Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa

Hei kaikki Vantaan Liike- ja virkanaiset!

Hyvää Vappua teille kaikille!
Toivottavasti vietätte iloista kevään juhlaa rajoituksista huolimatta. Tässä Vapputervehdyksenä Lauri
Tähkän mobilisoima ”Kaikkien aikojen hyväntekeväisyyskappale”, joka kerää yli 150 muusikon voimin
varoja Punaiselle Ristille. Klikkaa tästä: https://www.youtube.com/watch?v=z8U9NY5EEzI.
Sen sanomana on:
Ollaan yhdessä tai ainakin
Yhtä sydämessä
Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä
Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä
Päivien pidentyessä, ollaan yhtä sydämessä
Uuden edessä…
Tämän viestin alla sekä ohessa liitteenä on varsinainen jäsenviesti, jossa on tämänhetkistä tietoa
tulevista tilaisuuksistamme.
Iloisin Wapputerveisin koko BPW Vantaan hallituksen puolesta
Kukka

Kukka Lehmusvirta, pj
p. 0500 423 570
lehmusvirta@kolumbus.fi
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Tulevat tilaisuutemme:
Mikäli koronatilanne jo sallii, vierailemme
kesäkuussa Hiekkaharju Golfissa ja syyskuussa
Kahvipaahtimo Kahvi Charlottassa
historiallisen Pihkalan talon lisäsiivessä
Rekolassa. Näistä enemmän myöhemmin, kun
tiedämme rajoitusten aikatauluista.

Teatteriin lokakuussa:
Olemme varanneet15 lippua tiistaina 20.10 klo 19.00 Kansallisteatterissa esitettävään Kjell Westön
teokseen perustuvaan näytelmään Rikinkeltainen taivas - Kaikki, mikä kerran oli totta. Paikat ovat
suuren näyttämön riviltä 10. Lipun perushinta on 49 €, eläkeläiset 45 €. Ilmoittaudu Helille,
heli.aaltio@hotmail.com, viimeistään 23.9. ja maksa lipun hinta Vantaan Liike- ja virkanaiset ry:n
tilille: FI70 8013 0710 4350 15.
”Mikä on totta, mikä petosta? Onko vapautta, jota on joskus uskonut elävänsä, koskaan ollutkaan?
Mihin katoaa kaikki se rakkaus, joka elämämme parhaina hetkinä ympäröi meidät?
Intiimi ja musiikillinen matka johtaa lapsuuden unenkaltaisesta kesäparatiisista 1960-luvulta
sirpaleiseen nykymaailmaan, läpi toivon ja pettymysten täyttämien vuosikymmenten. Melankolian ja
kauneuden läpäisemässä esityksessä sukupolvet, sukupuolet ja sosiaaliluokat törmäävät toisiinsa
muistojen ja tosiasioiden kaleidoskoopissa. ”
Lue lisää täältä: https://kansallisteatteri.fi/esitys/rikinkeltainen-taivas/
Terveisiä BPW Euroopasta:
Tässä BPW Europen koordinaattori Pinella Bombacin viesti meille kaikille jäsenille. Tämän viestin
liitteenä on vielä tietoa eri Euroopan BPW-maiden projekteista koskien Korona-virusta.
THE EUROPEAN PROJECTS TO HELP WOMEN AT THE TIME OF CORONAVIRUS 2020
Proud of all of you, dearest Presidents, Chairs and Members of BPW Europe because, despite the
coronavirus, you have not stopped working and supporting women in difficulty, due this pandemic
and consequent economic crisis.
Your commitment will remain in the history of BPW Europe! Thank you!
Pinella Bombaci

Regional Coordinator of BPW Europe
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Hyödyllistä tietoa jäsenillemme:
- Osoitteenmuutokset sihteeri Lahja Laitiselle, lahja.laitinen@kolumbus.fi
- BPW Vantaan tilinumero: Vantaan liike- ja virkanaiset ry, FI70 8013 0710 4350 15.
- Vuoden 2020 jäsenmaksu on 47,00 euroa per jäsen, eräpäivä 31.3.2020.Vuosikokous päätti myös
edellisvuosien tapaan, että eräpäivän jälkeen jäsenmaksun lisäksi pitää maksaa viivästysmaksuna
2,00 euroa. 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, vaikka et itse olisi facessa.
- 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

