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OleTkO kiinnOstUnUt AkAteemisten nAisten yHteistyöstä?   •   kiinnOsTaakO OsAAmisen jAkAminen, yHdessä tekeminen, käytännön AVUstUstyö,  

tiede- jA tAide-elämykset?   •   PanOsTaisiTkO kAnsAinVälisen yHteistyön keHittämiseen tAi nAisten yHteiskUnnAllisen AsemAn VAHVistAmiseen?

Helsingin AkAteemiset nAiset ry tarjoaa vahvan 
tukiverkoston, edistää koulutettujen naisten työurien  
tasa-arvoa ja rakentaa kansainvälistä verkostoa, tukee  
oppimista ja monikulttuurisen yhteiskunnan syntyä.  

yhdistys on perustettu vuonna 1927 ja se on koonnut  
yhteen vuosikymmenten ajan aikansa vaikuttajanaisia.  

VaHVa VeRkOsTO – ViiHDY Ja VaikUTa
toimintamuotoja ovat keskustelutilaisuudet ajankohtaisista aiheista, 
akateemiset aamukahvit, työryhmät ja kannanotot. Viihdy ja vaikuta 
vierailuissa, kirjailijatapaamisissa, tiede- ja taidetapahtumissa.

TOiMinTaa Ja VaPaaeHTOisTYÖTÄ
Helsingin yhdistys on aktiivinen myös lukutaidottomille maahan-
muuttajanaisille suunnatussa Luetaan yhdessä -toiminnassa ja  
korkeasti koulutetuille kohdistetussa Auroras-verkostossa.

MUkana MaailManJÄRJesTÖissÄ
Yhdistys kuuluu Suomen akateemiset naiset – Finlands Kvinnliga 
akademikers Förbund (Sanl/FKaF) ry:n kautta sekä university 
Women of europe (uWe) ja international Federation of university 
Women (iFuW) -järjestöihin. iFuW:lla on edustajansa kansainvälisissä 
järjestöissä:  YK, eCoSoC, ilo, uneSCo ja uniCeF. 

Suomen akateemisten naisten liitto tukee jäsentensä tieteellistä työ-
tä, ja sen kautta voi hakea kansainvälisiä tutkimusapurahoja iFuW:lta.
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Suomen akateemisten naisten liitto (Sanl)  www.akateemisetnaiset.fi 
luetaan yhdessä -verkosto  www.luetaanyhdessa.fi 
auroras-verkosto  www.auroras.fi 
international Federation of university Women  www.ifuw.org
university Women of europe  www.ifuw.org/uwe/

ODOTaMMe YHTeYDenOTTOasi!

     Helsingin AkAteemiset nAiset ry

Katso lisätietoja www.helsinginakateemisetnaiset.fi
Sähköposti helsinginakateemisetnaiset@gmail.com
Puheenjohtaja VtM Helena Hiila-O’Brien, helena.hiila@vaestoliitto.fi

liiTY JÄseneksi Ja OsallisTU!
liittymislomakkeen löydät www.helsinginakateemisetnaiset.fi 
verkkosivujen etusivulta. Vuotuinen jäsenmaksu on 40 euroa.

International Federation 
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uniVeRSitY  WoMen oF HelSinKi

Are you an educated woman?
Welcome to the network of University Women!
• Are you interested in cooperation among university women?
• Do you take an interest in sharing know-how, doing things  

together with others, helping on a practical level, being  
inspired by the arts and sciences?

• Would you give your input into developing international  
cooperation or strengthening women’s social status? 

The University Women of Helsinki offers a strong support network,  
promotes equality in the career development of educated women 
and is building an international network to support learning and  
the emergence of a multicultural society.

Ask for more information: 
email: helsinginakateemisetnaiset@gmail.com 


