Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta
Asiantuntijat

Elina Katainen, Helsingin yliopisto
elina.katainen@helsinki.fi
VTM, tutkija. Tutkinut sotienvälistä suomalaista politiikka sukupuolinäkökulmasta,
varsinkin kommunististen naisten historiaa sekä suomalaisia naisia historian
kirjoittajina ja historiallisen tiedon tuottajina.

Marja Keränen, Jyväskylän yliopisto
Markera@yfi.jyu.fi
Valtio-opin professori (ma.). Opetus- ja tutkimusalana politiikan tutkimus
ja feministinen politiikan tutkimus. Julkaissut väitöskirjan ”Modern
Political Science and Gender, A Debate Between the Deaf and the Mute”
(Jyväskylä 1993) ja toimittanut “Kansallisvaltio kielioppi”
(Jyväskylä 1998), sekä muuta.
Jaana Kuusipalo, Tampereen yliopisto
jaana.kuusipalo@uta.fi
Opetus- ja tutkimusalana politiikan tutkimus ja naistutkimus. Tutkijana Suomen
Akatemian tutkimusprojekteissa: "Suomalaisen hyvinvointivaltion
sukupuolijärjestelmä" (1991-1994) ja "Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenne"
(1992-1993). Osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun
naistutkimuksesta ja naisten asemasta politiikassa. Väitöskirjahanke naisista
suomalaisen politiikan huipulla eli siitä, miten sukupuoli jäsentää poliittista
vallankäyttöä ja miten sukupuolijaot on tuotettu ja uusinnettu suomalaisessa
politiikassa vuosisadan alusta 1990-luvulle.

Maria Lähteenmäki, Helsingin yliopisto
maria.lahteenmaki@helsinki.fi.
Suomen ja Skandinavian historian dosentti, Akatemian tutkija. Monografiat mm
”Mahdollisuuksien aika - työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun
Suomessa”, ”Vuosisadan naisliike. Naiset ja sosiaalidemokratia 1900-luvun
Suomessa. Sosiaalidemokraattiset Naiset”. Toimittajana teoksessa ”Yksi kamari kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset”(1997) yhdessä Pirjo
Markkolan ja Alexandra Ramsayn kanssa.

Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto
pirjo.markkola@uta.fi
Suomen historian dosentti, Akatemian tutkija. Julkaissut paljon suomalaisesta
naishistoriasta, työläishistoriasta sekä naisista, uskonnostaja siveysliikkeestä.
Kirjoittajana ja toimittajana kirjassa ”Yksi kamari - kaksi sukupuolta. Suomen
eduskunnan ensimmäiset naiset”.

Anne Ollila, Turun yliopisto
anne.ollila@utu.fi.
Kulttuurihistorian dosentti. Tutkinut ensimmäistä tasavaltaa ja naisen asemaa
väitöskirjassaan “Suomen kotien päivä valkenee...”Marttajärjestö suomalaisessa
yhteiskunnassa vuoteen 1939”.. Kirjoittanut tutkimuksen myös 1800-luvun
naiskansalaisuudesta “Jalo velvollisuus - virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa”.
Mukana Eduskunnan historia-tutkimushankkeessa.

Aura Korppi-Tommola, Tampereen yliopisto
aura.korppi-tommola@tsv.fi
Suomen historian dosentti. Tutkimusalueina lasten- ja lastensuojelun historia,
naishistoria, henkilöhistoria ja järjestöhistoria. Mukana Eduskunnan historiatutkimushankkeessa.

Anne-Maria Holli, Helsingin yliopisto
anne-maria.holli@helsinki.fi
VTT, tutkijatohtori, valtiotieteilijä. Tutkinut suomalaista politiikkaa ja demokratiaa
sukupuolen ja tasa-arvon näkökulmista.

Irma Sulkunen, Tampereen yliopisto
irma.sulkunen@uta.fi
Suomen ja Skandinavian historian dosentti. Vuonna 1985 käynnistynyt, Suomen
Akatemian rahoittama projekti “Naisten järjestäytyminen Suomessa 1750-1950”
päättyi kesällä 1998. Projektin eräänä osa-alueena on tutkittu myös naisten
äänioikeuden toteuttamista kansainvälisestä perspektiivistä. Kirjoittajana teoksessa
”Yksi kamari - kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset”. Mukana
Eduskunnan historiikki-hankkeessa.

