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Valitun hallituksen puolesta esitän yhdistyksille lämpimät kiitokseni meille 
osoitetusta luottamuksesta. Tarvitsemme Teidän kaikkien tukeanne yhteisten 
asioiden hoitamisessa.  

Liiton toimistolla ei ole ollut pääsihteeriä muutamaan kuukauteen. Tällä 
hetkellä liiton toimistolla työskentelee henkilöstövuokraus Eilakaislalta, Inka 
Neramo. Tämä pääsihteeritön aika on työllistänyt hallituksen jäseniä tavallista 
enemmän, mutta samalla se on osoittanut meille, että liitomme tarvitsee työn-
tekijää. Vuoden vaihteen erilaiset tilastot, toimintakertomus ja tilinpäätös eivät 
valmistu itsestään, vaan vaativat runsaasti työtunteja. Vuosi on siis alkanut 
vauhdilla eikä tekemisestä ole ollut puutetta.

Edessämme ovat juhlavuoden eduskuntavaalit, joissa tavoitteena on 100 
vuotta kansanvaltaa – 100 naista eduskuntaan. Pääsemmekö tavoitteeseen, 
on meistä jokaisesta kiinni.

Kevätkokouspäivät Vierumäellä lähestyvä, Iitin liike- ja virkanaiset ovat 
järjestämässä meille liikunnallisen viikonlopun. Toivottavasti mahdollisimman 
moni lähtee virkistäytymään liikunnan parissa. Vuoden nainen esitellään meille 
Vierumäellä.  

Viime vuoden aikana olemme saaneet lähes sata uutta jäsentä, mikä on 
todella hyvä asia. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet jäsenhankinnassa aktiivi-
sesti mukana. Valitettavasti entisiä jäseniä on jäänyt pois, joten jäsenmäärän 
kasvattaminen ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla. Kansainvälinen tavoite, 
saada jäsenmäärä kolminkertaistettua, ei ole helppo tehtävä. Siinä tarvitaan 

teidän kaikkien työpanosta.

Tampereen yhdistyksen jäsen 
Helkky Lahti jätti aikoinaan omai-
suutensa liitolle käytettäväksi kan-
sainväliseen toimintaan. Helkky Lahti 
jätti meille haasteen. Hän antoi meil-
le mahdollisuuden luoda yhteistyöver-
kostoa ympäri maailmaa. Saimme 
kansainvälisen kokouksen Suomeen 
vuonna 2011. Nyt riippuu meistä it-
sestämme, mitä saamme aikaan.

Miten teemme Suomea tunnetuk-
si maailmalla.

Vastatkaamme kaikki yhdessä 
edessä oleviin haasteisiin.

PÄÄKIRJOITUS

Talviset terveiset Tampereelta Liisa 
Flinck-Vasama
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Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja, Tampere

1. Tampereen liike- ja virkanaiset halusivat 
tutustua Punaisen Ristin Tampereen osaston 
toimintaa 1980-luvun lopulla. Esittelin heille 
sekä järjestö- että Kotipalvelutoimistomme toi-
mintaa. Tampereen yhdistys oli järjestämässä 
liiton kokousta vuonna 1989, huomasin olevani 
talkoissa mukana, siitä se alkoi. 
2. Liitto tarvitsee positiivista julkisuutta.  Sitä 
kautta saamme uusia jäseniä ja tukijoita toi-
mintaamme.
3. Omassa työssäni vastaan järjestötoiminnasta 
liiketoiminnan lisäksi, joten toivon, että tästä 
yhdistelmästä on apua tulevissa haasteissa. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Irma Erho
varapuheenjohtaja, Espoo 

1. Eräs tuttavani kertoi liiton toiminnasta ja 
houkutteli minut mukaan Helsingin yhdistykseen 
parikymmentä vuotta sitten. Olen ollut sekä 
Helsingin II yhdistyksen että Espoon yhdistyksen 
hallituksessa ja puheenjohtajana. 
2. Vahvistaa aitoja verkostoja ja luoda mahdolli-
suuksia hyvään vuorovaikutukseen. Hyvä dialogi 
on tärkein kehittymisen muoto. 
3. Olkaa aktiivisia, ennakkoluulottomia, raken-
tavia, tukevia ja avoimia uusille kokemuksille. 
 
Ulla Kaarnavaara 
sihteeri, Turku 

1. Toimintaan olen tullut ystävien mukana, 
joiden kanssa ollaan oltu jo aikaisemmin yhteis-
työssä muissa yhdistyksissä.
2. Uusien jäsenten hankkiminen on ikuisuus 
kysymys, mutta ehkä siihen juuri lääkkeeksi 
mielenkiintoista toimintaa ehkäpä valtakunnalli-
sesti tai yhteistyössä jonkun muun naisjärjestön 
kanssa.  Näkyvyyttä lisää, että saadaan lisättyä 
kiinnostusta. Tasapainoilua ns. “asiaohjelman” ja 
“hauskemman” ohjelman välillä.
3. Mahdollisuuksien mukaan ”sinnikkäästi” toi-
minnassa mukana ja kerrotaan ystäville ketä 
oomme ja mitä teemme?

Susanna Arola 
taloudenhoitaja, Helsinki

1. Äitini kuului yhdistykseen. Aloittaessani työt 
perheyhtiössä liityin myös yhdistykseen.
2. Liitto toimii kattona yhdistyksille ja sitä kautta 

antaa mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua. 
Kokoavaa toimintaa kehittämällä ja erimuotoisia 
tapahtumia tekemällä teemme liiton toiminta-
ajatusta todeksi.
3. Liitto on yhdistyksiä varten ja yhdistykset 
jäseniä varten. Tutustutaan, toimitaan ja kehi-
tytään ilolla yhdessä.

Sirpa Glad-Staf, Lahti

1. Lahden liike- ja virkanaisten jäsenenä reilut 
kymmenen vuotta ja viimeiset vuodet aktiivisesti 
mukana hallitustyöskentelyssä.
2. Pyrkimys lisätä naisten mahdollisuuksia oman 
elämänsä hallinnassa yhteisten verkostojen 
kautta verkostot mahdollistavat itsensä kehit-
tämisen, näkemysten avartamisen ja mukavan 
yhdessäolon fiksujen kanssasisarten seurassa.
3. Kaikki reippaasti mukaan puhaltamaan yhteen 
hiileen ja tekemään unelmista totta, yhteistyön 
avulla nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan 
on tärkeää liiton tulevaisuuden varmistamiseksi. 
Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa enti-
sestään ja siitä soisi useammankin liiton jäsenen 
pääsevän osalliseksi

Pirjo Hopponen, Iitti
 
1. Muuttaessani Kausalaan Marja Hannikainen 
houkutteli minut mukaan liike- ja virkanais-
tentoimintaan 1987. Aluksi toimintani oli hyvin 
vähäistä koska tyttäreni oli hyvin pieni ja lap-
senvahdin saaminen uudella paikkakunnalla 
oli hankalaa, mutta sittemmin vauhtia on kyllä 
riittänyt.
2. Toivoisin että yhdistysten ja liiton välillä val-
litsisi avoin ja rakentava suhde, jossa meillä kai-
killa olisi vain yksi päämäärä, tehdä parhaamme 
yhteisen hyvän vuoksi.   
3. “Ollaan rohkeita ja eletään täyttä elämää. Ei 
pelätä haasteita vaan otetaan ne vastaan suurina 
mahdollisuuksina!”

Arja Hukkanen, Joensuu

1. Liityin jäseneksi 1990-luvun alussa. 
2. Tärkeää olisi saada liiton talous aisoihin. 
Oleellista on positiivinen asenne, pysyminen 
ajan hermolla ja uudistuminen, jotta toiminta 
ei jumiudu vanhoihin kaavoihin.
3. Me liiton hallituksessa teemme työtä jäseniä 
varten.  Toivon, että hallitus saa myös yhdistyk-
siltä vinkkejä ja mielipiteitä siitä mitä toiminnalta 
halutaan ja odotetaan. 

UUSILLA PAIKOILLA

1. Miten olen tullut toimintaan mukaan?
2. Miten haluaisin kehittää liiton toimintaa?
3. Terveiseni jäsenistölle.
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Aulikki Häkkinen, Kotka

1. Ystävän mukana yli kymmenen vuotta sit-
ten.
2. Tuoda eri yhdistysten jäsenet lähemmäksi 
toisiaan, verkostoitua. 
3. Vanha yhdistys, jonka toiminta virkistyy uu-
sien jäsenten myötä  

Eija Laurila, Järvenpää

1. Muutettuani asumaan Järvenpäähän samoihin 
aikoihin kuin opiskeluaikainen ystävättäreni, 
lähdin hänen kanssaan tutustumiskäynnille 
Järvenpään yhdistyksen kuukausitapahtumaan. 
Tuon käynnin yksi merkittävin hedelmä oli 
naisverkoston löytyminen uudella kotipaikka-
kunnallani. Sillä oli suuri merkitys, sillä enhän 
tuntenut montaakaan henkilöä Järvenpäästä. 
Tuo verkosto loi yhdistävän tekijän muihin 
naisiin, jäsenyyden samassa yhdistyksessä ja 
tutustuminen uusiin ihmisiin oli sitä kautta huo-
mattavasti helpompaa.
2. Tällä hetkellä ajankohtaisin asia on liiton toi-
miston toiminnan organisointi uudelleen. Sillä on 
suora vaikutus liiton toimintaan niin jäsenistön, 
yhteistyökumppaneiden kuin kansainvälisen 
liiton suuntaan.
3. Rakentavaa yhdessä toimimista kannustaen 
positiivisesti toisiamme.

Raija Pulkkinen, Mikkeli

1. Tulin toimintaan mukaan vuonna
1995 työtoverin houkuttelemana. Tärkein 
syy aluksi lienee ollut halu tutustua uusiin ihmi-
siin. Vähän myöhemmin syttyi kiinnostus osal-
listua yhdistyksen toimintaan muutoinkin. Oman 
yhdistyksemme hallituksen jäsen ja sihteeri olin 
vuosina 2001–2004. 
2. Paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja 
sihteerinä sain jotakin tietoa liiton toiminnasta. 
Nyt oltuani pari vuotta tavallisena rivijäsenenä 
olen kokenut Liiton jotenkin kaukaiseksi. Liiton 
toimintaa tulisi saada jotenkin avoimemmaksi 
ja ikään kuin lähemmäksi jäseniä.
3. Terveiseni jäsenistölle on, että ottakaa roh-
keasti yhteyttä Liiton hallituksen jäseniin. Vain 
siten saamme tiedon kulkemaan ja uusia ideoita 
toiminnan kehittämiseksi.

Pirjo Torvinen, Kuopio

1. Olen ollut aktiivijäsen 1980-luvulta muuta-
mia välivuosia lukuun ottamatta ja toimin tällä 
hetkellä Kuopion yhdistyksen varapuheenjoh-
tajana. 
2. Haluaisin liiton edelleen tuovan aktiivisesti 
esille naisten ammattitaitoa, osaamista ja tasa-
arvoa.
3. Uusien jäsenien hankkiminen toimintaan mu-
kaan lisää liittomme tunnettuutta myönteisesti 
sekä myös omilla paikkakunnilla että valtakun-
nallisesti. Yhteistyöverkostostamme on valtava 
etu kaikille jäsenille.

Uusi hallitus esittäytyy, istumassa vas. 
Irma Erho ja Liisa Flinck-Vasama,
takarivissä Eija Laurila, Pirjo Torvinen, Raija 
Pulkkinen, Sirpa Glad-Staf, Pirjo Hopponen, 
Aulikki Häkkinen, Susanna Arola ja Ulla 
Kaarnavaara.
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Hyvät liike- ja virkanaiset

Naisten menestyminen eri ammateissa 
aina koulutetuimpia ammatteja myö-
ten on kasvussa. Ei ole mitään syytä 
epäillä, etteikö miesten hallitseva ase-
ma vähenisi vielä tästäkin, eikä siinä 
ole meille miehille mitään pelättävää. 
Voimme kannustaa naisia vastuullisiin 
johtotehtäviin edelleenkin. Kokemuk-
sesta voin kertoa, että naisten nimeä-
misellä esimiestehtäviin on voitu lisätä 
tiedonkulkua ja yhteistyökykyä sekä 
vähentää epäluuloisuutta. Naisten 
puhumisen kyky on tässä avainasioita, 
he osaavat monesti viestiä myös pienet 
tärkeät asiat.

Järjestöjen luvatuksi maaksi sano-
tussa maassamme on lukuisia yhdis-
tyksiä ja liittoja. Liike- ja virkanaisten 
liiton toiminta kuuluu tärkeiden naisten 
asiaa ajavien järjestöjen joukkoon. 
Heinolan kaupungin puolesta tervehdin 
ilolla, että liike- ja virkanaisten liiton 
kevätkokouksen pitopaikaksi on valittu 
maineikas Suomen Urheiluopisto Hei-
nolan kaupungin hallintoalueella. 

Heinola, keskisuuri suomalainen 
168-vuotias teollisuuskaupunki, on ko-
kenut voimakkaan rakennemuutoksen 
viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana. Huolimatta teollisuudesta 
poistuneista muutamasta tuhannesta 

työpaikasta saa yhä 40 prosenttia 
ammatissa toimivista toimeentulonsa 
jalostuselinkeinoista. Palveluelinkeinot 
toki työllistävät suurimman osuuden ja 
vuosi vuodelta yhä suuremman osuu-
den työssä käyviä.

Liikenteelliseltä sijainniltaan Heino-
lan asema on kohentunut merkittävästi 
viime vuosina. Heinolasta on tunnin 
moottoritiematka Helsinki-Vantaan 
lentokentälle. Kuulumme Helsingin 
metropolialueeseen, sillä tunti ja vartti 
kertoo kansainvälisestikin päivittäisen 
työssäkäynnin rajasta. Ei ole mikään 
ihme, että yhä suurempi joukko heino-
lalaisia käy työssä pääkaupunkiseudul-
la. Kaupunki katsookin luottavaisesti 
tulevaisuuteen yhä vankemmin juuri 
asuinkuntana.

Logistisen aseman kohentumisen 
osoituksena kaupunkiimme on sijoit-
tumassa Karelia-Upofloor Oy:n logis-
tiikkakeskus. Yritys, jonka parkettia 
tuottavia tehtaita sijaitsee neljällä 
paikkakunnalla sekä Päijät-Hämees-
sä että Savo-Karjalassa, on valinnut 
logistiikka- ja varastokeskuksen sijain-
tipaikaksi Heinolan. Sijainnin paran-
tumisen myötä Heinolan pohjoiseen 
moottoritien eritasoliittymään nousee 
kahden vuoden kuluessa uusi liike-
keskus.

Kaupunkimme kesäinen ohjelma-
tarjonta on monipuolista. Toivon, että 
ensi kesäkauden konsertit ja musikaalit 
tai Löyly-MM-kisat katetussa hienossa 
kesäteatterissamme kokoavat myös 
teitä, hyvät liike- ja virkanaiset eri 
puolilta maatamme kaupunkiimme. 
Näillä vierailuilla voitte samalla ihailla 

TERVETULOA HEINOLAN 
VIERUMÄELLE

KEVÄTKOKOUS



LIVYK 1/2007    7

Iitin kunnan puolesta toivotan Suomen liike- ja vir-
kanaiset sydämellisesti tervetulleiksi Iitin yhdistyksen 
tuella järjestettävään kevätkokoukseenne. 

Iitti on parhaiten tunnettu Iitin Tiltun, tarmokkaan 
ja monitaitoisen naisen tarinasta, joka liittyy Helsin-
ki-Pietari-radan rakentamisen aikoihin. Yrittäjäyh-
distyksen ja kunnan joka toinen vuosi valitsema Iitin 
Tiltu toimii nykyisen kunnan PR-hahmona erilaisissa 
tilaisuuksissa. 

Kunta on tunnettu myös Suomen kauneimmasta 
kylästä, Iitin Kirkonkylästä, jossa järjestetään mm. 
tänä vuonna barokkimusiikkiin keskittyvät Iitin mu-

siikkijuhlat. Musiikkijuhlien taiteellisena johtajan toimii pianisti Laura Mikkola, 
ja musiikkijuhlien erikoisuutena jo 90 vuoden perinteellä on Hiidenvuoren 
laella järjestettävä yökonsertti juhannusta edeltävänä lauantaina. Kirkon-
kylän uutuutena on Värikeskus värimuseoineen, myymälöineen ja kurssi-
tarjontoineen. Aiempi Iitin Tiltu Riitta Liski ja Kristiina Valolahti vetävät tätä 
kansainvälisestikin jo tunnettua mielenkiintoista hanketta. Iitti Golf Oy:n 
Niskaportin golfkeskus ja siihen liittyvä Radansuun Kartanohotelli ovat myös 
uutta palvelua uusille asiakasryhmille. 

Kunnassa on noin 7250 asukasta, 2600 vapaa-aika-asuntoa ja vapaa-
aika-asuntojen määrä kasvaa tasaisesti noin 30-40 asuntoa vuodessa. 
Kunnan kaikki ranta-alueet on kaavoitettu ja lisärakentaminen on mahdol-
lista noin 1200 asunnolle. Yhdessä Valkealan ja Jaalan kuntien kanssa Iitti 
rakentaa ensimmäisenä maassa kuntien yhteistä vapaa-aikarakentamisen 
ohjelmaa tavoitteena noin 2500 asunnon rakentaminen kymmenen vuoden 
aikana Pohjois-Kymenlaakson järvialueille. 

Iitti on myös kunnallisten palvelujen osalta lähtenyt uusiin ratkaisuihin 
siirtämällä kaikki sosiaali-perusterveydenhuoltopalvelunsa perustetulle 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuoltopiirille, valtakunnalliseen pilot-
tihankkeeseen, vuodenvaihteesta 2007 lukien. Tavoitteena on saumaton 
palveluketju erikoissairaanhoidon kanssa ja painopisteen siirto ennaltaeh-
käisevään toimintaan. 

Tällä kerralla kokouksenne on järjestetty Vierumäen urheiluopistolla, 
jonka elämyspalveluita käytetään laajasti koko alueella, ja joka koetaan 
yhteiseksi resurssiksi monella tavalla. 

Samalla kun toivotan Teille antoisaa kokousta, toivotan Teidät tervetul-
leeksi myös positiivisten elämyspalvelujen Iittiin! 

Pentti Toivanen 
kunnanjohtaja 

Iitin kunnanjohtajan tervehdys 

kauniita maisemiamme. Luonnonkau-
neus, historiallisesti arvokas kulttuu-
rimaisema on saanut aikaan sen, että 
kaupungille myönnettiin vuonna 2002 
kansallisen kaupunkipuiston status toi-
sena kaupunkina maassamme.

Hyvät liike- ja virkanaiset! Olette 

lämpimästi tervetulleita kaupunkiimme 
Suomen urheiluopiston tiloihin ja alu-
eelle pitämään kevätkokoustanne.

Tervetuloa viihtyisään Heinolaan!
Hannu Komonen

Kaupunginjohtaja 
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KEVÄTKOKOUS

Liiton kevätkokous 21. – 22.4.2007
ILMOITTAUTUMINEN 

 

Osallistujan nimi  

Ammatti/tehtävänimike

Nuori jäsen (alle 35v.)     (   ) kyllä

Yhdistys 

Katuosoite

Postinumero     paikkakunta 

Puhelin matkapuhelin     työ/koti

Sähköposti     faksi 

Kevätkokouspäivien paikka on Suomen Urheiluopisto, 19120 Vierumäki,
puh. (03) 842 411 vaihde, www.vierumaki.fi

Lauantai 21.4.2007
❏ 30 € Osallistumismaksu 31.3.2007 mennessä
❏ 35 € Osallistumismaksu 1.4.2007 jälkeen 
❏ 45 €  Kokouspaketti (sisältää lauantain, lounaan, päiväkahvin ja puffet päivällisen 

Coyntry   club-tilassa, ohjatut liikuntavaihtoehdot liikuntatiloineen ja välineineen, 
rantasaunat Pihka ja Kaski + ravintola Lyhdyn tilat)

Sunnuntai 22.4.2007
❏ 15 e Lounas

Majoitus Suomen Urheiluopiston Country club sekä talot C ja D
   Ilmoittautumistiski Country club (Kassisäilytys Country LS 1)

❏  55 e / hlö yö + aamiainen, kahden hengen huoneet
❏  85 e/hlö yö + aamiainen, yhden hengen huoneet

Iitin yhdistyksen kautta varaukset ja maksut  
 
Maksetaan yhteensä     euroa

Erityisruokavalio 

Ilmoittaudun ohjattuun liikuntaan:
❏  Gymstick
❏  Chi ball
❏  Vesijuoksu
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KEVÄTKOKOUS

Ryhmiin otetaan 30 ensinnä ilmoittautunutta paitsi Gymstickiin 35.

Gymstick:    Kokoontuminen klo 16.00 suorituspaikalle, urheiluhallin alatasanteelle, 
kentälle 1. Gymstickissä yhdistyy kepin ja kuminauhan parhaat ominai-
suudet. Tehokas ja yksinkertainen lihaskuntotunti.

Chi ball:   Kokoontuminen klo 16.00 suorituspaikalle, päärakennus Kaskelan pallo-
halliin. Chi ball on helppoa, hauskaa sekä lempeää liikuntaa aromapallon 
kanssa rauhallisen musiikin tahdissa.

Vesijuoksu:   Kokoontuminen klo 16.00 suorituspaikalle, Uimahalliin. Tunnin aikana 
kokeillaan vesijuoksua ja tehdään lihaskuntoa kelluntavöitä apuna käyt-
täen.

Osallistuminen
Osallistumismaksu mahdollistaa osallistumisen kokoukseen.

Osallistumismaksu on 30 € 31.3.2007 asti ja sen jälkeen osallistumismaksu on 35 €. 
Ilmoittautumisen päättymisen jälkeinen peruutus: osallistumismaksu palautetaan vain 
lääkärintodistuksen perusteella. 

Maksut
Osallistuminen maksetaan 31.3.2007 mennessä Iitin liike- ja virkanaiset ry:lle, Nordea 
Kausalan konttori tili nro 108430-109349. Maksulomakkeella on mainittava viitenumero 
3777.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset osallistumiskohdittain ovat eritellysti ilmoittautumislomakkeen mukai-
sesti sähköpostilla osoitteeseen: va.laitinen@luukku.com tai 
perinteisellä postilla Anita Laitinen, Aholantie 11, 47400 Kausala.

Bussiaikataulut 

Lauantaina:
Lahdesta  klo 8.00, perillä klo 8.25 sekä 8.25, perillä klo 9.00 
Heinolasta klo 8.00, perillä klo 8.20

Sunnuntaina:
Lahteen klo 12.35, perillä klo 13.05 sekä klo 16.35, perillä klo 17.05
Heinolaan  klo 13.40, perillä klo 14.05 sekä klo 15.40, perillä klo 16.05
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Vierumäen 
urheiluo-
pisto tarjoaa 
kevätkokouk-
sellemme 
loistavat 
puitteet. 
Opiston 

liikunnallisessa ympäristössä meillä 
on lauantai-iltapäivällä mahdollisuus 
omakohtaisesti tutustua Gymstickiin, 
Chi baliin tai Vesijuoksuun,  jois-
sa urheiluopiston ammattitaitoiset 
ohjaajat opastavat meitä. Toki voitte 
myös harjoittaa omaehtoista liikun-
taa esim. sauvakävelyä.

Liikuntahetken jälkeen olem-
me varanneet käyttöönne muhkeat 
rantasaunatilat Valkjärven rannalta. 
Ravintola Lyhdyssä voi rentoutua 
saunomisen jälkeen.

Sunnuntaina aloitamme perin-
teiseen tapaan kynttiläseremonialla 
säävarauksen mukaan joko ulkona 
tai sisätilassa. 

Arvoisat liike- ja virkanaiset! 

Tervetuloa Vierumäen Urheiluopistolle 
viettämään kevätkokousta!

Sunnuntain seminaarin aiheena 
on ”Liikunnalla terveyttä?”.  Olemme 
saaneet seminaarin vetäjäksi liikun-
tatieteiden tohtori, dosentti, Taija 
Juutisen Jyväskylän yliopistosta. 

Iitti toimii emäntäyhdistyksenä 
nyt kolmatta kertaa. Meillä onkin 
mukavat muistot vierailustanne ke-
vätkokouksessa v 2000, joka pidet-
tiin Kausalassa. Tällä kertaa tunnette 
meidät oranssiin t-paitaan ja mus-
taan huiviin pukeutuneina. 

Me kaikki teemme yhdessä liikun-
nallisesta kokouksestamme mieleen-
painuvan. Varautukaa liikunnallisiin 
tilaisuuksiin  pukeutumalla päivien 
ajaksi vapaa-ajan asusteisiin. Lau-
antai-iltana nautimme perinteisesti 
kokousillallista ohjelmanumeroineen. 

Tapaamisiin runsain joukoin Vie-
rumäellä! Tervetuloa!

Iitin liike- ja virkanaiset ry
Anita Laitinen, puheenjohtaja

Kävimme syksyllä 
2006 katsastamas-
sa kevatkokous-
paikkoja. Tässä 
Valkjärven
upeassa ympäris-
tössä olevat ranta-
saunat.  
Kuvassa Annikki 
Ruokonen varapj, 
Anita Laitinen pj ja 
Ritva Lahti kynt-
tiläseremonia-vas-
taava.

Kuvaaja: Virpi Närkki

KEVÄTKOKOUS
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KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUSPÄIVÄT VIERUMÄELLÄ

Lauantai 21.4.2007

09.00 – 11.45 Ilmoittautuminen kevätkokoukseen 
11.00 - 11.45  Virallisten valtakirjojen tarkistaminen
11.00 – 12.00 Tulolounas
12.00 – 15.00 Kevätkokous
15.00  Kevätkokouskahvit
 - Heinolan kaupunginjohtaja Hannu Komonen isännöi
15.00 – 16.00 Majoittuminen
16.00 – 17.00 Ohjattua liikuntaa, muista ilmoittautua 
17.00 – 18.30 Rantasaunat Pihka ja Kasi + ravintola Lyhty (omat pyyhkeet 

huoneista)
19.30 –  Iltajuhla (puffetpäivällinen  Country club)
 -  Iitin kunnan tervehdys, Sinikka Heinonen, kunnanvaltuuston 

ja -kunnanhallituksen jäsen
  - ohjelmaa
    
Sunnuntai 22.4.2007

07.30  -  08.30 Aamiainen Country club
08.30  -  09.30 Kynttiläseremonia (ulkona tennispaviljongin terassi tai sisällä 

auditorio= säävaraus)
10.00 – 11.00 Seminaari: "Liikunnalla terveyttä ?"
 Seminaaripuhujana Taija Juutinen, liikuntatieteiden tohtori, 

dosentti, Jyväskylän yliopistosta
11.00 – 12.00 Kyselytunti  
12.00 – 13.30 Lounas Country club

Ajo-ohje moottoritieltä E75

Rampista Vierumäelle ja Vuolen-
koskelle vievälle tielle nro 363. 
Tätä Vuolenkoskentietä ajetaan 
noin 3 km. Siinä on opaste Suo-
men Urheiluopistolle, tienviitta 
ohjaa kääntymään vasemmalle, 
tielle nro 4142. Tätä Urheiluopis-
tontietä ajetaan noin 1,5 km ja 
olet perillä.
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Naisten satavuotisen äänioikeu-
den kunniaksi järjestettiin 6.9 
– 15.10.2006 Helsingissä Jugend-
salissa näyttely yhteistyössä NJKL:n 
ja muutamien naisjärjestöjen kans-
sa.  Näyttelystä oli varattu eri nais-
järjestöille (yht. 59) omia esittely-
päiviä. Suomen liike- ja virkanaisten 
päivä oli tiistaina 19.9.  Näyttelyyn 
osallistui 7 yhdistystä seuraavilta 
paikkakunnilta: Espoo, Helsinki, Hä-
meenlinna, Kuopio, Mikkeli, Savonlin-
na ja Vantaa.

Viehättävän Jugend-salin kes-
kiosassa oli esillä pysyvä näyttely-
osuus, jonka ”pyykkiripustuksessa” 
käsiteltiin seuraavia aiheita: äitiys, 
synnytys, prostituutio, keittiö, kä-
sityöt, terveys, liikunta, koulutus, 
palkkatyö, yrittäjyys, holhous, tasa-
arvo, äänioikeus, sota-aika, vanhuk-
set, omat kodit, monikulttuurisuus, 
kansainvälisyys.

Salin takakaarella kiersi kronolo-
gisesti vaikuttamisen ja tasa-arvon 
aikajana, tärkeimmät tapahtumat 
ja lait, naisten määrä eduskunnassa 
100 v aikana sekä henkilögalleria 
historiamme merkittävistä naisista. 
Siellä oli myös kaksi äänestyskoppia 

ja vaaliuurnat, joissa näyttelyvieraat 
saivat äänestää esillä olevista tämän 
päivän aiheista. 

Vaihtuva näyttelyosuus oli salin 
vasemmassa nurkassa, jonka seinä-
sermeille ripustettiin esittelyaineisto. 
Kuvin ja tekstein kukin yhdistys toi 
esille omaa toimintaansa ja tapah-
tumiaan. Espoon yhdistyksestä Irma 
Erho ja Anneli Rasi, Helsingin yhdis-
tyksestä Marle Wikgren-Sandström ja 
Maija-Liisa Kotiranta, Hämeenlinnan 
yhdistyksestä Kati Lindell sekä Kuo-
pion yhdistyksestä Kirsi-Marja Myö-
hänen ripustivat esille myös Mikkelin, 
Savonlinnan ja Vantaan aineiston. He 
olivat paikalla päivän aikana esitellen 
yhdistysten ja liiton toimintaa. Moni 
näyttelyvieras pysähtyi nurkkauk-
seemme omenakorin houkuttelema-
na – samalla meillä oli mahdollisuus 
kertoa toiminnastamme. Taisipa 
muutama jäsenlomakekin lähteä 
pöydältä. Myynnissä olevia Kirsi-Mar-
jan taideteoksia oli esillä ja jokunen 
löysi ostajansa. 

Iltapäivällä luennoivat seuraavat 
Vuoden naisemme: 

klo 15 ”Voimavaroja luonnosta”, 
Virpi Raipala-Cormier, 

100 VUOTTA NAISTEN ÄÄNIÄ 
JA TOIMINTAA -NÄYTTELY

Marle Wikgren-Sandström Helsingin 
yhdistyksestä.
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klo 16 ”Väkivallan vuodet 
Perussa”, Helena Ranta, 

klo 17 ”Kalevala Korun 
ja Lapponian liitto, korujen 
valmistus Suomessa”, Marja 
Usvasalo

Luennot pidettiin näyt-
telytilassa, jotta kuka ta-
hansa vierailija voi istahtaa 
kuuntelemaan. Iltapäivän 
aikana ei tullut suurta ruuh-
kaa, mutta läsnäolijoille 
luennot tarjosivat mielenkiin-
toista kuultavaa erityyppisis-
tä aiheista. Virpin (Vuoden 
nainen 2000) esitys luonnon 
hyvistä aineista ja hänen jakamansa 
vinkit saivat yleisön keskustelemaan-
kin. Helenaa (Vuoden nainen 2005), 
joka kertoi Perun tilanteesta, oli 
tullut kuuntelemaan myös muutama 
mies. Myös Perun tilanne sai aikaan 
keskustelua. Viimeinen luennoitsija 
Marja (Vuoden nainen 1996) kertoi 
Kalevala Korun ja Lapponian tuote-
suunnittelusta, menestystuotteista 

Fédération Internationale  des Femmes des Carrières Juridiques  eli 
FIFCJ on perustettu Pariisissa vuonna 1928. Järjestön XIX kansainvä-
linen kongressi (joka kolmas vuosi) pidettiin Barcelonassa 6.-9.9.2006 
Ilustre Col.legi d´Advocats de Barcelona-Katalonian lakimiesliitossa.

Järjestön uudeksi presidentiksi valittiin portugalilainen tuomari Teresa 
Feria de Almeida Lissabonista järjestöä kuusi vuotta luotsanneen espan-
jalaisen asianajajan Angelina Hurios Calcerradan jälkeen. Kuopiolainen 
hallinto-oikeusjuristi, LL.M. Liisa Kiianlinna valittiin FIFCJ:n varapresi-
dentiksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

FIFCJ:llä on vuodesta 1964 lähtien konsultatiivinen asema ECOSOCissa.  
Liisa Kiianlinna valittiin myös FIFCJ:n edustajaksi YK:n Talous- ja Sosiaa-
lineuvostoon ECOSOCíin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

FIFCJ:n kongressissa luennoi mm barcelonalainen professori Teresa 
Freixes, joka puhuu 16.9. Eduskunnassa Valtiosääntöoikeuden maailman-
järjestön IACL:n Round Table -seminaarissa Suomen naisten 100-vuotisen 
äänioikeuden kunniaksi teemalla  “Inclusion or Exclusion - The Role of 
the Constitution. YK:n  Naisten asioita käsittelevän toimikunnan UN Com-
mission on the Status of Women 50th Session eli CSW:n  pariviikkoisen 
maaliskuisen  istunnon jälkeen Kiianlinna sai CSW esityksensä  puitteissa 
kutsun Kaliforniaan, San Diegon yliopistoon esittelemään Suomen naisten 
äänioikeushistoriaa. 

sekä tulevaisuuden näkymistä. Läs-
näolijoille jäi mieleen hyvin myön-
teinen kuva suomalaisista merkki-
tuotteista kotomaassa ja maailmalla.  
Kati Lindell

Marle vasemmalla ja oikealla Anneli 
Rasi Espoon yhdistyksestä.
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“Moi likat, terveisiä Anjalankoskelta!”

Mitkä likat,                    
mikä Anjalankoski?

“Moi likat” on sanonta, jolla yhdis-
tyksemme perustaja ja ensimmäinen
puheenjohtaja tervehti niitä 15 naista, 
jotka olivat tulleet keskustelemaan
yhdistyksen mahdollisesta perustami-
sesta.

Mikä Anjalankoski? Sehän on nuori 
fuusiokaupunki keskellä Kymenlaak-
soa, levittäytyen kahden puolen Ky-
mijokea, siitä nimitys “Anjalankoski 
- Kymijoen kaupunki”. Anjalankos-
ken liike-ja virkanaiset perustettiin 
3.12.1979. Innostus uutta yhdistystä 
ja sen toimintaa kohtaan oli valtava. 
Oli todella mielenkiintoista tutustua 
eri alojen ammatteihin, mutta ehkä 
vieläkin innokkaammin haluttiin tehdä 
tuttavuutta eri kaupunginosien naisten 
kanssa, johtuen kaupungin nuoruudes-
ta - perustettu 1975.

Ensimmäinen toimintavuosi oli 
tavattoman kiihkeän toiminnan aikaa. 
Kävimme seuraamassa kaupungin-
valtuuston kokousta, tutustuimme 
kaupungintaloon ja sen toimintoihin 
virkamiesten näkökulmasta ja kuu-
limme naisvaltuutentun esitelmän 
luottamushenkilöiden tehtävistä. Utin 
lennostokin tuli tutuksi, etenkin las-
kuvarjohypyt. Onneksi ei tarvinnut 
itse hypätä, katselimme vain rohkeita 
poikia jotka tulivat taivaalta alas kuin 
perhoset.

Ensimmäinen perinneilta vietettiin 
tekemällä makkaroita esiäitien tapaan. 
Kylläpä olivatkin suuritöisiä ja ras-
vaisia, mutta ah - niin hyviä, ainakin 
meidän mielestämme. Suuri gaala-ilta 
tanssiaisineen kuului myöskin syksyn 
ohjelmaan ja vuosi huipentui joulu-
vigiliaan Myllykosken tsasounassa.

Näissä kuluneissa 25 vuodessa 
olemma käyneet läpi koko ihmiselä-
män kirjon; päiväkodista kouluruo-

kailun, opiskelijastipendien, urheilun, 
kulttuurin, terveydenhoidon, muodin 
ja kauneuden kautta aina vanhainko-
tiin asti.

Muutamia poimintoja toiminnas-
tamme menneinä vuosina ja näinä 
päivinä: Savonlinnan oopperajuhlilla 
kävimme alkuvuosina kolmasti. Me-
nomatkalla bussissa luettiin libretto 
ja keskusteltiin sen sisällöstä, olihan 
ooppera aika monelle uusi tuttavuus. 
Kolmantena kesänä sitä oltiinkin jo 
kuin vanhat oopperanystävät konsa-
naan; istuttiin tikkuisilla puupenkeillä 
ja höpöteltiin henkeviä.

Jos oli Savonlinnan oopperajuhlat 
elämys, niin aivan toisenlaisen ko-
kemuksen tarjosi vierailu vanhassa 
oopperassa (Aleksanterin teatteri). 
Esitys oli loistava, mutta muutamalle 
joukossamme olleelle astmaatikolle 
vanhassa teatterissa leijaileva pöly 
aiheutti mahtavat aivastukset.

Urheilusuorituksista hurjin on var-
mastikin ollut koskenlasku. Yllättävän 
moni ikään katsomatta uskaltautui 
mukaan, ja ihme kyllä kaikki selvisi-
vät hengissä ja aika vähäisellä kastu-
misellakin.

Toinen ääripää Kymijoki-tapah-
tumissa toteutettiin tänä kesänä 
elokuussa. Vietimme kaunista ja läm-
mintä kesäiltaa puksutellen pienellä 
ja hitaalla jokilautalla virtaa alas ja 
takaisin ylös. 

Tanssiaisia järjestettiin alkuaikoi-
na aina muutaman vuoden välein, oli 
ruskatansseja, kukkaistanssiaisia ja 
viimeiseksi monotanssit, joiden jäl-
keen meni monia vuosia tanssimatta 
kunnes tänä syksynä innostuttiin bai-
latinosta.

Ylämaan jalokivikylässä totesimme, 
ettei tarvitse olla miljonääri hankki-
akseen kotimaisia jalokiviä; ja yllätys 
yllätys, maatalousoppilaitoksen navet-
ta osoittautui “tietotekniikkakeskuk-
seksi”. Kurkku- ja tomaattiviljelmällä 
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Anjalankosken yhdistyksen hallituk-
sen jäseniä.

tutustuimme petopunkkeihin ja muihin 
biologisen torjunnan “ötököihin”.

Paikallisen kangaspuu- ja kudonta-
yrityksen meille järjestämille poppa-
nakursseille osallistuivat ne, joiden 
peukalo on oikealla paikallaan, muut 
tyytyivät katselemaan (kadehtimaan) 
kurssin tuloksia.

Naisyhdistyksen ollessa kysymyk-
sessä, on tietysti sopivassa määrin 
harrastettu naisellisia asioita, kuten 
rinta- ja hammastietoutta, hius- ja 
ihonhoitoasioita, rosen-terapiaa, rans-
kalaisia vaatteita, ihania kenkiä ja 
silmälaseja, lisänä valtavan suosion 
saavuttanut Tyylilyyli-ilta, jossa huu-
morilla höystettynä näytettiin miten ei 
pidä pukeutua.

Jotta emme antaisi kovin pinnallista 

käsitystä itsestämme, mainitsen muu-
tamia lähiaikojen tapahtumia: “Suuri 
suunnitelma Pohjois-Kymenlaaksos-
sa”-esitelmä, tutustuminen Kymen-
laakson Jäte Oy:hyn, selvitys kiinteis-
tökeskuksen toiminnasta, “Aikamatka 
historiaan”-retki wanhaan Haminaan 
ja kynttiläjuhla pienessä kyläkirkossa 
pastorijäsenemme johdolla.

Yhdistyksemme tulevaisuus näyt-
tää tällä hetkellä hyvältä, vaikka nuoria 
jäseniä voisi olla enemmänkin. Tavoit-
teemme tulevaisuudelle ovat vanhat 
tutut: oppia tuntemaan toisiamme ja 
harrastamaan yhdessä yli kaikkien 
rajojen. 

Monipuolista ja “räväkkää” toimin-
tavuotta teille kaikille toivottavat “li-
kat” Anjalankoskelta.

Maire Huttunen
Kirjoittaja on yhdistyksen 
perustajajäsen ja sen kunniajäsen
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Helsingin liike- ja virkanaisten 
yhdistyksen hallitus ehdottaa liiton 
hallitukselle, että jatkossa liiton 
kevät- ja syyskokouksien yhteyteen 
järjestettäisiin jäsenyhdistyksille 
ja niiden yksittäisille jäsenille liiton 
hallituksen vapaamuotoinen kysely-
tunti varsinaisen kokouksen ulko-
puolella.

Kyselytunnin tarkoituksena olisi 
tarjota mahdollisuus laajempaan ja 
syvempään keskusteluun kuin mihin 
varsinaisessa kevät- tai syyskoko-
uksessa on mahdollisuus. Kysely-
tunti voisi parhaimmillaan tiivistää 
liiton ja paikallisyhdistysten yhteis-
työtä, tarjota ideoita kentältä liiton 
hallituksen käsiteltäväksi ja antaa 
liiton hallitukselle mahdollisuuden 
kertoa asioiden taustoja ja perus-
tella tehtyjä päätöksiä.

Yhdistyksillä ja yksittäisillä jä-
senillä on toki mahdollisuus milloin 
vain vuoden mittaan olla yhteydes-
sä liiton toimistoon ja liiton hallituk-
sen jäseniin heitä askarruttavissa 
asioissa, mutta on luonnollista, että 
kysymyksiä nousee mieleen erityi-
sesti liiton kokousten yhteydessä. 
Näiden kysymysten esittämiseen 
hallituksen kyselytunti antaisi hyvän 
mahdollisuuden – myös niille, jotka 
eivät ole tottuneita määrämuotoi-
seen kokouskeskusteluun. Kysely-
tunti olisi tervetullut lisä modernin, 
avoimen ja jäsenkunnan yhteistyötä 
painottavan liiton toimintakulttuu-
riin.

Kyselytunnilla esitetyt asiat eivät 
olisi päätösasioita ja ne johtaisivat 
jatkotoimiin vain siinä tapaukses-

sa, että liiton hallitus katsoisi sen 
aiheelliseksi. Kyselytunnille voisi 
tuoda asioita yhtä hyvin spontaa-
nisti kuin liiton hallitusta etukäteen 
informoiden. Kaikkiin esille tulleisiin 
asioihin liiton hallitus vastaisi mah-
dollisuuksien mukaan joko heti tai 
myöhemmin, esimerkiksi kuukau-
den kuluessa kyselytunnista.

Kyselytunti olisi kestoltaan 
rajallinen. Liiton hallitus voisi päät-
tää, paljonko siihen on mahdollista 
käyttää aikaa kevät- ja syyskoko-
uksien yhteydessä. Helsingin liike- 
ja virkanaisten yhdistyksen hallitus 
uskoo, että ainakin yhden tunnin 
mittaiselle kyselytunnille löytyisi 
tilaa nykyisellään noin puolitoista 
päivää kestävien syys- ja kevätko-
kouspäivien yhteydestä.

Helsingin liike- ja virkanaisten 
yhdistyksen hallitus lähettää ehdo-
tuksensa kyselytunnista heti näin 
vuoden alussa, jotta liiton hallitus 
ehtisi pohtia asiaa ja mahdollinen 
uudistus voitaisiin panna toimeen 
jo kevätliittokokouksessa. 

Helsingissä 4.1.2007

Kunnioittaen

Hilkka Kallio
puheenjohtaja
Helsingin liike- ja virkanaisten 
yhdistys – Yrkeskvinnors förening i 
Helsingfors ry

SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN 
LIITTO RY:N HALLITUKSELLE
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Liiton varsinaisia kokouksia ovat ke-
vät- ja syyskokous. Päätösvaltaa ko-
kouksissa käyttävät jäsenyhdistysten 
jäsenmääränsä perusteella valitsemat 
viralliset edustajat. Jokaisella jäsenellä 
on oikeus osallistua liiton kokouksiin 
huomioitsijana. Kokousten yhteydessä 
järjestetään seminaareja ja vierailu-
ja.

Liitto tukee jäsentensä osallistu-
mista kansainvälisiin kokouksiin myön-
tämällä eri rahastoista tarkoitukseen 
varattuja apurahoja. Liitto tukee apu-
rahoin myös nuorten jäsenten toimin-
taa ja osallistumista liiton kokouksiin.

Tulevia tapahtumia 

2007
8.3. Kansainvälinen 
 Naistenpäivä
18.3 Eduskuntavaalit
19.3. Uusi liputuspäivä: 
 Minna Canthin liputuspäi-

vä
13.–14.4. Jäsenjärjestöjen neuvotte-

lupäivät Naisjärjestöjen   
Keskusliitto Turku

21.–22.4.  BPW Finland, 
 kevätkokouspäivät Vieru- 

mäen urheiluopisto
21.4.  Vuoden nainen julkistetaan 
10.–13.5. 4 th Young BPW Interna- 

tional Meeting “Preparing  
Young Leaders for the 21 
stCentury” Soul, Korea

13.–15.5.   Hansetag 2007   
 Lippstadt, Saksa

13.–14.10.  BPW Finland, syyskokous-
  päivät Kotka
19.–21.10.  5 th BPW European   

 President´s Meeting 
  Valencia, Espanja 

2008
kevät  BPW Finland liiton kevät- 

 kokouspäivät Tukholma
24.–28.10.  26 th BPW International  

 Congress Merida, Meksiko
2011
Kesäkuu  27 th BPW Internalional  
  Congress Helsinki

LIITON TAPAHTUMAT
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Helsingin liike- ja virkanaiset – 
Yrkeskvinnors förening i Helsingin-
fors ry täytti 75 vuotta viime vuonna. 
Yhdistys on vanhin BPW Finlandin 
jäsenyhdistyksistä – itse asiassa 
koko liiton alku, sillä liiton toiminta 
eriytettiin Helsingin yhdistyksen toi-
minnasta vasta 15 vuotta yhdistyksen 
perustamisen jälkeen. BPW Helsingin 
juhlaillalliset järjestettiin Taidehallin 
Klubilla 27.9.2006.

Tervetulopuheessaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Hilkka Kallio siteerasi 
perustajiin kuulunutta filosofian mais-
teri, toimittaja Cecilia Hasselströmiä 
perustamisvuodelta 1931. Valveu-
tuneet naiset toivat jo tuolloin esille 
naisten asemaan yhteiskunnassa ja 
työelämässä liittyviä asioita, kuten 
palkkausta ja ylennyksiä, sekä kehot-
tivat naisia ottamaan oppia miehistä ja 
omaksumaan erityisesti miesten yhteis-
vastuuntunnetta. Painavia sanoja, 
joiden voidaan sanoa olevan edelleen 
ajankohtaisia.  

“Suurempi annos yksimielisyyttä ei 

Helsingin yhdistys täytti 75 vuotta

haittaisi meitä. Edelleen tarvitsisimme 
heidän (yhdysvaltalaisten naisten) lu-
jaa luottamusta tulevaisuuteen. Kun 
heillä on vastoinkäymisiä, eivät he 
kulje pää painuksissa. He päättelevät 
näin: minun tilaisuuteni ei ole tänään, 
mutta ehkä huomenna, ja ehkäpä 
vastoinkäyminen todellisuudessa 
on onnekseni. Saan ehkä nyt koke-
muksen, joka kohottaa ja vahvistaa 
minua.” Näillä Cecilian sanoilla Hilkka 
Kallio muistutti yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksesta,  joka toteutuu vain 
jäsenten kautta.

Ruotsin kansallisen liiton, Yrkes-
kvinnors Riksförbundin, hallituksen 
jäsen Monica Bengtsson toi onnittelut 
ja tervehdyksen Ruotsista. Hän korosti, 
että me suomalaiset olemme olleet 
esimerkkejä ruotsalaisille toiminnan 
kehittämisessä ja monipuolistamises-
sa. Illan ohjelmasta vastasivat laulu-
yhtye Kuumat Altot ja näyttelijä Seela 
Sella.

Mervi Tepponen 

Helsingin 75-vuotias-
ta yhdistystä juhlivat 
syyskuussa mm. (vas.) 
Marja Salo, Merja Kerbs, 
Anu Hakala, Pirjo Pimiä, 
Maija-Liisa Kotiranta, 
Silja Ahlsved ja Sinikka 
Wento.

KENTÄLTÄ KUULUU
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Kouvolan Liike- ja Virkanai-
set ry vietti 60-vuotisjuhlaa 
10.10.2006 Kouvolan seura-
kuntakeskuksen Maria-salissa

Lämminhenkisessä juhlassa kuultiin 
mm. yhdistyksen historiikki kunnia-
puheenjohtaja Sirkka Ahlrothin esittä-
mänä, Pohjois-Kymen musiikkiopiston 

Pj Eeva-Kaarina Nissilä ja vpj Irmeli 
Saarinen-Möller vastaanottavat juh-
lavieraita (vasemmalta) Hely Toi-
vainen, Sinikka Laukas, Tuula Silén, 
Anneli Ranta, Sirkka Ahlroth, Hilkka 
Pennanen ja Sirkka-Liisa Sommar-
berg.

soittajien esittämää musiikkia ja Eija 
Pulsan lausuntaa.

Liiton tervehdyksen toi liittohal-
lituksen jäsen Aulikki Häkkinen ja 
juhlapuhujana oli professori Inkeri 
Vehmas-Lehto.

Ansiomerkein huomioitiin Eeva-
Kaarina Nissilä, Tuula Silen ja Virve 
Väyrynen.

Mikkelin liike- ja virkanaiset viet-
tävät 60-vuotisjuhliaan lauantai-
na 24.3.2007.
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Tasavallan Presidentti on myöntänyt 
seuraavia kunniamerkkejä:

Suomen Leijonan ansioristi
Marita Kailovaara
Helsingin liike- ja virkanaiset

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan I luokan ansiomitalin kultaristein
Kirsi Känkänen
Porin liike- ja virkanaiset

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki 
Paula Ylöstalo-Kuronen
Vantaan liike- ja virkanaiset

Suomen Leijonan ansioristi 
Carita Harmanen
Vantaan liike- ja virkanaiset

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein 
Aila Kyröläinen
Vantaan liike- ja virkanaiset 

POIS NUKKUNEITA

Pirjo Sonninen    
Helsinki (Helsinki II)

Kristiina Tyni-Häyhä 
Järvenpään liike- ja virkanaiset ry

Kristiina liittyi Järvenpään liike- ja 
virkanaisiin v. 1986, toimien erilaisis-
sa luottamustehtävissä mm. stipen-
dirahastoa hoitavan toimikunnan jä-
senenä sekä useiden vuosikokousten 
puheenjohtajana vuosien varrella. 
Hänen ansiostaan mm. yhdistyksem-
me säännöt olivat asianmukaisesti 
tarkastettuja ennen niiden virallista 
vahvistamista muutosten yhteydessä. 
Lisäksi Kristiina piti meille useita jäse-
niltoja liittyen perhelainsäädäntöön ja 
avusti monesti jäseniämme erilaisissa 
asianajotehtävissä. Kristiinan muis-
tamme rauhallisena, lämpimänä ja 
hyvin asioihin perehtyvänä henkilönä.  
Kristiina nukkui pois vaikean sairauden 
uuvuttamana 5.9.2006. Häntä jäivät 
kaipaamaan aviopuoliso ja lapset.

HUOMIOITUJA

Pitkäaikainen Lpr:n liike-ja virkanaiset 
ry:n jäsen Marja Metsävuori täytti 
50 vuotta, kuten myös hänen yri-
tyksensä Saviruukku.

Isänsä perustaman Saviruukku sa-
vipajan yrittäjänä hän on toiminut 29 
vuotta, joten ansioistaan hän sai Suo-
men Yrittäjien myöntämän kultaisen 
ansioristin. Kesäisessä puutarhassa 
olivat ansioristiä luovuttamassa ku-
vassa vasemmalta; Rauni Pötry, Pirjo 
Kuukka,  itse “juhlakalu” Marja ja Tert-
tu Halonen. 

Ja meillä tytöillä oli niin hauskaa 
keskenämme!

Terveisin, Lappeenrannan liike- ja  
virkanaiset ry
Pirjo Kuukka, puheenjohtaja
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Marja Tiura
Kansanedustaja
 
Kuulun Tampereen liike- ja virkanaisiin, 
ja olen Kokoomuksen vaaliehdokkaana 
Pirkanmaan vaalipiiristä. Uskon, että 
tulevaisuutemme perustuu työn ja 
yrittäjyyden arvostukseen, ja yhteis-
kuntaan, jossa koulutusta arvostetaan 
ja hyvinvointipalvelut on turvattu kai-
kille. Kannan huolta naisten asemasta 
työmarkkinoilla, ja erityisesti naisval-
taisten alojen tilannetta koskien mm. 
samanpalkkaisuutta ja pätkätöitä. 
Kahdeksan vuotta kansanedustajana 
on opettanut minulle päätöksenteon 
mekanismit ja vaikuttamisen väylät. 
Olen käytettävissänne yhteisten asioi-
demme hoitamiseen jatkossakin. Intoa 
ja paloa riittää edelleen!

Raija Vahasalo, Uusimaa, Helsingin 
liike- ja virkanaisten yhdistys, Kokoo-
mus.

Olen Kirsi Tuomala-Pasanen Kotkan 
liike -ja virkanaisten varapuheenjohta-
ja. Olen ensi kevään eduskuntavaali-
ehdokas Kymen vaalipiiristä. Puolueeni 
on Suomen keskusta.

Rakel Hiltunen, Helsinki, Helsingin  
Virka- ja liikenaisten yhdistys, Suomen
sosialidemokraattinen puolue.

EDUSKUNTAAN

Tilausravintola Ketunleipä 
&

 Yli-Kaitalan lomamökit
 
• Kokoukset, virkistyspäivät, tyky-päivät ym.
• Synttärit, häät  ym. perhejuhlat,
•  Korkeatasoiset lomamökit ja hyvin varustetut 

huoneet
• Mönkijäsafarit
• Kalastusretket
•  Tilaussauna Kettu ja 14 hengen 

kuumakylpyallas 

Tervetuloa!

puh. 3265504, 0500-750612, 050-386 37 37
info@yli-kaitala.com, www.yli-kaitala.com
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18.11.06–22.4.07 Piiasta päät-
täjäksi naisten äänioikeus 100 
vuotta. Näyttely Vapriikki, Veturi-
aukio 4, Tampere

Vuoden Veera on oppinut 
maailman parhailta

Lappeenrannan liike- ja virkanaiset 
ovat valinneet Vuoden Veeraksi kam-
paamoyrittäjä Elisabeth Pönnin.

Veeraksi on valittu vuodesta 2000 
lähtien liike-elämässä kunnostautunut 
nainen.Valinta tehdään joka toinen 
vuosi.

Pönni on pitkään Lappeenrannassa 
toiminut aktiivinen liikenainen, joka 
edustaa oman alansa huippuja. HS-
Salongin omistava Pönni tunnetaan 
räväkkänä ja aikaansaavana yrittäjä-
nä.Hän on perustanut oman liikkeen 
vuonna 1969.Pönni on kouluttanut 
oman työnsä ohella 47 kampaajaa.
Heistä 35 pyörittää nyt omaa liikettä.

Pönni on hankkinut lisäkoulutusta 
alan parhailta ympäri maailmaa.Parii-
sit, Lontoot ja Barselonat ovat tulleet 
tutuiksi.

–Tänä päivänä naiset seuraavat 
aikaa ja muotia.Ammattiin kuuluu, että 
pysyy ajan tasalla, Pönni kuvaa. 

Kuvassa vas. Vuoden Veera 2006, Elisabeth Pönni ja 
Vuoden Veera 2004, Anja Kosunen.
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Tampereen liike- ja 
virkanaiset 60 vuotta

Tampereen liike- ja virkanaiset vietti-
vät 60 vuotis juhliaan 27. lokakuuta 
tunnelmallisessa Finlaysonin Palatsis-
sa. Tällä kertaa otettiin myös miehet 
mukaan nauttimaan hyvästä ruoasta 
ja ohjelmasta. Yhdistyksen jäsenet 
kukittivat puheenjohtaja Liisa Flinck-
Vasaman, onnitellen näin liiton uutta 
puheenjohtajaa. Vilkas puheensorina 
sekoittui jazzin säveliin. Illan musiikis-
ta huolehtivat nuoret jazzmusikantit, 
Morphium Fonk, Tampereen Konser-
vatoriolta. Yhdistyksemme pitkäai-
kainen jäsen Maj-Lis Rissanen kertoi 
liike- ja virkanaisten alkutaipaleesta 
niin maailmalla kuin Suomessakin. 
Aikaisempi puheenjohtajamme Marja 
Koivisto lausui Lauri Viitaa.  

Liisa Flinck-Vasama

Koko perheen 
talvitapahtuma 

Talvinen helmikuun sunnuntai oli 
houkutellut Pyynikin urheilukentällä 
yli 200 ulkoilijaa. Musiikki sai ihmisiä 
luistelemaan. Liiga - Ilveksen pelaa-
jat ja ”Tiikeri” saivat lapset ja vähän 
vanhemmatkin tutustumaan luistelun 
saloihin. Oli erilaisia leikkejä, pelejä ja 
kilpailuja. Luistelun lomassa maistui 
makkara ja mehu sekä kahvi ja vasta-
leivottua pulla. Paikalla oli myös poni, 
jonka rattailla lasten oli kiva välillä 
matkata.  Tapahtuman järjestelyistä 
vastasivat Tampereen liike- ja virka-
naiset.  Tuotto lahjoitettiin Suomen 
Punaisen Ristin Tampereella ylläpitä-
mälle Nuorten turvatalolle.

Liisa Flinck-Vasama
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