
Pöytäkirja 8.6.2016 
Kirkkonummi, kesäkokous 
 
Paikalla: Hannele Huhtala (puheenjohtaja), Hia Sjöblom, Eveliina Kantola, Seija Nummijoki, 
Anne Ignatius 
Estyneet: Päivi Kapiainen-Heiskanen, Aija Kuparinen 
 
1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaiseksi toteaminen   
2. Esityslistan hyväksyminen 
3. Sihteerin valitseminen kokoukselle: Sihteeriksi valittiin Hannele, pöytäkirjantarkastajaksi 
Hia. 
4. Uudet jäsenet ja eronneet: Ei uusia jäsenhakemuksia. Eronneita kuusi. 
 
5. Kuulumiset:  
i. Hia & Eeva päivittivät Afganistan-hankkeen tilanteen. Turvallisuustilanne heikko, mutta 
koulutusmatka sujui hyvin ja paikalliset naistoimittajat ovat innostuneet järjestämään 
koulutuksia itse. 
ii. Seija päivitti lukupiirin kuulumiset 10-vuotisristeilyltä, joka onnistui loistavasti. Seuraava 
kirja syyskuussa Henry James: Washingtonin aukio. Tapaaminen 7.9. kello 17, paikka 
tarkentuu lähempänä. 
 
iii. NJKL-asiat: 
a) Naisjärjestöjen Keskusliitto valmistelee ja hakee Wihurin rahastolta avustusta vuonna 
2017 toteutettavalle hankkeelle Naiset päättäjinä, palveluiden käyttäjinä ja työntekijöinä - 
Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen sote- ja itsehallintouudistuksen toimeenpanossa.  
Hanke toteutetaan järjestämällä kansallinen seminaari keväällä 2017 ja toteuttamalla laaja 
kansallinen vaikuttamis- ja viestintäkampanja sekä kysely uudistusten teemoihin liittyen. 
Naistoimittajat ovat nimenä hakemuksessa mukana, tosiasialliset teot myöhemmin. 
b) Toukokuun myötä 100 tasa-arvotekoa -hanke on lähtenyt liikkeelle.  
Naistoimittajat miettivät miten voisivat syksyllä olla mukana. 
 
iv. WISEn tulevat tapahtumat:  
14.6.              13.00-17.00   WISEn, CMC:n ja Fincentin kriisinhallintaseminaari, paikka avoin 
14.7.              10.00-11.15   WISEn Syyria-keskustelu, SuomiAreena, Pori 
Pyydetään Päivi Nikkilältä raportti Maailma kylässä -festareilla käydystä WISEn keskustelusta 
Naistoimittajien nettisivuja varten. 
 
6. Juhlavuosiasiat 
i. Gradunvalinta 
Päätettiin palkita molemmat kaksi gradulausunnon toimittanutta hakijaa, eli Heidi Salminen 
ja Iina Rautio, 500 eurolla ja pyytää molemmat puhumaan töistään. 
 
ii. NT-puheenjohtaja-haastattelut/tutkimuksen löytäminen, sihteeri hoitaa. Juhlavuodelle yksi 
kerrallaan nettiin. Elina ei ole saanut vastauksia, hoputusta puheenjohtajille. 
 
iii. Juhlavuoden seminaarin suunnittelu 
Sovittiin keitä pyydetään puhumaan ja miten ohjelma rakentuu seminaarissa: 2 x pidempi 
puhe, esim. 45 minuuttia ja sitten lyhyemmät puheenvuorot historiasta ja muista aiheista. 



Sovittiin, että avajaisiin mietitään musiikkiesitysehdotuksia. Ohjelma valmiiksi ja puhujien 
kanssa sovitaan juhannukseen mennessä. Myös tiedotuksesta puhuttiin ja todettiin, että 
siihen panostetaan. 
Afganistan-hankkeen valokuvanäyttelyn avajaisista keskusteltiin ja todettiin, että näyttelyyn 
tarvitaan valvojia. 
 
iv. Afganistan-hankkeen konsertti järjestetään loka-marraskuussa 
Sovittiin, että hallitus on aktiivisesti mukana järjestämässä ja myymässä lippuja, mutta ei 
oteta pakkokiintiötä. Tarkennetaan suunnitelmia seuraavassa kokouksessa.  
 
 
7. Muut asiat 
i. Päätettiin, että mietitään Feministisen foorumin tilaisuutta, ilmoitetaan osallistuvamme, 
Eveliina vie asiaa eteenpäin Aijan ja Päivin kanssa. FemF järjestetään 12.11.2016 ja sen 
teemana ovat Tilat.  
 
ii. Naisten Pankki - kävele naiselle ammatti -hanke kutsuu Naistoimittajat tilaisuuteen 
elokuun lopussa. Asiasta tiedotetaan viikkokirjeissä. 
 
iii. Ehdotettiin piknikiä mutta todettiin, että sen ajankohta pitäisi olla elokuussa. Katsotaan 
seuraavassa kokouksessa syyssäitä ja intoa. 
 
8. Hallituksen seuraava kokous 
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 9.8. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
21.19 
 
 
 
 


