
Naistoimittajat ry:n hallituksen kokous 16.3.2016 klo 17 
Kallio Contemporary FYI, Fleminginkatu 9 
 
 
Paikalla: Hannele Huhtala (puheenjohtaja), Elina Keckman (sihteeri), Aija Kuparinen, Hia 
Sjöblom, Päivi Kapiainen-Heiskanen, Seija Nummijoki 
 
Estyneet: Anne Ignatius, Eveliina Kantola; Poissa: Susanna Bell 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaiseksi toteaminen   
Kokous avattiin klo 17.00 ja todettiin päätösvaltaiseksi.  
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sillä huomautuksella, että Sangaria koskeva kohta kirjoitetaan 
englanniksi. 
 
3. Hallituksen järjestäytyminen 
Todettiin Susanna Bellin ero hallituksen varajäsenen paikalta. Valittiin varapuheenjohtajaksi 
Aija Kuparinen. 
 
4. Uudet jäsenet ja eronneet 
Kolme eronnutta, ei uusia jäseniä. 
 
5. Kuulumiset 
 

- WISE:  Todettiin WISEn toiminnan olevan ajankohtaista ja teemojen tärkeitä myös 
Naistoimittajien näkökulmasta. Päätettiin seurata WISEn toimintaa yhden vuoden ajan 
ja harkita sen jälkeen, halutaanko jatkossa kuulua WISEen. Aija Kuparinen lupasi 
tarvittaessa toimia WISE-yhteyshenkilönä.  

- NJKL: 100 tasa-arvotekoa -hanke on saanut 50 000 euroa rahoitusta. Mietittiin, mikä 
voisi olla Naistoimittajien tasa-arvoteko ja voisiko NJKL:ltä hakea toteuttamisrahaa. 
Päätettiin jättää asia hautumaan, koska hanke toteutetaan vuonna 2017.   
Naisen nakerrettu euro -seminaari järjestetään 28.4., ja Naistoimittajien jäsen Martta 
Kaukonen ja Reipas Irma -ryhmä esittävät seminaarissa performanssin. 

- Pohdittiin tulevia Naistoimittajien järjestämiä tapahtumia: 
o Harkinnassa naistoimittajien ja  

-tutkijoiden esittäytymistapahtuma. Tapahtumalle voisi järjestää jatkoa, 
esimerkiksi koulutustilaisuuden toimittajien ja tutkijoiden tekijänoikeuksista, 
roolituksista ja velvollisuuksista. 

o Vlogit ja blogit -koulutus: Pohdinnassa maksullisen koulutuksen tai työpajan 
järjestäminen jäsenille syksyllä, aiheena videon tekeminen, vlogaaminen ja 
blogaaminen.  Yhdeksi kouluttajaksi ehdotettu Kirsi Mattilaa.  

o Kevään keskustelusarja: Tilat alustavasti varattu Antikvariaatti Sofiasta 30.3., 
20.4. ja 11.5. klo 17–19. Ensimmäisessä tapahtumassa puhujana toimittajana 
Turkissa työskennellyt Reeta Paakkinen. Huhtala selvittää muita mahdollisia 
puhujia ja kahden seuraavan tapahtuman sisältöjä.  

- Muut apurahat: Huhtala tekee apurahahakemuksen Helsingin Sanomain Säätiölle.  



6. Tapahtumat 
 
16.4.  Minna Canth 
28.4. NJKL:n kevätkokous ja Naisen nakerrettu euro -seminaari 
16.5. Lukupiirin juhlaristeily Tallinnaan 
 
7. Juhlavuosiasiat 
 

- Lontoon-matka lähestyy. Alustava ohjelma alkaa olla valmis. Hia Sjöblom jatkaa 
valmisteluja. 

- Naistoimittajien puheenjohtajahaastattelut: Sihteeri on valmistellut kysymykset, jotka 
lähetetään puheenjohtajille sähköpostitse.  

- Tutkimusapuraha: Kiinnostusta apurahaa/stipendiä kohtaan on osoitettu. Ilmoitus 
julkaistaan vielä Naistoimittajien verkkosivuilla. Naistoimittajat toivovat vastineeksi 
saavansa palkitun tutkielman tekijän yhteen tilaisuuteen puhumaan sekä jonkinlaisen 
tutkielmaan liittyvän julkaisun, esimerkiksi haastattelun, verkkosivuilleen. Lisäksi 
yhdistys tahtoo voida mainostaa työtä ja mahdollisesti linkittää sen verkkosivuilleen. 
Hakemuksia pyydetään ennen vappua. Valitaan kolme tutkielmaa, joista pyydetään 
ohjaajan lausunto. Apuraha luovutetaan työn edistymisen tueksi heti, kun sen saaja on 
valittu.  

- Aikataulutus ja muu järjestäytyminen: Juhlavuosityöryhmän kokoontuminen pian. 
Huhtala tekee listan suunnitelmista pian. Valokuvanäyttely ja juhlaseminaari 
suunnitelmissa, ajankohdat lyöty lukkoon. 

- Myös Tampereen ja Akaan seudun soroptimistit tukevat Tuba Sangarin vierailua 
Suomeen 500 eurolla. 

 
8. Muut asiat 
 

- Women Journalists in Finland pays for Tuba Sangar’s tuition fees in Haaga-Helia 
University of Applied Sciences while she studies in Helsinki in fall semester 2016. 
Women Journalists in Finland also pays for her residence permit, accommodation and 
other living expenses.  

- Afganistan-hankkeen kevätmatka: Päätettiin, että kurssi toteutetaan kolmen 
kouluttajan voimin. Matkaan lähtevät Kirsi Mattila, Shakiba Adil (tulkkina) ja Marika 
Kataja-Lian (yhdistyksen jäsenyys tarkistettava). 

 
9. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallituksen seuraava kokous pidetään 18.4. klo 17.  
 
10. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin klo 18.38.  


