
 
Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa 

1 
 

 

Hei kaikki Vantaan liike- ja virkanaiset! 

Tiedättekö mikä oikeasti on se hyvinvointialue, josta taannoin äänestimme? 

Tervetuloa kuulemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta torstaina 28.4. klo 17.00-19.00 

Tikkurilan kirkon Usko-saliin, osoite: Asematie 12, 2.krs. 

Uuden hyvinvointialueen koukeroista kertoo 

meille jäsenemme, hyvinvointialueen 

aluevaltuuston varapuheenjohtaja Paula 

Lehmuskallio. 

 

Hyvinvointialueen toiminta alkaa vuoden 2023 alussa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta johtaa 

aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto. 

Aluevaltuusto, aluehallitus ja eri lautakunnat tulevat linjaamaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

pelastusalan palvelut järjestetään hyvinvointialueellamme. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen Pirkolle, pirkko.andrejeff@gmail.com,viimeistään päivää ennen eli 27.4.  

 

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää tästä meitä kaikkia koskettavasta uudistuksesta! 

Voit ottaa mukaan yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneen ystäväsikin. 

Keväisin terveisin  

Kukka Lehmusvirta 

pj 
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Ota talteen! 

 
- Osoitteenmuutokset yms. Jäsenasiat sihteeri Lahja Laitiselle, lahja.laitinen@kolumbus.fi 

- BPW Vantaan tilinumero: Vantaan liike- ja virkanaiset ry, FI70 8013 0710 4350 15. 

Taloudenhoitajaltamme Pirkolta, Pirkko.andrejeff@gmail.fi , voit tiedustella erilaisiin maksuihin liittyvistä 

asioista. 

- BPW Vantaan kotisivut: www.bpwvantaa.fi 

- BPW Finlandin kotisivut: https://www.bpw-finland.fi. Löydät täältä myös Liiton muiden jäsenyhdistysten 

ajankohtaisia tapahtumia. 

-BPW Vantaan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/BPW-Vantaa-Vantaan-liike-ja-virkanaiset-ry-

129484043839371/  

sekä vain jäsenille tarkoitettu suljettu ryhmä: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=sivun%20bpw%20vantaa%20-%20vantaan%20liike-

%20ja%20virkanaiset%20ry%20ryhm%C3%A4&epa=SEARCH_BOX 

 

Facebook-ryhmä BPW PKS Forum – liity mukaan! Pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten puheenjohtajat 

ovat perustaneet pk-seudun jäsenille yhteisen suljetun Facebook-ryhmän, BPW PKS Forumin: 

https://www.facebook.com/search/top?q=bpw%20pks%20forum. 

Seuraa Facebook-sivujamme näistä linkeistä, vaikka et itse olisi facebookissa. 

- BPW Europen kotisivut: http://bpw-europe.org/ 

- BPW Internationalin kotisivut: https://www.bpw-international.org/ ja 

https://youtu.be/MTVFQeOdntU?t=53 

- HUOM! Sääntöjemme mukaan yhdistyksestä eroavan jäsenen on vastattava jäsenmaksustaan 

yhdistykselle siltä kalenterivuodelta, jona hän eroaa. Yhdistyksemme varallisuus koostuu ainoastaan  

jäsenmaksuista. Jäsentilaisuuksista ja arpajaisista yritämme kerryttää varallisuuttamme, jotta voisimme 

tarjota jäsenillemme mielenkiintoisia tilaisuuksia edullisesti.  

 

Yhdistyksemme jäsenmaksusta, 47€/vuosi, yhdistyksen käyttöön jää vain 4€/jäsen/vuosi BPW Finlandille eli 

liitolle tilitettävän jäsenmaksun, 43€, jälkeen.  

BPW Vantaan hallituksessa teemme parhaamme, jotta voimme toimintavuosien aikana näillä resursseilla 

tarjota jäsenillemme laadukasta ja yhdistyksemme sääntöjen mukaista toimintaa. Hallituksen jäsenille ei 

makseta minkäänlaisia palkkioita tekemästään vapaaehtoistyöstä.  
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