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Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry

JÄSENKIRJE 4/2015
2.9.2015

Hyvät Helsingin yhdistyksen jäsenet
Sateinen kesä kului yhdessä hujauksessa, elokuun lämpö sai nopeasti unohtamaan että oli
satanutkaan. Toivottavasti teillä kaikilla oli kesällä aikaa rentoutua, nyt syksyn tapahtumat
käynnistyvät toden teolla: kerhot, klubit ja jäsenillat. Myös yhdistysten kokoukset ja henkilövalinnat
tapahtuvat syksyisin. Mieti oletko valmis ottamaan vastuuta esim. hallitustyöskentelyn muodossa.
Vielä ehdit ilmoittautua Minna Canth-seminaariin Ouluun! Lisää tietoa lokakuun ohjelman
kohdalla.
Toivon, että ne kolmisenkymmentä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua, suorittaisivat maksun.
Yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestä aina helmikuussa Naisliitolle 10 euroa, joten jäsenmaksun
suoritus on tärkeää taloudellemme. Maksamalla varmistat myös äänioikeutesi syyskokouksissa.
Jäsenmaksun hinnalla saat paljon, kuten alla oleva ohjelma kertoo. Ohjelmat näkyvät myös uusilla
verkkosivuillamme www.naisliittohelsinki.fi. Käy tutustumassa sivuihin ja kerro mitä muuta sen
pitäisi sisältää.
Olin sitä mieltä, etten osta mitään teknisiä hömpötyksiä, kuten älypuhelinta. Some saisi pärjätä
ilman minua. Tässä nyt kuitenkin ollaan, olen ahkera facebookissa, ylläpidän Helsingin yhdistyksen
fb-tiliä, instagramiakin käytän, WhatsAppista puhumattakaan. Ehkä jäseniltamme 15.9 innostaa
menemään Twitteriinkin. Tule mukaan tutustumaan sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan.
Tapaamisiin siellä ja Aurorankadulla!

Leena Ruusuvuori
Puheenjohtaja
leena@leenaruusuvuori.fi, puheenjohtaja@naisliittohelsinki.fi

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SYKSYN OHJELMAAMME:
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.
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Tiistaina 15.9. klo 17.30 jäsenilta Aurorankadulla aiheena: "Turvallisesti alkuun somessa".
Meneekö sähköpostisi sekaisin? Uskallatko liittyä Facebookiin? Mitä ovat Twitter ja Instagram?
Mitä siellä LinkedInissä tulee tehdä?
Mm. näihin ja muihin Sinua askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen syyskuun jäsenillassamme,
jossa yhteisömanageri 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 rohkeasti mukaan!
Tiistaina 22.9.2015 klo 18.00 Aurorankadulla: "Rakkaudesta mieheen - Aino S."-monologi
Tervetuloa keväällä toimintansa aloittaneen Kirjallisuus- ja kulttuuriklubin järjestämään klubi-iltaan
Aurorankadulle.
Näyttelijä Marika Sampio-Utriainen esittää pienoisnäytelmän Aino Sibeliuksesta: Rakkaudesta
mieheen - Aino S.
Aino S. on tunneskaalaltaan rikas kuvaus Aino Sibeliuksen elämästä säveltäjämiehensä Jean
Sibeliuksen rinnalla. Aino tuki miehensä elämäntyötä ymmärtäen säveltäjämestarin depressiosta
hurmioon vaihtelevia mielialoja alkoholin käytön rasittamassa arjessa.
Näytelmä on kunnianosoitus Ainolle, suomalaiselle naiselle. Se on todiste rakkauden kantavasta
voimasta elämänikäisessä parisuhteessa. Esitys liittyy Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoteen.
Tilaisuuden osallistumismaksu tarjoiluineen on 15 e ja se maksetaan paikan päällä. Mukaan
mahtuu 25 osallistujaa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.9. 2015 mennessä sihteerille:ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi.

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. Kirjalauantai on
kirjaston toisessa kerroksessa opetustilassa, jossa on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja
nettiyhteyttä.>
Kirjalauantain yhteydessä tutustutaan myös Myyrmäen aseman muraaleihin.
LOKAKUU:
Naisliiton Minna Canth-seminaari NAISVOIMAA VERKOSTOISSA ja Liiton syyskokous 3.4.10.2015 Oulussa ,Lasaretinsaaren Hotelli Lasaretissa, Kasarmintie 13, Yrjö-sali
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. Matkalippujen tilauksen ja
huonevaraukset jokainen tekee itse. 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 viimeistään 3.9. p. 020 757 4700 tai lasaretti@lasaretti.com.
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Sekä seminaariin että syyskokoukseen osallistuvat voivat hakea Opetusneuvos Hilja Vilkemaan
säätiön stipendiä, mikä kattaa 70% kohtuullisista majoitus- ja matkakuluista. Stipendin
hakemuslomake jaetaan paikan päällä.
Ohjelma:.( Seminaarin ohjelma löytyy myös kesäkuussa ilmestyneen Minna-lehden 1/2015
takakannesta)
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 Lasaretin Yrjö-salissa
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::

Keskiviikkona 14.10 klo 15.30 - 17.00 tutustumme Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon
Katajanokalla, osoite: Kauppiaankatu 11 A 7. Pariskunta on säätiöinyt kotinsa, joka on huolella
säästetty kulttuurikoti.
Raitiovaunulla numero 4 pääsee hyvin perille. Tule ajoissa, opastus alkaa tasan klo 15.30!
Sisäänpääsymaksu on 5 euroa ja se maksetaan paikan päällä. Jos sinulla on museokortti, niin
ota se mukaasi. Mukaan mahtuu 12 henkilöä.
Vastuuhenkilö tälle tutustumiskäynnille on Varpu Ropo, puh. 050 563 9043. Jos olet ilmoittautunut,
etkä pääse kuitenkaan mukaan, muista ilmoittaa siitä Varpulle.
Ilmoittautuminen tiistaihin 6.10.2015 mennessä sihteerille.
Keskiviikkona 21.10 klo 17.30 jäsenilta : Elämänkertakirjoittamisen saloista kertoo kirjailija
ja kouluttaja Taija Tuominen. Tilaisuus on osa Naisten ääni-hanketta. Naisliiton tavoitteenahan
on, että v. 2017, jolloin Suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta, koossa on tuhansia
naiselämäkertoja, joiden joukossa on myös sinun, äitisi ja jonkun sukulaisesi/tuttavasi elämäkerta itsesi tai jonkun toisen kirjoittama. Lisätietoja Naisten ääni-hankkeesta löydät netistä osoitteessa
www.naistenaani.fi.
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.
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Jos haluat lipun, ilmoitathan siitä sihteerille viimeistään tiistaina 6.10. sähköpostilla:
ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi. tai soita tiistain/torstain puhelinaikana klo 10-12. Ilmoitamme
tämän jälkeen kumpi hinta lipusta on maksettava.
Kirjalauantai 14.11. klo 14.00- 16.00 Aurorankadulla. Teemana vuoden 2015 Finlandiaehdokkaita.
Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 17.11. klo 17.00. Kokouskutsu lähetetään
seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä.
Joulukuussa vietetään Hilja Vilkemaan perinnepäivää 10.12. Yhdistyksen pikkujoulua vietetään
17.12. Malta-talossa Ruoholahdessa. Tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin. Laita päivä jo kuitenkin
allakkaasi. Kirjalauantai on 12.12. klo 14.00 -16.00 Aurorankadulla, teemana Ehdotuksesi
joululahjakirjaksi.

Tervetuloa mukaan kaikkiin tilaisuuksiimme!
Pj- Leena ja sihteeri- Kukka

Sihteerin tavoittaa jäsenasioissa parhaiten puhelinaikoina tiistaisin ja torstaisin klo 10- 12, p. 0440
105 406. Muina aikoina vastaaminen on epävarmaa. Tai sähköpostitse:
toimisto@naisliittohelsinki.fi.
HUOM! 29.9.- 2.10.2015 sihteerin saa kiinni vain sähköpostitse.

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 yhdistys ry:n tilille FI72 1574 3000 0239 19,
maksuviite 31752. Eräpäivä oli 1.3.2015.
Jäsentapahtumiin osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu.

