
 
          BPW Vantaa 

 

 

Juhannustervehdys kaikille Vantaan Liike- ja virkanaisille 
 
 
Puolet toimintavuodestamme on takana päin, Juhannus on ovella ja on aika siirtyä kesälaitumille. 
Kiitos kaikille Teille aktiivisuudestanne ja osallisuudestanne kevään aikana, jatketaan samoissa 
merkeissä kun syksy taas koittaa. 
 
Tässä jäsenkirjeessä on ensin oma elo-syyskuun ohjelmamme, sen jälkeen muitten yhdistysten ja 
BPW Finlandin tilaisuuksia sekä lopussa tärkeä kysymys liittyen BPW Finlandilta saapuneeseen 
yhteistyötarjoukseen. Ja jäsenkirjeen ihan lopussa on vielä muuta meille ajankohtaista asiaa. 
Toivonkin, että jaksatte lukea loppuun asti. 
 
ELOKUU: 
Vierailemme uudessa Helsingin kaupunginmuseossa keskiviikkona 31.8.16 klo 17.00, osoite: 
Aleksanterinkatu 16. 

 
  
Toukokuussa Senaatintorin kulmassa avautuneessa uudessa Helsingin kaupunginmuseossa 
pääsemme aikamatkalle menneisyyden Helsinkiin. Valitut palat -näyttely tekee sukelluksia 
Helsingin menneisyyteen ja tuo pintaan  yhteisiä muistoja kaupungin historiasta. Näyttelyssä voi 
vierailla 1950-luvun kodissa tai ihailla yhdeksänkymmentä vuotta vanhaa pienoismallia vuoden 
1878 Helsingistä. 
Aikakone-näyttelyssä Signe Branderin sadan vuoden takaiset valokuvat heräävät eloon uuden 
teknologian avulla. Aikakone vie myös 1960–80-luvun Helsingin kaduille ja pihoille. 
Entä mitä tehdä muistoille, joita ei halua säilyttää mutta joita ei osaa heittää poiskaan? Yksi 
ratkaisu on Museum of Broken Relationships, "Särkyneiden suhteiden museo", ja se koostuu 
nimettömästi lahjoitetuista esineistä ja niihin liittyvistä erotarinoista.  
Myös Lasten kaupunki- näyttely avautuu päivitettynä osana uutta museokokonaisuutta. Lasten 
kaupungissa Helsingin menneisyys tulee tutuksi leikkien ja yhdessä puuhaillen:1970-luvun 
mummola, Sederholmin puoti ja kansakoululuokka ja mm. kaikkein pienimpien museovieraiden 
oma merellinen leikki-, luku- ja leponurkkaus. 
 

Helsingin kaupunginmuseoon kuuluu viisi vanhaa rakennusta ja niitä yhdistävä uudisosa. 
Rakennusten joukossa on kaupungin vanhin kivitalo, Sederholmin talo vuodelta 1757.  
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Sisään käydään Aleksanterinkatu 16 porttikongin ja sisäpihan kautta. 
Sisäänpääsymaksua ei ole, mutta opastetun kierroksemme hinta on 8 euroa/hlö. 
Mukaan mahtuu 25 jäsentä ystävineen. Tervetuloa mukaan myös BPW Espoon ja Helsingin 
jäsenet! Näyttelykierroksen jälkeen käymme kahvilla/virvokkeilla yhdessä sopimassamme 
läheisessä kahvilassa tms. Tervetuloa mukaan! 
Ilmoittautumiset ja opastusmaksu Vantaan Liike- ja virkanaiset ry:n tilille: FI70 801307 104350 15 

viikkoa ennen eli 24.8. mennessä Tuulalle, tuula.hirvonen@talousforum.fi. 
 
SYYSKUU: 

Vierailemme torstaina 8.9. Tikkurilan ortodoksisessa kirkossa eli Kristuksen taivaanastumisen 
kirkossa, osoite: Läntinen Valkoisenlähteentie 48. Parkkialue on kirkon takana, mihin pääsee 
Uimahallin rampista. Opastettu käyntimme alkaa klo 17. 00. Ilmoittautumiset viikkoa ennen eli 1.9. 
mennessä Tuulalle, tuula.hirvonen@talousforum.fi. 
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa! 
 

 
 

 Jos saamme aikatauluumme mahtumaan, vierailemme mahdollisesti myös Ilmailumuseossa, jossa 
on syyskuun loppuun saakka erityisnäyttely Liikkeelle - lentomatkailu uuteen nousuun. Samaten, 
jos aikaa ja innostusta riittää, tutustumme myös ratsastuskeskus Ainoon Järvenpäässä. Mutta 
näistä enemmän myöhemmin. 
 
Muiden yhdistysten tilaisuuksia, joihin olemme tervetulleita: 

  

 BPW Helsinki juhlii 85-vuotissyntymäpäiiään keskiviikkona 17.8. alkaen klo 17.00 ravintola 
Sipulissa. Lähetän virallisen kutsun heti sen saavuttua. 
 
BPW Estonian perinteiset Hattujuhlat pidetään torstaina 18.8. Tallinnan Lennusadamissa, johon 
olemme tervetulleita mukaan. Virallinen kutsu tulee kesän aikana. Jokainen osallistuu omalla 
kustannuksellaan, juhlaan n. 20 euron osallistumismaksu..  
 
Perjantaina 19.8. Elojazzit klo 19 - 24 Vernissassa: Swing and Tonic voc Iris Rautio, Tikku House 
band feat. Leo Holmgren ja Charlotta Kerbs, DDT Jazzband ja BBQ Jazzband voc Erja Uitto, feat 
Mikael Konttinen, liput 20 €. 
 
BPW Finlandin 70-vuotisjuhlaseminaari on lauantaina 19.11. Helsingin Kuntatalolla. Liiton 
syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11. Odotamme virallista kutsua alkusyksyllä. 
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Yhteistyötarjous: BPW Finland - Alma Talent: 
BPW Finland on saanut yhteistyötarjouksen Alma Talentilta ja olemme ilmoittaneet, että olemme 
mukana. Liiton jäsenyhdistyksistä 9 on ilmoittanut liittyvänsä mukaan, 5 ei lähtenyt mukaan. Tässä 
toiminnanjohtajaltamme saamamme yhteistyötarjous, mikä on myös tämän kirjeen liitteenä: 
 
Yhteistyötarjous 
 
Olemme saaneet Alma Talent –yhtiöltä yhteistyötarjouksen, joka puheenjohtajamme Eevan ja minun mielestä on 
erittäin hyvä. Alma Talentin tarjous sisältää etuja sekä yksittäisille BPW-jäsenille että liitolle. Tällainen yhteistyö toisi 
liitolle näkyvyyttä ympäri Suomea. Mitään tilauspakkoa tai muutakaan pakkoa ei tarjouksessa ole.  
 
Alma Talent tarjoaa meidän jäsenkunnallemme: 
 

1. Jatkuvan 20 %:n alennuksen lehdistään Talouselämä, Fakta ja Arvopaperi. Tällaisen tilauksen jäsen voi tehdä 
milloin tahansa sopimuskauden aikana.  

2. Puhelinmarkkinointikampanjan yhteydessä samoista julkaisuista (Talouselämä, Fakta ja Arvopaperi ) 
tarjotaan kokeilujakso 50 %:n alennuksella + yksi Talentumin julkaisema kirja tai aktiivisuusranneke. 

 
Alma Talent tarjoaa BPW Finlandille osana yhteistyötarjousta:  
 

1. Ilmaista mainostilaa Talentumin julkaisuissa 10 000 euron arvosta. Voisimme esim. mainostaa marraskuussa 
järjestettävää juhlaseminaariamme näyttävästi Talouselämä ja Fakta –lehdissä. 

2. Alma Talent ostaa 1000 euron arvosta mainostilaa BPW Finlandin lehdistä. 
 

Mitä Alma Talent haluaa meiltä vastineeksi? 
 
Meidän tulee toimittaa heille jäsenrekisterimme. Rekisterissä pitää olla jäsenen nimi, postiosoite ja puhelinnumero. 
Alma Talent saa oikeuden käyttää tätä rekisteriä vain kerran. 
 
Mikäli sopimukseen päästään, BPW Finland koostaa yhteisen rekisterin teiltä saatujen tietojen pohjalta ja toimittaa 
sen Alma Talentille syyskuussa 2016. Alma Talent tarjoaa syksyn aikana lehtiään kampanja-alennuksilla 
puhelinmarkkinoinnin avulla jäsenkunnallemme. Mitään tilauspakkoa jäsenillä ei ole.  

 

Tarjous - ja siis puhelinmarkkinointikampanja - on voimassa vuoden syyskuussa tehtävän 
sopimuksen mukaisesti. Liitolle myönnettävän mainostilan hinta- ym. tiedot löytyvät ko. yrityksen 
verkkosivuilta. Liitollamme ei ole mediakorttia yritysten mainoksia, Liiton lehteä tai kotisivuja 
varten.  
TÄRKEÄÄ: Pyydän nyt teiltä kaikilta lupaanne luovuttaa yhteystietonne (nimi, puhelinnumero ja 
postiosoite) Liitolle ja siis myös Alma Talentille syksyllä alkavaa ja vuoden päivät kestävää 
puhelinmarkkinointikampanjaa varten 31.8.2016 mennessä.  
Vastaustanne ei tarvitse perustella, on se sitten Kyllä tai Ei. Lähetä vastauksesi sähköpostitse: 
lehmusvirta@kolumbus.fi. Mikäli en saa vastaustanne 31.8. mennessä, tulkitsen sen kieltäväksi 
vastaukseksi emmekä luovuta tietojasi. 
 
Muuta ajankohtaista asiaa: 
 
Yhdistyksemme näkyvyyden lisäämiseksi hallituksemme päätti kokouksessaan 31.5, että teemme 
yhdistykselle omat kotisivut. Hallitus hyväksyikin Digi Masters Helsingiltä saamamme edullisen 
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tarjouksen ja omat verkkosivumme valmistuvat kesän aikana. Digi Masters Helsingin yrittäjä on 
hallituksemme jäsen Jessica Hynynen.  
Hallitus päätyi tähän ratkaisuun, koska saamiemme tietojen mukaan Liiton kotisivuja ei tulla 
uudistamaan lähiaikoina ja näkyvyytemme niillä on osoittautunut vähäiseksi. Omilla 
kotisivuillamme pystymme tehokkaammin tuomaan yhdistystämme laajemman yleisön 
tietoisuuteen, tiedottamaan tapahtumistamme ja sekä jäsenemme että muut meitä lähellä olevat 
tahot pysyvät myös mainostamaan yrityksiään erittäin edullisesti.  
Kotisivujamme varten olisi kiva saada jäseniltämme valokuvia aikaisempien vuosien 
tapahtumista, joita julkaistaan sivujen historiaosuudessa. Joten, jos albumeistasi löytyy hauskoja 
tai muuten merkittäviä toimintaamme liittyviä kuvia, niin lähetä niitä mahdollisimman nopeasti 
sähköpostitse:lehmusvirta@kolumbus.fi. 
 

 Yhdistyksemme 60 euron suuruiset stipendit jaettiin tänä vuonna seuraavasti: BPW Vantaan 30v-
stipendin sai Varian MaRaTa (matkailu, ravitsemus, talous) –linjan opiskelija Johanna Järvinen. 
Hänellä on mm. Taitaja 2016 titteli. Tuulikki Juusela – stipendin saajaksi valikoitui Länsimäen koulun 
9E luokan oppilas Ahmed Fadima Abdiqani. Hän on ollut aktiivinen oppilaskunnan jäsen koko 
koulun ajan ja on ollut mukana tukioppilastoiminnassa 7 luokasta lähtien, pyyteetön, aina valmis 
auttamaan, ahkera ja luotettava nuori.  
 
Kansainvälisen liiton jäsentiedotteista: 
Maaliskuussa New Yorkissa järjestetyssä Leaders Summitissa, johon omakustantaisesti ilman Liiton 
apurahoja nyt toista kertaa osallistuin, kansainvälisen liittomme tiedotusasioista vastaava Sandra 
kysyi, haluaisivatko yhdistyksemme jäsenet, että hän lähettää kv-liiton muutamia kertoja vuodessa 
lähetettävät tiedotteet suoraan jäsenillemme. Mikäli haluat kv-liiton jäsentiedotteet suoraan 
sähköpostiisi, ilmoitahan tästä suostumuksesi: lehmusvirta@kolumbus.fi. Lähetän joka 
tapauksessa nuo tiedotteet - ehkä joskus pienellä viiveellä, mutta kuitenkin 
 
Hallituksen puolesta toivotan Teille kaikille Hyvää Juhannusta ja rentouttavaa kesäaikaa! 
Tapaamisiin elokuussa 
 
Kukka Lehmusvirta 
puheenjohtaja 
 
lehmusvirta@kolumbus.fi 
p. 0500 423 570 ( Ns. toimistoaikana ja myös iltaisin vastaan saamieni lukuisten puhelujen vuoksi vain tuntemiini numeroihin. Jos 
asiasi on tärkeä, lähetä tekstiviesti, niin soitan sinulle.) 
 
 

 


