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kanaiset ympäri Suomea tervetulleeksi Kuopioon.

tAVoitA VAikuttAjANAisEt,
iLMoitA LiVYkissä!

iLMoituskoot jA -HiNNAt, ALV 0%

 MV  4-väri 
Koko aukeama  342 x 250
 400 500
Koko sivu 171 x 250
 300 400
Takakansi 171 x 220
 400 500
1/2 s. vaaka 146 x 108
 200 300
1/2 s. pysty 71 x 220
 200 300
1/4 s. pysty 71 x 108
 150 200
Kannatusilmoitus
1/12 s. vaaka   71 x 25 50 -

AiNEistoPäiVät 2010

1002 ma 3.5.

1003 ma 16.8.

1004 ma 8.11.
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Pääkirjoitus

Yhteistyössä on voimaa
Uusi vuosi on alkanut. Tämäkin vuosi tuo tullessaan monet uudet haasteet.  Meillä on lunta ja pakkasta, ihan 
oikean talvi täällä Suomessa.  Voimme nauttia lumisista maisemista. Maailmalta olemme saaneet ikäviä uutisia.  
Haitin maanjäristys järkytti koko maailmaa.  Toivottavasti olette löytäneet oman tapanne auttaa niitä, jotka juuri 
nyt tarvitsevat apuamme.

Helmikuun kolmannesta sunnuntaista alkava viikko on perinteisesti ollut eri maiden liike- ja virkanaisten 
kansainvälinen viikko. Kansainvälisestä viikosta meitä muistuttaa kynttiläseremonia, jota edelleen vietetään 
eri maiden liike- ja virkanaisten tilaisuuksissa, näin muistamme eri maiden liike- ja virkanaisia ja toimintaamme 
samojen päämäärien hyväksi.

Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehittämispäivä pidetään helmikuussa Mikkelissä.  Aiheena ovat mm. liittom-
me uudet kotisivut ja Equal Pay Day 10.3.2010 Suomessa. Tasa-arvolaki on ollut voimassa Suomessa runsaan 
20 vuotta.  Lain tarkoituksena on ”estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvio sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.  EU-maissa naisen euro 
on edelleen keskimäärin 83 senttiä.  Ei liene yllättävää, että liittomme on nostanut asian esille Equal Pay Day 
-kampanjalla ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Liittomme kevätkokouspäivät ovat Kuopiossa 17. – 18.4.2010.  Kokouspaikkana on Sokos Hotel Puijonsarvi.  
Virallisen kokouksen lisäksi voimme tutustua liike- ja virkanaisiin eri puolilta Suomea.  Kansainvälisen liiton 
presidentti Liz Benham ja Erna Naegeli, Sveitsistä, ovat myös tulossa paikalle.  

Tämän vuoden aikana meidän tulee tehdä hyvää pohjatyötä kansainvälistä kongressia varten. Toivottavasti 
saamme aikaiseksi maailman liike- ja virkanaisille mielenkiintoisen tapahtuman. Olen saanut jo viestejä eri puolilta 

maailmaa naisilta, joita Suomi kiinnostaa.  Ruotsin ja 
Eestin liittojen puheenjohtajat ovat luvanneet meille 
apuaan.

RuSuViLiNan puuhanaiset ovat suunnittelemas-
sa matkaa Tallinnaan toukokuussa ja ovat pyytäneet 
myös meitä mukaan.  Matkan aikana tutustuisimme 
myös Eestin liike- ja virkanaisiin. 

Tampereen yhdistyksen jäsen Helkky Lahti jätti ai-
koinaan omaisuutensa liitolle käytettäväksi kansain-
väliseen toimintaan. Helkky Lahti jätti meille haasteen.  
Hän antoi meille mahdollisuuden luoda yhteistyöver-
kostoa ympäri maailmaa. Seuraava kansainvälinen 
kokous on Suomessa ensi vuonna.  Nyt riippuu meistä 
itsestämme, miten teemme Suomea tunnetuksi maa-
ilmalla.

Vastatkaamme kaikki yhdessä edessä oleviin mo-
niin haasteisiin.

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja
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Kuopio on nykyaikainen, kehittyvä Itä-Suomen elinkei-
noelämän keskus - osaamisen, tieteen ja teknologian 
kaupunki. 

Kaupungin perusti kuningas Kustaa III v. 1775. Sai-
maan kanavan ja Savon-radan avautuminen 1860-lu-
vulla vauhditti Kuopion kehitystä merkittävästi. Hyvät 
liikenneyhteydet muuttivat Kuopion vilkkaaksi kauppa- 
ja kulttuurikaupungiksi.  

Nykyaikainen, kehittyvä Kuopio ei kuitenkaan unohda 
juuriaan - aito, myönteinen savolaisuus on arvossaan 
tänäkin päivänä. Kuopion tori on kuuluisa Puijon tornin 
ohella jo vuosikymmenien ajalta. Entinen torimmehan 
- nykyisin Snellmanin puisto - sijaitsi kevätkokouksen 
osanottajien käyttämän hotellin vieressä.  Ainutlaatui-
nen luonto ja viihtyisä, palvelutasoltaan erinomainen 
elinympäristö tekevät Kuopiosta myös houkuttelevan 
asumispaikan - elämänlaadun kaupungin. 

Kuopio on perinteisesti tasa-arvoinen kaupunki. 
Meillä on vaikuttanut 1800-luvulla Minna Canth: kir-
jailija, lehtinainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja, uusien 
kansainvälisten aatteiden ja kulttuurivirtausten välittäjä, 
seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja ja liikenainen. 
Myös kuopiolaissyntyinen Maria Jotuni käsitteli kirjoi-
tuksissaan ihmistä - erityisesti naisia ja naisten asemaa 
- sekä yhteiskunnallisia epäkohtia.

Naisten vaikutus näkyy Kuopiossa edelleen vahvasti: 
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat 
ovat naisia. Naiset toimivat näkyvästi myös yrityksissä, 
yliopistossa ja teknologia-alalla.   

Kevätkokousohjelmamme näette ohjelmasivulta. 
Pääasiana ovat kevätkokous, Vuoden naisen julkista-
minen, saaristokaupunkikiertoajelu (onhan Kuopiossa 
ensi kesänä Asuntomessut) ja lopuksi sunnuntaina 
kansainvälisen liittomme presidentin Liz Benhamin ”Big 
Presentation”.  Kaikki ohjelma - kokous, iltaohjelma 
ja kynttiläseremonia - tapahtuu hotellin eri tiloissa. 
Kaupungin tarjoama juhlavastaanotto on kauniissa, 
perinteikkäässä kaupungintalossamme aivan torin vie-
rellä - keskellä kaupunkia, vain neljän korttelin päässä 
hotellilta.

Edellisenä iltana Kuopioon saapuvilla on mahdol-
lisuus mennä teatteriin. Perjantaina 16.4. klo 19.00 
teatterissa on suuren suosion saanut musiikkinäytelmä 
Rakkaat Rissaset. Liput 25€ (norm. 31€). Tarjoushintai-
sen lipun voi varata ja lunastaa teatterin lippukassalta 
tunnuksella LIVYK. Puh. 0600 061616. Tarjous on voi-
massa niin pitkään kuin paikkoja riittää. Musiikkikes-
kuksen Jazz-klubilla klo 21.00 on Jaakko Heinonen 
Band. Liput 10/7 €. Myynti konsertti-iltana Jazzklubin 
ovelta, ei ennakkomyyntiä.

Perinteisiin tapoihin kuuluu vie-
dä kalakukko kotiin Kuopiosta. 
Varauksen voi tehdä ilmoittautu-
mis-lomakkeella/ahven- vai muik-
kukukko. 

Tervetuloa viihtymään Kuopioon 
- nautitaan toistemme seurasta 
ja tuodaan uusia virikkeitä toi-
mintaamme!

Kuopion liike- ja virkanaiset  
Pirjo Haapalainen, puh.joht. 

Arja Puukko, sihteeri

tervetuloa kuopioon!

∆  Vas. Pirjo Haapalainen 
ja Arja Puukko.
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Kuopio on saanut kunnian toimia vuoden 2010 
valtakunnallisten liike- ja virkanaisten kevätko-
kouskaupunkina. Liike- ja virkanaiset eri puo-
lilta Suomea kokoontuvat Kuopioon huhtikuun 
17. päivänä.

Monien yllätykseksi Kuopio on nykyisin vä-
kiluvultaan yksi Pohjois-Euroopan suurimpia 
sisämaakaupunkeja: väkilukumme on nykyisin 
noin 92 500 ja luku nousee ensi vuodenvaihteen 
kuntaliitoksella yli 96 000:een.  Kaupunkimme 
väkiluku ja työpaikkojen määrä kasvavat koko 
ajan tasaisen hyvää vauhtia. Samoin kuopio-
laisten koulutus- ja osaamistaso nousee koko 
ajan. Kuopiosta on tullut monelta osin vilkas ja 
kansainvälinen alueemme yli 120 000 ihmisen 
kasvukeskus, alueemme ja koko Itä-Suomen 
kehityksen suurin ja merkittävin veturi. 

Suomen liike- ja virkanaisten liitto on ak-
tiivinen ja vahvasti kansainvälistymiseen pa-
nostava yhdistys. Samalla tavoin Kuopiota 
voi hyvällä syyllä luonnehtia nopeasti kan-
sainvälistyväksi ja monikulttuuriseksi kaupun-
giksi. Yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitok-
set, kaupungin monet yhteisöt samoin kuin 
kaupunkiorganisaatio tekevät jo tällä hetkellä 
kansainvälistä yhteistyötä eri maiden kanssa enemmän kuin koskaan kaupunkimme historian 
aikana.

Kuopion kaupunki ja alue ovat pärjänneet taantuman läpi valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvin. 
Kaupungin talous, Kuopion alueen työpaikkojen kasvu, väestölisäys, rakentamisen jatkuminen 
vilkkaana – kaikki kehityksen mittarit olivat maamme suurten kaupunkien kärkipäässä. Suuri kiitos 
kuuluu poikkeuksellisen runsaslukuiselle ja monipuolisille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka 
ovat menestyneet taantuman aikanakin hyvin.

Kuopio on joka puolelta järvien ympäröimä kaupunki. Kaupunkimme ylpeys on ensi kesän asun-
tomessukaupunginosa Saaristokaupunki, jossa käy koko ajan vilkas asuintalojen uudisrakennus.  
Minulla on tässä yhteydessä hyvä tilaisuus ja ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi ensi kesän 
asuntomessuille. Messut ja niiden ”kaikkien aikojen kauneimmaksi” luonnehdittu ympäristö ovat 
herättäneet runsaasti ennakkokiinnostusta.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi Kuopion kevätkokoukseen. Kuopiossa on helppo viihtyä.

Petteri Paronen
Kuopion kaupunginjohtaja 

Tervetuloa kevätkokoukseen 
huhtikuiseen Kuopioon
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suomen liike- ja virkanaisten liiton 
kevätkokouspäivät kuopiossa 

17. – 18.4.2010

Kevätkokouspaikka: Sokos Hotel Puijonsarvi
Osoite: Minna Canthin katu 16
70100 Kuopio 
puh. (017) 192 2000, fax (017) 192 2001 
e-mail: sales.kuopio@sokoshotels.fi

Lauantai 17.4.2010

12.00 – 13.00  Lounas Fransmannissa
12.00 – 14.00  Ilmoittautuminen kokoustilassa Canth
13.00 – 14.00  Valtakirjojen tarkistus
13.15 – 14.00  Vaalipiirin kokous, kokoushuoneen viereinen kabinetti
14.00 – 17.00  Kevätkokous, kokouskahvit

Vuoden nainen 2010 julkistaminen

18.30 – 19.30  Vastaanotto Kuopion kaupungintalolla
20.00 – 22.00  Iltajuhla ravintola Puikkarissa

sunnuntai 18.4.2010

07.00 – 10.00 Aamiainen hotellissa
09.30 – 10.00 Kynttiläseremonia Samuel-kabinetissa
10.15 – 11.45 Kiertoajelu: Saaristokaupunki, Kuopio
12.00 – 13.30 Kansainvälisen liiton presidentin Liz Benhamin esitys 
                       kokoushuoneessa receptionin vieressä
13.45 – 15.00 Lounas Fransmannissa.

Kuopio 
on nykyaikainen, kehittyvä

Itä-Suomen elinkeinoelämän keskus
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osallistuminen lauantain 17.4.2010 tilaisuuksiin

❑ 35 € osallistumismaksu  18.3.2010 mennessä

❑ 40 € osallistumismaksu 19.3.2010 jälkeen

❑ 15 € lounas

❑ 5,50 € kokouskahvit

❑ ilmoittautuminen Kuopion kaupungin 
 vastaanotolle

❑ 25 € iltajuhla 

osallistuminen sunnuntaina 18.4.2010

❑ 15 € kiertoajelu ”Saaristokaupunki” ja Kuopio

❑ 15 € lounas

kalakukkotilaus

❑    20 € muikkukukko 

❑    22 € ahvenkukko 

Majoitus
Sokos Hotel Puijonsarvi
Minna Canthin katu 16
70100 Kuopio
puh. 017 192 2000, fax  017 192 2001
e-mail: sales.kuopio@sokoshotels.fi 

Varaustunnus
Kuopion liike- ja virkanaiset – BPW - Kuopio.
Huonehinta sisältää runsaan ja maittavan aamiaisen 
noutopöydästä.
Huoneet varataan suoraan hotellista. 
Majoituskiintiö voimassa 18.3.2010 saakka.

Majoitushinnat
 2 hh Standard - huoneessa  79 €/vrk
 2 hh Superior - huoneessa  99 €/vrk

osallistuminen
Osallistuminen kattaa kokousmateriaalit asiakirjoineen 
ja osallistumisen kevätkokoukseen. Ilmoittautumisen 
18.3.2010 jälkeen tehdyistä peruutuksista palautetaan 
osallistumismaksu vain lääkärintodistuksen perusteel-
la.

Maksut
Osallistumismaksut maksetaan 6.4.2010 mennessä 
Kuopion liike- ja virkanaisten tilille: 

Nordea 202718-174396.

Kirjoita maksulomakkeen viestintäkenttään nimesi ja 
erittele maksut lyhyesti.

ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset ilmoituslomakkeen mukaisesti 
eriteltynä sähköpostilla tai postitse osoitteeseen:
 
e-mail: arja.puukko@dnainternet.net 

Arja Puukko, Hirventie 13, 70400 Kuopio

iLMoittAutuMisLoMAkE

Osallistujan nimi

Ammatti/tehtävänimike

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Työ-, matka- tai kotipuhelin

Sähköposti

Erikoisruokavalio tai muu toive

Yhdistys

❑  Nuori jäsen (alle 35 v)

osallistujan tiedot 
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Kansainvälisyys on tärkeä osa naisjärjestöjen toimin-
taa, tiedonvälitystä, kampanjointia ja vaikuttamista 
globaalissa maailmassa. Naisjärjestöjen Keskusliiton 
kansainvälinen yhteistyö suuntautuu Euroopan unionin 
työhön, International Council of Womenin toimintaan 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen toimin-
taan. Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen työhön 
YK- järjestöissä tarjoaa vaikuttamisen naisille tärkeiden 
asioiden ajamisessa. Suomen Liike- ja virkanaisten liitto 
on osa kansainvälistä liike- ja virkanaisten yhteisöä. 
Aktiivisena toimijana se on kutsumassa maailman lii-
ke- ja virkanaisia 27. BPW International Congressiin 
Helsinkiin kesäkuussa 2011. Tämä jos mikä on osoitus 
monen tuhannen naisten halusta ja kyvystä toimia yh-
dessä. Naisjärjestön Keskusliiton satavuotisjuhla ja Lii-
ke- ja virkanaisten liiton kongressi rikastuttavat toinen 
toisiaan ja tuovat kansainvälistä naisjärjestötoimintaa 
näkyväksi suomalaiskesässä. 

kotimainen yhteistyö vanhaa, mutta vahvaa 

Naisjärjestöjen välinen yhteistyö on jo varhain opittu 

toimiva ja tuloksia tuottava toimintatapa. Järjestörajat 
madaltuvat, kun yhteinen tavoite on löytynyt ja tuloksia 
on saatu niukoinkin varoin. Yhteistyötä tehdään paikal-
lisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Liike- ja 
virkanaiset perustettiin paikallisten yhdistysten valta-
kunnalliseksi keskusjärjestöksi vuonna 1946. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto täyttää 100 vuotta vuonna 
2011. Juhlavuoden aikana on tarkoitus viestiä naisten 
pitkäjänteisestä hyvästä 62 jäsenjärjestön järjestöyh-
teistyöstä sadan vuoden aikana ja kertoa niin päättäjille 
kuin suurelle yleisöllekin, miten liitto idättää toiminnan 
siemeniä seuraavalle sadalle vuodelle. Miten se välit-
tää nuorille naissukupolville tekemisen hengen heille 
puhuttelevassa muodossa, mutta antaen nuorille tilaa 
luoda heille sopivat toimintatavat. Satavuotisjuhlaan 
kutsutaan myös kansainvälisiä vieraita.

Yhdistymis- ja kokoontumisvapaus on lukutaidon 
ja koululaitoksen ohessa yksi niitä yhteiskunnallisen 
toiminnan ja vaikuttamisen perustekijöitä, joka mah-
dollisti myös naisille yhdistysten perustamisen ja heille 
tärkeiden asioiden julkisen ajamisen jo suurruhtinas-

Eva Hänninen-salmelin
Naisjärjestön Keskusliiton hallituksen jäsen

kansanvälinen yhteistyö 
rikastuttaa yhä 

naisjärjestöjen työtä
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kunnassa. Naisjärjestöjen Keskusliiton vanhin 
jäsen on vuonna 1884 perustettu Yhdistys 
naisen aseman parantamiseksi, nykyisin Suo-
men Naisyhdistys. Suomen Naisyhdistys, joka 
perustettiin jo vuonna 1884. 

Suomi on tiettävästi ainoa maa, jossa on 
kaikki alat kattava yhdistysrekisteri. Kun yh-
distyksen säännöt on virallisesti rekisteröity, 
sillä on itsenäisyys päättää toiminnastaan, 
tavoitteistaan, taloudestaan ja yhteistyöstään 
muiden yhdistysten kanssa. Yhdistykset, niin 
myös naisyhdistykset ovat osoittautuneet jous-
taviksi ja herkiksi muotoilemaan kiperät kysy-
mykset julkisuuden agendalle, luomaan ratkai-
suvaihtoehtoja yhteiskunnallisten toimintojen 
ollessa murroksessa. Yhdistysten näkyvyys 
ja tunnettuus vaihtelee; työmarkkinajärjestöt 
ovat tuttuja, sen sijaan monien naisjärjestöjen 
toiminta tuhansien naisten, lasten ja vanhusten 
yksilöllisten arkisten ammatillisten tai elämän ti-
lanteiden helpottajana ja ratkaisijana ei näy eikä 
kuulu uutis- tai informaatiovirrassa. Naisjärjes-
töt ovat erikokoisia ja niillä on toiminnassaan 
monenlaisia painotuksia. Naisjärjestöjen työ on 
kansalaisjärjestötoimintaa, joka nojaa vahvasti 
vapaaehtoisuuteen.

Naisjärjestöt eivät ole päiväperhoja, vaan 
niiden vahvuutena on ollut pitkäjänteinen ja 
sitkeä toiminta usein yhteistyössä toistensa 
kanssa naisten oikeuksien ja aseman edistämi-
sessä sekä yhä tasa-arvoisemman työelämän 
kehittämisessä. Suuri yleisö tunnistaa heikosti 
naisten järjestötyön. 

Seitsemän naisjärjestöä perusti yhteistyös-
sä vuonna 1911 International Council of Wo-
menin, Kansainvälinen Naistenliiton, Suomen 
osastoksi. Perustajajärjestöistä Yhdistys nais-
ten aseman parantamiseksi, nykyisin Suomen 
Naisyhdistys ry ja Suomen Naisten Liikunta-
kasvatusliitto, nykyisin Suomen Voimistelu- ja 
Liikuntaseurat SVoLi ovat elinvoimaisia keskus-
liiton jäseninä edelleen. Liike- ja virkanaisten 
liitto liittyi NJKL:n jäseneksi vuonna 1982. 

Sata vuotta naisten järjestöyhteistyötä on 
tärkeä viesti kaikille.

Minna Canthin katu 16, Kuopio
Lisätietoja ja varaukset: (017) 1922 185

Tällä etusetelillä

Kaksi jälkiruokaa 
yhden hintaan 

ruokailun yhteydessä
Etu voimassa Kuopion Fransmannissa 

heinäkuun 2010 loppuun
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Helmikuun 17. päivä 90 vuotta täyttävä hämeenlinna-
lainen Ella Lotila muistelee aikaa, kun kaupunki vuon-
na 1968 sai oman yhdistyksensä Liike- ja virkanaisten 
järjestössä.

Oletko liike- tai virkanainen, sosiaalisella alalla työs-
kentelevä, tai kodin nainen. Kaipaat varmaan koske-
tusta paitsi oman alasi edustajiin myös toisilla aloilla 
työskenteleviin naisiin. Liity siis mukaan Liike- ja vir-
kanaisten järjestötoimintaan. 

Näillä sanoilla kutsuivat innokkaat hämeenlinnalaiset 
liikenaiset “sisariaan” Vanhan Säästöpankin kerhohuo-
neelle perustamaan oman alansa yhdistystä. 

Alkunsa järjestö, joka rantautui Suomeen 1931, oli 
saanut Amerikassa vuonna 1919. 

Yksi innokkaimmista jäsenistä, suorastaan vasta pe-

rustetun yhdistyksen sydän ja perustaja oli Ella Lotila.
 Niinpä oli suorastaan itsestään selvää, että reippaa-

seen toimintaan alusta alkaen lähteneen yhdistyksensä 
jäsenet valitsivat Lotilan puheenjohtajakseen ensim-
mäiselle kolmivuotiskaudelle.

- Juuriltani talonpoikaissuvun tyttärenä olin tottunut 
tarttumaan asioihin, sankari itse perustelee.

työtä talkoovoimin

Vuosien mittaan naisyhdistyksen toiminta sai kuukau-
sikokousten oheen lukuisia toimintamuotoja. 

- Kuvioihin tulivat Aulangolla järjestetyt, paljon mai-
netta niittäneet aikuisten Peuhut kuuluisine esiintyji-
neen. Suosittuja olivat niin ikään korkeatasoiset kirk-
kokonsertit.

Tapahtumia järjestämään ryhtyi Ella Lotilan Hämeen-
linnaan aktivoima Unicef-ryhmä. 

Vapaaehtoistyöllä kertyneet Peuhuista kertyneet 
varat yhdistys lahjoitti Ella Lotilan sydäntä lähellä ol-
leeseen lapsityöhön, Unicefin Lastenavulle. 

Monta rautaa tulessa
Ella Lotilalta on aikaa ja voimia 
työn ja perheen ohessa riittänyt 
ystäville ja yhdistystoimintaan.
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Kesällä 1978 Hämeenlinnan Liike- ja virkanaiset 
muistuttivat lehti-ilmoituksella vuokraamastaan tun-
nelmallisesta Sauhupirtistä kesäkahvilana: Tervetuloa 
hyvälle kahville! Kahvila avoinna joka päivä.

Hattulan Pyhän Ristin kirkon kupeella sijainneeseen 
Sauhupirttiin kahvittelemaan poikennut vieras saattoi 
vielä 1980-luvulla aistia hämäläisen, 1700-luvun tun-
nelman. 

Asiakkaita kahvilassa vieraili kesäkausina niin ko-
timaasta kuin ulkomailta. Joinain vuosina tunnelmal-
lisessa sauhupirtissä tarjolla oli myös ohjelmaa. Se-
sonki kahvilassa kesti keväästä, äitienpäivästä elokuun 
loppuun.

Kahvilatoimintaa Liike- ja virkanaiset pyörittivät tal-
koovoimin vuoteen 1987. Syyskuussa 1987 rakennus 
tuhoitui perustuksiaan myöten rajussa tulipalossa. 

Monessa mukana

Pitkän päivätyön Ella Lotila teki yhdessä puolisonsa 
kanssa Hämeenlinnaanvuonna 1958 perustamassa 
Etelä-Hämeen Sähkö-yrityksessä.

- Niin päivätyö kuin harrastukseni ovat vaativat si-
toutumista ja samalla tarjonneet mahdollisuuden vuo-
rovaikutukseen eri aloilla toimiviin ihmisiin. Ystäville 

olen aina halunnut antaa aikaa, sanoo luonteeltaan 
vilkas Lotila.

Hänelle työ liikealalla oli haaveissa kangastellut nuo-
resta alkaen. Hämeeseen hänet Varsinais-Suomesta 
houkutteli hymyilevä, maisemaltaan vaihteleva luon-
to.

- Ystävät ovat tärkeitä, heille - samoin kuin sydäntäni 
lähellä olevalle lasten asialle olen aina halunnut antaa 
aikaa, sanoo Ella Lotila merkkipäivänsä aattona. 

Omalla elämällään hän on osoittanut, että työ ja 
perhe ovat yhdistettävissä. Näiden ohella hänelta ovat 
onnistuneet myös monet, sitoutumista vaatineet har-
rastukset, 

Työn, perheen, ystävien ja yhdistystoiminnan ohella 
aktiiviselta naiselta on voimia liiennyt monipuoliseen 
yhdistystoimintaan puheenjohtajatasolla saakka.

Liike- ja virkanaisten Hämeenlinnan yhdistys on kut-
sunut Ella Lotilan kunniapuheenjohtajakseen. Unicefin 
Suomen järjestö on palkinnut hänet aktiivisesta toimin-
nasta kultaisella ansiomerkillä.

Hämeenlinna
Marjatta Hinkkala

Liiton syyskokouksessa 11.10.2009 Lahdessa pää-
tettiin, että jäsenillä on mahdollisuus maksaa va-
paaehtoista jäsenmaksua 20 euroa/jäsen vuosina 
2009 - 2011. Vapaaehtoinen jäsenmaksu maksetaan 
Nordeassa olevalle tilille107130-116224 (tilin nimi: 
Kongressi 2011).

Vapaaehtoisella jäsenmaksulla kartutetaan varo-
ja Kansainvälisen kongressin yhteydessä pidettävän 
Farewell Party -illan kustannusten pienentämiseksi. 
Kokonaiskustannukset illan järjestelyistä pyörivät 
50.000 euron suuruusluokassa, kun osallistujia on 
500 henkeä. Se on paljon rahaa ja tuon 500 osallis-
tujan kautta tarkasteltuna se tarkoittaa 100 euroa/
henkilö. Yritämme siis tämän varojen keruun kautta 
pienentää kustannusta yhtä osallistujaa kohden. 

Tällä on merkitystä etenkin kehitysmaista saapuvil-
le osallistujille. Toki sitä arvostavat kokouksen muut 
osanottajat myös. Onhan kongressiin osallistuminen 
kokonaiskustannuksiltaan enemmän tuhansissa eu-
roissa kuin sadoissa euroissa.

Mistä tuo 50.000 euroa sitten koostuu? Siihen sisäl-

tyvät tilat, henkilökunta, tekniikka, ruokailut, juomat, 
kalusteet, somisteet, kattaukset, siivous, kuljetukset 
hotelleilta juhlapaikalle ja takaisin. Ruokailun ja juo-
mien hinta pyörii noin 20.000 euroa, tilavuokra noin 
6.000 euroa ja tekniikka noin 8.000 euroa, kuljetukset 
noin 5.000 euroa. Itse iltaohjelma tulee tämän päälle 
vielä lisäkustannuksena.

Mitä sinä voit vaikuttaa maksamalla tänä vuonna 
20 euroa ja ensi vuonna 20 euroa, siis yhteensä 40 
euroa? Ja näin meistä toimisi ainakin 500 henkilöä. 
Se tarkoittaa sitä, että alennat yhden osallistujan 
kustannusta tuolla 40 eurolla. Mitä sinä saisit itselle-
si tuolla 40 eurolla? Esimerkiksi 20 suklaapatukkaa 
ja kaloreita kylkiäisenä, jos syöt ne itse kaikki. Tai 
4 kpl 40 denierin sukkahousuja jne. Tätä listaa voi 
kukin meistä jatkaa omassa mielessä. Tällä rahalla 
voi myös saada hyvää mieltä itselle ja jollekin toiselle 
kokoukseen osallistuvalle naiselle, jota et vielä tunne. 
Osallistumalla kokoukseen sinulla on mahdollisuus 
kohdata tuo henkilö ja tutustua häneen.

Vapaaehtoinen jäsenmaksu kartuttaa Farewell Party – iltaa
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Vaikka omista kansainvälisistä kokouskäynneistäni on 
vuosia, muistot ovat kuin eilispäivää.  Niin antoisia ko-
koukset olivat.

Ensimmäiseen kokoukseen suorastaan ajauduin.  
Minut oli juuri valittu uutena jäsenenä liiton hallitukseen 
ja ensimmäisessä kokouksessa sain ”määräyksen” 
liiton sihteeriksi ja yhdeksi viidestä varsinaisesta edus-
tajasta Nairobin kokoukseen Keniaan.

Olin ymmälläni mutta alkuvalmistelut ja ohjaus ko-
koustyöhön olivat tosi kattavat.

Edustajan työ on oikeasti työtä mutta erittäin antoi-
saa.  Samoin kaikki se muu, mitä kokousten tiimoilta 
on – se ei unohdu.

Muistan ikuisesti, ja varmasti myös muut mukana 
olleet muistavat, kuinka avajaispäivänä Nairobissa,  ko-
vassa helteessä, pieni kikujunainen tanssitti minua ker-
ta toisensa jälkeen.  Minä pukeutuneena suomalaiseen 
kansallispukuun ja hän – suunnilleen lannevaatteeseen; 
hiki virtasi.  Ja mitä tekivät suomalaiset kanssasisareni?  
Olivat piirissä ympärillämme ja nauroivat!

Muistissa ovat myös upeat iltatilaisuudet ja unohtu-
maton yhdessäolo.  Huolimatta kielten sekamelskasta, 
ihonväristä ja eri-ikäisyydestä, tunnelma oli kuin suur-
perheessä.  Itse kokoukset, kokouskäytäntö, päätökset 
ja ehdotukset olivat kokemisen arvoisia.  Niistä sai 
mahtavia eväitä omaan toimintaan.

Varsinaisten kokousten jälkeen oli mahdollisuus osal-
listua safarille Masai Maraan.  Sinne menomatkalla kä-
vimme tutustumassa paikkaan, jossa filmattiin kuuluisa 
elokuva ”Minun Afrikkani”.  Koska olin nähnyt elokuvan, 
tunnistin kaikki paikat ja ajattelin:

 ”Minä täällä – ihan oikeasti”.
Ja safari – uskomaton elämys – aina muistoissa 

yhtenä parhaista.
Seuraavaan kokoukseen, joka oli Japanissa, minua 

ei tarvinnut houkutella.  Olimme ensin vuorokauden 
Tokiossa, josta matkustimme varsinaiseen kokous-
paikkaan Nagoyaan.  

Taas uusi ihmeellinen kokous, uusi maanosa, uusi 
kulttuuri ja kokoukset olivat jälleen yhtä antoisia ja 
kiinnostavia.

Kokousten lisäksi meille oli järjestetty japanilainen 
teeseremonia, upeita retkiä ja erikoisia illallisia ohjel-
mineen.  Japanin kokoukseen oli myös yhdistetty ha-
lukkaille matka Hong Kongiin.  Se oli elämys!  Antoisan 
ohjelman lisäksi teimme huikeita, edullisia ostoksia.  

Kaiken kaikkiaan – mahtava matka.
Osallistuin myöhemmin myös Euroopan liittojen 

kokoukseen Reykjavikissa. Jälleen erilainen kokous-
matka.  Kohtasin Islannin ihmeellisen ja erikoisen luon-
non ja kulttuurin.  Kokousten lomassa uiskentelimme 
kuumissa lähteissä, kävimme tutustumassa mahtaviin 
putouksiin ja söimme tietysti lammasta.

Hyvät ystävät!

Kun meille nyt on tulossa tilaisuus kokea kansainvä-
lisyyttä ja tutustua muihin liike- ja virkanaisiin ympäri 
maailmaa, älkäämme jättäkö tätä ainutlaatuista tilai-
suutta käyttämättä!  Omasta kokemuksesta sanon: 
saat uusia ystäviä ja tuttavia niin suomesta kuin muis-
takin maista.  Saat mukavia muistoja, jotka eivät kos-
kaan unohdu.

Ja se atmosfääri ja spirit, joka on tilaisuuksissa läsnä 
koko ajan, on unohtumaton.  Huolimatta erilaisuuksista 
kansojen välillä, asiat ovat yhteisiä.

Vasta osallistumalla itse kokoukseen, ymmärrät 
täysin, kuinka hienossa järjestössä olet mukana.  Ja 
lopuksi – saat itse kaikkein eniten!

Terveisin tuula Marttila
Kotkan liike- ja virkanaiset ry.

Mukavia muistoja 
kansainvälisistä kokouksista
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Tämä tulee olemaan historiallinen hetki, sillä ensim-
mäistä kertaa kansainvälinen kongressi järjestetään 
toista kertaa samassa kaupungissa!  BPW Finlandille 
tämä on vielä suurempi historiallinen tapahtuma, sil-
lä 14. kansainvälinen kongressi pidettiin Helsingissä 
13.–17.6.1977. Kongressin avasi tuolloin virallisesti 
Anna-Liisa Linkola, kansanedustaja ja ensimmäinen 
nainen joka on valittu eduskunnan puhemiehistöön toi-
sena varapuhemiehenä. Hän oli entinen BPW Finlandin 
puheenjohtaja ja edellinen IFBPW:n (Kansainvälinen 
liitto) varapuheenjohtaja. Suomen liike- ja virkanais-
ten liiton silloinen puheenjohtaja Sirkka Lehto jakoi 
tervehdyksensä 1.125  valtuutetulle ja tarkkailijalle 40 
edustajamaasta ja tiedotti, että tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun liiton kansainvälinen kongressi oli Suomessa.  
Neljännentoista kansainvälisen kongressin teemana oli 
�Haaste uudelle naiselle�.  Juhlapuheen pitäjänä viralli-
sessa kongressin avajaisseremoniassa oli Helvi Sipilä, 
joka oli Helsingin yhdistyksen jäsen ja entinen BPW 
Finlandin liittovaltuuston jäsen.  Hän oli ensimmäinen 
nainen, joka oli koskaan nimitetty YK:n apulaispääsih-
teeriksi. Tämän lisäksi hän toimi pääsihteerinä Kan-
sainvälisen naisten vuoden maailmankonferenssissa ja 
YK:n naisten vuosikymmenessä (1976–1985). 

Vain kaksi kongressia myöhemmin teidän oma jä-
senenne Tuulikki Juusela valittiin Kansainvälisen liiton 
presidentiksi 17. kongressissa Aucklandissa, Uudessa-

Seelannissa.  Entinen Kansainvälisen liiton presidentti 
Tuulikki Juusela ja tri Yvette Swan ovat ainoat kaksi 
presidenttiä, jotka ovat toimineet kaksi peräkkäistä 
kautta presidenttinä (yhteensä 4 vuotta).

BPW International juhlii tänä vuonna 80 juhlavuottaan 
ja kongressissa Helsingissä julkistamme viimeiset 15 
vuotta historiastamme. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, 
että se tulee olemaan erittäin tärkeää aikaa sekä BPW 
Finlandille että BPW Internationaalille.  Haluamme olla 
varmoja, että 27. Kansainvälinen kongressi tulee ole-
maan historiallisesti tärkeä dokumentoitavaksi aika-
kirjoihimme.

Tämän vuoksi minä vetoan kaikkiin BPW Finlan-
din jäseniin, että he osallistuisivat tähän historialliseen 
tapahtumaan vapaaehtoistyöllä ja palvelisivat kaikin 
mahdollisin tavoin kongressin emäntämaana.  Koska 
on epätodennäköistä, että kongressia järjestettäisiin 
enää 3. kertaa Suomessa, tämä on hieno, rikastuttava 
ja hauska kokemus teille toivottaa jäsenet kaikkialta 
maailmasta tervetulleiksi. Tartutaan haasteeseen ja 
pidetään huoli, että saamme saman verran tai enem-
män osallistujia kuin vuoden 1977 kongressin 1.125 
osallistujaa.  Ottakaa yhteyttä ja tukekaa HPC:tä (Host 
Planning Committee).  Tarvitaan paljon suunnittelua, 
valmistelua ja työtä BPW Finlandin ja Helsingin esit-
telyyn.

Kansainvälisenä presidenttinä odotan innolla tätä 
mahtavaa kokemusta teidän kanssanne, kuten myös 
teidän tapaamista kevätkokouksessa Kuopiossa! 

Ystävällisin terveisin,
Elizabeth Benham

President 2008–2011

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: office@bpw-finland.fi

27. Kansainvälinen kongressi 
17.–21.6.2011, Helsinki

Hyvät Suomen liike- ja virkanaiset
Vain kymmenen lyhyen kuukauden 
kuluttua BPW Finlandin ja BPW 
Internationalin hallituksen tulee olla 
valmistautunut esittelemään 27. 
BPW kansainvälinen kongressi kaikille 
jäsenillemme ympäri maailman.
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Vuosi 2009 oli liittomme 63 toimintavuosi.  Kolmas vuo-
teni liiton puheenjohtajana on takanapäin. Liitollamme 
ei ole ollut pääsihteeriä, vaan toimistolla on työsken-
nellyt henkilöstövuokrauksen kautta osa-aikainen toi-
mistosihteeri edellisen vuoden tapaan.  Tämä järjestely 
on tuonut työtehtäviä niin minulle puheenjohtajana kuin 
hallituksen jäsenille. Liiton talous on vakaalla pohjal-
la, joten hallituksen jäsenten työpanoksella on ollut 
merkittävä vaikutus liittoomme talouden tasapainot-
tamisessa.

Liiton jäsenmäärä ei ole kasvanut toivottavalla ta-

Puheenjohtajan 
katsaus 

vuodesta 2009

valla.  Saimme kyllä uusia jäseniä mutta entisiä on 
jäänyt pois.  LIVYK lehti ilmestyi vuoden aikana neljä 
kertaa. Ilmoitusmyynti ei tuonut meille varoja toivotulla 
tavalla ja liiton jäsenmaksutuloista osa käytettiin lehden 
kustannusten kattamiseen.  Järjestimme yhdistyksille 
kyselyn LIVYKin muuttamiseksi nettiversioksi.  Lehden 
tulevaisuus ratkeaa vuoden 2010 kevätkokouksessa.  
Liittomme uusia kotisivuja on valmisteltu syksyn aikana 
ja sivut valmistuvat keväällä 2010.   

Vauhdittaaksemme jäsenhankintaamme vuosina 
2009 – 2010, lanseerasimme Marimekon Hyvässä seu-
rassa & Siirtolapuutarha-uutuustuotteet, jotka ovat nyt 
kaikkien jäsentemme saatavilla BPW -jäsenhankinta-
kampanjan kautta.

13. Euroopan kongressi järjestettiin 4. – 6.9 Mün-
chenissä ja Suomesta siihen osallistui kaksitoista jä-
sentämme. Kokouspäivät olivat työntäyteistä mutta 
antoisia. Liittomme jäsenet tekivät aktiivisesti vuoden 
2011 kansainvälistä kongressia tunnetuksi.  Suomella 
tuntuu olevan hyvä maine kansainvälisten kokousten 
järjestäjänä. Moni oli kuullut vuonna 1977 järjestetys-
tä kokouksesta vain hyvää.  Kongressin esittelyvideo 
näytettiin Münchenissä ja nyt se kiertää maailmaa. 
Osanottajille jaettiin ”Tervetuloa Suomeen” -korttia, 
Finlandia-talon esitteitä, liittojen presidentit saivat myös 
mm. Helsinki CD:n ja sponsoriesitteemme.  Paikal-
la olivat myös mm. kansainvälisen liiton presidentti 
Liz Benham ja ensimmäinen varapresidentti Gabriella 
Canonica. Kongressin yhteydessä keskusteltiin myös 
Helsingin 2011 kongressista. 

Liiton syyskokouksessa hallitukseen valittiin vuo-
siksi 2010-2011 Pirjo Parkkinen Espoosta, Pirjo 
Hopponen Iitistä ja Heli Paukkunen Tampereelta, 
kuvassa mukana myös liiton puheenjohtaja Liisa 
Flinck-Vasama. Kuva: Inka Neramo
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jeanette Arsenault, 
Canada

I wrote this song to celebrate 
International Woman´s Day 2005.

Women of the World

Hey, hey, hey there woman
Hey, hey, hey there girl
The time has come, there is work to be done
Come on you women of   the world
Hey, hey, hey there sister
Hey, hey, hey there friend
Come & walk by my side, sing out with pride
Come on you women of the world

They say that change is a-coming
They say that change is good
You´ve got to change whatever you can
in the place where you stand

They say the road is so long
They say it´s always been
But no matter how deep the roots my be
You´ve still got to shake that tree   

Liiton virallinen kevätkokous pidettiin Porissa ja jär-
jestelyistä vastasivat Porin liike- ja virkanaiset.  Kan-
sainvälisen liiton presidentti Elizabeth Benham oli mu-
kana kokouksessa. Hän toi meille kansainvälisen liiton 
terveiset. Syyskokous oli Lahdessa ja järjestelyistä 
vastasivat Lahden liike- ja virkanaiset.  Lauantain semi-
naarissa esiintyivät Vuoden nainen 2009, Eva Biaudet 
sekä ”satusetä” Wilson Kirwa. Kansainvälisen liiton 
presidentti Elizabeth Benham kertoi kansainvälisistä 
asioita ja Erna Naegeli, Sveitsistä, kertoi kansainvälisen 
kongressin järjestelyistä.  Mukana oli myös Elizabeth 
Irwin kansainvälisestä liitosta.

Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehityspäiviä pi-
dettiin kaksi, Tampereella keväällä ja Hämeenlinnassa 
syksyllä.  Päivien aikana keskustelun aiheina olivat mm. 
jäsenhankinta, kummitoiminta, liiton kotisivut, Equal 
Pay Day, kansainvälinen kongressi 2011.   

Vuoden nainen valittiin virkanaisten joukosta.  Vali-
tuksi tuli Etyj’in virkamies Eva Biaudet.

Vuoden kannanoton aiheena oli ”Naisen vaikutus-
mahdollisuudet ekologisissa valinnoissa – avaimet 
kädessä kehdosta hautaan”.

Lämmin kiitos hallituksen jäsenille, yhdistystemme 
luottamushenkilöille ja jäsenille toiminnastanne Suo-
men liike- ja virkanaisten liiton hyväksi.

Liisa Flinck-Vasama
liiton puheenjohtaja



16 LIVYK 1 • 2010

Olin Suomen Punaisen Ristin lähettämänä nuorisodele-
gaattina puoli vuotta Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) toimistolla 
Genevessä, Sveitsissä, töissä nuorten parissa järjes-
tön kehittämisosastolla kesäkuusta joulukuuhun 2009. 
Työtehtäviini sisältyi erilaisia tehtäviä liittyen Solferinon 
nuorisoleiriin, Liiton nuorisopalkintoon ja Nairobin Yleis-
kokousta ennen järjestettyyn nuorisotapaamiseen. 

Komennuksesta oltiin minuun yhteydessä ensim-
mäisen kerran toukokuun lopussa ja kesäkuun 15. 
olin jo töissä ensimmäistä päivää. Ensimmäinen työ-
viikkoni meni kiireisten valmisteluiden ja materiaalien 
pakkausten keskellä, eikä oikein ehtinyt vielä Geneveen 
asettumaankaan kun jo huomasi istuvansa junassa 
matkalla kohti Solferinoa, Italiaa. Solferinossa, koko 
järjestön perustamisidean synnyinsijoilla missä Henry 
Dunant auttoi puolueettomasti vuonna 1859 Solferinon 
taistelun uhreja, järjestettiin kolmas maailman Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun nuorisotapaaminen “Youth 
on the Move” 23.-28.6.2009. Leiri juhlisti 150 vuotta 
Henry Dunantin ideasta, Punaisen Ristin ja Punaisen 

Nuorisodelegaattina Genevessä
Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton 90 vuotis-
juhlaa, Geneven sopimusten 60 vuotisjuhlaa, Solferinon 
Punaisen Ristin museon perustamisen 50 vuotisjuhlaa, 
ja 10 vuotta edellisestä maailman Punaisen Ristin ja Pu-
naisen Puolikuun nuorisotapaamisesta ”Youth Power 
´99”. Leirillä oli Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
nuoria 149 maasta, mukaanlukien Suomesta. Lisäksi 
leirialueeseen kuului ”Humanitarian Village” joka kokosi 
yhteen yli 3500 osanottajaa 52 kansallisesta yhdistyk-
sestä.  Koko tapahtuma huipentui Fiaccolataan 27.6. 
illalla, yhdessä tuhansien ihmisten kanssa. Fiaccolata 
on soihtukulkue joka seuraa vapaaehtoisten reittiä jota 
haavoittuneita sotilaita kuljetettiin Solferinon taistelu-
kentältä saamaan hoitoa Castiglione delle Stiviereen. 
Oma aikani leirillä meni pääosin tervetulo-/infoteltassa 
työskentelyyn vastaten leiriläisten kysymyksiin ja huo-
lehtien nuorten työpajojen materiaaleista sekä palaut-
teiden keräämisestä.

Palattuamme takaisin Geneveen oli aika alkaa ko-
koamaan leiristä raporttia sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan Liiton nuorisopalkintoprojektia – luoda 

hakemus ja lähettää se kaikille kansallisille 
yhdistyksille sekä vastaanottaa hakemukset, 
olla mukana arviointiprosessissa ja tiedottaa 
voittajille sekä järjestää edustajat voittaja-
projekteista palkintoseremoniaan Nairobiin, 
Keniaan, koko järjestön Yleiskokoukseen 
18.-21.11.2009 ottamaan palkinto vastaan. 
Liitto, jolle Genevessä työskentelee noin 
250 henkeä, mm. johtaa järjestön kehitys-

≈  Suihkulähde Genevessä.

∆  Katri Malmi Punaisen Ristin museolla 
Genevessä.
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yhteistyötä ja tukee uusia ja heikoimpia kansallisia 
yhdistyksiä. Nuorisopalkinto on tärkeä keino nuorten 
vapaaehtoistyön tunnustamisessa ja edistämisessä 
ja se myönnettiin vuonna 2009 humanitaarisia ideoita 
käsitteleville uusille ja innovatiivisille projekteille, jotka 
vastaavat ko. maan nykyisiin humanitaarisiin tarpei-
siin ja työskentelevät paikallisen yhteisön heikossa 
asemassa olevien kohderyhmien kanssa ja hyväksi. 
Projektin kaikissa vaiheissa tulee olla mukana nuoria. 
Palkintona annettiin apua ja tukea projektiin, starttira-
haa, ja kannettava tietokone. Palkitut projektit olivat 
Periaate-kategoriassa Sierra Leonesta ja Gambiasta, 
Terveys-kategoriassa Indonesiasta ja Norsunluuran-
nikolta, ja Katastrofi-kategoriassa Keniasta Kwalen ja 
Nakurun osastoista.

Lisäksi työtehtäviini kuului ennen koko järjestön 
Yleiskokousta, Nairobissa 17.11.2009 järjestettyyn nuo-
risotapaamiseen liittyen majoituksesta ja kuljetuksista 

nuorisoedustajille tiedottaminen, tilojen varaaminen ja 
muutenkin tukea onnistuneen tapaamisen järjestelyjä 
yhdessä pomoni ja muiden osastojen kanssa.

Koko nuorisodelegaattikomennus oli todella hyvä 
kokemus ja palatessani Suomeen juuri ennen joulua 
olin onnellinen saatuani oppia paljon uutta ja uusista 
ystävistä. Geneveä, Henry Dunantin, Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton, 
ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kotikapun-
kia, oppi jonkin verran tuntemaan ja osittain kaipaa 
sen ystävällisyyttä, kansainvälisyyttä ja sosiaalisuutta 
täällä Suomen talvessa. Mutta toisaalta on ihana olla 
taas takaisin tutussa Tampereen osastossa ja omassa 
vapaaehtoistyössä ensiapuryhmässä ja nuorisotoimin-
nassa.

katri Malmi

kaksitoista hyvää ja hyödyllistä syytä 
kuulua BPW-verkostoon 

•	 Henkilökohtaiset	kontaktit	sekä	paikallisella	että 
 kansainvälisellä tasolla

•		 Mahdollisuus	saada	tietoa,	osaamista	ja	taustoja	 
 asioille

•		 Suorat	kontaktit	YK:hon	ja	muihin	organisaatioihin,	 
 jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua YK:n  
 eri elimien istuntoihin tarkkailijana

•		 Kokemukseen	ja	tunneälyyn	perustuvien	tietojen	ja	 
 taitojen saaminen

•		 Erilaisten	oppimismahdollisuuksien	saaminen	mm.	 
 esimerkkien ja tekemisen kautta, oikealla hetkellä ja  
 mentoroimalla oppimisen kautta sekä oppimista  
 opettamalla

•		 Johtamisosaamisen	ja	organisointitaitojen	kehittä- 
 minen

•		 Pitkäaikaiset	ystävyyssuhteet

•		 Yhteydet	ja	kokemukset	yli	sukupolvien

•		 Monipuolinen	kielitaito

•		 Eri	kulttuurien	tuntemus	

•		 Ystävyys	yli	rajojen

•		 Energiaa,	rohkeutta	ja	itseluottamusta

Mitä verkostomme voi tehdä, kuinka käytämme verkostoa tehokkaasti
ja kuinka suuntaamme voimavarojamme? 

Liike- ja virkanaisen tulee keskittyä ammatilli-
seen vastuunottoon talouselämässä, politiikas-
sa ja yhteiskunnassa. 

Liike- ja virkanaisen tulee ajatella ja toimia 
sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvä-
lisesti. 

Liike- ja virkanainen on avarakatseinen ja val-
mis elinikäiseen opiskeluun. 

Liike- ja virkanainen verkostoituu, lobbaa ja 
mentoroi, toimii YK:n ja muiden järjestöjen kans-
sa yhteistyössä ja pitää yllä ystävyyttä ja hyvää 
ilmapiiriä.  

BPW – jäsenten tulee olla pioneereja, ovien 
avaajia ja heidän tulee valaa sellaista henkeä, 
että naisella yleensä on edellytykset saavuttaa 
yhteiskunnassa korkea taso. Meidän tulee kes-
kittyä naisiin, jotka ovat valmiita panostamaan 
noustakseen portaita ylöspäin, olemaan edel-
läkävijöitä, avaamaan portteja muille, olemaan 
kannustavina roolimalleina ja rohkaisijoina sekä 
toimimaan proaktiivisesti, tulevaa ennakoiden. 

On helpompaa tehdä hyväntekeväisyyttä kuin 
todella pysyvästi parantaa naisten asemaa ja 
puuttua naisia syrjiviin rakenteisiin. BPW ta-
voittelee nimenomaan tuota pysyvää aseman 
parantamista. BPW International ei ole ensisijai-
sesti hyväntekeväisyysjärjestö, vaan naisen ase-
man todellista parantamista edistävä järjestö.
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Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lai-
nattua. Kyseessä ei ole morsiamen 
pukeminen vaan venäläinen keittiö. 

Espoon liike- ja virkanaiset jär-
jestivät tammikuussa jäsenilleen jo 
perinteisen ruoanvalmistuskurssin. 
Opettajana meillä oli Espoon työvä-
enopiston Leppävaaran keittiössä 
Marika Salonen.

Venäläinen ruoka on hyvin moni-
puolista. Maan toisella laidalla syö-
dään aasialaisittain, toisella laidalla 
taas on havaittavisssa saksalaisia 
ja ranskalaisia vaikutteita. Venäjän 

Elvit kokkaamassa 
- Espoon liike- ja virkanaiset ruokakurssilla

Ω Espoon liike- ja virkanaiset ruoanvalmistuskurssilla.
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ensimmäinen hallitsija Rurik toi mukanaan ruotsalaisia 
ruokatapoja mm. sakeat kastikkeet. Pietari Suuren ja 
etenkin Katariina Suuren aikana venäläisessä keittiössä 
pyrittiin tuomaan esille ranskalaisia ruokia. Venäjän 
hallitsijat ja kristinuskon tulo venäjälle, ortodoksisen 
kirkkovuoden paasto- ja juhlapäivineen, ovat vaikutta-
neet myös monien ruokalajien muodostumiseen.

Venäläinen ruokapöytä aloitetaan zakuskapöydällä, 
joka sisältää kalaa, kaviaaria, lihahyytelöä, salaatteja ja 
vihanneksia. Loihdimme alkupalapöytäämme smeta-
nasilliä, sieni-punajuurisalaattia, täytettyjä kananamu-
nia, taivaallisia ja rasvaisen epäterveellisiä lämpimiä 
lohivoileipia, suolakurkkuja, hunajaa ja smetanaa ja 
tietenkin blinejä. Haudutettu hapankaalikin sai puo-
lelleen jopa ne, jotka olivat sitä ennen karttaneet. Sa-
kuskapöydän jälkeen nautimme ihanaa sieniseljan-
kakeittioa, jonka perusraaka-aineena oli hapankaali. 
Ihanaa pakkasruokaa! Keiton lisukkeena oli kauniita ja 
herkullisia pieniä rastegait-piiraita.

Kerran Aleksanteri I halusi syödä aamiaista Pozars-
kin majatalossa. Hän halusi saada vasikankyljyksiä. 
Pozarski oli kauhuissaan, koska vasikanlihaa ei ollut. 
Rohkea vaimo ratkaisi pulman muotoilemalla kyljyk-
set jauhetusta kananlihasta. Tsaari oli niin tyytyväinen 
kyljyksiin, että ilmoitti määräävänsä kyljyksen hovin 
ruokalistalle. Ja hyviähän ne olivatkin! Niiden kanssa 
nautimme perunalettusia ja lihaa ruukussa. Jäkiruoaksi 
syrnikkejä eli rahkalettusia vadelmahillon, kermavaah-
don ja hyvän venäläisen teen kera.

Mukavaa oli taas ja sovimme, että ensi vuonna siir-
rymme ruokamatkallamme eteenpäin joko aasiaan tai 
Turkkiin, jonne Elvit ovat menossa tänä keväänä yh-
teiselle matkalle.

kirsi Mäkinen
Espoon liike- ja virkanaiset ry

ketlin tackman
 Espoon liike- ja virkanaiset ry,

hallituksen puuhanaisia

∆ Illan päätteeksi nautittiin pöydän antimia.



20 LIVYK 1 • 2010

■ tuLEViA tAPAHtuMiA

Vuosi 2010

20.2. Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehityspäivä, Mikkeli
1. – 12.3. UN Commission on the Status of Women 
 54th Session, New York
10.3. Equal Pay Day
17. – 18.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät, 
 Kuopio
24. – 27.6. BPW Hanse Network, Pärnu, Viro
lokakuu  6 th BPW European Presidents´ 
 Meeting, Wien
30. – 31.10. BPW Finland, syyskokous, Tampere
        
Vuosi 2011

Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta
16.4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki
17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
 Helsinki
 
Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Sorrento

"Equal Pay Day-kam-
panjan paikallisesta 
järjestämisestä on 
keskusteltu yhdistyk-
sissä ja tähän mennes-
sä kolme yhdistystä on 
ilmoittanut lähtevänsä 
edistämään sama-

palkkaisuutta kampanjan avulla: 
Mikkeli, Tampere ja Iitti. Mikkelissä 
ja Tampereella kampanja järjeste-
tään 10.3. ja Iitissä yhteistyössä 
muiden paikallisten naisjärjestöjen 
kanssa 21.3. 

Kullakin paikkakunnalla tapah-
tuma rakennetaan omaleimaiseksi 
paikallisia resursseja hyödyntäen. 
Esimerkiksi Mikkelissä kampanjan 

tapahtumapaikkana on uusi kaup-
pakeskus Akseli, missä jaetaan pu-
naisia kangaskasseja, joihin paina-
tetaan BPW-Finland ja EPD-logot. 
Kasseissa on tarkoitus jakaa sekä 
STM:n samapalkkaisuus-esitteitä 
että BPW-Finland materiaalia. Tam-
pereella on suunnitteilla jakaa myös 
EPD-logolla varustettuja ilmapallo-
ja. Mikkelissä kampanjaan on saatu 
esiintyjäksi ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotannon yksiköstä tyttö-
duo, joka esiintyy päivän aikana 
kaksi kertaa. Myös tyttöjen tans-
siryhmää Mikkelin Tanssiopistosta 
on tiedusteltu.  Kauppakeskus on 
luvannut hoitaa EPD-kampanjasta 
tiedottamisen omissa kanavissaan. 

Kaikilla paikkakunnilla näkyvyyttä 
haetaan myös lähettämällä tapah-
tumasta tiedote paikalliselle lehdis-
tölle. 

Yhdistykset voivat hakea tukea 
EPD-kampanjan kustannuksiin 
Suomen liike- ja virkanaisten liitol-
ta. Myös paikallisia sponsoreita on 
suunniteltu hankkia, jolloin heidän 
logonsa tulisi näkyä esim. kasseis-
sa. EPD-kampanjan järjestävät yh-
distykset kertovat kokemuksistaan 
seuraavassa LIVYKissä. Toivotaan, 
että ne rohkaisevat yhä useampia 
yhdistyksiä mukaan ensi vuonna!"

sinikka Mynttinen, Mikkeli
liiton hallituksen jäsen

Equal Pay Day 10.3.2010


