
                                                                                                                                         

KVINNLIGA AKADEMIKER I HELSINGFORS r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

 

Styrelsen under verksamhetsåret bestod av  

          Ordförande                                 Marie-Louise Blåfield 

          Viceordförande                           Kate Runeberg 

           Sekreterare                                 Eva Railo 

           Kassör/skattmästare, it-frågor    Christina Lindell 

           Informatör                                  Margaretha Wildtgrube 

           Medlemssekreterare                   Annica Söderström 

           Medlem                                      Marianne Gripenberg- Gahmberg 

 Representanter i förbundets organ.  

 Se nedan. 

  

Utanför styrelsen 
          Värdinna                                       Chris Nyström 

           Språkcaféet                                  Marianne v. Knorring, koordinator 

           Litteraturcirkeln                           Gun Ahlfors, koordinator 

           Aspasia                                         Maj-Britt Grönholm, Eva Railo 

           Läxhjälpen                                   Inger Wirén 

            

    Styrelsen har sammanträtt 8 gånger och utskottet för planeringen av  

    seminariet ”Omvälvningar i arbetslivet” (11.11.) har samlats 4 gånger.      

 

    Revisorer/ verksamhetsgranskare var Kristina Virkola med Carita Martin 

    som ersättare.  

 

    Medlemsantalet 

    Vid utgången av år 2019 var medlemsantalet 121 inklusive våra tre heders- 

     medlemmar samt Helena Ranta, hedersmedlem och Karmela 

     Belinki, hedersordförande i SANL/FKAF. 

 

    Hedersmedlemmar är 
    Tua-Lill Enkvist, Agneta v. Essen och Maj-Britt Grönholm. 

 

    Nya medlemmar som antagits under verksamhetsåret är  Eva Ahl-Waris, Kerstin Boström 

    Nina Dahlberg, Daniela Eklund, Helena Engström - Paersch, Marianne Holmberg, Monica 

    Löfgren, Märta Salokoski, Anne Suominen och Märta Tikkanen. 

    Ny stödjande medlem är Anna-Lisa Mesterton. 

 

     Medlemmar som avgått eller skrivits ut 

     Ghita Aschan, A-C Berglund, Brita Eriksson, Helena Holmberg, Pirkko Lilius, 

     Anna Penttilä, Maija Stadius, Anneli Ståhlberg, Birgitta Sundén, Jacqueline Utujije- 

     Habiyakare, Heli-Maria Vuolle. 

 

      Medlemsavgiften har varit 35 euro av vilken 25 euro per medlem betalats till Finlands  

      Kvinnliga Akademikers Förbund r.f.    

 

      Föreningens hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi innehåller kontaktupp- 

http://www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi/


gifter, stadgar, länkar till förbundet, anmälningsdirektiv och program för terminen. 

                                                                                                                                                      

Medlemsbrev har sänts till medlemmarna under året både elektroniskt och per post till dem 

som inte har e-post. Dessutom har flera infobrev sänts per e-post. 

 

Meddelanden och annonsering 

Meddelanden om våra programkvällar och exkursioner har ingått i Evenemax i Hbl, 

måndagen före evenemanget och terminsvis i förbundets tidning Minerva. Kallelser till vår- 

mötet (extra möte) och årsmötet har sänts som extra infobev samt ingått i Minerva och på vår 

hemsida. Programinformation och rapporter från våra evenemang har man också kunnat läsa 

på våra Facebook- sidor och vår hemsida. 

 

Vår representant i Helsingfors svenska bostadsstiftelses förvaltningsråd var Christina 

Lindell. 

 

Våra representanter i förbundet (SANL/KFAK)  
- centralstyrelsen var Christina Lindell 

- medlemsutskottet var Annica Söderström 

- kommittén för internationella ärenden var Kate Runeberg och Christina Lindell 

- förvaltningsnämnden för Kyllikki Leinos fond för äldreboende var Christina Lindell  

  

Vårmötet, det extra mötet hölls den 28 februari 2019 

 Stadgeenliga ärenden:  

      Verksamhetsplanen för år 2019, bokslutet för år 2018 och verksamhetsgranskarens 

       berättelse godkändes. 

 

Årsmötet 28.11. 2019 

Stadgeenliga ärenden: 

       Verksamhetsplanen och budgeten för 2020 godkändes. 

        Dessutom: medlemsavgiften för ordinarie och understödjande medlem är 35 euro. 

        För understödjande förening eller sammanslutning fastställdes avgiften till 100 euro. 

         

Till ny ordförande efter Marie-Louise Blåfield valdes Marianne Lindberg för tre år. 

         

Nya medlemmar i den nya styrelsen för perioden 2020-2022: Christine Ek-Kommonen, 

och Marianne v. Knorring. Som gamla medlemmar i styrelsen  fortsätter Marianne 

Gripenberg-Gahmberg, Christina Lindell, Annica Söderström och Margaretha Wildtgrube.  

Kate Runeberg ( avgår av hälsoskäl). 

Till verksamhetsgranskare valdes Gun Ahlfors som efterträdde Kristina Virkola, Carita 

Martin fortsatte som ersättare. 

 

Till värdinnor för månadsträffarna i Standertskjöldska salen i Majblommanhuset valdes 

Chris Nyström och Corinna Backman. 

 

Föreningens verksamhet har fortsatt med sex månadsträffar med program, med fyra 

ASPASIA- möten, litteraturcirkelns tio möten, fyra exkursioner samt  med 

seminariet ”Omvälvningar i arbetslivet” den 11 november. 

Programkvällarna och månadsmötena har hållits i Standertskjöldska salen i Majblommanhuset. 

Litteraturcirkelns deltagare har samlats hemma hos medlemmarna och ASPASIAs möten har 

hållits i SFV:s klubbrum för föreningar,                                                                                                                                                                                     



 

                                                                                                                                                

FÖRENINGSMÖTEN OCH PROGRAMKVÄLLAR 

 

Den 28 februari kl. 18 hölls vårmötet (det extra mötet) Efter mötet presenterade Chris 

Nyström och Maria Björnberg verksamheten vid det finsk-afrikanska kulturcentret Villa 

Karo i Benin i Afrika. 

 

Den 28 mars talade professorn och författaren Anna Rotkirch under rubriken ”Mor- 

och farföräldrar idag- viktigare än tidigare?” 

 

Den 24 april fick vi lyssna till ett diktprogram, ”Underbart är kort”sammanställt av  

Märta Uggla, Birgitta Nyberg, Bo-Eric Rosenqvist, Ellinor Silius-Ahonen och Mikael 

Enberg. 

 

Den 26.9. var socialpsykologen Katarina Pettersson kvällens gäst. Rubriken för hennes 

föredrag var ”Att forska i högerpopulistisk propaganda och politisk hatretorik i sociala 

medier.”  

 

Den 23 oktober föreläste fil.dr. Lia Markelin om ”Samepolitiken i Finland.” 

 

Den 28 november hölls årsmöte kl. 18. Efter årsmötet höll Marianne Holmberg ett  

föredrag om ”Vårt avfall- problem eller resurs.” 

 

Exkursioner  

Den  24 januari besöktes konstmuseet EMMA i Esbo där medlemmarna  

guidades av amanuens Pernilla Wiik.         

 

Den 11 februari presenterades det nya centrumbiblioteket ODE under ledning av Maija 

Berndtson, tidigare chef för Helsingfors stadsbibliotek. 

 

Den 9 maj heldagsutfärd till den anrika herrgården  Sarvlax i Pernå där medlemmarna 

mottogs och visades runt av värdinnan Gitta Dahlberg-Heikel.  

  

Den 16 december avslutades höstterminen med en gemensam jullunch på Stadshuset i 

Helsingfors som samlade 21 deltagare. 

 

Litteraturcirkeln 

Administreras av Gun Ahlfors och samlar i medeltal 15 deltagare. Följande böcker 

diskuterades: 

21.1. Strykjärn och diamanter, judiska noveller, red. Kristina Rotkirch hos Gunn Eriksson 

27.2. Ester och Ruzia av Masha Gessen hos Kristina Tollander 

29.3. Där musiken började av Lars Sund hos Stina Virkola 

25.4. Älvan och jordanden av Tuva Korsström hos Agneta von Essen  

16.5. Band av Domenico Starnone hos Viola Stenholm 

30.8. Flauberts papegoja av Julian Barnes hos Gun Eriksson 

25.9. Factfulness – 10 knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola 

         Rosling, Anna Rosling Rönnlund. 

21.10.Konturer av Rachel Cusk hos Agneta Enkvist 

4.11.  Jag for ner till bror av Karin Smirnoff hos Christina Lindell 



11.12.Othello av William Shakespeare hos Christina Korkman. 

 

ASPASIA 

Diskussionsklubb, samlade ca 10 deltagare och fokuserade på aktuella samhällsfrågor. 

Administreras av Eva Railo och Maj-Britt Grönholm. Mötena har hållits i SFV:s  

föreningsrum 101 i G18 utom mötet 8.10 som hölls i Svenska kvinnoförbundets i Sörnäs 

lokal Paviljongen på Estnäsgatan. Följande teman diskuterades: 

 

4.3.    Polariseringen i dagens samhälle och våra låsta tankemönster. 

3.4.    Åldrandet. 

8.10.  Falska nyheter, högernationalistisk propaganda och behovet av 

          mediekunskap. 

21.11.Välfärdssamhället i gungning? 

 

SPRÅKPROJEKTEN  

Samarbete med Luckan och Arbis. 

 

I språkcaféet på Luckan samlas ca 15 personer en gång i veckan för att samtala på svenska 

kring varierande teman med våra medlemmar som ”assistenter”. Både invandrare, inflyttade 

och finskspråkiga finländare har deltagit i verksamheten. Som assistenter, handledare har 

fungerat Marianne v. Knorring, Anne-Marie Grönqvist, Ulla Nyberg, Birgit Pomoell, Camilla 

Waselius, Chris Nyström, Maj-Britt Grönholm, Carita Martin, Bettina Stenbock-Hult, Heidi 

Linde, Anne Suominen och  Helena Taxell. 

Som administratör och koordinator har Marianne v. Knorring fungerat. Handledarna väljer 

själva när de kan delta, några är på plats 3-4 gånger andra 6-7 gånger. Verksamheten inleds 

höst och vår med planeringsmöten där programmet för cafékvällarna och ett rullande schema 

för assistenterna görs upp. 

Stiftelsen Tre Smeders understöd har använts för anskaffning av material för språkcaféet 

medan Luckan står för de löpande kostnaderna. 

 

Läxhjälpen för invandrare fungerade i samarbete med Arbis under ledning av FM Annette  

Jansson, ansvarig lärare på Arbis och Inger Wirén som koordinator och representant för 

KAH. Läsåret 2018-19 fick samarbetet fastare former än tidigare. Alla integrationselever hade 

schemalagd läxläsning kl. 12.30-14.00 varje onsdag under läsåret. Drygt 20 integrationselever 

var uppdelade på fyra nivåer. Varje nivågrupp hade 1-2 stödpersoner. Stödpersonerna hjälpte 

till med att öva strukturer och uttal och förklara grammatikproblem enligt elevernas 

individuella behov och önskemål. Höstterminen 2019 intensifierades satsningen på de två 

lägre nivåerna enligt Arbis önskemål. Som assistenter och handledare har fungerat 7 

medlemmar och 3 övriga under verksamhetsåret. 

 

SEMINARIER 

Nordisk- baltiska konferensen (KANN) 12-13.10. hölls på Heureka i Vanda. Förbundet 

fungerade som arrangör och programmet var uppdelat i två skilda helheter. 

Dels diskuterades könssegrering inom bl.a utbildningen och dels klimatförändringen. 

Förutom föreläsningar arrangerades guidning på det nya centrumbiblioteket ODE där 

presentationen sköttes av KAH:s ordförande Marie-Louise Blåfield. 

 

Seminariet ”Omvälvningar i arbetslivet” 11.11. 

Föreningens egen storsatsning var seminariet kring förändringar i arbetslivet och de följder 

den tekniska utvecklingen för med sig. Seminariet ingick i Finlands Kvinnliga Akademikers 



Förbunds (FKAF) och dess lokalföreningars serie ”Kvinnliga Akademiker och omvälvningen 

i arbetslivet 2018-2019”.  

Vårt seminarium hölls i informations-och kulturcentret Luckan. Eftersom vi ville granska 

datoriseringens, digitaliseringens och robotiseringens andel i den utvecklingsfas vi numera 

lever i ville föreningen satsa på professionella föreläsare som: 

 

1) Ekon.dr. Linus Nyman från Svenska Handelshögskolan:” Med datorisering och robotik  

    mot en”smart” framtid? ” 

2) Cristina Andersson, expert på digitalisering och robotik, ”Roboten som arbetskompis” 

3) Ekon.dr. Henrika Franck, prorektor vid yrkeshögskolan Arcada:” Den etiska och  

    empatiska roboten”. 

 

Programkonferencier var pol.kand Margaretha Wildtgrube som ledde den livliga 

diskussionen som följde på föreläsarnas inlägg. Deltagarantalet var 45 och budgeten hölls 

inom den planerade ramen. Förbundet hade stött seminariet med 1 800 euro vilket noterades 

med tacksamhet.  

 

Publicitet och pris  

 

På dagbokssidan i Hbl publicerades den 29.10 en notis om föreningens höstseminarium med 

rubriken ”Robotar i fokus på Akkornas seminarium”. 

 

I Arbisbladet ingick under hösten en artikel om Läxläsningsverksamheten, "Kvinnor som 

lämnar spår", skriven av Annette Jansson. 

 

Förbundet tilldelade på sitt årsmöte i november 2019 vår förening ett pris på 1000 euro för 

årets medlemsgärning. Prismotiveringen: Föreningen erbjuder undervisning i svenska för 

vuxna invandrare med tanke på språktester (Läxhjälpen). Dessutom arrangerar föreningen i 

samarbete med Luckan svenskspråkiga diskussionskvällar för alla dem som önskar förbättra 

sina kunskaper i svenska. (Språkcaféet). Verksamheten aktiverar föreningsmedlemmarna och 

befrämjar landets tvåspråkighet. 

 

SAMHÄLLSENGAGEMANG  

 

Föreningen har under tidigare år delat ut ett stipendium till en invandare som studerar i 

Finland. År 2019 beslöts att den planerade summan för stipendiet överförs till nästa år på 

grund av brist på en lämplig kandidat. 

 

Vad gäller arvoden för våra föreläsare vid programkvällarna har föreningen gått in för att att 

anlita Kyrkans utlandshjälp/ Kvinnobanken och dess s.k. Annorlunda gåvor. Vi har valt att 

istället för pekuniära arvoden till föredragshållarna överräcka ett intyg på att vi bekostat ett 

kvinnoyrke till en u-landskvinna. Det är fråga om Kvinnobankens immateriella gåvor med 

vilken man hjälper nödställda människor, främjar u-landskvinnors företagande och 

utkomstmöjligheter. Det här förfarandet har överlag väckt välvillig respons bland våra 

föreläsare. 

 

Helsingfors den 22 januari 2020  

 

Marie-Louise Blåfield, ordförande  

styrelsen 2019-2020 


