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KOKOUSKUTSU

ETSIMME LAINOPILLISTA
AVUSTAJAA VUODELLE 2023

100. vuosikokous
Suomen Akateemisten Naisten Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
19.11.2022 klo 13.00 – 17.00 Hilton Helsinki
Strandissä (John Stenbergin ranta 4, 00530
Helsinki). Valtakirjojen tarkastus tapahtuu klo
13.00 – 14.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. §:n määräämät vuosikokousasiat
sekä esitykset sääntömuutoksesta ja kansainvälisestä strategiasta. Ilmoittautuminen on
avoinna 9.9. – 19.10.2022. Lisätiedot: https://
akateemisetnaiset.fi.

Liiton hallitus etsii jäsenistöstä lainopillista
avustajaa vuodelle 2023. Tähän luottamustehtävään ei ole toistaiseksi muita erityisiä vaatimuksia kuin juristin koulutus ja kiinnostus
Liiton toimintaan. Lisätietoja antaa Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.

MÖTESKALLELSE

18.11.2022 JUHLASEMINAARI
TYÖELÄMÄN TASA-ARVOSTA

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi
1.12.2022 mennessä osoitteeseen sanl.fkaf@
akateemisetnaiset.fi. Liiton hallitus käsittelee
hakemukset joulukuun kokouksessaan

100:s årsmöte

2/2022

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbunds
stadgeenliga årsmöte hålls i Helsingfors
(Hilton Helsinki Strand, John Stenbergs
strand 4, 00530 Helsingfors) på lördagen
den 19 november 2022 kl. 13.00 – 17.00.
Granskning av fullmakter sker kl. 13.00 –
14.00 på mötesplatsen. På mötet behandlas
årsmötesärenden i enlighet med stadgarnas
9 paragraf och Förbundets nya stadgar och
internationella strategi. Anmälningstiden är
9.9. – 19.10.2022. Tilläggsinformation:
https://akateemisetnaiset.fi.
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Hyvät Akateemiset
Naiset
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iiton juhlavuosi on kääntynyt jo toiselle
misoikeuksien puolustaminen. Keskushallivuosipuoliskolle. Alkuvuotta järkyttänyt
tuksen nimeämä työryhmä valmisteli Merja
helmikuussa alkanut sota jatkuu edelleen
Leppäsen johdolla tätä sääntömuutosta keja sodan vaikutukset näkyvät myös meidän
vään aikana ja kutsuimme koolle myös paikaikkien arjessa. Suurimmat uhraukset annekallisyhdistysten puheenjohtajat keskusteletaan luonnollisesti siellä missä sotaa käydään,
maan asiasta ennen kesätaukoa. Suurin osa
mutta on täysin ymmärrettävää, että Suomeskokoukseen osallistuneista paikallisyhdissakin ihmiset ahdistuvat epävarman tulevaitysten edustajista kannatti lämpimästi säänsuuden edessä. Voi olla lamaannuttavaa, jos
tömuutosehdotusta ja tarkoitus onkin nyt
perustoimeentulo ei enää katakaan kaikkia
saattaa tämä muutosesitys hyväksyttäväksi
kustannusten nousuja. Joku voi menettää työ- marraskuussa Liiton sadannessa vuosikokopaikkansa, ja toinen voi joutua luopumaan
uksessa Helsingissä. Jos sääntömuutos menee
asunnostaan. Yhteiskuntarauhaa
läpi, toivon, että kukin paikallisyhhorjuttaa myös monenkirjava ja
Sääntöihimme distys sitoutuu miettimään mitä
usein hyvin vihamielinenkin kesse tarkoittaa kunkin yhdistyksen
kirjoitettu
ei
kustelu, joka tunkee esiin kaikomassa toiminnassa. On tärkeää,
jää
vain
kialla mediassa. Hybridivaikutettä sääntöihimme kirjoitettu ei
juhlalliseksi
tamisen uhriksi voi käytännössä
jää vain juhlalliseksi tekstiksi, vaan
joutua kuka tahansa. Välillä sitä
että vuosittainen toimintamme
tekstiksi.
tuntee itsensä hyvin voimattoperustuu kirjoitettuihin sääntöimaksi ja tekisi vain mieli sulkea silmänsä ja
hin. Liitto haluaa tukea paikallisyhdistyksiä ja
korvansa kaikelta negatiiviselta, joka meitä
olemmekin valmistelemassa kaikille paikallistänä päivänä ympäröi.
yhdistyksille yhteistä työpajaa aiheesta vielä
loppuvuodelle.
Kuitenkin meidän Akateemisten Naisten tehtävänä on pysyä vahvana haastavinakin aipävarman tulevaisuuden edessä on hyvä
koina ja viedä oikeita asioita eteenpäin. Kestukeutua myös johonkin vanhaan. Mietävän ja edistystä ylläpitävän yhteiskunnan ja
lelläni tukeudun tähän hienoon satavuorauhan edellytyksiä on ihmisoikeudet, tasatiaaseen järjestöön, sen paikallisyhdistyksiin
arvo ja yhdenvertaisuus. On tärkeää, että
ja jokaiseen teistä, hyvät akateemiset naiset.
nostamme näitä asioita esiin kerta toisensa
Muistelen lämmöllä hienoa vuosijuhlaamme
jälkeen. Keväällä käynnistyi keskustelu sääntoukokuussa, oli ihana juhlia yhdessä teidän
tömuutoksesta. Vantaan yhdistys esitti, että
kanssanne. Vaalikaamme jatkossakin kaikessa
Liiton sääntöihin ja paikallisyhdistysten mallitoiminnassamme tasa-arvoa, ihmisoikeuksia
sääntöihin sisällytettäisiin myös rauhan ja ihja rauhaa.

E

Toukokuisen juhlan satoa
Sata paikallisyhdistyksistä kutsuttua vierasta kokoontuivat juhlimaan Suomen Akateemisten Naisten Liiton 100 -vuotisjuhlavuotta hotelli Kämpin Peilisaliin lauantaina 14. toukokuuta 2022. Lämmin kiitos osallistujille! Ihanaa, että jokainen yhdistys saattoi lähettää edustajansa paikalle.

Tallenteet löytyvät YouTubesta ja Facebookista

2/2022

Tallensimme juhlan monisukupolvisen paneelikeskustelun Liiton YouTube-kanavalle. Valokuvaaja Mari Waegeleinin ottamia kuvia voi ihailla Liiton Facebook-sivulla. Voit jakaa myös omia kuvamuistojasi juhlista Facebookissa ja Instagramissa aihetunnisteilla #akateemisetnaiset ja #kvinnligaakademiker. YouTubesta löydät myös
Liiton kansainvälisenä naistenpäivänä järjestämän webinaarin tallenteet, mukaan
lukien puheenjohtaja Kirsi Jokikokon ja parlamenttiedustaja Sirpa Pietikäisen
puheet.
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100 vuotta ystävyyttä,
sivistystä ja tasa-arvoa

J

saman vuoden toukokuussa noin 30 korkeakoulutettua naista kokoontui Helsingissä. Kokouksessa laadittiin Suomen Akateemisesti
Sivistyneitten Naisten Yhdistys - Finlands Akademiskt Bildade Kvinnors Föreningin sääntöluonnos. Samalla tehtiin periaatteellinen päätös
liittymisestä kansainväliseen liittoon.
Järjestön ensimmäinen pöytäkirjallinen kokous pidettiin vuotta myöhemmin
11.5.1922, ja tätä päivämäärää pidämme Liiton perustamispäivänä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yksityisen
ruotsinkielisen tyttökoulun kielten opettaja,
tohtori Jenny af Forselles. Kesällä 1922 Suomen maajärjestö osallistui ensimmäistä kertaa maailmanjärjestön konferenssiin, joka pidettiin Pariisissa. Liittoa konferenssissa edusti
lehtori Rosenius.
Nykyisen liittomuotonsa järjestömme sai
vuonna 1927, jolloin puheenjohtaja, tohtori
Kaino W. Oksasen johdolla perustettiin Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Liitto ry. - Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund rf. Samalla
helsinkiläiset Akateemiset Naiset jakaantuivat kieliryhmittäin erillisiin paikallisyhdistyksiin, jotka liittyivät Liiton jäseniksi. Liiton nimi
vakiintui nykyiseen muotoonsa ilmeisesti
1950-luvulla.

2/2022

ärjestömme synnystä voimme kiittää kolmea viisasta naista: newyorkilaista Barnard Collegen johtajaa Virginia Gildersleeveä sekä kirjallisuuden professori Caroline
Spurgeonia ja historian lehtori Rose Sidgwickiä Britanniasta. Nämä korkeasti koulutetut ystävykset miettivät ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, mitä he voisivat tehdä
ehkäistääkseen uuden sodan syttymisen. He
olivat vakuuttuneita siitä, että sodat loppuisivat, kun eri maiden ihmiset tutustuisivat toisiinsa henkilökohtaisesti.
Gildersleeven, Spurgeonin ja Sidgwickin
vahva usko verkostoitumiseen ja naisten kouluttautumisen haluun johti vuonna 1919 Akateemisten Naisten maailmanjärjestön, International Federation of University Women, IFUW
(nyk. Graduate Women International, GWI), perustamiseen. Kattojärjestön ensimmäisiksi jäseniksi tulivat Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja
Kanadaan vastikään perustetut Akateemisten
Naisten maajärjestöt.
Anglosaksisista maista kutsu kiiri ympäri
maailman, ja kutsu on otettu ilolla vastaan:
tänä päivänä Akateemiset Naiset toimivat jo
65 maassa.

Suomen maajärjestön synty
Suomessa Akateemiset Naiset järjestäytyivät
Helsingin ruotsinkielisen tyttölyseon englannin kielen lehtori Carin Roseniuksen aloitteesta. Hän oli kuullut maailmanjärjestön synnystä Lontoon matkallaan vuonna 1921 ja

Edelläkävijöiden tie vapauteen ja
vastuuteen
Liiton ensimmäisten vuosikymmenten puheenjohtajat olivat oman alansa edelläkävi-
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jöitä. Heidän johtamanaan Liitto ja sen jäsenyhdistykset kannustivat naisia opiskelemaan ja
vaikuttamaan yhteiskunnassa. Se tehtiin verkostoitumalla ja nostamalla esikuvallisia naisia
yleiseen tietoisuuteen.
Usko naisten kouluttautumisen haluun
ja koulutuksen tärkeys elämän rakenteissa
ovat olleet suomalaisen naisliikkeen ydintä.
Koulutus oli tie vapauteen ja irti perhevallasta, koska se tarjosi naisille mahdollisuuden
päästä työelämään, jos avioliittoa ei tullut solmituksi. Koulutuksesta muodostui tytöille annettava aineeton perintö. Koulutuksen avulla
naiset myös pyrkivät saamaan jalansijan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Kansainvälinen yhteistyö oli suomalaisille Akateemisille Naisille hyvin tärkeää, kun
ensimmäiset naiset raivasivat tietään akateemiseen maailmaan ja pitivät yllä kielitaitoaan. Myöhemmin YK-yhteydet pitivät jäsenemme kansainvälisen tasa-arvokeskustelun
aallonharjalla.

misissa Naisissa lamppua on kutsuttu tiedon
ja ystävyyden lampuksi.

V

år organisation blev till tack vare tre
kloka kvinnor: Ledaren för Barnard College, Virginia Gildersleeve, litteraturprofessorn Caroline Spurgeon och historielektorn Rose Sidgwick. De här högt
utbildade vännerna funderade vid slutet av
första världskriget på vad de skulle kunna
göra för att hindra ett nytt krig. De var övertygade om att krig skulle ta slut när människor
från olika världsdelar skulle lära känna varandra personligt.
Gildersleeves, Spurgeons och Sidgwicks
starka tro på betydelsen av nätverk och kvinnornas utbildning ledde till att Kvinnliga Akademikers världsorganisation, International
Federation of University Women, IFUW (nuförtiden Graduate Women International, GWI)
grundades år 1919. De första medlemmarna i
takorganisationen var Kvinnliga Akademikers
nya landsorganisationer i USA, Storbritannien
och Kanada.
Kallelsen från de anglosaxiska länderna
togs emot med glädje runt om i världen: idag
har Kvinnliga Akademiker verksamhet i 65
länder.

Tiedon ja ystävyyden lamppu
Akateemisten Naisten lamppulogon suunnitteli GWI:n mukaan Norjan maajärjestö Oslossa
vuonna 1924 pidettyyn Akateemisten Naisten
konferenssiin. Samassa tilaisuudessa logosta
tehtiin maailmanjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen virallinen logo.
Öljylamppu on maailmalla varsin yleinen
tunnus erilaisissa akateemisissa palkinnoissa.
Yliopistojen ohella sitä ovat käyttäneet 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-

I Finland kom initiativet till Kvinnliga Akademikers landsorganisation från Carin Rosenius,
lektor i engelska vid Helsingfors svenskspråkiga flicklyceum. Hon hade hört om grundandet av världsorganisationen under sin resa till
London år 1921 och redan samma år samlades
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Uppkomsten av
landsorganisationen i Finland

cirka 30 högt utbildade kvinnor i Helsingfors.
På sammanträdet utarbetade de ett förslag
till reglerna för Suomen Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Yhdistys - Finlands Akademiskt
Bildade Kvinnors Förening. Samtidigt fattades
det ett beslut att gå med i det internationella
förbundet.
Det första sammanträdet med protokoll
hölls ett år senare den 11 maj 1922 och det
här betraktar vi som datumet för Förbundets
grundande. Doktor Jenny af Forselles, lektor
i språk vid Helsingfors privata svenskspråkiga
flickskola valdes till den första ordföranden.
Sommaren 1922 deltog Finlands landsorganisation i världsorganisationens konferens
för första gången i Paris. Lektor Rosenius representerade Förbundet på konferensen.
Vår organisation fick den nuvarande förbundsformen år 1927 då Akateemisesti Sivistyneitten Naisten Liitto ry. - Akademiskt Bildade
Kvinnors Förbund rf. grundades under ledning av ordföranden doktor Kaino W. Oksanen. Samtidigt delades helsingforsborna enligt språkgrupper i skilda lokalföreningar som
blev medlemmar i Förbundet. Förbundets
namn blev förmodligen vedertaget under
1950-talet.

över kvinnor för det gav dem en möjlighet
att komma in i arbetslivet om de inte gifte
sig. Utbildning blev till ett immateriellt arv
för flickorna och genom utbildningen kunde
kvinnor sträva efter möjligheter att påverka i
samhället.
Internationellt samarbete var viktigt för
Kvinnliga Akademiker när de första kvinnorna
försökte komma in i den akademiska världen
och upprätthålla sina språkkunskaper. Senare
har kontakterna till FN gjort att våra medlemmar varit aktiva i den aktuella internationella
diskussionen om jämställdhet.

Kunskapens och vänskapens lampa
Kvinnliga Akademikers logo var enligt GWI designad av Norges landsorganisation till Kvinnliga Akademikers konferens i Oslo år 1924. För
samma evenemang gjordes lampan till världsorganisationens och medlemsorganisationernas officiella logo.
Oljelampan är en rätt så vanlig symbol för
olika akademiska pris. Utöver olika universitet har lampan också använts av många organisationer som har anknytning till sjuksköterskeyrket. Lampans historia går tillbaka till
gamla Egypten där lampan och dess ljus symboliserade kunskapens eviga låga. Dessutom
berättas det att den grekiske filosofen Diogenes bar en sådan lampa när han letade efter en ärlig människa, kunskap och sanning. I
Kvinnliga Akademiker har man kallat lampan
för kunskapens och vänskapens lampa.

2/2022

Banbrytarnas väg till frihet och
ansvar
Ordförandena under Förbundets första årtiondena var föregångare i sina egna yrken. Under
deras styre uppmuntrade Förbundet och dess
medlemsföreningar kvinnor att studera och
påverka i samhället. Det gjorde de genom att
nätverka och lyfta fram kvinnliga förebilder till
allmän kännedom.
Tro på att kvinnor vill utbilda sig och att
utbildning spelar en viktig roll i livet har varit
i kärnan i den finska kvinnorörelsen. Utbildning var en väg till frihet från familjens makt
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Kansainväliset
kuulumiset

K

evään korvalla toivoimme ja uskoimme
Ukrainan sodan loppuvan kesään mentoiminnassamme tunessä, ja monissa paikallisyhdistyksissä
levat olemaan Suomessa
ukrainalaisten pakolaisten mukaan pyytäja ulkomailla toteutettava kansainmistä toimintaa mietittiin ristiriitaisin tunnelvälisyystyö. Näin jokainen kansainvälisestä
min, koska oletus nopeasta kotiin paluusta oli
toiminnasta kiinnostunut varmasti löytää itilmassa. Nyt kuitenkin olemme saaneet huoselleen sen mieluisimman ja omimman tavan
mata, että sota ei loppunutkaan ja nyt se uholla mukana.
kaa pitkittyä asemasodaksi, jonka päättymistä
Euroopan kattojärjestön (University Wovoidaan vain arvailla. Vain aika näytmen of Europe, UWE) vuosikokotää kuinka tässä käy ja milloin sota
ukseen Kyproksen Kyreniaan 23.
Millaista
päättyy. Siksi kehottaisinkin nyt pai- toimintam- - 25.9.2022 meiltä ei tällä kertaa
kallisyhdistyksiä harkitsemaan uulähde virallista edustusta. UWEn konme
voisi
delleen paikkakunnalla olevien ukferenssiin osallistun etänä. Ruotsin
olla
2030rainalaisten korkeakoulutettujen
maajärjestön emännöimä Itämeren
luvulla?
naisten pyytämistä mukaan toiminseminaari järjestetään 12.11.2022
taan, tai mikäli paikkakunnalla on
verkossa. Lisätietoja saamme pian.
Luetaan yhdessä - tai Auroras- toimintaamme,
pyytämään heitä sitä kautta mukaan. Tässä
ansainvälisyystyöryhmä jatkaa myös Liion oiva keino auttaa ukrainalaisia kotoutumiton yhteistyötä eduskunnan naisverkossessa ja kasvattaa paikallisyhdistysten jäsenton kanssa. Verkostoyhteistyön avulla
määrää. Bonuksena päälle tulee ukrainalaisiin
voimme tuoda kaikille puolueille ja lainsäätätutustuminen.
jille tutkittua tietoa meille Akateemisille NaiKansainvälisyystyöryhmä on saanut valsille tärkeistä teemoista. Tämä on erityisen
miiksi kansainvälisen strategian vuosille
tärkeää nyt, kun ensi kevään eduskuntavaalit
2023–2027, ja se tuodaan Liiton vuosikokolähestyvät. Aloitamme siis syksyn intoa puhukseen hyväksyttäväksi. Olemme työstäneet
kuen ja monenlaista toimintaa luoden. Terveuutta strategiaa miettimällä, millaista toimintuloa mukaan!
tamme voisi olla 2030-luvulla ja millä keinoin
siihen tavoitteeseen pääsisimme. TyöskenteJutta Hartikainen
lyssä olemme käyttäneet apuna Lean Canvas
Coordinator of International Relations,
-menetelmää, joka on osoittautunut varsin
CIR hartikainenjutta(a)gmail.com
toimivaksi tässäkin yhteydessä. Painopisteitä
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Akateemiset Naiset
Ukrainan naisten tukena
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V

enäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022 ja
vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi pika-aikataululla, samalla kun venäjää taitava ryhpakotti tuhannet ukrainalaiset pakemän entinen oppilas hyppäsi apuopettajan
nemaan kodeistaan. Suomen Akateeja tulkin rooliin. Lahden kolmen eri opetusmisten Naisten Liitto liittyi Suomen 1325 -verryhmän vapaaehtoiset yhdistivät voimansa,
koston vetoomukseen rauhan puolesta vielä
ja luovivat äkillisen osallistujaryntäyksen läpi,
samana päivänä. Naisten turvallisuuteen otetkunnes tilanne tasaantui loppukeväästä. Nyt
tiin kantaa International Helvi Sipilä Seminarin
kiinnostusta on ollut jälleen syksyllä jatkuvia
yhteydessä maaliskuussa. Monet kansainväryhmiä kohtaan, kertoo Kirsti Heikkilä, yksi
liset järjestöt alkoivat kerätä rahaa Ukrainan
vapaaehtoisista.
sisäisten ja muualle lähtemään joutuneiden
- Puoli vuotta on kulunut julman
pakolaisten avuksi, ja myös Akateehyökkäyssodan alkamisesta. Suomisten Naisten paikallisyhdistykYstävän
sissä kannustettiin rahan ja arjen
tukea ei var- meen tulleet pakolaiset saavat apua
kansallisesta ja kuntien yllä pitämästä
tarvikkeiden keräykseen pakolaimasti
ole
pakolaisavusta. Ystävän tukea ei varsille. Kajaanin yhdistyksen puheenpakolaisilla
masti ole pakolaisilla liikaa, joten Akajohtaja Helena Aaltonen järjesti
liikaa.
teemisten Naisten Luetaan yhdessä
omana merkkipäivänään hyvän- ja muu ystävätoiminta on arvokasta,
tekeväisyyskonsertin Ukrainasta
muistuttaa Helena Aaltonen Kajaanista.
Sotkamoon tulleiden pakolaisten hyväksi.
Vapaaehtoistyön haasteena on usein kohLisäksi esimerkiksi Vantaalla Akateemiset
deryhmän tavoittaminen. Elokuun alkuun
Naiset olivat luottamustoimissaan mukana
mennessä Suomeen on tullut yli 35 000 ukraivaikuttamassa kaupungin järjestämään
nalaista. Oulun paikallisyhdistyksessä heitä tatukitoimintaan.
voitellaan yhteistyössä Oulun vastaanottokesTurussa Akateemisilta Naisilta pyydettiin
apua työväenopiston ja kaupungin järjestämä kusten tukiyhdistys ry:n Moninaisilla poluilla
-hankkeen avulla, kertoo Liiton ja Oulun yhkielikurssin käytännön järjestelyihin, ja yhdisdistyksen puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.
tys onnistui rekrytoimaan kurssille toistakymLuetaan yhdessä -toimintaan kaivataan
mentä vapaaehtoisia apuopettajaa, muistelee
lisää vapaaehtoisia erityisesti Forssassa, LapLuetaan yhdessä -toiminnassa mukana oleva
peenrannassa, Oulussa, Turussa, Vantaan HaHeli Forssell.
kunilassa ja Tikkurilassa sekä Helsingissä TööLahden Luetaan yhdessä -vapaaehtoiset
lössä, Pitäjänmäellä ja Vuosaaressa. Myös
kokivat yllätyksen huhtikuussa, kun tiistai-ilZoom-etäryhmiin voi tarjoutua. Lisätietoja anlan ryhmään saapui yllättäen 29 uutta ukraitaa salla.tieva(a)luetaanyhdessa.fi tai 045 872
nalaista opiskelijaa. Alkoi vanhojen ja uusien
3929.
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Hallitusvaalit

KTM Pauliina
Inervo

O

len koulutukseltani kauppatieteiden
maisteri. Olen työskennellyt yli 30
rvoiltani olen
vuotta johtajana, esimiehenä, konoikeudenmukaisulttina, asiantuntijana ja yrittäjänä erilaisissa
suuden ja reiluuden sekä
henkilöstö-, talous- ja toiminnankehitystehtätasa-arvoisuuden ja -vertaisuuden kannatvissä. Kotimaisten ja kansainvälisten työtehtätaja. Nautin yhdessä tekemisestä – yhteisten
vieni lisäksi minulla on konsulttina kokemusta
onnistumisten jakaminen on iso ilo. Mukaumyös työttömien akateemisten suomalaisten
dun helposti muuttuviin tilanteisiin ja katseja maahanmuuttajanaisten työllistymisongellen maailmaa asenteella ”eniten kiinnostaa
mista ja niihin liittyvistä ratkaisuista.
kaikki”.
Koska olen kahden jo aikuisen
Työtehtävissäni olen vastannut
Yhteisten
tytön äiti, naisten ja tyttöjen asema
henkilöstö- ja talousjohtamisen eri
onnistu(työ)elämässä on hyvin lähellä syosa-alueista sekä osallistunut ja vasmisten
däntäni. Koen tasa-arvon edistämitannut strategiaprosesseista, orgajakaminen
sen tärkeänä ja olen motivoitunut
nisaatiorakenneuudistuksista, osaaon
iso
ilo.
jatkamaan Tampereen paikallisyhmisen ja suorituksen johtamisesta
distyksen edustajana Suomen Akasekä näihin liittyvästä muutosjohtateemisten Naisten Liiton (SANL) hallituksessa.
misesta. Erityismielenkiinnon kohteinani ovat
Aloitin SANLin luottamustehtävissä kolme
osaamisen tunnistaminen ja ekosysteeminen
vuotta sitten. Tällä hetkellä olen Liiton halliuudistaminen sekä vuorovaikutteinen osallistuksen ja kansainvälisyystyöryhmän jäsen.
tava johtaminen.
Tulin valituksi hallitukseen vuodelle 2022
Uskon SANLin toiminnan merkitykselliedeltäjäni kauden jäätyä perhesyistä kesken.
syyteen ja siihen, että monipuolisesta kokeKansainvälisyystyöryhmässä olemme laatimuksestani on hyötyä Liiton mission ja straneet Liitolle tänä vuonna uuden kansainvätegian toteuttamisessa sekä arjen toiminnan
lisen strategian ja tahdon auttaa strategian
eteenpäinviemisessä.
toteuttamisessa seuraavalla kolmivuotiskauOlen siksi mielelläni käytettävissä Liiton II
della. Arvostan Akateemisten Naisten laajavarapuheenjohtajaehdokkaana kaudelle 2023
alaista ja kantaa ottavaa työtä, ja pidän Liiton
- 2025. Kiitos Tampereen Akateemisille Naipitkäaikaista toimintaa sekä arvokkaana että
sille tuesta.
vaikuttavana.
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Hallitusvaalit

MMM Aulikki
Kuisma

S

ivistys on Suomen peruspääomaa. Arvostan koulutusta, osaamista ja kokemusta. Arvostan eri ammattiryhmien ja
-alojen saumatonta yhteistyötä. Minkäänlainen syrjintä ei ole hyväksyttävää. Kaikenlailuottamustoimelle, työskennellä etänä
silla ihmisillä, naisilla, tulee ikään katsomatta,
ja tarvittaessa matkustamaan nopeallakin
olla mahdollisuus ihmisarvoiseen itseään kevaroitusajalla.
hittävään, tasa-arvoiseen elämään.
Itselläni on pitkä elämänkokemus ja työlen kiinnostunut yhteiskunkokemus koulutusalalta. Olen toinallisesta vaikuttamisesta.
minut oppilaitosten hallinnossa,
Haluan tukea akateemisesti
Yhdessä
koulutuspäällikkönä, lehtorina ja
kouluttautuneita naisia elämänkaatekemällä
opettajana. Julkiset palvelut ovat
ren eri vaiheissa. Toivon voivani autyhteisölminulle tuttuja myös luottamustaa meitä kaikkia selviytymään kolisyys
toimieni kautta. Teen mielelläni yhdin ja työn yhteensovittamisessa,
vahvistuu.
teistyötä, pidän keskusteluista ja
parantaa naisten asemaa ja edistää
päätösten toimeenpanosta. Olen
suomalaisen naisen hyvinvointia.
verkostoitunut ja verkostoidun. Pidän kanRentouttava vapaa-aika edistää naisten mahsainvälisiä kontakteja tärkeinä ja pyrin pitädollisuuksia osallistua työelämään täysipaimään yllä hyviä suhteita kaikkiin ihmisiin, länoisesti ja hyvällä energialla. Toivon voivani
helle ja kauas.
olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa enOlen akateemisesti kouluttautunut ja yllätistä parempaan suuntaan.
pitänyt osaamistani täydennyskoulutuksella
ja pätevöitymällä uusiin tehtäviin. Pidän jatHuittisten Seudun Akateemiset Naiset
kuvaa oppimista tärkeänä ja olen utelias kory. esittää MMM Aulikki Kuismaa Liiton
keilemaan ja tekemään uusia asioita. Yhdessä
hallitusjäseneksi.
tekemällä yhteisöllisyys vahvistuu ja on mahdollisuus luoda positiivinen oppimisympäristö, jossa kehitystä voi tapahtua.
Tällä hetkellä toimin yrittäjänä ja kirjailijana. Pystyn itse määrittelemään työaikani ja
-paikkani. Pystyn työskentelemään erilaisissa
ympäristöissä. Voin järjestää aikaa uudelle
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Hallitusvaalit

KM Kristiina
Manninen

O

len kasvatustieteiden maisteri Kristiina Manninen, kolmen aikuisen lapsen äiti, neljän lapsenlapsen mummi
ja avioliitossa.
Olen valmistunut Oulun yliopistosta ja
lisin hyvä Suomen Akateemisten Naistehnyt työni luokanopettajana ja apulaisrehten Liiton hallitusjäsen, koska olen
torina yhtenäiskoulussa Oulussa. Olen aina
kuunteleva, idearikas tiimipelaaja,
ollut utelias ja innokas oppimaan uutta, sekä
joka vie asioita tarmokkaasti eteenpäin. Tuon
kehittämään kasvattajan ja koko kouluyhteinäkökulmaa lasten, perheiden ja erityisesti
sön työtä.
naisten maailmasta. Pidän tärkeänä
Olen saanut olla mukana laakoulutuksen ja työelämän tasa-arvoa
Haluan
timassa valtakunnallisia, opetusja haluan nostaa esille sekä edistää
edistää
suunnitelman perusteita Opetusnaisten asemaa perheissä ja yhteisnaisten
hallituksessa. Vetäjänä olen ollut
kunnassa. Tätä arvokasta työtä tehasemaa.
maakunnallisella ja kuntatasolla
dään ihmisten parissa.
kun niistä on tarkennettu paikallisia opetussuunnitelmia koulutyön
suunnittelua varten ja opettajien työkaluksi.
Oulun Akateemiset Naiset ry. esittää
Ohjaavana opettajana olen saanut työsKM Kristiina Mannista Liiton halliltusjäseneksi.
kennellä tukemalla opettajia käytännön koulutyössä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja
eri kulttuureista tulevien lasten asiat ovat aina
olleet sydäntäni lähellä.
Kansainvälistä kokemusta olen saanut
koulujen Erasmus -työssä.
Minulle on myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun 1. luokan mitali kultaristein.
Olen intohimoinen kirjallisuuden kuluttaja. Harrastan liikuntaa eri muodoissa. Lenkillä ja kuntosalilla minut kohtaa useimmiten
liikunnan ohella äänikirjaa kuuntelemassa.
Nautin ja saan voimaa taiteista, niin musiikista
kuin kuvataiteesta.
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OTM, FM, MSSc.
Terhi Raikas

2/2022

O

len 29-vuotias, nykyisin Kouvolassa
asuva Hollolan kasvatti. Kun löysin
mittajan tehtävässä,
Akateemiset Naiset, oli se rakkautta
naisjärjestöistä Vaikutensi silmäyksellä. Olen triplamaisteri, tohtoritajanaisten verkosto WoMen ry:n
opiskelija ja vuodenvaihteessa valmistuva inhallituksessa sekä mm. ympäristö- ja ihmissinööriopiskelija. Lähipiirin ilmausta käyttäen
oikeusjärjestö Maan ystävät ry:n hallituksen
viime vuoteni ovat olleet akateeminen kajohdossa. Siitä tehtävästä syttyi korvien väkofonia: seikkailu akateemisessa maailmassa
lissä lamppu myös väitöskirja-aihetta varten:
opiskellen kaikkea mielenkiintoista aina hukun kaikelta muulta aikaa riittää, kirjoittemanistisista aineista tekniikkaan.
len vapaa-ajallani väitöskirjaa ymKoska olen akateemisen kakofo- Intohimoipäristöjärjestöjen roolista Suomen
nian yhteydessä harjoittanut toista
na kirjoitta- oikeudellisessa päätöksenteossa. Tiekakofoniaa myös järjestökentällä
teen lisäksi nautinnollista on kirjoitminen
ja
osallistuttuani varmasti kymmenien
taa fiktiota, ja niinpä odotankin jänjärjestöjärjestöjen ja järjestölehtien toiminnityksellä sitä päivää ensi keväänä,
maailma.
taan, oli minulle välittömästi selvää
kun esikoisromaanini tulee ulos
Akateemisista Naisista kuullessani,
kustantamosta.
että teidän päätöstoimintaanne toivon tieni
Kaverilta määritelmää minusta kysyessäni
käyvän seuraavaksi. Järjestö, joka ajaa akateesain vastaukseksi, että olen ”luova tohelo”.
misten, opiskelusta ja tieteestä kiinnostuneiSanoisin kuvauksen olevan varsin osuva: miden naisten etuja, lienee mitä soveltuvaisin
nulle tuppaa aina vähän sattumaan ja tapahtällaiselle useita tutkintoja tehneelle järjestumaan, mutta samalla osaan käyttää vilktöaktiiville, joka törmäisi varmaan koska takaan ajatuksenjuoksuni hyödyksi. Jos teitä
hansa kävellessään seinään, jollei lähipiirini
kiinnostaa saada järjestön päätöksentekoon
kehottaisi välillä nostamaan nenää irti kirjasta. mukaan nuori nainen, jolla ideoita, intoa ja
Suurimpia intohimojani ovat jo vuosia olenergiaa riittää ja joka rakastaa käyttää tarleet sekä kirjoittaminen että toimiminen erimoaan muiden hyväksi järjestötoiminnassa,
laisissa järjestömaailman tehtävissä (mikä
niin olen käytettävissä enemmän kuin mieparempi, jos nämä asiat voi jotenkin yhdislelläni. Minulle olisi ilo ja kunnia päästä jattää). Naisjuristien lisäksi on tullut häärittyä
kamaan järjestöuraani Akateemisten Naisten
useamman järjestölehden, kuten Kirkon ultoiminnassa.
komaanavun nuorisoverkosto Changemaker ry:n julkaiseman Globalisti-lehden päätoiKouvolan Akateemiset Naiset ry. esittää Terhi
Raikasta Liiton hallitusjäseneksi.
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• Pääkaupunkiseudun Akateemisten Nais•
•
•
•

ten taidenäyttely 5. - 29.9. Galleria Unelmassa Tapiolassa (Kauppamiehentie 6).
Pe 9.9. klo 15.30 kirjapiiri Tapiolan
kulttuurikeskuksessa
Ke 14.9. klo 18.30 MatkaUnelmia virtuaalinen taidematka Tapiolassa
Ti 20.9. klo 18 jäsenilta (paikka avoin) käydään yhdessä läpi historiamappeja ja siivotaan turhat pois.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

•
•

•

Heinolan Akateemiset Naiset ry.

• Ti 13.9. klo 18 alkaen lukupiiri Heino•
•
•
•

lan Spotissa aiheena naiselämäkerta,
nyyttäriperiatteella.
Lokakuu: uusien jäsenien esittely
Marraskuu: tohtorinaiset esittäytyy
Joulukuu: jouluhartaus
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

•
•

Kvinnliga Akademiker
i Helsingfors rf.

•

• Tis 13.9. kl. 18-19.30: Hur främja indivi-

•

•
•

duellt välmående? Seminarium om välmående för äldre med Erja Rappe på
Luckan. Föredrag på svenska, frågor
kan ställas på finska. Del 3 av 4 i föredragsserien om välmående i olika livsskeden som ordnas av lokalföreningarna i
Helsingforsregionen.
Ons 12.10. kl. 18-19: HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi berättar om sin resa från
finsk kvällspress till svensk dagstidning,
på Luckan. Efteråt blir det föreningens
stipendieutdelning.

•
•
•

•
15

man. Efter årsmötet föredrag av frilansjournalisten Liselott Lindström: Vart är
Afrika på väg? En reporters reflektioner
över vad som är viktigt att förstå om den
enorma kontinenten.
Mån 12.12. kl. 18-19: Julglögg med föreningsaktivitet under många årtionden i
Majblomman.
Ons 21.9. kl. 14-17: Konstexkursion till Hagalund. Utställningsbesök till Museet för
modern konst EMMA med guidad rundtur
och Uutta kohti – Mot det nya på Galleria
Unelma.
Tis 25.10. kl. 14-15: Tidiga akademiska
kvinnor. Konstvandring i Helsingfors universitets huvudbyggnad med finsk- och
svenskspråkig guidning. Systerföreningarna är välkomna med!
Lör 3.12. kl. 13-15.30: Kris och katastrof
i Mumindalen. Lördagsmatiné på Lilla
Teatern.
Litteraturcirkeln träffas en gång i månaden. Kontakta Gun Ahlfors, ahlforsgun@
gmail.com el. Maj-Britt Grönholm, majbritt.gronholm@kolumbus.fi.
Mån 22.8. kl. 13: Debutant av Sergej
Lebedev
Tis 20.9. kl. 13: Tre bröder av Yan Lianke
Ons 19.10. kl. 13: Sinun Margot av Meri
Valkama
Tors 24.11. kl. 13: Älskade av Toni Morrison
Fre 16.12.2022 kl. 13: &quot;Röda
rummet&quot; av August Strindberg
Samhällsforumet ASPASIA samlas kring
aktuella samhälleliga frågor på G18, Georgsgatan 18. Kontakta Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm@kolumbus.fi el.
Eva Railo, e.m.b.railo@gmail.com.
Mån 3.10. kl. 14: Diskussionstema meddelas senare.

2/2022

• Tors 17.11. kl. 18-19: Årsmöte i Majblom-

Espoon-Kauniaisten Akateemiset
Naiset ry.

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

• Tors 10.11. kl. 14: Diskussionstema medde•

•
•

las senare.
Tis 6.9. kl. 17.30-19: Höstterminen för
språkcaféet inleds och fortsätter fram till
20.12 på Luckan. Kontakta Marianne von
Knorring, marianne.vonknorring@welho.
com.
Samarbetet med Arbis gällande läxläsning
för invandrarelever fortsätter. Kontaktperson är Inger Wirén, inger.wiren@wippies.fi.
För mer information och anmälan gå in på
hemsidan https://akkanblog.wordpress.
com under rubriken Program eller kontakta oss på kvak.helsingfors@gmail.com.

•
•

Huittisten Seudun Akateemiset
Naiset ry.

• Ti 20.9. klo 18.00 lukupiiri kokoontuu jäse•

Helsingin Akateemiset Naiset ry.

• Ke 14.9. klo 17-19 AfterWork: Tullaan tu-

•

•

2/2022

•

•

tustumme Maria Akatemian toimintaan.
Maria Akatemia, Maria Akatemia, Malminraitti 17
Pvm avoin: Joulukonsertti perinteiseen tapaan (Naiskuoro Helmi tai Naiskuoro KYN,
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan
Naiskuoro
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

tuksi - jäsentapaaminen. Robert`s Coffee
Jugend, Pohjoisesplanadi 19. Ilmoittaudu
mukaan: helsinginakateemisetnaiset@
gmail.com
Su 25.9. klo 14-15:30 Lapinlahden historiakierros. Aloitus klo 13:30 kahvi-/teetuokio Kahvila Lähde, mistä liput (a 12 €) ostetaan, Lapinlahdenpolku 8. Ilmoittaudu
mukaan: helsinginakateemisetnaiset@
gmail.com
Ke 5.10. klo 17-19:30 AfterWork: Tee hyvää ja tutustu toisiin. Kokoontuminen Keskustakirjasto Oodin aula. Kulmat kuntoon
-tempauksessa (Lions talkootempaus) siistimme Töölönlahden rantaa. Ilmoittaudu
osallistumaan: helsinginakateemisetnaiset@gmail.com
To 27.10. klo 17 Aalto-yliopiston mentoriohjelma ja Kampuskierros. Kokoontuminen TKK:n vanha päärakennus ns.
Kandikeskus. Ilmoittaudu mukaan: helsinginakateemisetnaiset@gmail.com
To 17.11. klo 17-20 HAN Vuosikokous, jossa
käsittelemme sääntömääräiset asiat ja tu-

•

•
•

nen kodissa. Luettava kirja on Ernest Hemingwayn Nuoruuteni Pariisi.
3.10. - 31.10 Huittisten Pääkirjastossa yhdistyksen kokoama näyttely, aiheena Kestävä kulutus ja kiertotalous.
8.10. JUHLASEMINAARI ” Naisnäkökulma
kestävään kulutukseen ja kiertotalouteen” ” Lauttakylän lukiolla klo 13. Juhlaseminaari on yhdistyksen päätapahtuma
liittyen SANL:n 100-vuotisjuhlavuoteen.
Luennoitsijat: prof Terhi-Anna Wilska,
viestintäpäällikkö Mirva Naatula ja MMM
Marja Anttila. Seminaari on maksuton
ja kaikille avoin. Lopuksi kahvitarjoilu. Ei
etukäteisilmoittautumista.
Ti 15.11. klo 17 Yhdistyksen vuosikokous
kahvila Helmessä, ruokailu. Ilmoittautuminen Päiville puh. 040 057 6488.
Seuraathan Facebook-sivuamme.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.

• Ke 12.10. opastettu kierros Oodi-kirjastoon
•

16

Helsingissä klo 18.00. Ilm. kaisa.saari@hotmail.fi
To 24.11. vuosikokous Hyvinkäällä opetusravintola Kruunussa klo 17.30. Apulaisprofessori Anu Lahtinen, aiheena kirjansa
Proffapoluilla.

•

•

Riihimäellä klo 17.00. Opastettu kierros ja
mahdollisuus ostaa tuotteita.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.

Lahden Akateemiset Naiset ry.

• Ke 21.9. klo 18.00-19.00. Kajaanin Taide-

•

•
•
•
•

• Ma 12.9. klo 16.30. Tutustuminen Salpa-

museossa tutustuminen Jaakko Kilpiäisen Valkoinen haave -valokuvanäyttelyyn
suomalaisesta funkisarkkitehtuurista. Ei
ilmoittautumista.
Ma 3.10. klo 12.00-14.30 Kajaanin Kaukametsän Koutasalissa seminaari ”Kainuun
korkeakoulutuksen kehittäminen”. Kaikille avoin, etänäkin. Ilmoittautumisohjeet
Facebook-sivullamme.
Ti 15.11. Hyvinvointitapahtuma yhteistyössä Kainuun Liikunnan kanssa. Ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.
Pe 25.11. klo 18.00-19.30 Kajaanin Kaukametsän Koutasalissa Valoa ei väkivaltaa
-tapahtuma yhteistyössä Kainuun NYTKIS
ry:n kanssa.
Pe 16.12. klo 19.00 Pikkujoulut teatteriesityksen ”Voi leipä” tahdissa Kajaanin kaupunginteatterissa. Ilmoittautumisohjeet
tulevat myöhemmin.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

•

•
•

•

Kouvolan Akateemiset Naiset ry.

• Ti 11.10. Tyttöjen päivän webinaari, alus•

toidu -ilta tulossa loppuvuodesta. Tiedot
tarkentuvat.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-ryhmän tiedotusta.

tajana Liiton Nepal-keräysten ideoija Heli
Isohookana Espoon-Kauniaisten yhdistyksestä. Tiedot tarkentuvat.
Marraskuussa jäsenten teatteriretki Lahteen esitekseen Rouva C lauantaina 19.11.
klo 19. Esitys kertoo Minna Canthista. Mukaan voi ilmoittautua jo nyt, lisätietoa ja
maksuohjeet myöhemmin!

•

17

kierto Oy:n, Kujalan jäteasemaan, Tilaisuuteen vaaditaan ilmoittautuminen yhdistyksen sähköpostiin (jossa tieto mahdollisesta
kyydin tarpeesta) viimeistään 8.9.
Ke 19.10. klo 18 ravintola Gastropub Mylly
(Vuorikatu 35, Lahti). Yhdistyksen 65 –vuotisjuhlat, joiden yhteydessä juhlistamme
myös Liiton 100 –v. juhlavuotta. Filianna –
kuoro esiintyy. Ennakkoilmoittautumisen
ohjeet myöhemmin.
Ke 9.11. klo 12.30 Pro Puu- galleriaan tutustuminen (Satamakatu 2, Lahti). Tämän
jälkeen lounas klo 13.15 Lastu –ravintolassa Sibeliustalossa.
Ma 21.11. klo 17, Yliopisto (tarkempi
paikka ilmoitetaan myöhemmin). Vuosikokous ja tämän vuoden stipendiaatin
Suvi-Jonna Martikaisen esitys väitöskirjastaan “Meaningful Work and Eudaimonia: Contributing to Social Sustainability in
the Workplace”, joka käsittelee työn merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden
kokemuksia.
To 15.12. klo 19 Lahden kaupunginteatteri, Eero-näyttämö: Rouva C. Rouva C. on
moderni, rohkea, hauska, yllättävä ja raikas tulkinta kansallisnäytelmäkirjailijamme
Minna Canthin nuoruusvuosista. Tarkemmat osallistumisohjeet jäsenkirjeessä.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

• Vuosikokous sekä Viihdy ja verkos-
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• Ti 13.12. vierailu Havin kynttilätehtaaseen

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

Lappeenrannan Akateemiset Naiset
ry.

• Ti 13.9. Tutustuminen taiteilija Heli Pukin

•

•

•
•

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.

• Su 18.9. klo 12.00 Ruskaretki Martimoaa•

•
•
•
•

•
2/2022

Ideri-puotiin Ainonkadun ja Kauppakadun
risteyksessä klo 18.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

Porin Akateemiset Naiset ry.

valle. Lähtöpaikka: Hangassalmenahon
parkkipaikka, sijaitsee Sompujärventien
varrella noin 3,5 km Simon Alaniemeltä.
11.10. klo 17.00 - 20.30 Havukranssikurssi.
Kukka&Design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3, Kemi. Hinta 25 e/hlö + tarvikkeet.
Omakustanne. Minimi osallistujamäärä 6
hlö.
To 17.11. klo 17.30 Puheenpitokurssi. Kesto
2,5 h. Tornion kaupungintalo 10 krs. maisemasali. Kahvitarjoilu ja BusinessTornion toiminnan esittely.
30.11. klo 17-18 Vuosikokous. Cafe Hertta
Kemi. Kutsut lähetetään 15.11. mennessä.📋
2.12. klo 19.00 Joulukuu: Pikkujoulut.
Paikka avoin, esim. Hertta Sky tai Kotaravintola Pränni) Omakustanteinen ruokailu.
Kaikista tilaisuuksista on oma tapahtumansa MLAN jäsenet ryhmässä, ja voitte
ilmoittautua niihin merkitsemällä ”Osallistun”. Tapahtumista tiedotetaan myös
sähköpostitse ja ilmoittautua voi myös
sähköpostitse.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-ryhmän tiedotusta.

• Syyskuussa yritysvierailu Ulvilan kone•
•
•
•

paja Oy. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet
myöhemmin.
To 13.10. klo 17.00 yhdistyksen vuosikokous ja porissa väitellyt FT Lilli Sihvonen kertoo Kimble-peliä koskevasta
väitöskirjastaan.
Marraskuussa yritysvierailu Cimcorp
Oy. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet
myöhemmin.
Pe 9.12. klo 19.00 ”Evita” Porin Teatterissa.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

Rauman Akateemiset Naiset ry.

• Ti 11.10. klo 17.30-20.00: Minna Haapasa•
•

Oulun Akateemiset Naiset ry.

lon luento Luovuus (tyttöjen) tulevaisuustaitona. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 6.10. mennessä.
Ma 21.11. klo 17.30-20.00: Vuosikokous ja
kirjallinen pikkujoulu. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 15.11. mennessä.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

Tampereen Naiset ry.

• TANryn lukupiirin syksyn ensimmäinen ta

• Pe 23.9. runoillallinen klo 18:00 ravintola De
•

vaikutus ja luottamus etäjohtamisen
perspektiivistä”.
Ma 7.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous Aleksinkulmassa/hybridikokous
Zoomissa
Ma 28.11. Lukupiiri: Ulla-Lena Lundberg
Liekin kantajat
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

Gamlas Hem Liiton juhlavuoden kunniaksi.
Ti 18.10. klo 18:00 verkkoesitelmä Henna
Väätäinen -väitöskirjatutkimus ”Vuoro-

paaminen on ke 14.9. klo 18-19:30. Keskustelemme Andrei Kurkovin teoksesta Kuolema ja pingviini.
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•
•

Turun Akateemiset Naiset ry.

• Lunch Ladies kuukauden 3. tiistaina Pani•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

moravintola Koulussa klo 12.30:
20.9. Leena-Maija Laurén kertoo Katariina Piihan elämäntyöstä Akateemisissa
Naisissa.
18.10. Tietokirjailija Tuula Vainikainen: Tiedenaisen karikkoinen matka professoriksi
15.11. Professori Hanna Meretoja: Yksilön
ja kollektiivisen trauman tarinallistaminen
20.12. Ukrainalainen säveltäjä ja runoilija
Valentyna Verchuk: Montaka-nuket ja niiden informaatioarvo ukrainalaisen kulttuurin näkökulmasta.
Kuukausitapaamiset ovat pääsääntöisesti
kuukauden 2.tiistaina klo 18.00
12.9. Naisjärjestöjen seminaari klo 1820.30 Mauno Koivisto -keskus, Biocity, Tykistökatu 6.
11.10. Linnateatteri: Talkkunajuhla. Puutarhakatu 8.
8.11. Yhdistyksen vuosikokous. Tuurintupa,
Tuureporinkatu 14.
13.12. Joulujuhla Nautelan kartanossa,
Nautelantie 50, 21360 Lieto.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook-sivua.

•
•
•
•
•
•
•

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf

• Mån 12.9. Traditionellt Kvinnodagssemina•
•
•
•

Vantaan Akateemiset Naiset ry.

• Ma Ti 20.9. Klo 18 - 19.30 Tieni akateemi•

seen koulutukseen ja mitä sen jälkeen
(Zoom): FM Terhi Nallinmaa-Luoto.
22.9.-6.10. (5 x klo 9.30–11.00 Teams) Mielenterveys elämäntaitona, verkkokoulutus
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rium (uppskjutet från i våras)
Tors 6.10. Vinprovning på Vinho
Ons 9.11. Författarträff med Merete
Mazzarella
Ons 14.12. Valmöte o julfest
För mer information, gå in på http://www.
kvakaboland.com/ eller kontakta oss på
kvakaboland(a)gmail.com
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•

vuotta -merkeissä. Samalla juhlistamme
yhdistyksemme 73-vuotista taivalta. Juhlapaikka ja illan tarkentuvat lähempänä.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

ikääntyneille (65+) ilmoittautuneille. Kouluttajana MTEA1-ohjaaja Merja Leppänen:
merjalepp(a)gmail.com.
Pe 30.9. Klo 11-13 lounastapaaminen. Solare, Rajatorapntie 8. Alustajana apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.
Ti 18.10. Klo 18 - 19.30 Tieni akateemiseen
koulutukseen ja mitä sen jälkeen (Zoom): LL
Heidi Järvinen kertoo omasta polustaan.
Ke 26.10. ja/tai ke 30.11. Ruokakulttuuritapahtuma yhteistyössä Vantaan Järjestöringin kanssa. Tiedot tarkentuvat.
Ke 2.11.alkaen klo 18.00 Vantaa-Keravan
Aluevaltuuston käynnistymisestä webinaari/
hybriditoteutus. Tiedot tarkentuvat.
La 12.11. klo 19.00 Kansallisteatteri: Hamlet.
Ti 15.11. Klo 18-19.30 Tieni akateemiseen
koulutukseen ja mitä sen jälkeen (Zoom);
medianomi, YAMK Terhi Karhumäki.
La 19.11. Yhdistys esittäytyy Hyvinvointimessuilla Energia-Areenalla.
Ke 23.11. klo 18.00 Yhdistyksen vuosikokous. Tiedot tarkentuvat.
Tiistaitreffit sovitaan erikseen.
Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuja.

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu

• Lauantaina 29.10. iltajuhla SANL 100
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