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Päätoimittaja
Liisa Flinck-Vasama
puh. +358 400 909 285
liisa.flinck-vasama@redcross.fi
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Kansikuvat:
- Ava ja Frank musikaalia katsomassa Musiikki-
teatteri Palatsissa
- Tuulikki Juusela

TAVOITA VAIKUTTAJANAISET,
ILMOITA LIVYKISSÄ!

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT, ALV 0%

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

AINEISTOPÄIVÄT 2011
1101 ti 1.2.
1102 ma 2.5.
1103 ma 22.8.
1104 ma 7.11.
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Helena Kekäläinen
8.11.1921 - 31.10.2010

Suomen Liike- ja virkanaisten liiton toinen kunnia-
puheenjohtaja valittiin Iitin kevätkokouksessa 2000.  
Liiton hallitus oli tehnyt yhdistysten sille lähettämien 
esitysten perusteella ehdotuksen VTM, ekonomi He-
lena Kekäläisen kutsumisesta liiton kunniapuheenjoh-
tajaksi. Kokousväki ilmaisi seisaallaan aplodeeraten 
mielipiteensä siitä, että valinta oli oikea.

Helena Kekäläisen ansiot olivat kiistattomat.  Hänen 
toimintansa liiton puheenjohtajana kannustaen jäseniä 
myös kansainväliseen toimintaan sekä liike- ja virka-
naisten ideologian toteuttamiseen oli merkittävää. Hän 

osallistui viime vuosiin asti liiton kokouksiin sekä Espoon yhdistyksen kokouksiin.
Itse sain tavata Helena Kekäläisen joitakin kertoja liiton kokouksissa. Hän oli paikalla myös liiton 

syyskokouksessa 2006, jolloin minut valittiin liiton puheenjohtajaksi. Minulle jäi hänestä positiivinen 
mielikuva, kannustavana ja hyväntuulisena ihmisenä.

Olin Espoon yhdistyksen puheenjohtajan Irma Reposen kanssa saattamassa Helena Kekäläistä 
hänen viimeiselle matkalleen Tapiolan kirkossa.

Liittomme jäsenet jäävät kaipaamaan kunniapuheenjohtajaamme.
Liisa Flinck-Vasama

puheenjohtaja

Liittomme 
kunniapuheenjohtaja nukkui pois

∆  Helena Kekäläisen siunaus- 
ja muistotilaisuus oli Tapiolan 
kirkossa 18.11.2010.
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Liittomme syyskokouspäivät Tampereella ovat takana-
päin. Oma puheenjohtajakauteni on loppumassa.  Yli 
kaksikymmentä vuotta liike- ja virkanaisten jäsenenä 
on mennyt näin jälkikäteen ajatellen todella nopeasti, 
kahdeksan vuotta liiton hallituksessa ja neljä vuotta 
puheenjohtajana. Iso haaste minulle on ollut se, että 
liitollamme ei enää ole kokopäiväistä pääsihteeriä.  
Liittomme toimistolla on ollut osa-aikainen toimistoas-
sistentti, joten monia pääsihteerin työtehtäviä on hoi-
tunut puheenjohtajan työn ohessa. Kiitokset liittomme 
jäsenille, jotka ovat auttaneet erilaisissa tehtävissä. 
Oma työni Punaisessa Ristissä ja toimiminen liike- ja 
virkanaisten puheenjohtajana on onnistunut, kun mo-
lemmat ovat kansainvälisiä järjestöjä, joissa työ ei ole 
työtä kahdeksasta neljään vaan on voinut jonkin verran 
lomittaa tehtäviä kulloisenkin tarpeen mukaan.  

Mielenkiintoista on ollut koota liitomme lehteä, joka 
ensivuonna alkaa ilmestyä pääsääntöisesti sähköises-
sä muodossa.  Kaudellani liittomme sai uudistetut koti-
sivut, sosiaalisen median vaikutus yhdistystoimintaan 
on huomattu myös liike- ja virkanaisten keskuudessa.  
Olen saanut kaudellani tutustua liike- ja virkanaisiin eri 
puolilla Suomea ja Eurooppaa, kaukaisimmat ystävät 
ovat Australiasta, Brasiliasta ja Chilestä.  Mieleenpai-
nuvin tapahtuma oli varmaankin kun Chilen president-
ti Michelle Bachelet vieraili Suomessa toukokuussa 
2007 ja minulle tarjoutui tilaisuus osallistua Chilen 

lähetystön lounaalle. 
Kansainvälinen kongressi kesällä 2011 on tuonut 

monia haasteita hallituskaudelleni. Kansainvälisen 
liittomme puheenjohtaja Liz Benham on vieraillut Suo-
messa viisi kertaa kokousjärjestelyjen johdosta. 

Yksi uuden hallituksen haaste tulee olemaan liittom-
me jäsenmäärän kasvattaminen.  Ilman jäseniä ei ole 
toimivia yhdistyksiä eikä liittoa.

Toivottavasti tapaamme jatkossakin liiton tapahtu-
missa ja ensi kesän kongressissa. 

Hyvää joulunaikaa 
ja onnea tulevalle 
vuodelle!

Liisa Flinck-
Vasama

puheenjohtaja

Puheenjohtajan terveiset

Liitollamme kannanotto 2010
 

TASA-ARVO JA SAMAPALKKAISUUS – SANAHELINÄÄ 
VAI SUOMALAISEN NAISEN TODELLISUUTTA?

Suomi valikoitui taannoisessa Newsweekin elinolojen vertailussa maailman parhaaksi maaksi. Suoma-
laisten naisten ja tyttöjen perusturva on taattu, samoin monipuolinen ravitsemus. Meillä on myös yhtäläiset 
koulutus- ja terveydenhoitomahdollisuudet. Suomalaisilla naisilla on periaatteessa tasa-arvoinen asema 
yhteiskunnassa.  Silti Suomessa naisen palkka on vain noin 82% miehen palkasta, naisilla on miehiä 
enemmän osa- ja määräaikaisia työsuhteita ja naiset ovat vähemmistönä pörssiyhtiöiden hallituksissa 
ja korkeimmissa johtotehtävissä. Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry toimii aktiivisesti todellisen tasa-
arvon saavuttamiseksi yhteiskunnassamme. Haastamme kaikki suomalaiset toteuttamaan yhdessä 
tasa-arvoa.
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Tampere otti kokouspäiviemme vieraat vastaan todella 
upeasti. Tampereen Valoviikot avattiin perjantaina 29.lo-
kakuuta ilotulituksen kera. Liittomme nuoret kokoontui-
vat perjantai-iltana Tampereella. Ilta aloitettiin tutustuen 
japanilaisen ruoan salaisuuksiin japanilaisessa ravintola 
Marusekissa. Mukana oli seitsemän nuorta. 

Saimme syyskokouspäiville myös kansainvälisiä 
vieraita. Kansainvälisen liiton presidentti Liz Benham 
ja Anneli Majuri kansainvälisestä liitosta sekä Erna 
Naegeli Sveitsistä lisäksi sunnuntaina mukana oli kolme 
edustajaa Virosta, Melika Kiilmaa ja Tiina Rämmeld Tal-
linnan yhdistyksen johtokunnasta ja Virve Poom BPW 
Estonia kansainväliset suhteet toimikunnasta.

Syyskokouspäivät pidettiin Scandic Tampere Cityssä. 
Lauantaipäivän aloitti Sosiaalinen media- seminaari. 
Luennoitsijana toimi tunnettu sosiaalisen median asian-
tuntija ja ict -alan vaikuttaja Netprofile Finland Oy:n 
perustaja ja osakas Christina Forsgård.

Seminaarin aiheita olivat mm.:

• Mitä sosiaalisella medialla tarkoitetaan, 
 mikä muuttuu ja mihin se vaikuttaa?
• Palvelujen kirjo ja viestintäkulttuurin muutos->  
 uudet toimintatavat
• Sosiaalisen median mahdollisuudet ja 
 uhat yhdistystoiminnalle
• Miksi ja miten mukaan

Seminaarin jälkeen osallistujat jakautuivat kahteen 
eri workshopiin; sosiaalinen media ja inspiroidu 2011 
kongressista.

Iltaa vietettiin Musiikkiteatteri Palatsissa. Ruokai-
lun jälkeen näimme musikaali Ava & Frank, jälkiruoka 
tarjoiltiin näytöksen väliajalla. Näytöksen jälkeen oli 
vielä ylimääräinen valoshow, ilmeisesti Valoviikkojen 
avauksen johdosta.

Sunnuntaiaamu aloitettiin perinteisellä kynttiläsere-
monialla. Seuraavaksi saimme kuulla uusinta tietoa 
ensi kesän kansainvälisestä kongressista.

Tampereen yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Peltonen 

Liittomme syyskokouspäivät Tampereella 
29. – 31.10.2010

Ω  Hallituksen jäseniä Pirjo Haapalainen, Pirjo Hopponen, Tuula Suojärvi, Sirpa Glad-Staf, Heli Paukkunen ja 
Eija Laurila
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toivotti kokousväen tervetulleeksi. 
Eeva Peltonen sai kokouksen alus-
sa hallituksen myöntämän hopeisen 
ansiomerkin. Jäsenhankintakilpailu 
oli tuonut liitollemme 57 uutta jäsen-
tä. Parhaat jäsenhankkijat palkittiin 
Marimekon tuotteilla. 

Henkilökohtaiset palkinnot annet-
tiin seuraaville henkilöille: Arja Kin-

nunen, Mikkeli, Tarja Varpela, Pori, 
Tiina Aaltonen Helsinki, Pirjo Haa-
palainen Kuopio, Marketta Piiroinen 
Mikkeli, Pirjo Huovila Savonlinna ja 
Maire Tiittola Savonlinna. Yhdis-
tyspalkinnot menivät seuraavasti: 
Mikkeli, Kotka, Oulun seutu, Pori 
Tampere, Vantaan ja Kuopio.

Liitollemme valittiin uusi puheen-
johtaja vuosille 2011 – 2012. Ehdok-
kaita oli kaksi, Leena Roivas Turku 
sai 25 ääntä ja Sirpa Glad-Staf, 
Lahti sai 19 ääntä.  Puheenjohta-
jaksi valittiin Leena Roivas Turun 
yhdistyksestä.  Varapuheenjohtaja-
ehdokkaita oli kaksi, Katriina Pajari, 
Joensuu sai 23 ääntä ja Eeva Pel-

tonen, Tampere 21 ääntä. Varapu-
heenjohtajaksi vuosille 2011 - 2012 
valittiin Katriina Pajari Joensuun 
yhdistyksestä. Taloudenhoitajaksi 
vuosille 2011 - 2012 valittiin Tuula 
Weckman, Turku ja sihteeriksi Arja 
Kinnunen, Mikkeli. 

Hallituksen jäseniksi vuosille 2011 
- 2012 valittiin Eeva Peltonen, Tam-
pere, Tarja Heiskanen, Kuopio, Ma-
rita Kailovaara, Helsinki ja Sinikka 
Mynttinen, Mikkeli. Pirjo Hopponen 
Iitistä oli pyytänyt eroa vuoden 2011 
alusta, hallitukseen valittiin vuodek-
si 2011 Ritva Lahtinen, Iitti.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväk-
syttiin vuoden 2011 toimintasuunni-

Ω  Lauantaipäivän aloitti Sosiaa-
linen media- seminaari, 
vas. luennoitsija Christina Fors-
gård ja Tampereen yhdistyksen 
puheenjohtaja Eeva Peltonen

Ω  Kynttiläseremonia, vas. Sirkku 
Petäjistö ja Pirkko Rantanen

Ω  Liiton puheenjohtaja Liisa 
Flinck-Vasama avasi syyskoko-
uksen

Ω  Kongressi 2011 HPC vas. Irma Reponen, Tarja Heiskanen, Kaisu San-
tala, Hilkka Kallio, Susanna Arola, Marja Salo, Arja Hukkanen, Sinikka 
Mynttinen, Tuula Hirvonen, Leena Roivas, Maria Lauren ja Kirsi Saari

Ω  HPC:n puheenjohtaja Kirsi Saari ja Kansainvälisen liiton presidentti 
Liz Benham
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telma ja talousarvio.
Tiedotusasioissa tuli esiin mm. 

seuraavia asioita; Vaalitoimi-
kuntien aluejakoon tullut pieniä 
muutoksia. Livyk -lehti ilmestyy 
paperipainatuksena jokaiselle 
jäsenelle lähetettynä viimeisen 
kerran syksyllä 2010. Jäsenyh-
distysten on toimitettava liiton 
toimistolle tieto jäsenmääristä 
ja paperisen lehden haluavista 
joulukuun aikana. Equal Pay 
Day on kehittymässä vähitellen 
jokaisen yhdistyksen päiväksi. 

Liitolta on toivottu taustatukea 
ja apua vuoden 2011 päivän jär-
jestämiseksi ja sen vuoksi muo-
dostetaan työryhmä. Liitollemme 
laaditaan uusi toiminta-ajatus ja 
visio, jonka työstämisen aloituk-
seen on nimetty Sinikka Myntti-
nen ja Katriina Pajari. Yhteises-
tä hyväntekeväisyyskohteesta 
Suomessa on myös puhuttu. 
Kohteesta päätetään Mikkelin 
syyskokouksessa ja päätös kos-
kee vuoden 2012 toimintaa. 

Tampereen yhdistyksen jäsen Helk-
ky Lahti (1910 – 1996) testamenttasi 
omaisuutensa Suomen liike- ja virka-
naisten liitolle.  Lahjoituksen suuruus 
oli n 130.000 euroa. Hänen toivee-
naan oli, että varoja käytetään tuke-
maan liiton jäsenten osallistumista 
kansainväliseen toimintaan.

Toimittaja Helkky Lahti oli hyvin ak-
tiivinen jäsen niin paikallistasolla kuin 
valtakunnallisestikin.  Hän oli Tampe-
reen yhdistyksen perustajajäsen ja 
yhdistyksen ensimmäinen puheenjoh-
taja.  Liiton hallituksessa Helkky Lahti 
oli jäsenenä vuosina 1948 – 1960 ja 
toimi kolme viimeistä vuotta liiton sih-
teerinä.

Elämäntyönsä maatalous-metsä-
tieteiden kandidaattina Helkky Lahti 
teki Aamulehden toimittajana 1939 – 
1975. Hän työskenteli tosin pari vuotta 
muualla sillä vuosina 1944 – 1946 hän 
toimi Itä-Hämeen kansanopiston vt. 
johtajana ja Hämeen - Satakunnan 
maanviljelysseuran asutustoimikun-
nan toimistosihteerinä.  Toimittajan 
työhön Aamulehteen hän palasi 1946 
ja työskenteli lehden palveluksessa 
aina eläkkeelle siirtymiseensä saak-
ka.

Suomen liike- ja virkanaisten halli-
tus perusti Helkky Lahden nimeä kan-
tavan rahaston, jonka tarkoituksena 
on tukea Suomen liike- ja virkanais-
ten liittoon kuuluvien, pääsääntöisesti 
ammatissa toimivien jäsenten osallis-
tumista kansainväliseen toimintaan 
asettamalla etusijalle kansainvälisen 
liiton kokoukset ja liiton kansainväli-
nen toiminta. 

Liiton syyskokouksessa hyväksyt-
tiin, että Helky Lahden rahastosta 
käytetään varoja vuonna 2011 pidettä-
vään kansainvälisen liiton kongressiin 
Helsingissä, kohteena ovat  liittomme 
vapaaehtoiset. 

Helkky Lahden 
rahasto

Ω  Nuoret tutustuivat 
japanilaisen ruoan salai-
suuksiin japanilaisessa 
ravintola Marusekissa. 
vas. Heli Paukkunen, 
Reeta Ahonen, Ketlin 
Tackman, Inka Neramo, 
Kirsi Kulmala, Mia Ojala 
ja Mirva Kurki

∆  vas. Heli Paukkunen, 
Kirsi Kujala, Mia Ojala ja 
Reeta Ahonen

∆  Kokouksen 
sihteeri Hannele 
Tuuloskorpi, ko-
kouksen puheen-
johtaja Sointu 
Lanki, liiton pu-
heenjohtaja Liisa 
Flinck-Vasama ja 
varapuheenjohta-
ja Sirpa Glad-Staf

Ω  Iltaa vietettiin Musiikkiteatte-
ri Palatsissa, vas. Erna Naegeli 
ja Sirpa Glad-Staf
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Lokakuun lauantaina 7 tehonaista rantautui Helsinkiin 
Liisankadun toimistolle yhdistysten suunnittelu- ja ke-
hittämispäivään. Tiukan päivän tavoitteina oli tuottaa 
toiminnan työkaluja yhdistyksille, käsitellä ajankohtaisia 
kehitysideoita ja kysymyksiä ja suunnitella toimintaa 
ja sopia siitä. Aikaisempien vastaavien päivien ideoi-
na ja toiveina on toteutettu mm. Equal Pay Day, josta 
on kehittymässä valtakunnallinen tapahtuma, ja liiton 
kotisivut.  

Päivän aikana teimme erilaisia ryhmätöitä. Aluksi ke-
räsimme pareittain ns. hyviä käytäntöjä. Huomasimme, 
että aika monissa yhdistyksissä kerätään rahaa jollakin 
tavoin sekä omaan toimintaan että stipendeihin ja tukiin. 
Oma tietotaitomme karttuu sekä erilaisia tilaisuuksia 
järjestämällä että niiden asiasisällöstä. Hyvänä esi-
merkkinä ovat luentotilaisuudet, kuten nyt Tampereen 
kokouksen yhteydessä ollut sosiaalisen median luento. 
Lisää hyviä käytäntöjä on YSK-päivän muistiossa ja jos 
haluat kertoa yhdistyksesi hyvästä käytännöstä, lähetä 
viesti Katriina Pajarille. Jaetaan ajatukset nettisivuilla 
kaikille! 

Yhteinen suuri huolenaiheemme oli jäsenmäärän 
tippuminen. Mikä pitää vanhat jäsenet mukana ja mikä 
saa uudet kiinnostumaan? Meillä tulee olla jotain, millä 
myymme jäsenyyttämme ja millä ’koukutamme’ jäsenet 
toimintaamme. Toiminta tuo näkyvyyttä, näkyvyys lisää 
kiinnostavuutta. Tällä hetkellä voimme tarjota jäsenil-

lemme erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia, esi-
merkiksi esiintymistaito voi lisääntyä, kun on mukana 
juontamassa tilaisuutta. Toimintamme saa enemmän 
merkitystä, jos meillä on konkreettinen päämäärä, esi-
merkiksi lahjoitus. Oman verkoston käyttäminen tulee 
tehdä mahdollisimman helpoksi. Ei ole ollenkaan hul-
lua, että meillä olisi käytössämme jäsenlista ammattei-
neen. Jos tarvitsemme leipuria, asianajajaa, majoitusta, 
miksemme käyttäisi oman verkostomme jäsentä. Suosi 
liike- ja virkanaisia!   

Kotisivut ovat nyt olleet käytössämme tämän vuoden 
ajan. Suitsutusta sai sivujen käyttäjäystävällisyys, help-
pokäyttöisyys sekä liiton ja yhdistysten sivujen linkitys. 
Koska sivujen editoimiseen ei tarvita mitään erityis-
osaamista, on sivuilla julkaisemisen kynnys madaltunut. 
Nyt vain olisi hyvä saada kaikilta yhdistyksiltä sivuille 
jotain. Inka on luvannut auttaa tässä, jos hänelle vain 
toimitetaan materiaali. Hyvä ajatus oli myös, että liiton 
sivuilla olisi jokin vaihtuva osa, joka innostaa käymään 
uudelleen sivuilla. Tällainen voisi olla esimerkiksi ker-
ran kuussa vaihtuva jäsenyhdistyksen esittely. Tähän 
tietysti tarvitaan yhdistysten omaa aktiivisuutta, mutta 
kerrankos sitä muutaman rivin kirjoittaa tai vaikka lähet-
tää vain pari valokuvaa. Kirjoittamisen voi hoitaa myös 
yhteisesti. Ei tämäkään juttu syntynyt yhdestä päästä. 

Equal Pay Day on kehittymässä vähitellen jokaisen 
yhdistyksen päiväksi. Jos yhdistyksellä ei ole resursseja 

Yhdistysten suunnittelu- ja kehittämispäivä
16.10.2010 Helsinki

Ω  vas. Marita Hagelstam, Arja Kinnunen ja Liisa 
Flinck-Vasama

Ω  vas. Seija Tuokko, Tiina Aaltonen ja Hely Toivainen
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BPW Internationalin kongressia ja siihen liittyviä järjes-
telyjä esiteltiin workshopissa Suomen liike- ja virkanais-
ten liiton syyskokouspäivillä Tampereella.  Samassa yh-
teydessä käsiteltiin myös kongressi-twinning toimintaa, 
jonka tarkoitus on luoda paikallisella tasolla yhteyksiä 
kongressivieraisiin jo ennen kongressia ja tarjota näin 
jäsenyhdistyksille mahdollisuus osallistua keskeisellä 
tavalla kongressivalmisteluihin. Kongressi-twinningin 
avulla pääsemme osoittamaan myös vieraanvaraisuut-
ta kongressivieraille etukäteen!

Kongressivierailla on todennäköisesti mielessä mo-
nenlaisia kysymyksiä, kun he miettivät osallistumistaan 
kongressiin tai suunnittelevat jo päätettyä kongressi-
matkaansa. Twinning-yhdistyksen kautta heillä on mah-
dollisuus esittää toiveitaan tai saada hyödyllistä tietoa 
Suomeen, suomalaisiin, tai kongressiin liittyvistä asiois-
ta, jota voi olla vaikea löytää virallisia teitä. Yhteyden-
pito saattaa olla jopa ratkaisevassa roolissa silloin, kun 
päätöstä osallistumisesta kongressiin tehdään. On ar-
vokasta, jos voi etukäteen tietää kohtaavansa vieraassa 
maassa ”tuttuja”, ei vain kongressiedustajia. Twinning-
maan edustajia voi siis tavata myös itse kongressin 
aikana, mihin tarjoutuu useita tilaisuuksia, esimerkiksi 
illallisen nauttiminen yhdessä Dine arounds-illassa. 
Twinning-maahan on tietysti mahdollista pitää yhteyttä 

myös kongressin jälkeen ja siten laajentaa oman yh-
distyksen kansainvälistä toimintaa, jopa vierailla joku 
päivä heidän luonaan.   

Jotta BPW-jäsenmaat (n. 100) tulisivat huomioiduiksi 
tasapuolisesti, Tampereella sovittiin, että niihin kaik-
kiin pyritään olemaan yhteydessä - ainakin kerran. 
Niinpä aiemmista kongressi-twinning ohjeista poike-
ten jokaiselle suomalaiselle yhdistykselle toimitetaan 
4-5 ulkomaisen twinning-maan sähköpostiosoite sekä 
englanninkielinen mallikirje. Kirjeessä kuvataan lyhyesti 
Suomen liike- ja virkanaisten liiton historiaa ja toimintaa 
sekä Helsingin kongressia. Lisäksi kunkin yhdistyksen 
toivotaan lisäävän siihen muutaman rivin kuvauksen 
itsestään tai halutessaan pidemmänkin kappaleen. 
Yhteydenpitoa on tarkoitus jatkaa ennen kongressia 
niiden twinning-maiden kanssa, joilta sähköpostiviestiin 
saadaan vastaus. 

Toivotaan runsaasti antoisia twinning-suhteita!  

 
Sinikka Mynttinen

HPC-työryhmä
PR-vastaava

BPW International Kongressi Helsinki 17. - 21.6.2011

Kongressi-twinning

järjestää isoa tapahtumaa, voi päivän huomioida myös 
yhdistyksen sisäisenä tapahtumana. Sekin on osa val-
takunnallista yhteistä toimintaa. Pienikin tapahtuma 
lisää tietoisuutta ja tuo meitä siten taas lähemmäs tasa-
arvoista asemaa yhteiskunnassamme. Liitolta toivotaan 
tukea ja apua ensi vuoden EPD-tapahtumien järjestämi-
seen mm. tarjoamalla taustamateriaalia, tiedotepohjan, 
jne. Nyt onkin syntymässä EPD-työryhmä, johon kuuluu 
jäseniä ainakin Tampereelta, Mikkelistä ja Iitistä.    

Viimeisen ryhmätyön tuloksena liiton hallitus sai ter-
veisinä 2 konkreettista toimintasuunnitelmaa: 1) kris-
tallinkirkas toiminta-ajatus ja visio sekä 2) yhteinen 
hyväntekeväisyyskohde Suomessa.  Hallitus sai apua 
visiointiin jo Tampereen viikonloppuna, kun sosiaali-
sen median työpajassa kerättiin tietoja siitä, mitä me 
itse haluamme ja mitä me itse voimme tarjota. Näin 
asioilla on tapana lähteä liikkeelle vauhdikkaasti, kun 

niiden aika on tullut. Yhteinen hyväntekeväisyyskohde 
päätettiin jättää vuoteen 2012, koska ensi vuonna pon-
nistuksenamme on H11. Nyt meillä on kuitenkin aikaa 
miettiä, mikä voisi olla kohde, miten voimme varoja 
kerätä, miten ja milloin annamme lahjoituksen. Tämä 
tuo todellakin konkreettista sisältöä toimintaamme. 

Lisää yksityiskohtia on yhdistysten suunnittelu- ja 
kehittämispäivän muistiossa, joka on lähetetty kaikille 
yhdistyksille ja joka on myös ladattavissa Joensuun 
yhdistyksen tapahtuma-sivun lopusta. 

Kiitokset kaikille YSK-päivän toimijoille, ensi vuonna 
taas uusin kujein!

Teksti Katriina Pajari
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BPW –uutisia Virosta
BPW –seminaari 26.8.2010 Lillepaviljon, Tallinna, Viro
  
BPW Estonia oli järjestänyt yhteistyössä BPW Europan kanssa ajankohtaisen seminaarin BPW –järjestön tule-
vaisuuden haasteista.  Tilaisuuteen oli kutsuttu puhumaan myös BPW Finlandin edustajana varapuheenjohtaja 
Sirpa Glad-Staf.  Tilaisuuden ohjelma oli  seuraavaa:

•  Tervetuloa, Pille Ruul, BPW Estonia president   

 •  BPW –järjestön tulevaisuuden haasteet: Quo vadis BPW?
 Amélie Lecrecq, BPW Europa Coordinator

 •  Kokemuksia ja haasteita BPW Finlandin historian varrelta ja nykyisestä toiminnasta
 BPW kansainvälinen kongressi Helsinki 2011
 Sirpa Glad-Staf, BPW Finland, varapuheenjohtaja

•  Hattujuhla, BPW Internationalin 80-vuotisjuhlakakkutarjoilu, coctail-tilaisuus sekä tulishow.

Ω  Muotinäytöksen ja hattujuhlan kirjoa

Kiitokset BPW Estonialle onnistuneesta ja niin ajankohtaisesta 
seminaarista!

Teksti ja kuvat: Sirpa Glad-Staf, Pille Ruul ja Virve Poom

Ω  BPW Estonian puheenjohtaja Pille Ruul

Ω  BPW Europan koordinaattori Amélie Lecrecq

Ω  Varapuheenjohtaja Sirpa Glad-Staf
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Juhlapaikalle oli saapunut runsaslukuinen jouk-
ko BPW Estonian ja BPW Swedenin jäseniä 
sekä  arvovaltaisia kutsuvieraita, mm. Viron 1. 
nainen Evelin Ilves (oik.), Viron liike- ja virka-
naisten puheenjohtaja Pille Ruul (alla oik.) ja 
tietysti Vuoden Nainen 2010: Kristina Šmigun-
Vähi!  Valinta oli yhtä onnistunut kuin Kristinan 
hiihtoura - onnittelut Kristinalle ja hänen kasva-
valle perheelleen! 
 
Tilaisuuden musiikista vastasi Tallinnan se-
kakuoro, joka myös toimi aivan uudenlaisen 
kynttiläseremonian avustajana. 

Vaikuttavan seremonian,  juhlapuheiden ja huo-
mionosoitusten päätteeksi nautimme kuulusta, 
virolaisesta kakkutarjoilusta.

Kiitokset ja onnittelut myös 18-vuotiaalle,
hehkeälle BPW Estonialle!

Teksti ja kuvat: Sirpa Glad-Staf
 
Lisätietoja: www.bpw-estonia.ee (pildikalerii)

BPW Estonian 18. vuosijuhla ja Vuoden Naisen 2010 julkistamistilaisuus
11.11.2010 Tallinnan raatihuoneella
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30-VUOTISJUHLASTIPENDI
Vantaan liike- ja virkanaiset ry:n 30-vuotisjuhlan myötä 
syntyi traditio opiskelijastipendin myöntämisestä.
Stipendi myönnetään vantaalaisessa lukiossa opiske-
levalle tytölle, joka on esimerkillisellä tavalla osallistu-
nut oppilaitoksensa kehittämiseen ja toiminut aktiivi-
sesti oppilaskunnassa.

Keväällä 2010 stipendi luovutettiin Sotungin lukion 
opiskelijalle Suvi Niemiselle.

TUULIKKI JUUSELA -STIPENDI
Tuulikki Juuselan Vantaan liike- ja virkanaiset ry:lle 
vuosittain lahjoittama stipendi luovutetaan yläkoulu-
ikäiselle, maahanmuuttajataustaiselle tytölle.

Keväällä 2010 stipendi luovutettiin Hakunilan koulun 
opiskelijalle Le Thu Haalle.
 

Vantaan liike- ja virkanaiset ry
Hallitus

Ikärasismi on primitiivireaktio! Voittamatonta 
synergiaa syntyy, kun energiset juniorit saa-
vat yhteistyökumppaneikseen pätevät senio-
rit, joilla on kokemusta selättää kovimmatkin 
haasteet.

Henkisesti ja fyysisesti huippukuntoiset 
60+-seniorit ovat uusi ilmiö ihmiskunnan 
historiassa.  Suomessa on yli 65-vuotiaita 
enemmän kuin alle 15-vuotiaita ja määrä vain 
kasvaa. Kuusikymppiset myös vanhenevat eri 
tavalla kuin heidän vanhempansa. He eivät 
halua vaihtaa aktivoivaa työyhteisöä eläkeläis-
kerhoon, jossa keskustelunaiheet ajautuvat 
helposti golfiin ja kolotuksiin.

Globaalitalous vaatii valtavaa tietomäärää, 
ja sen on yritysmaailma ymmärtänyt: Yhdys-
valloissa ja Keski-Euroopassa headhunterit 
etsivät jo +-johtajia, joille on kertynyt runsaasti 
kontakteja avainhenkilöihin. Myös inspiroivat 
muutosagentit ja seniorikuluttajat ovat megat-
rendi maailmalla. Nyt tarvitaan suomalaisille-
kin senioreille rohkeita esikuvia, jotka elävät 
oman sisäisen kellonsa ja kutsumuksensa 
mukaan, iän karttumisesta huolimatta!

Vantaan liike- ja virkanaiset ry jakoi stipendejä

Eläköön 100 vuotta! 
– Ikävallankumous vai suuri utopia 

Lenira Airisto– Vuoden nainen 1984
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Suomen liike- ja virkanaisten 
pitkäaikainen ja aktiivinen jä-
sen, valtiotieteiden kandidaatti, 
kouluttaja ja liittomme entinen 
puheenjohtaja, kunniajäsenem-
me  sekä kansainvälisen liike- 
ja virkanaisten liiton kaksinker-
tainen puheenjohtaja Tuulikki 
Juusela täyttää 70 vuotta – aina 
niin virkeä, osaava, toimelias ja 
aikaansaava – ei tosiaan uskoi-
si!  

Hän liittyi Helsingin liike- ja 
virkanaisten yhdistyksen jäse-
neksi 1970, toimi yhdistyksen 
puheenjohtajana 1980 – 1984 
ja liittomme puheenjohtajana 
1984 – 1986. 

Tuulikki toimi Kansainvälisen 
liiton puheenjohtajana vuosi 
1985 – 1989.  Hän oli historian 
ensimmäinen suomalainen, en-
simmäinen pohjoismaalainen 
sekä nuorin siihen mennessä 
tehtävään valittu henkilö.  Hän 
on edustanut liittoamme mo-
nissa kansainvälisissä kong-
resseissa.

Tuulikki on toiminut pitkään 
myös YK:n Naisten Kehitysra-
haston ja Naisjärjestöjen Kes-
kusliiton hallituksessa.

Tuulikki Juusela syntyi Huittisissa 1940. Valmistut-
tuaan valtiotieteen kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta 
hän toimi mm. Tilastokeskuksessa, Sosiaali- ja terveys-
ministeriössä ja Suomen Kunnallisliitossa. Työturvalli-
suuskeskuksen asiamiehenä hän oli 1975 – 1985 ja 
Terveyskasvatuksen Keskuksen toiminnanjohtajana 
1985 – 1989, minkä jälkeen hän ryhtyi itsenäiseksi 
yrittäjäksi, koulutus- ja viestintäkonsultiksi. Tuulikki on 
ollut Asikkalan kesäasukas vuodesta 1969.  Hänellä on 
Vääksyssä Aniankeskuksessa Wanhat Unelmat -liike.

Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä. Edelleen-
kin hän osallistuu liittomme toimintaan ja on mukana 

liittomme kokouspäivillä.
Tuulikille on myönnetty Suomen Leijonan Ritarikun-

nan 1. luokan ritarimerkki 1986.
Tuulikki on esittänyt toiveenaan onnittelujen sijasta 

osoittaa lahjoitukset liiton tilille, Tuulikki Juuselan ra-
hastoon tukemaan nuorten osallistumista Helsingin 
2011 -kongressiin.
Nordea 101930-70756 
merkki” Tuulikki Juuselan onnittelut/Juuselan rahasto

Suomen liike- ja virkanaisten liitto onnittelee Tuulikkia 
lämpimästi!

Tuulikki Juusela 
70 vuotta 19.12.2010



14 LIVYK 4 • 2010

Tammikuun 24. päivänä 2011 täyttää 80 
vuotta kunniajäsenemme, sosiaalineuvos 
Lea Peltomäki. Hän liittyi Porin liike- ja 
virkanaisten jäseneksi vuonna 1980.  Lea 
Peltomäki oli liittomme puheenjohtajana 
vuosina 1986 – 1990.   Puheenjohtaja-
kaudellaan Lea edusti Suomen liittoa 
useissa kansainvälisissä kokouksissa.  

Lea Peltomäki syntyi 1931 Kauhajo-
ella. Suoritettuaan kunnallistutkinnon 
Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa,  
hän toimi mm. Porin verotoimiston apu-
laisverosihteerinä, Porin kaupungin 
apulaiskaupunginreviisorina sekä sosi-
aalikeskuksen talousosaston osastopääl-
likkönä ja talouspäällikkönä. Satakunnan 
Keskussairaalan talousjohtajan virkaan 

hänet nimitettiin marraskuussa 1986.
Hän kuului pitkään Porin kaupungin-

valtuustoon.  Hän ryhtyi ensimmäisenä 
naisena johtamaan Porin kaupungin 
rakennus- ja kiinteistölautakunnan pu-
heenjohtajuutta vuoden 1990 alussa. 
Lea Peltomäellä on ollut lukuisia luotta-
mustehtäviä. Edelleenkin hän osallistuu 
liittomme toimintaan ja on mukana liittom-
me kokouspäivillä.

Lea Peltomäen 80-vuotisjuhlavas-
taanotto on 24.1.2011 klo 15.00 – 18.00 
Porissa Viikkarin Valkamssa, Juhana 
Herttuankatu17., jonne kaikki ovat ter-
vetulleita.
Suomen liike- ja virkanaisten liitto onnit-
telee Leaa lämpimästi!

Helena Kekäläinen
8.11.1921 - 31.10.2010

Helena Kekäläinen liittyi Espoon 
liike- ja virkanaisiin 1973.
Espoon yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja 1987 – 2010.
Suomen liike- ja virkanaisten liiton 
kunniapuheenjohtaja 2000 - 2010
 
Helena Kekäläisen kirjoitus 
Espoon Historiikkiin 1970 - 1995 
”Kokonaisuutta ei voi hahmottaa 
ilman historiaa” 
 
Helena Kekäläisen aiheena histo-
riikissamme, oli hänelle tärkeä kan-
sainvälinen toiminta. Kuten, hänen 
kirjoituksesta selviää: yhdistyksem-
me on hänen ansiostaan ollut edus-
tettuna kansainvälisissä kongres-
seissa vv. 1976–1991.
 
Historiikista voi lukea myös hänen 
puheenjohtokautensa (1976–1979) 
toiminnasta:
 

1976
”Vuoden loppupuolella olivat seuraa-
vana vuonna Helsingissä pidettävän 
kansainvälisen kongressin valmis-
telut jo käynnissä. Espoosta kon-
gressin suunnittelu- ja valmistelutoi-
mikunnassa työskentelivät Helena 
Kekäläinen ja Helvi Sideras. 
Toteuttamisprosessissa oli mukana 
myös Espoon liike- ja virkanaisia: 
Anja Joki ja Kylli Lahti.

1977
Kongressi pidettiin Helsingissä 13. 
– 17.6.1977. Espoon yhdistys osal-
listui työpalveluun sekä ennen kong-
ressia että sen aikana. Yhdistyksen 
vuosikokouksen hyväksymässä toi-
mintasuunnitelmassa vuodelle 1977 
oli tärkeä osa kansainvälisen kong-
ressin valmistelutehtävillä.
 
Liitteenä hänen ”testamenttinsa”: 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Teksti Anneli Rasi
Espoon liike- ja virkanaiset

Lea Peltomäki 80 vuotta 24.1.2011

IN MEMORIAM Ympyrä on sulkeutunut 
- mutta toimintamme järjestömme ideologian toteuttamiseksi jatkuu..

Suruksemme 
i lmoi tamme, 
että perustajajäse-
nemme, yhdistyk-
semme ensimmäinen 
puheenjohtaja (1970), 
kunniajäsenemme, ensim-
mäinen valitsemamme Es-
poon Ella (1996) sosiaali-
neuvos Ella Hyppänen on 
pois nukkunut 18. lokakuu-
ta. Hän oli 84- vuotias ja 
syntynyt Kiihtelysvaarassa 
30.6.1926.
 
ESPOON LIIKE- JA 
VIRKANAISET RY

”Surun rannalla 
luo muistot valoaan”

Kiittäen
BPW Espoon hallitus
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosi 2011
Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta
8.3. Naisten päivän pääjuhla, 
 Helsingin yliopiston juhlasali 
8.3. – 28.8. Naisten huoneet – näyttely
 Helsingissä Sederholmin talossa
16. 4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki
17.4. Eduskuntavaalit
17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
 Helsinki
15. – 16.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Mikkeli
28. – 29.10. Loistavat naiset – messut 
 Finlandia talolla
 
Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Sorrento

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Helsingin 
kansainvälinen kongressi 2011 tarvitsee spon-
sorointi-tukea - rahallista, tavaroita, palveluja 
jne. 

Kongressi tarjoaa näkyvyyttä sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Jos sinulla tai lähipiiriisi 
yrityksillä on kiinnostusta olla tekemässä kaik-
kien aikojen kongressia, otathan yhteyttä Su-
sanna Arolaan, susanna.arola@kolumbus.fi tai 
+358 50 521 6863. 

Tämä on mahdollisuus – tämä on haaste –  
tartutaan siihen yhdessä!

Unohtumaton ja 
mieleenpainuva kongressi?

Liiton hallitukseen kuuluvat vuonna 2011 mm.
vas. Eeva Peltonen, Katriina Pajari, Heli Paukkunen, Leena Roivas, Arja Kinnunen, Pirjo Parkkinen, Sinikka 
Mynttinen ja Marita Kailovaara 


