
 VAASAN SUOMALAINEN NAISKLUBI ry 

 

  Jäsenkirje n:ro 1/2021 

 

Rauha. 
Joskus on oltava aikaa itselle, tilaa omille ajatuksille. 
Ilman syyllisyyttä heittäydyn omaan maailmaani. Jätän taakseni kiireen 
kierteen.  
Heittäydyn  valinnan vapauteen, oikeiden valintojen maailmaan, jossa 
asuvat rauha ja hiljaisuus. 
      -Maija  Valo-
      
Vuosi 2021 on naisklubin 103. toimintavuosi. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on 
hyväksytty klubin sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2020. Poikkeukselli-
sena vuonna 2020 osa suunnitellusta toiminnasta jäi toteutumatta koro-
na(Covid19)pandemian johdosta ja toimintaa on siirretty toteutettavaksi vuonna 
2021. Pandemiatilanteeseen liittyy kuitenkin jatkossakin epävarmuuksia, jotka saat-
tavat johtaa rajoituksiin ja muutoksiin toiminnassa myös alkavana vuonna. 
 
 
Naisklubin syyskokouksessa 24.11.2020 päätettiin nostaa klubin jäsenmaksu vuo-
delle 2021 30 €:oon/h:lö.   
HUOM! Käytäthän alla olevaa viitenumeroa, kun maksat jäsenmaksusi. 
 
 

Maksun saajan tilinumero: 
FI94 1318 3000 1063 92 
 

Jäsenmaksu 2021 

Maksun saaja: 
Vaasan Suomalainen Naisklubi ry 
 

Viitenumero   1216 

Maksajan nimi 
 

Eräpäivä 15.2.2021 

 Jäsenmaksu                                30 euroa 
+ vapaaehtoinen kahvimaksu         euroa 

 
 

 
Maksut yhteensä                              euroa 

  
 

 
 
Nimi-, katuosoite-, matkapuhelinnumero- sekä sähköpostiosoitemuutokset voit il-
moittaa Vuokko Kangassuolle osoitteessa kangassuo.vuokko@gmail.com tai jäsenil-
loissa. 
 
 



 
 
 
Klubin ohjelmatoimikunta ja hallitus ovat yhdessä suunnitelleet kevätkauden tapah-
tumat.  
Suomalainen Naisliitto ry:n vuoden 2021 teemana jatkuu ”Naiset mukana teknologi-
an kehityksessä ja digitaalisuuteen paneudutaan otsikolla ”Digipalvelut kaikkien 
käytössä”.Vuoden teema on mukana myös klubimme toiminnassa ja ohjelmissa.  
Kevätkauden ohjelmaa toteutetaan koronarajoitusten puitteissa ja terveysviran-
omaisten ohjeita noudattaen. Jäsenillat pidetään mahdollisuuksien mukaan klubi-
huoneistossa. Jokaisesta jäsentapahtumasta ja –paikasta sekä mahdollisesta etukä-
teisilmoittautumisesta ilmoitetaan jäsenistölle tarkemmin vielä ennen kutakin tapah-
tumaa. Kahvia on tarjolla jäsenilloissa jo klo 17.30 alkaen. 
 
HUOM! Liesitalon ulko-oven ovikoodi on vaihtunut ja uusi ovikoodi on 2512. 
 
Kevätkauden ohjelma: 
 
 
To 28.01.2021 klo 15.30-17.00 Huom! kellonaika. Tikanojan taidekoti - opastus, esit-

tely ja tutustuminen ”Olli ja Bucklan-Ehrströmien elämä ja 
taide” – näyttelyyn, joka on tehty yhteistyössä Mäntän Serla-
chius museoiden kanssa.  

 
Ma 08.02.2021 klo 18.00 Jäsenilta: Vapaaehtoisjärjestöjen esittely. OLKA Vaasan 

keskussairaalan vapaaehtoistoiminta, Keikka-apu ry, 
Naisklubin ystäväpalvelut. 

 
Ma 22.02.2021 klo 18.00 Jäsenilta: Paikannustietotekniikka ja tulevaisuuden näky-

mät – tietotekniikan professori Heidi Kuusiniemi (Vaasan yli-
opisto) 

 
Pe 19.03.2021 klo 19.00 Minna Canth – taiteen ilta  
 
Ma 22.03.2021 klo 18.00 Jäsenilta: Ilmastonmuutos – FT Ulla Koivusaari 
 
 
Ma 12.04.2021 klo 18.00 Naisklubin kevätkokous 
 Eeva Kontiokari kertoo uudesta kirjastaan ja kirjoitusharras-

tuksestaan 
 
Ma. 26.4.2021 klo 18.00 Jäsenilta: Suomen kansallispuvut – Aino Tanninen (Vaasa-

opisto) kertoo Suomen kansallispuvuista ja Riikka Paakku-
nainen (Vaasan Kalevalaiset ry:n puh.joht.)  kansallispukupe-
rinteestä ja Vaasan Kalevalaiset ry:n toiminnasta 

 
Ma 10.05.2021 klo 18.00 Jäsenilta: Modernismin läpimurto Vaasan rakennusperin-

nössä – arkkitehti Marketta Kujala ja arkkitehti Aila Virtanen 
 

Ma 31.05.2021 Naisklubin kevätretki. Kevätretken kohde päätetään myöhemmin. 
 
 
 
 
Hallituksen jäsenet v. 2021 ja heidän yhteystietonsa. 
 



 
nimi: tehtävät:   yhteystiedot: 
 
 
Marjatta Björknäs  
 puheenjohtaja  0400-368371 
 taloustoimikunta   
 As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n 
 taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. 

    marjatta.bjorknas@gmail.com 
  

 
Soile Hakola  
 varapuheenjohtaja  040-5088929 
 taloustoimikunta 
 As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n 
 taloyhtiöiden hallituksen jäsen  
 vuokralaisasiat 
 Suomalainen Naisliitto ry:n hall jäsen 
 opetusneuvos Hilja Vilkemaa-stipendisäätiön hall. jäsen 

  
 soile.hakola@gmail.com 
  

Vuokko Kangassuo  
 klubiemäntä  040-8474706 
 jäsenrekisteriasiat 
 merkkipäivätervehdykset 
 kirkkokahvitusten yhteyshenkilö  kangassuo.vuokko@gmail.com 
 
     
Ulla Koivusaari  
 sihteeri   050-5596105 
 As Oy Pursimiehenkatu 3:n  
 taloyhtiön hallituksen varajäsen 
 
    ulla.koivusaari@anvianet.fi 
 
Riitta Koski 
 taloudenhoitaja  050-3507748 
 taloustoimikunta    
    riitta.koski@netikka.fi 

  
Pirkko Koskiahde    041-447 0212 
 huoneistojen vuokrausasiat 
 taloustoimikunta 
 Minna-palvelut 
 As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n 
 taloyhtiöiden hall.jäsen  
 ystäväpiiri    

  pirkko.koskiahde@gmail.com 
    

Aila Virtanen  
 ohjelmatoimikunta  040-7616776 
 taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikunta 
 leikekirjan pitäjä 
    aimarvirtanen@gmail.fi 

 
 
 
Varajäsenet: 
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Marjut Berglund  
 ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja 040-8350025 
 palvelutalojen yhteyshenkilö 
    kaisumarjut@gmail.com 
      
Helinä Lehtinen  
 taide-, kirjasto ja kulttuuri- 050 – 3646129 
 toimikunta  
 leikekirjan pitäjä 
    helina.lehtinen@netti.fi  
 
Katja Jokinen 
 tiedottaja   050-0761649 
 kotisivujen ja 
 Facebook-sivujen ylläpito 
 vuosikuvakirja  

katja.jokinen@edu.vaasa.fi 
jokinen.katjajohanna@gmail.com 

 
 
Taloustoimikunta:  
Marjatta Björknäs, Soile Hakola. Pirkko Koskiahde, Riitta Koski 
 
Ohjelmatoimikunta: 
Marjut Berglund, Hellevi Kaminen, Kirsi Sand, Aila Virtanen 
 
Taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikunta: 
 Helinä Lehtinen, Aila Virtanen 
 
Minna-lehden ja Naisten Äänen toimikunta: 
Marjatta Björknäs 
 
Ystäväpiiri: 
Pirkko Koskiahde, Seija Lähdemäki, Maisa Mattila, Seija Välimaa, Soile Hakola 
 
 
Hallituksen ulkopuolella: 
Seija Välimaa  As Oy  Liesitalon  044 - 2830044 

asukasyhteyshenkilö 
ystäväpiirin kahvitus   

  klubihuoneiston siivous          s.valimaa44@gmail.com 
 
   
 
 
Jäsenkirje lähetetään paperisena vain niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 
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