketieteen saralla, myös tehtävästään Suomen
Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtajana vuosina 2013 - 2015. Vuonna 2016 hänet
nimettiin Liiton elinikäiseksi kunniajäseneksi.
Tätä taustaa vasten oli varsin luontevaa, että
Liitto teki viime vuonna aloitteen Helenan elämäntyön kunnioittamiseksi.
Vuosittaiseksi tapahtumaksi tarkoitettu
Helena Ranta Forum keskittyy humanitaariseen työhön, konfliktien ratkaisemiseen sekä
ihmisoikeuksiin. Teemoja avataan kokemuksen, tutkimuksen ja taiteen keinoin. Forum
kokoaa yhteen päättäjät ja kansalaiset sekä

tutkijat ja käytännön toimijat etsimään yhdessä keinoja totuuden esille saamiseksi, kärsimyksen vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi. Forum on avoin kansallisille ja
kansainvälisille keskusteluille, aloitteille ja kohtaamisille.

Helena Rannan yhteistyökumppaneiden
laaja rintama
Forumin yhteistyökumppanit löytyivät nopeasti
Helenan verkostoista, ja tapahtumaa tulivat
kanssamme järjestämään ulkoministeriö, Helsingin yliopisto, Suomen UN Women, Suomen
1325-verkosto, Kirkon ulkomaanapu, Ihmisoikeusliitto, Plan International Suomi, Suomen
YK-liitto, WISE ry, Historioitsijat ilman rajoja Suomessa, Hanasaaren ruotsalais-suoma12
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Kenen kokemus merkitsee?

lainen kulttuurikeskus sekä Naisjärjestöjen
keskusliitto. Akateemisia Naisia työryhmässä edustavat Sari Kuusela ja Elina Tuomarila, jotka toimivat myös työryhmän koordinaattoreina.
Laajan rintaman muodostaminen kannatti, sillä tuloksena oli monipolvinen ja asiantunteva keskustelutilaisuus.
Tämänvuotisen foorumin teemaksi valittiin Taakkasiirtymä ja anteeksianto. Lopullinen ohjelma oli koronarajoitteiden vuoksi alkuperäistä versiota suppeampi, mutta myös
kahden tunnin verkkoseminaarina tapahtuma
osoittautui hyvin suosituksi ja keräsi parissa
päivässä foorumin sivulle jopa yli 8 500 kävijää. Foorumin videotallenne löytyy edelleen
YouTubesta, jossa voi tutustua foorumin kolmeen osioon: Taakkasiirtymään, Totuuteen ja
anteeksiantoon sekä Toivon askeleisiin.

Schulmanin esitys vei ajatukseni vastikään
lukemaani Tommi Kinnusen romaaniin Ei kertonut katuvansa (WSOY 2020). Kinnusen
teos kertoo saksalaisten sotilaiden mukaan
lähteneistä naisista, jotka palasivat kävellen
Norjasta vankileiriltä poltetun Lapin läpi. Kinnunen sai teokseensa innoituksen Anu Heiskasen väitöskirjaan pohjautuvasta tietokirjasta Salateitse Saksaan (Otava 2019), jossa
kerrotaan niistä tuhannesta nuoresta naisesta, jotka lähtivät Suomesta Lapin sodan puhjettua. Suomalaisnaiset olivat menneet auttamaan aseveljiä, mutta palatessaan heidät oli
leimattu sodan käänteiden myötä huonoiksi,
löyhämoraalisiksi naisiksi. Ketään ei kiinnostanut kuulla niitä moninaisia syitä, joita näillä naisilla oli lähtöönsä ollut. Samankaltaisen
taakan ovat saaneet kannettavakseen saksalaissotilaiden ja suomalaisnaisten romansseista syntyneet, myöhemmin isättöminä eläneet lapset.

Mikä on taakkasiirtymä?
Psykiatrian erikoislääkäri Gustav Schulman
avasi foorumin alussa taakkasiirtymän käsitettä määrittämällä sen sukupolvelta toiselle
siirtyneeksi traumaksi. Trauma koostuu kokemuksesta, joka ylittää yksilön sietokyvyn
ja siitä, mitä ei siedetä, ei voida puhua. Kokemus hautautuu tietoisuuden ulottumattomiin, josta se kuitenkin vaikuttaa yksilöön ja
hänen läheisiinsä. Schulman muistutti, että
myös kansakunnat voivat traumatisoitua.
Tässä hän viittasi Suomen sotavuosiin, joista
tulee edelleen julki sellaista tietoa, josta ei aikaisemmin ole voitu puhua. Ja todellakin, kenelläpä suomalaisella ei olisi omassa suvussaan kansalaissodan, talvisodan, jatkosodan
tai Lapin sodan aiheuttamia taakkasiirtymiä.
Suomen sodat ovat välillisesti koskettaneet
meitä kaikkia.

Varhaiskasvatus muutoksen mahdollistajana
Kaunokirjallisuus voi auttaa käsittelemään
vaiettuja kokemuksia ja totuuksia, mutta
myös aika tekee tehtävänsä.
Itselleni foorumin kuulijana toivon tunne
vahvistui siitä, miten paljon tiedostavampia
nykyiset nuoret ovat vanhempiinsa verrattuina vaikkapa epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän poistamisessa. Historiankirjoituksen
miesvaltaisuuden tai vaikkapa saamelaisten
oikeuksien kaventamisen kyseenalaistaminen ei ole nykyään enää marginaalinen ilmiö
yhteiskunnassamme.
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Yhteiskunnallinen muutos on mahdollinen, mutta kuten väkivaltatutkija, FT Satu
Lidman omassa puheenvuorossaan muistutti, tuo kehitys on puutteellista ja epävarmaa. Sen eteen on siis syytä tehdä työtä. Taakkasiirtymän käsitteleminen tarjoaa
Lidmanin mukaan mahdollisuuden nähdä,
missä muutosta kipeimmin tarvitaan. Yhtä
lailla vertaissovittelun asiantuntija, FT Maija Gellin muistutti, etteivät lapset opi käyttämään ihmisoikeuksiaan tyhjiössä, vaan
niitä voidaan opetella jo päiväkodeissa ja
kouluissa ja samalla purkaa edellisten sukupolvien purkamatta jääneitä taakkoja.

Loppupuheenvuoron käytti oikeutetusti
itse professori Helena Ranta, joka on konfliktialueilla nähnyt, mihin sukupolvelta toiselle siirretyt taakkasiirtymät ja vihapuhe voivat nykyaikanakin johtaa. Foorumin päätössanat löytyvät
Tammisaaren vankileirin muistomerkistä: ”Tärkeämpää kuin se, mitä muistamme, on se, mitä
emme saa unohtaa”. Konfliktit eivät ala sattumalta.

Susanna Sulkunen
Kuvat: Helena Ranta Forum
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Digiosaaminen pitää yhdistyksen elinvoimaisena
ja uratarinoistaan, mikä mahdollistaa tutustumisen ja verkostoitumisen. Samalla opimme uusia asioita, kun tutustumme itsellemme
vieraisiin aloihin ja työtehtäviin. Osaamisesta
on helppo innostua ja sen jakaminen on todellista rikkautta!
Markkinoimme tapahtumia Facebooksivullamme ja sähköpostitse. Tätä kirjoittaessa tulee mieleen, että voisimme levittää
markkinointiamme myös Liiton Facebook-jäsenryhmään. Mikäänhän ei estä muidenkaan
alueiden jäsenistöä osallistumaan tapahtumiimme. Olkoon osaamisen ja kiehtovien
uratarinoiden jakaminen, sekä viihtyminen ja
verkostoituminen yhteinen ilomme ja hyötymme.

Poikkeuksellinen kevät nopeutti digitalisaatiota myös Akateemisissa Naisissa. Olemme koonneet tähän juttuun neljän paikallisyhdistyksen terveiset. Kuulemme mielellämme
myös muiden paikallisyhdistysten kokemuksista. Sana on aina vapaa Facebook-ryhmässämme sekä blogissamme. Tässä Minervan
numerossa julkaistut Liiton tapahtumamainokset järjestetään kaikki Zoomissa. Saat lisätietoja niistä Liiton verkkosivuilta, uutiskirjeistä ja toimistosta. Tervetuloa mukaan!

Pienillä teoilla iloa ja hyötyä
NUORI YHDISTYKSEMME KOUVOLASSA OLI
vasta alkutaipaleellaan, kun koronapandemian rajoitukset iskivät voimalla maaliskuussa. Verkkotapaamisalustat menivät tutkintaan ja valitsimme niistä Teamsin. Olemme
järjestäneet Teamsissä hallituksen kokouksia ja jäsentapaamisia. Verkkoon siirtyminen
oli ensimmäisissä kokouksissa yhteistä harjoittelua. Kokouskutsuja lähetettiin uudelleen
ja oman äänen kuulumattomiin jäämistä paikattiin viestittämällä reaaliajassa WhatsAppin
kautta. Haasteet ovat olleet oppimismahdollisuuksia ja kaikesta on selvitty. Onpa tässä
tullut testattua, että Teams-kokoukseen voi
osallistua myös junasta.
Verkkotapahtumat mahdollistavat tapahtumiin osallistumisen kotoa ja reissusta.
Lisäksi säästymme kokoustilojen etsimiseltä
ja matkustelulta. Tavoitteena on jatkaa verkkotapaamisia syksylläkin. Tapahtumien järjestämiseen vaikuttaa ensisijaisesti puhujien
ja teemojen löytäminen. Tällä hetkellä asia
on ratkaistu osallistamalla jäsenistöä. Jäsenet kertovat tapaamisissa osaamisestaan

Jaana Haapala

Styrelsemöten och litteraturcirkeln på
Zoom
KVINNLIGA AKADEMIKER I HELSINGFORS
började använda distansmöten senaste vår
då vi inte kunde träffas fysiskt. Vi har använt
distansprogrammet Zoom.
Det första vi började med var styrelsemötena. Vi har haft tre styrelsemöten på
distans och de har fungerat väl. Alla har kunnat koppla in sig och både bild och ljud har
fungerat. En styrelsemedlem satt till och med
i bilen på väg till Björneborg och deltog i mötet med sin mobiltelefon (men hon var inte
chaufför).
Den andra aktiviteten som har fungerat på
distans är litteraturcirkeln. Den träffas en
gång i månaden kring en bok. Vi hade vårt
15
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första Zoom-möte i juni med ett tiotal deltagare. Vi erbjöd ett par övningstillfällen före litteraturcirkelmötet. Trots det, var det tyvärr en
som inte fick ljudet att fungera, fastän det fungerade vid övningstillfället. Annars fungerade
mötet mycket bra. Ordförande började med
att ge deltagarna ordet i den ordning vi syntes på bildskärmen.
Efter den första ronden räckte vi upp
handen då vi ville ha ordet. Vi tyckte det var
enklare att kolla på bildskärmen än att kolla
på zoomens ”handuppräckning”. I zoomens
”handuppräckning” måste man komma ihåg
att själv ta bort handen efter anförandet medan handuppräckning på bildskärmen fungerar som vid fysiska träffar. Inalles gick det att

utbyta tankar på distans lika bra som vid fysiska träffar.
Det är ändå avgjort trevligare att träffas
fysiskt än på distans. Därför var det meningen att träffen den 24.8 skulle ske hemma
på en deltagares terrass. Vi beslöt ändå att
ha den i zoomen närmast därför att resorna
till och från träffen på grund av koronaepidemin är riskfyllda. I allmänna kommunikationer
finns det alltid en smittrisk medan samåkning
med upp till fem personer inträngda i en liten
bil inte kändes bra trots användningen av ansiktsskydd. Också till den här träffen finns det
möjlighet att öva användningen av zoomen
på förhand.
Inför hösten är vi osäkra på om vi kan
ordna månadsträffar. Vi har datum och stäl-
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Kehittämistyöhön uutta puhtia

le reserverat för träffarna, som vi får inhibera
an efter om de inte går att ordna. En tanke är
att vi i oktober skulle ha också månadsträffen
på distans om föredragshållaren går med på
det. Då skulle det gälla att erbjuda tillräckligt
många övningstillfällen med zoom för medlemmarna.

KORONAPANDEMIA YLLÄTTI MEIDÄT kaikki.
Ensin Vantaan yhdistyksessä peruttiin kaikki
yhdistyksemme maaliskuun tilaisuudet, sitten
huhtikuun ja lopulta vielä toukokuun. Jotain
korvaavaa oli keksittävä tilalle. Niinpä aloitimme toukokuussa säännölliset tiistaitreffit Zoomissa. Hyvät ohjeet/linkit Zoomin käyttöön
saatiin Liiton Facebook-ryhmästä. Siispä
tuumasta toimeen: kutsu lähetettiin jäsenille
sähköpostitse ja tiedotuskanavina käytettiin
myös Facebookia ja yhdistyksen kotisivuja.
Tapaamisten tavoitteeksi asetettiin keskustelu yhdistyksen toiminnasta, kiinnostavista
aihealueista ja päivän kuulumisista. Pyydettiinpä myös osallistujilta etukäteen aihe-ehdotuksia, mutta tämä ei toteutunut. Tavoitteet
ovat muuten toteutuneet hyvin; saatiin myös
hyviä vinkkejä syksyn ohjelmaan.
Heinäkuussa ei treffattu, mutta elokuussa aloitettiin taas, ja tarkoitus on jatkaa tätä
syksyllä ainakin silloin tällöin. Osanottajia
voisi toki olla enemmänkin, nyt on ollut neljästä seitsemään henkilöön mukana. Toistaiseksi on tavattu iltapäiväkahvin aikoihin, mutta elokuun viimeisenä tiistaina tapaamme klo
18. Ehkä joku töissä käyväkin ennättää tällöin mukaan. Tuo tapaaminen on nimetty taidetreffeiksi, koska silloin osallistujien on tarkoitus esitellä jokin häntä sävähdyttänyt tai
muuten itselle merkittävä taideteos. Tämän
lehden ilmestyessä tiedämme, miten tässä
onnistuimme. Tähänastisissa tapaamisissa
on sekä naurettu että keskusteltu vakavasti.
Hallituksen kokouksia olemme pitäneet
Zoomissa kaksi kertaa. Saattaa olla, että käytäntö jää elämään. Nyt on sovittu pidettävän
sekä seuraava hallituksen kokous että strategiapalaveri Zoomissa. Myös VANin ensimmäinen avoin webinaari “Näin teet ilmastote-

Christina Lindell

Yhdessä uuden teknologian käytön opettelu käy helposti
OLEMME MERI-LAPIN AKATEEMISISSA NAISISSA järjestäneet verkossa hallituksen kokouksia, ja olemme alkaneet suunnitella
myös syksylle verkkotapahtumia kuten luentoja. Olemme käyttäneet Microsoftin Teamsiä, koska siihen on helppo osallistua myös
ilman sovelluksen lataamista.
Teknologia ei välttämättä aina toimi. Uuden teknologian käyttö edellyttää meiltä kaikilta myös harjoittelua. Ennen verkkotapaamiseen osallistumista on hyvä varmistaa,
että omalla laitteella on ajantasainen teknologia sekä tietysti laitteen äänet päällä. On harmillista, jos osallistuja ei pysty osallistumaan
kunnolla ryhmän keskusteluun.
Olemme markkinoineet verkkotapaamisiamme Facebook-ryhmässämme erillisillä
tapahtumakutsuilla sekä tietysti sähköpostitse. Palaute on ollut positiivista, ja mukaanliittyminen on tehty helpoksi. Olemme jakaneet
Teamsin liittymislinkkiä Whatsappin ja Facebookin hallitusryhmämme kautta.

Lia Pirttimaa
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oista vaivattomia” järjestetään Zoomissa
8.9.2020 osana pääkaupunkiseudun akateemisten naisten yhdistysten yhteistä seminaarisarjaa Naiset, työelämä ja tasa-arvo. Tämä tapahtuma oli tarkoitus järjestää
jo keväällä osana ilmastokeskustelusarjaa,
mutta se jouduttiin silloin perumaan.
Verkkotapahtuman järjestämisen
helppous yllätti positiivisesti. Osallistujien
ei tarvitse kuin tulla heille ilmoitetun linkin
kautta sisään ja hyväksyä audio-tila käyt-

töön. Tapahtuman aikatauluttaminen on tosi
kätevää. Ongelmana on ollut ilmaisen Zoomversion aikarajoitus (40 min), mutta uuden
yhteyden ottaminen onnistuu. Nyt VANin hallitus on päättänyt hankkia maksullisen version. Näissä hintahaarukka on aika laaja, mutta pyrimme saamaan edullisen version.

Helena Immonen
Vantaan Akateemiset Naiset ry.
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Espoo-Kauniainen
To 3.9. Kirjapiiri Matinkylän Mereneito-kahvilan terassilla klo17. Teemana on afrikkalaiset nykykirjailijat.
Ti 8.9. klo 19.00 – 19.45 Japanilainen Haiku-piiri
(verkossa). Uuden toimintamuodon kokeilu jatkuu
kaikille avoimena tiistait 15.9., 22.9, 29.9, 6.10 ja
13.10. Innoittajana kokoontumisissa toimii Elina
Piki.
Ma 14.9. klo 17.00 Ideointipalaveri Tapiolan kulttuurikeskuksen ylälämpiössä sekä etäyhteydellä.
Haemme aiheita ja käynnistäjiä harrastuspiireille,
jotka pidetään korona-ajan tyyliin etänä.
Suunnitteilla on opastettuja kävelykierroksia Espoossa, aikataulu vielä avoin.

Heinola
Syyskuu: Tutustuminen Heinolan uuteen lintutaloon / opastus.
Lokakuu: Retki Urajärven kartanomuseoon Asikkalaan / opastus.
Marraskuu: Tutustumme Heinolan ortodoksiseen
naisyhteisöön.
Marraskuu: Yhdistyksen vuosikokous ja lounas ravintola Kestissä la 21.11.2020 klo 12.00.
Joulukuu: Adventtihartaus ja joulukahvit Kivalterin
väentuvassa.
Tiedot tarkentuvat pian.

Helsingfors
Månadsträffar med program är reserverade
på följande datum: onsdag 14.10.2020, tisdag
17.11.2020, måndag 14.12.2020 på Folkhälsan i
Brunakärr. Om coronaläget är sådant att vi inte kan
träffas fysiskt försöker vi i mån av möjlighet ordna distansträffar. Vi hade också planerat både en

utfärd till Hertonäs gård och ett besök på Vanda
Energi i september men på grund av pandemin inhiberades båda.
På svenska dagen den 6 november bjuder vi in
de finska huvudstadsföreningarna på gemensam
lunch i stadshusets restaurang.
Litteraturcirkeln, administrerad av Gun Ahlfors och
Maj-Britt Grönholm, träffas på följande datum
Måndag 24.8 kl 13 diskuterar vi ”Gileads döttrar”
av Margaret Atwood
Torsdag 24.9 kl 13 diskuterar vi ”Som Pesten” av Hanne-Vibeke Holst
Tisdag 20.10 kl 13 diskuterar vi ”Legionärerna” av
P O Enqvist
Onsdag 18.11 kl 13 diskuterar vi ”7+7, brev i en
orolig tid” av Kjell Westö och Juha Itkonen
Fredag 11.12 kl 13 diskuterar vi ”Min far & kvinnan”
av Annie Ernaux.
Träffen i augusti hölls på distans och åtminstone
träffen i september kommer att hållas på distans.
Aspasia-gruppen, administrerad av Eva Railo och
Maj-Britt Grönholm, samlas kring aktuella samhälleliga frågor och träffas två gånger, tisdagen 27 oktober kl.14 och måndagen 30 november kl 14. Oktoberträffen kommer att behandla Corona-våren ur
olika synvinklar. Novembermötets rubrik fastslås
senare. Om vi inte kan träffas fysiskt håller vi mötena på distans.
Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, fortsätter under hösten med Marianne v. Knorring som
kontaktperson och administratör. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17.30- 19.00 i Luckan. Den
första träffen är den 15.9. Max. antal deltagare är
15 personer nu under Corona-pandemin.
Samarbetet med Arbis gällande läxhjälpen för invandrareleverna som går på någon av kurserna i
svenska är öppet. Det är möjligt att det pga. coronapandemin inte ordnas läxhjälp under hösten.
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La 19.12. Ylioppilaskunnan laulajien perinteinen
Helsinki
joulukonsertti
Lisätietoja toiminnastamme saat yhdistyksemme
Ti 8.9. Näin teet ilmastoteoista vaivattomia -verk- verkkosivuilta ja Facebookista.
kotilaisuus. Tiedetoimittaja Rinna Saramäki johdattelee aiheeseen. Tilaisuus on osa pääkau- Huittinen
punkiseudun akateemisten naisten yhdistysten
tapahtumasarjaa Naiset ja ilmastonmuutos. Ilmoit- Syyskauden jäsenillat on sovittu pidettäväksi 3.9.
tautumiset: vantaanakateemisetnaiset(a)gmail. ja 6.10.
com. Ohjeet ja linkki Zoomiin jaetaan sähköpostit- Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran 28.9.
se päivää ennen webinaaria eli ma 7.9.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 2.11.
La 12.9. klo 10-12:30 Tunne perusruokasienet ja Koronaepidemian tilannetta seuraamme luonnolliniiden käyttökohteet. Uudenmaan Marttojen kotita- sesti koko ajan.
louden asiantuntija ja sieniasiantuntija Hanna Pikkaraisen luento perusruokasienten tunnistamises- Hyvinkää
ta ja käytöstä. Zoom-webinaarikeskustelu on avoin
kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan 10.9. Ti 8.9. klo 17.00 teemme syysretken Hyvinkään
mennessä helsinginakateemisetnaiset(a)gmail. Piilolammilla ja juomme nokipannukahvit nuotiolla.
com.
21.10. menemme Riihimäelle tutustumaan SuoTi 13.10. klo 17:15-18:45 Samooja, heinäsirkka ja men lasimuseoon klo 17.00. Opastetun kierroksipulinkuorija. Oiva-hankkeessa (https://www.oiva- seen jälkeen kahvittelu Ullan Pakarissa.
osaaminen.fi/) tutkitaan uuden työn tunnuspiirtei- 11.11. meillä on vuosikokous ravintola Harlekiinistä ja sitä, miten koulutuksessa voidaan ennakoi- sa klo 18.00. Kokouksen jälkeen tiiminvetäjä Peda työurien uudenlaista logiikkaa. Tilaisuus on osa ter Mustonen kertoo HOPE ry:n toiminnasta, kuinpk-seudun yhdistysten tapahtumasarjaa Naiset, ka voimme auttaa.
työelämä ja tasa-arvo. Keskustelua virittää lehtori 9.12. menemme Riihimäelle Havin kynttilätehtaalLeena Unkari-Virtanen.
le klo 17.00. Tehdaspäällikkö Päivi Määttä esittelee
Ilmoittautumiset: helsinginakateemisenaiset(a) tehdasta ja on mahdollisuus ostaa tuotteita. Kahvitgmail.com. Linkki ja ohjeet osallistumiseen jaetaan telu sen jälkeen Ullan Pakarissa.
ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta.
Ti 10.11. klo 17:15-18:45 Pk-seudun yhdistysten Kajaani
keskustelusarjan Naiset, työelämä ja tasa-arvo kolmas tilaisuus. Ohjelma varmistuu myöhemmin.
Ti 15.9. klo 17.30 ulkoilutapahtuma, puistovenytTo 19.11. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosiko- telyä säävarauksella. Vetäjänä Ulla Lehto. Oma
kous. Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1.
jumppa-alusta mukaan. Ilmoittautumiset riitta.
Ti 8.12. Työn merkityksellisyys webinaari: aihee- romppainen(a)koulutusavain.fi.
na työelämän merkityksellisyys ja arvoperustainen Ti 6.10. klo 17.00 – 18.30 Tutustumme keskustapa toimia. Kouluttajana Satu Pesola Performan- sairaalaan.
ce Coach (SCY), Kehittämispäällikkö eMBA, Eri- Pe 27.11. vietämme musiikillista pikkujoulua
koissairaanhoitaja, LCF Life Coach.
Gastrobarissa. Maria Palmu esiintyy.
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La 28.11. tapaamme Liiton vuosikokouksessa Kemin Lumilinnassa.
Huomioidaan, että koronatilanne voi muuttaa ohjelmaa. Tulethan tapaamisiin vain terveenä ja huolehdit hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Kouvola
Syysohjelma on suunnitteilla. Luvassa ulkoilutapahtumia ja webinaareja. Seuraathan Facebooksivuamme.

Lahti
Ma 21.9. klo 17.00. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Hanketta esittelee sen
johtaja Milla Bruneau Dooroomissa (Rautatienkatu
20). Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.
Lokakuu: DNA ja sukututkimus. Lahden seudun
sukututkijoiden edustaja kertoo sukututkimuksesta sekä siitä mitä erilaiset DNA-testit voivat tuoda
siihen lisää.
Marraskuu: Yhdistyksen vuosikokous. Sen yhteydessä Nordea-pankin edustaja tulee kertomaan
osakesäästötileistä ja muusta sijoittamisesta.
Joulukuu: Yhteinen ravintolaruokailu jouluisissa
merkeissä.
Tammikuu 2021: Tämänvuotinen stipendiaattimme
tulee kertomaan tutkimuksestaan. Aihe vielä avoin.

Lappeenranta
Ti 8.9. klo 17.00 teemme kävelyretken Rantaraitilla
ja nautimme ulkokahvit, jotka keitämme Pumppuhuoneella.
Lokakuussa myös ulkotapahtuma.
Ohjelma tarkentuu vielä.
Seuraathan Facebook-sivuamme.

Meri-Lappi
Ma 21.9. klo 18.00 Webinaari aiheena työhyvinvointi. Aiheesta kertoo Tuija Välimaa. Tarkempi sisältö ja kutsu tulee pian Facebookiin.
Lokakuu: Kasvojoogaa etänä.
Marraskuu: 27. – 29.11.2020 Emännöimme Suomen Akateemisten Naisten 98. vuosikokousviikonloppua.
Joulukuu: Pikkujoulut.

Oulu
Ma 21.9. klo 18:00 Zoomissa D.Sc. (tech.), M.Sc.
(math), adj. prof. (data science) Susanna Pirttikangas pitää verkkoesitelmän aiheesta Mukautuva ja
luotettava reunalaskenta.
Ti 27.10. Zoomissa tohtorikoulutettava Tuula Selkälä (M.Sc. (chem)) pitää verkkoesitelmän aiheesta Lääkejäämien poisto vesistä puupohjaisilla nanomateriaaleilla.
Ke 18.11. Yhdistyksen vuosikokous
Lisäksi Lounasleidit kokoontuvat kuukausittain.

Pori
Ohjelma on suunnitteilla. Seuraathan Facebook- ja
verkkosivujamme.

Rauma
Ti 15.9. klo 17.30 yhdistyksemme jäsen Kirsi Urmson opettaa, miten tehdään kaunis kirjanmerkki tai
kortti tuoreiden lehtien, pahvin ja kontaktimuovin
avulla. Tapaaminen järjestetään Zoom-kokouksena.
To 8.10. klo 17.30 opettaja Kalle Kuromaa kertoo
kokemuksistaan opettajana Thaimaassa. Tapaaminen järjestetään Zoom-kokouksena
Ti 24.11. klo 17 Tulevaisuuden lukujärjestys -luento yhteistyössä Rauman kansalaisopiston kans-
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sa. Luennoitsijana futuristi ja visionääri Perttu Pö- Vantaa
lönen. Marraskuun koronatilanne ratkaisee sen,
järjestetäänkö luento yleisötilaisuutena Rauman Ti 1.9. alkaen klo 14 Tiistaitreffit Zoomissa.
Lyseon lukion auditoriossa vai verkossa. Akatee- Ti 8.9. klo 17.15 – 18.45 Webinaari Zoomismisille Naisille luento on maksuton.
sa. Tietokirjailija Rinna Saramäki: Näin teet ilmastoteoista vaivattomia. Avoin kaikille. Ilm.
Salo
vantaanakateemisetnaiset(a)gmail.com. Linkki
Zoomiin lähetetään osallistujille 7.9.
Ke 23.9 klo 18.00-19.30 Kahvila Kultainen Tuok- Ke 9.9. klo 14 kävellään yhdessä Jokiuoman puissu. Vaihdetaan kuulumiset ja suunnitellaan syys- tossa. Tapaaminen Louhelan aseman luona Myyrtapaamiset.
mäen kirkon parkkipaikalla.
Ke 7.10. klo 14 kävellään yhdessä Itä-Vantaalla.
Tampere
Tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ti 20.10. klo 18.00 yhdistyksen vuosikokous. PaikOhjelma on suunnitteilla. Seuraathan verkkosivu- ka ja kokousesitelmän pitäjä ilmoitetaan myöhemjen ja FB:n uutisointia.
min.
Marraskuulle suunnitteilla tilaisuus rahan kiertokuTurku
lusta globaalilla tasolla.
Tiistaitreffejä Zoomissa jatketaan koko syyskauKuukausitapaamiset järjestetään kuukauden 2. den. Jäsenille ilmoitetaan aikataulusta myöhemtiistaina:
min. Kun koronatilanne helpottuu, palataan muihin
15.9. klo 18.00 Turku Fast & Furious. Oppaana Lii- jäsentapahtumiin.
sa Ruonti. Tapaaminen ravintolalaiva Espositon
kohdalla Läntisellä Rantakadulla. Ilm. turun.akat(a) Åboland
gmail.com tai Leeni Norrvik 050 300 2880.
13.10. klo 18.00 Opastettu vierailu Turun Taidemu- Tis 15.9. Pia Wolff-Helminen, universitetslärare i
seoon.
konstvetenskap, Åbo Akademi: Konst och arkitek10.11. klo 18.00 Turun Akateemiset Naiset Ry:n tur
vuosikokous. Sääntömääräiset asiat.
Tis 13.10. Åbo konstmuseum (Birger Kaipiainen –
8.12. Jouluinen tapaaminen.
guidad rundtur)
Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden 3. tiis- Tis 10.11. Åbo Akademis rektor Moira von Wright:
taina klo 12.30 Ravintola Tårgetissa (Linnankatu 3 Ledarskap.
A). Kerhon vetäjinä toimivat Marja Ulmala ja Lee- Tis 8.12. Föreningens arsmöte och julfest. Kvinnni Norrvik
liga Akademiker i Åboland r.f. kallar samtliga med15.9. TYY:n ylioppilaskunnan puheenjohtaja So- lemmar till valmöte tisdagen 8 december kl. 18.30 i
fia Engblom: Mielenterveysongelmat ja opiskelijan kafferummet i Åbo Akademis huvudbyggnad (Domarki.
kyrkotorget 3). På mötet behandlas stadgeenliga
20.10. Dos. keuhkosairauksien erikoislääkäri (uni- ärenden. Efter valmötet julfest med: Rosi Djupsund
lääketieteen erityispätevyys) Ritva Tammivaara: – berättar om sin avhandling (snapsvisor).
TYKSin uudet uniongelmaisten hoito-ohjeet.
Vi följer med läget gällande Corona-restriktionerna
Muut tiedot tarkentuvat lähempänä.
och anpassar programmet efter dem.
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In Memoriam: Irja Ansalehto-Salmi (1952 - 2020)
Valtiotieteiden maisteri Irja Ansalehto-Salmi menehtyi vaikeaan sairauteen 29.6.
2020. Hän oli syntynyt 20.7.1952 Lopella Karjalasta muuttaneeseen maanviljelijäperheeseen. Karjalaisuus näkyi myös Irjassa, ainakin siten että hän oli seurallinen, huumorintajuinen ja puhelias. Kodinperintöä oli myös keskustalainen
ajatusmaailma, ja niin Irja osallistui jo kouluvuosinaan nuorisopolitiikkaan. Opiskelupaikaksi valikoitui Helsingin Yliopisto. Graduaihe sosiaalipolitiikassa enteili
jo tulevaa ammatinvalintaa, koulutuksen merkitys sosiaalisen nousun välineenä.
Työ yhteisten asioiden ja vantaalaisten hyväksi oli hänelle sydämen
asia. Hän oli kaupunginvaltuuston jäsen 37 vuotta. Se että hänet äänestettiin
yhä uudelleen valtuustoon, kertoo selvää kieltä luottamuksesta, jota häntä kohtaan tunnettiin. Irja oli pitkään puolueensa valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän
otti asioista selvää, käytti hyviä puheenvuoroja ja nautti luottamusta yli puoluerajojen. Hän oli tiukka, mutta luotettava neuvottelija. Hän toimi myös maakunnallisissa ja seudullisissa tehtävissä, muun muassa YTV:n ja Uudenmaan liiton hallituksissa. Valtakunnallisesti
vastuunalaisia paikkoja olivat Kuntaliiton valtuuston ja Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan jäsenyydet.
Irja teki elämäntyönsä vantaalaisissa kouluissa, ensin opinto-ohjaajana Myyrmäen ammattikoulussa
ja sitten rehtorina Hämeenkylän yläasteella ja lukiossa. Eläkkeelle hän jäi Peltolan yläkoulun rehtorin virasta
vuonna 2016. Koulutyössä Irjan sydäntä lähellä olivat eniten tukea tarvitsevat.
Luonnossa liikkuminen ja liikunta yleensäkin oli Irjalle mieluista. Vielä vuonna 2019 hän sai kokoon
1000 km hiihtoa ja kävelyä. Liikunnan pariin hän rohkaisi myös rakkaita lapsenlapsiaan, joiden tekemisistä riitti
aina kerrottavaa.
Me allekirjoittaneet tunsimme hänet luotettavana ystävänä ja Vantaan Akateemisten Naisten aktiivijäsenenä. Hän oli vuosia yhdistyksemme varapuheenjohtaja ja kuului myös Tehdään yhdessä -projektimme ohjausryhmään 2018 - 2020. Näissä tehtävissä hän oli tarmokas ja vastuuntuntoinen. Hänen hyvät yhteytensä
kunnan päättäjiin olivat yhdistykselle suuriarvoisia ja hyödyllisiä. Hän tunsi päättäjät ja johtajat ja tiesi, kenen
puoleen missäkin asiassa piti kääntyä. Hän oli myös itse hyvä hoitamaan suhteita.
Viimeiset kaksi vuotta taistelimme yhdessä Irjan kanssa hänen vakavaa sairauttaan vastaan. Hän ei
tehnyt siitä numeroa. Raskaiden sytostaattihoitojen välilläkin hän jaksoi käydä kokouksissa. Uskoimme hänen
selviävän, kun hän oli niin elämänhaluinen ja optimistinen, mutta toisin oli määrätty.
Nyt Irjan paikka on tyhjä. Tilalla on suru ja kaipaus, mutta myös kiitollisuus siitä, mitä hän teki yhdistyksemme ja sen jäsenten hyväksi. Hänen sairastamisensa antoi mallin, johon harva meistä yltää. Hän oli niin sinut sairautensa kanssa, mutta taisteli loppuun asti elämän puolesta. Vantaan Akateemiset Naiset jäivät kaipaamaan häntä ihmisenä ja ystävänä ja kunnioittavat kiitollisina hänen muistoaan.

Marja-Liisa Toivanen			Raija Sollamo
Opetusneuvos				Professori (emerita)
Molemmat ovat Vantaan Akateemisten Naisten jäseniä ja yhdistyksen entisiä puheenjohtajia.
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