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Pääkirjoitus

Kesän ja kongressin kynnyksellä
■ Toimintavuotemme kohokohta, kansainvälisen liiton 
Helsingissä pidettävä kongressi, on lähestymässä.  Hel-
sinkiin odotetaan saapuvan satoja vieraita eri puolilta 
maailmaa. Heitä on tänne houkutellut paitsi kongres-
sin ohjelma ja mahdollisuus tavata muita BPW sisaria, 
myös kongressin pitopaikka - Suomi ja Helsinki. 

Yksi osa kongressin ohjelmaa ovat  kansainvälisen lii-
ton viralliset kokoukset, joissa käsitellään ja päätetään 
kansainvälisen liiton asioista: henkilövalinnat kansain-
välisen liiton hallitukseen tulevaksi kolmivuotiskau-
deksi, sääntömuutos tarkoituksenaan yksinkertaistaa 
hallintoa,  muut joko kansainvälisen liiton hallituksen 
tai jäsenjärjestöjen kokoukselle esittämät asiat.  Oma 
järjestömme osallistuu neljällä edustajalla/äänellä tähän 
päätöksentekoon. 

Lisäksi kongressissa kuullaan päivittäin yleisistunto-
jen aikana korkeatasoisten luennoitsijoiden esityksiä 
liike- ja virkanaisten toimintaperiaatteiden mukaisista 
teemoista kuten naisten voimaantuminen, johtajuus ja 
BPW erityisprojektit. Aikaa jää myös verkostoitumiseen 
ja vanhojen ja uusien tuttujen tapaamiseen, niin päivisin 
Finlandia talolla kuin eri iltatilaisuuksissakin.  

Se, että kaikki tämä on mahdollista ja saadaan toteu-
tettua hallitusti, on vaatinut valtavasti järjestelmällistä 
ja määrätietoista puurtamista. Mitä lähemmäs kong-
ressia tulemme, sitä intensiivisempää kaikkien osasten 

yhteensovittaminen ja varmistaminen on ja sitä konk-
reettisemmiksi suunnitelmat muuttuvat ja auki oleviin 
kysymyksiin - missä, milloin, kuka – löytyy vastaukset. 
Tästä kaikesta on huolehtinut ja edelleen huolehtii lois-
tava 14-henkinen HPC-tiimimme! He ovat viimeisen 
vuoden aikana käyttäneet uskomattoman määrän omaa 
aikaansa, energiaansa ja resurssejaan meidän yhteisen 
kongressimme hyväksi ja tulevat vielä viettämään työn-
täyteiset päivät kongressin aikana sen varmistamiseksi, 
että kaikki sujuu paikan päällä suunnitelmien mukai-
sesti. Kongressin aikana järjestelytiimi laajenee vielä 
entisestään yli 100:lla vapaaehtoisella, jotka osaltaan 
toimivat liittomme "mannekiineina" kongressin aikana 
varmistaen vieraidemme rekisteröitymisen, kongressi-
materiaalien jakamisen, tapahtumapaikkojen löytymi-
sen, lounaspakettien jakelun ja muun tarvittavan ohjai-
lun kongressin sujumisen ja vieraidemme viihtymisen 
varmistamiseksi. HPC-tiimin työ jatkuu vielä kongressin 
jälkeenkin erilaisten yhteenvetojen tekemisen ja rapor-
toinnin muodossa.

Nöyrä hatunnostoni ja lämmin kiitokseni HPC-tiimille 
liiton ja kaikkien jäseniemme puolesta!

Ja leppoisaa, aurinkoista ja akut lataavaa kesää kaikille 
lukijoille!

Leena Roivas,  
puheenjohtaja

HPC: Tarja Heiska-
nen, Maria Lauren, 
Marja salo, Arja 
Hukkanen, Irma 
Reponen, Susanna 
Arola, Paula Hjelt-Pu-
tilin, Tuula Hirvonen, 
Sinikka Mynttinen ja 
Kirsi Saari, kuvasta 
puuttuvat Tuulikki 
Juusela, Hilkka Kal-
lio, Marja Rokio-Hiltu-
nen ja Kaisu Santala.



4 LIVYK 2 • 2011

Vuoden nainen 2011 Irja Askola

Tänä vuonna Suomen liike- ja virkanaisten liitto valit-
si vuoden naiseksi virkaurallaan ansioituneen naisen, 
Helsingin piispa Irja Askolan. Valinta julkistettiin liiton 
kevätkokouspäivillä Helsingissä 16.4.2011.

Tässä muutamia Irja Askolan mietteitä valinnastaan:

Olet Suomen ensimmäinen naispiispa. Koitko piis-
panvaalin aikana olevat yksi hakija muiden joukos-
sa vai tuliko naisnäkökulma jotenkin esille piispan-
vaalin aikana? 
- Naisnäkökulma nousi esille.  Kirkon tasa-arvosta kes-

kusteltiin; onhan pappisvirka ollut naisille avoin jo yli 20 
vuotta, mutta kirkkoherroina heitä on erittäin vähän ja 
piispoina ei ainuttakaan.  Myös kansainvälinen vertailu 
oli esillä.  Onhan kaikissa muissa Pohjoismaissa ollut 
naisia piispoina jo pitkään.  

Onko se, että olet nainen, tuonut sinulle jotain etua 
työssäsi piispana? 
-  Valintani välityksellä Ihmisten kiinnostus  kirkkoa  koh-
taan on noussut.  Joissakin keskusteluissa ja kohtaa-
misissa  minulle on sanottu ” naiselle tästä asiasta oli 
helpompi puhua”: 



LIVYK 2 • 2011 5

Olen Mari Huotari, 31-vuotias liiton toimistol-
la työskentelevä uusi toimistoassistentti. Kaksi 
kuukautta on nyt töitä takana ja hienosti olen viih-
tynyt. Perehdyin ensin hommiin Inka Neramon 
kanssa käyden viikon ajan asioita läpi.  Inka myös 
jätti minulle perintönä tarkat ohjeistukset, joihin on 
ollut helppoa palata tarkistamaan toimintatapaa 
aina uusien asioiden tultua vastaan.

Koulutukseltani olen media-assistentti. Tällä 
hetkellä opiskelen liiketaloutta Markkinointi-ins-
tituutissa. Aiempaan työkokemukseeni kuuluu 
mm. vastaavia tehtäviä, joita nyt BPW Finlandin 
toimistolla teen. Myös järjestömaailma on tullut 
minulle tutuksi edellisen työpaikkani kautta Suo-
men Ammattiin Opiskelevien Liiton – SAKKI ry:n 
toimistosihteerinä.

Kun en ole töissä, olen 10-kuukautisen Ukko-
pojan äiti. Paljon aikaa harrastuksille ei työn, 
koulun ja perhe-elämän yhdistämisen jälkeen 
jää, mutta yritän toki välillä pitää niitäkin elossa. 
Valokuvaus ja etenkin henkilökuvaus on ollut 
minulle rakas harrastus jo 15 vuoden ajan. Ku-
vaaminen on tosin sekin tällä hetkellä typistynyt 
lähinnä poikani ihmeellisyyden taltioimiseen. Jos 
kuvaaminen auttaa toteuttamaan luovaa puolta, 
niin tanssitunnit ja vesijuoksu pitävät puolestaan 
huolta siitä, etteivät housut pääse kiristämään.

Olin todella onnellinen, kun minut valittiin liiton 
assistentin tehtävään. Olen kokenut tehtävät mie-
luisiksi ja saanut jo tilaisuuden tavata ja tutustua 
moniin mukaviin uusiin tuttavuuksiin. Tätä kirjoit-
taessani on tottakai mielessä tuleva Helsingin 
kongressi. Toivottavasti tapaan teitä jäseniä siellä 
mahdollisimman monta!

Mari Huotari liiton 
toimistollaMitä haluaisit sanoa naisille, jotka mahdol-

lisesti empivät hakea työpaikkaa, jossa ei 
aikaisemmin tai ei perinteisesti ole ollut 
naista?
-  Oman kutsumuksen tiellä saa  kulkea 
eteenpäin rohkeasti ja luottavaisesti.  Ja unel-
mia kannattaa kuunnella: niissä voi kuiskia 
Jumalan ääni. 

Mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi 
kuultuasi valinnastamme nimetä sinut 
vuoden naiseksi 2011?
-  Ilo ja hämmästys!  Ja kokemus siitä, että 
valintani piispaksi on yhteinen asia, joka 
on merkinnyt monelle suomalaiselle jotakin 
myönteistä tapahtumaa ja merkityksellistä 
käännekohtaa. 

Oliko liike- ja virkanaiset järjestönä 
sinulle entuudestaan tuttu?
-  Muistan tunnuksenne silhuetin lapsuusko-
dista, äitini työpöydältä.  Hänelle järjestönne 
oli tärkeä. 

Mitä odotat vuodestasi Vuoden naisena?
-  Nimitys on tuonut kiinnostavia kontakteja.  
Olen myös hämmästynyt, miten monet ihmi-
set tietävät tästä järjestönne myöntämästä 
arvonimestä: viimeksi eilen eräässä vaate-
kaupassa minua onniteltiin siitä. 
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Kevätkokouspäivät aloitettiin Helsingissä vaalipiirien 
kokouksella, jossa yhdistyksillä oli tilaisuus esittää eh-
dokkaansa vaalitoimikuntaan. Tällä kertaa kiinnostus 
vaalitoimikuntaan oli vaatimaton, ja kokous sai nipin 
napin kokoon ehdotuksensa vaalitoimikunnaksi. En-
nen varsinaisen kokouksen alkua oli aikaa myös tavata 
vanhoja ja uusia BPW-tuttuja ja hankkia itselleen liiton 
myyntiartikkeleita, joista uusin ja myynitimenestys oli 
kongressin varten teetetty rintaneula. Vaikka kaikki 
kokoukseen mukaan otettu varasto myytiinkin siellä 
loppuun, voi koruja vielä hankkia liiton toimistolta ja 
kongressista. Ilmoittautumisten jälkeen todettiin, että 
kevätkokoukseen osallistui 64 liike- ja virkanaista, jotka 
edustivat 14 jäsenyhdistystä. 

Kevätkokous vietiin läpi sujuvasti, ei vähiten napa-
kan puheenjohtajan, Tuija-Riitta Lindholmin ansiosta. 
Kevätkokous vahvisti yhdistyksille jo etukäteen esitetyn 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen viime vuodelta 
ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Myös 
hallituksen esittämä lisätalousarvio hyväksyttiin. Pää-
asiallisin tarve lisätalousarviolle on kansainvälisen kon-
gressin järjestämisestä aiheutuvat lisäkustannukset. 

Oma liittomme ei vastaa kongressin taloudesta, mutta 
järjestämisestä ja kongressiin osallistuvien tukemisesta 
aiheutuvat kulut ovat siis meidän vastuullamme. Kevät-
kokous valitsi vaalipiirienkokouksen esityksen mukai-
sesi vaalitoimikunnan valmistelemaan syyskokouksen 
henkilövalintoja sekä kutsui liiton kunniapuheenjohta-
jaksi Tuulikki Juuselan. Myös vuoden nainen 2011, Irja 
Askola, julkistettiin kokouksen lopussa. Irja Askola itse 
toi tervehdyksensä kokousväelle varsinaisen kevätko-
kouksen jälkeen. 

Kokouksen jälkeen jaettiin liiton kultaiset ansiomerkit 
Susanna Arolalle ja Arja Hukkaselle sekä hopeiset an-
siomerkit Päivi Heinilälle, Päivi Attilalle, Kirsi Mäkiselle 
ja Saga Kivipellolle. Jäsenhankintakilpailussa 2010 jaet-
tiin palkintoja kolmessa sarjassa: Kappalemääräisesti 
eniten uusia jäseniä olivat hankkineet Mikkelin ja Sa-
vonlinnan yhdistykset, kumpikin 12 jäsentä. Prosentu-
aalisesti eniten uusia jäseniä oli hankkinut Savonlinnan 
yhdistys 63%:lla. Ja eniten nuoria jäseniä (Young BPW) 
olivat hankkineet Turun yhdistys ja Rusuvilina, kumpikin 
yhden uuden nuoren jäsenen.  Hyvänä toimihenkilönä 
palkittiin Liisa Lifländer, joka on ansiokkaasti huolehtinut 

Kevätkokouspäivät 
Helsingissä 16.-17.4.2011

Ω  Irja Askola puhumassa kevätkokousväelle.
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Ω Yhteiskuva ennen kotiin lähtöä.

■ Satavuotisjuhliaan viettävä Naisjärjestöjen Kes-
kusliitto kutsui kevätkokouksessaan 26.4. kunnia-
puheenjohtajakseen ministeri Marjatta Väänäsen. 
Kulttuuri-, opetus- ja sosiaali- ja terveysministerinä 
toiminut Marjatta Väänänen oli Naisjärjestöjen Kes-
kusliiton puheenjohtaja vuosina 1972–1981. Hän 
muisteli kiitospuheessaan naisten asemaa suoma-
laisen politiikan kentällä. Hän oli laatimassa 1960-lu-
vun alussa mm. mustaa listaa kunnista, joissa ei 
ollut naisia kunnanvaltuustossa. Väänänen totesi, 
ettei naisia kelpuutettu korkeisiin poliittisiin virkoihin. 
Hänen mielestään naisten edustus politiikassa on 

kuitenkin edennyt ja on nyt hyvällä tasolla.
Kunniajäseniksi kutsuttiin terveyskeskuslääkä-

ri Laura Finne-Elonen (puheenjohtaja vuosina 
1997–1999), pankinjohtaja Tuija-Riitta Lindholm 
(puheenjohtaja vuosina 1994–1996 – ja myös liike- 
ja virkanainen), Keskuskauppakamarin varatoimi-
tusjohtaja, varatuomari Leena Linnainmaa (vara-
puheenjohtaja vuosina 2002–2006) ja pastori Leena 
Salmensaari (puheenjohtaja vuosina 2004–2007).

Onnittelemme Tuija-Riittaa tästä kunnianosoituk-
sesta!

nettisivujemme ruotsinkielisestä osuudesta.
Ensimmäisen kokouspäivän lopuksi kansainvälisen 

liiton puheenjohtaja Liz Benham kertoi kansainvälisen 
liiton maailmanlaajuisesta toiminnasta sekä Equal Pay 
Day- ja muista kampanjoista joiden tavoitteena on edis-
tää miesten ja naisten välistä samapalkkaisuutta. Hän 
puhui myös toisesta tärkeästä BPW-aiheesta, Women 
Empowerment periaatteista (WEP). Näihin periaattei-
siin on kirjattu 7 kohtaa joita noudattamalla edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoisuutta työelämässä, ja 
urakehityksessä. Esityksensä lopuksi Liz myös esitti 
mainospuheensa Helsingin kongressista – meille sa-
malla tavalla kuin hän mainostaa kongressia missä 
tahansa maailmalla liikkuessaan!

Iltajuhlaa vietettiin juhlavassa Kansallissalissa, 
emäntäyhdistyksen 80-vuotisjuhlien merkeissä, mikä 
teki juhlasta erityisen arvokkaan. Liike- ja virkanaisia 
on ollut Suomessa lähes yhtä kauan kuin kansainvä-
linen liitto on ollut olemassa! Saamme olla ylpeitä – ja 

kiitollisia Helsingin yhdistykselle – pitkälle ulottuvasta 
historiastamme.  Vasta 15 vuota myöhemmin Suomeen 
perustettiin seuraavat yhdistykset ja samoihin aikoihin, 
keväällä 1946, myös kansallinen liittomme. Mutta kyllä 
iltajuhlassa meille huviakin tarjoiltiin. Enpä usko että 
monikaan pystyi ilman naurun kyyneleitä katsomaan 
ja kuuntelemaan taikuri ja stand up koomikko Martti 
Vannaksen hupailua yleisön joukosta vapaaehtoisiksi 
nappaamiensa "avustajien" kanssa.

Toinen kokouspäivä toimi valmennuspäivänä Hel-
singin kongressiin tuleville tai aikoville vapaaehtoisil-
le. Meidät johdatettiin kongressin ohjelman läpi päivä 
kerrallaan. Tapahtumia käytiin läpi siitä näkökulmasta, 
mitä tehtäviä missäkin milloinkin vapaaehtoisille on 
tarjolla. Lisäksi tehtävät täsmentyivät vielä eri tiimien 
esittelyissä. Kokouksessa esitetty materiaali on luetta-
vissa kokonaisuudessaan liiton nettisivuilla kohdassa 
kongressi/tiedotteet ja materiaalit. 

Leena Roivas
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Organisaatiosta
BPW Europe on alueellisesti Eurooppaan sijoittuva 
osa BPW Internationalin toimintaa. Sillä ei ole jäseniä, 
vaan Euroopassa toimivat kansalliset järjestöt (32 liittoa 
tai yhdistystä) ovat kansainvälisen liiton jäseniä. Hen-
kilöjäseniä – jäsenjärjestöjensä kautta – Euroopassa 
on ~19 000. BPW Europe ei siis ole mikään virallinen 
järjestö. BPW Europen toiminta on osa kansainvälisen 
liiton toimintaa ja sitä ohjaa kansainvälisen liiton halli-
tuksessa jäsenenä oleva ja siellä Euroopan järjestöjä 
edustava European Regional Coordinator. 

BPW-toimintaa koodinoidaan myös Euroopan tasolla 
ja BPW Europe järjestää kolmen vuoden välein oman 
kongressinsa, jossa mm valitaan alueellisen koordinaat-
torin avuksi European Coordinating Committee (ECC). 
Nykyinen ECC  on valittu Münchenissä syyskuussa 

Terveiset BPW Euroopan liiton ja Euroopan 
liittojen puheenjohtajien kokouksesta

∆  European 
Coordinating 
Committeen 
jäsenet (vas) 
Amélie Leclercq, 
Assimina Walt-
her, Enrica Bellini 
ja sylvia Dillin-
ger-Brigl.

Ω  Euroopan BPW-leidejä yhteiskuvassa.

2009 ja siihen kuuluu alueellisen koordinaattorin Amé-
lie Leclercq’n lisäksi talousasioista vastaavana Enri-
ca Bellini ja jäseninä Sylvia Dillinger-Brigl ja Assimina 
Walther. Uusi ECC valitaan BPW Europen seuraavassa 
kongressissa Italian Sorrentossa 28.-30.9.2012.

Tammikuussa 2009 perustettiin eurooppalaisten 
BPW-järjestöjen presidenttien päätöksellä rekisteröity 
järjestö hallinnoimaan BPW projekteja Euroopan tasol-
la: BPW European Coordination aisbl (association 
internationale sans but lucratif – international non profit 
organisation – kansainvälinen voittoa tuottamaton jär-
jestö). Tämän virallisen järjestön äänivaltaisia jäseniä 
ovat European Regional Coordinator, ECC:n jäsenet 
ja kansallisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajat – keitä 
he kulloinkin ovatkaan. Näiden äänivaltaisten jäsenten 
lisäksi jokaisesta maasta saa osallistua kokouksiin toi-



LIVYK 2 • 2011 9

nenkin edustaja.
Euroopan järjestön rekisteröinnin myötä tuli myös 

tarve pitää vuosittainen järjestön yleiskokous. Käytän-
nössä tämä kokous pidetään samaan aikaan Euroopan 
jäsenjärjestöjen puheenjohtajien kokouksen kanssa, 
ja nämä kokoukset pidetään tästä vuodesta lähtien 
aina toukokuussa Brysselissä. Tällä järjestelyllä on 
tarkoitus vähentää järjestelytyötä (kunhan päästään 
vuosittaisiin rutiineihin), jolloin käytetyt resurssit voidaan 
minimoida ja kohdistaa kokonaan kokousten sisältöön.  
Presidenttien kokouksessa voidaan keskustelaa stra-
tegioihin liittyvistä asioista, kun taas yleiskokouksessa 
keskustellaan ja päätetään talouteen ja hallintoon liit-
tyvistä asioita. 

Kokemuksia Brysselistä
Tänä vuonna järjestettiin siis Brysselissä yhdistet-
ty BPW European Coordination aisbl:n yleiskokous 
ja puheenjohtajien kokous. Paikkana oli viehättävä 
Maison des Femmes, naisten monikansallinen koh-
tauspaikka. Koska aikaisempi kansainvälinen liike- ja 
virkanais-kokemukseni rajoittuu osallistumiseen BPW 
Europen kongressiin Munchenissä ja kommunikointiin 
kansainvälisen liiton vastuuhenkilöiden kanssa liittyen 
oman kongressimme järjestelyihin, toimi osallistuminen 
puheenjohtajien kokoukseen ja BPW EC yleiskokouk-
seen varsinaisena perehdytyksenä siihen, mitä BPW 
periaatteet ja toiminta käytännössä voivat olla ja mikä 
meitä kaikkia eri maissa yhdistää – tai pitäisi yhdistää. 
Oli myös hienoa tutustua eri maista tuleviin BPW-lei-
deihin ja huomata, miten sisarellisesti kaikki toisiinsa 
suhtautuvat – tunsin olevani yksi heistä.

Puheenjohtajien kokouksessa käytiin läpi Euroopan 
liiton organisaatiota sekä pohdittiin kaikkien ongelma-
na olevaa jäsenmäärän laskua. Samoin käytiin läpi ja 
hyväksyttiin ECC:n jäsenten sekä erillisten työryhmien 
(mentoring ja life long learning) raportit omalta vastuu-
alueeltaan ja omasta toiminnastaan. Jokainen paikalla 

Ω ¬  Eri maiden BPW-organisaatioiden edustajia yh-
teisen kokouspöydän ympärillä.

ollut maa esitteli lyhyesti vuoden 2010 toiminnan pää-
kohdat ja tavoitteet tälle vuodelle. Monessa maassa on 
järjestetty näkyviä Equal Pay Day kampanjoita, kong-
resseja samapalkka-teeman ympärillä, oltu yhteydessä 
yrityksiin ja päättäjiin jne. Mutta oli myös maita, joissa 
ei suuria kampanjoita oltu tehty – kuten ei meilläkään 
– ellei otata huomioon meidän suurta yhteistä ponnis-
tusta, Helsingin kongressin järjestämistä!  Puheenjoh-
tajien kokouksessa käsitellyt päätösehdotukset koskivat 
jäsenjärjestöjen raportoinnin yhtenäistämistä, jolloin 
yhteenvetojen tekeminen Euroopan tasolla helpottuu 
– vastaavaa tulee miettiä meidän liitossakin. Uudistus 
päätettiin käynnistää.

Equal Pay Day –kampanjan palkitsemisjärjestelmän 
perustamista. Ehdotus jätettiin lepäämään, koska pal-
kintojärjestelmä edellyttää paljon työtä ja palkitsemis-
tavoista ei päästy yksimielisyyteen.

Tietoisuuden lisäämistä Women Empowerment peri-
aatteista. Päätettiin kannustaa jäsenjärjestöjä ottamaan 
periaatteet käyttöön kansallisella tasolla.

BPW EC yleiskokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin 
viime vuoden tilinpäätös. Tämän vuoden talousarvion 
käsittelyn yhteydessä keskusteltiin jäsenmaksukorotus-
esityksestä (1 € → 2 €), joka hylättiin sekä esityksestä 
EPD ja mentorointi-kampanjoiden tukemisesta, joka 
hyväksyttiin. 

Vaikka viikonloppu oli työntäyteinen, oli se myös 
antoisa. Ja kokouksen jälkeen, ennen paluulennon läh-
töä ehdimme vielä kierrellä pienellä joukolla Brysselin 
keskustan suklaapuodeissa tuliaisia ostellen.

Leena Roivas
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Liittyessäni liike- ja virkanaisten toimintaan mukaan mi-
nut otettiin hienosti vastaan yhdistykseemme, mitään 
puolin ja toisin ikärasismia ei ilmennyt. Ja hetimiten 
alkoi tulla myös luottamustoimia. Kiinnostus kansain-
välisyyteen vahveni ja osallistuin Liiton edustajana 
moneen kokoukseen. Hieno kokemus oli vuoden 1977 
kansainvälinen kongressi täällä Suomessa. Siellä olin 
keltaisen merkkini kanssa monen muun tavoin cong-
ress assistant. Olin aikoinani nuorin Suomen liiton ja 
sitten kansainvälisen liiton puheenjohtaja. Nuori tänään, 
johtaja huomenna Youth today – leaders tomorrow. 

YCW Fund perustettiin 1984 ja sillä rahoitettiin 12 
nuorta Uuden Seelannin kongressiin eri puolilta maa-
ilmaa. Frances Hallett, Young Career Woman Englan-
nista kirjoitti minulle kongressin jälkeen: ”I am very 
proud to belong to an organization whose aims can 
surmount all national barriers. I had not realized how 
many projects IFBPW was involved in, not just in using 
its voice to influence legislation but also in giving practi-

cal help in the field. I had not realized how dedicated 
IFBPW was to improving conditions for women both in 
the workplace and in their general living conditions.”

Vuoden 1987 kongressiin YCW Fund rahoitti 15 nuor-
ta osanottajaa, lisäksi kansalliset liitot monia. Seuraa-
vassa kongressissa 1989 Bahamalla heitä oli jo 45! 
Silloin perustettiin myös oma erillinen YCW ryhmä, 
jonka toiminta on muotoutunut vähitellen nykyisen kal-
taiseksi Young BPW –toiminnaksi. 

Suomen Liitto 50-vuotispäiväni huomioiden 1990 
perusti nimeäni kantavan rahaston, joka antaa apura-
hoja Young BPW toimintaan.  Kongressimme lähestyy, 
toivottavasti saavutamme tavoitteen eli 10 Young BPW 
edustajaa Suomesta.  Vain kongressiin osallistumalla 
voi aistia liittomme kansainvälisen rikkauden, internetit 
ja sähköpostit jäävät toiseksi.

Tuulikki Juusela,
kunniapuheenjohtaja

YOUNG BPW  
– Liiton toiminnan varmistaja tulevaisuudessa

The theme of the Congress in New Zealand in 1985 
(when I was elected as International president) was 
“Youth Today - Leaders Tomorrow” in recognition of the 
United Nations International Youth Year (IYY) 1985. To 
implement this theme during Congress, all affiliates had 
been encouraged to bring a young member to Congress 
as part of their delegation. The International Federation 
had established a Young BPW Fund ‘85 which was used 
to assist twelve Young Career Women from ten different 
countries to attend Congress. Young Career Woman, 
Amanda Vosper (New Zealand), led a panel discussion 
on the subject of “Youth Today - Leaders Tomorrow” at 
Congress. 

Members contributed to an IFBPW fund called the 
Young BPW Fund ‘87 during the triennium. Grants from 
the Fund were given to fifteen of the twenty-six Young 
Career Women attending Congress in the Netherlands 
1987. In addition, affiliates sponsored their own Young 
Career Women. With Martha Gallant (USA) as their 
leader, the Young Career Women participated as pan-
elists at Congress and discussed the topic, “The Future 
of Our Federation.” The five major subtopics were: im-
age of IFBPW, programs, projects, membership, and 

the Young Career Women Programme.
Continuing the very successful idea the Young 

BPW Fund ‘89 supported the attendance of twenty 
young career women, aged thirty years or less, at the 
1989 Congress in the Bahamas. In addition, affiliates 
sponsored their own young career women raising the 
number participating to forty-five, double the number 
that attended Congress in 1987. The newly formed 
Young Career Women (YCW) Task Force was chaired 
by Maxine Hays (USA) and had concentrated on de-
veloping a YCW international program and expanding 
the YCW program at the 1989 Congress. The Young 
Career Women and members of the Strategic Long-
Range Planning Committee, chaired by Immediate 
Past International President, Rosmarie Michel, joined 
together at Congress to present a panel discussion 
on the topic of “IFBPW Diamond Jubilee: Meeting Our 
Challenges.”

Over thirty-five Young Career Women, represent-
ing twenty countries, attended the 1991 Congress in 
Kenya. Monique Siegal (Switzerland) moderated the 
Young Career Programme which had as its theme “Do’s 
and Don’ts of an International Career.” A Young Career 

YOUNG BPW 
–  the bridge to the future YCW-program – some historical remarks
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Rusuvilina on valinnut Virpi Pahkisen Vuoden ruot-
sinsuomalaiseksi naiseksi 2011.

Virpi Pahkinen on tunnettu tanssija ja koreogra-
fi. Hän on 30-vuotias, alun perin jyväskyläläinen 
tanssitaiteilija, joka asuu ja työskentelee Ruotsissa. 
Ruotsissa hänet tunnetaan hyvin, sillä hän on tehnyt 
useasti töitä Ingmar Bergmanin kanssa, valmistanut 
koreografian avaruusooppera Aniaraan Göteborgiin 
ja saanut koreografioistaan Dagens Nyheterin kult-
tuuripalkinnon. 

Perusteluina Virpi Pahkisen valinnalle Vuoden 
Ruotsinsuomalaiseksi naiseksi voidaan todeta, että 
Virpi on omalla esimerkillään näyttänyt kuinka lah-

jakkuus yhdistettynä kovaan ja määrätietoiseen työ-
panokseen tuottaa menestystä ja arvostusta. Hänen 
omintakeiset tanssiesityksensä ovat niittäneet myös 
kansainvälistä mainetta. Virpi on tuottelias, oman 
tiensä kulkija, kosmopoliitti joka on kotonaan maa-
ilmankaikkeudessa. Näin ollen Virpi Pahkinen on 
oiva esimerkki ruotsinsuomalaisesta naisesta, joka 
on uskollinen itselleen ja omalle ilmaisukyvylleen 
ja näin ollen toimii myös innostajana ja esimerkkinä 
muille naisille.  

Tarja Rämö Mäkelä
BPW Rusuvilina, tiedottaja

Women Committee (Ad Hoc), to be chaired by a YCW, 
was appointed at Congress in 1991 to carry the Pro-
gramme forward. Fabiola Kun, a Young Career Woman 
from BPW Mexico, volunteered to edit a quarterly YCW 
newsletter and plans were made to publish an Interna-
tional Directory of Young Career Women. 

There were 35 Young Career Women at Congress 
in Japan in 1993 representing 19 countries. Kate Kent 
(Australia), a recipient of one of the Caltex Awards, de-

scribed how she had answered a reporter’s question, “Is 
it possible for one woman to attempt to tackle problems 
of poverty, violence and environmental degradation?” 
She answered, “Membership in a truly international 
organization like IFBPW enables one woman to work 
with other women to make a difference.”

Tuulikki Juusela

VUODEN RUOTSINSUOMALAINEN NAINEN 2011
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CMS koulun perustivat 51 vuotta sitten tohtori Jagdish 
Gandhi ja hänen vaimonsa Barthi.  He ovat edelleen 
mukana koulun toiminnassa. Alussa oli vain viisi oppi-
lasta, nyt oppilaita on jo yli 40 000 ja koulu toimii use-
assa toimipisteessä ympäri kaupuankia. Nuorimmat 
oppilaat ovat 6-vuotiaita ja koulu tarjoaa opetusta aina 
alempaan korkeakoulututkintoon asti. Koulun toiminta-
periaate perustuu ajatukseen ”Every child is potentially 
the light of the world, but can also be the cause of its 
darkness; therefore the question of education must be 
accounted as of primary importance”, vapaasti kään-
nettynä  "Jokaisessa lapsessa asuu mahdollisuus olla 
maailman valo, mutta myös mahdollisuus aiheuttaa 
maailmaan pimeyttä; sen vuoksi lasten koulutus on en-
siarvoisen tärkeää". Yksi koulun toiminnan tunnuspiirre 
on kansainvälisyys.

City Montessori School, Lucknow, on Guinnesin kir-
jassa paitsi kokonsa vuoksi myös siksi, että koulussa 
järjestetään vuosittain yli 30 erilaista kansainvälistä 
tapahtumaa, jotka ovat samalla oppilaiden rauhankas-
vatusta ja kansainvälisyyskasvatusta.  

Oppilaat kirjoittivat aikoinaan YK:n pääsihteerille ha-

luavansa yhtenäisen ja rauhaisan maailman. Kofi Annan 
vastasi, että YK voi ryhtyä toimiin vain jäsenvaltioiden 
kesken, ottakaa yhteyttä eri valtioiden päämiehiin. Täs-
tä sai alkunsa yksi tärkeimmistä vuosittaisista koulussa 
järjestettävistä kongresseista, International Conference 
of Chief Justices of the World, jossa juristit miettivät 
toimenpiteitä ja laativat resoluutioita tämän tavoitteen 
edistämiseksi. Joulukuussa 2010 järjestetyssä yhden-
nessätoista juristien kongressissa koulun auditoriossa 
istui päivittäin n. 4000 oppilasta kuunnellen juristien 
esityksiä. Yli 70 korkeimpien oikeuksien presidenttiä on 
vieraillut CMS Lucknowssa 11 vuoden aikana. 

Oppilaat ovat mukana järjestelyissä jo lentokenttäse-
remonioista alkaen. Järjestelyihin kuuluu myös osallis-
tujien oma escort, aseistettu poliisi ja autonkuljettaja. 
Minulla oli tilaisuus osallistua kongressiin jo kolmannen 
kerran. Konferenssirituaaleihin kuuluu yli tunnin rauhan-
marssi kukkaseppeleet kaulassa ja maapallo kädessä 
kaupungin halki. 2010 kongressin päävieraaksi oli saatu 
His Holiness the Dalai Lama. Kongressin aikana Dalai 
Lama julkisti myös uutisen, että hän jää hallinnollisista 
Tiibetin johtajan tehtävistään eläkkeelle, ja että seu-

City Montessori School Lucknowssa Intiassa 
– maailman suurin kaupunkikoulu ja samalla 

kansainvälisten kongressien järjestäjä

Ω  Kansainvälisen juristien kongressin 2010 osallistujia. Liisa Kiianlinna alarivissä toinen vasemmalta.
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raaja ei ehdottomasti ole mies. Dalai Lama jatkaa siis 
edelleen Tiibetin hengellisenä johtajana. Hän jutteli 
minulle ja sain oheisen kuvan järjestäjiltä tekstein: en 
tiennytkään, että tunsitte toisenne ennestään... 

Konferenssia edelsi kolmen päivän tutustuminen  
Delhiin. Kävimme Acrassa ja Taj Mahalissa sekä laskim-
me seppeleen Mahatma Gandhin muistomerkille. Intian 
korkein oikeus (Supreme Court of India) oli järjestänyt 

vastaanoton, jossa meille luovutettiin muistoksi kaiver-
retut hopealautaset samettirasiassa. Naiset saivat vielä 
asuihinsa sopivanvärisen silkkihuivin. 

Olen jo saanut neljännen kutsun osallistua kongres-
siin. Saa nähdä, saammeko presidentti Ahtisaaren tänä 
vuonna CMS:n  juristien kongressin pääpuhujaksi. 

Liisa Kiianlinna 
BPW Kuopio

¬  Tenzin Gyat-
so (Dalai Lama) 
ja juristeja, 
keskellä Liisa 
kiianlinna.

¬  Liisa kiian-
linna ja tenzin 
Gyatso (Dalai 
Lama)
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Mikkelin liike- ja virkanaiset järjestivät Equal Pay Day-
päivänä 8.3.2011 vaalivuoden merkeissä  vaalipaneelin 
naiskansanedustajaehdokkaille paikallisessa kauppa-
keskus Akselissa. Kaksituntisessa tilaisuudessa oli pai-
kalla oli neljä ehdokasta - yksi joutui perumaan edus-
kuntatöiden takia, yksi puolue ei vastannut kutsuumme, 
yhdellä ei ollut naisehdokkaita näiltä seuduilta ja pikku-
puolueilla ei ole ehdokkaita ollenkaan. 

Anneli Luoma-Kuikka Mikkelin yhdistyksestä juonsi 
tilaisuuden. Ehdokkaat vastasivat heille etukäteen laa-
dittuihin kysymyksiin. Paneeli sujui oikein mallikkaasti, 
keskustelu oli vilkasta ja hyvin asiallista. Myös yleisöllä 
oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.  

Päivän teeman mukaisesti yleisölle jaettiin punai-
sia kasseja, joissa oli stm:n tasapalkkamateriaalia ja 
BPW- materiaalia. Lisäksi yleisölle tarjoiltiin karamel-
leja. Tempaukseen osallistuneiden kokonaismäärää 
on vaikea arvioida. Äänentoistolaitteiden kautta puhe 
kuitenkin kuului koko kauppakeskuksessa, joten kaikki 
eri kahviloissa istujat ja liikkeissä asioijat pystyivät seu-
raamaan tilaisuutta. Monet myös pysähtyivät keskuste-
lulavan ohi kulkiessaan hetkeksi kuuntelemaan.  

Outi Teräsalmi

Equal Pay Day –tempaus Mikkelissä
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Sydämellinen kiitos Suomen Liike- ja Virkanaisten 
Liiton yhdistyksille ja Liiton hallitukselle valinnastani 
Liiton kunniapuheenjohtajaksi kunnioitetun ja arvos-
tetun Helena Kekäläisen jälkeen. Helena oli mentorini 
ja kannustajani ollessani liittomme puheenjohtaja ja 
tultuani valituksi kv. liiton puheenjohtajaksi Uudessa 
Seelannissa. Helena oli meille kaikille oiva esimerkki 
liitolle antautuneesta henkilöstä. 

Toivon voivani kulkea Helenan jälkiä, en samoja vaan 
näköisiäni ja tekemään parhaani liittomme hyväksi tar-
joamalla suuren kontaktiverkostoni sekä laajan koke-
mukseni käyttöön. Pyrin kaikin tavoin tukemaan ja vah-
vistamaan liike- ja virkanaisten työtä naisten aseman 
kehittämiseksi niin Suomessa kuin muuallakin.

Opin seuraavan mietelmän kansainvälisessä kon-
gressissamme monta vuotta sitten: ”Jokainen nainen 

joka ompelee tai neuloo, tai kutoo kangasta, yhdistelee 
värejä seinävaatteeseen tai luo tilkkutäkin, tietää luon-
nostaan, että yksittäinen lanka on heikko mutta kun sen 
kutoo, yhdistelee ja yhteenkietoo monen muun langan 
kanssa, siitä tulee vahva. Jokainen nainen ilman ystäviä 
- jotka ovat hänen puolellaan, hoitavat, tukevat, pitävät 
sylissään - on yksinään heikko, yksittäisen langan lailla. 
Mutta kutominen, välittäminen, toisen huomioiminen, 
ystävyyden verkostot, tekevät hänet vahvaksi.”

Jäsenkuntamme on vahva verkosto, tuntuu hyvältä 
olla sen jäsen.

Tuulikki Juusela
kunniapuheenjohtaja

Jälleen on kiitoksen aika!

Ω  4 puheenjohtajaa: Merja Rokio-Hiltunen (Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja), Tuulikki Juuusela (kan-
sainvälisen liiton Past President, kansallisen liittomme kunniapuheenjohtaja), Liz Benham kansainvälisen 
liiton puheenjohtaja), Leena Roivas (kansallisen liittomme puheenjohtaja).
kuva: Pirjo Andersson
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA
Vuosi 2011
8.3. - 28.8. Naisten Huoneet –näyttely, Naisjär-
 jestöjen Keskusliitto 100 vuotta, 
 Sederholmin talo, Helsinki
17.-21.6. BPW International Congress,
 Helsinki
15.-16.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Mikkeli

Vuosi 2012
28.-30.9. 14th BPW European Congress, 
 Sorrento, Italia

Suomen Punainen Risti järjesti tänä keväänä 
keräyksen, jonka tavoitteena oli saada 12.000 
paitaa edelleen toimitettavaksi apua tarvitsevil-
le, yhtä hyvin suojaksi auringolle kuin kylmyy-
delle.  Keräys alkoi Ystävänpäivänä Tampereen 
Keskustorilla.  Kaksitoista valtakunnallisesti 
tunnettua henkilö lahjoitti paitansa ja samalla 
he haastoivat muutkin antamaan paitansa ke-
räykseen.  Suomen liike- ja virkanaiset ottivat 
haasteen vastaan. Tavoitteena oli 1.000 pai-
taa, paitoja kertyi 913. Punaisen Ristin keräys 
kesti kaksi kuukautta ja kaikkiaan paitoja tuli 
yli 30.000. Lämmin kiitos kaikille, jotka ottivat 
haasteen vastaan.  Teidän avullanne Punainen 
Risti pystyy auttamaan.

Liisa Flinck-Vasama
toiminnanjohtaja

Suomen Punainen Risti
Tampereen osasto

iN MEMoriAN
 
Liisa Penttilä
s. 18.8.1925 Kotka
k. 23.2.2011 Kotka
 
Liisa Penttilä liittyi 
1958 Kotkan Liike- ja 
virkanaiset ry:n jäse-
neksi. Hän toimi 1960 
ja 1970 luvuilla yhdis-
tyksen hallituksessa, 
rahastonhoitajana 
sekä puheenjohtaja-
na 1973-1978. Vuodesta 2010 alkaen Liisa Penttilä oli 
yhdistyksemme kunniajäsen.

Synnyinkaupungissaan Kotkassa pitkän pankkityö-
uran tehnyt Liisa Penttilä valittiin pankinjohtajaksi ai-
kana, jolloin naisia ei vielä juurikaan ollut pankin johto-
tehtävissä. Eläkkeelle jäämisen yhteydessä julkaistussa 
haastattelussa hän kuitenkin totesi: ”Ei nämä vuodet 

ole tehneet minusta feministiä. Minusta paikkoja ei voi 
täyttää sukupuolen mukaan, vaan jokaiseen paikkaan 
pitää valita sopiva ihminen.”

Marja Mäkelä
Kotkan Liike- ja virkanaiset ry

12 paitaa

Ω  Vantaan yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Hirvonen toi 
Vantaan yhdistyksen keräämät 267 paitaa henkilökohtai-
sesti Tampereelle.

kuva: Liisa Flinck-Vasam
a


