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Pääkirjoitus

Uutta näkyvyyttä
Työntäyteinen kevät on takanapäin. Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehityspäivä pidettiin Mikkelissä lauantaina 
20. helmikuuta, mukana oli parikymmentä liike- ja virkanaista ympäri Suomea.  Päivän aikana keskusteltiin jä-
senhankinnasta, Equal Pay Dayn järjestelyistä ja liittomme uusista kotisivuista.  Uudet kotisivut avattiin huhtikuun 
alussa. Liiton toimesta kaikille yhdistyksille on avattu omat sivut.  Yhdistyksillä on mahdollisuus päivittää itse 
sivujaan.  Toivottavasti saamme kaikille sivuille yhteystietojen lisäksi myös mielenkiintoista tietoa paikallisesta 
toiminnasta. 

Liittomme kevätkokouspäivät ovat takanapäin. Kuopion liike- ja virkanaiset hoitivat ammattitaitoisesta ”Kalakuk-
kojen kaupungissa”.  Kaunis kevätsää oli meille suosiollinen. Islannin tulivuorenpurkauksen savupilvet valitettavasti 
muuttivat joidenkin matkasuunnitelmia.  Virallisten kokousasioiden yhteydessä keskusteltiin LIVYK – lehden 
tulevasta ilmestymismuodosta.  Ainakin vielä ensi vuonna lehteä on mahdollisuus saada painetussa muodossa.  
Iltapala nautittiin Puijonsarven yökerhossa, illan vaihtuessa jo yöksi suomalaisista miehistä koostuva showtans-
siryhmä, Scandinavian Hunks, viihdytti yleisöä. Sunnuntain aloitimme perinteiseen tapaan kynttiläseremonialla 
ja opastettu kiertoajelu vei meidät Kuopion asuntomessualueelle ja Puijon näkötornille.

Globe Hope Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Seija Lukkala valittiin Vuoden naiseksi 2010. Valinta julkistettiin 
liittomme kevätkokouspäivillä. Vuonna 2010 oli vuorossa liike-elämän vaikuttaja. Suomen liike- ja virkanaisten 
liitto on valinnut Vuoden naisen jo vuodesta 1955 lähtien, vuorovuosina tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä 
tai yhteiskunnallisessa työssä erityisen merkittävällä tavalla ansioituneen naisen.

Kevätkokouspäivillä olivat mukana myös kansainvälisen liiton presidentti Elizabeth Benham ja Sveitsin lii-
ke- ja virkanaisista Erna Naegeli. Sekä lauantaina että 
sunnuntaina kuulimme kansainvälisen liiton toiminnasta 
ja tulevasta kongressista 2011.  Toivottavasti moni liike- ja 
virkanainen suuntaa kulkunsa ensi vuoden kesäkuussa 
Helsingin kansainväliseen kongressiin.

Jäsenhankinta on yksi yhdistystemme haasteista. Jä-
senhankintakilpailun tulokset julkaistaan liiton syysko-
kouspäivillä Tampereella lokakuussa. Meistä jokaisesta 
on kiinni se, miten jäsenet viihtyvät joukossamme.  Muis-
takaamme luoda hyvä ilmapiiri niin yhdistysten tapaamisiin 
kuin liiton kokouksiinkin.

Virkistävää kesää Teille kaikille! 

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja
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Huhtikuista auringonpaistetta rytmittivät ohuet sade-
kuurot, joista ei ollut merkittävää haittaa kokoukseen 
osallistujille. Islannin tulivuoren syöksemän savun ai-
heuttamat poikkeukselliset liikennejärjestelyt estivät 
muutamia liike- ja virkanaisia saapumasta ”Kalakuk-
kojen kaupunkiin”. Muista ympäristötekijöistä johtuneet 
pahimmat hidasteet syntyivät routavaurioista rautateillä. 
Turkulaisten kotimatka kuuluu olleen melko vaiherikas 
”kisko- ja kumipyöräyhdistelmä”.

Kevätkokous paikkana toimi hotelli Puijonsarvi, jonka 
tiloja oli Maaherrankadun molemmin puolin. Ennen 
kokousta pidettiin perinteiseen tapaan tiedotustilaisuus, 
johon osallistuivat liiton puheenjohtaja Liisa Flinck-
Vasama ja Kuopion yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo 
Haapalainen. Puheenjohtajia haastatteli toimittaja Anja 
Hiltunen. 

Liiton uusien kotisivujen päivittämiseen haettiin oppia 
Inka Neramon johdolla. Tarkoitus on, että yhdistykset 
päivittävät itse omia nettisivujaan ja pitävät ne ajan ta-
salla. Innokkain ”nettioppija” näytti olevan kuopiolainen 

BPW Finland – Kevätkokous Kuopiossa

Ω  Kokousväkeä Kuopion kevätkokouksessa.

Ω Liiton puheenjohtaja Liisa Flinck-Vasama ja Kuopi-
on yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Haapalainen.

Seija Heikkinen, mutta kyllä koulutustilaisuuteen saapui 
muitakin tiedonhaluisia.

Kuopion yhdistyksen sihteeri Arja Puukko hoiti pu-
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heenjohtajan tukena mallikkaasti kuukausien uuras-
tuksen kokouksen ennakkojärjestelyjen osalta ja ohjasi 
toimintoja kokousaikanakin. Ilmoittautumisten yhtey-
dessä Hannamari Heinonen ja Liisa Kiianlinna jakoivat 
osallistujien nimillä varustettuja ”kaulaohjelmia” sekä 
ennakolta tilattuja kalakukkoja. Ruokailijoille tarjottiin 
molempina kokouspäivinä lounas Puijonsarven Frans-
mannissa.

Kokoussalin ulkopuolella liiton nimeämät valtakir-
jantarkastajat Eija Laurila ja Pirjo Hopponen hymyilivät 
aurinkoisesti, kun kokousväki alkoi kerääntyä viralliseen 
kokoukseen. Puheenjohtajaksi oli kutsuttu kuopiolainen 
Annukka Airaksinen. 

Kevätkokouksen avasi liiton puheenjohtaja ja ter-
vetulotoivotuksen esitti Kuopion yhdistyksen puheen-
johtaja. Young BPW jäsen Reeta Ahonen palkittiin ak-
tiivisuudestaan rannekorulla. Jäsenhankintakilpailun 
voitti Mikkeli. 

Viralliset asiat käytiin läpi sutjakkaasti esityslistan 
mukaan oivallisen puheenjohtajan johdolla, vain Livykin 

Ω Puheenjohtajia haastatteli toimittaja Anja Hiltunen.

Ω Inka Neramo.

Ω  Seija Heikkinen.

Ω  Kuopion yhdistyksen sihteeri Arja Puukko.
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ilmestymisasusta jouduttiin äänestämään. Tulokseksi 
saatiin kuitenkin liiton hallituksen esitys. Kokouksen 
lopuksi julkistettiin Vuoden nainen. Innovatiivisen de-
signyrityksen, Globe Hopen, perustaja ja toimitusjohtaja 
Seija Lukkala nimettiin Vuoden naiseksi 2010.

Kahvitauon jälkeen kokousväki vetäytyi pukeutu-
maan kaupungin juhlavastaanottoa ja iltajuhlaa var-
ten. Kuopion kaupungin vastaanotolle saapui muiden 
joukossa RuSuViLiNan puheenjohtaja Pirjo Andersson 
Tukholmasta. Kaupungin tervehdyksen lausui valtuus-
ton puheenjohtaja Marja-Leena Puputti. Kaupunginta-
lolla vietetyn kuohuviinitilaisuuden jälkeen suunnistettiin 
joukolla takaisin Puijonsarven yökerhoon, jossa nautit-
tiin iltapala seisovasta pöydästä hillityssä hämärässä, 

nuorten muusikoiden esityksen säestyksellä.
Sunnuntaiaamu aloitettiin kynttiläseremonialla ja 

musiikkiesityksellä, joita seurasi kiertoajelu kaupungin 
keskustassa ja asuntomessualueella. Kesäisen tapah-
tuman puitteet olivat vielä kovin keskeneräiset, mutta 
rakennustoiminta kiihtyy roudan sulettua, jotta raken-
nelmat ovat valmiina, kun Asuntomessut avautuvat.

Kiertoajelun jälkeen kokoonnuttiin vielä kansainvä-
lisen liiton puheenjohtajan vetämään tiedotustilaisuu-
teen, jossa käsiteltiin BPW International Congress 2011 
tapahtuman valmisteluasioita. Kokousta johti kansain-
välisen liiton puheenjohtaja Elizabeth Benham ja mu-
kana oli myös sveitsiläinen Erna Naegeli.  

RuSuViLiNan puheenjohtaja kertoi, että Ruotsissa 

∆  Ilmoit-
tautumisten 
yhteydessä 
Hannamari 
Heinonen ja 
Liisa kiian-
linna jakoivat 
osallistuji-
en nimillä 
varustettuja 
”kaulaohjel-
mia”.

Ω  Liiton nimeämät valtakirjantarkastajat Eija Laurila 
ja Pirjo Hopponen.

Ω  Young BPW jäsen Reeta Ahonen palkittiin aktiivi-
suudestaan.
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Ω  RuSuViLiNan puheenjohtaja Pirjo Andersson.

haluttaisiin myös järjestää ohjelmaa kansainvälisen 
kokouksen osanottajille ennen tai jälkeen kongressin. 
Asia sai myönteisen vastaanoton kansainvälisen liiton 
puheenjohtajan taholta.

Me kuopiolaiset olemme iloisia siitä, että saimme 
emännöidä kokousta, jonka toivomme jäävän teidän 
kaikkien osallistujien muistoihin positiivisena kokemuk-
sena, toivovat myös jäsenemme Helena Macorig, Aune 
Huotari ja Leena Holländer.

Kirsi-Marja Myöhänen
BPW Kuopio 

Ω  Kansainvälisen liiton puheenjohtaja Elizabeth 
Benham.

Ω  Erna Naegeli Sveitsistä.Ω  Helena Macorig, Aune Huotari ja Leena Holländer.
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Globe Hope on innovatiivinen suomalainen designyri-
tys, joka valmistaa ekologisia designtuotteita kierrätys-
materiaaleista. Yksilöllisiä vaatteita ja asusteita tuottava 
yritys muokkaa edellisestä käyttötarkoituksestaan tar-
peettomaksi jääneitä materiaaleja ja luo niistä uutta. 
Globe Hope on sitoutunut tuotannossaan kestävän 
kehityksen periaatteisiin ja haluaa tarjota kuluttajille 
ekologisen ja kestävän vaihtoehdon sekä samalla kan-
nustaa ekologiseen ja ympäristöystävälliseen ajatte-
luun. Globe Hopen tuottamat vaate- ja asustemallistot 
säästävät ja uudelleenkäyttävät 
ympäristömme luonnonvaroja 
sekä kunnioittavat eettisiä peri-
aatteita. Globe Hopen tavoittee-
na on suunnitella ja valmistaa 
ensisijaisesti esteettisiä, käy-
tännöllisiä ja oivaltavia tuottei-
ta, joissa kierrätys on lisäarvo. 
Globe Hopen toimintaidea voi-
daankin kiteyttää kolmeen sa-
naan: esteettisyys, ekologisuus 
ja eettisyys. 

Globe Hope on palkittu use-
asti työstään ekologisen muodin 
ja muotoilun maailmassa. Seija 
Lukkalan luotsaamalle Globe 
Hopelle on myönnetty useita 
palkintoja ja tunnustuksia, jois-
ta mainittakoon Amnesty Inter-
nationalin Vuoden Suunnittelija 
(2005) sekä Kulttuuriministeriön 
myöntävä Taiteen ja Kulttuurin 
Suomi Palkinto (2006). Vuoden 
2008 alusta Globe Hopen tuot-
teet ovat saaneet kantaa ylpe-
änä Avainlippu-tunnusta, joka 
kertoo merkittävästä Suoma-
laisesta työstä ja osaamisesta. 
Tällä hetkellä tuotteita myydään 

ympäri Eurooppaa sekä Japanissa. 
Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland valit-

si Vuoden naiseksi 2010 Seija Lukkalan, edistyksellisen 
ja menestyksekkään liikenaisen sekä yhteiskunnalli-
sesti kulutukseen kantaa ottavan mielipidevaikuttajan.  
Hänen toimintaperiaatteensa tukevat erinomaisesti 
liittomme pyrkimyksiä ja vuoden 2009 kannanottoam-
me naisten ekologisista vaikuttamismahdollisuuksista. 
Valinnat luovat nekin pohjaa tulevaisuudelle ja vaikut-
tavat maailmaan.

Vuoden nainen 2010, Seija Lukkala
Globe Hope Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Seija Lukkala valittiin Vuoden naiseksi 
2010. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä 
Kuopiossa 17. huhtikuuta. Vuonna 2010 oli vuorossa liike-elämän 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.
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Puheenjohtaja Liisa Flinck-Vasama pyysi jäsenkirjees-
sä jokaista muistelemaan omia kokemuksiaan. Heti tuli 
mieleeni 1976 Board Meeting Lontoossa. Sinne menim-
me porukalla varmentamaan, että mahdollisimman moni 
vie eteenpäin tietoa tulevasta Helsingin kongressista 
(1977). Siihen aikaan kongressien välillä oli vielä Board 
Meeting, se on jäänyt pois. Saimme Lontooseen lahjoi-
tuksina mm. suklaata ja hapankorppuja, Liisa Päivikki 
Ailio ja minä saimme myös esiintymispuvut Arolalta. 
Omani on vieläkin tallella. Nyt jo sitä kuuluisaa retroa. 
Muistan myös Board Meetingin Hong Kongissa, jossa 
illalla ajelimme kukkuloilla kaksikerroksisilla busseilla. 
Siellä sain monia ystäviä, mm. Joan Bielbyn, jotka edel-
leen tavalla tai toisella on toiminnassa mukana.

Oma kongressimme onnistui erinomaisesti, vieläkin 
tapaa jäseniämme ja heidän tyttäriään, jotka pitävät 
Helsingin kokousta yhtenä parhaista. Aika kultaa muis-
tot? Olin kongressissa ”congress assistant”, vieläkin 
keltainen nappi tallella. Aion ottaa sen käyttöön ensi 
vuonna. Toivottavasti tuleva kongressimme vahvistaa 
myönteisiä mielikuvia siitä miten hyvin järjestetty ko-
kous toimii. Tällä välillä on ollut muutama huonosti ja 
vielä huonommin järjestetty kongressi. Ei toki kaikki, 
missä olen ollut.

Golden Jubilee kongressi oli 1980 Sveitsissä, missä 
liittomme on perustettu. Molemmat poikani olivat sil-
loin mukana, hyvin tulivat toimeen eri maista olevien 
naisten kanssa. Siitä alkoi heidän matkustamisensa 
kanssani eri puolille maailmaa. Washington oli vuorossa 
1983, presidentti Reagan vieraili kokouksessamme ja 
turvajärjestelyt olivat tiukat. Siellä esiteltiin ensimmäi-
sen kerran myös Unifem ja Women´s World Banking. 
Minut valittiin employment toimikunnan puheenjohta-
jaksi – tuleva presidentti Rosmarie Michel ehdotti sitä, 

en ollut ns. virallisena Suomen ehdokkaana. Siitä kv. 
urani alkoi. 

Olin Naisten vuosikymmenen kokouksessa Keniassa  
vetämässä employment-workshopin ja minut valittiin 
Uudessa Seelannissa puheenjohtajaksi 1985. Vähän 
kuin mustana hevosena, minua ehdotti Australian liitto. 
Meitä oli 3 ehdokasta, lisäkseni Joan Bilby ja Wendy 
Hogg. Wendystä tuli sittemmin varapuheenjohtajani. 
Helena Kekäläinen veti ryhmää, joka matkusti sham-
panjapullot  ja suklaat mukanaan maapallon toiselle 
laidalle. Mukana oli kansallispuvut ja herätimme an-
saittua ihastusta. Loppujuhla meren rannalla laiturilla 
on ikimuistettava!

Ensimmäinen kongressini puheenjohtajana oli 1987 
Hollannissa. Siellä oli lähes 1000 osanottajaa. Kiitos jär-
jestelyistä kuuluu HPC:lle ja kv. Liiton toimistolle. Harmi, 
ettei meillä enää ole kv. tasolla omaa pysyvää toimistoa, 
puheenjohtajien vaihtuessa vaihtuu paljon muutakin! En 
käynyt kertaakaan Hollannissa, luotin ihmisten osaavan 
järjestelyt. Kiinnostukseni oli hankkia kansainvälisiä 
puhujia – ilmaiseksi. Ja siitä saimme paljon kiitosta. 
Saimme myöskin kiitosta lähinnä kehitysmaiden yrittä-
jänaisille suunnatusta Trade Exhibition-sta. Sen rahoit-
tivat Prodec sekä Hollannin ja Suomen valtiot, sama 
toteutettiin Bahamalla. Saara Kehusmaa-Pekonen ja 
Willy van Iersel olivat tosi erinomaiset järjestäjät!

Toinen kongressini oli Bahamalla 1989, yhteyshen-
kilöni oli varapuheenjohtaja Yvette Swan Bermudalta, 
joka sitten valittiin puheenjohtajaksi. Lea Peltomäki 
järjesti siellä upean tilaisuuden ”jäähyväisiksi”. Sitäkin 
edelleen muistellaan eri puolilla maailmaa. Kongressi-
paikan yhteydessä oli Casino – paljonkohan kokouksen 
osanottajat siellä menettivät rahojaan?

Hyvin henkilökohtaisia muistelmia 
kansainvälisistä kongresseista

Tuulikki Juusela, kansainvälisen liiton puheenjohtajana 1985-1989
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Keniassa olimme 1991, Japanissa 1993 ja Venetsias-
sa 1996. Olin vuonna 1989 aloittanut oman yritykseni, 
joten nämä menivät vähän ”sumussa ja sivussa”, vaik-
ka niihin osallistuinkin. Japanista muistan äärettömän 
ystävällisyyden ja upeat järjestelyt – rahalla saa! Valtio 
avusti suurella summalla, koska saivat vihdoinkin koko-
uksen. Venetsiasta muistan ihanan iloiset ja huoletto-
mat järjestäjät sekä erityisesti vain naisista kootun filhar-
moniaorkesterin esityksen. En osallistunut Melbournen 
enkä Vancouverin kokouksiin, lähinnä työkiireiden takia. 
Valitettavasti lähinnä niiden tappioiden takia jouduimme 
myymään Lontoon toimistomme, joka oli ostettu aikana-
ni. Siitä jäi pysyvä paha mieli monelle meistä.

Palasin ”kuvioihin” sekä 2005 Luzernin että 2008 
Mexicon kokouksiin. Huomasin aikojen muuttuneen 
monin eri tavoin. Suomen jälkeen vuorossa on Etelä 
Korea 2014, sinne vielä aion mennä. Tiedän, että se 
tulee olemaan jotakin hyvin upeata, on hyvä lopettaa 
Naisten saarella, jossa kongressi tullaan pitämään. 
Siellä tapaan vanhoja ja hieman nuorempiakin ystä-
viäni, nykyään tapaan heitä lähinnä Facebookissa tai 
kv. Liiton verkkosivuilla, jossa on kaikille avoin Forum. 
Liittykääpä sinne!

Kannustan kaikki osallistumaan Helsingin kongressiin 
ja mahdollisuuksiensa mukaan myös tuleviin. Olemme 
kansainvälinen järjestö! 

Ajankohtaiskatsaus 
liiton taloudesta nyt 

sekä näkymistä 
tulevaan

Liiton talouden tuotot koostuvat kolmesta pääryhmäs-
tä: varsinaisesta toiminnasta, varainhankinnasta ja 
sijoitustoiminnasta. Euromääräisesti merkittävin näistä 
kolmesta osa-alueesta on varainhankinta (55,7 % tu-
loista v. 2009), joka muodostuu jäsenmaksutuotoista ja 
jäsentuotteiden myynnistä. Tämän kuluvan vuoden jä-
senmaksut ovat hoituneet kaikilta yhdistyksiltä ajoissa 
ilman maksukehotuksia. Jäsentuotteiden myyntitulo 
on marginaalista ja sillä ei ole talouden tulopuolelle 
merkitystä.  Sijoitustoiminnan tulot (36,9 % tuloista v. 
2009) syntyvät Liisankadun huoneiston vuokratuista 
toimistotiloista ja näillä tuloilla on oleellinen merki-
tys liiton talouden tasapainottajana. Kaikki huoneet 
ovat vuokrattuja ja tulokertymä syntyy säännöllisesti. 
Varsinainen toiminta (7,4 % tuloista v. 2009) sisältää 
Livyk-lehdessä julkaistujen mainosten ilmoitustulot 
sekä liiton kokouksiin maksetut osanottomaksut. 

Liiton menoista edellä mainituista kolmesta pää-
ryhmästä tarkasteltuna suurin on varsinainen toiminta 
67,9 % v. 2009.  Sijoitustoiminnan osuus on 12,5 % 
v. 2009 ja varainhankinnan osuus on 19,6 % v. 2009.  
Vuosittaiset kulut olisivat suuremmat, mikäli meillä 
ei olisi käytettävissä liiton rahastoja, joista katetaan 
kansainväliseen toimintaan kohdistuvat kulut.

Tämän vuoden alkupuolella olemme saaneet käyt-
töömme uusitut liiton kotisivut, joiden ylläpito on hel-
pottunut ja se on hoidettavissa omatoimisesti niin liiton 
kuin yhdistysten omien sivujen osalta. Kotisivujen 
uusiminen on kustannettu Helkky Lahden rahaston 
varoilla.

Kansainvälisen liiton jäsenmaksu on jouduttu mak-
samaan tänä vuonna kuukautta aikaisemmin aiem-
masta poiketen eli 31.3. kansainvälisen liiton muu-
tettua laskutusajankohtaa. Tästä johtuen ensi syksyn 
kokouksessa hallitus tulee esittämään jäsenmaksun 
maksamisen eräpäiväksi jo 28.2. päivää. Asia on mer-
kittävä liitolle, sillä kansainvälisen liiton jäsenmaksun 
maksaminen myöhässä aiheuttaa ylimääräisiä kuluja 
sakkomaksun muodossa. 

Livyk-lehden kustannukset eivät ole alentuneet riit-
tävästi lehteen saatujen mainosilmoitusten myötä.  
Lehden kustannuksia on selvitelty ja Kuopion kevät-Tuulikki Juusela
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kokouksessa päätettiin äänestyk-
sen myötä, että painettavien lehtien 
määrää pienennetään ja julkaisun 
painopistettä siirretään nettilehden 
julkaisuun. Tämä muutos toteute-
taan vuoden 2011 alusta lukien. 
Jos haluamme parantaa lehden 
ilmestymismahdollisuuksia, niin se 
tarkoittaa aktiivista ilmoitusmyyntiä 
vähintään 3 – 4 kertaa vuodessa ku-
takin julkaistavaa numeroa varten. 
Nyt lehti kustannetaan käytännössä 
jäsenmaksuilla. Pienentyvät jäsen-
maksutulot jäsenmäärän laskiessa 
eivät pysty kattamaan lehden kus-
tannuksia, sillä jäsenmaksutuloja 
tarvitaan myös muuhun liiton toi-
minnan ylläpitoon.

Jäsenmäärässä on tapahtunut 
muutoksia niin uusien jäsenten 
saamisen osalta kuin toteutuneiden 
eroamisten myötä. Nettomuutos on 
kuitenkin edelleen vähenevä. Tähän 
hallitus on tarttunut mm. julistamalla 
jäsenhankintakilpailun viime vuo-
den lopussa, jossa palkintoina on 
tasokkaita kotimaisia tuotteita. Jä-
senmäärän nostaminen kasvuun on 
myös taloudellisesti merkittävä asia. 
Muutoksen suunnan seurauksena 
se voi olla riski tai mahdollisuus. Jä-
senmäärän pienentyminen edelleen 
heikentää liiton talouden tasapainoa 
merkittävästi huonompaan suun-
taan. Jäsenmäärän kasvaminen an-
taa mahdollisuuden jopa pienentää 
liiton jäsenmaksua, vaikka toimintaa 
monipuolistettaisiin ja kehitettäisiin 
edelleen. Etenkin nuoriin uusiin jä-
seniin on panostettava edelleen.

 Tuotot Menot Nettomuutos

Vuosi 2006 3 741,45 euroa 6 181,62 euroa -  2 440,17 euroa

Vuosi 2007 4 233,8 euroa  216,51 euroa + 2 017,29 euroa

Vuosi 2008 4 953,50 euroa 6 753,34 euroa -  1 799,84 euroa

Vuosi 2009  4.658,13 euroa 23 153,03 euroa -18 494,90 euroa

Kansainvälisen liiton kongressin (vuonna 2011 Helsingissä) 
aiheuttamat kulut liiton rahastoihin kohdistuen:

Vuonna 2006 on käytetty 4 550,98 euroa

Vuonna 2007 on käytetty 0,00 euroa

Vuonna 2008 on käytetty 5 508,26 euroa

Vuonna 2009 on käytetty 13 787,43 euroa

Rahastojen pääomakehitys
Vuonna 2005 pääomat yhteensä 122 376,40 euroa

Vuonna 2006 pääomat yhteensä  119 936,23 euroa

Vuonna 2007 pääomat yhteensä  120 952,48 euroa

Vuonna 2008 pääomat yhteensä  119 152,64 euroa

Vuonna 2009 pääomat yhteensä  100 657,74 euroa

Rahastojen varojen käyttämiseen kohdistuu paineita vuosille 2010 – 
2011. Tähän liittyen hallitus tuo liiton syyskokoukselle vuoden 2011 
talousarvion käsittelyn yhteydessä erikseen esityksen rahaston varo-
jen käytöstä vaikka rahastojen säännöt antavat hallitukselle oikeudet 
päättää asiasta. Kyseessä on kuitenkin niin merkittävä taloudellisiin 
toimintaedellytyksiin vaikuttava asia, että se on aiheellista päättää 
liiton ylimmässä päätöselimessä eli liiton kokouksessa syksyllä 2010.  
Rahastojen pääomia ja tuottoja on syytä säästää, sillä niitä tarvi-
taan liiton vuosittaisen toiminnan pyörittämiseen. Tällöin yhdistysten 
edustajien tehtäväksi tulee ottaa kantaa siihen, kuinka paljon liiton 
varoja ja rahastojen pääomia voidaan käyttää kansainvälisen liiton 
kongressin hyväksi.

Eija Laurila
liiton taloudenhoitaja

Liiton hallinnoimat rahastot
Vuoteen 2008 saakka on käytetty pääsääntöisesti rahastojen tuottoja 
ja itse rahastojen pääomat on pidetty koskemattomina. Vuonna 2009 
lisääntyneiden kulujen johdosta rahastojen pääomat ovat pienentyneet 
ja siten pääomien tuotot ovat myös vähenemässä. 

Alla yhteenvetoa rahastojen osalta:
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Mikkeli 10.3.2010
Tapahtuma onnistui hienosti. Kassit lop-
puivat jo klo 14.00 aikoihin ja esiintyjä-
ryhmät, nuorten naisten duo sekä tanssi-
opiston poikien break-dance ryhmä toivat 
mukavan säväyksen päivään. Länsi-Sa-
vo-lehti kävi paikalla. Tapahtumassa oli 
mukana kauppakeskus Akseli, omassa 
koko viikon ohjelmaa koskevassa isos-
sa lehtimainoksessa. Sama palkka -tem-
paus sai näkyvyyttä ihan mukavasti. 

Equal Pay Day -tapahtumat

Kausala 21.3.2010
Iitin liike- ja virkanaiset osallistuivat Equal Pay Day -tapahtumaan Kausalassa.
Tapahtuma oli Ravilinnassa ja se järjestettiin yhdessä Iitin Tiltujen, Marttojen, kunnan ja seurakunnan kanssa. 
Meidän puuhanaisemme oli Annikki Ruokonen. Liike- ja virkanaiset olivat mukana arpajaisten järjestelyissä ja 
osallistuivat potkukelkka-
kisaan, jonka tuotto ohjat-
tiin yhteisvastuukeräyk-
seen. Kisajoukkueeseen 
kuuluivat Anita Laitinen, 
Niina Honko ja Eija Suni, 
leikkimielisessä kisassa 
joukkue sijoittui naisten-
sarjan ensimmäiseksi. 

Tampere 10.3.2010
Tapahtuma järjestettiin Koski-
keskuksessa, Tampereella. Ta-
pahtuman aikana jaettiin 300 
kassia, joissa oli tietoa liike- ja 
virkanaisten toiminnasta sekä 
STM tiedote samapalkkaisuu-
desta.
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Keraamikko Tuire Wei-
landin pitkäaikainen 
haave on ollut oma 
taidekahvila - nyt se on 
valmistunut: Taideliiteri 
- punainen piharaken-
nus, jossa on kahvila 
alakerrassa ja yläkerran 
studiossa tarvittavat ti-
lat taiteen tekemiseen 
- myös harrastelijoille. 
Avoimet ovet toivottavat 
tervetulleeksi heinäkuun 

viimeisenä viikonloppuna klo 12.00 -16.00. Lapinkylän 
rantatie 33, 02520 LAPINKYLÄ. tw@taideliiteri.fi. 

BPW Espoon hallitus vieraili Tuiren luona ja sai tuo-
reeltaan kuulla hänen merkkipäivämatkastaan ja koke-
muksestaan Chilessä maanjäristyksen aikaan...  Tuh-
kapilvi pitkitti myös jäsentemme (11) Istanbulin matkan-
tekoa... Jäsenemme Meri Mononen on rauhan asialla 
Oaxacassa - hän osallistui kansainvälisen tarkkailijoiden 
autosaattueeseen, jotka joutuivat väijytykseen Meksi-
kossa. Merin zapoteekki intiaaniystävä on vieraillut 
myös Suomessa puhumassa ”rauhasta - ihmisyydestä 
- ystävyydestä”.

Yhteiskuvassa BPW Espoon hallitus (Sirkka-Liisa 
Haukanhovi, Saga Kivipelto, Leena Pekkola, Päivi 
Attila, emäntämme, Marjatta Parkkinen, pj. Irma Re-
ponen, Anne Lemberg) esittää parasta hymyään ja 
toivottaa ensi kesänä - Helsingissä pidettävään 
27 th BPW International Congress’n osallistuvat 
myös tervetulleiksi Espooseen n. 1000 naisjäsentä 
ympäri maailmaa.

Kuvasta puuttuu: Ketlin Tackman - onnittelut hänelle 
ja perheelle vastasyntyneestä pikku prinssistä - sekä 
uusi hallituksemme jäsen Eija Volanen että kuvaaja...  

Allekirjoittaneen matka jumittui Leville tuhkapilven 
takia joten yhdistyksemme viralliset edustajat liiton ke-
vätkokouspäivillä Kuopiossa olivat Sirkka-Liisa Haukan-
hovi ja Anne Lemberg - kokouksessa oli mukana myös 
Pirjo Parkkinen, joka on liittomme hallituksen jäsen. 

Anneli Rasi 
tiedotusasiat, Espoo

BPW Espoon jäsenten kuulumisia 
läheltä ja kaukaa
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Kuusi upeaa mikkeliläistä liike- ja virkanaista astui huh-
tikuun loppupuolella lavan parrasvaloihin esittelemään 
kevään ja kesän muotia kanssasisarilleen. Muotinäytös 
toteutettiin Mikkelin uudessa kauppakeskus Akselissa 
ja yhteistyökumppaninamme oli CARA fashion-liike.

Muotinäytöstä oli saapunut seuraamaan noin 35 liike- 
ja virkanaista. Ylpeinä seurasimme upeiden leidiemme 
luontevaa esiintymistä ja rohkeaa uskallusta kokeilla 
uusia, omasta tyylistä poikkeaviakin asustekokonai-
suuksia. Saimme paljon ideoita ja vinkkejä – Caran 
asiantunteva henkilöstö oli osannut koota meille mo-
nipuolisen katsauksen ”aikuisen naisen” kevään ja ke-
sän uusista väreistä ja tyyleistä unohtamatta kiehtovia 
jujuja ja glamouria. Pienilläkin jutuilla asusteista saa 
”extraa” ja upeanväriset kengät ovat myös kevään ja 
kesän juju.

Muotinäytöksen jälkeen saimme silmän- ja mielen-
nautintojen lisäksi nauttia vielä Caran meille tarjoaman 
iltapalan viineineen ja ennen kaikkea – shoppailla 
keskenämme aivan rauhassa asiantuntevien myyjien 
avustamana.

Elämyksellinen ilta. Kiitos, mannekiinimme, upeat 
liike- ja virkanaiset.

Arja Kinnunen
BPW Mikkeli

Kevään ja kesän muotituulahduksia

Kuva/t Markku Piiroinen
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Viime syyskuussa BPW Vantaa teki kulttuurimatkan Pa-
riisiin. Se alkoi jo pari viikkoa ennen varsinaista matkaa 
Ranskan Suomi-instituutin entisen johtajan, professori 
Tarmo Kunnaksen valloittavalla esitelmällä ”MINUN 
RANSKANI” Ranskan kulttuurikeskuksessa Kaapeli-
tehtaalla. Olimme järjestäneet sinne myös syötävää ja 
viiniä ranskalaiseen tapaan. Keskuksen johtaja Mme 
Basssereau -Dubois toivotti meidät tervetulleeksi ja 
esitteli myös Centren toimintaa.

Lähdimme matkaan torstaina 19. syyskuuta aamu-
koneella. Kolmen tunnin päästä Charles De Gaulle’n 
kentällä meitä odotti bussi ja opastettu Pariisin kierto-
ajelu, jotta ensikertalaiset saisivat jonkinlaisen yleis-
kuvan suuresta Pariisista. Kunniajäsenemme, 90-vuo-
tias Sirkka Tikkanen jäi bussista Madeleine-kirkon 
aukiolla, jossa hänen Pariisissa asuva sisarensa jo 
odotti. Sirkka saapui Pariisiin sattumoisin samalla len-
nolla. Me jatkoimme hotelliimme nimeltä QUARTIER 
LATIN. Ranskalaisen tavan mukaan keskitason hotellin 

huoneet olivat pienet, mutta mukavat - mitä nyt liiken-
teen melua oli. Hotellin sijainti oli todella hyvä.

Heti majoituttuamme lähdimme kävelemään kau-
pungille. Söimme Crocque monsieurit ja crêpit L’Île St. 
Louis’lla, jatkoimme L’Île de la Cité’lle ja Notre Dame 
-katedraaliin. Oli ihanaa, kun palasimme jalan hotelliim-
me, vaihdoimme vaatteet ja lähdimme Pariisin ooppe-
raan (Garnier) katsomaan balettia Gisèle. Tosin pari kol-
me meistä piti jazzia mielenkiintoisempana. Oopperan 
jälkeen tuttavani, Ranskassa uransa tehnyt Marja-Liisa 
Philström vei meidät kuuluisan Café de La Paix’n (mm. 
Sartre kävi siinä) Haussmann -tyyliseen aulaan. Näissä 
viihtyisissä tiloissa hän kertoi, minkälaista on työsken-
nellä SUOMALAISENA  NAISENA  RANSKALAISESSA 
LIIKE-ELÄMÄSSÄ. Hän oli mm. ollut perustamassa 
Sodexoa Suomeen ja toiminut Sodexon kansainväli-
sen strategian johtajana. Nykyisin hän työskentelee 
EIRMA:ssa (European Industrial Research Manage-
ment Association) Pariisissa. Hänen mukaansa nainen 

PARIISIIN - aina vaan ....

Ω  Anita Linnamäki, Satu Ahlroos, Lahja Laitinen, Marja Repo Veraille´n linnan edustalla.
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selviää hyvin ranskalaisessa liike-elämässä. Hänen on 
oltava NAISELLINEN, elegantti, mutta jämäkkä. Ensim-
mäinen päivä oli pitkä ja tuntui siltä kuin olisimme olleet 
Pariisissa kauemminkin. 

Seuraavana aamuna suuntasimme metrolla Ver-
saille’n linnaan, joka on Ludwig XIV’n rakennuttama, 
massiivinen ja upea kokonaisuus. Etenkin kultainen, 
juuri remontoitu peilisali, jossa on 17 korkeaa peiliä, 
aiheutti hämmentynyttä ihailua. Lounastimme hienos-
sa Trianon-hotellissa sijaitsevassa Gordon Ramsayn 
ravintolassa (”Hullu kokki” - Tv-sarja!) ja huomasimme 
pian, että se oli LIIAN hieno retkivarusteiselle seurueel-
lemme, mutta emme välittäneet siitä, vaan nautimme 

täysin rinnoin hienosta atmosfääristä!
Palasimme kotiin Trocadéro’n, Les Champs Èlyséen 

ja kuuluisan Café Georges V:n kautta. Illalla suunta-
simme Montparnasselle ja La Coupole -ravintolaan, 
jossa valot sammutetaan, kun tarjoilijat tuovat kynttilöin 
ja soihduin valaistun syntymäpäiväkakun kulkueena 
laulaen jollekin sankarille ja jossa mm. Mika Waltarilla 
oli tapana käydä oleskellessaan Pariisissa.

Kolmas päivä oli ns. ostospäivä. Aloitimme sen sil-
ti käymällä ihailemassa mahtavaa suomalaisesta granii-
tista tehtyä Napoleonin sargofagia Invalidikirkossa sekä 
katsastimme kuvanveistäjä Rodinin teoksia kuten esim. 
Ajattelijaa lähellä olevassa Rodin - museossa. Ostoksil-

Ω  Mlle Marja-Liisa Philström Cafe de La Paix:ssa.

∆  kaisu san-
tala ja Tuula 
Hirvonen La 
Coupole-ravin-
tolassa.

Ω  Kuvassa vasemmalta: Paula Ylöstalo-Kuronen, 
Ulla Vanttaja, Marja Veräjänkorva, Kaisu Santala, 
Pirkko Andrejeff, Lahja Laitinen ja Tuula Hirvonen.
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Onnittelemme!

le oli jo kiire ja niinpä metro vei meidät ensiksi Galeries 
Lafayette -tavarataloon siksi, että halusin ryhmän nä-
kevän tuon samannimisen kenraalin vaimolleen raken-
nuttaman naisten paratiisin kattoikkunan.

Olin pyytänyt oppaan illan Montmartren reissulle. Se 
kannatti. Väsymys katosi, kun kuulimme kulkiessam-
me Picassosta, viinitiloista ja eri taiteilijoista asiantunte-
vasti ja hauskasti. Sacré Coeurin kirkossa kosketimme 
pyhää patsasta ja saimme syntimme anteeksi. Mont-
martren illallisella meitä odotti kunniajäsenemme Sirkka 
Tikkanen sisarensa ja tämän ranskalaisen miehensä 
kanssa. Ravintola ei ollut turistipaikka vaan aito ranska-
laisten suosima La Cocotte. Jonkinlaiseksi ongelmaksi 
muodostui tällä kertaa ranskalainen keittiö aivoineen 
ja muine sisäelimineen ja lisäksi ruokien nimet, sillä 
menu oli vain ranskankielinen. Herrasmiehenä Sirkan 
ranskalainen siskon mies olisi tilannut meille viiniä, 
mutta enemmistö naisistamme halusi mineraalivettä - 
oman pienen pullon jokainen!!! Monsieur oli hieman ih-
meissään. Kalliiksihan se myös tuli! Metrolla palasim-
me loistavasti takaisin hotelliin. Illan päätteeksi vielä 
jotkut iltavirkut jaksoivat käydä lähellä olevassa kivassa 
baarissa juhlistamassa viimeistä iltaa.

Huonehintaan kuului täyttävä, mannermainen (siis 
ei ranskalainen, jossa on vain valkoista leipää, hilloa ja 
croissantia) aamupala, mikä oli luksusta ja tarpeellis-
ta. Eräänä aamuna meitä kävi tervehtimässä aamiais-
huoneessa Suomenlinnan intendentti, arkkitehti Tuija 
Lind, joka tekee väitöskirjaansa Pariisissa. Hän kertoi 

TUTKIJAN TYÖSTÄ RANSKASSA - NAISENA sekä 
puhui mm. Pariisin uusista liikennejärjestelyistä.

Sunnuntai oli aurinkoinen ja lämmin. Ohjelman mu-
kaisesti oli kuitenkin käytävä vanhasta rautatieasemas-
ta tehdyssä ihanassa Musée d’Orsay’ssa. Esittelin tun-
temiani - lähinnä impressionistisia - tauluja melkoisella 
vauhdilla, sillä olihan viimeinen päivämme Pariisissa. 
Silti luulen, että joku sai kimmokkeen tulla sinne uu-
destaan. Mietin vaan vanhaa sanontaa: ”Se, mikä jää 
jäljelle, kun on paljon kuullut ja osan unohtanut, on sivis-
tystä!” Sitten lähdimme vähän eri paikkoihin -kukin mie-
lenkiintonsa mukaan. Me isommalla joukolla kävimme 
Pompidou -keskuksessa ja ruokailimme aukion laidalla 
sijainneessa kahvilassa. Ohi kävellessämme ihailim-
me Pariisin kaunista kaupungintaloa Hôtel de Ville ’iä,  
koska joukossamme oli useita Vantaan kaupungin vir-
kailijoita. Joku ehti Luxembourgin puistoon, joku vil-
kaisemaan Le Louvre’a ja sen Pyramidia ja joku vain 
ostamaan maukkaita Macaron -leivonnaisia.

Iltapäivällä suuntasimme lentokentälle ja rattoisan 
kotimatkan jälkeen saavuimme syksyiseen ja sateiseen 
Helsinkiin. Ensimmäinen kerta naisryhmän kanssa! 
Täytyy sanoa, että BPW - naisilla on vahva tahto ja 
paljon mielipiteitä. Vive la différence eli eläköön erilai-
suus ja vive la France!

 
Kaisu Santala
Matkanjohtaja
BPW Vantaan 

Kaisu Santala on saanut huomattavan kun-
nianosoituksen 29.5.2010 Ranskan val-
tiolta Ranskan kielen ja kulttuurin hyväksi 
tekemästään työstä.

Kuvassa Ranskan suurlähettiläs Mme 
Bourolleau kiinnittää Kaisun rintaan kau-
niin Napoleonin aikaisen Akateemisten 
Palmujen kunniamerkin lyötyään hä-
net hetkeä aiemmin ritariksi (CHEVA-
LIER´ DANS L`ÓRDRE DES PALMES 
ACAD´ÉMIQUES) Ranskan suurlähetys-
tössä.

Vantaan liike- ja virkanaiset ry onnittelee!
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Kansainvälisenä naistenpäivänä yllätimme naisten kun-
tokeskus Zenanan toiminnanjohtajan  Riitta Alho-Kervi-
sen valitsemalla hänet vuoden 2010 päijäthämäläiseksi 
naiseksi kesken arkisen työrupeaman.    Lahden liike- ja 
virkanaiset ovat jo vuodesta 2004 lähtien antaneet tun-
nustusta alueen sitkeille ja menestyneille naisille kaikilla 
elämänaloilla.  Tällä kertaa ehdokkaista esille nousi 
Riitta Alho-Kervisen pitkä ura Päijät-Hämeen naisten 
kunnon kartuttamisessa kaikissa muodoissaan.

Naisten oman kuntokeskuksen toiminnanjohtajana 
Riitta Alho-Kervinen tuntee naisten tarpeet ja toiveet 
sekä myös ongelmat.   Näiden perusteella hän toteut-
taa kokonaisvaltaista ohjaustoimintaa jakamalla tie-
toa terveellisistä elämäntavoista, oikeasta ravinnosta, 
peruskehonhuollosta ja kullekin parhaiten sopivista 

liikuntamuodoista.
Riitta Alho-Kervinen aloitti uransa liikunnanohjaajana 

Vierumäellä 1980.  Noista päivistä on liikunta-alakin 
kokenut melkoisen muutoksen erilaisten liikuntamuo-
tojen kirjon nykyään ollessa monipuolinen ja myös 
viihdyttävä.  Liikuntaa voi harrastaa joko omatoimisesti, 
kaverin kanssa kaksistaan tai ryhmissä.  Tamburiinilla 
säestetty askel-askel-hyppy –tyyppinen liikunta on vaih-
tunut Zumbaan ja spinningiin. Asiakkaiden tyytyväisyys 
on Riitan mielestä se parhain palkinto ja kiitos hyvin 
tehdystä työstä arjen keskellä.

Teksti ja kuva: 
Sirpa Glad-Staf

Vuoden päijäthämäläinen nainen 2010:  
Riitta Alho-Kervinen

Pitkä ja hikinen työura "kruunattiin" onnen kyynelillä

Ω  Lahden liike- ja virkanaisten puheenjohtaja Pirjo Varumo ja vuoden 2010 päijäthämäläinen nainen Riitta 
Alho-Kervinen (vas.) Naisten kuntokeskus Zenanassa.
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Tuulikki Koivunen Bylunds yrkeskarriär som kvinna och 
invandrare är unik, inte minst för att hon är världens 
första finska och finsktalande kvinnlig biskop.

Den bild man får av Tuulikki och hennes liv, berättar 
om en flitig och modig person som lägger vinn om att 
försvara allt humant och mänskligt. Tuulikki har förkov-
rat sig inom sitt yrke genom att fortsätta studera från 
teologie magisterexamen till teologie doktor. Hon har 
haft bl.a. följande förtroendeuppdrag: som ledamot i 
Statens medicinsk–etiska råd och i Kommittén för Mär-
kesåret 1809. Hon har varit verksam som präst bl.a. i 
Lund, Växjö och Uppsala. Tuulikki har banat väg flera 
gånger under sitt yrkesliv. Hon blev den första kvinnliga 
domprosten i Uppsala domkyrkoförsamlingens mång-
hundraåriga historia. Tuulikki Bylund Koivunen vigdes 
till biskop i Härnösands stift den 8 november 2009. I år 
har det gått 50 år sedan kvinnorna kunde vigas till präs-
ter i Sverige. En av dessa pionjärer fick en tjänst just i 
Härnösand där hon gjorde en livslång yrkeskarriär.

Tuulikki har varit till stöd för många sverigefinländare 
på olika håll i Sverige. När det har behövts har hon visat 
ett stort civilkurage genom att ta ställning för tolerans 
och humanitet. Hon säger att hon hela sitt liv velat 
verka för kvinnors rättigheter samt främja jämställdhet 
mellan könen.

För oss Sverigefinska Yrkeskvinnor är Tuulikki en 
förebild som en kvinna även av den anledningen att 
hon, trots sin höga samhälleliga position, vill på ett 
medvetet sätt vara nära allt mänskligt och verka som en 
brobyggare mellan olika invandrargrupper i Sverige. Vi 
tolkar att hos Tuulikki förenas på ett enastående sätt en 
personlig styrka, klokskap, humanism och livsglädje.

Pirjo Andersson ordf.
Föreningen Sverigefinska yrkeskvinnor

pirjo.andersson@valviken.se
Tel. 070-730 28 66, Granhällsvägen 27, 

182 75 Stocksund

Tuulikki Koivunen Bylundin työsarka naisena ja maa-
hanmuuttajana on ainutlaatuinen, ei vähiten siksi, että 
hän on maailman ensimmäinen suomalainen ja ruot-
sinsuomalainen naispiispa. 

Kuva, joka Tuulikista ja hänen elämän kaarestaan 
piirtyy, kertoo ahkerasta, rohkeasta ja kaikkea inhimil-
listä puolustavasta henkilöstä. Tuulikki on kehittänyt 
itseään urallaan opiskellen edelleen teologian maiste-
rina ja väitelleen teologian tohtoriksi. Hän on toiminut 
luottamustehtävissä mm.12 vuotta jäsenenä Valtion 
lääketieteellis-eettisessä neuvostossa samoin kuin 
1809 Merkkivuoden komiteassa. Hän on toiminut pappi-
na mm. Lundissa, Växjössa ja Uppsalassa. Uppsalassa 
hänestä tuli ensimmäinen naispuolinen tuomiorovasti 
tuomiokirkkoseurakunnan vuosisataisessa historiassa. 
Härnösandin hiippakunnan piispaksi hänet vihittiin 8. 
marraskuuta 2009. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 
vuotta siitä, kun ensimmäiset ruotsalaiset naiset saivat 
pappisvihkimyksen. Eräs heistä asettuikin juuri Härnö-
sandiin tehden siellä pitkän elämän työn. 

Tuulikki on tukenut työssään monia ruotsinsuomalai-
sia eri puolilla Ruotsia. Hän on osoittanut tarpeen tullen 
suurta siviilirohkeutta ottaen kantaa suvaitsevaisuuden 
ja inhimillisyyden puolesta. Tuulikki sanoo, että hän on 

koko ikänsä aja-
nut naisasiaa ja 
halunnut edistää 
sukupuolten välis-
tä tasa-arvoa.

Ruotsinsuoma-
laiset virka- ja lii-
kenaiset näkevät 
Tuulikissa myös 
esikuvan naisesta 
joka, huolimatta 
korkeasta yhteis-
kunnallisesta ase-
mastaan, haluaa 
tietoisesti olla lä-
hellä kaikkea inhimillistä, sekä toimia sillanrakenta-
jana Ruotsin maahanmuuttajien parissa. Tuulikissa 
yhdistyy upealla tavalla voima, viisaus, ihmisläheisyys 
ja elämänilo.

Pirjo Andersson pj
Ruotsinsuomalaisten liike- ja virkanaisten yhdistys

(Rusuvilina)

Ruotsinsuomalaisten liike- ja virkanaisten yhdistys on valinnut 
Piispa Tuulikki Koivunen Bylundin  Ruotsinsuomalaiseksi Vuoden naiseksi 2010

Sverigefinska yrkeskvinnors förening i Stockholm (del av BPW Finland – 
Business and Proffesssional Women) har valt Biskop Tuulikki Koivunen Bylund 

till Årets sverigefinska Yrkeskvinna 2010
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA
Vuosi 2010

28. – 30.5. Kulttuuri-, puutarha- ja ostosmatka  
 Tallinnaan
24. – 27.6. BPW Hanse Network, Pärnu, Viro
syyskuu yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehittämispäivä, Helsinki
lokakuu 6 th BPW European Presidents´ 
 Meeting, Wien
30. – 31.10. BPW Finland, syyskokouspäivät,
 Tampere
        
Vuosi 2011

Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta
helmikuu yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehittämispäivä
16.4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki
17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
 Helsinki
lokakuu BPW Finland, syyskokouspäivät
 
Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Sorrento

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Helsingin kan-
sainvälinen kongressi 2011 tarvitsee sponsoroin-
titukea - rahallista, tavaroita, palveluja jne. 

Kongressi tarjoaa näkyvyyttä sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Jos sinulla tai lähipiiriisi yri-
tyksillä on kiinnostusta olla tekemässä kaikkien 
aikojen kongressia, otathan yhteyttä Susanna 
Arolaan, susanna.arola@kolumbus.fi tai +358 
50 521 6863. 

Tämä on mahdollisuus – tämä on haaste – tartu-
taan siihen yhdessä!

Leena Peltonen-Palotie
16.9.1952 – 11.2.2010

tieteen akateemikko
valmistui lääkäriksi Oulussa 1972
yksi maailman arvostetuimmista geenitutki-
joista 
useita professuureja Suomessa ja maail-
malla

Suomalaisen geenitutkimuksen uranuurta-
ja Leena Palotie nimettiin Vuoden naiseksi 
1994. Nimetessään hänet Vuoden naiseksi, 
Suomen liike- ja virkanaisten liitto piti tärkeä-
nä valintaperusteena mm. hänen ansioitaan 
kouluttajana ja nuorten tutkijoiden räiskyvä-
nä innoittajana ja kasvattajana.

Maj-Lis Rissanen
14.1.1926 – 31.12.2009

Tampereen liike- ja virkanaiset

Maj-Lis Rissanen liittyi Tampereen liike- ja 
virkanaisiin 1950 luvun lopulla. Hän toimi 
kirjeenvaihtajana ja johdon sihteerinä. Pisin 
työsuhde Suomen Trikoon varatoimitus-
johtajan sihteerinä kesti 34 vuotta. Maj-Lis 
osallistui moniin liike- ja virkanaisten kan-
sainvälisiin kokouksiin. Hänellä oli monia 
kirjeenvaihtoystäviä eri puolilta maailmaa. 
Hänellä oli tapana kertoa yhdistyksemme ko-
kouksissa terveisiä liike- ja virkanaisilta maa-
ilmalta. Maj-Lis oli vuorovaikutustaitoinen ja 
lämminsydäminen yhdistysihminen. 

iN MEMoriAM

Unohtumaton ja 
mieleenpainuva 
kongressi?


