Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa

Hyvät Vantaan liike- ja virkanaiset, BPW Vantaan jäsenet,
Normaalisti tähän aikaan vuodesta juhlisimme Pikkujoulua syyskauden päätteeksi.
Tarkoituksenamme olikin viettää mukava yhteinen ilta jäsenemme Terhi Nieminen-Mäkysen kotona
ensi viikolla, mutta toisin kävi. Huolimatta siitä, että kuluneena vuotena toimintamme on ollut
vähäistä, että emme tässä Korona -viruksen leviämisvaiheessa riskeeraa kenenkään terveyttä.

Muun muuassa Thl suosittelee, että ihmiset viettäisivät joulun aikaa mahdollisimman pienissä
ryhmissä, mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa. Tarja Halonenkin kehottaa Thl:n videossa,
https://www.youtube.com/watch?v=bBTQVinfvQA&feature=emb_logo,
pitämään huolta toisistamme, ja aloittamaan itsestämme.

Olemme perinteisesti osallistuneet Vantaan seurakuntien Rakenna Joulupuu -keräykseen, jolla
tuetaan vähävaraisia perheitä. Tänäkin vuonna lahjoitamme vähävaraisiin koteihin jouluruoat.
Omalta osaltamme Rakenna Joulupuu -keräys toteutuu entiseen tapaan eli
maksa haluamasi summa yhdistyksemme tilille:
Vantaan liike- ja virkanaiset ry, FI70 8013 0710 4350 15.
Tilitämme loppusumman eteenpäin lahjakortteina jo ensi viikon tiistaina 15.12, joten toimi nopeasti.
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Lahja Laitiselle 2. palkinto Naisten Ääni -kirjoituskilpailussa
Naisten ääni -elämäkertahanketta koordinoiva Suomalainen Naisliitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura (SKS) julistivat yhdessä Naisten Ääni -kirjoituskilpailun viime vuoden lokakuussa. Tämän
vuoden maaliskuun lopulla päättyneeseen kilpailuun saapuikin 112 elämäkertakirjoitusta.
Kirjoitukset luki esiraati, johon kuuluivat SKS:n tiedekustantamon johtaja Kirsi Keravuori, lehtori
Marjo-Riitta Antikainen Helsingin Yliopiston teologisesta tiedekunnasta sekä toimittajat Kirsti
Pohjonen ja Maija Kauppinen Suomalaisen Naisliiton Hämeenlinnan yhdistyksestä.
Esiraadin valitsemien 10 elämäkerran joukosta kirjailija Kaari Utrio valitsi kolme parasta. Kilpailun
parhaaksi valittiin Hanna Ahrnberg Helsingistä kirjoituksellaan Pirkko Fihlman – äänellä itkijä ja
yhteisöllisyyden puolesta puhuja, toinen palkinto myönnettiin Lahja Laitiselle omaelämäkerrallaan
Lahja Laitinen, ATK-alan pioneeri ja kolmas palkinto turkulaiselle Ronja Koistiselle kirjoituksellaan
Naisten ketju – pohjoiskarjalainen Tiina Hautamäki.
Voittajille annettiin 900 €, 600 € ja 300 € euron rahapalkinnot 14. marraskuuta pidetyssä
Suomalaisen Naisliiton Minna Canth -seminaarissa Hämeenlinnan Vanajanlinnassa. Hallituksemme
onnitteli Lahjaa kukkasin ja kuohuviinein marraskuun kokouksessaan.

Kaari Utrio perusteli Lahjan ATK-alan pioneeri -elämäkertaa seuraavasti:
”Lahja Laitisen mielenkiintoinen, moderni ja poikkeava menestystarina kertoo suomalaisen ATK-alan
pioneerinaisesta. Lahjakkuus ja halu omaksua uutta ohjasivat Lahja Laitisen alalle, joka hänen uransa
aikana mullisti koko elämäntapamme. Tarina on merkittävä dokumentti suomalaisen naisen
osallistumisesta jatkuvaan muutokseen.
Tarina on 1940-luvulla syntyneen naisen omaelämäkerta, jossa hän kertoo rohkeasti urastaan ja
yksityiselämästään. Hän lähti vuonna 1963 Sveitsiin IBM:n ohjelmointikurssille, palasi Suomeen ja
valitsi urapolun pankkimaailmasta, josta jäi 39 työvuoden jälkeen eläkkeelle. Sen jälkeen hän on
keskittynyt monipuolisesti liikuntaharrastuksiin: golfiin, itämaiseen tanssiin, keilailuun ja hiihtoon.
Lahja Laitinen on myös aktiivinen yhdistysnainen.”
Palkitut elämäkerrat - ja monta sataa muutakin - löytyvät netistä osoitteessa
http://www.naistenaani.fi/. Käy lukemassa Lahjan huikea kertomus elämänsä vaiheista!
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Uusi Facebook-ryhmä BPW PKS Forum perustettu – liity mukaan!
Pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten puheenjohtajat ovat perustaneet yhteisen suljetun Facebookryhmän BPW PKS Forum, https://www.facebook.com/search/top?q=bpw%20pks%20forum.
Tavoitteina on vaihtaa ajatuksia ja ideoita sekä lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä myös somessa.
Ryhmään voivat liittyä kaikki pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten jäsenet. Tällä hetkellä ryhmässä
on jo 37 jäsentä. Harmikseni pystyn itse (yhtenä ylläpitäjänä)kutsumaan ryhmään mukaan vain omia
Facebook-kavereitani, mutta pyrin kutsumaan tähän uuteen ryhmään jokaisen teistä, jos vain löydän
teidät Facebookin kautta (esim. sähköpostiosoitteella).

BPW – Yhdessä ensi vuoteen
Tänään, muutama tunti sitten, sain tietää, että Liitto kutsuu jäsenyhdistyksensä yhdistämään
ohjelmansa virtuaalisesti ensi vuoden aikana. Ohjelman suhteen ei ole muuta rajoitusta kuin se, että
sen saa toteutettua verkossa.

BPW - yhdessä -vuoden on lupautunut aloittamaan BPW Mikkeli tammikuun 21. päivä 2021
webinaarillaan Merkittävä alkuperä: ruoan alkuperä ja sen merkitys. Aiheeseen liittyvät myös
ruokaväärennökset, ja luennoitsijana toimii erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen Helsingin
yliopiston Ruralia -instituutista. BPW Tampere on luvannut huolehtia ohjelmasta helmikuussa ja
BPW Espoo on ottanut kopin maaliskuun osalta. BPW Turku on alustavasti valmis toteuttamaan
ohjelmansa huhtikuussa, BPW Rusuvilinat toukokuussa. Meille ehkä sopisi kesäkuu, jolloin
viettäisimme siirrettyjä Pikkujouluja ja kesän avajaisia Terhin kotona ja puutarhassa Päiväkummussa.
Mutta tästä asiasta enemmän myöhemmin, kunhan saan siitä tarkempaa tietoa.

Jouluaattoon on enää kaksi viikkoa aikaa ja kaikilla meillä taitaa jo olla jouluvalmistelut meneillään.
Toivotankin kaikille jäsenillemme iloista joulunalusaikaa. Tiukentuneiden Korona-rajoituksien
keskelle pitkän harmaan ja hämärän kauden jälkeen taivaalle vihdoinkin ilmestynyt aurinko tuokoon
Teille valoa ja iloa alkaneeseen joulukauteen.

Kukka Lehmusvirta
BPW Vantaa, pj
lehmusvirta@kolumbus.fi, p. 0500 423 570
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Hyödyllistä tietoa jäsenillemme: 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.

- HUOM! Sääntöjemme mukaan yhdistyksestä eroavan jäsenen on vastattava
jäsenmaksustaan yhdistykselle siltä kalenterivuodelta, jona hän eroaa.
- BPW Vantaan kotisivut: www.bpwvantaa.fi
- BPW Vantaan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/BPW-Vantaa-Vantaan-liike-javirkanaiset-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
Seuraa Facebook-sivujamme em. linkeistä, vaikka et itse olisi facebookissa.

- BPW Finlandin kotisivut: https://www.bpw-finland.fi. Löydät täältä myös Liiton muiden
jäsenyhdistysten ajankohtaisia tapahtumia.
- BPW Europen kotisivut: http://bpw-europe.org/
- BPW Internationalin kotisivut: https://www.bpw-international.org/,
https://youtu.be/MTVFQeOdntU?t=53
BPW Internationalin kooste Korona-ajan aktiviteeteista ja projekteista eri jäsenmaissa, mukana myös
kv-presidentti Amany Ashfourin tervehdys: BPW International COVID-19 Response Activities and
Projects: https://www.bpw-international.org/images/pdf/BPW%20International%20COVID19%20Projects%20and%20Activities%20%20Booklet%202020.pdf

