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PÄÄKIRJOITUS

Mahdollisuus verkostoitua!
Uusi toimintaa täysi vuosi on käynnistynyt.  Talvi on ollut tavanomaista leudompi ja lumesta emme 
ole päässeet nauttimaan ainakaan täällä eteläisessä Suomessa. Hiihto ja luistelu ovat onnistuneet 
vain satunnaisesta.

Liiton kevätkokous pidetään tänä vuonna Tukholmassa.  Ruotsinsuomalaiset liike- ja virkanaiset 
ovat kutsuneet meidät tutustumaan sikäläisiin liike- ja virkanaisiin sekä heidän toimintaansa.  Ke-
vätkokouksen yhteydessä julkistamme taas Vuoden naisen.  Tänä vuonna kyseessä on tiedenainen.  
Toivottavasti tapaamme keväisessä Tukholmassa.

Huhtikuun alussa Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää Naisten Laiva VI tapahtuman. Nyt matka 
suuntautuu Tallinnaan ja päivien teemana on ”Tähtihetkiä Tallinnassa”.  Tapahtuma antaa hyvän 
mahdollisuuden tutustua naisiin eri aloita.

Toukokuussa Young BPW Europe jäsenet kokoontuvat Istanbulissa.  Turkin nuoret jäsenet ovat 
järjestäneet mielenkiintoisen viikonlopun muille nuorille.

Lokakuussa XXVI BPW Internationalin 
kongressi järjestetään Mexico Cityssä.

Alkaneen vuoden aikana meillä on mah-
dollisuus tutustua erilasiin maihin, niiden 
kulttuureihin ja naisiin eri puolilta maail-
maa.  Samalla teemme Suomea tunne-
tuksi maailmalla.

Terveiset Tampereelta

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja

”Parasta tulevaisuudessa
on se, että se saapuu
päivä kerrallaan.”



Lauantai 19.4.
 

09.40 Viking Mariella saapuu Tukholmaan

11.00 – 11.45 Valtakirjojen tarkastus

11.15 – 11.45 Vaalipiirien kokous

12.00 – 13.30 Kevätkokous

13.30 – 14.45 Lounas

14.45 – 15.30 Kevätkokous jatkuu

15.30 – 16.00 Vuoden naisen julkistaminen

16.00 – 17.30 Ohjelmallinen kokouskahvi 

 • kirkon esittely; Merja Aapro, kanttori 
 • ruotsinsuomalaisten historiaa; Anita Rundgren 
 • trubaduuri J.P. Asplund

19.00  Illallinen Café Opera, Kungsträdgården

 
 
Sunnuntai 20.4.

07.00 – 09.00 Aamiainen

09.30 – 10.00 Kynttiläseremonia

10.30 – 12.00 Almgrens sidenväveri ja kevätkokouksen päätössanat

12.30 – 14.00 Lounas, Myntkrogen

Kevätkokous Tukholmassa 
19.–20.4.2008

”Ruotsinsuomalaisten historiaa”

LIVYK 1 • 20084
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Osallistujan nimi 

Ammatti/tehtävänimike

Nuori jäsen (alle 35v.)     (   ) kyllä

Yhdistys

Katuosoite

Postinumero   paikkakunta

Puhelin matkapuhelin    työ/koti

Sähköposti     faksi 

Kevätkokouspäivien paikka on Tukholman suomalaisen kirkon tiloissa 
www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen/fi/ 

Lauantai 19.4.2008
 Osallistumismaksu  300 SEK, 31.3.2008 mennessä
 Osallistumismaksu  350 SEK, 1.4.2008 jälkeen
 Kokoustarjoilu  250 SEK, sisältää aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin
 Iltajuhla   420 SEK, Café Operassa

Sunnuntai 20.4.2008
 Lounas   150 SEK

Majoitus Gamla stanissa viiden tähden hotelli Reisenissa. http://www.firsthotels.com/reisen 
Huoneet varataan (viimeistään 19.3.2008) ja maksetaan itse.
Varaustunnus: BPW190408A
 
❏ 1550 SEK kahden hengen huone

❏ 1750 SEK kahden hengen huone superior, merinäköala

❏ 1350 SEK yhden hengen huone

 
Erityisruokavalio tai muu erityistoive:

 
Ilmoittautumiset kevätkokouspäiville:
Kyselyihin vastaa tiedottaja Tuija Meisaari-Polsalle osoitteessa info@rusuvilina.se 
Ilmoittautuminen Rusuvilinan kotisivujen olevalla kaavakkeella www.rusuvilina.se

 BPW Finland

Liiton kevätkokoukseen 19. – 20.4.2008

ILMOITTAUTUMINEN 
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Tehtävät vaihtuivat

Raija Pulkkinen Brita Pajari

Liiton syyskokouksessa valittiin taloudenhoitajaksi vuodeksi 2008 
hallituksen jäsen Raija Pulkkinen Mikkelistä.  Raija Pulkkiselta 
vapautuneelle paikalle hallitukseen valittiin Brita Pajari 
Joensuusta.
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Espoon, Helsingin ja Vantaan liike- ja virkanaiset jär-
jestivät perinteiseen tapaansa yhteisen Vuoden nainen 
– tilaisuuden. Helsingin Seurahuoneelle oli tammikui-
sena keskiviikkona kokoontunut kolmisenkymmentä 
yhdistysten jäsentä kuulemaan Vuoden naista, Pauliine 
Koskeloa.

Puheenvuoronsa aluksi korkeimman oikeuden pre-
sidentti Pauliine Koskelo kiitti valinnastaan. Hän kertoi 
myös, että nimitys on herättänyt runsasta huomiota ja 
että julkisuus on ollut erittäin myönteistä. Koskelo kertoi 
alustuksessaan lyhyesti korkeimman oikeuden synty-
historiasta ja keskittyi sitten siihen, millä tavalla kor-
kein oikeus toimii tällä hetkellä. Saimme hyvän kuvan 
esimerkiksi käsittelyyn otettavien juttujen valinnasta 

Vuoden nainen pääkaupunki-
seudun yhdistysten vieraana

Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Kallio toivottaa Vuoden naisen, Pauliine Koskelon tervetulleeksi.

sekä korkeimman oikeuden päätösten avoimuudesta 
perusteluineen. Pauliine Koskelo valotti korkeimman 
oikeuden presidentin tehtäviä. Hänen työhönsä kuuluu 
mm. osallistuminen juttujen käsittelyyn, yhteydenpito 
tuomareihin, syyttäjiin ja asianajajiin yhteisötasolla sekä 
kansainvälisten, lähinnä pohjoismaisten ja eurooppa-
laisten oikeusistuinten yhteistyö.

Vuoden naisen puheenvuoro herätti vilkasta kes-
kustelua. Liike- ja virkanaiset saivat valaistusta siihen, 
ovatko tuomiot vaikkapa insestitapauksissa liian lieviä, 
millaista henkilöstöä ja kuinka paljon korkeimpaan oi-
keuteen kuuluu tuomarien lisäksi. Pauliine Koskelo 

¬
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Liike- ja virkanaiset Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä olivat iloinen ja vastaanottavainen yleisö.

Kummiyhdistykset
Hallitus on kokouksessaan nimennyt yhdistyksille kummit.  Tarkoitus on, että pidätte yhteyttä puolin ja toisin.  
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydätte liiton nettisivuilta.

Liisa Flinck-Vasama Tampere
Irma Reponen Espoo, Karkkila
Ulla Kaarnavara Pori, Rauma, Turku
Raija Pulkkinen Jyväskylä, Mikkeli, Savonlinna
Sirpa Glad-Staf Hämeenlinna, Lahti, Vaasa
Pirjo Hopponen Anjalankoski, Iitti, Kouvola

Arja Hukkanen Joensuu, Oulu
Aulikki Häkkinen Kotka, Lappeenranta, 
 RuSuViLiNa
Eija Laurila Järvenpää, Riihimäki, Seinäjoki
Brita Pajari Helsinki, Vantaa
Pirjo Torvinen Iisalmi, Kajaani, Kuopio 

täsmensi valintaperusteluissakin siteerattuja sano-
jaan roolimallina olemisesta. Hän totesi, ettei hän pyri 
roolimalliksi, mutta korkeimman oikeuden presidentin 
asemaan liittyy väistämättä roolimallina oleminen. Sen 
tehtävän hän haluaa hoitaa mahdollisimman hyvin.

Illan päätteeksi nautimme salaattibuffetista. Kes-
kustelu Vuoden naisen kanssa jatkui vilkkaana. Välillä 

syvennyimme vakaviin oikeudellisiin kysymyksiin, kuten 
lasten hyväksikäyttöön, perheväkivaltaan tai lautamies-
järjestelmään liittyviin ongelmiin. Illan kuluessa Pauliine 
Koskelo tutustui myös enemmän meihin liike- ja virka-
naisiin niin järjestönä kuin yksityishenkilöinä.

Hilkka Kallio
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TOIMINTA LIIKENNEONNETTOMUUDESSA

HÄLYTÄ
Tee hätäilmoitus numeroon 112

PELASTA

Hätäsiirto

ARVIOI ENSIAVUN TARVE
Avaa hengitystiet ja tyrehdytä verenvuodot
- turvaa loukkaantuneen hengitys ja verenkierto
- estä tukehtuminen avaamalla hengitystiet
- tyrehdytä verenvuodot
- tue murtumat
- aseta loukkaantunut oireiden mukaiseen odotusasentoon ja pidä lämpimänä

VAROITA
Varoita muuta liikennettä (hätävilkut, varoituskolmio, heijastimet)
Pelasta hengenvaarassa oleva
Estä palovaara, sammuta virta autosta
Muista oma turvallisuutesi!

Lisätietoja ensiapukoulutuksesta 
saat Punaisen Ristin nettisivuilta.

www.punainenristi.fi

Teksti: Liisa Flinck-Vasama

Uskalla auttaa!
 

Liikenteessä liikkuu monia, joiden tiedot ensiavusta eivät ole ajan tasalla.  Oletko sinä 
yksi heistä? Uskallatko Sinä auttaa liikenneonnettomuudessa?

Ensiaputaidot, joita auttamisessa tarvitset, ovat yksinkertaiset ja kaikkien opittavissa. 
Oheiset ensiapuohjeet auttavat Sinua saaman kuvan siitä, mitä kaikkea liikenneon-
nettomuudessa tulee ottaa huomioon.
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Mikkelin liike- ja virkanaiset järjesti 6. päivänä lokakuuta 
2007 Syyskarkelot - hyväntekeväisyysillalliset Ravintola 
Kalevassa Mikkelissä. Hyvän ruoan lisäksi tarjolla oli 
Elisa Partin ja Mikkelin Tanssihullujen esittämää tans-
sillista ohjelmaa sekä arpajaiset. Tilaisuuden juonsi 
sanavalmis Jukka Pöntinen. 

Illalliskorttien ja arpajaisten tuotosta lahjoitimme 
1000,00 € Etelä-Savon sairaanhoitopiirin nuorisopsy-
kiatrian osastolle Lammenrantaan. Yhdistyksen hallitus 
kävi luovuttamassa lahjoituksen 26.11.2007 ja samalla 
tutustumassa Lammenrannan toimintaan. 

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

Hallituksen jäseniä vierailulla Lammenrannassa. Kuvassa ylärivissä vasemmalta Raija Pulkkinen, Lammenrannan osas-
tonhoitaja Tuula Salmela, Arja Leskinen, alarivissä Pirkko Lehkonen, puheenjohtaja Eija Peura, varapuheenjohtaja Kaija 
Voutilainen ja Lammenrannan sairaanhoitaja Päivi Vesanen.

Syyskarkeloilla kuntoutusta  
nuorille mielenterveyspotilaille
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Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Lahti toivotti Savon-
linnan Liike- ja virkanaisten puheenjohtajat, liike- ja 
virkasisaret ja yhdistyksen Vuoden Naiset – Rosinat 
- tervetulleiksi juhlimaan yhdistyksen 60 vuotta Sai-
maan rannalle, Panimoravintola Huvilan tiloihin sun-
nuntaina 18.11.2007.  Leppoisassa ja kodikkaassa 
juhlassa muisteltiin toimintaa ja toimijoita lähes yhdis-
tyksen syntysijoilla. Yhdistyksen entinen puheenjoh-
taja Kaija-Leena Mononen piti värikkään juhlapuheen, 
joka sitoi yhdistyksen nykyiset ja aikaisemmat jäsenet 
Savonlinnan talousalueen ja kaupungin kehitykseen. 
Tilaisuuden lopussa suoritimme kynttiläseremonian ja 
liityimme näin osaksi kansainvälisen BPW – liikkeen 
perinnettä.

Yhdistys jakaa vuosittain stipendin savonlinnalai-
sessa oppilaitoksessa menestyneelle naisopiskelijalle. 
Täten kannustamme nuoria naisia hankkimaan itselleen 
hyvän ammattitaidon ja pätevyyden työelämän vaatei-
siin. Ammattitaidon merkitys on yhä tärkeämpää tämän 
päivän maailmassa, kun kilpailu työpaikoista kiristyy. 
Stipendivarat kartutamme keväisin järjestettävillä muo-
tinäytöksillä. 

Verkostoituminen on avainsana yhdistyksessämme. 
Teemme yhteistyötä muiden paikallisten naisjärjestöjen 
kanssa jo perinteeksi tulleen kansainvälisen naisten-
päivänjuhlan järjestelyissä ja 2007 olimme mukana 
järjestämässä myös YK:n rauhanpäivää.  Yhdistyksellä 
on oma merkittävä roolinsa naistenpäiväjuhlassa, kos-
ka Rosina julkistetaan ja kukitetaan juhlassa. Suomen 
Liike- ja virkanaisten liitto valitsee vuosittain Vuoden 
Naisen, Savonlinnan liike- ja virkanaiset valitsevat Vuo-
den Rosinan. Näin on tapahtunut jo vuodesta 1990. 
Tähän mennessä Rosinan arvonimellä on tunnustusta 
saanut 15 savonlinnalaista naista.

Anne Lahti totesi, että yhdistyksemme jäsenten kes-
ki-ikä lähentelee yhdistyksemme ikää, mikä ei ole suin-
kaan suositeltavaa. Kaipaamme nuoria jäseniä, tosin 
sanoen uutta verta joukkoomme. Meillä ”kuusikymppi-
sillä” on haastetta kerrakseen löytääksemme täyden-
nystä joukkoomme ja saadaksemme uusia tuulia.

Ulla Ritola-Pesonen

Savonlinnan 
liike- ja virkanaiset 60 vuotta

Ilmoita omassa jäsenlehdessä 

LIVYKISSÄ!

Tyttöjen Talo
Tyttöjen talojen perustehtävänä on tukea nuor-
ten naisten (10 – 28 v.) kasvua sekä identiteettiä 
auttamaan heitä kasvamaan itsensä näköisiksi 
naisiksi yhteisöllisyyttä arvostavassa ja naistie-
toisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on rohkaista 
tyttöjä ja nuoria naisia oman itsen kuuntele-
miseen, itsensä ja toisen kuuntelemiseen, toi-
mia turvallisena ja tyttöydestä kiinnostuneena 
myönteisenä omana kohtauspaikkana. Työ on 
tyttölähtöistä sosiaalista nuorisotyötä, jonka 
päärahoittajana on Raha-automaattiyhdistys. 
Kaikki Tyttöjen talot ovat paikallisten setlement-
tien ylläpitämiä.  Tyttöjen taloja on Helsingissä, 
Oulussa, Tampereella ja Turussa.
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Aurinkoinen helmikuun sunnuntai houkutteli väkeä Pyynikin 
urheilukentälle.  Yöllä satanut lumi ja parin asteen pakkanen 
antoivat tapahtumalle sopivat puitteet.  Musiikki sai niin pienet 
kuin isotkin luistelemaan jäälle.  Tapparan nuoret muodos-
telmaluistelijat esiintyivät tilaisuudessa.  Kentälle oli uskal-
tautunut myös SIILI lasten iloksi.  Vastaleivottu pulla ja kahvi 
tekivät kauppansa, 
samoin grillimakkara 
maistui.  Tapahtuman 
järjestelyistä vastasi-
vat Tampereen liike- 
ja virkanaiset.  Tuotto 
lahjoitettiin Tampe-
reella toimivalle Tyttö-
jen talolle. 

Liisa  
Flinck-Vasama

Talvitapahtuma Tampereella

Makkaranpaistajat Outi Hanhijärvi ja Taina Vesanen.

Yksi tapahtuman puuhanaisista Reeta 
Ahonen.
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Tarkasteltaessa vuoden 2007 toimintasuunnitelman 
toteutumista voidaan todeta toiminnan noudattaneen 
toimintasuunnitelmaa. Liiton kannanotto oli liiton toi-
minnan tarkoituksen mukainen ”tarkoitus on edelleen 
parantaa naisten asemaa työelämässä, koulutukses-
sa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa”. Liitto ja 
jäsenyhdistykset ovat toimineet yhteistyössä muiden 
naisjärjestöjen kanssa. Jäsenillä on ollut mahdollisuus 
kasvattaa yhteistyöverkostoa liiton kevät- ja syysko-
kouspäivillä.  Nuorilla oli oma tapaaminen syksyllä ja 
yhdistysten puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet tapa-
sivat syyskuun lopulla. Jäsenemme ovat osallistuneet 
eri naisjärjestöjen tilaisuuksiin.

Young BPW tapaaminen Helsingissä  
21. – 22.9.2007
Nuoret liike- ja virkanaiset viettivät viikonlopun Hel-
singissä syyskuussa. Paikalle oli saapunut nuoria 
liike- ja virkanaisia eri puolilta Suomea.  Kaikki olivat 
yhtä mieltä siitä, että nuoret kaipaavat omaa toimintaa 
sekä virallisten kokousten yhteydessä että muulloinkin. 
Myös nuorten oma hyväntekeväisyys projekti halutaan 
laittaa alulle. Erilaiset messut yms. tapahtumat koettiin 
hyväksi tavaksi saada liike- ja virkanaisia esille.

Puheenjohtajapäivä 29.9.2007
”Positiivinen asenne on kivijalka, jonka päälle 
jokainen arvokas rakennus on rakennettu.”
Syyskuisena lauantaipäivänä neljätoista liike- ja vir-
kanaista kokoontui Vantaalle Sanomalan tiloihin kes-
kustelemaan liike- ja virkanaisten tulevaisuudesta.  
Pienryhmissä mietittiin erilaisia kehittämiskohteita ja 
toimenpide-ehdotuksia.  Irma Reponen 
ohjasi päivän kulkua ammattitaidolla.   

Jäsenyydet muissa järjestöissä
Suomen liike- ja virkanaisten liitto on 
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n, Suo-
men UNIFEM ry:n ja Suomen Pakolais-
apu ry:n jäsen. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton neuvotte-
lupäivät olivat Turussa 13. – 14.4.2007. 
Päivät alkoivat Naisjärjestöjen keskus-
liiton kevätkokouksella. Liittoamme 
edustajina toimivat puheenjohtaja Liisa 
Flinck-Vasama ja sihteeri Ulla Kaarna-
vaara.

Liiton kevätkokous
Kevätkokous pidettiin Suomen liikun-

taopistolla, Vierumäellä 21.4.2007.  Kokouspäiville 
osallistui kaikkiaan 93 jäsentä.  Kevätkokouspäivien 
ohjelma oli liikuntapainotteinen. Osanottajilla oli mah-
dollisuus tutustua eri liikuntamuotoihin päivien aikana, 
lauantai-iltana oli mahdollisuus saunoa ja sunnuntain 
luennon aiheena oli ”Liikunnalla terveyttä?”. Luennoit-
sijana oli liikuntatieteiden tohtori, dosentti, Taija Juu-
tinen Jyväskylän yliopistosta.  Iltajuhlassa viihdyttivät 
Iitin Tiltut ohjelmallaan ”Leidit lavalla”.

Liiton syyskokous
Syyskokous pidettiin Kotkan Höyrypanimolla 13.10. 
2007.  Kokouspäiville osallistui kaikkiaan 86 jäsentä.

Kokouspäivät sujuivat merellisissä tunnelmissa.  Ko-
kousväelle kerrottiin Kotkan sataman toiminnasta en-
nen ja nyt. Sunnuntain aamukävely tehtiin meren ran-
nalle, tutustumiskohteina olivat ortodoksinen kirkko, 
Sapokan puisto ja Maretarium. Syyskokouspäivien yh-
teydessä Kotkan yhdistys juhli 60 toimintavuottaan.

Vuoden 2007 kannanotto

Naisjohtajuus kunniaan
Suomen liike- ja virkanaisten liiton, BPW Finlandin 
mielestä naisilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet 
johtajuuteen kuin miehilläkin. 

Teksti: Liisa Flinck-Vasama

Katsaus vuoteen 2007

≈ Vierumäen kevätkokouspäivien ohjelma oli liikuntapai-
notteinen.
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YOUNG BPW EUROPE

VIIKONLOPPU ISTANBULISSA  
16. – 18.5.2008

Lähde Turkin historiallisen kauniiseen Istanbuliin tapaamaan paikallisia Young BPW jäseniä.  
Samalla pääset tutustumaan Istanbulin nähtävyyksiin mm. Sinisen moskeijaan, Hippodromeen 
aukioon jne.
Hintaan 375 euroa sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa, kaksi aamiaista, lounas ja illallinen.

Liitto myöntää nuorille jäsenille apurahoja.

Lisätietoja: Reeta Ahonen
 reeta.ahonen@elisanet.fi 
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■ TAPAHTUMAKALENTERI

Vuosi 2008

8.3.     Kansainvälinen Naistenpäivä

5. – 6.4.        Naisten Laiva Tallinnaan

19. – 20.4. BPW Finland liiton 
 kevätkokouspäivät, Tukholma

16. –18.5. Young BPW Europe 
 tapaaminen,  Istanbul

11. – 12.10.    BPW Finland liiton 
 syyskokouspäivät,  Joensuu

24. – 28.10.  26 th BPW International 
 Congress Meksiko

Vuosi 2011

16. – 21.6. 27 th BPW International 
 Congress Helsinki

■ TULEVIA    
 TAPAHTUMIA

Olkalaukku
Liiton uusin myynti-
tuote on A4-kokoa 
oleville papereille 
sopiva olkalaukku.  
Värit ovat luonnon-
valkoinen, turkoosi 
ja punainen.  Laukun 
hinta on 30 euroa.

Huivi
Huivin (Marja Kurki) 
koko on 45 x 150 
cm. Huivi sopii niin 
omaan käyttöön kuin 
lahjaksikin.  Huivin 
hinta on 30 euroa.

■ JÄSENTUOTTEET

Naisten Laiva VI Tallinnaan 
5. – 6.4.2008

”Tähtihetkiä Tallinnassa”

Naisten Laivalle on kevääksi 2008 suun-
niteltu ihana hyvinvointi- ja rentoutusvii-
konloppu.
Uutuutena tulee olemaan pikalaivan käyttö 
sekä yöpyminen Tallinnassa kokonaisuu-
dessaan laivalaisten käytössä oleva Tallink 
City hotellissa sekä seminaarit samassa 
hotellissa.

Lähtö Helsingin Länsiterminaalista lau-
antaina 5.4. klo 10.30, paluu sunnuntaina 
6.4. klo 16.00. 

Lisätietoja www.naistenlaiva.fi 

Huomioituja
Arja Lankinen
on itsenäisyyspäivänä saanut Suomen leijonan 
ritarimerkin.  Rekisteripäällikkö Arja Lankinen 
on Hämeenlinnan liike- ja virkanaisten jäsen, 
hän toimii yhdistyksen sihteerinä.
 
Sirkka Tikkanen
on itsenäisyyspäivänä saanut Suomen Valkoi-
senruusun 1. luokan mitalin kultaristein sekä 
Rintamamiesliiton mitalin. Sirkka Tikkanen on 
Vantaan liike- ja virkanaisten kunniajäsen.
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Suomen liike- ja virkanaisten liitto 
– Finlands yrkeskvinnor förbund ry

Tervetuloa mukaan verkostoomme!

● Olemme satojen eri-ikäisten naisten vahva verkosto, 
 jolla on kymmeniä paikallisyhdistyksiä ympäri maata.
● Olemme puolueisiin sitoutumaton järjestö, jolla on pitkät perinteet, 
 mutta joka elää tässä ajassa.
● Meille on tärkeätä edelleen parantaa naisten asemaa työelämässä, 
 koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
● Tule mukaan yhteistyöhön, vaikuta ja osallistu naisten elämää koskettaviin 
 kannanottoihin ja päätöksiin – ja tule pitämään myös hauskaa!

Mitä BPW Finland tarjoaa Sinulle!

Omassa yhdistyksessäsi tapaat erilaisissa ammateissa toimivia naisia ja pääset vieraile-
maan mitä mielenkiintoisimpiin tutustumiskohteisiin.  Yhdistykset järjestävät myös koulu-
tustilaisuuksia ja mukavaa yhdessäoloa.  Pääset vaihtamaan mielipiteitä ja muovaamaan 
yhdistyksen ja liiton kannanottoja moniin naisten elämään liittyviin kysymyksiin.  Voit toimia 
elämäntilanteesi mukaan välillä aktiivisemmin, välillä ottaa rennommin.
Jos muutat paikkakuntaa, voit halutessasi siirtyä kätevästi uuteen, lähimpään paikallis-
yhdistykseen.

Kotimaassa ja maailmalla 

Kotimaassa paikallisyhdistysten jäsenet tapaavat liiton kokouksissa, joita yhdistykset jär-
jestävät eri puolilla maata.  Liitto ja paikallisyhdistykset tekevät monimuotoista yhteistyötä 
muiden naisjärjestöjen kanssa.  Olemme myös maailmanlaajuisesti vahva verkosto.  BPW 
International (Business and Professional Women) toimii kansainvälisillä foorumeilla, mm. 
YK:ssa.  Suomalaiset ovat olleet pitkään mukana sekä eurooppalaisessa että kansainvä-
lisessä yhteistyössä.  Kansainvälisiä kongresseja järjestetään eri puolilla maailmaa. Kun 
olet mukana, saat kansainvälisen tuttavaverkoston!

Joka vuosi Vuoden nainen

Liitto valitsee vuosittain Vuoden naisen yhdistysten esittämistä ehdokkaista.  Nimitys 
annetaan naiselle, joka on erityisen merkittävällä tavalla ansioitunut joko tieteen parissa, 
virkauralla, liike-elämässä tai yhteiskunnallisena vaikuttajana.  Näin tuodaan esille naisten 
näkemystä, ammattitaitoa ja pätevyyttä yhteiskunnan kehittämisessä.

Lisätietoja liiton verkkosivulta     www.bpw-finland.fi 

VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA 
– ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

 BPW Finland


