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PÄÄKIrJOITUS

Kansainvälinen kongressi lähestyy
Työntäyteinen kevät on takanapäin, yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehityspäivä pidettiin Tampereella lauan-
taina 7. helmikuuta, mukana oli parikymmentä liike- ja virkanaista ympäri Suomea.  Päivän aikana keskusteltiin 
jäsenhankinnasta, liiton internetsivujen uusimisesta, sponsoreiden hankinnasta ja tulevasta kansainvälisestä 
kongressista. 

Liiton kevätkokouspäivät pidettiin Porissa 18. – 19.4.  Porin liike- ja virkanaiset olivat järjestäneet meille 
omannäköisensä kokouspäivät. Nuoret kokoontuivat jo perjantaina vaihtamaan kuulumisia. Kokouspäivien ai-
kana palkittiin jäsenhankintakilpailun voittajat, RuSuViLiNa oli hankkinut eniten jäseniä viime vuonna ja Rauman 
liike- ja virkanaiset olivat saneen eniten uusia nuoria jäseniä. Kansainvälisen kongressin logokilpailun voittaja 
julkaistiin Porissa.  Kilpailun voitti Sanna Hukkanen. Sari Koivumäki ja Johannes Rantapuska olivat kolmen 
parhaan joukossa. Saimme vierailla Porin kaupungintalolla ja meitä viihdyttivät porilaisen Rakastajat -teatterin 
näyttelijät hauskoilla pakinoillaan, kuulimme ikimuistoisten porilaisten musiikintekijöiden luomuksia nauhalta.  
Sunnuntaiaamu aloitettiin Reposaaren kirkossa. Näimme Reposaaren merellisiä maisemia.

ETYJ:n virkamies Eva Biaudet valittiin Vuoden naiseksi 2009. Valinta julkistettiin liiton kevätkokouspäivillä 
Porissa 18. huhtikuuta. Vuonna 2009 oli vuorossa yhteiskunnallisen vaikuttajan valinta Vuoden naiseksi. Suomen 
liike- ja virkanaisten liitto on valinnut Vuoden naisen vuodesta 1955 lähtien, vuorovuosina tieteen alalla, virkauralla, 
liike-elämässä tai yhteiskunnallisessa työssä erityisen merkittävällä tavalla ansioituneen naisen.

Kansainvälisen liittomme presidentti Liz Benham 
vieraili Suomessa 17. – 23.4.  Hän osallistui myös 
liittomme kevätkokouspäiville. Kokouspäivien aika-
na kuulimme hänen ajatuksiaan mm. vuoden 2011 
kongressista. Hän soitti ja lauloi Jeanette Arsenaultin 
laulun “Women of the World”.  

Kokouspäivien aikana ja niiden jälkeen liittomme 
hallituksen jäsenet, Hostess Planning Committee 
(HPC) ja kansainvälisen liiton presidentti Liz Ben-
ham kävivät läpi vuoden 2011 kongressiin liittyviä 
asioita.  Isoon kokoukseen on aikaa kaksi vuotta, 
kaksi vuotta menee nopeasti.  Toivottavasti saamme 
aikaiseksi hyvän kansainvälisen kongressin yhteis-
voimin.  Järjestelyissä tarvitaan kaikkien jäsenten 
työpanosta.

Syyskuussa Münchenissä on Euroopan liittojen 
kongressi.  Toivottavasti moni liittomme jäsen pää-
see mukaan, siellä voimme tehdä Suomea ja vuoden 
2011 kongressia tunnetuksi.

Rentouttavaa kesää teille kaikille

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja
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Porin kevätkokouspäivien aikana ja kokouksen jälkeen 
liitomme hallitus, Hostess Planning Committee (HPC) ja 
kansainvälisen liiton presidentti Liz Benham kävivät läpi 
kongressiasioita Helsingissä.  Kansainvälinen liiton ai-
kaisempi presidentti Tuulikki Juusela (1985 – 1989) ja 
liittomme edellinen puheenjohtaja Paula Hjelt-Putilin 
(2003 – 2006) olivat mukana joissakin tapaamisissa.  
Kongressipaikkana tulee olemaan 17. – 21.6.2011 
Finlandia talo. Finlandia talo on luvannut meille esit-
teitä, joita voimme jakaa maailmalla. Kansainvälisen 
kongressimme logoa viimeistellään parhaillaan. Kävim-
me tutustumassa sekä Helsingissä, Espoossa että Van-
taalla erilaisiin paikkoihin, joita voitaisiin käyttää mitä 
erilaisimpien tapahtumien tapahtumapaikkoina. Tarkoi-
tus on, että täällä Suomessa osallistujilla olisi enemmän 
aikaa yhdessäoloon ja verkostoitumiseen.  

Liittomme jäseniä tarvitaan mm. lentokentälle toivot-
tamaan osallistujat tervetulleeksi Suomeen ja ohjaa-
maan heitä oikeisiin hotelleihin, hotelleilla ja Finlandia 

Liz Benhamin vierailu Suomessa
Kansainvälisen liiton presidentti 
Liz Benham vieraili Suomessa 
17. – 23.4.2009.  

Ω  Vas. Tuulikki Juusela, Kaisu Santala, Liz Benham, Liisa Flinck-Vasama ja Paula Hjelt-Putilin.

Ω  Kansainvälisen liiton presidentti Liz Benham Re-
posaaressa.
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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  

talolla tarvitaan mm. oppaita ja kongressiavustajia, 
erilaisille retkille kaivataan emäntiä ja miksei myös isän-
tiä.  Haemme luennoitsijoita, ohjelmansuorittajia, näyt-
teilleasettajia jne. Tässä alkua kaikista niistä tehtävistä 
missä vapaaehtoisia tarvitaan.

Edellinen kansainvälisen liiton kongressi oli Suomes-
sa 13. – 17.6.1977, silloin mukana oli 1.125 liike- ja 
virkanaista 41 eri maasta.  Tässä meille on haastetta.

Suomesta kansainvälisen liiton presidentti matkusti 
Kuwaitiin ja Jordaniaan, hänen almanakkansa näytti 
täyttyvän matkoista eri puolille maailmaa, tämä osoittaa 
sen, että liike- ja virkanaisten verkosto ylettyy ympäri 
maapallon.  Seuraavan kerran tapaamme todennäköi-
sesti Euroopan liittojen kogressissa syyskuussa.

Lämmin kiitos Sirpa Glad-Staf ja Leena roivas työ-
panoksestanne vierailun aikana sekä Espoon, Helsingin 
ja Vantaan yhdistysten jäsenille, jotka olivat mukana 
tapaamisissa.

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja
BPW Finland

Ω  Liz Benham ja Liisa Flinck-Vasama kosken rannalla 
Helsingin vanhassa kaupungissa.
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Perjantai 17.4.
Töistä kiireellä kotiin, päivän tapahtumien kertaus per-
heen kanssa, ”lilaa luomeen” ja Sokos Hotel Vaaku-
nan kokoustilojen kautta Young BPW -tapaamiseen 
Ravintola Galleen. Mielenkiintoinen esitelmä viskien 
alkuperästä, valmistuksesta ja blendauskokeilu todel-
lisen viskiharrastajan johdolla. Hyvää ruokaa ja juo-
maa ja etenkin erittäin hyvää, samanhenkistä seuraa 
valomerkkiin saakka. Nuorten jäsentemme tapaaminen 
onnistui vallan mainiosti! Taas on monta uutta Face-
book -ystävääkin - tapaamme jälleen tulevissa BPW 
-tapahtumissa!

Lauantai 18.4.
Saapuminen kokouspaikalle, sujuva ilmoittautumi-
nen, pari järjestelyteknistä asiaa vielä viime hetkellä. 
Ostoksille iloisten arpamyyjien luo ja odottelemaan 
kokouksen alkua. Hälinää, iloisten ihmisten esittäyty-

misiä, jälleennäkemisiä, yleistä puheensorinaa ja paljon 
naurua.

Kokous alkaa. Olemme saaneet paikalle kunniavie-
raan, kansainvälisen liittomme puheenjohtajan Eliza-
beth ”Liz” Benhamin, joka hymyilee riemukkaasti ja on 
täynnään iloista energiaa. Pikku hiljaa kokouksessa 
päästään liittomme puheenjohtajan Liisa Flinck-Va-
saman johdolla kohtaan, jossa kokouksen puheenjoh-
tajaksi kutsutaan Helvi Walli. Hän saattelee kokousta 
vauhdikkaasti ja jämäkästi eteenpäin. Joitakin pu-
heenvuoroja jäsenistöstä käytetään, pääsääntöisesti 
kokous soljuu eteenpäin omia uomiaan. Asiat saadaan 
käsiteltyä ja Vuoden naiseksi julkistetaan ETYJ:n jäsen 
Eva Biaudet, joka ei työkiireiden vuoksi ole päässyt 
itse paikalle arvonimeä vastaanottamaan.  Kokouksen 
päätteeksi puheenjohtaja Walli jumppauttaa ja laulat-
taa meitä ja nauru on taas kaikilla herkässä.

Kevätkokouspäivät Porissa

Ω  Kokousväki tutustumassa myyntipöytiin.
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Varsinaisen kokouksen jälkeen Liz Benham pitää pu-
heenvuoron, jossa korostaa tulevan 2011 BPW kong-
ressin osalta kaikkien jäsenten työpanoksen tarpeelli-
suutta ja tärkeyttä, valaa meihin motivaatiota järjestää 
paras kongressi koskaan, laulaa Women of the World 
(vapaa suomennokseni: kaikki maailman naiset) ja pal-
kitsee jäsenistöä newyorkilaisilla tuliaisillaan.

Saamme myös kuulla internet-työryhmän etenemi-
sestä, keskustelemme liittomme nimen muutoksen 
tarpeellisuudesta, saamme kutsun Lahteen syysko-
kouspäiville ja sitten alkaakin olla jo kiire valmistautua 
illan rientoihin. Kokousväki poistuu hotellihuoneisiinsa, 
kaunistautumaan entisestään.

Kaupungintalolla meidät vastaanottaa kaksi kau-
punginvaltuutettua, Elina Ahlsten ja Aki Nummelin, 
kuohuviinien kera tietenkin. He toivottavat meidät ter-
vetulleeksi ja kuulemme palan Porin kaupungintalon 
mielenkiintoista historiaa. Sen jälkeen siirrymme kerta 
kaikkiaan herkullisten tarjoilujen ääreen ja saamme 

Ω  Kevätkokousväkeä.

nauttia hyvästä viinistä, joka on tuotu Porin viimevuo-
tisen 450-vuotissyntymäpäivän kunniaksi Suomeen. 
Iloinen puheensorina vie iltaa vauhdikkaasti eteenpäin 
ja pian tuleekin aika siirtyä takaisin kauniiseen, mutta 
hurjan tuuliseen ulkoilmaan ja palata hotellille.

Ω  Vas. Liz Benham, Marja-Terttu Ojala, Helvi Walli ja 
Liisa Flinck-Vasama.
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On iltajuhlan aika. Juhlavieraat löytävät paikkansa 
tuttujen ja vieraampien sisarien joukosta ja hersyvän 
iloinen seurustelu jatkuu. Meitä viihdyttävät porilaisen 
Rakastajat -teatterin näyttelijät hauskoilla pakinoillaan 
ja kuulemme ikimuistoisten porilaisten musiikintekijöi-
den luomuksia nauhalta. Nautimme maukkaan salaat-
tibuffetin ja vaihtelemme kuulumisia vanhojen ja uusien 
tuttavuuksiemme kanssa. Kohta ravintolaan saapuukin 
tanssiorkesteri ja jytä alkaa.

Sunnuntai 19.4.
Sanomalehti Satakunnan Kansa julkaisee artikkelin 
Vuoden naisesta 2009 ja Suomen liike- ja virkanaisten 
liitto ry pääsee samalla palstoille.

Kevätkokousporukka lähtee aamusella hotellin edestä 
kaksikerroksisella bussilla Reposaaren retkelle. Ensim-
mäisenä päämääränä on pieni ja idyllinen Reposaaren 
kirkko (SE kirkko, missä Jenni ja Sauli vihittiin), jossa 
vietetään erittäin kaunis kynttiläseremonia. Tulevaisuu-
den kynttilän sytyttää 8-vuotias porilainen Heini Ojala, 
josta omien sanojensa mukaan tulee isona liike- ja vir-
kanainen.

Seremonian jälkeen bussikyytiimme liittyy mukaan pal-
jasjalkainen reposaarelainen Aatos, joka ajeluttaa mei-
tä ympäri Reposaarta ja kertoo sen mielenkiintoisesta 
historiasta ja nykypäivästäkin. Saamme kuulla, miten 
Reposaarta on joskus jopa aiottu ehdottaa maamme 
pääkaupungiksi! Käymme myös loma-asuntomessu-
alueella katsomassa kelluvia mökkejä. Väsynyt, mutta 
onnellinen kokousväki palaa hotelliin lounaalle ja koti-
matkat alkavat.

Haluan kiittää kaikkia kokousvieraita läheltä ja kaukaa 
sekä erityisesti kanssani kokousjärjestelyissä mukana 
olleita Tarjaa, Sirkkua, Marja-Terttua, Miaa, Leaa, Tar-
jaa, Pirjoa, Johannaa, Ainoa, Arjaa ja Kristiinaa.

Lahdessa taas tavataan, Suomen liike- ja virkanaiset!

Jälleennäkemisen toivossa ja 
aurinkoista kesää toivotellen,
Kirsi  Porista

PS. Pieni kuvagalleria löytyy osoitteesta 
www.qnet.fi/kirsi/
Kuvat Heli Paukkunen (BPW Tampere)/Kirsi Kulmala

∆  Kevätkokous-
väki vierailulla 
Porin kaupun-
gintalolla.

Ω  Young BPW ta-
paaminen Porissa.

∆  vas. Aino Varjon-
maa, Marja-Terttu 
Ojala ja Kristiina 
Koskenlumi-Salén 
Porista sekä takana 
Leena Roivas Tu-
rusta.
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ETYJ:n virkamies Eva Biaudet valittiin Vuoden naiseksi 2009. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virka-
naisten liiton kevätkokouspäivillä Porissa 18. huhtikuuta. Vuonna 2009 oli vuorossa yhteiskunnallisen 
vaikuttajan valinta Vuoden naiseksi. Suomen liike- ja virkanaisten liitto on valinnut Vuoden naisen 
vuodesta 1955 lähtien, vuorovuosina tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä tai yhteiskunnallisessa 
työssä erityisen merkittävällä tavalla ansioituneen naisen.

Eva Biaudet on ajankohtainen valinta Vuoden naiseksi vuonna 2009. Poliitikkona hän on pitkäjänteisesti 
ja määrätietoisesti toiminut yhteiskunnallisena vaikuttajana niin kansainvälisellä tasolla kuin kotimaassa 
valtakunnallisella ja paikallistasolla. Biaudet´n pitkäaikainen kiinnostuksen kohde, tasa-arvo, naisten 
ja lasten asema, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöryhmät sekä erityisesti ihmiskauppaan liittyvät 
kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ja koskettavat globaalisti kaikkia ihmisiä.

Etyj kuuluu maailman johtaviin toimijoihin ihmiskaupan vastaisessa työssä, ja ihmiskauppa onkin ollut 
yksi Suomen prioriteeteista vuodenvaihteessa 2008 loppuneelle Etyjin puheenjohtajuuskaudelle. 
Biaudet’n pestiin kuuluu paitsi vaikuttaa Etyj-maiden hallituksiin myös edustaa järjestöä Euroopan 
neuvoston ja YK:n suuntaan ihmiskaupan vastaisessa työssä. Etyj panostaa nykyään vahvasti juuri 
ihmiskaupan vastustamiseen, joten ihmiskaupan vastaisen erityisedustajan virka on järjestössä varsin 
keskeinen.

Ihmiskauppa kohdistuu naisiin, lapsiin ja vähemmistökansallisuuksiin. Ihmiskauppaa esiintyy kaikkialla 
maailmassa, eikä Eurooppa tai Suomi ole siitä vapaita. Ihmiskauppaa vastustavana Biaudet haluaa 
puuttua sen kaikkiin alueisiin, suojella erityisesti lapsia prostituutiolta ja pakkotyöltä, taata vähemmis-
tökansallisuuksille tasavertaiset olot sekä torjua ihmiskauppaan liittyvää rikollisuutta. 

Yhteiskunnallisena korkean tason vaikuttajana Biaudet tiedostaa hyvin sen, että lainsäädäntö ja viran-
omaisvalvonta ovat vain osa ihmiskauppaa vastustavaa työtä. 

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland katsoo, että edistyksellisenä ja yhteiskunnallisesti 
kantaa ottavana virkanaisena ja mielipidevaikuttajana Eva Biaudet´n valitseminen Vuoden naiseksi 2009 
tukee erinomaisesti liittomme pyrkimyksiä naisten aseman parantamiseksi kaikkialla maailmassa.

Vuoden nainen 2009, Eva Biaudet
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Olen Sanna Hukkanen, olen 
valmistunut kuvataiteilijaksi 
Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulusta 2005. Oli opiske-
luni aikaan työharjoittelussa 
Kehitysyhteistyön palvelu-
keskus KEPA:n projketissa 
Tansaniassa Mwanzassa. 
Tein opinnäytetyöni myös 
Mwanzassa järjestämällä 
alkeiskurssin kuvataiteiden, 

piirtämisen, sommittelun, sarjakuvan teon ja batiikki-
maalauksen aloilta tansanialaisille nuorille, joista ilah-
duttava osa oli nuoria naisia.

Tuloksena syntyi sarjakuvajulkaisu ”Safari” sekä 
lukuisia vesivärimaalauksia ja batiikkitöitä, jotka kier-
sivät näyttelyissä Mwanzassa ja Suomessa ja myytiin 

Sanna Hukkanen
- logokilpailun voittaja

Kunnioitettu kunniajäsenemme ja Vuoden nainen 
1965.  Helvi Sipilä nukkui 94-vuotiaana ikiuneen 15. 
toukokuuta.

Helvi Sipilä valmistui 1941 varatuomariksi kuuden-
tenatoista naisena Suomessa ja oli yksi harvoista 
naispuolisista asianajajista. Hän edusti Suomea YK:n 
naisten asemaa käsittelevässä komissiossa, kuului 
Suomen valtuuskuntaan YK:n yleiskokouksissa 1966 
- 1971 ja toimi sosiaalisia ja humanitaarisia asioita 
käsittelevän yleiskokouksen III komitean varapu-
heenjohtajana ja puheenjohtajana.

Vuonna 1972 YK:n pääsihteerin Kurt Waldheimin 
pyynnöstä Helvi Sipilä nimitettiin YK:n apulaispää-
sihteeriksi. Hänen vastuullaan YK:ssa oli Center for 
Social Development and Humanitarian Affairs eli 
Sosiaalisen kehityksen ja humanitääristen asioiden 
keskus. Hänen kautensa ehkäpä suurin tapahtuma 
oli Kansainvälinen naisten vuosi1975. Hän toimi pää-
sihteerinä samana vuonna pidetyssä ensimmäisessä 
naisten aseman parantamista käsitelleessä maail-

Ministeri Helvi Sipilä 
1915 - 2009

mankonferenssissa.
Suureksi osaksi hänen ansiotaan oli YK:n Naisten 

Kehitysrahasto UNIFEMin perustaminen. Eläkkeelle 
jäätyään hän perusti UNIFEMin kansallisia yhdistyk-
siä, joista ensimmäinen perustettiin Suomeen.

Hän oli myös Suomen ensimmäinen naispresident-
tiehdokas vuonna 1982 ja näin raivasi tietä naisille. 
Hänet tunnettiin myös aktiivisena vapaaehtoistyönte-
kijänä, voimakkaana ihmisyyden ja ihmisarvon puo-
lustajana. Hänenlaisia ihmisiä pitäisi olla enemmän. 
Yleissuomalaisittain Helvi Sipilän ura on komeimpia 
suomalaisen naisen koskaan saavuttamia.  Liittom-
me kunniajäsen hän oli vuodesta 1985. Jäämme 
kunnioituksella kaipaamaan hienoa uranuurtajaa.

Teksti Tuulikki Juusela

sen jälkeen halukkaille ostajille.

Taidenäyttelyt :

Yhteisnäyttely Sanday Ngakaman kanssa ravintola Jo-
kelassa huhtikuussa 2006 

Muissa maailmoissa Pispalan nykytaiteen museossa 
Tampereella marraskuussa 2007

Töitäni oli esillä Bagamoyo Art Festival –tapahtumas-
sa Tansaniassa syyskuussa 2006

“Safari” –yhteisnäyttely nuorten tansanialaisten 
taiteilijoiden kanssa Faces –etnofestivaalilla Billnä-
sissa 29. -31.7.2005, Mwanza-viikolla Tampereella 
14. -18.11.2005  ja Visuaalisen kulttuurin festivaalilla 
Joensuussa(Carelicumin aula) 27.9. -7.10.2005

“Safari” –yhteisnäyttely Mahatma Gandhi Memorial 
Hallissa Mwanzassa Tansaniassa 18. -23.4.2005
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Amnesty Internationalin “Far 
from Justice” –sarjakuvanäyttely 
Joensuussa syksyllä 2003

“Olevahko” –kuvataideopis-
kelijoiden yhteisnäyttely Lieksan 
kulttuurikeskuksessa ja Galleria 
Aatoksessa Joensuussa 2003

Sarjakuviani on julkaistu mm. 
Kumppani lehdessä kuukausittain 
2007.

Taiteessa kaksi eniten kiinnos-
tavaa tekniikkaa tai suuntausta 
tällä hetkellä ovat sarjakuvat ja 
batiikki.

Sarjakuva

Olen ollut kiinnostunut sarjaku-
vasta niin kauan kuin muistan. 
Visuaalinen tarinankerronta tekee 
mahdolliseksi sekä hassuttelun 
että vakavamman viestin välittä-
misen yhtäaikaisesti. Teinivuosien 
unimaailma- ja surrealismipläjä-
ykset päätyivät lähinnä omakus-
tannelehtiin. Toivon voivani tehdä 
sarjakuvan kautta jotain konk-
reettista. Uudemmat sarjakuva-
projektit vaikkapa tansanialaisten 
katulasten kanssa ovat samalla 
yhteisötaidetta, niiden avulla voi 
muuttaa ihmisten asenteita ja il-
mapiiriä ymmärryksen kautta su-
vaitsevammaksi. Lisäksi tarinan 
kertojat, lapset saavat osaltaan 
mahdollisuuden parantaa omaa 
tilannettaan. Toisaalta sarjakuvan 
voi kokea myös puhtaasti taide-
teoksena. Sarjakuvainspiraatiooni 
on vaikuttanut myös poikaystävä-
ni Sanday Ngakama, jonka kanssa 
teen paljon yhteistyötä.

Batiikki

Opiskelin Batiikki -tekniikkaa 
Mwanzassa Tansaniassa taiteili-
ja Pastory Chinan ”oppipoikana” 
vuonna 2004. Sen jälkeen olen 
kehittänyt tekniikkaa kokeilujen 
kautta omaan suuntaani. Tekniik-
ka poikkeaa tekstiileihin käyte-
tystä batiikki -tekniikasta; käytän 
värjäykseen kylmävärejä, jotka 

pysyvät valmiissa työssäkin vesili-
ukoisina. Lisäksi kankaassa oleva 
vaha mahdollistaa teoksen työs-
tämisen maalaamalla ja piirtämällä 
vahakäsittelyjen jälkeen. Batiikissa 
minuun vetosivat hohtavat värit ja 
tekniikan nurinkurisuus, työsken-

tely on ajateltava ikään kuin nega-
tiivina. Vahan elävä jälki on myös 
hyvin erilaista kuin maalin.

Olen iloinen, että valitsitte työni 
voittajaksi BPW International 2011 
kongressin logokilpailussa.

2006, Batiikki/Batik
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UN CSW 53rd Session 

YK:n päämajassa New Yorkissa kokoontuu vuosittain 
maaliskuussa parin viikon ajan Talous- ja sosiaalineu-
voston (ECOSOC) alainen Naisten asioita käsittelevä 
toimikunta  UN Commission on the Status of Women 
(CSW).  CSW on ollut mukana laatimassa kansainvä-
lisiä yleissopimuksia ja julistuksia, joista on kehittynyt 
merkittävää kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. 
NGO:t eli kansalaisjärjestöt, joilla on neuvotteluasema 
(consultative status) YK:ssa, voivat seurata CSW:n  is-
tuntoa, antaa lausuntoja sekä järjestää omia yleisöta-
pahtumia samanaikaisesti. Toisin kuin aikaisempina 
vuosina, jolloin olen ollut mukana (48th Session...) 
valtioiden välisissä neuvotteluissa päästiin sopurat-
kaisuun. Obaman ansiota, totesivat monet. 

UN Commission on the Status 
of Women 53rd Session 
2.-13.3.2009 New York

Vuoden naisen kanssa YK:ssa 

Suomen naisjärjestöt kunnioittivat Neljännellä kansain-
välisellä Helvi Sipilä- seminaarilla kunniajäsenemme, 
ministeri Helvi Sipilän uraauurtavaa työtä YK:ssa. Hän 
oli YK:n 1. naispuolinen apulaispääsihteeri vuosina 
1972-1980 ja vielä sen jälkeen erityistehtävissä. Se-
minaarin avasi YK:n puolesta Carolyn Hannan ( puhuu 
kuvassa). Tasa-arvoministeri Stefan Wallin esitti terveh-
dyksensä ja tilaisuuden pääpuhujana esiintyi ETYJ:n 
ihmiskaupparaportoija Eva Biaudet (kuvassa CH:n 
vas. puolella). Julia Evans Suomen Unifemin toimis-
tosta esitti raportin Afganistanista sanoin ja kuvin. Illalla 
pääsin lähempään puhekontaktiin tulevan Vuoden nai-
semme kanssa vastaanotolla  suurlähettiläs Kirsti Lin-
tosen residenssissä. 

Ω  First BPW International Presidents Seminar in New York 2009 ( tämä seminaari oli yksi osa 2.-13.3.09 ko-
kousta ). Osallistujia yhteiskuvassa.
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BPW 

Liike- ja virkanaisia oli koolla ennätysmäärä,  lähes 250 
eri puolilta maailmaa, Togosta Tomskiin. Kansainvälisel-
lä liitollamme oli runsaasti oheisohjelmaa, yhteislounaita 
ja illallisia. Gender budgeting-paneelia sponsoroi Sveit-
sin ja Equal Pay Day- seminaaria Saksan suurlähetystö. 
Huipputapahtuma oli kuitenkin BPW:n kansainvälisen 
presidentin Liz Benhamin kaksipäiväinen President´s 
Seminar Harmonie Clubilla. Lähes 60 BPW edustajaa 
eri maista osallistui. Mahtavaa johtajakoulutusta!  Ny-
kyinen ja past president sekä kaikki kv.boardin tärkeim-
mät henkilöt alustivat. Saimme mapillisen ideoita! 

IAWJ 

Tänä vuonna CSW konferenssin teemana oli  vastuun 
tasapuolinen jako miesten ja naisten kesken/  HIV ja 
AIDS.  International Association of Women Judges 
IAWJ keskittyi tähän aiheeseen.  Kenialainen, tansa-
nialainen ja kamerunilainen naistuomari kertoivat oman 
maansa lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. Afri-
kassa naisella on hyvin vähäinen oikeusturva. HIV/AIDS 
on aiheuttanut katastrofaalisia tilanteita kehitysmaissa. 
Kokonainen sukupolvi saattaa puuttua isovanhempien 
hoitaessa lastenlapsiaan. 

Afgaaninaiset "framilla" 

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. päivänä maaliskuu-
ta erikoisteemana oli Afganistanin naiset, jotka esiintyi-
vät ECOSOC:n paneelissa. Esityksensä päätteeksi he 
jakoivat vaaleansiniset, burkhanväriset pashminahui-
vit kuulijoille. Samanvärisissä asuissa esiintyivät  Af-

ganistanin naiset Kabulissa vaatien naisten asemaan 
parannusta.  Viisi vuotta sitten hyväksytty yhtäläiset 
oikeudet kaikille kansalaisille turvaava perustuslaki ei 
ole   toteutunut etenkään naisten arjessa. Korkeimmas-
sa oikeudessa ei ole naistuomareita lainkaan.  Puuttuu 
naisjuristeja, tuomareita ja syyttäjiä.  Naispoliiseja on 
230, joista osa jopa lukutaidottomia. Tyttöjen koulu-
tusmahdollisuudet ovat minimaaliset. Vanhemmat 
pelkäävät päästää tyttäriään kouluun turvattomuu-
den ja kidnappausuhan vuoksi. Ala-asteella on kahta 
poikaa kohden yksi tyttö, yläasteella yksi tyttö neljää 
poikaa kohden.  Yli 100 tyttökoulua on poltettu.  Yli 60 
% tytöistä on naimisissa ennen laillista 16 v. ikää. Sen 
jälkeen heillä tuskin on aikaa opiskella  Yli 80 % nai-
makaupoista on järjestettyjä, useimmiten kysymättä 
morsiamen lupaa. Afgaaninaisella, jonka keskimääräi-
nen elinikä on 44 v., on keskimäärin seitsemän lasta. 
Äitiyskuolleisuus on toiseksi korkein maailmassa. Joka 
päivä kuolee 48 naista synnytyskomplikaatioihin. 

CSW oli jälleen elähdyttävä kokemus! Alustin itse 
Naisjuristien kv.Liiton FIFCJ:n seminaarissa aiheesta 
Role of Women in Power and Decision Making in Legal 
and Judicial Positions. Voin vain todeta, että verrattu-
na Afrikan ja Afganistanin naisten oloihin meillä ei ole 
valittamista! 

Liisa Kiianlinna 
Kuopion Liike- ja virkanaiset ry 

BPW  Finland 
Akreditoituna BPW-jäsenenä UN CSW :n 53. istunnossa 
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Anne Gustafsson-Pesonen Mikkelistä

Monien muiden kansainvälisten luennoijien ohella 
konferenssin eräässä sessiossa puhui Mikkelin liike- ja 
virkanaisten jäsen, koulutusjohtaja Anne Gustafsson-
Pesonen Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyritys-
keskuksesta. Annen aiheena oli venäläisten opiskelijoi-
den käsitys yrittäjyydestä. Anne Gustafsson-Pesonen 
ja Elena Mochnikova hallinnoivat HKKK:n Pienyritys-
keskuksen nimissä mainittua tutkimushanketta, jossa 
verrattiin Luoteis-Venäjän opiskelijoiden ja Kaakkois-
Suomen opiskelijoiden yrittäjyyskäsityksiä toisiinsa. 
Muita tutkimushankkeessa mukana olevia ovat Päivi 
Karhunen, Svetlana Ledyaeva ja Dmitry Vasilenko.

Anne toi esityksessään esiin venäläisten opiskelijoi-

Mikkelin yhdistyksen jäsen 
palkittiin Barcelonassa
Helmikuun 2009 lopulla Barcelonassa 
järjestettiin EFMD:n (European 
Foundation for Management 
Development) konferenssi, jonka 
aiheena oli Yrittäjyyskasvatuksen 
rooli huomisen yhteiskunnassa 
(The Role of Entrepreneurship Training 
in Tomorrow´s Society). Yrittäjyyden 
ja yrittäjyyskasvatuksen tärkeyden 
ymmärtäminen yhteiskunnan, 
työllisyyden ja talouden kehityksen 
osatekijänä on yleiseurooppalainen 
ilmiö.

Paula Hjelt-Putilin
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den suhtautuvan yrittäjyyteen suomalaisia opiskelijoita 
myönteisemmin. Tämän hän arveli johtuvan todennä-
köisesti mm. siitä, että Venäjällä palkkatyöstä ei saa 
yhtä hyvää palkkaa kuin Suomessa. Ansiotason kohoa-
misen mahdollisuudet yritystoiminnassa koetaan Ve-
näjällä todennäköisempänä kuin perinteisessä palkka-
työssä. Lisäksi venäläiset opiskelijat olivat suomalaisia 
valmiimpia maksamaan yrittäjyyskoulutuksesta. Sekä 
Venäjällä että Suomessa yliopisto-opiskelijat eivät ole 
nähneet yrittäjyyttä houkuttelevana uravaihtoehtona. 
Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Erilaiset yliopisto-
opiskelijoille suunnatut yrittäjyyden koulutusohjelmat 
ovat kasvussa, ja erityisesti tieto-intensiivisessä yrittä-
jyydessä nähdään tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Anne Gustafsson-Pesonen palkittiin omassa sarjas-
saan parhaasta esityksestä ja sen kirjallisesta tiivistel-
mästä (Best Paper Award).

Yrittäjyysvalmiuksia kehitetään

Anne Gustafsson-Pesonen on myös HKKK:n Pienyri-

∆  Anne Gustafsson-Pesonen esitelmöi 
Barcelonassa EAE Business Schoolissa. 
Kuva Anne Horila.

tyskeskuksen hallinnoiman Yrittäjyysvalmiuksen kehit-
tämishankkeen ohjausryhmässä. Hanke kantaa nimeä 
Entrepreneurial University. Hankkeen tarkoituksena 
on kehittää tulevan Aalto-yliopiston opetus- ja kehittä-
mishenkilöstön sekä Uudenmaan ammattikorkeakou-
lujen yrittäjyyden kehittäjien yrittäjyyspedagogisia ja 
liiketoimintaosaamisen valmiuksia sekä yrittäjämäistä 
ja yrittäjyyteen kannustavaa asennetta. Hanke sisältää 
InPeda -koulutusohjelman sekä maisteri- että tohto-
ritasoineen. Koulutusohjelmassa opiskellaan myös 
englanninkielellä. Hanke toteuttaa myös erilaisia semi-
naareja ja koulu – yritys -yhteistyötapahtumia.

Barcelonan yrittäjyyskasvatuskonferenssiin osallistui 
myös muita saman ohjausryhmän jäseniä. Itse kan-
noin rintapielessäni BPW Internationalin jäsenmerkkiä. 
Lounasseurassani istunut yhdysvaltalainen luennoija 
Patricia Brelsford kysäisi, mikä merkki se on. Totesin 
sen olevan BPW jäsenmerkki, vain kirjainyhdistelmän 
mainiten. Hän vastasi: ”Oh, Business and Professional 
Women. It’s a very well-known organization, and I know 
many BPW members in United States.” Ja kyllä siitä 
sitten keskustelu urkeni BPW:n toiminnasta ja vuoden 
2011 Helsingin kongressista.

Kirjoittaja on Entrepreneurial University -hankkeen oh-
jausryhmän puheenjohtaja. 

Maaliskuisena lauantaiaamuna suuntasimme mat-
kamme Kausalasta kohti Nummi-Pusulaa. Parin tun-
nin matkustamisen jälkeen Hyrsyläntien päässä näkyi 
komea karjalainen hirsitalo. Melkein samanlainen kuin 
Bomba-talo. 

Olimme perillä Aira Samulinin luona. Koska olimme 
hieman etuajassa, menimme ensin tutustumaan talon 
alakertaan. Siellä oli upea näky: satoja nalleja, nukkeja, 
autoja ja muita leluja omissa huoneissaan. Oli nukenvau-

∆ Puheenjohtaja Anita Laitinen, rahastonhoitaja Mir-
ja Helineva ja ent. pj. Marja Hannikainen.

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

Iitin Liike- ja virkanaisten kevätretki 
Hyrsylänmutkaan
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nuja ja nukkekoteja sekä mikki-hiiriaiheisia leluja. Mo-
nelle tuli mieleen lapsuuden muistot, esim. vanhat astiat. 
Sillä välin, kun olimme ihmettelemässä leluja, Aira keitti 
meille kahvit. Hän toivotti meidät sydämellisesti tervetul-
leiksi. Kahvit nautittiin ruusukupeista pullan kera pitkän 
pirtinpöydän ääressä. Samalla Aira kertoi elämästään 
ja Hyrsylän talon historiasta, kuinka hän 12 vuotiaana 
perheensä kanssa joutui lähtemään evakkoon. Mu-
kaansa hän otti valokuvia, joita nyt on suurennettuina 
�eläketalon” seinillä. Kun hän myöhemmin sai tietää, 
että Pusulassa on Hyrsylä, hän päätti tehdä nykyisen 
Hyrsylän talon kunnianosoituksena rajan taakse jää-
nyttä kotikyläänsä kohtaan. Komeat hirret löytyivätkin 
valtion siemenpuumetsästä. Rakennusmiehinä olivat 
Bomba-talon rakentajat. Airan kertoessa katselimme 
talon ylähirsille asetettuja upeita Arabian kannuja ja 
voiastioita. Niitä on lähes sata. Talossa on myös van-
hoja penkkejä, kaappeja ja pöytiä, joilla on kauniit käsin 
kirjotut liinat. Katselemme ympärillemme ja kuuntelem-
me talon emäntää ihastuneina. Airan ilo ja positiivisuus 
tarttuu meihinkin. Pihalla on vanha veturi, tykki, Airan 
sedän patsas sekä aittoja täynnä työkaluja. 

Siirrymme viereiseen taloon. Se on uusi, hieno, avara 
ja suunniteltu eläkepäiviä varten. Siinä on tanssihuone 
joustavine lattioineen. Kuntosalin varusteita ja uima-allas 
sekä seinän kokoinen peili. Kaikki vanhuutta silmällä pitä-
en. Eläkkeelle Airalla ei ole aikomusta vielä jäädä, vaikka 
vanhuuden koti onkin jo valmiina.

Vietimme mukavan parituntisen hänen seuranaan. 
Hän kertoi lähtevänsä keikalle pian lähtömme jälkeen. 
Siis vauhtia riittää!

Tapaamisesta ja näkemästämme virkistyneinä läh-
dimme ruokailemaan. Kotimatkalla iloinen puheenso-
rina kertoi, että olimme retkeemme tyytyväisiä. Matka 
meni nopeasti leikkimielisen tietokilpailun merkeissä. 

Sinikka Kankare 
Iitin liike- ja virkanaiset

tiedottaja

Ω Iitin liike- ja virkanaisten retki Hyrsylänmutkaan 7.3.2009, kuvassa Marja Pullinen ja Aira Samulin.
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Kuusi vuosikymmentä 
on pitkä aika ihmisen 
elämässä ja yhdistyksel-
lekin kunnioitettava ikä. 
Niinpä yhtään perus-
tajäsentä ei enää ollut 
mukana Rauman juhli-
essa keväisen vuosiko-
kouksensa yhteydessä 
toimintansa tasavuosia. 
Kymmenen vuotta aiem-
min oli vielä yksi perus-
tajajäsen.

Kun Rauman yh-
distystä vuonna 1949 
perustettiin, jäsenten 
ammatillinen kirjo oli 
seuraava: lehtori, musii-
kinopettaja, verotusvir-
kailija, opettaja, farma-
seutti, liikkeenharjoittaja 
ja pankkivirkailija. Näin 
toteutui heti aatteen yksi tärkeä kansainvälinen tavoite: 
liike-, virka- ja yhteiskunnallisilla aloilla työskentelevien 
naisten verkostoituminen.

Parivuotiaan yhdistyksen ensimmäinen suuri koitos 
oli kulttuuripäivät, joita sitten järjestettiinkin lähes vuo-
sittain 15 kertaa. Päivät oli suunnattu kaikelle kansalle, 
mutta ne kiinnostivat tietysti eniten naisia.

Kansallispuku ansiolistalla

1960-luvun alussa Rauman yhdistyksessä herättiin 
siihen, ettei seudulla ollut omaa kansallispukua. Puut-
teesta keskusteltiin laajemminkin paikkakunnalla. Rau-
man yhdistys päätti huhtikuisessa kokouksessaan 1961 
ryhtyä toimiin puvun aikaansaamiseksi.

Yhteyttä otettiin Kansallismuseon kansatieteelliseen 
toimikuntaan ja sieltä saatujen ohjeiden jälkeen naa-
purikuntien naisjärjestöihin. Monien vaiheiden jälkeen 
ensimmäinen kansallispuku voitiin esitellä vuoden 1965 
kulttuuripäivillä.

Pöytänäyttelyjen järjestäminen työllisti yhdistystä 
12 kertaa. Katettujen pöytien näyttelyistä saaduilla 
tuotoilla ja muilla hankkeilla yhdistys on tukenut rauma-
laisia naisopiskelijoita jakamalla vuosittain stipendejä 
eri oppilaitoksissa opiskeleville.

Liiton kokouksen Rauma on järjestänyt kaksi ker-
taa: 1982 ja 1999. Myös kansainväliseen toimintaan 

60 vuotta Rauman toimintaa 

on osallistuttu. Ahkerimmin siinä on kunnostautunut 
nykyinen kunniapuheenjohtajamme Aila Salo, joka on 
raivannut tietä tasa-arvolle viemällä kongresseihin mu-
kaan myös miehensä!

raili Tevä
Rauman liike- ja virkanaiset

sihteeri

Ω Kristiina Saaristolle (oik.) luovutettiin juhlassa yhdistyksen jäsenen, taiteilija Aila 
Salon suunnittelema kunniamerkki tunnustuksena aktiivisuudesta. Luovuttajina 
Rauman puheenjohtaja Reija Lehtonen (kesk.) ja sihteeri Raili Tevä.

Ω Sirpaleet tuovat onnea mutta myös siivoamista. 
Harjan varteen tarttuivat ripeästi 60-vuotisjuhlassa 
Aila Salo (vas.), Leena Nuotio, Kirsimarja Saarinen ja 
Anneli Savikurki.
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Rusuvilina on valinnut Auli Maunon Vuoden virka- ja 
liikenaiseksi seuraavin perustein:
Ruosinsuomalaisten Virka- ja Liikenaisten Tukholman 
klubi on valinnut Kauppalehden Tukholman kirjeenvaih-
tajan Auli Maunon Vuoden 2009 Virkanaiseksi.

Valintamme perustelut:

Auli Mauno on toiminut suomalaisen Kauppalehden 
Tukholman kirjeenvaihtajana 20 viimeisen vuoden ajan.  
Vuosina 1997 – 99 Auli työskenteli Kauppalehden Brys-
selin kirjeenvaihtajana, mistä hän palasi Tukholmaan. 

Auli Mauno valmistui ekonomiksi Helsingin kauppa-
korkeakoulusta. Hänellä on myös yhteiskuntatieteiden 
maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta.

Auli Maunosta 
vuoden suomalaisnainen Ruotsissa

Näin otsikoi Kauppalehti 9. 
maaliskuuta 2009, uutisen siitä, että 
ruotsinsuomalaiset liike- ja virkanaiset 
(Rusuvilina) oli valinnut Aulin Maunon 
vuoden 2009 virka- ja liikenaiseksi. 
Kauppalehti on myös ”nimennyt” Aulin 
lehden parhaaksi ”vientituotteekseen” 
Ruotsiin….

Olemme halunneet antaa tunnustuksemme, eritoten 
kuluvan talouskriisin vallitessa, naiselle, joka sekä omaa 
suuren tietopohjan talousalan kysymyksissä että rutii-
nin ja taidon analyyseihin, joita hän välittää tyylillä, joka 
inspiroi ja puhuttelee laajempaakin lukijakuntaa. 

Auli on tehnyt upeaa työtä saralla, joka on ollut pit-
kään pääasiassa miesvoittoinen. Auli on pystynyt ke-
hittämään oman persoonallisen ilmauksensa osittain 
hyvinkin stereotyyppisessä kieli-ilmapiirissä.  Aulin il-
maustyyliin sisältyy usein huumoria ja pirteän rohkeaa 
sanavalmiutta. Tämä ulottuvuus ilmenee etenkin hänen 
kolumneissaan, jotka ovat arvostettuja, ja joissa hän 
hauskasti kuvaa Ruotsin yhteiskuntailmiöitä suoma-
laisten linssien läpi tarkasteltuina.

Auli on toiminut positiivisena sillanrakentajana Suo-
men ja Ruotsin välillä. Hänen työpanoksensa on täs-
säkin suhteessa kunniamaininnan arvoinen merkki-
vuonna 2009, jolloin muistamme yhteistä historiaamme 
ja suunnittelemme tulevia yhteistyöprojekteja toivoen 
hedelmällistä yhteistyöilmapiiriä maittemme välillä.

Auli on hyvä esikuva naisille, etenkin nuorille, siitä 
miten nainen voi pärjätä ja viihtyä yhteiskuntasektorilla, 
jota monien mielestä leimaa pääasiassa n.k. kovemmat 
arvot.

Rusuvilina /Johtokunta 8.3.2009

Ilta Tukholmassa  
vuoden 2009 virkanaisen vieraana

Auli Mauno, Rusuvilinan kunniamaininnan saanut vuoden 
virkanainen 2009, oli kutsunut Rusuvilinan työpaikalleen 
Tukholmassa Dagens Industrin (Ruotsin johtava liike- ja 
talousalan julkaisu) tiloihin. Saimme kunnian viettää iltaa 
Dagens Industrin aiemman legendaarisen päätoimittajan 
Hasse Olssonin, purjehduksen suurystävän, tunnelmal-
lisessa, laivan kajuutaksi sisustetussa johdon kokous-
huoneessa. Auli kertoili uransa eri vaiheista, toimittajan 
ammatista, ja eritoten kirjeenvaihtajan työstä, ilon ja 
murheitten aiheista, tämän päivän talouskysymyksistä, 
sekä hieman elämästään ”rusuna” = ruotsinsuomalai-
sena noin kahden vuosikymmenen ajalta. Tunnelma oli 
välitön ja kysymyksistä Aulille ei tahtonut tulla loppua. 
Lainaus erään vieraamme lähettämästä palautteesta 
kiteyttää oivasti onnistuneen illanviettomme: ”Kuten 
sanottu ilta oli antoisa ja Aulin kertomisineen oli täys 
kymppi, eipä ihme että hän on vuoden Rusuvilina!”

Pirjo Andersson / Rusuvilina, puheenjohtaja

Ω Rusuvilinan puheenjohtaja Pirjo Andersson lukee 
perusteluja Auli Mannon valitsemiseksi ruotsinsuo-
malaiseksi vuoden virka- ja liikenaiseksi.
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Värilinja Oy
Linja-autoasema

Savonlinna

Kauppakeskus Kristalli
Olavinkatu 54, 57100 Savonlinna.  P. 040-511 5395 www.nelko.fi

Kauppatori 4, 57130 Savonlinna, (015) 514 091
Avoinna kesällä ma-pe 9.30-18.00 ja la 9.30-15.00

www.savonlinnanseurahuone.fi

www.fontana.fi/casino

Tervetuloa 
kesäiseen Savonlinnaan!
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Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
Paasikiventie 4, Hämeenlinna, (03) 621 6614
www.verkatehdas.fi 

Verkatehtaan kokouspaketti 
45 € / henkilö (sis. alv 22 %)

Minimi 10 henkilöä, hintaan sisältyy aamu- 
ja iltapäiväkahvi sekä lounas, ryhmän koon 
mukainen kokoustila enintään 8 tunnin ajaksi, 
dataprojektori ja langaton internet-yhteys.

Kysy lisätietoja myyntipalvelustamme
Rita Kujanpää (03) 621 6614

Suomen liike- ja virkanaisten liitto

Yhdistysten puheenjohtajat

Espoo  Irma Reponen
Helsinki  Tiina Aaltonen
Hämeenlinna Arja Lankinen
Iisalmi  Anne Mikkonen
Iitti  Anita Laitinen
Joensuu  Brita Pajari
Jyväskylä Mirja Vuosalmi
Järvenpää Eila Styf
Kajaani  Kyllikki Vänttinen
Karkkila  Eveliina Rytkönen
Kotka  Marja Mäkelä
Kouvola  Hely Toivainen
Kuopio  Pirjo Haapalainen
Lahti  Pirjo Varumo
Lappeenranta Pirjo Kuukka
Mikkeli  Eija Peura
Oulu  Irma Lämsä
Pori  Marja-Terttu Ojala
Rauma  Reija Lehtonen
Riihimäki  Pirjo Erävistö-Koukku
RuSuViLiNa Pirjo Andersson
Savonlinna Ulla Ritola-Pesonen
Seinäjoki  Teresa Sandelin
Tampere  Eeva Peltonen
Turku  Seija Tuokko
Vaasa  Jaana Nyqvist
Vantaa  Tuula Hirvonen

VAHVA VErKOSTO VAIKUTTAA   –   ETT STArKT NÄTVErK FÖr ATT PÅVErKA

■ TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosi 2009

4. – 6.9. 13 th European Congress, 
 München
10. – 11.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Lahti

Vuosi 2010

6 th BPW European Presidents´ Meeting, Wien

 
Vuosi 2011

17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
 Helsinki

Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Italia

Kansainvälisen liiton uudet teemat

2009 Power to Make a Difference 
 through Leaderships
 Valta vaikuttaa johtajuuden kautta

2010 Power to Make a Difference 
 through Actions
 Valta vaikuttaa tekojen kautta

2011 Power to Make a Difference 
 through Advocacy
 Valta vaikuttaa edunvalvonnan kautta


