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Puheenjohtaja  KIRSI JOKIKOKKO

Tänään on vaihteeksi yksi niistä päivistä, 
jolloin talvesta voi nauttia: aurinko pais-
taa ja on sopivan tuuleton pakkaspäivä. 

Tällaisena aamuna sitä haluaa uskoa hyvyy-
teen, valo voittaa pimeyden, lämpö voittaa 
kylmyyden, sota väistyy ja rauha palaa maail-
maan. Kuitenkin tietoisuus armottomuudesta 
on koko ajan läsnä taka-alalla. Aurinko painuu 
mailleen, kylmä tuuli voi taas alkaa puhal-
taa ja ikävät uutiset konflikteista eri puolilta 
maailmaa vyöryvät otsikoihin. 

Suomalainen naisjärjestötyö on aina ollut 
aktiivinen toimija hyvän edistä-
misessä. Tammikuussa julkaistu 
Naisjärjestöjen Keskusliiton tuot-
tama raportti Afganistanin nais-
ten ääni on hieno osoitus siitä, 
miten voimme naisjärjestöissä 
nostaa esiin naisten heikkoa ase-
maa ja epätasa-arvoisuutta. Mei-
dän tehtävämme puhua vaikeista asioista 
ja pitää aina heikomman puolta. Emme saa 
unohtaa naisia eri konflikteissa, koska on sel-
vää, että keskustelemalla oikeista asioista to-
distettuun tietoon perustuen voidaan asioita 
oikeasti muuttaa.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto ha-
luaa myös olla mukana aktiivisena vaikut-
tajana ja tänäkin vuonna olemme mukana 
järjestämässä kansainvälistä Helvi Sipilä -se-
minaaria, joka muutaman vuoden tauon 
jälkeen pidetään taas CSW-kokouksen yh-
teydessä maaliskuussa New Yorkissa. Semi-
naarista tulee lisätietoja myöhemmin ja sitä 
voi seurata myös striimin välityksellä. 

Kotimaassamme on taas edessä vaali-
vuosi, ja omasta mielestäni merkittävin edus-
tuksellista demokratiaa koskeva vaalitapah-
tuma, eduskuntavaalit. Järjestömme on jo 
muutama kuukausi sitten esitellyt omat halli-
tusohjelmatavoitteemme tulevalle hallitus-
kaudelle. Liittomme sääntöihin ja strategiaan 
nojaten haluamme poliittisessa päätöksen-
teossa nostaa edelleen esiin konkreettisten 
toimenpide-ehdotusten kautta koulutuksen 
ja työelämän eriytymisen purkamisen, sama-
palkkaisuuden ja kotoutumisen tasa-arvon. 

Pyrimme myös muiden naisjärjes-
töjen kanssa kampanjoimaan sen 
puolesta, että puolet eduskuntaan 
valittavista kansanedustajista olisi 
naisia. Itse toivon myös, että kan-
sanedustajiksi valittaisiin henki-
löitä, jotka haluavat omalta osal-
taan edistää meidän järjestömme 

arvojen mukaisia asioita sekä nostavat poliitti-
sessa keskustelussa sivistyneen dialogin, joka 
mahdollistaa avoimen keskustelun ja kunni-
oituksen myös vastapuolen argumentointia 
kohtaan. 

Palaan vielä hetkeksi valoon ja aurinkoon, 
pari viikkoa sitten sain nauttia oululai-
sesta oopperatuotannosta pitkän tauon 

jälkeen, kun oman kaupunkimme teatterisalin 
valtasi Mozartin ihanan Taikahuilun sävelet. 
Sarastron sanoin haluan toivottaa teille valoi-
sampaa tulevaisuutta: Jo auringon säteet pois 
karkoittaa yön, lyö murskaksi valheen ja viek-
kauden työn!

Emme saa 
unohtaa  
naisia eri 
konflikteissa. 

Hyvät Akateemiset 
Naiset
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Liiton uusi hallitus esittäytyy
KTM Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)

Odotan alkavalta hallituskaudelta hyvää yhteistyötä 
muiden hallitusjäsenten ja eri paikallisyhdistysten kanssa, 
toimintojen edelleen kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. 
Haluan myös omalta osaltani panostaa Liiton tulevaisuuteen strate-
giatyön kautta.

FM Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja 
(Lappeenranta)

Liittomme on ryhtymässä järjestäytyneeksi työnantajaksi, mikä merkit-
see työehtosopimukseen tutustumista ja tuo myös turvaa Liitolle työn-
antajan roolissa. Viime vuodeksi suunniteltu virkistäytymispäivähanke 
jäi toteutumatta, joten todella toivon sen tänä vuonna saavan riittä-
västi kannatusta. 

KTM Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)

Pääsin sisään hallituksemme työskentelyyn viime vuoden kestäneen 
kauteni aikana. Odotan sen perusteella innolla tätä alkavaa, täyttä 
kauttani. Odotan, että jatkamme vaikuttamistyötämme muiden nais-
järjestöjen kanssa naisten aseman, työuran sekä tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden edistämisessä. 

FM Christina Lindell, Rahastonhoitaja ja 
ruotsinkielinen sihteeri (Helsingfors)

Att i praktiken förverkliga förbundets nya mål om att främja jämlikhet 
och jämställdhet för att försvara fred och människliga rättigheter. 
Dessutom hoppas jag att vi på hösten lyckas ordna givande och 
välbesökta rekreationsdagar för förbundets medlemmar.
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Liiton uusi hallitus esittäytyy
FM Leea Paija, suomenkielinen sihteeri (Helsinki)

Odotan Liiton tältä hallituskaudelta toimivaa yhteistyötä nykyisten yh-
teisten tavoitteiden edistämiseksi. Mielessäni on erityisesti STEA-toimin-
tomme (Auroras, Luetaan yhdessä ja Toisto-hanke) sekä niiden ottaminen 
tiiviiksi osaksi yhdistyksien toimintaa. Odotan myös uuden strategian val-
misteluprosessiin intoa ja innovatiivisuutta.

TtT Jutta Hartikainen, kansainvälisten asioiden 
koordinaattori (Kouvola)

Odotan tältä hallituskaudelta strategian työstöä ja konkreettista vaikutta-
mistyötä oman kansainvälisen tonttini lisäksi. 

KM Marja-Leena Haataja (Kajaani)

Odotan alkavalta hallituskaudelta vankkaa vaikutustyötä, ja olen mukana 
edistämässä yhteisiä teemojamme Liiton vaikuttamistyöryhmässä. Työ-
ryhmään kaivataan edelleen lisää väkeä. Tervetuloa!

MMM Aulikki Kuisma (Huittinen)

Toivon voivani aktiivisesti edistää sivistystä Suomen peruspääomana. Kai-
kenlaisilla naisilla tulee ikään katsomatta, olla mahdollisuus ihmisarvoi-
seen itseään kehittävään, tasa-arvoiseen elämään.
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Liiton uusi hallitus esittäytyy
Tradenomi, YAMK Merja Leppänen (Vantaa)

Odotan alkavalta hallituskaudelta antoisaa ja aikaansaavaa yhteistoimin-
taa sekä Liiton sisällä että sen verkostoissa.

KM Kristiina Manninen (Oulu)

Odotan hallitustyöltä sitä, että saan osaltani edistää yhdistykselle tärkeitä 
arvoja ja olla mukana päivittämässä sen toimintaa tähän päivään. Omassa 
työssäni olin kokenut tärkeäksi maahanmuuttajaperheiden äitien suomen 
kielen oppimisen ja kotiutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan. 

OTM, FM, MSSc. Terhi Raikas (Kouvola)

Odotan hallitusvuodeltani uusia tuttavuuksia ja opittavaa, sillä vaikka 
olen ollut kohta 10 vuotta yhtäjaksoisesti eri järjestöjen hallituksissa, joka 
järjestöstä oppii jotain uutta.

KM Maritta Tammio (Turku) 

Olen ollut Liiton jäsen-, viestintä- ja tulevaisuustyöryhmien sekä Liiton sa-
tavuotisjuhlavuoden valmisteluryhmän jäsen. Liiton vuosikokousjulkilau-
sumia ja strategiaa olen ollut myös muotoilemassa ao. ryhmien jäsenenä.

Hallitusjäsenten esittelyt voi lukea kokonaisuudessaan Liiton Facebook-sivulta.
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Aloita merkityksellinen 
vapaaehtoistyö kielenoppijoiden 
kanssakulkijana

Tule mukaan tukemaan Suomeen muuttaneita aikuisia suomen kielen oppimisessa sekä toimi-
maan oppaana suomalaiseen yhteiskuntaan. Samalla pääset itse oppimaan uutta eri kulttuureista 
ympäri maailman ja tutustumaan uusiin ihmisiin osana valtakunnallista, vaikuttavaa verkostoa. 

Ryhmissämme opetellaan arjessa tarvittavaa suomea rennolla otteella. Osallistujat ovat aikui-
sia suomen oppijoita, esimerkiksi kotivanhempia ja senioreja. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
kaksi tuntia kerrallaan. Jokaisessa ryhmässä on aina useampia vapaaehtoisia ohjaajia. Aiempaa 
kokemusta opettamisesta tai ohjaamisesta ei tarvita, kiinnostus kieliin ja kulttuureihin riittää. Toi-
vomme sitoutumista yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. 

Uusia vapaaehtoisia kaivataan: 
•  Helsingin Itäkeskukseen (maanantaisin klo 10-12)
• Helsingin Töölöön (torstaisin klo 10-12)
• Forssaan (keskiviikkoisin klo 10-12)
• Lappeenrantaan (maanantaisin klo 13.15-15)
• Vantaan Martinlaaksoon (torstai 10-12)
• Zoom -etäryhmään (maanantaisin klo 15.30-16.30)

Lisäksi Helsingin Kannelmäkeen ollaan perustamassa uutta ryhmää. Infotilaisuus pidetään 
15.2.2023 klo 10-12. Lisätietoja: salla.tieva@luetaanyhdessa.fi.

Luetaan yhdessä on Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallinnoima, STEA-rahoitteinen 
valtakunnallinen verkosto, joka tukee Suomeen muuttaneiden, erityisesti naisten, kielen oppimista ja 
kotoutumista. 
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KILPAILU  

Vuoden Jäsentekopalkinto 2023
DL 30.4.2023

Missä sinun paikallisyhdistyksesi on 
onnistunut erityisen hyvin? Kiitä 
rohkeasti, kehu estoitta, ja yhdis-

tykselläsi on mahdollisuus voittaa jopa tu-
hat euroa. 

Säännöt 

• Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai 
yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnon-
saajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja 
palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee 
jättää huhtikuun loppuun mennessä.

• Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka 
auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja 
joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi 
ottaa ohjelmaansa.

• Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kil-
pailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhan-
kinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Ka-
tegorian voi jättää myös mainitsematta, 
koska perustelut ratkaisevat.

• Edellä mainitut kategoriat voidaan ym-
märtää laajasti:

• Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyk-
sen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsen-
ten digitaitojen kohentamisen keinot.

• Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat 
kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla 

on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää 
jäseniä.

• Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat 
esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka 
ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen 
keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdolli-
simman laajasti.

• Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yh-
distykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu 
muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

• Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta 
vanha.

• Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei 
voida palkita kuin kerran.

• Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdo-
tus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 
1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi 
olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää 
kunniamainintoja, esim. sellaisille hank-
keille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. 
Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, 
voidaan myös kunniamaininnat palkita 
rahallisesti.

• Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton 
keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton 
vuosikokouksessa.

• Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa 
esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin 
vaatiessa.

Yhteydenotot: sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi.
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Akateemisten Naisten 
palkitut toimintamuodot
Suomen Akateemisten Naisten Liitto palkitsee vuosittain sellaisia paikallisyhdistysten 
uomia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja jotka kaikkien 
Akateemisten Naisten yhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa. Vuoden 2022 
palkinnonsaajat julkistettiin Liiton 100. vuosikokouksessa Helsingissä.

Vuoden Jäsentekopalkinto 2022 (á 250 euroa) 
myönnettiin Liiton hallituksen yksimielisellä 
päätöksellä Helsingforsin, Meri-Lapin ja Van-
taan yhdistyksille. Lisäksi Espoon-Kauniaisten 
ja Lappeenrannan yhdistyksille myönnettiin 
kunniamaininnat (á 125 euroa).

Helsingforsin yhdistys palkittiiin laaja-
alaisen tietoisuuden lisäämisestä yh-
teistyössä verkostokumppaneiden eri-

tyisasiantuntijoiden kanssa pidetyllä kestävän 
kehityksen seminaarilla, johon oli mahdolli-
suus osallistua myös etäyhteydellä. Seminaa-
rin aiheena oli kiertotalous.

Meri-Lapin yhdistys palkittiin Liiton 99. 
vuosikokouksen pitämisestä Kemin 
Lumilinnassa, joka toteuttaa käytän-

nössä kestävän kehityksen toimintatapoja. 
Näitä perusteluita voisivat muutkin jäsenyh-
distykset käyttää hyväksi kokouspaikkoja va-
litessa.  Kestävän kehityksen teot ja tulevai-
suuden rakentaminen ovat osa yhdistyksen 
”DNA:ta”, mistä on osoituksena lukiolaisille 
yhdistyksessä sen perustamisesta saakka vuo-
sittain jaossa oleva stipendi. Stipendi tuo Aka-

teemisten Naisten toimintaa näkyväksi paik-
kakunnalla, yhdistää sukupolvia ja kannustaa 
nuoria naisia.

Vantaan yhdistys palkittiin jäsenmää-
ränsä kasvattamisesta. Yhdistyksen 
oman arvion mukaan tehtävässä onnis-

tumista auttoi monipuolinen ohjelmatarjonta, 
vaalipaneelien järjestäminen sekä aktiivinen 
tapahtumista tiedottaminen. Lisäksi jäsenis-
tön toiveita on kuultu ja toteutettu säännöllis-
ten jäsenkyselyiden avulla.

Kunniamaininnan saanut Espoon-Kauni-
aisten verkkotapahtumasarja MatkaUnelmia 
kutsuu kaikki Akateemiset Naiset ulkomaan-
matkoille, jotka onnistuvat kotisohvalla is-
tuen.  Lappeenrannan yhdistys palkittiin kun-
niamaininnalla yhdistyksen Zoom-osaamisen 
harjoittamisesta.

Tiesithän, että valtakunnallisten verkkotapah-
tumien osallistumislinkit löytyvät Facebook-
ryhmästä ”Akateemiset Naiset ry. jäsenryhmä - 
Kvinnliga Akademiker rf medlemsgrupp”?
Tule mukaan!  
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Kansainväliset 
kuulumiset

Tervehdys kaikille lumipyryn keskeltä! 
Liiton 101. kansainvälinen toiminta-
vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyn-

tiin. Liiton hallitus nimesi tammikuussa uu-
den kansainvälisyystyöryhmän, jonka vuoden 
tärkeimpänä tehtävänämme on uuden kan-
sainvälisyysstrategian toimeenpano. Tämän 
myötä aloitamme uudet toimintaryhmät, 
jotka edistävät Akateemisille Naisille tärkeitä 
kansainvälisiä teemoja. Näistä esi-
merkkinä mainittakoon Nepal-toi-
mintaryhmä. Kiitos muuten kaikille 
Nepal-hankkeeseen rahaa lahjoit-
taneille järjestöille ja yksityishenki-
löille. Teidän avullanne saamme jat-
kettua ja kehitettyä tätä tärkeää ja 
tuloksekasta tasa-arvotyötä yhdessä 
Nepalin sisarjärjestön kanssa. Kansainvälisyys-
työryhmään voi edelleen ilmoittautua mu-
kaan eikä osallistuminen vaadi englannin kie-
len taitoa. Tervetuloa!

Toinen alkuvuoden merkittävä asia on se, 
että olemme saaneet International Helvi Si-
pilä Seminar -tapahtuman takaisin YK:n nais-
ten asemaa käsittelevän toimikunnan, ns. 
CSW- kokouksen sivutapahtumaksi.  Edustan 
Pauliina Inervon ja Kirsi Jokikokon kanssa 
Liittoa New Yorkissa 6.-17.3.2023 järjestettä-
vässä CSW-tapahtumassa. Itse seminaarimme 
pidetään torstaina 9. maaliskuuta klo 16-17.15 
Suomen aikaa. Tapahtuma striimataan Lii-
ton YouTube-kanavalle ja sitä voi seurata ne-
tin välityksellä. Lisätietoja tulee Liiton some-

kanaviin lähempänä, 
samoin matkatunnelmia 
New Yorkista viikon 10 aikana.

Näinä epävakaina aikoina kansainvä-
lisyystoiminta nousee arvoon arvaa-
mattomaan. Yhteydenpito ja yhteis-

työ Akateemisten Naisten Euroopan (UWE) 
ja kansainvälisen (GWI) tason toi-
mijoiden kanssa on tärkeää yhtei-
sen arvopohjan, rauhan sekä naisten 
ja tyttöjen aseman parantamiseksi 
ja koulutuksen kehittämiseksi. Yh-
dessä olemme enemmän, ja yhdessä 
voimme vaikuttaa enemmän. Koti-
kansainvälisyydellä on myös iso mer-

kitys. Se on sitä, mitä jokainen meistä voi 
tehdä omassa arjessaan. Voimme vaikuttaa 
siihen, miten me ja omat yhteisömme ajatte-
levat kansainvälisyydestä, Suomeen muutta-
neista, rauhan rakentamisesta sekä naisten ja 
tyttöjen aseman parantamisesta, ja koulutuk-
sen kehittämisestä niin Suomessa kuin maa-
ilmalla. Näitä teemoja kannattaa pohtia tänä 
keväänä myös äänestyskopissa. Eiköhän olisi 
aika saada sata naista eduskuntaan?

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

Kotikan- 
sainvälisyy- 
dellä on 
myös iso  
merkitys.
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SAVE THE DATE
17th International Helvi Sipilä Seminar

MY BODY IS MINE
– Women’s Human Rights and 

Technological Innovations
Thursday 9th March 2023 

9.00–10.15 am EST (New York), 16–17.15 pm EET (Helsinki) 
at the Permanent Mission of Finland to the United Nations, 605 Third Avenue, 35 Floor, 

New York and online
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KIRJOITTAJAKUTSU: 
Jaa kanssamme urapolkusi

Minervassa julkaistiin takavuosina 
jäsentemme kertomuksia heidän omista 
urapoluistaan. Sarjaa on toivottu takaisin, ja 
nyt on sen aika.

Urapolku-juttusarjassa Akateemiset Nai-
set kertovat Minervan lukijoille omasta työ-
urastaan, sen kiinnostavista ja joskus odotta-
mattomistakin käänteistä sekä pohtivat niitä 
tekijöitä, jotka ovat auttaneet heitä etene-
mään omalla urallaan.

Urapolkutarinat kiinnostavat erityisesti 
työuraansa aloittelevia nuoria  korkeakoulu-
tettuja naisia, joiden polku on vasta alussa. 
Voit rohkaista ja kannustaa heitä omalla 
esimerkilläsi!

Jos sinä haluat kertoa oman tarinasi, 
muistella esimerkiksi onnistunutta alanvaih-
dostasi, tai tunnet yhdistyksestäsi jonkun, 
jonka jännittävä urapolku ansaitsisi tulla tun-
netuksi, ota rohkeasti yhteyttä Liiton toimis-
toon. Voit lähettää sähköpostitse vastauksesi 
seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä ovat olleet työurasi käännekohtia?
2. Millaisia ura- tai opiskeluvalintoja olet tehnyt, jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat auttaneet 
sinua saamaan nykyisen työsi?
3. Mitkä tekijät ja/tai ominaisuudet ovat auttaneet sinua työllistymisessäsi korkeakoulusta val-
mistumisen jälkeen?
4. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan järjestötoiminnasta?
5. Miten varmistat oman jaksamisesi työn, luottamustehtävien ja harrastusten ristipaineessa?
6. Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Lähetäthän myös kasvokuvasi. Seuraava Minerva ilmestyy syyskuun alussa.

Du kan också skriva på svenska. You may also write in English. 
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Eduskuntavaalit 2023: Oletko 
ehdolla? Autamme näkyvyyden 
saamisessa
Sunnuntaina 2.4.2023 järjestetään eduskuntavaalit. Oletko sinä ehdolla? Jos olet, ilmoita tie-
tosi Liittoon. Kun ilmoitat tietosi meille, saat näkyvyyttä ehdokkuudellesi, sillä julkaisemme 
Suomen Akateemisten Naisten Liiton verkkosivuilla 22.2.2023 kaikkien eduskuntavaaleissa eh-
dokkana olevien Akateemisten Naisten tiedot maksutta. Nostamme ehdokkaita esiin myös 
somekanavillamme.

Pyydämme lähettämään Liiton toimistoon (sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi) seuraavat 
ehdokastiedot:

• Etu- ja sukunimi
• Paikallisyhdistys
• Tutkinto
• Ammatti
• Ikä
• Puolue
• Vaalipiiri
• Vaaliteemat
• Linkki vaalikonevastauksiisi ja/ tai vaalisivullesi.
• Huom. Muistathan lähettää myös kuvasi!

Riksdagsvalet ordnas nästa gång förhandsröstning 22.–28.3.2023 och den egentliga valdagen 
2.4.2023. Kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden senast 21.2.2023. Ställer du upp 
som kandidat i valet och behöver mer publicitet? Anmäl dig till Förbundets kandidatgalleri. Det 
kostar ingenting, men ger dig synlighet bland medlemmerna i Kvinnliga Akademiker.

Skicka följande information via e-post till sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi 22.2.2023 senast:

• Namn
• Exam
• Yrke
• Ålder
• Parti
• Valkrets
• Valtema
• Länken till Yles Valkompass eller din valwebbsida
• Bild
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Vinkkejä vaalipaneelin 
järjestämiseen
Vaaalipaneelit ovat jälleen ajankohtainen teema, joten julkaisemme uudestaan 
Espoon-Kauniaiaisten Akateemiset Naiset ry:n (EKAN) vinkit vaalipaneelin 
järjestämiseen. Vaalipaneelikysymysten laadinnassa voi hyödyntää Liiton 
hallitusohjelmatavoitteita 2023 - 2027.

Eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023, joten 
nyt on hyvä alkaa valmistella tätä help-
poa paikallisen vaikuttamistyön tapaa ja 

ottaa yhteyttä puolueisiin. 

EKANin vinkit sisaryhdistyksille:

• On todella tärkeää olla ajoissa liikkeellä. En-
nen vaaleja ehdokkaita pyydetään moniin 
tilaisuuksiin. Myös onnistunut tilavaraus on-
nistuu vain ajoissa.

• Tilaa kannattaa etsiä esimerkiksi kirjastoista 
tai mainostilaa vastaan sopivan paikallisyri-
tyksen tai oppilaitoksen tiloista. Myös verk-
kotilaisuus on mahdollinen.  

• Akateemisten Naisten vaaliteesit ja taus-
taineistoa paneeliin saa Liitolta. Pyrimme 
nostamaan yhdessä kaikenikäisten naisten 
tasa-arvo-ongelmat keskusteluun ja ratkot-
tavaksi. Kysymyksiä kannattaa pyytää etu-
käteen myös oman yhdistyksen jäseniltä.

• Panelisteille on hyvä kertoa kysymykset ja 
sallittu puheenvuorojen pituus etukäteen. 
Kannattaa myös miettiä, edistäisikö tasa-ar-
voa se, että jokaisesta puolueesta kutsuttai-

siin myös miesedustaja mukaan. Yksin nais-
ten voimin emme saa muutosta aikaan. 

• Sopivia panelisteja voi kysyä jokaisen 
puolueen valtuustoryhmän puheen-
johtajalta. Huom. kaikki puolueet tu-
lee kutsua tilaisuuteen jotta säilytämme 
puolueettomuutemme.

• Paneelin vetäjän tulee olla sujuvasanainen 
ja napakka. Moni politiikko puhuu ummet 
ja lammet, jos siihen suodaan tilaisuus. Ve-
täjä kannattaa myös briifata tilaisuuden si-
sällöistä ja tavoitteista hyvin etukäteen.

• Markkinointiin ei voi panostaa liikaa. Yhdis-
tyksen somekanava ja jäsenkirjeet tavoit-
tavat nykyiset jäsenet, mutta potentiaalisia 
uusia jäseniä kannattaa kosiskella paikal-
lismedian ja paikallisten yhteistyökumppa-
neiden kautta. Osallistujille kannattaa antaa 
myös yhdistyksen oma esite.

• Kiitoskirjeillä voi jälkikäteen myös vielä ker-
toa yhdistyksestä ja kutsua mukaan toi-
mintaan. Tilaisuudesta kannattaa kirjoittaa 
muistiin myös yhdistyksen someen juttu tai 
jos kyseessä on verkkotilaisuus, jakaa sen 
video, koska tällaiset tilaisuudet ovat erin-
omaista mainosta yhdistykselle myös vielä 
pitkään tilaisuuden jälkeenkin.
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Naiset ry.
1) Toistuvat tapahtumat: MatkaUnelmat, 
Kirjapiiri ja Leidilounas.
• 28.2. klo 18.30 MatkaUnelmat: Uuden-See-

lannin Pohjoissaari.
• 10.3. klo 15.30-17 Kirjapiiri Lippulaivan kir-

jaston kokoushuoneessa Hytti.
2) Muita tapahtumia: 
• To 16.2. klo 18-20 Ystävänpäivän jatkot 
• To 13.4. klo 18 Sinikka Paavilainen kertoo 

inkerinsuomalaisten historiasta. 
• Molemmat tilaisuudet pidetään Galleria 

Unelmassa Tapiolassa (Kauppamiehentie 
6).

3) Yhdistyksen vuosikokous pidetäänhuhti-
kuun viimeisellä viikolla.
• Muista tulevista tapahtumista tiedotetaan 

sähköpostitse, Facebookissa, yhdistyksen 
nettisivuilla ja SANLin nettikalenterissa.

Heinolan Akateemiset Naiset ry.
• 8.2. klo 18 lukupiiri Spotti, kirjana Enni 

Mustosen Näkijä.
• 25.3. klo 12 yhdistyksen 70-v. juhlalounas 

jäsenille Ravintola Kymenkartanossa 50-lu-
vun teemalla.

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors 
rf.
• Tors 16.2 kl. 18 diskuterar vi Jämlikhet 

i praktiken och hur kan vi stötta mer 
mångfald i vår närhet med Malin 
Gustavsson, grundare och vd för Ekvalita 
Ab, på Luckans Veranda, Georgsgatan 27.

• Tis 21.3 om Ukraina, närmare information 
meddelas senare.

• Ons 19.4 kl. kl. 17 besöker vi Helsingfors 
stadsmuseum, Alexandersgatan 16. 
Träffen inleds på museets café. 

• Tors 11.5 Vårutfärd till Lahtis för att träffa 
medlemmar från Lahden Akateemiset 
Naiset och besöka Lahtis museum för 
visuell konst Malva och Sibeliushuset och 
en musikupplevelse om det går att ordna 
före tågresan hem. Anmälan har öppnat 
på hemsidan.

Litteraturcirkeln träffas en gång i månaden 
för att diskutera:
• Mån 20.2 kl. 13 Minnets makt av Julia 

Korkman hos Christine Ek-Kommonen
• Tors 23.3 kl. 13 Bröderna Karamazov av 

Fjodor Dostojevski hos Christina Korkman
• Tis 18.4 kl. 13 Lyser och lågar av Ulla-

Lena Lundberg hos Christina Lindell
• Ons 10.5 kl. 13 Medlöparna av Géraldine 

Schwarz hos Gun Ahlfors
• Kontakta Gun Ahlfors, ahlforsgun@gmail.

com eller Maj-Britt Grönholm, maj-
britt.gronholm@kolumbus.fi.
Samhällsforumet ASPASIA samlas kring 
aktuella samhälleliga frågor på G18, Georgs-
gatan 18. Kontakta Maj-Britt Grönholm, maj-
britt.gronholm@kolumbus.fi el. Eva Railo, 
e.m.b.railo@gmail.com.
• Mån 27.3 kl. 14.00-16.00 tema meddelas 

senare.
• Ons 26.4 kl. 14.30-16.30 tema meddelas 

senare.
Språkcaféet inledde vårterminen 17.1 och 
träffas fram till 25.4 på tisdagar kl. 17.30-
19.00 på Luckan, Georgsgatan 27. Kontakta 
Marianne von Knorring, marianne.vonkno-
rring@welho.com.
Samarbetet med Arbis gällande läxläsning 
och språkstöd för invandrarelever fortsätter.
Kontaktperson är Inger Wirén, inger.wiren@
wippies.fi.

Jäsenjärjeistöissä tapahtuu
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utfärder gå in på hemsidan https://
akkanblog.wordpress.com eller kontakta 
oss på kvak.helsingfors@gmail.com.

Helsingin Akateemiset Naiset ry.
• Syksyllä käynnistynyt Ukraina-yhteistyö 

jatkuu. Haemme uusia vetäjiä ryhmiin ta-
voitteena muodostaa ohjaavia työpareja. 
Ryhmät kokoontuvat 6 x 2 h kertaa vii-
kossa, joten tarve on 12 vetäjälle. Ilm.: leea.
paija(a)helsinginakateemisetnaiset.fi.

• Ma 7.2. klo 13-15 Tarinat talteen -kirjoitta-
jaryhmä. Voidaan toteuttaa hybridinä. Ilm. 
leea.paija(a)helsinginakateemisetnaiset.fi.

• La 11.2. Ystävänpäiväretki Lahteen. Lu-
vassa vierailu visuaalisten taiteiden muse-
oon ja yhteislounas. Tarjoamme opastuk-
sen ja lounaan. Matkat jokainen maksaa 
itse. Tutustumme myös Lahden sisaryh-
distyksen toimintaan. Ota ystäväsikin mu-
kaan! Ilmoittaudu viimeistään 8.2.

• Tilaa Koulutetut naiset hyvinvointiyhteis-
kuntaa rakentamassa -kirja hintaan 25 € 
sisältäen postimaksun Suomeen. Tilauslin-
kin löydät yhdistyksen verkkosivuilta koh-
dasta Tiedotteet.

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Huittisten Seudun Akateemiset 
Naiset ry.
• 16.2.  Jäsenilta klo 18 Piparminttutai-

vas -kahvilassa. Tuutti Rainio: Runoja ja 
raapaleita.

• 23.2. klo 16 Lukupiiri jäsenen kodissa. Eli-
zabeth Strout: Nimeni on Lucy Barton.

• 16.3.  klo 18 jäsenilta Brewessä, vieraana 
ukrainalainen maahanmuuttajanainen

• 20.4.  klo 18 jäseniltä, mukana kaupungin 
työsuojeluvaltuutettu Sirpa Minkkinen, 

joka kertoo työstään työsuojeluvaltuutet-
tuna sekä opettajana.

• 27.4.  klo 18 yritysvierailu uudessa optiik-
kaliikkeessä. Yritysesittelyä ja tietoa opti-
kon työstä.

• 6.5.  Tampereen yhdistys saapuu vierailulle 
Huittisiin. 

• 6.6.  Jäsentapaaminen Kustaan päivän lou-
naan merkeissä.

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Hyvinkään Akateemiset Naiset ry.
• 8.2. Floristi Heidi Saarisen opastuksella 

kukkakimpun sommittelukurssi Kukka-
huone Linneassa klo 17.30

• 8.3. Gynekologiaa yli 50-vuotiaille. Luento, 
jolla kerätään myös rahaa Naistentautien 
tutkimussäätiölle. Hyvinkäällä opetusra-
vintola Kruunussa klo 17.30.

• 19.4. Yritysvierailu autoliike Autosalpaan 
Hyvinkäälle klo 17.30

• 30.5. Kevätretki Mäntsälään Hirvihaaran 
kartanoon n. klo 18.00

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
• 15.2. Yhdistyksen kevätohjelman 

suunnittelutilaisuus
• Maaliskuu Yhdistyksen sääntömääräinen 

vuosikokous
• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-

tyksen Facebook-sivua.

Kouvolan Akateemiset Naiset ry.
• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-

tyksen Facebook-ryhmän tiedotusta.

Lahden Akateemiset Naiset ry.
• La 11.2. klo 12. Yhteistapaaminen Helsin-

gin yhdistyksen kanssa. Kohteena Malva, 
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maksavat opastuksen, jokainen oman si-
säänpääsynsä.)  Lopuksi yhteinen lounas 
Malskin Bistrossa klo 14.  

• 16.3. klo 16 Lahden kampus. Henkilöstö-
päällikkö, HTT Anne Kujala: Kuinka vält-
tää karikot rekrytoinnissa? Kahvitarjoilu ja 
pientä purtavaa. Tilaisuus järjestetään jä-
senhankintatilaisuutena, johon omien jä-
sentemme lisäksi myös opiskelijat ovat ter-
vetulleita! Ennakkoilmoittautuminen. 

• 29.3. klo 12 lounaskokous. Kirjailija Fil.
lis. Marija Vantti: Runoilija Uuno Kailaan 
elämä. Paikka Scandic Lahti, ylätaso (Kaup-
pakatu 10). 

• 13.4. klo 18.00-19.30 Intendentti Anna 
Aution (Arkkitehtuurimuseo) verkko-
luento (Zoom) naisarkkitehti Wivi Lön-
nistä. . Dosentti Riitta Niskanen ker-
too Löönin yhteyksistä Lahteen. 
Ennakkoilmoittautuminen. 

• Huhtikuu: Alustavasti on kaavailtu tutustu-
mista Päijät-Hämeen Keskussairaalan uu-
siin tiloihin.   

• Toukokuu: Tutustumisretki Orimattilan tai-
delinnaan yhteistyössä Päijät-Hämeen ke-
mistien kanssa. 

• 11.5. Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf  
vierailee Lahdessa. Ohjelmassa tutustumi-
nen Malvaan ja lounas. 

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Lappeenrannan Akateemiset 
Naiset ry.

• Ke 15.2. klo 18-19 Yhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous pidetään Kuutin-
kulmassa. Kun varsinaiset kokousasiat on 
käsitelty, tutustumme SANL:n paikallisyh-
distyksiin YouTubessa.

• Ti 21.3. klo 14-16 olemme varanneet kir-
jastosta Olli-salin, jossa pidämme kaikille 
avoimen runoiltapäivän. Teemana ovat 
suomalaiset naisrunoilijat, ja kuulemme 
myös lappeenrantalaista Birgitta Raati-
kaista, joka on kirjoittanut runoja ja julkais-
sut pari kirjaakin.

• Ke 5.4. klo 18 kokoonnumme Kuutinkul-
maan kuulemaan omaa jäsentämme Ilona 
Sidoroffia, joka kertoo väitöskirjastaan. 
Se on oikeushistorian alalta ja aiheena 
on asiakirjajulkisuuden ja yksityisyyden 
historia.

• To 18.5. olemme varanneet 10 paikkaa Sai-
maa Cruisesin Norppa-risteilylle, joka alkaa 
klo 15.30 Sarviniemestä. Matkan hinta on 
48 € (josta 10 € menee norppien suojelu-
työhän) ja lisäksi on lohikeittotarjoilu 18 €. 
Lähtöaika Lappeenrannasta sovitaan lähti-
jöiden kesken lähempänä. Jos omasta yh-
distyksestä ei löydy kymmentä halukasta, 
voi pyytää puolison/ystävän/lapsen/lap-
senlapsen mukaan katsomaan norppien 
elämää Saimaalla.

• Ilmoitamme jatkossa kävelykokousten to-
teutumisesta ja kohteista. 

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.
• To 16.2. klo 17 jäsenilta Ravintola Vala-

kiassa Kemissä. Ruokailun lomassa kuu-
lemme Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Läksykummitoiminnasta ja keskuste-
lemme PISA-tuloksista.

• Maaliskuu: Zumba-tunti ja luento hyvin-
voinnin edistämisestä. Kemi tai Tornio.

• Ma 24.4. Kirjallisuusilta klo 18 Motel Käpy-
lässä Keminmaassa. Aiheena jäsenemme 
Tuula Untisen teos Piru meni Jussiin, jonka 
tapahtumat sijoittuvat Tornioon. 
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• Toukokuu: Kaupunkikävely ja piknik Torni-
ossa.  Stipendien jako lukiolaisille 

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-ryhmää ja -sivua.

Oulun Akateemiset Naiset ry.
• Ke 15.2. klo 11.30 Lounastapaaminen. 
• La 18.3. klo 13 lauantailounas Roosterisssa. 
• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-

tyksen Facebook-sivua.

Porin Akateemiset Naiset ry.
• Ma 13.2. kuukausilounas klo 13 Ravintola 

Bepopissa (Sarpin kahvilan yläkerta). Ilmoi-
tathan tulostasi 9.2 mennessä. Lounaalla 
vaihdamme ajatuksia kirjallisuuspiirin 
tulevaisuudesta.

• Ke 8.3. klo 16.30 Naistenpäivänä kahvit-
telemme Satakunnan museolla ja kuun-
telemme sen jälkeen klo 17.30 FM Sanna 
Kuusikarin luennon Leipää, saunan lämmi-
tystä ja kimpien lastaamista-satakuntalai-
sia naisyrittäjiä 1800-luvulla.

• 13.3. kuukausilounas klo 13, paikka on 
vielä avoin.

• 16.3  klo 17  yhdistyksemme jäsen YTM 
Krista Virtanen-Olejniczak kertoo avus-
tusmatkastaan Ukrainaan, paikka on vielä 
avoin.

• 14.4. klo 19 Tulitikkutehtaan tyttö Porin Te-
atterissa. Liput: peruslippu 30 eur, eläkeläi-
nen 27 eur. Kukin jäsen voi ottaa mukaan 
yhden seuralaisen. Liput voit lunastaa Pirjo 
Tiiran nimellä lippukassalta viimeistään 
7.4.

• 3.5. klo 17  pääsemme tutustumaan Porin 
diakonialaitokseen toimitusjohtaja Heikki 
Arikan johdolla. Kokoonnumme pääraken-
nuksen Pihlaja-saliin.

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Rauman Akateemiset Naiset ry.
• To 16.2. klo 18 Vierailu Capri Coffee -pien-

paahtimossa Eurajoella
• Ke 8.3. klo 17 Tutustuminen Pikkunorssiin
• Ma 24.4. klo 18 Kirjailijavieras Suomalai-

sessa kirjakaupassa / Vanhan Rauman 
kirjakaupassa

• Ke 31.5. klo 18 Hierkonpolku ja laavu 
Pyhärannassa

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis-
tyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Tampereen Akateemiset Naiset ry.
• Ke 15.3. klo 18 Sääntömääräinen vuosiko-

kous Hyvinvointikeskus Tampellanrannassa, 
Verstaankatu 17, 33180 Tampere.

• Ohjelmatiedot täydentyvät ja ne löytyvät 
yhdistyksen www-sivuilta. Seuraathan myös 
yhdistyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Turun Akateemiset Naiset ry.
Lunch Ladies -kerho kokoontuu kuukauden 
kolmantena tiistaina Panimoravintola Koulussa 
klo 12.30
• 21.2. Digi- ja väestötietovirastosta KTM Jaana 

Aarnipuro: Edunvalvontavaltuutuksen päi-
vittäminen, kun olosuhteet muuttuvat

• 21.3. Professori Hanna Meretoja, Turun yli-
opisto: Epävarmuuden aika

• 18.4. Biologi Janne Aho, Turun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha: Lääkekasvien 
menestystarina

• 16.5. Tuottaja Anni Niemensivu, Turun filhar-
moninen orkesteri: Kurkistus tulevaan; syys-
kauden ohjelmisto ja uuden musiikkitalon 
suunnitelmat

Kuukausitapaamiset ovat kuukauden toisena 
tiistaina klo 18.00
• 14.2. klo 18 kuukausitapaaminen aiheena 

Silmäterveys/ LT, dosentti Minna Sandberg 
Turun Silmä Expertit, Brahenkatu 13 A, il-
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moittautuminen 10.2. mennessä turun.
akat@gmail.com. Mukaan mahtuu noin 20.

• 14.3. klo 18 vierailu Turun Taiteen taloon, 
Nunnankatu 4, ilmoittautuminen 10.3. men-
nessä turun.akat@gmail.com

• 11.4. klo 17 lähtö Turun Tuomiokirkolta, vie-
railu Paimion Parantolaan. Retken hinta 30€/ 
ei jäsenet 40€, sis. bussikuljetuksen, opas-
tuksen ja kahvituksen. Ilmoittautuminen 2.4. 
mennessä turun.akat@gmail.com

• 13.5. Kevätretki Tyrväälle ja Kokemäelle. 
Lähtö Tuomiokirkolta klo 9. Opastettu vie-
railu Tyrvään Pyhän Olavin Kirkossa, ruokailu 
Tyrvään Pappilassa, Johanna Oraksen kesä-
näyttely ja vierailu ja kahvit Kokemäen kar-
tanossa. Retken kokonaishinta jäsenet 50€/
ei-jäsenet 60€. Ilmoittautuminen 6.5. men-
nessä turun.akat@gmail.com

• Seuraathan sähköpostitiedostusta ja yhdis-
tyksen Facebook-sivua.

Vantaan Akateemiset Naiset ry.
• Ti 7.2. klo 12 alkaen lounas Kansallismu-

seon ravintolassa ja sen jälkeen tutustu-
minen Akseli Gallen-Kallelan näyttelyyn 
Kansallismuseossa.

• La 18.2. klo 19.00 Kansallisteatterissa suu-
rella näyttämöllä Ensimmäinen tasavalta.

• To 2.3. klo 17.00–20 Monikulttuurinen Van-
taa – kansainvälisten iltojen sarja, kevään 
2023 1. kv-ilta Järjestöringin tiloissa.

• Vaalipaneeli maaliskuussa.
• Maalis-huhtikuussa Helsingin Observatorion 

esittely.
• Ke 19.4. 17.00–20 Monikulttuurinen Vantaa 

– kansainvälisten iltojen sarja, kevään 2023 
2. kv-ilta Myyringin tiloissa tai Hakunilan 
päiväkeskuksessa.

• Maalis-/huhtikuussa teemailta naisten 
hyvinvoinnista.

• Ke 10.5. 17.00–20 Monikulttuurinen Vantaa – 
kansainvälisten iltojen sarja, kevään 2023 3. 
kv-ilta Järjestöringin tiloissa.

• Touko-kesäkuulle mahdollisesti tutustumis-
käynti Kaisaniemen kasvitieteelliseen puu-
tarhaan ja/tai tutustuminen Laila Pullisen 
veistospuistoon.

• Suunnitteilla tilaisuus edunvalvonnasta.
• Teemasarjaa Tieni akateemiseen koulutuk-

seen jatketaan mahdollisuuksien mukaan 
kerran kuussa.

• Tiistaitreffejä zoomilla jatketaan (alkaen klo 
14.00) mahdollisuuksien mukaan, teemaeh-
dotuksia kaivataan.

• Seuraathan sähköpostitiedotusta ja yhdis- 
tyksen Facebook- tai Instagram-sivua.

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.
• 28.2. kl. 18.30 Årsmöte i Aurum, Henriksgatan 

2. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden 
och val av ny styrelsemedlem. Efter årsmö-
tet berättar Pia Heikkilä om sin bok av Anna 
Bäckström, en aboensisk aktivist.  Vid tillfället 
är det möjligt att köpa boken till rabatterat 
pris (14 eur).

• 14.3. Månadsmöte
• 19.4. Vår medlem Amanda Silvennoinen  be-

rättar om sin doktorandforskning under rub-
riken: ”Evolutionens och miljöns inverkan på 
mikrobsamhällen”

• Maj: utfärd
• Hoppas du följer oss på Facebook. KAH har 

också webbsidar.
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