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Puheenjohtaja  Kirsi Jokikokko
Kuva Tunnin Kuva Oulu

Hyvät Akateemiset Naiset, 

KATSON KOSKEMATONTA LATU-URAA. Melkein arveluttaa lähteä 
hiihtämään, mutta silti kiehtoo ajatus päästä ladulle ensimmäisenä. 
Hiihtämään latua, jota kukaan muu ei ole vielä hiihtänyt, tekemään 
omat merkinnät sauvoilla ladun viereen, johon kukaan muu ei ole 
vielä sauvojaan iskenyt. Tunne on hieman samanlainen kuin min-
kä tahansa uuden edessä, esimerkiksi kun muuttaa uudelle paik-
kakunnalle, aloittaa uudessa koulussa, työpaikassa tai edessä on 
uusi ihmissuhde. Hiihtämätön latu, johon itse pääsee tekemään 
omat merkintänsä ja muovaamaan ladusta omannäköistään. 

Hetken hiihdettyäni huomaan, että joku toinen on kulkenut 
kuitenkin edelläni, liittynyt samalle ladulle oikopolulta. Tämä ei kui-
tenkaan harmita, koska huomaan, että suksi luistaa ja on help-
po hiihdellä toisen viitoittamaa tietä. Toisen liuku on tehnyt ladus-
ta liukkaamman ja omakin suksi luistaa entistä paremmin. Silloin 
muistan yhdessä tekemisen ilon, yksin puurtamisella on aikansa ja 
paikkansa, mutta sosiaalisena yksilönä koen kuitenkin parhaaksi 
yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Tämän on huomannut hy-
vin korona-aikana etätöissä, saatan nykyään soitella kollegoille pu-
heluja vain keskustelujen vuoksi. Aina ei tarvitse olla ongelmaa tai 
avuntarvetta, pelkkä asiasta ja asian vierestäkin keskustelu vie työ-
päivää eteenpäin ja tuo positiivista virettä.

Erityisen kiitollinen toisten avusta on silloin, kun latu-ura on-
kin vaikea taivaltaa. Silloin kun säänhaltija tupruttaa lunta niin, et-
tei eteensä näe tai tuuli on riepotellut metsän puista oksia ja roskia, 
niin että suksi ei luista. Samanlaisia esteitä voi tulla vastaan muus-
sakin elämässä. Työtehtävät voivat tuntua liian haastavilta, opis-
keluprojektit liian työläiltä tai itseä tai läheisiä voi kohdata vaikea 
koettelemus. Silloin toisen ihmisen pienikin teko voi auttaa mer-
kittävästi. Se voi olla vaikka ystävällinen sana tai pieni avulias ele. 
Toisten apu toimii kuten hiihtotapahtuman talkooväen juuri katkea-

jatkuu seuraavalla sivulla
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misen hetkellä eteen ojentama suolakurkkuviipale tai kuuma mehu. Se auttaa taas eteenpäin, 
jatkamaan sivakoimista elämän latu-urilla. Joskus joku voi myös tietämättäsi puhdistaa latuasi 
edeltä käsin, poimia isoimmat oksat ja kävyt uralta, jotta sinun olisi helpompi edetä. Vastavuo-
roisesti sinä itse saatat auttaa tekemisilläsi toisia. Yhdessä tekemisessä on voimaa, on se sit-
ten tietoista tai tiedostamatonta.

Akateemiset Naiset ovat jo lähes sadan vuoden ajan ponnistelleet yhdessä eteenpäin. 
Välillä latumme on ollut loistavan liukas, välillä ura on voinut olla lähes ummessa. Kuitenkin 
merkityksellisillä teoilla olemme saaneet järjestömme toiminnan jatkumaan. Kiitollisena kaikil-
le teille merkittäville akateemiselle naisille, olen ylpeä siitä, että työmme jatkuu. Toivon meille 
kaikille juhlavaa vuotta 2022. 

Kirsi Jokikokko
kirsi.jokikokko@gmail.com



3

1/2022

KOKOUSKUTSU
Suomen Akateemisten Naisten Liiton ylimääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 8. huh-
tikuuta 2022 klo 17.00 - 19.00 Zoomissa. Kokouksessa päätetään Liiton uusista kunnia-
jäsenistä sekä Luetaan yhdessä -verkoston strategiasta. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 
avataan 21.3.2022 ja suljetaan 1.4.2022. Virallinen vuosikokousohjelma ja linkki ilmoittautu-
mislomakkeeseen lähetetään jäsenistölle sähköpostitse ja tarvittaessa postitse 21.3.2022, jol-
loin myös kokousaineisto julkaistaan Jäsensivuillamme. 

MÖTESKALLELSE 

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds extra årsmöte hålls i Zoom på fredagen den 8 ap-
ril 2022 kl. 17.00 - 19.00. På mötet bestäms över Förbundets nya hedersmedlemmar och Vi 
Läser Tillsammans -nätverkets strategi. Anmälningstiden är 21.3. – 1.4.2022. Det officiella pro-
grammet och länken till e-blankett skickas till medlemmar på måndagen den 21 mars 2022. 
Årsmötets dagordning och bilagor kommer att publiceras på webbsidan Jäsensivut på den 
samma dagen.

Etsimme lainopillista avustajaa vuodelle 2022
Liiton hallitus etsii jäsenistöstä lainopillista avustajaa vuodelle 2022. Tähän luottamustehtä-
vään ei ole toistaiseksi muita erityisiä vaatimuksia kuin juristin koulutus ja kiinnostus Liiton toi-
mintaan. Lisätietoja antaa Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi 10.3.2022 mennessä osoitteeseen sanl.fkaf@aka-
teemisetnaiset.fi. Liiton hallitus käsittelee hakemukset maaliskuun kokouksessaan.
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Luetaan yhdessä -verkosto etsii asiantuntijaa

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN Liiton hallinnoima, valtakunnallinen Luetaan yhdessä -ver-
kosto tarjoaa vapaaehtoisvoimin suomen tai ruotsin kielen opetusta Suomeen muuttaneille naisil-
le. Haemme nyt verkostolle asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan ja kokoaikaiseen  työsuh-
teeseen (37,5 h/viikko). Lähetäthän hakemuksesi 18.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Asiantuntija vastaa verkoston vapaaehtoistyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Lisäksi asian-
tuntijan tehtäviin kuuluu verkoston sisäinen viestintä ja sen kehittäminen, toiminnan markkinointi, 
laaja-alainen yhteistyö verkoston yhteistyökumppanien kanssa ja vaikuttamistyö yhdessä toimin-
nanjohtajan kanssa. Työhön sisältyy myös tapahtumatuotantoon ja raportointiin liittyviä tehtäviä. 

Toivomme hakijalta tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokemusta vapaaehtoistyön koordi-
noinnista ja kotoutumistyöstä, monipuolisia viestintä- ja markkinointitaitoja, vahvaa itseohjautu-
vuutta, kulttuurisensitiivisyyttä ja kiinnostusta monikulttuurisuuskysymyksiin sekä matkustusval-
miutta kotimaassa.

Arvostamme hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja ja päätöksentekokykyä. Osallistavat 
työtavat, järjestömaailman tuntemus ja monipuolinen kielitaito luetaan eduksi. Työ sisältää jonkin 
verran ilta- ja viikonlopputyötä. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vä-
hemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Voit tutustua hakuilmoitukseen kokonaisuudessa osoitteessa https://luetaanyhdessa.fi.  
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Dokumentti professori Helena Rannasta on nyt 
katsottavissa YleAreenassa

Suomen Akateemisten Naisten Liiton entinen puheenjohtaja ja nykyinen kunniajäsen, oikeus-
hammaslääkäri Helena Ranta on tehnyt elämäntyönsä ihmisoikeusloukkausten selvittämiseksi ja 
totuuden esiin saamiseksi. Hänestä kertova vaikuttava dokumenttielokuva sai ensi-iltansa Doc-
Point-verkkofestivaaleilla 1.2.2022. Nyt dokumentti on katsottavissa myös YleAreenassa seuraa-
van vuoden ajan. Helena Ranta Forum järjestetään jälleen elokuussa 2022.
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Akateemisten Naisten kirjoituskilpailu 
15.12.2021 – 28.2.2022

1. Kilpailun kirjoitusten teemat noudattavat Suomen Akateemisten Naisten Liiton tarkoitusta, ar-
voja ja strategisia tavoitteita.
2. Kilpailu on avoin Liiton ja paikallisyhdistysten jäsenille.
3. Kirjoituskielet ovat suomi, ruotsi tai englanti.
4. Kirjoitusten maksimipituus välilyönteineen on 10 000 merkkiä. Minimipituutta ei ole määritelty. 
Tekstien muoto on Word tai vastaava tekstitiedosto
5. Kirjoitukset lähetetään sähköpostin liitteenä 28.2.2022 mennessä osoitteeseen sanl.fkaf@aka-
teemisetnaiset.fi. Sähköpostin otsikkoon SANL kirjoituskilpailu.
6. Kirjoituksiin selvästi oma nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Viestin otsikoksi ”SANLin 
kirjoituskilpailu”.
7. Liiton hallituksen nimeämä raati valitsee viisi parasta tekstiä palkittavaksi. Pääpalkinto on 200 
euroa. Palkinnot 2-5 ovat lahjakortti kirjakauppaan / BookBeatiin / luovan kirjoittamisen kurssille 
(á 30 €).
8. Palkitut kirjoitukset julkaistaan Liiton verkkosivuilla tai blogissa. Kirjoitusten käsittelyssä nouda-
tetaan tietosuoja-asetuksia. Kirjoittajilla on omiin teksteihinsä tekijänoikeus.

Kvinnliga Akademikers skrivtävling 
15.12.2021 - 28.2.2022

1. Teman för bidragen följer FKAF:s ändamål, värden och strategiska målsättningar.
2. Tävlingen är öppen för medlemmarna i FKAF och deras lokalföreningar. 
3. Bidragens språk är finska, svenska eller engelska.
4. Bidragens maximilängd med mellanslag är 10 000 tecken. Minimilängd har inte bestämts. Tex-
tens form är Word eller motsvarande.
5. Bidragen sänds som e-postbilagor senast den 28 februari 2022 till sanl.fkaf@akateemisetnai-
set.fi. Titel för e-posten ”FKAFs skrivtävling”.
6. Bidragen skall förses med klara uppgifter om eget namn, e-postadress och telefonnummer.
7. En jury tillsatt av FKAF:s styrelse väljer de fem bästa texterna som pristagare. Prisen är 1. 200 
€, 2. – 5. á 30 € presentkort till bokhandeln / BookBeat / på en kreativ skrivarkurs. 
8. Prisen publiceras på FKAF:s webbsidan eller blogg. Vid behandlingen av bidragen följer man 
dataskyddsbestämmelser. Skribenterna har upphovsmannarätt till sina egna texter.
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KUTSU: Kanssasisaria ja yhteishenkeä

ESPOON-KAUNIAISTEN AKATEEMISET NAISET RY. kutsuu Akateemiset Naiset juhlavuoden yh-
teiseen taidenäyttelyyn, joka järjestetään Galleria Unelmassa (Kauppiaantie 6, Tapiola). Näyt-
telyn suunniteltu ajankohta on syyskuussa 2022.

Tarkoituksemme on järjestää myös virtuaalinäyttely verkossa. Tämä helpottaa pääkau-
punkiseudun ulkopuolella sijaitsevien järjestöjen jäsenten osallistumista. Toki kaikki ovat ter-
vetulleita lähettämään töitään Galleria Unelman näyttelyyn. Tilaa on n. 40 taululle, koosta riip-
puen.

Näyttelyn teemana on ”Kanssasisaria ja yhteishenkeä”. Teemaa saa toteuttaa vapaasti 
valitsemallasi tekniikalla, joko realistisesti tai abstraktisesti. Pääasia on, että voimme yhdessä 
luoda juhlatunnelmaa! 

OSALLISTUMISOHJEET

1. Ilmoittaudu Heidi Pihlatielle (hpihlatie@gmail.com, p. 050 322 0506) viimeistään 8.3.2022.
2. Sähköinen kuvamateriaali tulee toimittaa 30.5.2022 mennessä osoitteeseen ekan.naiset(a)
gmail.com. Riittävän hyvälaatuisissa kuvissa teosten tulee näkyä kokonaan lopullisessa muo-
dossaan (ilman paspiksia tai raameja).. 
3. Teoskuvien lisäksi viestistä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot sekä maalausten tiedot.
4. Näyttelyyn voi tarjota 1-3 työtä. Teosten maksimikoko on puoliarkki ja kehysten väri valkoi-
nen tai hopeanharmaa.
5. Jyrytysmaksua ei ole, mutta EKAN ry. toivoo pientä maksua 10€ per osallistuja järjestöiltä 
tai osallistujilta kulujen kattamiseksi 27.5.2022 mennessä EKANin tilille FI97 5800 1320 4697 
51, viite 1151.
6. Ripustusvalmiit, kehystetyt teokset tuodaan galleriaan itse näyttelyn avajaisia edeltävänä 
päivänä (ilmoitetaan myöhemmin) tai lähetetään taiteilijan kustannuksella perille kantona. 
7. Teosten nouto: näyttelyn päätyttyä näyttelytilasta, jollei gallerian kanssa muuta sovita.

Huomaathan, että tämä on tiivistelmä alkuperäisestä tekstistä. 

Heidi Pihlatien laatima ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan Liiton 
verkkosivuilta https://akateemistnaiset.fi ja Facebook-ryhmästä.
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Tapahtuman lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Liiton verkkosivuilta 
https://akateemistnaiset.fi.
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PROGRAM 
16.00–16.05 Welcome
16.05–16.10 FFGW’s international work and its history
16.10 – 16.20 International Helvi Sipilä Seminar at the CSW since 2005
16.20 – 16.35 Finnish network for UNSCR1325: Women, Peace and Security
16.35 – 16.50 Introducing Graduate Women International
16.50–17.00 Break
17.00 – 17.15 Pay Equality Now: Complaint to the Council of Europe
17.15 – 17.30 End Violence against Women: Istanbul Convention Treaty and Ratification in 
Europe
17.30 – 17.45 Erasmus+ project 2019 – 2022: Spreading Good Gender Equality Practices: 
17.45–17.55 Information about the forthcoming international events
 - UWE Meet and Greet 2022 hosted by the Israel association
 - UWE conference and AGM 2022 hosted by the Turkish Cypriot association
 - Baltic Sea Conference 2022 hosted by the Swedish association
17.55–18.00 Conclusion

Huomaathan, että tilaisuus järjestetään Zoomissa klo 17.00 - 19.00 Suomen aikaa. 

Tapahtuman lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Liiton verkkosivuilta 
https://akateemistnaiset.fi.
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TÄTÄ KIRJOITETTAESSA ULKONA riehuu eh-
käpä vuoden kovin talvimyrsky, aivan samoin 
kuin kuusi vuotta sitten kun esikoiseni syntyi. 
Henkilökohtaisesti toivon, että myrskyn jälkeen 
pakkanen ei yllä samoihin lukemiin kuin syn-
nytyslaitokselta kotiin lähtiessä, kun pakkanen 
laski 32 asteeseen. Kouvolan leveysasteilla se 
on paljon. 

Vuosi on alkanut toiminnan täytteises-
ti kansainvälisyystyöryhmän osalta. Ensin pi-
dettiin liittohallituksen kokous, jossa päätettiin, 
että jatkossa kansainvälisyystyöryhmään kuu-
luvat kaikkien yhdistysten kansainvälisyysvas-
taavat, tällä pyritään parantamaan tiedonkul-
kua liiton ja paikallisyhdistysten välillä. Lisäksi 
ryhmää täydennetään aiheesta kiinnostuneilla, 
työryhmähaulla. Täydennysten osalta etusija 
annetaan uusille hakijoille. Työryhmään valittu-
jen kannattaa tarkkailla sähköpostia lähiaikoi-

na, sillä postaan teille pian kutsun ryhmän 
järjestäytymiskokoukseen. Kokous tapahtuu 
etäyhteyksin, joten kenenkään ei tarvitse huo-
lehtia matkustamisen aiheuttamista aikataulu-
haasteista. 

Tämän lisäksi International Helvi Sipilä 
Seminarin valmistelut ovat täydessä vauhdissa 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Seminaari to-
teutetaan webinaarina maanantaina 7.3.2022 
klo 17.00 alkaen. Teemana on naisiin kohdistu-
va väkivalta ja siihen liittyvä lainsäädäntö meil-
lä ja muualla. 

Myös Liiton 100-vuotisjuhlaan liittyvän 
kansainvälisen juhlawebinaarin järjestelyt 
ovat täydessä vauhdissa. Työryhmässä toimi-
vat tätä kirjoitettaessa allekirjoittaneen lisäk-
si Pauliina Inervo ja Virpi Paulanto puheenjoh-
taja Kirsi Jokikokon ja toimitusjohtaja Susanna 
Sulkusen avustamana. Webinaari järjestetään 
8.3.2022 klo 17-19 teemalla: Jubileum Webi-
nar: 100 Years of Finnish Graduate Women’s 
Worldwide Advocacy Work. Webinaarissa luo-
daan katsaus Akateemisten Naisten nykyiseen 
vaikuttamistyöhön. Olette lämpimästi tervetul-
leita seuraamaan webinaaria. 

Seuraathan Liiton verkkokanavia ja so-
mekanavia pysyäksesi ajan tasalla näistä we-
binaareista ja niihin ilmoittautumisesta. Mikäli 
sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, voit 
myös olla yhteydessä minuun.

Suunnitelmia myös syksylle on jo olemas-
sa, mutta niistä lisää myöhemmin. Nyt lähden 
jatkamaan lumitöitä, ne ovat omakotitaloasujan 
ilo. Niiden jälkeen ei tarvitse lähteä kuntosalil-
le tai lenkille, kaikki tulee samassa paketissa.

Jutta Hartikainen
Coordinator of International Relations, CIR
hartikainenjutta(a)gmail.com

Kansainväliset kuulumiset
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Tuetaan yhdessä Nepalin naisia myös tänä 
vuonna - Keräys avoinna 28.2.2022 saakka

VUOSI SITTEN SUOMEN Akateemisten Naisten Liitto toteutti ensimmäistä kertaa joulukeräyk-
sen tukeakseen sisarjärjestömme Nepalin Akateemisten Naisten (Nepal Association of Univer-
sity Women) kolmivuotista projektia naisten koulutuksen edistämiseksi. Keräyksen tuotto mah-
dollisti koulutusprojektin käynnistämisen kahdessa kylässä Kathmandun alueella.

Projekti alkoi huhtikuussa kouluttajakoulutuksella (Training of Trainers, ToT). Ensimmäi-
sessä vaiheessa aloitettiin Chapagaun ja Thaiban kylässä yhteensä 40 naisen opetus lukutai-
don kehittämiseksi. Valitettavasti korona keskeytti toiminnan loppukeväästä, mutta nyt tilanne 
Nepalissa on parempi ja projektia on päästy jatkamaan suunnitelmien mukaan. Kolmen kuu-
kauden lukutaitojakson jälkeen tavoitteena on perehtyä työllistymisen parantamiseen ja mik-
royrittäjyyden perusteisiin (economic empowerment). Yhteensä koulutus näissä kahdessa ky-
lässä kestää vuoden.

Kutsumme kaikki Akateemiset Naiset mukaan yhteiseen keräykseen, joka mahdollistaa 
sisarjärjestömme projektin jatkon muissa kylissä. Kaikki tuki on tarpeen ja pienelläkin summal-
la saamme paljon aikaan naisten koulutuksen ja tasa-arvon edistämiseksi.

Voit osallistua keräykseen maksamalla haluamasi summan Liiton lahjoitustilille (Nordea 
FI32 1808 3000 0555 62). Kirjaathan maksun tietokenttään viestiksi ”Nepal”.

Lisätietoja keräyksestä antaa Liiton kansainvälisyystyöryhmän ja Espoon-Kauniaisten 
Akateemiset Naiset ry:n hallitusjäsen Heli Isohookana, 040 700 5888, heli.isohookana(a)
gmail.com.

Pienkeräysnumero: RA/2021/1594. Keräysilmoituksessa vaadittu varojen toissijainen 
käyttötarkoitus: Jäsenille Akateemisten Naisten kansainvälisiin kokouksiin myönnettävät mat-
ka-apurahat.

***
FÖR ETT ÅR sen anordnade FKAF en julinsamling för att stöda vår systerförening i Nepal (Ne-
pal Association of University Women) som hade planerat ett treårigt projekt för undervisning av 
kvinnor.Med de medel som insamlingen inbringade kunde ett undervisningsprojekt påbörjas i 
två byar i närheten av Katmandu.

I april började undervisningen av de blivande lärarna (Training of Trainers, ToT). Det förs-
ta skedet i byarna Chapagau och Thaiba hade som mål att förbättra läskunnigheten hos inal-
les 40 kvinnor. Tyvärr måste verksamheten avbrytas på grund av koronavirus pandemin i slu-
tet av våren men nu är situationen i Nepal bättre och undervisningen har fortsatt som planerat. 
Den tre månader långa undervisningen i läskunnighet fortsätter med följande skede där man 
bekantar sig med möjligheterna att förbättra sysselsättningen och grunderna till mikroföre-
tagsamhet (economic empowerment). Undervisningen pågår inalles under ett års tid i de tidi-
gare nämnda byarna varpå projektet fortsätter i andra byar.
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Vi välkomnar alla Kvinnliga Akademiker att delta i vår insamling som gör det möjligt för vår sys-
terförening att fortsätta sitt projekt i Nepal. Alla bidrag tas emot med tacksamhet och även en 
liten summa kan hjälpa en hel del.

Du kan delta i insamlingen genom att donera en för dig lämplig summa på Förbundets 
insamlingskonto (Nordea FI32 1808 3000 0555 62) Vänligen skriv “Nepal” i rutan för medde-
lande.

Mera information om insamlingen ges av Heli Isohookana, medlem i Förbundets interna-
tionella utskott och Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:s styrelse. (Tel. 040 700 5888, 
heli.isohookana(a)gmail.com).

Heli Isohookana och Christine Ek-Kommonen
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Akateemiset Naiset ikääntyvien naisten asialla: 
Professori Eeva Jalavisto (1909–1966)
Suomen Akateemisten Naisten Liiton 99. vuosikokous hyväksyi Kyllikki Leinon vanhainko-
tirahastolle uudet säännöt ja strategian Kemissä marraskuussa 2021. Jatkossa rahasto tun-
netaan Testamenttirahastona, jonka tarkoituksena on lahjoittajien tahdon mukaisesti tukea 
ikääntyvien akateemisten naisten hyvinvointia ja itsenäistä asumista. Rahasto toteuttaa tar-
koitustaan järjestämällä valtakunnallisesti kattavaa toimintaa, joka antaa Akateemisille Nai-
sille henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Ensimmäinen tällainen jäsentapahtuma järjestetään 
elokuun viimeisenä viikonloppuna 26. - 28.8.2022 Suomen urheiluopistossa Vierumäellä 
lähellä Lahtea. Valtakunnalliset virkistäytymispäivät järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, ja 
tavoitteena on tehdä tästä Akateemisille Naisille säännöllinen, ylisukupolvinen hyvinvointi-
tapahtuma. Seuraava teksti on julkaistu Akateemiset naiset -blogissa syksyllä 2021 ja se esit-
telee rahaston keskeisen taustavaikuttajan, professori Eeva Jalaviston. 

TASA-ARVOTYÖSSÄ TURHAUDUMME HELPOSTI yh-
teiskunnallisen muutoksen hitauteen. Kansainvälisis-
sä vertailuissa Suomi kyllä loistaa tasa-arvon malli-
maana, mutta lähemmässä tarkastelussa ongelmia 
löytyy mm. lainsäädännöstämme, hoivavastuusta, 
turvallisuudesta, koulutuksesta ja työelämästä. Pro-
fessori Eeva Jalaviston tarina antaa toivoa muistut-
taessaan, miten suuri vaikutus yksittäisellä ihmisel-
lä voi olla tieteelliseen tutkimukseen, järjestökenttään 
sekä koko yhteiskuntaan. 

Meille Akateemisille Naisille Jalavisto on tuttu 
Liiton pitkäaikaisena puheenjohtajana (1956 - 1963) 
ja vanhainkotirahastomme taustavaikuttajana. Laa-
jemmalti hänet tunnetaan uraauurtavana vanhuuden-
tutkijana ja vanhusten terveydellisten ja sosiaalisten 
olojen aktiivisena puolestapuhujana. Ne teemat, jois-
ta Jalavisto puhui väsymättä 1940- ja 1950-luvulla, 
ovat nykyään suomalaisen vanhustyön valtavirtaa.

Tie fysiologian professoriksi

Eeva Jalaviston (ent. Elmgren) innostus luonnon- ja lääketieteeseen lienee jo lapsuudenkodin 
peruja, sillä hänen isänsä Robert Elmgren toimi tuberkuloosiparantolan ylilääkärinä. Jalavisto 
valmistui ylioppilaaksi vuonna 1919 ja tohtoriksi vuonna 1935. 

Jalaviston väitöskirja käsitteli lihastuntoa ja työskennellessään Helsingin yliopiston fysio-
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logian laitoksella hän teki useita opintomatkoja ulkomaille. Jalavisto kokosi ympärilleen 
joukon innostuneita oppilaita, joiden vastuulla fysiologian tieteellinen kehitys Suomessa tuli 
seuraavina vuosikymmeninä suurelta osin olemaan. Myös fysiologian opetus uudistettiin Jala-
viston johdolla ajan tarpeita vastaavaksi. Vuonna 1949 hänet nimitettiin fysiologian ylimääräi-
seksi henkilökohtaiseksi professoriksi ja tuota virkaa hän hoiti ennenaikaiseen kuolemaansa 
saakka.

Gerontologian uranuurtaja ja Vanhustyön keskusliiton perustaja

Sotavuosien jälkeen Eeva Jalavisto kiinnostui maailmalla orastavasta vanhuuden ja vanhe-
nemisen tutkimuksesta, gerontologiasta. Jalavisto tarkasteli vanhenemista sekä biologisena 
että sosiaalisena ilmiönä. Perustavanlaatuisissa, pääosin tilastollisin menetelmin suoritetuissa 
tutkimuksissa hän selvitteli pitkäikäisyyteen vaikuttavia perinnöllisiä ja toiminnallisia tekijöitä. 
Fyysisen ja henkisen aktiivisuuden säilyttämisen merkitys elinkyvylle oli hänen tärkeimpiä tut-
kimustuloksiaan ja lempiteemojaan.

Jalavisto toimi pitkään vanhuustutkimuksen edistämiseksi perustetussa Societas Geron-
tologica Fennicassa, ja seura jakaa edelleen Eeva Jalavisto -palkintoja sekä järjestää Eeva 
Jalavisto -symposiumeja. Jalaviston aloitteesta perustettu Vanhainsuojelun keskusliitto (sit-
temmin Vanhustyön keskusliitto) edistää vanhusten terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 
oloja. Jalavisto toimi järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana 1949–1954.

Akateemisten Naisten vanhainkotihanke

1940-luvulla Jalavisto nousi myös Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtajaksi ja vuon-
na 1956 hänet valittiin Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtajaksi. Myös Akatee-
misissa Naisissa Jalavisto edisti ikääntyvien asiaa, ja tarttui toimeen, kun Tampereen Aka-
teemiset Naiset ry:n jäsen, lehtori Anna-Liisa Heikinheimo ehdotti Liitolle vuonna 1962 oman 
vanhainkodin perustamista. Liiton vuosikokous asetti komitean viemään asiaa eteenpäin Jala-
viston puheenjohdolla. Hanketta perusteltiin sillä, että ”yhteiskunnan ylläpitämiin vanhainkotei-
hin ei ’meikäläinen’ hevin pääse.” Todettiin myös, että moni jäsen tekee vielä eläkkeellä olles-
saan tutkimustyötä, jolloin on hyvä olla vapaana taloudenpidosta. 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa vanhainkoti 40-50 yksinasuvalle jäsenelle ja sen alus-
tavaksi kustannusarvioksi laskettiin 1,5 miljoonaa markkaa. Suunniteltu vanhainkoti nimettiin 
Emma Irene -kodiksi. Tällä haluttiin kunnioittaa Suomen ensimmäisen naismaisterin (1882) 
Emma Irene Åströmin muistoa. Samaa nimeämisperinnettä noudatettiin vuonna 1966, jolloin 
Jalavisto kuoli, ja rahaston nimeksi tuli Eeva Jalaviston vanhainkotirahasto. 

Akateemisen Naiset uskoivat vanhainkotihankkeeseen ja keräsivät siihen ahkerasti ra-
haa 1960-luvun puolivälissä. Vuosikymmenen lopulla vanhainkodille saatiin tonttilahjoitus 
Liitossa aktiivisesti toimineelta ekonomi Kyllikki Leinolta. Vantaan Hiekkaharjussa sijainneel-
le tontille ei kuitenkaan valitettavasti saatu tarvittua rakennuslupaa, joten Leinon luvalla tontti
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myytiin 1980-luvun alussa ja varoilla ostettiin kolme huoneistoa, kaksi Kalevankadun se-
nioritalosta ja yksi Tammisalon palvelutalosta. Keskustelu Liitossa oli jo siirtynyt vanhainkodista 
kohti senioritaloja ja palveluasuntoja, koska rahaston vähäriskinen omaisuuden kerryttäminen 
ei näyttänyt ehtivän saavuttaa yhä suuremmiksi karkaavia oman vanhainkodin kustannuksia.  

2021: Ikääntyvien Akateemisten Naisten fyysiset ja henkiset voimavarat

Vuonna 2021 keskustelu vanhainkotirahaston tarkoituksesta on elvytetty jälleen, kun rahastol-
le on laadittu strategia. Samalla rahaston hoitokunta on laatinut juristin kanssa rahastolle uudet 
säännöt. Niissä rahaston pääpainoa ehdotetaan siirrettäväksi asumisen tukemisesta ikäänty-
vien naisten henkisten ja fyysisten vomavarojen lisäämiseen. 

Fyysisen ja henkisen aktiviteetin säilyttämisen merkitys elinkyvylle oli Eeva Jalaviston tär-
keimpiä tutkimustuloksia ja lempiteemoja. Hänen mukaansa ”tieteen tehtävä ei ollut vain lisä-
tä vuosia elämään, vaan mikä tärkeämpää, elämää vuosiin”. Professori Jalavisto oli aikaansa 
edellä puhuessaan vanhusten määrän lisääntymisestä ja eliniän pidentymisestä sekä varoitta-
essaan eteen tulevista ongelmista, jos ikäihmisten terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin ei kiinni-
tetty tarpeeksi huomiota.  

Susanna Sulkunen



16

1/2022

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

Ke 16.2. MatkaUnelmia vierailee Venäjällä 
(Teams).
Ti 22.2. klo 18.00 Esittelyssä Opettajat Ilman 
Rajoja-toiminta. Paikkana on neuvotteluhuone 
Meri Ison Omenan palvelutorilla. 
To 3.3. klo 18.30 Kirjapiiri (Teams)
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen 
Facebook-sivua.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen 
Facebook-sivua.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.

Ons 16.2 Litteraturcirkeln: Spion och förrädare 
av Ben Macintyre.
Ons 16.2 PM Kira Schroeder från Moomin Cha-
racters: Hur ett litet troll erövrade världen.
Tis 8.3  Konstmuseet Sinebrychoffs utställning 
Linné och glimtar av paradiset.
Tis 15.3 Litteraturcirkeln: Stöld av Ann-Helen 
Laestadius.
Tors 17.3 Aspasia-gruppen samlas kring aktuel-
la samhälleliga frågor.
Mån 21.3 Doktorand i genusvetenskap Nina Ny-
man: Emmaus, textiliers livscykel och pilotpro-
jektet.
Mån 11.4 Litteraturcirkeln: Folkvandringstid av 
Dick Harrison.
Mån 25.4 Aspasia-gruppen samlas kring aktuel-
la samhälleliga frågor.
Tors 28.4 Dikter av Claes Andersson med tea-
tergruppen Svalan.
Ons 11.5 Hållbarhetsseminarium på TFiF med 
inbjudna föreläsare.
Tors 12.5 Litteraturcirkeln: Kaikki minun isäni av 
Anja Snellman.

Tis 17.5 Utfärd till Tammerfors.
Hoppas du följer oss på Facebook. KAH har 
också webbsidor.

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

Ti 1.3. Kirjoittajaryhmä kokoontuu toimittaja-
kirjailija Tiina Katriina Tikkasen ohjauksessa 
10 kertaa kevään aikana. Lisätietoja yhdistyk-
sen Facebook-sivulla.
Ma 4.4. Vaatesuunnittelija Anna Ruohonen: 
Kestävän vaatesuunnittelu.
Su 12.6. Juhlistamme Suomen Akateemisten 
Naisten Liiton 100-vuotisjuhlaa juhlaristeilyllä 
Helsinki-päivänä.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry.

Ti 1.3. klo 18 jäsenilta Teamsissä: MMM,  kä-
sityönopettaja  Marja Anttila: ”Tarinoita leikki-
kaluista”.
Muut kevään tiedot tarkentuvat. SANL:n  juh-
lavuoden tapahtuman, yhdistyksemme  juhla-
seminaarin järjestämme syyskuussa.  
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

Ke 9.3. klo 18.00 taidehistorioitsija Johanna
Lindfos kertoo kirjastaan Sibeliuksen tyttäris-
tä. Ravintola Harlekiini, Sky-bar.
Ke 6.4.2022 klo 18.00 terveystoimittaja Leeni 
Peltonen esitelmöi unesta. Kipinän koulu, Hy-
vinkää.
Toukokuun retken ajankohta vielä auki. Koh-
teena  Keramiikkapaja Tuias Kytäjällä.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.
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Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

To 17.2 klo 18.00 DI Silja Keränen: Missä 
syrjä sijaitsee – kun kaupunki ei ole kaikki. 
Taoahtumaan voi osallistua paikan päällä 
Koulutusavain Oy, Pohjolankatu 28 B Kajaa-
ni TAI Teamsilla. Ilm. 14.2. mennessä: marja-
leena.haataja@koulutusavain.fi. Tilaisuus 
tarjotaan verkossa SANL:n koko jäsenis-
tölle Teamsilla.
Ti 15.3. klo 18.00 yhdistyksen vuosikokous,  
Kokouksessa käsitellään myös uudet sään-
nöt. Paikka: Koulutusavain Oy. Pohjolanka-
tu 28 B Kajaani. Tilaisuuden aluksi Koulutus-
avain Oy:n uudet omistajat toimitusjohtaja, 
YTM, Silja Kauppinen ja toimialajohtaja, psy-
kologi Laura Haataja esittelevät toimintaan-
sa. Ilm. 11.3. mennessä marja-leena.haata-
ja@koulutusavain.fi
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Kouvolan Akateemiset Naiset ry.

Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-ryhmän tiedotusta.

Lahden Akateemiset Naiset ry.

Ma 21.2. Toimitusjohtaja Raija Forsman Vi-
sitLahdesta kertoo Lahden turismin mah-
dollisuuksista. Paikka: Lahden Seurahuone. 
Kokoontuminen hotellin aulassa klo 17.00.  
Ke 16.3. klo 16.30 Vierailu teatteri Vanhan 
Jukoon (Rautatienkatu 13). Taiteellinen joh-
taja Esa-Matti Smolander kertoo teatterin 
historiasta ja toiminnasta. Klo 19 näytelmä 
Kaksi sisarta, jota meidän on mahdollisuus 
jäädä seuraamaan (liput kannattaa ehkä va-
rata jo etukäteen). Jos koronatilanne ei pa-

rane, näytös voi jäädä esittämättä, mutta kuu-
lemme Smolanderin esityksen etäyhteydellä.
Ke 6.4. Tutustuminen Galleria Uusi Kipinään 
(Kymintie 1, Lahti) klo 12.00 ja samassa tilas-
sa toimivaan Lahden Taidelainaamoon, josta 
siirrymme lounaalle klo 13.00 läheiseen  Eat 
Well- ravintolaan (Kauppakatu 7).   
Ma 25.4. Laavuretki Häränsilmän laavulle. Ko-
koontuminen Urheilukeskuksen edessä klo 
16.30, Liisa Koskinen opastaa. Matkaa on 
noin kilometri mäkisessä maastossa. Omat 
eväät mukaan! 
Ma 23.5. Retki Urajärven kartanoon 23.5. klo 
17. Meillä on opastettu kierros ja kahvila pi-
detään meille auki (tästä tulee vahvistus myö-
hemmin). Yksityiskohdista sovitaan lähempä-
nä ajankohtaa. 
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.

Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.

Pe 18.2. Lukupiiri: Rosa Liksomin Väylä. Seu-
raathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen 
Facebook-ryhmän tiedotusta.

Oulun Akateemiset Naiset ry.

To 17.3. klo 18.00 Zoom-luento: Anu Pruikko-
nen, HTT, Kehityspäällikkö Lapin AMK: Näen-
näisen helppoa? Sosiaalinen media kuntajoh-
tamisessa.
To 7.4. klo 18:00 Zoom-luento: Anni Miettunen, 
OSAO vararehtori: Toisen asteen koulutus.
Toukokuussa yritysvierailu Chocosomnia. Tie-
dot tarkentuvat.
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Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Porin Akateemiset Naiset ry.

Ma 28.2 klo 17 on kirjallisuuspiiri pizzeria Dan-
tessa. Aiheena on Fang Fangin kirja Kun kau-
punki suljettiin. 
Ke 23.3 klo 19 menemme Porin teatteriin kat-
somaan Agatha Christien Idän pikajunan ar-
voitusta. 
Huhtikuulle on suunnitteilla vierailu Huittisiin 
jäteveden puhdistamolle ja paikallista yhdis-
tystä tapaamaan. 
Toukokuussa on vuorossa nimikkopuun istut-
taminen Porin Arboretumiin. 
Kirjallisuuspiiri ja yhteislounas noin kerran 
kuussa.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Rauman Akateemiset Naiset ry.

La 26.3. Vierailu Vuojoen kartanossa
Ma 25.4. Suomalaisessa kirjakaupassa kirjaili-
javieraana Nina Honkanen
To 19.5. Opastettu kävelykierros Vanhalla 
hautausmaalla
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Tampereen Akateemiset Naiset ry.

Ke 16.2. klo 18–19:30 Kirjastoneuvos Tuu-
la Martikainen: Tampereen Teatterikerho vuo-
desta 1945. Pääkirjasto Metso, Kataja-sali. 
Ke 23.2. klo 18–19:30 Lukupiiri: Pajtim Stato-
vcin Bolla.
Ke 23.3. klo 18–19:30 Lukupiiri: Laura Malmi-
vaaran Vaiti.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään maaliskuun loppupuolella (päivä il-
moitetaan myöhemmin).
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Turun Akateemiset Naiset ry.

Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden 
kolmantena tiistaina Panimoravintola Koulus-
sa klo 12.30: Kerhon vetäjinä toimivat Marja 
Ulmala ja Leeni Norrvik
Ti 15.2. Turun yliopiston Eduskuntatutkimuk-
sen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pu-
huu aiheesta:”Tilannekatsaus suomalaiseen 
demokratiaan”
Muiden kevään tapaamiskertojen ohjelma tar-
kentuu vielä. 
Kuukausitapaamiset ovat pääsääntöisesti 
kuukauden toisena tiistaina:
Ti 8.2. klo 17.30 Vierailu Tuomiokapitulissa, 
piispa Mari Leppäsen vieraana, maksimi 20 
osallistujaa. Sitova ilmoittautuminen lauantai-
hin 5.2. mennessä turun.akat@gmail.com
Ti 8.3. Tapaaminen finanssioikeuden profes-
sori Jaakko Ossan kanssa aihepiireinä per-
he- ja perintöoikeus, edunvalvonta ja filatelia. 
Sitova ilmoittautuminen 1.3. mennessä turun.
akat@gmail.com
Ti 5.4. Kysy siskoilta -näytelmä Turun kaupun-
ginteatterissa 55€ sisältäen:
-17.30 minikierros teatterilla
-18.30 näytös Pienellä näyttämöllä
- väliaikatarjoilu kahvi / tee + mansikkaherkku
Sitova ilmoittautuminen 25.2. mennessä tu-
run.akat@gmail.com
La 21.5. Opastettu kokopäivän retki Tuusulan-
järven Taiteilijayhteisön maisemiin
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.
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Vantaan Akateemiset Naiset ry.

Ti 15.2. klo 18 – 19.30 VM (ent. kansanedus-
taja) Terhi Nieminen-Mäkynen alustaa sarjas-
sa Tieni akateemiseen koulutukseen ja mitä 
sen jälkeen. Linkki julkaistaan FB:n jäsenryh-
mässä tai laita viesti vantaanakateemisetnai-
set@gmail.com. Avoin kaikille paikallisyh-
distysten ja SANL:n jäsenille.
Ti 1.3. klo 14.00 – 15 tiistaitreffit Zoomissa. 
VANin jäsenille.
La 5.3. klo 13.00 Kansallisteatterissa näytän-
tö Dosentit. 
Ti 15.3. klo 18 – 19.30 FT, prof. (emerita) Mar-
jatta Hietala alustaa sarjassa Tieni akateemi-
seen koulutukseen ja mitä sen jälkeen. Linkki 
julkaistaan FB:n jäsenryhmässä tai laita viesti 
vantaanakateemisetnaiset@gmail.com. Avoin 
kaikille paikallisyhdistysten ja SANL:n jäsenil-
le.
Pe 25.3. klo 14.00 – 15 jäsenemme Maisa Ke-
lan taiteeseen tutustuminen hänen työpaikal-
laan Töölössä. Ennen tätä vierailua lounasta-
paaminen myöhemmin sovittavassa paikassa. 
Ma 28.3. klo 17.30 – 21.00 Vantaan naisyhdis-
tysten yhteinen Wähäjoulu Tikkurilan uuden 
kirkon Voima-salissa. Järjestäjänä on tänä 
vuonna Vantaan Liike- ja virkanaiset ry. 
Ti 29.3. klo 14.00 – 15 tiistaitreffit Zoomissa. 
VANin jäsenille.
Ke 6.4. klo 18.00 – 19.30 Maahanmuuton ja 
kotouttamisen asiantuntija, TT Moussa Ah-
mad kertoo väitöstutkimuksestaan: Kotoutta-
misohjelma pakolaisten silmin - ongelma ei 
ole toimenpiteissä, vaan toteuttamisessa. 
Ti 12.4. klo 14.00 – 15 tiistaitreffit Zoomissa. 
VANin jäsenille.
Ti 19.4. klo 18 – 19.30 HTM Pirjo Luokkala 
alustaa sarjassa Tieni akateemiseen koulu-
tukseen ja mitä sen jälkeen. Linkki julkaistaan 
FB:n jäsenryhmässä tai laita viesti vantaana-

kateemisetnaiset@gmail.com. Avoin kaikille 
paikallisyhdistysten ja SANL:n jäsenille.
TI 17.5 alkaen klo 18 VANin oma juhlavuoden 
päivällistilaisuus, jossa julkistetaan myös VA-
Nin historiikki. 
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyk-
sen Facebook-sivua.

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.

Tis 15 februari Kallelse till årsmöte
Kvinnliga Akademiker i Åboland rf kallar samt-
liga medlemmar till årsmöte tisdag 15 februari 
2022 kl. 18.30 via TEAMS På mötet behand-
las stadgeenliga ärenden, samt val av ny sty-
relsemedlem istället för en avgående.
Efter mötet berättar Camilla Kronqvist om Åbo 
Akademis nya biämne Etik i en globaliserad 
värld.
Mån 7 mars Seminariet skjuts fram till septem-
ber, preliminärt 12.9. Tradionellt Internationel-
la Kvinnodagenseminarium kl 18 i Mauno Koi-
visto centret i BioCity, Artillerigatan 6
Ons 6 april Vår nya styrelsemedlem Amanda 
Silvennoinen berättar om sin tid som volontär 
på ett sjukhus för sälar i Amsterdam. Kl 18.30  
i ÅA:s kafferum eller via TEAMS
Ons 18 maj Utfärd till Åbo universitets bota-
niska trädgård på Runsala, där Jouni Issakai-
nen har preliminärt lovat att guida, om corona 
tillåter.
Hoppas du följer oss på Facebook. KAH har 
också webbsidor.
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