1

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry

Jäsenkirje 3/2015
11.6.2015

Hyvät Helsingin yhdistyksen jäsenet,
Tuntuu, että vuodet vain vierivät nopeammin ja tekemistä riittää niin paljon kuin jaksaa, ja Helsingin
yhdistyksen naiset ne vasta jaksavat. Toimikuntamme ja vapaaehtoisemme ovat ahkeroineet (kuten
sihteerimmekin). Tästä ahkeroinnista ovat päässeet nauttimaan jäsenten ohella erityisesti Suomen
Kukkasrahaston palvelukoti Katajanokalla. Kesäretket eivät onnistuisi ilman meidän tarmokkaita
naisiamme. Ja elämä olisi paljon tylsempää.
Naisten Ääni- hanke on saanut lisää yhteistyökumppaneita ja hankkeesta vastuussa olevan Suomalaisen
Naisliiton, Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Naisten Kulttuuriyhdistyksen kanssa edetään suunnitelmien
mukaan. Lisärahoitusta haetaan eri säätiöiltä ja rahastoilta. Naisten Äänellä on omat facebook-sivut. Mene
tykkäämään, niin saat paljon lisäinformaatiota sivuston etenemisestä. www.naistenaani.fi sivustolla on jo
elämäkertoja, lisää sinne itse kirjoittamasi.
Koko kevään kestänyt verkkosivujemme uudistus on nyt siinä vaiheessa, että sivut on julkaistu.
www.naisliittohelsinki.fi sivustolta uupuu vielä jäsenille osiossa ajantasaista tietoa. Sivuja päivitetään
jatkuvasti. Toivottavasti viihdytte niiden parissa.
Hallitus aloittaa työskentelynsä elokuun lopulla. Nyt on aika päästää meidät kaikki ansaitulle kesälomalle.
Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
Leena Ruusuvuori
Puheenjohtaja
leena@leenaruusuvuori.fi, puheenjohtaja@naisliittohelsinki.fi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Loppukesän ja alkusyksyn ohjelmaamme:
ELOKUU 2015:
Syksyn jäsenretki lauantaina 29.8.2015 luontokeskus Haltiaan Espoon Nuuksioon
Haltia on uudenlainen luontokeskus, joka kokoaa Suomen luonnon yhden katon alle ja tuo sen aivan ihollesi
niin rakennuksen ja tilojen kautta kuin upeissa näyttelyissä. Haltian rakennus on arkkitehti Rainer
Mahlamäen suunnittelema ja kalevalaisen taruston inspiroima. Siinä kohtaavat villi luonto ja ihminen,
rauhallisesti ja sopusoinnussa keskenään. Haltiassa sinua ympäröivät Nuuksion ja Pitkäjärven huikeat
maisemat ja loistavat retkeilymaastot. Helppokulkuisen Haltian näyttelyissä saat aidon elämyksen koko
Suomen luonnosta.
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Päivän ohjelma:
klo 10.00
Bussi lähtee Kiasman pysäkiltä, Åbergin Linjan liikennöimä suora yhteys
klo n. 10.45 Perillä Nuuksion Luontokeskus Haltiassa
klo 11.00
Opastettu kierros
klo 12.00
Lounas
klo 14.00
Bussi lähtee takaisin Helsinkiin
Retken kustannukset:
Edestakainen bussikuljetus Nuuksioon sisältää sisäänpääsymaksun 20 e, eläkeläiset 12 e. Lounas 16 e tai keitto
& salaattilounas 12 e. Jokainen maksaa matkansa, pääsymaksunsa ja lounaansa itse. Yhdistys kustantaa
opastetun kierroksen. Mukaan mahtuu 25 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset sihteerille 14.8. mennessä tekstiviestillä p. 0440 155 406 tai sähköpostilla:
ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osallistuminen
bussikuljetukseen ja/tai yhteiseen lounaaseen.
Paikan päälle voitte saapua myös omalla autolla tai muilla julkisilla kulkuneuvoilla. Pääsylippu 10 e,
eläkeläishinta 5 e. Haltia sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Helsingin keskustasta, osoite on Nuuksiontie
84, 02820 Espoo. Retken vastaavana toimii Kati Honkavaara, p. 050 545 3535.
Tervetuloa viettämään mukavaa retkipäivää kauniissa ja mielenkiintoisessa ympäristössä!
SYYSKUU 2015:
Bridgekerho kokoontuu edelleen pelaamaan kerran viikossa perjantaisin klo 14.00, jolloin pelaajaparit
arvotaan. Jäsenet voivat tuoda mukaan ystäviään 2 euron pelimaksulla. Ensimmäinen pelipäivä on 11.9.
Jäsenilta tiistaina 15.9. klo 17.30: Meneekö sähköpostisi sekaisin? Uskallatko liittyä Facebookiin? Mitä ovat
Twitter ja Instagram? Mm. näihin ja muihin Sinua askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen syyskuun
jäsenillassamme, jonka aiheena on "Turvallisesti alkuun somessa". Medianomi Susanna Heikkinen kertoo
ja opastaa mm. seuraavista asioista:
1. Yleisimmät somepalvelut Suomessa
- mihin käyttötarkoitukseen ne sopivat
- oman profiilin luonti
- nettietiketti ja muuta huomioitavaa
2. Helppokäyttöiset verkkotyökalut dokumentointiin ja töiden organisointiin
3. Kuvien käsittely helposti ja yleisimmät somen kuvakoot"
Susannalle voit esittää kaikenlaisia Sinua askarruttavia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Voit ottaa myös
oman läppärisi mukaan. Aurorankadulla toimii Wlan, joten erillistä nettitikkua tai muuta mokkulaa ei
tarvita. Tervetuloa mukaan!
Laulukerho kokoontuu torstaina 24.9. klo 14.00 Aurorankadulla. Tällöin sovitaan myös syksyn
kokoontumiset. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet laulukerholaiset!
Kirjalauantai 26.9. klo 14.00 -16.00. Aiheena EU-puheenjohtajamaa Latvian kirjallisuus Kirjalauantai
pidetään poikkeuksellisesti Vantaalla Myyrmäen kirjastossa, joka on Myyrmäkitalossa kehäradan ja
Myyrmäen aseman vieressä, osoite: Paalutori 3. Kirjalauantain yhteydessä tutustutaan myös Myyrmäen
aseman muraaleihin.
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LOKAKUU:
NAISVOIMAA VERKOSTOISSA - Naisliiton Minna Canth-seminaari ja syyskokous pidetään
3.-4.10.2015 Oulussa Lasaretinsaaren Hotelli Lasaretissa, Kasarmintie 13, Yrjö –sali
Ohjelma:
LAUANTAI 3.10.2015
11.00 Lounas
12.00 Ilmoittautuminen
12.30 Seminaarin avaus, Oulun osaston puheenjohtaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta
12.45 Pohjoisen naisen ääni verkostoissa, kansanedustaja Tytti Tuppurainen
13.15 Nuorten Ystävät - naisnäkökulmasta, pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten ystävät ry
14.00 Hyötyä vai ystävyyttä? Naisten verkostoituminen johtajuuskoulutuksessa,
KTT Anna-Maija Lämsä, henkilöstöjohtamisen professori, Jyväskylän yliopisto
14.45 Kahvitauko
15.30 Katsaus naisten vastuusta sodan aikana, Oulun osaston esiintyjäryhmä
15.45 Kansainväliset verkostot naisliikkeen voimavarana, FT Tiina Kinnunen, Suomen ja Pohjois-Euroopan
historian professori, Oulun yliopisto
16.30 Voimaa naisille, Hanna Pietilä
16.50 Seminaarin päätössanat, Suomalaisen Naisliton puheenjohtaja Kirsti Ojala
19.00 ILLANVIETTO ravintolasalissa, ohjelmassa paikallista viihdettä. Illallismaksu 30 e maksetaan paikan
päällä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3.9. naisliitto@kolumbus.fi
SUNNUNTAI 4.10.2015
10.00 Suomalaisen Naisliiton syyskokous Yrjö-salissa
Osallistumismaksu seminaariin on 30 e, hintaan sisältyy lounas ja iltapäiväkahvi. Sitovat ilmoittautumiset
miel. sähköpostilla naisliitto@kolumbus.fi tai p. 0440 699 277 viimeistään 3.9. Ilmoita myös mahdollisesta
erikoisruokavaliostasi.
Osallistumismaksu maksetaan viimeistään 3.9. Suomalaisen Naisliiton tilille FI 28 1574 3000 0239 35, viite
32117. Majoitus Hotelli Lasaretissa, hinta 2hh 105 e, 1hh 88 e, varaustunnus: Suomalainen Naisliitto
Jokainen varaa huoneensa itse 3.9. mennessä p. 020 757 4700 tai lasaretti@lasaretti.com.
- Seminaarin ohjelma on löytyy myös Minna-lehden takakannesta.
- Sekä seminaariin että syyskokoukseen osallistuvat voivat hakea Opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiön
stipendiä, mikä kattaa 70% kohtuullisista majoitus- ja matkakuluista. Stipendin hakemuslomake on ohessa
liitteenä ja sitä jaetaan myös paikan päällä.
- Matkaliput ja huonevaraukset jokainen tekee itse. Kannattaa varata lentoliput mahdollisimman pian!
Lokakuun jäsenilta : Ajankohta ja aihe ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä
Kirjalauantai 17.10 klo 14.00 -16.00 Aurorankadulla, teemana Günter Grass.
MARRASKUU:
Olemme varanneet 20 lippua Kansallisteatterin Willensaunassa tiistaina 10.11. klo 19.00 esitettävään
Aamu-näytelmään. Rooleissa mm. Seela Sella, Cecile Orblin, Terhi Panula ja Heikki Pitkänen. Lipun hinta on
20 hengen ryhmälle 26e, muuten 29e. Jos haluat lipun, ilmoitathan siitä sihteerille viimeistään maanantaina
5.10. sähköpostilla: ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi. Ilmoitamme tämän jälkeen kumpi hinta lipusta
on maksettava.
Kirjalauantai 14.11. klo 14.00-16.00 Aurorankadulla. Teemana vuoden 2015 Finlandia-ehdokkaita.
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Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 17.11. klo 17.00. Kokouskutsu lähetetään seuraavan
jäsenkirjeen yhteydessä.
JOULUKUU:
Joulukuussa vietetään Hilja Vilkemaan perinnepäivää sekä yhdistyksen pikkujoulua.
Kirjalauantai on 12.12. klo 14.00 -16.00 Aurorankadulla. Teemana ehdotuksesi joululahjakirjaksi.
Mutta näistä enemmän syksymmällä.

Nyt viettäkäämme Suomen suvea: Hyvää kesää kaikille!
Pj- Leena ja sihteeri- Kukka

Toimisto on kiinni kesän ajan. Sihteerin tavoittaa 18.8. alkaen jäsenasioissa puhelinaikoina tiistaisin ja
torstaisin klo 10- 12, p. 0440 105 406 tai sähköpostitse: toimisto@naisliittohelsinki.fi.

HELSINGIN YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIOSOITE ON MUUTTUNUT:
Toimiston uusi sähköpostiosoite on: toimisto@naisliittohelsinki.fi. Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan
osoitteeseen: ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi.
Puheenjohtajan sähköpostiosoite on: puheenjohtaja@naisliittohelsinki.fi
Yhdistyksen puhelinnumero on: 0440 155 406.Vuoden 2015 Jäsenmaksu on 29 euroa ja se maksetaan
Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistyksen tilille FI72 1574 3000 0239 19, maksuviite 31752. Eräpäivä
oli 1.3.2015. TARKISTATHAN JÄSENMAKSUSI TILANTEEN.
Jäsentapahtumiin osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu.

