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Puheenjohtaja  Kirsi Jokikokko
Kuva Tunnin Kuva Oulu

Hyvät Akateemiset Naiset, 

LÄMMIN KESÄ ON taas kerran väistämättä kääntymässä syksyk-
si, ja samalla käynnistyy tämän kolmivuotisen puheenjohtajakaute-
ni viimeinen vuosipuolisko. Päätin jo alkuvuodesta tavoitella toista 
puheenjohtajakautta, joten toivon tietenkin, että työni Liiton vetäjä-
nä jatkuu vielä toiset kolme vuotta.

Edelleen Liiton ja sen alaisuudessa toimivien hankkeiden 
sekä paikallisyhdistysten toimintaan on suuresti vaikuttanut vallit-
seva koronatilanne. Kuitenkin on ollut ilo huomata, että olemme 
pystyneet entistä paremmin hyödyntämään etäyhteyksiä ja verk-
kotoimintoja. Koen, että toimintamme on voimakkaasti tulevaisuu-
teen suuntautunutta ja haluamme yhdessä kehittää järjestöämme 
säilyttääksemme elinvoimaisuutemme jatkossakin. Suuri joukko 
jäseniämme onkin aktiivisesti antanut panostaan järjestömme tu-
levaisuuden kehittämisessä. Keskushallituksen jäsen ja Helsingin 
Akateemisten Naisten puheenjohtaja Leea Paijan vetämä tulevai-
suustyöryhmä on kokoustanut jo useaan kertaa miettien toimen-
piteitä viime vuonna valmistellun strategian jalkauttamiseksi ja tu-
levaisuuden suuntaviivojen kehittämiseksi. Työryhmän ajatuksia 
esiteltiin paikallisyhdistysten puheenjohtajille syyskuun alussa ja 
jatkamme antoisaa yhteistyötämme edelleen.

Ensi vuoden juhlavuoden suunnittelu on hyvässä vauhdis-
sa ja juhlatoimikunta kokoustaa seuraavan kerran syyskuun lop-
pupuolella. Olemme keväällä hakeneet Wihurin säätiöltä apurahaa 
juhlavuotemme toteuttamiseen, rahoituspäätökset julkistetaan tä-
män vuoden lokakuussa. Olisi hienoa, jos saisimme ulkopuolista-
kin rahoitusta juhlavuotemme toteuttamiseksi. Joka tapauksessa 
tavoitteemme on tuoda Liiton hieno historia yhteisellä teemalla 100 
vuotta ystävyyttä, sivistystä ja tasa-arvoa –100 år vänskap, bild-
ning och jämställdhet, näkyväksi joka puolella Suomea, molemmil-
la kotimaisilla kielillä ja kaikissa paikallisyhdistyksissämme. Järjes-

jatkuu seuraavalla sivulla
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tömme toiminnassa on vuosien saatossa ollut iso joukko upeita naisia, osaan näistä olettekin 
voinut jo tutustua myös Liiton blogissa. Juhlavuoden introna siellä esitellään joka kuukausi jä-
seniämme, jotka ovat vuosien saatossa edistäneet omalla toiminnallaan naisen asemaa yh-
teiskunnassamme. 

Eräs tämän vuoden iso uudistus on Liiton uudet nettisivut. Ne löytyvät edelleen samas-
ta tutusta osoitteesta https://akateemisetnaiset.fi, mutta sivut on nyt kokonaan uusittu. Toivon 
mukaan koette ne helpoksi käyttää, sillä eräs kriteeri uudistamisessa oli saavutettavuus. Ha-
luamme palvella myös paikallisyhdistyksiä nettisivujen avulla, paikallisyhdistykset voivat ha-
lutessaan hyödyntää omassa viestinnässään jatkossa yhdistyksen nettisivuja Liiton alasivus-
tona. Liiton nettisivujen yhteydessä on myös kalenteri, johon paikallisyhdistykset voivat myös 
lisätä omia tapahtumiaan. Samalla sieltä voi etsiä myös mielenkiintoisia sisaryhdistysten jär-
jestämiä tapahtumia, verkkotapahtumiinhan voi helposti osallistua paikasta riippumatta. 

Helteisen kesän jälkeen nautin ainakin itse taas syksyn kuulaista aamuista ja pimenevis-
tä illoista. Vaikka kalenterivuosi on jo pitkällä, koen, että syksy on aina jonkin uuden alkua. Lo-
makauden jälkeen on taas hyvä aloittaa uudestaan arkirutiinit työssä ja järjestötyössä. Toivon 
myös teille kaikille antoisaa syksyä.

Kirsi Jokikokko
kirsi.jokikokko@gmail.com
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KOKOUSKUTSU
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
20.11.2021 klo 11.30 - 16.00 Kemin Lumilinnassa (Lumilinnankatu 15, 94100 Kemi). Valtakir-
jojen tarkastus tapahtuu klo 9.00 - 10.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määrää-
mät vuosikokousasiat sekä esitykset Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston uusista säännöistä ja 
strategiasta. Ilmoittautuminen avataan 1.10.2021 ja siitä lähetetään erillistiedote sähköpostit-
se ja tarvittaessa myös postitse. Kokousaineisto julkaistaan Jäsensivuillamme 20. lokakuuta 
2021. 

MÖTESKALLELSE 

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds stadgeenliga årsmöte hålls i Kemi (Snöslottet, Lu-
milinnankatu 15, 94100 Kemi) på lördagen den 20 november 2021 kl. 11.30 - 16.00. Gransk-
ning av fullmakter sker kl. 9.00 - 10.00 på mötesplatsen. På mötet behandlas årsmötesären-
den i enlighet med stadgarnas 9 paragraf och nya stadgar och strategi för Kyllikki Leinos fond 
för äldreboende. Anmälningstiden är 1. – 30.10.2021. Det officiella programmet och länken till 
e-blankett skickas till medlemmar på fredagen den 1 oktober. Årsmötets dagordning och bila-
gor kommer att publiceras på webbsidan Jäsensivut den 20 oktober 2021.

Etsimme toiminnantarkastajaa vuodelle 2022

Vuosikokouksessa vuosittain valittava toiminnantarkastaja edistää järjestömme hallinnon läpi-
näkyvyyttä. Toiminnantarkastaja tutustuu vuoden 2021 aikana tuotettuihin pöytäkirjoihin, muis-
tioihin ja tilinpäätökseen ja arvioi järjestön hallinnon ja taloudenpidon asianmukaisuutta. Kirjal-
lisen aineiston lisäksi toiminnantarkastajalla on mahdollisuus haastatella Liiton työntekijöitä ja 
keskeisiä luottamushenkilöitä. Tehtävänhoito vie arviolta 10-15 tuntia.

Tämä luottamustehtävä sopii kehittämisorientoituneelle henkilölle. Aikaisempi kokemus Liiton 
toiminnasta on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Toiminnantarkastajaksi ei voida valita vuonna 
2021-2022 Liiton hallituksessa toimivaa jäsentä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 30.9.2021 mennessä osoitteeseen sanl.fkaf(a)akatee-
misetnaiset.fi. Liiton hallitus päättää vuosikokoukselle esitettävästä toiminnantarkastajasta lo-
kakuun kokouksessaan.
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Helena Ranta Forum 2021

HELENA RANTA FORUM 2021 järjestettiin elokuun viimeisenä maanantaina Helsingin yliopis-
ton Tiedekulmassa. Tämänvuotinen seminaari syventyi muistamisen ja unohtamisen merkityk-
seen konfliktinratkaisussa ja menneisyyden vääryyksien sovittamisessa. Seminaaritallenne on 
katsottavissa Helena Ranta Forumin Youtube-kanavalla.

Seminaarin avasivat ulkoministeri Pekka Haavisto ja professori Antti Sajantila. Tutkijapuheen-
vuoroissa oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman käsitteli muistin toiminnan ja oikeuspro-
sessien ristiriitoja ja historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen professori emerita Sirkka Aho-
nen pohti, voiko yhteisöjä estää hakemasta moraalista oikeutusta menneisyydessä koetuille 
vääryyksille.

Muistamisesta ja unohtamisesta kriiseissä ja konflikteissa keskustelivat Gelawej Viyan Planis-
ta, Jama Egal Kirkon ulkomaanavusta sekä Natalie Gerbert Monika-Naisista. Kuuroihin ja viit-
tomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista puhuivat tutkija Maija Koivisto 
ja Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija Aija Salo. Seminaarin päättivät Suomen sisäl-
lissodan perintöä tutkinut dosentti Ulla-Maija Peltonen sekä Helena Ranta.

Helena Ranta Forumin järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopisto, Historioitsijat ilman rajo-
ja Suomessa, Ihmisoikeusliitto, Kirkon ulkomaanapu, Laajan turvallisuuden verkosto Wider 
Security Network, Plan International Suomi, Suomen 1325-verkosto, Suomen Akateemisten 
Naisten Liitto, Suomen ulkoministeriö, Suomen UN Women sekä Suomen YK-liitto.
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MENNYT KESÄ OLI lämmin ja aurinkoinen, ja 
tuntui kuin olisi ollut etelän auringossa hyvin 
ansaitulla lomalla. Ja mikäpä sen mukavam-
paa, ainakin näin kansainvälisyysryhmän pu-
heenjohtajan näkökulmasta. Korona kun on 
rajoittanut liikkumista niin ulkomaille kuin koti-
maassakin. Tämä on luonut omat haasteensa 
myös Akateemisten Naisten kansainväliselle 
toiminnalle. Onneksi olemme kuitenkin voineet 
tavata verkon välityksellä. 

Koronatilanne on vaikuttanut myös kan-
sainvälisiiin projekteihimme. Yksi näistä on 
Nepalin sisarjärjestöjemme hanke, johon ke-
räsimme varoja viime talvena. Olemme saa-
neet päivityksiä paikan päältä ja siellä kovasti 
odotetaan projektin jatkumista. Lisää tietoa Ne-
pal-projektista löytyy Liiton blogista. 

Keväällä keräsimme ulkoministeriön 
pyynnöstä tietoja vapaaehtoisista mentoreis-
ta Pakistanin koulutetuille naisille. Mentoreita 
löytyi riveistämme mukavasti, kiitos siitä, ja nyt 
odotamme yhteydenottoa Pakistanin suunnas-
ta.

Koronasta johtuen sekä International 
Helvi Sipilä Seminar että Helena Ranta Fo-
rum toteutettiin tänä vuonna verkossa. Samoin 
verkkotapaamisiksi muuntuivat myös Univer-
sity Women of Europe, UWE -kattojärjestöm-
me konferenssi ja vuosikokous. Oli ilo emän-
nöidä näitä tilaisuuksia, joissa keskustelimme 
koronan vaikutuksista naisten asemaan ja yh-
denvertaisuuteen. Ensi keväänä UWEN Meet 
and Greet -verkkotapaamista emännöi Israe-
lin maajärjestö ja vuosikokous järjestettäneen 
Kyproksella.  

Samaan aikaan kun korona ja luonnonka-
tastrofit jylläävät maailmalla, poljetaan naisten 
oikeuksia entisestään. Tänä syksynä olemme 
tehneet yhteistyötä Naisjärjestöjen Keskuslii-
ton ja Suomen UN Womenin kanssa Afganis-
tanin naisten aseman parantamiseksi. Myös 
paikallisyhdistyksissämme kannattaa miettiä, 
miten tilanteeseen voisi vaikuttaa.

Liiton kansainvälisten asioiden koordi-
naattorina olen mukana myös Suomen 1325 
-verkoston ohjausryhmässä. Sitä kautta glo-
baali vaikuttamistyömme saa lisää painoarvoa 
Suomessa. Omat Luetaan yhdessä - ja Auro-
ras-toimintamme auttavat nekin hienosti kan-
sainvälistä naisten aseman parantamista.  Ter-
vetuloa mukaan toimintaan!

Jutta Hartikainen
Coordinator of International Relations, CIR
hartikainenjutta@gmail.com

Kansainväliset kuulumiset
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MAAILMAN TALOUSFOORUMIN 2018 ta-
sa-arvoraportin mukaan globaali tasa-arvo 
on vielä kaukana: naisten pitää odottaa 202 
vuotta ennen kuin he saavat samansuuruista 
palkkaa kuin miehet. Myös yleinen tasa-ar-
voistuminen vie nykytahdilla vielä 108 vuotta.
 Suomen Akateemisten Naisten Liit-
to pitää tärkeänä, että tasa-arvon edistymis-
tä vauhditetaan. Parhaiten tämä onnistuu 
yhteistyössä jäsentemme ja yhteistyökump-
paniemme kanssa.
 Akateemisilla Naisilla on 65 sisar-
järjestöä ympäri maailmaa. Syksyllä 2019 
saimme kutsun osallistua hankkeeseen, joka 

kerää tietoa naisten asemasta Hollannista, Ita-
liasta, Ranskasta, Romaniasta ja Suomesta. 
 Hankkeessa jaamme tietoa näissä 
maissa tehdystä tasa-arvotyöstä ja kehitämme 
edelleen tasa-arvoa edistäviä hyviä käytäntö-
jä. Tulokset kootaan hankkeen verkkosivuille 
osoitteeseen https://netpower.space/. Edelleen 
hankkeen tulokset jaetaan kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä verkostoissamme.
 Ensimmäinen hankekokous järjestettiin 
marraskuussa 2019 Roomassa. Sen jälkeen 
koronapandemia keskeytti tapaamiset, joita 
päästiin jatkamaan kesällä 2021. Tällöin osa 
ryhmästä kokoontui Bukarestissa.

NETPOWER – Vaikuttavaa verkostotyötä euroop-
palaisen tasa-arvon hyväksi
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 Helsingin tapaamisessa 8. - 10.9.2021 
oli edustus kaikista hankekumppanijärjestöistä. 
Tutustuimme tasa-arvovaltuutetun, Tasa-arvo-
tiedon keskuksen ja Akavan työhön. Lisäksi kut-
suimme mukaan vanhat yhteistyökumppanimme 
Naisjärjestöjen Keskusliitosta sekä Naisjärjestöt 
yhteistyössä - NYTKIS ry:stä kertomaan naisjär-
jestöjen yhteisestä vaikuttamistyöstä. Auroras ja 
Luetaan yhdessä kertoivat vieraillemme Akatee-
misten Naisten tekemästä kotouttamistyöstä ja 
lopuksi Naisten Linja kertoi meille naisiin kohdis-
tuvan väkivallan uhrien auttamisesta ja väkival-
lan ehkäisemistä Suomessa. 
 Asiaa riitti aamusta iltaan, ja Liittoa tapaa-
misessa edustivat tapaamisen käytännön järjes-

telyistä vastanneet Jutta Hartikainen (Kouvo-
la), Pauliina Inervo (Tampere), Kirsi Jokikokko 
(Oulu), Susanna Sulkunen (SANL) ja Anne Tu-
runen (Helsinki). Lämmin kiitos hyvästä yhteis-
työstä koko tiimille! 
 Seuraava NETPOWER-hanketapaa-
minen järjestetään Pariisissa joulukuussa 
2021, ja hankkeen päätöstapaaminen pide-
tään Amsterdamissa maaliskuussa 2022.
 Suomen Akateemisten Naisten Liitos-
sa pääset tekemään vaikuttavaa tasa-arvotyö-
tä. Tervetuloa mukaan!

Susanna Sulkunen
sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi
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Akateemiset Naiset - 100 vuotta ystävyyttä, 
sivistystä ja tasa-arvoa

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. juh-
lii toukokuussa 2022 satavuotista taivaltaan. Olemme aloittaneet juhlavalmistelut uudis-
tamalla verkkosivumme https://akateemisetnaiset.fi ja päivittämällä Liiton logon ilmeen. 
Uutta sivustoamme tullaan päivittämään vielä syksyn mittaan ja toivomme saavamme 
palautetta sivuston käytettävyydestä ja ulkoasusta. Edelleen tutustumme Liiton satavuoti-
seen historiaan Akateemiset naiset -blogissa kuukausittain julkaistavilla katsauksilla. 

Kolmen viisaaan naisen kohtaaminen

Järjestömme synnystä voimme kiittää kolmea 
viisasta naista: newyorkilaista Barnard Col-
legen johtajaa Virginia Gildersleeveä sekä kir-
jallisuuden professori Caroline Spurgeonia ja 
historian lehtori Rose Sidgwickiä Britannias-
ta. Nämä korkeasti koulutetut ystävykset miet-
tivät ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, 
mitä he voisivat tehdä ehkäistääkseen uuden 
sodan syttymisen. He olivat vakuuttuneita sii-
tä, että sodat loppuisivat, kun eri maiden ih-
miset tutustuisivat toisiinsa henkilökohtaisesti. 

Gildersleeven, Spurgeonin ja Sidgwickin 
vahva usko verkostoitumiseen ja naisten kou-
luttautumisen haluun johti vuonna 1919 Aka-
teemisten Naisten maailmanjärjestön, Interna-
tional Federation of University Women, IFUW 
(nyk. Graduate Women International, GWI), 
perustamiseen. Kattojärjestön ensimmäisiksi 
jäseniksi tulivat Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja 
Kanadaan vastikään perustetut Akateemisten 
Naisten maajärjestöt.

Suomen maajärjestön synty

Suomessa Akateemiset Naiset järjestäytyi-
vät Helsingin ruotsinkielisen tyttölyseon eng-
lannin kielen lehtorin Carin Roseniuksen aloit-
teesta. Hän oli kuullut maailmanjärjestön 

-Järjestön ensimmäinen pöytäkirjal-
linen kokous pidettiin vuotta myöhemmin 
11.5.1922, ja tätä päivämäärää pidämme 
Liiton perustamispäivänä. Ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yk-
sityisen ruotsinkielisen tyttökoulun kielten 
opettaja, tohtori Jenny af Forselles. Kesällä 
1922 Suomen maajärjestö osallistui ensim-
mäistä kertaa maailmanjärjestön konferens-
siin, joka pidettiin Pariisissa. Liittoa konfe-
renssissa edusti lehtori Rosenius. 

Nykyisen liittomuotonsa järjestömme 
sai vuonna 1927, jolloin puheenjohtaja, toh-
tori Kaino W. Oksasen johdolla perustettiin 
Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Liitto 
ry. - Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund 
rf. Samalla helsinkiläiset Akateemiset Naiset 
jakaantuivat kieliryhmittäin erillisiin paikallis-
yhdistyksiin, jotka liittyivät Liiton jäseniksi. 
Liiton nimi vakiintui nykyiseen muotoonsa il-
meisesti 1950-luvulla.

Edelläkävijöiden tie vapauteen ja 
vastuuseen

Liiton ensimmäisten vuosikymmenten pu-
heenjohtajat olivat oman alansa edelläkä-
vijöitä. Heidän johtamanaan Liitto ja sen 
jäsenyhdistykset kannustivat naisia opis-
kelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. 
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 Usko naisten kouluttautumisen ha-
luun ja koulutuksen tärkeys elämän raken-
teissa ovat olleet suomalaisen naisliikkeen 
ydintä. Koulutus oli tie vapauteen ja irti per-
hevallasta, koska se tarjosi naisille mahdol-
lisuuden päästä työelämään, jos avioliittoa 
ei tullut solmituksi. Koulutuksesta muodostui 
tytöille annettava aineeton perintö. Koulutuk-
sen avulla naiset myös pyrkivät saamaan ja-
lansijan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
 Kansainvälinen yhteistyö oli suoma-
laisille Akateemisille Naisille hyvin tärkeää, 
kun ensimmäiset naiset raivasivat tietään 
akateemiseen maailmaan ja pitivät yllä kieli-
taitoaan. Myöhemmin YK-yhteydet pitivät jä-
senemme kansainvälisen tasa-arvokeskus-
telun aallonharjalla.

Tiedon ja ystävyyden lamppu

Akateemisten Naisten lamppulogon suun-
nitteli GWI:n mukaan Norjan maajärjestö 
Oslossa vuonna 1924 pidettyyn Akateemis-
ten Naisten konferenssiin. Samassa tilai-
suudessa logosta tehtiin maailmanjärjestön 
ja sen jäsenjärjestöjen virallinen logo. 

Öljylamppu on maailmalla varsin ylei-
nen tunnus erilaisissa akateemisissa palkin-
noissa. Yliopistojen ohella sitä ovat käyttä-
neet myös monet sairaanhoitajien ammattiin 
yhdistettävät järjestöt. Lampun tarina pohjaa 
tarinaan muinaisesta Egyptistä, jossa lamppu 
ja sen valo symboloivat tiedon ikuista liekkiä. 
Kerrotaan myös, että antiikin Kreikan filosofi 
Diogenes kantoi tällaista lamppua etsiessään 
rehellistä ihmistä, tietoa ja totuutta. Akatee-
misissa Naisissa lamppua on kutsuttu tiedon 
ja ystävyyden lampuksi.

Verkkosivu-uudistuksemme yhteydessä 
halusimme uudistaa logomme perinteitä kun-
nioittaen. Uuden logon on suunnitellut meille 
Johanna Vuorinen. 

Liiton 100-vuotisjuhlatoimikunta kokoon-
tuu seuraavan kerran tiistaina 21.9.2021 ja 
järjestää yhteisen verkkokokouksen paikallis-
yhdistysten kanssa jällleen lokakuussa. Tule 
mukaan tekemään yhteistä juhlavuottamme!

Susanna Sulkunen
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EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI 2022 - 2024
Kirsi Jokikokko, KTM
Oulun Akateemiset Naiset ry

PUHEENJOHTAJAKAUTENI ON OLLUT hyvin erilainen 
kuin mitä sen alun perin hakiessani puheenjohtajaksi ku-
vittelin olevan. Hieman jo kyynisenä keski-ikäisenä en 
ehkä sano, että ”päivääkään en vaihtaisi pois”, mutta 
kaikista haasteista huolimatta, kokemussaldoni puheen-
johtajana on hyvin vahvasti plussalla. Olen saanut osal-
listua moniin merkityksellisiin tapahtumiin, ja tutustunut 
moniin upeisiin ihmisiin parin viime vuoden aikana. Myös 
yksittäiset keskustelut ja ajatustenvaihdot eri ihmisten 
kanssa ovat antaneet minulle paljon. Sen vuoksi päätin 
jo alkuvuodesta, että haen vielä uudestaan puheenjohta-
jaksi toiselle kaudelle. Vaikka Liiton keskushallitustyössä 
olenkin ollut mukana jo useampia vuosia, koen että mi-
nulla on vielä voimavaroja jatkaa mukana puheenjohta-
jana. Liittomme on hieno ja perinteikäs järjestö, ja on ol-
lut ilo olla mukana tekemässä yhdessä tasa-arvotyötä 
suuresti arvostamieni naisten kanssa. Mielestäni myös 
työni puheenjohtajana on vielä kesken ja haluan ehdot-
tomasti jatkaa työtäni järjestön kehittämisessä.

Vaikka työurani ei olekaan ollut korkeakoulumaailmaan sijoittuva akateeminen ura, enkä 
varmastikaan ole se kaikkein valovoimaisin keulakuva tälle merkitykselliselle järjestölle, tiedän 
olevani erittäin lojaali ja sitoutunut puheenjohtaja, joka loppuun asti on valmis tekemään työtä 
koko järjestöä hyödyttäen. Vanhempieni perintönä olen saanut kipinän tehdä varsinaisen palk-
katyön rinnalla vapaaehtoistyötä. Heidän esimerkkinsä toimia pienen maalaiskunnan yhdistys-
ten tukipilareina osoitti, että antaessaan saa. Mielestäni aktiivisella tekemisellä saa itselleen 
paljon enemmän kuin vain taustalla ollessa, siksi haen jatkoa puheenjohtajuudelleni. Koen 
myös, että yhden kauden puheenjohtajuus ei käytännössä riitä, koska väistämättä osa kolmes-
ta vuodesta kuluu asioihin perehtymiseen. Ilman huolellista perehtymistä ei mitään asioita voi 
edistää. On tärkeää, että ymmärtää järjestön historiaa ja taustoja, jotta voi ymmärtää nykyai-
kaa ja siihen johtaneita seikkoja. 

Käynnissä olevalla puheenjohtajakaudellani olen pyrkinyt ottamaan huomioon myös pai-
kallisyhdistysten tarpeita ja toiveita. Halusin esimerkiksi ehdottomasti luoda Liitolle uuden stra-
tegian yhdessä kaikkien paikallisyhdistysten kanssa. Tämän jälkeenkin on ollut hienoa jär-
jestää yhteisiä puheenjohtajatapaamisia myös tulevaisuustyöryhmän toimintaan nivoutuen 
ja toivon, että tätä keskustelufoorumia pystymme hyödyntämään myös jatkossa. Tasa-arvon 
edistäminen on edelleen yksi tärkeimmistä arvoistani, jonka puolesta olen valmis tekemään 
töitä yhdessä koko jäsenistömme kanssa. 
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EHDOLLA HALLITUSJÄSENEKSI 2022 - 2024
Marja-Leena Haataja, KM
Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

LIITON STRATEGIASSA 2021–2023 halutaan vahvistaa 
akateemisten naisten asemaa, uudistaa järjestön toimin-
tatapoja ja kasvattaa jäsenmäärää. 

Miten minä voin edistää omalta osaltani liiton tavoit-
teita? Oman työkokemukseni näkökulmasta voin sanoa 
pystyväni siihen monella tapaa. 

Katson sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den edistämisen esteiden löytyvän meidän yhteiskun-
nallisista rakenteistamme, joita on kaikilla yhteiskunnan 
aloilla. Koulutuksen ja työelämän vahva segregaatio ei 
näytä lieventymisen merkkejä. Vaan se toistuu sukupol-
velta toiselle. 

Tasa-arvon eteen on tehty työtä Suomessa pitkän 
aikaa. Viime aikoina teot ovat keskittyneet vahvasti yksi-
löön ja hänen tekemiinsä muutoksiin. Niillä on toki merki-
tystä mutta ne eivät ratkaise koko ongelmaa. Sen on his-
toria osoittanut. EU velvoittaa jäsenmaitaan tasa-arvon 
edistämisessä köyttämään kaksoisstrategiaa; tasa-arvon 
edistäminen tulee valtavirtaistaa kaikkeen toimintaan ja 

samanaikaisesti toteutetaan erillisiä sitä edistäviä toimenpiteitä. Kumpiakin tarvitaan.
Haluan vahvasti liittää tasa-arvoon myös yhdenvertaisuuden ulottuvuudet kuten mm. 

sukupuoli,ikä, etninen tausta, kieli. Näin ihmiset ja heidän elämänsä avautuu paljon rikkaam-
min kuin esim. puhumalla vaikka pelkästään iästä.

Asun Kajaanissa. Kuitenkin olen työni vuoksi matkustanut ympäri Suomen ja ollut aktii-
visesti mukana myös kansainvälisessä toiminnassa. Juuri siksi haluan katsoa asioita myös 
alueen/asuinpaikan näkökulmasta. Suomi ei ole homogeeninen, alueet ovat erilaisia ja myös 
naisten asema on erilainen Kainuussa kuin esim. pääkaupunkiseudulla. Sama koskee myös 
akateemisia naisia. Ei ole olemassa yhdenlaista akateemista naista.

Kun asuu pienemmällä paikkakunnalla yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. 
Yhdessä toimiminen mahdollistaa alueilla laajemman keskustelun ja pohdinnan paikkoja. 
Myös yhdessä virkistäytyminen on tarpeellista. Tällaiset foorumit antavat tukea myös oman 
järjestömme toimintaan. Emme ole yksin näiden kysymysten kanssa.

Olen valmis toimimaan yhdessä Suomen Akateemisten Naisten Liiton tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Linkki minun viimeisimpään hankkeeseeni: www.kaikkienduuni.fi



12

2/2021

EHDOLLA HALLITUSJÄSENEKSI 2022 - 2024
Pauliina Inervo, KTM
Tampereen Akateemiset Naiset ry.

OLEN KOULUTUKSELTANI KAUPPATIETEIDEN maisteri, ja olen 
työskennellyt yli 30 vuoden ajan erilaisissa henkilöstö-, talous- ja 
toiminnankehitystehtävissä sekä johtajana, esimiehenä, konsultti-
na, asiantuntijana että yrittäjänä. Minulla on kokemusta niin kan-
sainvälisten konsernien, julkishallinnon ja yhtymien kuin pk-yritys-
ten ja startupien toiminnasta. 

Työtehtävissäni olen vastannut sekä henkilöstö- ja talous-
johtamisen eri osa-alueista että vastannut strategiaprosesseista, 
osaamisen ja suorituksen johtamisestakin sekä näihin liittyvästä 
muutosjohtamisesta. Henkilöstöjohtamisen rooleissa olen kanta-
nut kokonaisvastuun HR:n kaikista osa-alueista sekä niihin liitty-
vistä mittareista ja talousanalyyseistä sekä HR- ja talousjohdon 
rooleissa vastannut myös yritysostoihin liittyvistä due diligence 
-prosesseista, HR-auditoinneista, henkilöstöjohtamisen laatupal-
kintoauditoinneista sekä yrityksen sosiaalisen vastuun auditoin-
neista Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Konsulttina olen hyödyntänyt 

osaamistani mm. johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennuksissa sekä erilaisissa toiminnanke-
hitysprojekteissa. Erityismielenkiinnon kohteinani ovat osaamisen ekosysteeminen uudistami-
nen sekä vuorovaikutteinen ja osallistava johtaminen. 

Olen viimeisen parin, kolmen vuoden ajan osallistunut SANL:n toimintaan sekä Tampereen 
yhdistyksen että SANL:n kansainvälisyysryhmän jäsenenä. Mitä enemmän olen päässyt sisään 
SANL:n toimintaan sitä innostuneempi olen sen aikaansaannoksista ja kantaaottavuudesta ollut. 

Koska olen kahden, jo aikuisen tytön äiti (esikoinen konetekniikan DI, kuopus graduvai-
heessa oleva kauppatieteiden opiskelija), tasa-arvoasiat sekä erityisesti naisten ja tyttöjen ase-
ma (työ)elämässä ovat lähellä sydäntäni. Kotimaisten ja kansainvälisten työtehtävieni lisäksi 
minulla on konsulttina kokemusta myös työttömien akateemisten suomalaisten ja maahanmuut-
tojanaisten työllistymisongelmista ja niihin liittyvistä ratkaisuista. 

Arvoiltani olen oikeudenmukaisuuden ja reiluuden sekä tasa-arvoisuuden ja -vertaisuuden 
kannattaja. Olen tottunut toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja nautin yhdessä tekemisestä – 
yhteisten onnistumisten jakaminen on iso ilo. Mukaudun helposti muuttuviin tilanteisiin ja katse-
len maailmaa asenteella ”eniten kiinnostaa kaikki”. 

Uskon SANL:n toimintaan ja siihen, että taustoistani työkokemuksineen voi olla hyötyä yh-
distyksen mission ja strategian toteuttamisessa sekä arjen toiminnan eteenpäinviemisessä. Olen 
siksi mielelläni käytettävissä hallitusjäsenehdokkaana.
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EHDOLLA HALLITUSJÄSENEKSI 2022 - 2024
Sari Kuusela, YTT, KL
Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

OLEN KOKO TYÖURANI tehnyt töitä naisten aseman 
eteen. Ensin pienimuotoisemmin osana päivittäistä työ-
täni finanssialalla osaamisen kehittämisessä ja asiakas-
palvelussa, jossa huomasi, kuinka suuri merkitys kollegi-
aalisella tuella on. Sitten liiketoiminnan johtotehtävissä, 
joissa avautui mahdollisuus nostaa naisia esille ja pa-
nostaa tasa-arvoon rekrytoinneissa ja nimityksissä. Ja 
vielä henkilöstöjohdossa, jossa pystyin vaikuttamaan ta-
sa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen myös organisaation ar-
vojen, linjausten ja toimintamallien tasolla. 

Jokaisella teolla on merkitystä. Sekä sillä, miten 
kohtelemme ja kannustamme toisiamme että sillä, mitä 
teemme edistääksemme akateemisten naisten työuria, 
yhteiskunnallista asemaa ja tasa-arvoa monikulttuuri-
sessa maailmassa.

Sosiaalipsykologian väitöskirjani paneutui valtaan 
ja vuorovaikutukseen, ja niiden tutkiminen avasi myös näkymän siihen, miten yhteiskunta toimii 
ja miten voi vaikuttaa. Nyt tietokirjailijana (kuudes kirja tulossa syksyllä), työnohjaajana ja kou-
luttajana olen erityisesti paneutunut myös yhteisöjen toimintaan, johtamiseen ja arjen vuorovai-
kutustilanteisiin. Uskon, että sujuvasanaisen kirjoittajan ja puhujan taidot auttavat toteuttamaan 
yhteisiä tavoitteita myös liiton keskushallituksessa.   

Meneillään olevasta kolmivuotiskaudestani keskushallituksen jäsenenä haluan nostaa 
muutaman asian, joissa koen itselläni olleen keskeisen roolin. Työn murros -seminaarisarja, jota 
sain olla suunnittelemassa 2018 Espoon edustajana. Kansainvälinen työryhmä, jonka kanssa 
saimme mm. tehdä Itämeri-seminaarin 2019 ja ideoida samalla kv-yhteistyötä. Vuoden 2019 ja 
2020 International Helvi Sipilä -seminaari My Body is Mine, jonka teimme yhdessä Naisjärjes-
töjen keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen NNKY:n ja Nytkiksen kanssa. Ja tietenkin 
Helena Ranta Forum, joka perustettiin 2019 aloitteestani, ja jonka vuosittaisia seminaareja ja 
toimintaa on organisoimassa Akateemisten naisten lisäksi laaja ja vaikutusvaltainen verkosto. 

Uskon, että näiden lisäksi olen jättänyt jälkeni myös liiton strategiaan ja toiminnan uudista-
miseen – unohtamatta pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteistyötä ja Espoon-Kauniaisten halli-
tusta ja juuri julkaistuja uusia verkkosivuja. 

Olen edelleen valmis käyttämään osaamistani ja aikaani keskushallituksessa naisten työ-
urien, aseman ja koulutuksen edistämiseen. Selkeiden tavoitteiden lisäksi tarvitsemme yhteistä 
näkemystä ja erityisesti tekoja. Uskon, että kokemukseni lisäksi halu tarttua asioihin ja toteuttaa 
ne yhdessä on yksi niistä taidoista, joita keskushallituksessa tarvitaan. Lue lisää ajatuksistani 
blogistani www.solmukohtia.fi. 
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EHDOLLA HALLITUSJÄSENEKSI 2022 - 2024
Merja Leppänen, Tradenomi YAMK 
Vantaan Akateemiset Naiset ry. 

OLEN ANTANUT ITSENI rokottaa jatkuvan 
oppimisen ideaan ja kulkenut matkaa kan-
sa- sekä keskikoulun ja lukion kautta opis-
totason opintoihin yo-merkonomiksi, välillä 
työssä oppien sekä omaehtoisia että erilai-
sia kulloisenkin työnantajan tarjoamia kou-
lutuksia läpikäyden. 

Myöhemmin hakeuduin ammattikor-
keakouluun tradenomiopintoihin. Sen jäl-
keen taas työelämässä oppimista ensin 
pankkisektorilla lähinnä henkilöstön kehit-
tämistehtävissä ja sitten ammattiyhdistyk-
sessä toimistopäällikön tehtävissä. Sitten 
heti kun tuli mahdolliseksi, hakeuduin jat-
ko-opiskelijaksi suorittamaan ylempää am-

mattikorkeakoulututkintoa (2007). 
Valmistumisen jälkeen pystyin hakeutumaan opettajaopintoihin ja pätevöitymään amma-

tilliseksi opettajaksi, jonka jälkeen vielä 56-vuotiaana työllistyin kolmannelle työuralleni am-
matilliseen oppilaitokseen kouluttajaksi.  Nyt olen ollut yhteensä yli 40 vuoden työuran jälkeen 
kolmatta vuotta eläkkeellä. Toki toimin edelleen aktiivisesti erilaisissa vapaaehtoistöissä, niistä 
mainitakseni mentorointi, työnohjaus ja erilaiset muut ohjaukset ja valmennukset hybridimal-
lilla. 

Osaamispääomaani täydentää kokemukset ja vaikuttaminen eri järjestöjen erilaisissa 
tehtävissä ja rooleissa. Olen toiminut puheen- ja varapuheenjohtajana, sihteerinä, jäsene-
nä, asiantuntijana ja vapaaehtoisena. Toimin edelleen aktiivisesti muutamassa yhdistyksessä, 
joista Vantaan Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsenenä (alkaen 2021) minun tehtäväkseni on 
langennut amk-yhteyksien edistäminen. Tarkoitus olisi jatkossa toimia myös SANL:n keskus-
hallituksessa ja muissa naisverkostoissa. 

Minulle on elämässä arvokasta kehittämisen ja kehittymisen lisäksi edistää tasa-arvoa 
ja monimuotoisuutta sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Mikäli tulen valituksi SANL:n hallituk-
seen, olen valmis edistämään ja kehittämään kaikkien akateemisten naisten asemaa Suomes-
sa. Lisäksi voisin Suomen Akateemisten Naisten Liiton keskushallituksen jäsenenä toimia mm. 
AMK-sektorin tuntijana ja edistää mm. uusien jäsenien (vrt. uudistetut liiton ja paikallisyhdistys-
ten säännöt) hankintaa ja heille kohdistettuja tukitoimia.   
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EHDOLLA HALLITUSJÄSENEKSI 2022 - 2024
Leea Paija, FM
Helsingin Akateemiset Naiset ry.

OLEN MONITIETEISESTI YHTEISKUNTAA, yhteisöjä ja ihmisten 
toimintaa tarkasteleva, kasvatustieteen, psykologian, sosiaali-
politiikan ja sosiologian opintoihin aikanaan suuntautunut, jat-
kuvan oppimisen ja kehittymisen vankka kannattaja. Sittemmin 
olen hankkinut arvioinnin, laadun, tuloksellisuuden ja palvelu-
muotoilun osaamista työtehtävien vaihtuessa.
 Kuluvalla kolmevuotiskaudella 2019–2021 SANLin hallituk-
sen jäsenenä olen toiminut jäsentoimikunnan jäsenenä ja Tule-
vaisuustyöryhmän vetäjänä. Olen pyrkinyt vaikuttamaan vahvas-
ti yhdistyksien keskinäiseen hyvien käytänteiden ja kokemuksien 
vaihtamiseen sekä toinen toisiltamme oppimiseen. Helsingin yh-
distyksen puheenjohtajana olen vaikuttanut ylisukupolvisen toi-
mintamallin kehittämiseen liittyvien hankkeiden käynnistämi-
seen, verkostoitumiseen koulutusorganisaatioiden ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.
 Pidän keskeisenä vahvuutenani SANLin hallitustyötä aja-

tellen juuri järjestötoiminnan vankkaa kokemustani niin ammattilaisena, asiantuntijana ja kehit-
täjänä kuin vapaaehtois- ja luottamustoimijana. Toisena vahvuutenani on kehittämisorientoitunut, 
arviointitietoon pohjautuva ja tulevaisuuteen suuntaava strateginen ajattelu. Kolmanneksi halli-
tustoiminnan kannalta hyödylliseksi vahvuudeksi nostan kokemukseni monialaisen toiminnan (eri 
asiantuntemuksen alojen, monitieteisen, eri-ikäisten, monitoimijaisten verkostojen) vastuullisen 
ohjaamisen ja johtaminen.
 Olen ollut teinivuosista lähtien kansalais- ja järjestötoimija. Vuosikymmenten työtehtävät 
sosiaali- ja terveysalan järjestöissä ja pitkäaikainen toiminta urheilu- ja naisjärjestöissä, on vah-
vistanut näkemystä, jonka mukaan merkityksellistä on se, mikä lähtee ihmisistä, toimijoista, itses-
tään.
 Työtehtäväni ovat vaihtuneet nuoruuden lastenohjaajan ja päivähoidon töistä yliopistovuo-
sien aikaisiin töihin, joita ovat olleet tieteellisen kirjaston informaatikko, tuntiopettaja, amanuenssi 
ja assistentti. Yliopistomaailmasta siirryin aikuiskoulutuksen pariin avoimen yliopiston sekä kansa-
lais- ja työväenopistoihin opettajaksi.Jatkoin työuraani sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön 
kehittämistehtävissä erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konsortiohankkeisssa. Työurani 
viimeiset vuodet toimin erityisopetuksen parissa kehittämis- ja ohjauspalvelujen päällikkönä tehtä-
vänä oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujen muotoilu ja kehittäminen kuntien koulujen tueksi. 
Virkauran jälkeen olen toiminut yrittäjänä, asiantuntijana ja konsulttina lasten ja perheiden, erityis-
opetuksen ja kuntoutuksen parissa.



16

2/2021

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

Pe 24.9. klo 15-17 järjestämme syksyn ensim-
mäisen opastetun kävelyn. Ilm. tarvitaan 17.9. 
mennessä Liisa Hallikaiselle, puh. 050 3021886. 
Opastus on osanottajille maksuton, käytämme 
saamaamme Espoon kaupungin kulttuuriapu-
rahaa. Lähtöpaikka on Keskustornin ja Häikäs-
tynyt -patsaan edessä ja kierros päättyy Wee-
Geen eteen.
Aloitamme kuukausitapaamiset joka kuukauden 
toinen torstai noin klo 17.30 Ison Omenan pal-
velutorin neuvotteluhuoneessa. 
To 14.10. klo 17.30 Alustajana on yleislääketie-
teen erikoislääkäri, kotisaattohoidon asiantuntija 
Kaija Saarelma. Neuvotteluhuone Meri. 
To 11.11. klo 18 Teemana elämän merkitykselli-
syys. Neuvotteluhuone Meri.
Aloitamme myös Leidilounaat, ensimmäinen 
on keskiviikkona 8.9. klo 12 Tapiolassa Ainoan 
Bistro O Matissa, 3. krs. Pyydämme ilmoittautu-
miset Liisa Hallikaiselle, puh. 050 3021886 vii-
meistään edellisenä päivänä.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

12.9. klo 14 Uuno Kailaan 120-vuotisjuhla, ylei-
sötilaisuus Heinolan kesäteatterilla & kahvit 
Spotissa omalla porukalla.
22.9. klo 18 Lukupiiri Cafe Kailaksen kabinetis-
sa, kirjana Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvan-
sa.
29.9. klo 15-16 Lintuhoitolan kierros
6.10. klo 17 Uuteen Heinola lukioon tutustumi-
nen, Maaherrankatu 13.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.

Månadsmöte
16.9. Månadsträff med Tim Forslund, Sitra: Cir-
kulär ekonomi för biologisk mångfald. Temak-

väll  om cirkulär ekonomi tillsammans med 
Helsingforsregionens lokalföreningar. Obs! 
Temakvällen hålls undantagsvis på Luckan, 
Georgsgatan 27 och på Zoom. Närmare om 
mötet och anmälan på sidan Aktuellt.
12.10. Temakväll om cirkulär ekonomi  kl. 18 
som Webinar(dvs. på distans) tillsammans 
med Helsingforsregionens lokalföreningar (fö-
redrag på finska). Petri Kautto från Syke  talar 
om styrning av cirkulär ekonomi.
13.10. Månadsträff  med Elisabeth Morand.  
Hon berättar om kejsartidens flickskola Smol-
na i St.Petersburg.
9.11. Temakväll om cirkulär ekonomi tillsam-
mans med Helsingforsregionens lokalföre-
ningar. (föredrag på finska). Rubrik och plats 
meddelas senare.
18.11. Årsmöte. Bo Lönnqvist talar efter års-
mötet över ämnet ”Damer av aristokrati,  
konstnärskap och mecenatskap, systrarna 
Standertskjöld på Elfvik”. 
8.12. Månadsträff  föredragshållare inte ännu 
bekräftad
14.12. Temakväll om cirkulär ekonomi tillsam-
mans med Helsingforsregionens lokalförenin-
gar (föredrag på finska). Rubrik och plats med-
delas senare.
I oktober planeras dessutom två kvällar kring 
datasäkerhetsfrågor.
Litteraturcirkeln administreras av Gun Ahlfors, 
ahlforsgun(at)gmail.com, och Maj-Britt Grön-
holm och träffas på följande datum kl. 13:
Torsdag 23.9. ”De osannolika systrarna 
Soong”   av Jung Chang
Måndag 18.10. ”Shuggie Bain”  av Douglas 
Stuart
Fredag 12.11. ”En stund är vi alla vackra på 
jorden” av Ocean Vuong
Tisdag 14.12. ”Är mor död”   av Vigdis Hjort
Aspasia-gruppen, administrerad av Eva Rai-
lo, e.m.b.railo(at)gmail.com, och Maj-Britt 
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Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.
fi, samlas kring aktuella samhälleliga frågor 
den 14.10. och 23.11. kl. 14-16. Temat för 
14.10. är Integration och faran för parallell-
samhällen. Den senare träffens tema med-
delas senare. Om det är möjligt träffas vi på 
G18, Georgesgatan 18, annars på Zoom.
Samarbetet med Luckan kring språkcaféet 
för utlandsfödda som vill förkovra sin svens-
ka, fortsätter med Marianne v. Knorring, ma-
rianne.vonknorring(at)welho.com, som kon-
taktperson och administratör. 
Samarbetet med Arbis gällande läxläsning 
för invandrarelever som går på någon av 
kurserna i svenska. Kontaktperson är Inger 
Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi. Om Arbis är 
stängt verkar läxläsningen på nätet.

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

23.9. Tarinat talteen -koulutetun naisen elä-
mänpolku, kirjoittajaryhmä vetäjänä toimitta-
ja-kirjailija Tiina Tikkasen 
5.10. Fuksiseikkailu -rasti HY:n fukseille 
(haku menossa HYY)
11.10. Tasa-arvolukupiiri; Plan Internationa-
lin kampanja
12.10. Kiertotaloudella kestävään kehityk-
seen -keskustelusarja
21.10. Outi Heiskasen näyttely (opastus), 
Ateneum
9.11. Kiertotaloudella kestävään kehitykseen 
-keskustelusarja
18.11. Vuosikokous
Pvm tarkentuu: Joululaulukonsertti; Ylioppi-
laskunnan laulajat (alustava)
14.12. Kiertotaloudella kestävään kehityk-
seen -keskustelusarja

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

To 16.9. klo 18.15 Jäsenilta. Syyskuun jäsen-
tapaamisessa Erkki Aaltonen puhuu Huittisten 
pataljoonasta jatkosodassa.
Kokouspaikkana SMK Sikapitäjän Makkara & 
Kalja, Junttila.
Ti 5.10. klo 17.00 Lukupiirin kirjana Sofi Oksa-
sen Koirapuisto.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

5.10. tutustuminen Hyvinkään Kiertokapulaan. 
Opastettu kierros alueella.
2.11. vuosikokous klo 17.30. Sen jälkeen Hy-
vinkään uusi kaupunginjohtaja
Johanna Luukkonen esittäytyy. Tilaisuus on 
Kaupungintalolla.
Joulukuun alkupuolella vierailu Riihimäen 
kynttilätehtaaseen. Tarkka
aika vielä sopimatta.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

21.9. klo 17.18 tutustutaan Kajaanin historiaan 
naisten näkökulmasta. Lähde
mukaan opastetulle  iltakävelylle Maria Pipo-
niuksen seurassa! Käteiskorvaus
on 5 €/osallistuja. Sateen sattuessa sateen-
varjot mukaan. Kokoonnumme klo 17 men-
nessä Elias Lönnrotin muistomerkille Brahen-
kadun viereiseen puistikkoon. Ilm. viim. 20.9. 
sihteerille marja-leena.haataja@koulutusa-
vain.fi.
Lokakuussa luvassa jäsenilta ilmastomuutok-
sesta ja kestävästä kehityksestä yhteistyössä 
Kaukametsän kansalaisopiston kanssa.
25.11. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastai-
nen päivä. Webinaari. Lisätietoja Helena Aal-
tonen.
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9.12. Teatteri-ilta:  Medusan huone. Ilmoittau-
tumiset Marja-Leena Haatajalle.

Kouvolan Akateemiset Naiset ry.

To 30.9. klo 16.30 alaken ”yrityshyppely” 
naisyrittäjien pitämiin liikkeisiin Kouvolan kes-
kustassa. Lisätiedot yhdistyksen Facebook-
ryhmässä.

Lahden Akateemiset Naiset ry.

21.10. klo 16.30 vierailu Malva museoon: kuo-
huva kortteli - Mallasjuoman historiaa
22.11. klo 16.30 Aluevaalit, Lahden kaupun-
ginvaltuuston jäsen, DI, Ida Rantanen, samas-
sa yhteydessä vuosikokous
Joulukuussa pikkujoulut ravintola Gastropub 
Myllyssä. Tiedot tarkentuvat.

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

Yhdistyksemme lahjoittaa yhden kirsikkapuun 
arboretumiin. Se istutetaan yhteistapahtumas-
sa perjantaina 17.9. klo 10 alkaen Pappilan-
pellolla sijaitsevaan kirsikkapuistoon. Kaikki 
jäsenemme ovat tervetulleita mukaan tapah-
tumaan. Samalla voi käydä tutustumassa Gal-
leria Pihaton pihamaalle pystytettyyn Mytolo-
gian naiset -näyttelyyn.

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.

Ke 29.9. klo 18.00 tutustuminen Juopperin 
Kartano ja samalla uusien jäsenten kutsutilai-
suus 
Lokakuu viikolla 40/41 elokuva-arvostelu ilta ja 
illallinen  
Marraskuu 20.11. liiton vuosikokous Kemissä
Joulukuu teatteri ja pikkujoulut 

Oulun Akateemiset Naiset ry.

18.10. Vuosikokous Aleksinkulma klo 18-20.
22.11. klo 18 Lukupiirissä aiheena Rosa Likso-
min uutuus Väylä. 
9.12. Teatterivierailu: Alma Lehmuskallio, Juk-
ka Heinänen ja työryhmä, En päässyt Juliak-
si klo 19.00, tapahtuma on maksullinen. Sovi-
taan käytännöistä myöhemmin.

Porin Akateemiset Naiset ry.

Tiedot tarkentuvat. Ne ilmoitetaan pian jäsen-
kirjeessä ja Facebookissa.

Rauman Akateemiset Naiset ry.

Pe 17.9. klo 19 Rauman teatterissa Tapio Koi-
vukarin teokseen perustuva näytelmä Pirtu-
miehet.  Esitykseen on varattu 20 lippua. Ilm. 
on pyydetty 10.9. mennessä.
Ti 12.10. klo 17.30 kokoontuminen ravintola 
Buena Vistan kabinetissa (Kanalinranta 5) En-
tinen puheenjohtajamme Minna Keinänen-Toi-
vola kertoo 20 vuotta eläneestä unelmastaan 
ja sen toteutumisesta.Kyseessä on Itä-Suo-
men yliopiston Minnalle myöntämä dosentin 
arvo mikrobiologian alalla.
Ti 30.11. klo 17.30 vuosikokous ja kirjallinen 
pikkujoulu. Paikka päätetään myöhemmin.

Salon Akateemiset Naiset ry.

22.9. IT-koulutuspäivä. Samassa yhdistykses-
sä järjestetään kokous, jossa suunnittelemme 
syksyn muuta ohjelmaa. Lisätietoja Elina Tuo-
marilta: elina.h.tuomarila@utu.fi.
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Tampereen Akateemiset Naiset ry.

Ke 15.9. klo 18 - Lukupiiri: Anni Kytömäki, Kul-
tarinta.
Ke 29.9. klo 16-18: vierailu Nansosta kerto-
vaan näyttelyyn Pyynikin linnassa, Emil Aalto-
sen museossa, Mariankatu 40.
Loppusyksyn ohjelma tarkentuu pian. 

Turun Akateemiset Naiset ry.

Kuukausikokoukset ovat pääsääntöisesti klo 
18.00, ilm. turun.akat.@gmail.com
Noudatamme voimassa olevia koronaohjeita.
12.10. Hautaustoimisto Pietet- yritysvierailu, tj 
Matti Vanhanen ja Helena Pihl
9.11. Sääntömääräinen vuosikokous, yhdis-
tyksen sääntöjen muutos esityslistalla.
Tuurin Tupa, Tuureporinkatu 14 (kerrostalon 
alakerran huoneisto). Verkko-osallistuminen: 
linkki saatavissa spostitse.
14.12. Joulujuhla  Turun Kellariravintolassa, 
Linnankatu 16, klo 18. Tytti Issakainen: ” Tu-
lenkantajien palvoma kirjallisuuskriitikko An-
na-Maria Tallgren”
Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden 3. 
tiistaina klo 12.30 Panimoravintola Koulussa, 
Eerikinkatu 18. Vetäjinä Marja Ulmala ja Lee-
ni Norrvik.
21.9. klo 12.30 Turun Kirjamessujen projekti-
päällikkö Ida Ruohomäki esittelee Turun Kir-
jamessuja
19.10. klo 12.30 Seuraa viestintää
16.11. klo 12.30 Turun yliopiston Eduskunta-
tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisi-
pilä puhuu maakuntavaaleista
21.12. klo 12.30 Ohjaaja, taiteen maisteri Pia 
Andell esittää New Yorkissa palkitun lyhytelo-
kuvansa Rekonstruktio.

Vantaan Akateemiset Naiset ry.

Ma 20.9. klo 17.00 tutustumiskäynti Håkans-
bölen kartanoon. Oppaana Kati Tyystjärvi. 
Retkeen voi osallistua seuralaisineen.
To 7.10. Vierailu taidekoti Kirpilään (Pohjoinen 
Hesperiankatu 7). 
Ke 3.11. klo 19.00 Teatteri Vantaa, Silkkisali, 
näytäntö Vielä kerran Anja.  Tarkemmat ilmoit-
tautumistiedot lähetetään jäsenille. 
Tieni akateemiseen koulutukseen ja mitä sen 
jälkeen klo 18.00 (Zoom)
Ti 21.9. Maisa Susisalo
Ti 19.10. Alustaja avoin.
Ti 16.11. Marja Liisa Toivanen
Ti 21.12. Raija Sollamo
Tiistaitreffit klo 14-15 (Zoom)
Ti 28.9 Aiheena jäsenkyselyn esittely.
Ti 26.10. Tiedot tarkentuvat.
Pk-seudun yhdistysten keskustelusarja Kier-
totaloudella kestävään kehitykseen Zoomissa 
ti 12.10., 9.11. ja 14.12. klo 18-19.30. 
Yhdistyksen vuosikokous marraskuussa. 
Muut tiedot tarkentuvat.

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.

9 september: Föreningens 75+-årsjubileum 
på restaurang OOBU kl. 19. Festtalare förfat-
taren Merete Mazzarella om ”Att berätta liv”
12 oktober: Riksdagsledamot Sandra Berg-
qvist berättar om vårdreformen
9 november: Besök på Åbo konstmuseum. 
Utställning: Royal Salute
14 december: Valmöte och julfest. Rosie Djup-
sund berättar om snapsvisor
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