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Todellinen ystävä 
Ystävän läsnäolo on kuin lähdevesi virkistävä ja selkeä. 
Rehelliset sanat löytävät asioita itsestäni, jotka olin jo itse unohtanut. 
Ystävän aito välittäminen on sinulle kuuluvaa voimia antavaa. 
Vaikka hän ei ole vierelläsi tunnet hänet lähelläsi hyväksyvänä ja turvallisena. 
     - Maija Valo – 

 
Tämä vuosi on klubimme 100-vuotisjuhlavuosi. Klubimme perustettiin 15.01.1918. 
100 vuotista taivalta juhlistetaan monin eri tavoin koko vuoden aikana. 100-
vuotisjuhlaseminaari järjestetään 20.10.2018 Vaasan kaupungintalolla ja iltajuhlaa 
vietetään Centralissa. Ohjelmatoimikunta on yhdessä hallituksen kanssa suunnitel-
lut alla olevat syyskauden tapahtumat. Varaathan syyskaudelta useamman maanan-
tai-illan jäsentapaamisten merkeissä! 
 
Nimi- ja katuosoite sekä puhelin ja sähköpostiosoitemuutokset voit ilmoittaa Vuok-
ko Kangassuolle osoitteessa  kangassuo.vuokko (at)suomi24.fi tai ilmoita jäsenil-
loissa. 
 
Jatkossakin jäsenkirje lähetetään paperimuodossa vain niille, joilla ei ole sähköpos-
tiosoitetta. Tällä tavoin lähetämme jäsenkirjeet kustannustehokkaasti.  
 
Vaasan Suomalainen Naisklubi ry julkaisi historiikkinsa 15.01.2018. Historiaamme 
liittyy oleellisesti Vaasan Talouskoulu, jonka Naisklubi perusti, rakensi ja huolehti 
aina1980-luvun loppuun, jonka jälkeen koulutus siirtyi Vaasan kaupungille.  
Vaasan Suomalainen Naisklubi ry on kiitollinen, mikäli mahdollisimman moni jäsen 
ostaa yhden tai useamman historiikin. Se on oivallinen lahja annettavaksi tuttaville. 
Kirjan tuotto käytetään hoivapalvelujen saajien virkistystoimintaan. Kirjan hinta on 
20 €. Maksun jälkeen (Naisklubin tilinumero on FI 28 1528 3500 1051 30 ja viite 1216) 
kyseisen historiikin voi noutaa klubilta jäsentapaamisten yhteydessä. Muusta toimi-
tustavasta voi sopia hallituksen jäsenten kanssa. 
 
Suomalainen Naisliitto ry:n vuoden 2018 teema on  ” Naiset naisten tukena . Vuoden 
teema on mukana myös klubimme ohjelmissa. 
 
Syyskauden ohjelma: 
Ma 20.08.-18 klo 18.00 Jäsenilta. 

Elina Viitasaari UN Womenin jäsen kertoo tasa-arvosta ja 
naisten oikeuksista sekä matkastaan YK:n naisten tasa-arvoa 
käsittelevään kongressiin 

 
Ma 17.09.-18 klo 18.00 Vierailu. Tutustuminen sanomalehti Pohjalaisen toimituk- 
  seen lehden toimittajien työhön paikan päällä 
 



 
 
 
Ma 08.10.-18 klo 18.00 Jäsenilta. ”Menneitä muistellen” välähdyksiä Naisklubin 
  100 vuoden taipaleelta sekä alustusta seuraavan viikon- 
  lopun tapahtumiin 
 
Pe-la-su 19.-21.10.-18 Pe-iltana Myrskyluodon Maija Vaasan kaupunginteatterissa  

lauantaina Naisklubin 100-vuotisjuhla ja Minna Canth-
seminaari sekä sunnuntaina Suomalainen Naisliitto ry:n 
syyskokous. Tästä lähetetään tiedote lähempänä ajankohtaa  

 
Ma 12.11.-18 klo 18.00 Jäsenilta. Katja Jokinen: Työyhteisösovittelu sekä rikos-  
  ja riitasovittelu 
 
Ma 26.11.-18 klo 18.00 Jäsenilta. Naisklubin syyskokous  
 
Ma 10.12.-18 klo 18.00 Jäsenilta. Perinteinen joulujuhla riisipuuron, torttujen sekä  
  joululaulujen myötä. 
   
 

Tervetuloa klubi-iltoihin nauttimaan kahvista ja ystävien 

seurasta klo 17.30 alkaen. Ovet avataan jo silloin. 
 

Tarkista mahdolliset ohjelmamuutokset, -täydennykset ja tarkennukset 
Pohjalainen-lehden toimintapalstalta! 
 
 
 
Hallituksen jäsenet v. 2018 ja heidän yhteystietonsa. 
 
nimi:  tehtävät:   yhteystiedot: 
 
Seija Lähdemäki puheenjohtaja  050-303 4463 
  taloustoimikunta  
  As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n 

 taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. 
seija.lahdemaki@gmail.com 

 
 

Soile Hakola varapuheenjohtaja 
  taloustoimikunta 

ohjelmatoimikunta  040-5088929 
  Suomalainen Naisliitto ry:n hall jäsen 

opetusneuvos Hilja Vilkemaa-stipendisäätiön hall.jäsen  
  soile.hakola@gmail.com 

  
   

Pirkko Koskiahde taloudenhoitaja  06-317 3308, 041-447 0212 
  huoneistojen vuokrausasiat 

taloustoimikunta  
As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n 
 taloyhtiöiden hall.jäsen      

  pirkko.koskiahde@gmail.com  
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Vuokko Kangassuo sihteeri   040 – 8474706 
jäsenrekisterin pitäjä 
merkkipäivätervehdykset 
  kangassuo.vuokko@suomi24.fi 
 
 
 
 

Päivi Kinnunen As Oy Pursimiehenkatu 3:n 
 taloyhtiön hall.jäsen  045 – 6389045 
ohjelmatoimikunta    

   pmhkinnunen@gmail.com 
 
 
Teresia Finne-Helminen   

 Minna-palvelut  
ohjelmatoimikunta  0400-107318 

   teresiahelminen@gmail.com 
  

   
Seija Välimaa  As Oy  Liesitalon hall.jäsen 044 - 2830044 

ja asukasyhteyshenkilö   
 klubiemäntä s.valimaa44@gmail.com  

   
 
Varajäsenet:  

     
       

Pirjo Kukkohovi    050-3547804 
    kukkohovi.pirjo@gmail.com 
 
 
Helinä Lehtinen taide-esineet  050 – 3646129 
  kirjasto  helina.lehtinen@netti.fi 
  
 
Marjatta Björknäs ohjelmatoimikunta  0400-368371 
  taide-esineet marjatta.bjorknas@gmail.com  
  kirjasto 
  Minna-lehtiasiat 
 
 
Taloustoimikunta:  
Seija Lähdemäki, Pirkko Koskiahde, Soile Hakola 
 
Ohjelmatoimikunta: 
Teresia Finne-Helminen, Soile Hakola, Päivi Kinnunen, Raija Taipalus, Marjatta 
Björknäs 
 
Taide- ja kirjastotoimikunta: 
Marjatta Björknäs, Helinä Lehtinen 
 
100-vuotisjuhlatoimikunta: 
Seija Lähdemäki, Pirkko Koskiahde, Marjatta Björknäs, Soile Hakola 
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