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2 BPW Finland 

BP W FINL AND edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelä-
mässä. Edistämme tasa-arvoa  viettämällä Tasa-arvon teemaviikkoja, jotka alkavat 
Kansainvälisenä naistenpäivänä ja päättyvät Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä. 
Olemme jo vuosien ajan järjestäneet yhdistyksissämme maaliskuussa Equal Pay-ta-
pahtumia kansainvälisten sisarjärjestöjemme tavoin. Tapahtumien tunnuksena ovat 
punaiset kassit. 

Lähetämme jo kolmantena vuonna peräkkäin Sama palkka- postikortteja päämi-
nisterille ja kansanedustajille ja muistutamme aina vain saman kokoisena pysyväs-
tä palkkaerosta. Suomessa naisen euro on 83 senttiä eli naiset alkavat ansaita vasta 
maaliskuun yhdeksännen päivän paikkeilla.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta työelämässä on säädetty Tasa-arvolailla. 
Laissa säädetään muun muassa kiintiöistä valtionhallinnon sekä kunnallisissa ja kuntien välisissä toimielimis-
sä. Kumpaakin sukupuolta pitää olla vähintään 40 %. Kunnanvaltuustojen jäsenten sukupuolista päätämme 
me äänestäjät.  Äänestetään naista seuraavissa vaaleissa!

L AISSA SÄÄDETÄÄN  myös, että tytöillä ja pojilla pitää olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja am-
matilliseen kehitykseen. Jokaisen työnantajan pitää edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallises-
ti. Työpaikoilla on oltava tasa-arvosuunnitelma, johon pitää sisältyä selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta.  
Selvityksen osana tulee olla sekä erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin, kartoitus naisten ja 
miesten tehtävien luokituksesta sekä palkkakartoitus. Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei samaa tai sa-
manarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Selvityksen pohjalta työ-
paikalla sovitaan toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja 
palkkakartoitus tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.

PALKK AK ARTOITUKSEN TEKEMISEEN  liitolla on käytössään hyvä verkkotyökalu, Equal pacE. Koulu-
tamme parhaillaan ESR-hankkeessamme Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi työkalun osaajia ja kou-
luttajia. Työkalun avulla voidaan tuottaa yrityksen palkkatiedoista 28-sivuinen tulosraportti, josta selviää iän, 
koulutustason, työkokemuksen, työn vaativuuden sekä esimiesaseman vaikutukset naisten ja miesten välisiin 
palkkaeroihin. Yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää ja vähintään 20 kumpaakin sukupuolta, voivat 
hyödyntää Equal pacE -palkka-analyysiä.

Toiveeni on, että pääsemme Equal pacE -verkkotyökalun ja työkalua käyttävien osaajien avulla tasa-arvo-
asioissa sanoista tekoihin ja pystymme auttamaan työantajia tasa-arvon edistämisessä.

Osallistumme hankkeellamme Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvaan 100 ta-
sa-arvotekoa –hankkeeseen.

Hyvää tasa-arvon vuotta!

EEVA PELTONEN  puheenjoh ta ja,  pres ident@bpw-f in land. f i

PUHEENJOHTA JAN TERVEHDYS

Teemaviikot, tasa-arvo-
laki ja Equal pacE
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SUOMESSA EI  ole erillisiä palkkakategorioita miehille ja naisille. Siitä huolimat-
ta sukupuolten välinen palkkaero on selkeä. Tämä näkyy myös tilastoissa. Kaikkien 
naispalkansaajien keskiansiot olivat 3041 euroa ja miesten 3653 euroa kuukaudessa 
vuonna 2015. Naisten euro oli vain 83,2 senttiä.

Naisten palkkapyynnöt ovat yleensä miesten palkkapyyntöjä alhaisempia. Mikäli 
naiset jatkavat oman työpanoksensa alihinnoittelua, he saavat normaalipituisen työ-
uran aikana julkisella sektorilla 300 000 euroa ja yksityisellä sektorilla 410 000 euroa 
pienemmät kokonaisansiot kuin miehet. Tällä rahasummalla saisi jo omakotitalon 
monella paikkakunnalla. Laskelma perustuu naisten ja miesten keskiansioihin vuon-
na 2015. 

Naisten ja miesten väliset palkkaerot kasvavat iän myötä. Vaikka suomalaiset naiset ovat jo pitkään olleet 
miehiä koulutetumpia, ei se näy naisten palkkatasossa. Miehet päihittävät naiset palkoissa kaikilla koulutusas-
teilla.

Naiset työskentelevät miehiä useammin julkisella sektorilla naisvaltaisilla aloilla. Tällä on selitetty palkkaero-
ja. Ammattiryhmien ja sektoreiden välisiin palkkaeroihin ei ole luvassa suuria muutoksia, jos me emme itse ala 
muuttaa asioita. Kyseessähän ei ole asia, jolle ei mahtaisi mitään. Kyse on viime kädessä yhteiskunnan arvoista. 
Onko tehdastyö arvokkaampaa kuin lastenhoito?  Feministinen taloustiede on ansiokkaasti nostanut esiin arvo-
valinnat. Miksi panostus hoivaan on kulu mutta teiden rakentaminen  investointi tulevaisuuteen? 

Palkkaerojen pieneneminen on ollut piinallisen hidasta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuon-
na 2016 ero jopa hieman suureni. On turha kuvitella, että miesten ja naisten väliset palkkaerot poistuisivat itses-
tään. Naisten kannattaa oppia hinnoittelemaan työnsä miesten tavoin ja lisätä seuraavaan palkkapyyntöön vä-
hintään 15 – 20 prosentin korotus.  

Nuorille naisille on tarjolla nuoria miehiä enemmän pätkätöitä ja muuta silppua. Tilastoista näkyy selvästi, 
että nuoret synnytysiässä olevat naiset työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa samanikäisiä miehiä enem-
män. Myös miesten urakehitys on naisia nopeampaa. Miehillä on yliedustus kaikkialla siellä, missä on valtaa ja 
rahaa.

Työssä käyvät naiset tekevät vuodessa 52 päivää enemmän kotitöitä kuin miehet. Ero on tunti vuorokaudessa, 
mutta vuositasolla se vastaakin lähes 2½ kuukauden kokoaikaista työaikaa. 

Mikä avuksi?

TIL ANNE EI  MUUTU,  jos me naiset emme sitä muuta.  Älkäämme suostuko enää myymään työtämme liian 
halvalla. Älkäämme suostuko enää määräaikaisiin työsuhteisiin. Älkäämme suostuko myöskään vastaamaan 
perheen hoivatyöstä yksin. 

Helpommin sanottu kuin tehty – tiedän. Mutta kun alkaa ajatella asioita syvällisemmin, tajuaa, että muutos 
lähtee meistä itsestämme. Sitä ei tarjota ulkoapäin. Islantilaiset naiset pysäyttivät aikoinaan yhteiskunnan mars-
simalla ulos työpaikoiltaan vastalauseena miesten ja naisten palkkaeroihin. 

Meidän naisten on ryhdyttävä ajamaan omia palkkojamme huomattavasti voimakkaammin kuin aikaisem-
min, jotta tulosta syntyisi. Olisiko jo aika ottaa radikaalimmat keinot käyttöön?  R ITVA K AT TELUS

LÄHTEET:   R i t va Kat te lus  – Tom Jokinen (2017) .  Uraopas – Työelämän lyhyt  oppimäärä.  Hels inki :  Gaudeamus. 
Naise t  ja  miehet  Suomessa (2016) .  Hels ink i :  T i las tokeskus .
Suomen v i ra l l inen t i las to  2016 .  Ans io taso indeks i .  3 .  vuos ine l jännes  2016,  L i i te tau lukko 1 1 .  Pa lkansaaj ien
kesk ians io t  kuukaudessa t yönanta jasek tore i t ta in  ja  sukupuol i t ta in ,  euroa/kuukaus i  sekö Yks i t y i sen sek tor in 
kuukaus ipalkat .

NAISET JA TALOUS

Lisää liksaa! Vähemmän kotitöitä!
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Takuusäätiön kuluttajaekono-
mistin Minna Mattilan mu-
kaan Suomessa yksityista-

louksien ongelmat ovat jatkuneet 
kauan samanlaisina. On paljon epä-
varmuutta, velkaongelmia ja huolta 
suunnitelluista etuuksien kiristyksis-
tä. Tilanteeseen ei näy pikaista ko-
hennusta. Vuosi 2017 näyttää entistä 
vaikeammalta yksityistalouksissa.

Takuusäätiö on valtakunnalli-
nen sosiaalialan järjestö, joka tarjo-
aa apua taloudellisiin ongelmiin. Se 
myöntää takauksia pankista nostetta-
viin järjestelylainoihin ja kertaluon-
teisia pienlainoja. Mattila tietää, et-
tä noin puolet meistä suomalaisista 
elää kädestä suuhun ilman säästöjä. 
Velkaantumisen uhka on todellinen, 
myös naisilla.

NAISTEN VELK AANTUMISEN 
taustalla ovat usein epätyypilliset 
työtilanteet. Tulot ovat pienet ja li-
säksi ne vaihtelevat suuresti. Näin voi 
jatkua vuodesta toiseen, mikä väsyt-
tää ja vie voimat. Nopeana ratkaisu-
na näyttäytyy luotto. Naiset voivat 
hyvinkin vaistota, ettei tämä ole oi-
kea ratkaisu ongelmiin, mutta kiirei-
sen arjen keskellä se on helppo vaih-
toehto.

Mattila on huomannut, että erityi-
sesti naiset tuntevat häpeää velkaan-
tumisestaan.

Naiset häpeävät sitä, mihin raha 
on käytetty. Mielitekoihin sortumi-

Oma talous hallintaan
TI INA R ANKINEN KUVA  R I IKK A HURRI

nen, lohtuostaminen ja liika ostami-
nen yleensä nolottavat. Mielessä on 
ideaali hyvästä äidistä, joka kokkaa ja 
hoitaa taloutta muutenkin järkevästi, 
mutta siihen ei ylletä. Hävetään, kun 
ei hallita taloutta, ja niinpä ongelmia 
salataan jopa lähipiiriltä. Helposti 
otetaan velkaa niin kauan kuin sitä 
saa, kunnes tulee seinä vastaan. Siksi 
myös selvittely kestää.

Kulutukseen hiipii helposti itses-
täänselvyyksiä, kuten matkat, harras-
tukset ja lemmikit, joita ei hennota 
kieltää itseltä tai lapsilta. Rahankäyt-
tö heijastelee arvoja ja elämäntapo-
ja. Uusien maksutapojen lisääntyessä 
käsitys velasta hämärtyy.

Maksamisen nopeus on joillekin 
vaarallista. Konkreettinen raha sel-
keyttää. 10 prosenttia  meistä on hah-
motushäiriöisiä, joilla on esimerkiksi 
vaikeaa hahmottaa numeroita. Silloin 
ei aina ymmärrä minkä verran on va-
raa kuluttaa.

AINA SYYNÄ velkaantumiseen ei 
ole holtiton kulutus.

Naiset käyttävät rahaa perheen ar-
jen pyörittämiseen. Monista pienis-
tä menoista voi kasvaa suuret velat. 
Edullista pankkilainaa ei ole tarjol-
la. Sairastuminen voi kaataa talou-
den. Erotilanteet rassaavat jo asumis-
menojen nousun kautta. On myös 
etuuksien alikäyttöä. Niiden haku 
koetaan hankalaksi ja halutaan myös 
pärjätä omillaan.

Keski-iässä naiset havahtuvat jär-
jestelemään lainojaan. Kun lap-
set ovat isoja, löytyy aikaa keskittyä 
omiin raha-asioihin. Takuusäätiön 
takauksen saaneista asiakkaista suu-
rin osa on suunnitelmallisia velkojen 
hoidossa.

JOS LUOTOT  ja maksamattomat 
laskut alkavat kasaantua, Mattila 
neuvoo tekemään ensin budjetoimal-
la oma kulutus näkyväksi. Varaudu 
elämäntilanteen mahdollisiin muu-
toksiin kykysi mukaan. Ota käyttöön 
talouskuuri, jolloin sinnittelet vaik-
kapa kuusi kuukautta ilman mitään 
ylimääräistä. Opettele uudet rahan-
käytön ja kulutuksen tavat. Mattila 
rohkaisee hakemaan nopeasti apua. 
Takuusäätiö antaa neuvontaa puheli-
mitse ja netissä.

Aikainen reagointi paisuviin vel-
koihin on tärkeää. Velkojien kanssa 
voi sopia maksuaikataulusta. Toisaal-
ta voi mennä vuosikin, ennen kuin 
apua saa velkajärjestelyn kautta.

Mattila iloitsee uusista trendeis-
tä, jotka kyseenalaistavat kulutuksen 
autuuden. Ekologisuus, jakamistalo-
us, säästäväisyyden ja itsetekemisen 
kasvanut arvostus hellivät kukkaroa. 
Kotoilu ja elämän rauhoittaminen 
ovat keinoja karsia pois turhaa. Ku-
lutuksen haltuunotossa naiset voivat 
auttaa toisiaan kyseenalaistamalla ja 
keskustelemalla yhdessä.



NAISET JA TALOUS

Oma talous hallintaan
TI INA R ANKINEN KUVA  R I IKK A HURRI

Minna Mattilan 
3 vinkkiä 

parempaan 
talouteen

1. Laita tulot ja menot paperille 
2. Mieti omaa elämääsi, 
miten raha sitä heijastaa 

3. Puhu raha-asioista
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Feministinen talouspolitiikka 
ohjaa ajattelemaan taloutta 
toisin
Kilpailukykysopimus käy julkisen sektorin työntekijöiden kukkarolle. 
Perhevapaauudistus ja maksuton päivähoito ovat tärkeitä askelia kohti 
feministisempää talouspolitiikkaa. On kysyttävä, mitä talous on ja 
keiden hyvinvointia se palvelee?  ANNA ELOMÄKI
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Miksi Suomessa tarvitaan fe-
minististä talouspolitiikkaa? 
Syyt alkavat Sipilän hallituk-

sen toimista, jotka ovat heikentäneet su-
kupuolten tasa-arvoa ja hyvinvointia se-
kä lisänneet eriarvoisuutta. Päivähoidon 
saatavuuden ja laadun heikennykset ovat 
vierittäneet hoivavastuuta perheille – käy-
tännössä naisille. Etuuksien leikkaukset 
ja asiakasmaksujen korotukset ovat lisän-
neet taloudellista eriarvoisuutta. Halli-
tuksen painostuksen alla syntynyt kilpai-
lukykysopimus käy etenkin naisvaltaisen 
julkisen sektorin työntekijöiden kukka-
rolle.

Suomessa on jo alettu nähdä, etteivät 
naisia kotiin ajavat leikkaukset ole hyvää 
talouspolitiikkaa. Hallitus perui suun-
nittelemansa päivähoitomaksujen koro-
tuksen ymmärrettyään sen työllisyyttä 
heikentäväksi “kannustinloukuksi.” Hoi-
vavastuuta vanhempien kesken tasaava ja 
naisten työllisyyttä lisäävä perhevapaauu-
distus on noussut politiikan, vaikkei halli-
tuksen agendalle. Moni puolue ajaa mak-
sutonta päivähoitoa, joka tarjoaisi kaikille 
lapsille pääsyn varhaiskasvatukseen sekä 
lisäisi naisten työnteon mahdollisuuksia. 
Perhevapaauudistus ja maksuton päivä-
hoito ovat tärkeitä askelia kohti feministi-
sempää talouspolitiikkaa, mutta yksin ne 
eivät riitä muutokseen. 

Käsityksemme taloudesta sekä talous-
politiikkaa ohjaavat arvot perustuvat hie-
rarkioille, jotka arvottavat mies- ja nais-
tapaista toimintaa eri tavoin ja työntävät 
tasa-arvoa sivuun. Feministinen talous-
politiikka kyseenalaistaa nämä sukupuo-
littuneet hierarkiat ja ohjaa ajattelemaan 
taloutta toisin: On kysyttävä, mikä talous 

on ja keitä varten se on olemassa?
Feministisestä näkökulmasta palkaton 

työ tulisi mieltää osaksi taloutta, sillä se 
on yhtä tärkeää talouden toiminnalle ja 
hyvinvoinnille kuin palkkatyö. Tällä het-
kellä lasten hoitoa, iäkkäistä sukulaisis-
ta huolehtimista ja muuta enimmäkseen 
naisten tekemää kotitaloustyötä ei huo-
mioida kansantalouden tilinpidossa eikä 
se näy bruttokansantuotteessa. Palkatto-
man työn huomioiminen päätöksenteossa 
asettaisi julkisten palveluiden leikkaukset 
uuteen valoon. Vaikka leikkaukset esite-
tään säästöinä, tosiasiassa kunnat ja valtio 
siirtävät niille kuuluneen työn ja kustan-
nukset perheille ja yksilöille.

Feministinen talouspolitiikka näkee 
julkiset koulutus- ja sote-palvelut kes-
keisenä osana talouden toimintaa, johon 
kannattaa sijoittaa. Hoivapalvelut ovat 
taloutta tukevia investointeja siinä mis-
sä tiet ja laajakaistakin. Nykyään julkiset 
panostukset miesvaltaisille aloille kuten 
rakentamiseen ymmärretään työllisyyttä 
ja kasvua luoviksi investoinneiksi, mutta 
lastentarhanopettajien ja vanhusten hoi-
tajien palkat valtion ja kuntien budjetteja 
rasittavaksi kulueräksi.

Feministinen talouspolitiikka kyseen-
alaistaa myös talouspolitiikkaa ohjaavat 
arvot ja päämäärät ja ajaa ihmisten ja ym-
päristön hyvinvoinnin asettamista kes-
keiseksi tavoitteeksi. Nykyään talouspo-
litiikka tähtää kilpailukyvyn lisäämiseen, 
velkaantumisen taittamiseen ja työllisyy-
den nostamiseen keinoilla millä hyvänsä. 
Talouspolitiikka näyttäisi erilaiselta, jos 
kaikkien hyvinvointi nähtäisiin taloudel-
lisena päämääränä ja yhtä merkitykselli-
senä kansantaloudelle kuin kilpailukyky. 

TASA - ARVOVA JE 
-HANKE tuo julkiseen kes-
kusteluun ja päätöksente-
koon yleistajuista tutkimustie-
toa sukupuolesta, taloudesta 
ja tasa-arvosta. Hanke toimii 
välittäjänä tutkijoiden, me-
dian ja päättäjien välillä ja 
rohkaisee eri alojen tutkijoi-
ta osallistumaan taloudesta 
käytävään julkiseen keskus-
teluun. 

Tasa-arvovaje tarkastelee 
ajankohtaisia aiheita suku-
puolinäkökulmasta sekä tuo 
uusia teemoja talouskeskus-
teluun. Hanke edistää tutki-
muksen käyttämistä päätök-
senteon tukena ja parantaa 
taloudesta käydyn julkisen 
keskustelun laatua. Tasa-ar-
vovaje tähtää sukupuolten 
tasa-arvoa edistävään ta-
louspolitiikkaan. 

Tasa-arvovaje on Koneen 
Säätiön rahoittama han-
ke. Sukupuolinäkökulmaisia 
analyyseja ajankohtaisista 
talouskysymyksistä: 
www.tasaarvovaje.fi. 

SEURAA MEITÄ 
SOMESSA: 

twitter: 
@tasaarvovaje 

www.facebook.com/
tasaarvovaje

Ju tun  k i r jo i t ta ja  Anna E lomäki  on yks i  Tasa-ar vovajeen tu tk i jo i s ta .  Työr yhmään kuu-
luvat  myös  Johanna Kantola,  Hanna Ylöstalo  ja  Anu Koivunen.  Tasa-ar vovaje 
tuo tasa-ar vot ie toa ta lou teen ja  tar joaa tu tk i jo i l le  t i lan  tuoda femin is t i s tä  näkökul -
maa ta louskeskus te luun.
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Me naiset tarvitsemme pal-
jon rahaa”, totesi eräs ta-
paamani johtajanainen 

tyynesti. Hän ei suinkaan viitannut 
rahantarpeella shoppailuun, vaan sii-
hen tosiasiaan, että naiset useimmi-
ten pitävät huolta läheisistään: lap-
sistaan, sisaruksistaan ja ikääntyvistä 
vanhemmistaan.

Me tosiaan tarvitsemme elämäm-
me aikana paljon rahaa. Siksi meidän 
on opeteltava sijoittamaan ja opetet-
tava tyttäremmekin hoitamaan raha-
asiansa itse. Useimmille meistä pelkkä 
raha ei kuitenkaan riitä sijoittamisen 
motivaatioksi. Me tarvitsemme syyn 
sijoittaa, ja läheisimpiemme turvaa-
minen on usein se painavin syy.

Sijoittaa ei kannata vain pahan 
päivän varalle, vaan erityisesti hyviä 
hetkiä varten!

Raha ei tee onnelliseksi, vai teki-
sikö sittenkin? Isoimmat asuntolai-
nat kasaantuvat perheille, joissa on 
pieniä lapsia. Vanhemmat riitelevät 
useimmiten kotitöiden jakamisesta – 
ja rahasta. Riidat rikkovat perheitä.

Me naiset tarvitsemme rahaa 
myös siksi, että me elämme pitkään, 
pidempään kuin miehet. Mutta jos 
miehen palkkaeuro on naiselle 70 
senttiä, eläkkeellä ero syvenee en-
tisestään. Suomalainen eläkejärjes-
telmä on osittain rahastoiva ja suh-
teellisen vakaa. Nuorilla naisilla on 

yleinen harhaluulo, ettei heille kerry 
”mitään eläkettä”. Työeläke karttuu 
kyllä, jos nauttii palkkaa. Mutta mi-
hin se eläke riittää, se onkin toinen 
juttu. Se on varmaa, että jos eläkeiäs-
sä haluaa vaihtoehtoja esimerkiksi ai-
kaisempaan eläkkeelle siirtymiseen, 
ne vaihtoehdot pitää säästää itse.

Jos säästää, pitää sijoittaa. Pankki-
tilillä rahan makuuttamisessa ei ole 
mitään järkeä, kun pitkäaikaiselle tal-
letustilillekään ei saa sellaista korkoa, 
että se ylittäisi inflaation ja toisi tuot-
toa. Jos ja kun sijoittaa, omille sääs-
töille pitää vaatia rohkeasti tuottoa. 
Kun riski ja tuotto kulkevat käsi kä-
dessä, pitää uskaltaa ottaa rohkeasti 
riskiä! Tämä ei tarkoita hullunroh-
keaa riskiä tai aivan päätöntä sijoit-
tamista, vaan sellaista riskinottoa ja 
säästämistapaa, jonka lähtökohta olet 
sinä itse.

Miten päästä sijoittamisessa alkuun? 
Ensin sinun pitää selvittää, mitä tar-
koitusta varten säästät ja sijoitat. Mikä 
on riskinottokykysi? Kenestä ja mis-
tä vastaat? Ennen kuin teet mitään, 
vietä laatuhetki verkkopankkisi kans-
sa. Tutki tiliotteesi. Useimmiten me 
tiedämme tarkalleen, mistä rahamme 
tulevat, mutta meillä on paljon hute-
rampi käsitys, mihin ne menevät.

Tiukka itsetutkiskelu tiliotteiden 
kanssa paljastaa rahankäyttösi. Ta-

voitteiden asettelu kertoo sinulle, 
mitkä voisivat olla sijoitustapasi. Jos 
tähtäimessä on lomamatka ensi ke-
sänä, kuukausisäästö tilille voi sit-
tenkin olla järkevä juttu. Mutta jos 
tavoittelet kesämökkiä tai eläkepäi-
vien vararahastoa, silloin on tutkitta-
va osakkeita. Mitä kauempana tule-
vaisuudessa on se hetki, jolloin aiot 
käyttää sijoittamiasi rahoja, sitä suu-
rempaa tuottoa niille pitää havitella.

Osakkeita, rahasto-osuuksia vai si-
joitusasunto? Sijoitustapoja on niin 
monia, että jokaiselle löytyy sopiva. 
Nuuka kuukausisäästäjä säästää jo-
ka kuukausi kustannustehokkaisiin 
indeksirahastoihin. Jo sijoittamista 
tunteva haalii osakkeita arvo-osuus-
tililleen Helsingin pörssistä. Asun-
tosijoittaja hyötyy velkavivusta, kun 
vuokralainen lyhentää omalla vuok-
rallaan asuntolainaa.

Oma raha, oma lupa. Me kaikki 
naiset olemme sen arvoisia.
 
EMILIA KULL AS
Kir jo i t ta ja  on Ta louse lämä- lehden 
pääto imi t ta ja .
Hän on k i r jo i t tanu t  yhdessä Ninn i 
Myl lyo jan kanssa kaks i  k i r jaa nai -
s i l le  s i jo i t tamises ta :  Mi tä  jokaisen 
ko t iä idin  ( ja  muidenk in  nais ten)  tu-
lee  t ie tää s i jo i t tamises ta  (Ta len tum 
2010)  sekä Nainen ja  r ikas tumisen 
ta i to  (Ta len tum 2015) .
 

”

Naiset vierastavat sijoittamista – turhaan. 
Moni pitää sitä ahneena keinotteluna – väärin. 
Sijoittaminen on järkevää oman talouden hoitoa, 
jota ihan jokainen voi oppia. EMILIA KULL AS

 Sinustako sijoittaja?
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Suomen kansantalous on viime vuodet 
kehittynyt vitkaan. Uutta nousukaut-
ta on luvattu moneen otteeseen, mutta 

olennaista muutosta ei ole tapahtunut. Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Il-
makunnas on luottavainen. Nyt voi uskaltaa 
odottaa parempaa.

Tällä hetkellä näkyy aiempaa vahvempia 
merkkejä noususta. Investoinnit ovat piristy-
mässä perinteisillä miesvaltaisilla vientialoilla 
metsä- ja metalliteollisuudessa. Miesten työl-
lisyys on sitä kautta nousussa, naisten ei niin-
kään. Toisaalta talouden kriisivuodet olivat 
naisille parempia. Julkisen sektorin heikkous 
langettaa naistyöpaikoille pitkän varjon. En-
nakoitu leikkausten vaikutus tuo tiukkuutta. 
Toiveissa on kuitenkin verotulojen suotuisa 
kehitys, mikä turvaisi hoivatyöpaikkojen ra-
hoitusta.

Lähteekö Suomi nousuun vanhoin kons-
tein? Elinkeinorakenteiden muutokset ovat 
hitaita. Olen huolissani yliopistoleikkauksista, 
jotka eivät ainakaan edistä luovaa muutosta. 
Innovaatioista puhutaan paljon, mutta start 
upit ja sen sellaiset ovat vielä pieniä puroja.

Suomen mahdollisuuksia menestyä Ilma-
kunnas pitää hyvinä.

Suomalainen hyvinvointimalli on ollut 
toimiva. Yhteiskunnan jakautuminen ei ole 
meillä revennyt liian suureksi. Sosiaalista tur-
vallisuutta on kyetty takaamaan. Koulutuk-
semme korkea taso on nyt ja jatkossa tärkeää 
Suomen tulevaisuuden kannalta.

Huolenaiheena Ilmakunnas näkee popu-
lismin ja protektionismin kasvun, mikä tuo 
mukanaan epävarmuutta talousnäkymiin. 
Kaupan esteiden rakentaminen haittaisi vien-

nistä riippuvaista Suomea. Sää-
telyn purkua esitetään nyt mo-
nissa maissa talouslääkkeeksi, 
vaikka USA:sta alkaneen kan-
sainvälisen taantuman yhtenä 
syynä pidetään juuri liian löysää 
rahamarkkinoiden säätelyä.

Kansantaloutta pidetään usein 
miehisenä alana. Miksi nais-
ten kannattaa seurata taloutta? 
Talouden kysymykset ovat lii-
an tärkeitä jätettäviksi vain mie-
hille. Tarvitaan tietoa, jotta voi 
paremmin suhteuttaa julkisuu-
dessa esitettyjä talousväittämiä. 
Totuudenjälkeisessä maailmas-
sa lyödään helposti luvuilla. Ky-
sytään ”onko meillä varaa”, sa-
notaan ”pakko leikata”. Julkisen 
talouden kehitys koskettaa naisia. On tär-
keää tiedostaa, mistä näkökulmasta nais-
aloja tarkastellaan.

Auttaako taloustieto tulevaisuuden hah-
mottamiseen? Ainakin voi paremmin 
suhteuttaa oman talouden riskejä. Se voi 
myös lisätä motivaatiota kouluttautumi-
seen työelämän muutoksessa. 

Naisverkostoille Ilmakunnas näkee 
olevan tarvetta. Hän kannustaa naisia 
osallistumaan aktiivisesti talouspoliitti-
seen keskusteluun ja vaikuttamaan poliit-
tisesti.

Ja milloin naisen euro on yhtä kuin 
miehen euro? Sitä ei Seija Ilmakun-
naskaan tohtinut arvata.

TI INA R ANKINEN

Vihdoinkin Suomi nousuun

Seija 
Ilmakunnas 
suosittelee

 »Työmarkkinatilastot
 »Palkkatilastot
 »Talouden makroluvut 

(BKT, inflaatio, ym.)
 »Talousennusteet

Seija Ilmakunnas
Kuva Maaret Kytöharju
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European Women on Boards 
eli EWoB perustettiin vuon-
na 2013.  Tavoitteena oli muo-

dostaa Eurooppa-tasoinen verkosto 
edistämään monimuotoisuutta yri-
tysten hallituksissa. Board Professio-
nals BPF Finland ry on yksi perus-
tajajäsenistä. Nyt jäsenyhdistyksiä 
on 10, yhdeksästä Euroopan maas-
ta. Hallituksessa meitä on 12, puhetta 
johtavat Cécile Coune ja Marie-An-
ge Andrieux ja varapuheenjohtajina 
Turid Solvang ja Iris Karjula. EWo-
Bin tuoreimmat  hankkeet ovat kyky-
pankki, mentorointiohjelma ja tutki-
mustietokanta. 

KYKYPANKKI,  MENTOROINTI  JA TUTKIMUSTIETO

European Women on Boards 
– 10 eurooppalaisen jäsenjärjestön 
yhteistyöverkosto 

talent pool on online-kyky-
pankki naisille, joiden kokemus ja 
pätevyys vastaavat hallitusjäseniltä 
vaadittavia kriteereitä. Hallituksiin ja 
yritysten johtoon henkilöitä hakevat 
löytävät tehokkaasti lahjakkaita jäse-
niä verkostostamme – yli maarajojen, 
kansainvälisten yritysten avainpai-
koille. Tämä myös lisää tietoa moni-
muotoisuuden hyödyistä ja tukee EU 
2020 –tavoitetta: toimiva, laaja-alai-
nen ja kestävä kasvu.  Board Profes-
sionals BPF Finland ry:n jäsen Sanna 
Wester toimii hankkeen puheenjoh-
tajana kolmatta vuotta.

mentorointi on maa- ja toimiala-
rajat ylittävä ohjelma. Mentorit ovat 
hallitusjäseniä tai toimitusjohtajia, 
mentoroitavat kokeneita, vaativis-
sa tehtävissä toimivia johtajia ja asi-
antuntijoita merkittävän kokoisissa, 
kansainvälisissä taloissa. Käytännös-
sä EWoBin jokainen jäsenyhdistys 
nimittää mentoroitavaksi kaksi nais-
ta jäsenistöstään. Yhdistykset myös 
ehdottavat mentoreita. Näin syntyvät 
mentorointiparit yli rajojen.

tutkimustietokanta yhdistää 
osaajat, kokemukset, parhaat käytän-
nöt ja tutkimukset. Tätä voi hyödyn-
tää monimuotoisuuden ja johtajuu-
den pitkäjänteisessä kehittämisessä.  
Eurooppalaiset yritykset voivat pa-
rantaa innovaatio- ja kilpailukykyään 
etsimällä naisia EWoBin piiristä joh-
topaikoille. Tutkimukset antavat va-
lintapäätöksille tuoretta taustatietoa 
naisten määrän kasvun ja monimuo-
toisuuden hyödyistä hallituksissa ja 
johdossa. 

EWoB on luonut vakuuttavan ja 
innostavan yhteisön laajentu-
essaan. Jäsenet tapaavat vuo-

sittain yhteisissä tapahtumissa. Kyky-
pankki, mentorointi ja tutkimustieto 
tukevat päämääräämme lisätä moni-
muotoisuutta kasvattamalla naisten 
määrää hallituksissa.

IRIS  K AR JUL A |  Kir jo i t ta ja  on European Women on Boards  –yhte i s t yö-
verkos ton hal l i tuksen varapuheenjoh ta ja  ja  Board Profess ionals  BPF  F in-
land r y :n  ha l l i tuksen puheenjoh ta ja .
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Maksaminen on murroksessa. Raha-
huolto-osaston osastopäällikkö Päivi 
Heikkinen seuraa kehitystä näköala-
paikalla Suomen Pankissa. Siispä vii-
si kysymystä hänelle.

Miten maksaminen muuttuu tulevaisuudessa?
Maksamiseen on kehitteillä paljon uusia vaihtoehtoja. 
Ostamisesta halutaan tehdä entistä vaivattomampaa. 
Kun ostaminen ja palvelut siirtyvät mobiiliin, myös mak-
samisen on seurattava mukana, Päivi Heikkinen kertoo. 

Tulossa on maksamisen automatisointi osaksi osta-
mista ja reaaliaikaisuus. Maksaminen katoaa kuluttajan 
näköpiiristä, kun ostokset veloitetaan palveluapplikaa-
tioon syötetyltä maksukortilta ilman erillistä vahvistusta. 
Ostamisen vaivattomuutta lisää etäluettava sirukortti jo-
ko erillisenä tai älypuhelimeen liitettynä. 

Koska asiakkaiden varat ovat pääasiassa pankkiti-
leillä, internetkauppaa helpottamaan on syntynyt myös 
välityspalveluita, jotka integroivat kaupan pankkien 
verkkopankkisovelluksiin. Kuluttaja ei niitä välttämättä 
edes huomaa, mutta ne helpottavat kaupan toimintaa. 

Pysyvätkö lainsäädäntö ja valvonta perässä? 
Maksaminen on pitkään ollut pankkien ja kansainvälis-
ten maksukorttiyhtiöiden aluetta. Euroopassa on haluttu 
avata toimintamahdollisuuksia myös uusille maksami-
sen kehittäjille. Finanssivalvonnalla on työkalut valvoa 
maksupalveluita. Suomen Pankki seuraa kehitystä mak-
samisen tehokkuuden, luotettavuuden ja rahoitusvakau-
den näkökulmasta.  

Tekniikan ja palveluiden nopea kehitys haastavat 
niin lainsäädännön kuin viranomaisetkin. Eurooppalai-
nen sääntely ei ulotu kaikkialle. Myös asiakkaiden on 
hyvä arvioida kriittisesti palveluntarjoajien luotettavuut-
ta, Heikkinen tähdentää.

Mikä on maksamisen suhde luotonantoon, kun 
maksutavat muuttuvat? Kuluttajalle haasteita aset-
taa palveluiden helppous. Kun pizzan tai pelin voi 
ostaa yhdellä älypuhelimen klikkauksella, seuraava 
luottokorttilasku voi yllättää. Puhun lämpimästi talouslu-
kutaidon opettamisen puolesta, unohtamatta palvelun 
tarjoajan vastuuta, Heikkinen lisää.

Mitä kuluttaja voi tehdä maksamisen turvallisuuden 
takaamiseksi? Vanha periaate, ettei kannata käyttää pal-
veluita, joita ei ymmärrä, pitää edelleen paikkansa. Jos jo-
kin palvelulupaus kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se 
ei ole totta. 

Eurooppalaisissa palveluissa valvonta ja kuluttajansuoja 
vastaavat totuttua. Monet palvelun tarjoajat kertovat miten 
asiakkaat ovat arvioineet palvelua. Arvioita kannattaa lu-
kea – niiden näyttäminen on hyvä merkki palveluasentees-
ta ja ne antavat usein tuoretta tietoa palvelun sujuvuudesta. 

Vuonna 2018 astuu voimaan toinen maksupalveludi-
rektiivi (PSD2). Silloin asiakas voi valita maksupalve-
lunsa tuottajaksi muunkin kuin tilipankkinsa. Miten 
tämä muutos vaikuttaa? Direktiivin vaikutukset nähdään 
tulevaisuudessa. Tavoitteena on parantaa kuluttajien ja 
kaupan palveluita. Palvelun tarjoajien tulee rekisteröityä, 
mikä tuo ne valvojien seurantaan. Toiminnan kasvaessa 
kasvavat myös valvojan vaatimukset esimerkiksi oman pää-
oman suhteen. Euroopan pankkivalvoja on vastikään an-
tanut tarkempia teknisiä ohjeita direktiivin soveltamisesta, 
mutta käytännön ratkaisut ovat vasta suunnittelupöydillä, 
kertoo Päivi Heikkinen.

MAKSAMISEN UUDET TUULET  TI INA R ANKINEN

Kuvassa 
Päivi Heikkinen. 
Kuva:  Pe ter 
Micke lsson, 
SP :n  v ies t in tä-
yks ikkö.



NAISET JA TALOUS

Kuvassa vasem-
malta oikealle, 
lakimies Kata-
riina Kuusiluo-

ma, varatuoma-
ri Mirja Kokko, 
lakiasiantuntija 
Virpi Mikkonen.
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Milloin on oikea aika tehdä 
elämämme tärkeät asiakirjat?

MIR JA KOKKO & K ATARIINA KUUSILUOMA

Miksi meidän on niin vaikea elää NYT ajassa? Elämä alkaa SITKUN pääsemme koulusta, valmistumme ammat-
tiin, menemme naimisiin, ostamme asunnon, saamme lainat maksettua, lapset on saatu turvallisesti omaan 
pesään, jäämme eläkkeelle. Elämä valuu käsistä huomaamattamme ja yllättäen olemme isojen kysymysten ää-

rellä ja mietimme, miksi emme ajoissa tehneet avioehtosopimusta, edunvalvontavaltakirjaa, hoitotahtoa tai testamenttia. 

Juuri siksi! Kun omaisuutta ei vielä ole ja 
tulevaisuus on täynnä toivoa ja sydän 
tahtoo hyvää, aika avioehtosopimuk-

sesta keskustelemiselle on otollinen. Kyse on 
yhteisten pelisääntöjen luomisesta. 

Sen sijaan, että oltaisiin avoimia ja avau-
duttaisiin toiselle myös raha-asioista, avio-
ehtosopimuksesta keskusteleminen koetaan 
epäluottamuksen osoitukseksi, itsensä to-
teuttavaksi ennustukseksi. Näin se ei ole.

Avioehdosta keskusteleminen on monissa 
muissa maissa itsestään selvyys ja niin sen 
tulisi olla meilläkin. Avioehtosopimuksen te-
keminen ennen avioliiton solmimista on tapa 
kunnioittaa puolisoa ja keino poistaa yksi 
mahdollinen riidanaihe liitosta.

Avioliitto solmitaan rakkaudesta, mut-
ta samalla se on sopimus, jonka äärelle on 
pysähdyttävä jo ennen h-hetkeä. Yllättävän 
moni ei tiedä, millaisia oikeudellisia vaiku-
tuksia avioliitolla on. On pysähdyttävä ja 
pohdittava:

 »Onko meillä ennen avioliiton solmimista 
kertynyttä varallisuutta, johon toisella ei pi-
täisi olla avio-oikeutta?

 »Miten varallisuutemme tulee kertymään, 
mitä tulemme omistamaan, joudummeko ot-
tamaan velkaa?

 »Kumman työpanos tuo enemmän varoja – 
ja onko sillä merkitystä?

 »Haluammeko, että avioliiton päättyes-
sä kummallakin on yhtä paljon varallisuut-

  AVIOEHTOSOPIMUS

”Mitä sitä kaksi tyhjätaskua avioehtoa tekemään?”

 EDUNVALVONTAVALTAKIR JA, 
 HOITOTAHTO, TESTAMENT TI

”Mutta enhän minä näitä 
asiakirjoja vielä tarvitse!”

Siinäpä se juju juuri onkin. Kun tar-
vitsemme edunvalvontavaltakirjaa, 
hoitotahtoa ja testamenttia, on lii-

an myöhäistä pohtia, kuinka haluamme 
omaa elämäämme elää ja kuinka vah-
vasti haluamme määrätä omista asiois-
tamme oman toimintakyvyn heikennyttyä 
tai kuinka haluamme turvata testamentil-
la meille tärkeät ihmiset. Elämän ja kuo-
leman kysymysten äärellä ei ole aina 
helppo olla, mutta rohkeutta ottaa asi-
oista ja erilaisista vaihtoehdoista selvää 
soisi olevan paljon enemmän. Väärät 
käsitykset asioista pitävät sitkeästi pin-
tansa. Yllättävän yleinen virheellinen kä-
sitys on muun muassa se, että avioliitto 
toisi automaattisen valtuutuksen hoitaa 
puolison taloudellisia asioita. 

NY T ON OIKEA HETKI  pysähtyä ja tehdä nykytilan kartoitus, pohtia elämäm-
me ja liittomme vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia, miettiä kei-
not selvitä eri tilanteissa. Kuten yritysmaailmassakin, näitä kartoituksia tulee tehdä 
säännöllisin väliajoin, koska ympäristömme muuttuessa on muutettava kurssia ja päi-
vitettävä asiakirjat. Mitkään sopimukset eivät ole kiveen kirjoitettuja, niiden tulee elää 
meidän elämämme mukana. 

K i r jo i t ta ja t  t yöskente levät  Perhe jur i s t i t  Kokko & Kuus i luoma Oy:ssä.

ta, riippumatta siitä kummalla on ollut isom-
mat tulot?

 »Olemmeko saamassa taloudellisesti mer-
kittäviä lahjoja tai perintöjä, pitäisikö aina-
kin ne suojata toisen avio-oikeudelta?

 »Pitääkö yrittäjän omaisuutta suojata tai 
yrittäjän puolisoa suojata yrittäjän veloilta?

 »Miten lasten syntyminen vaikuttaa vasta-
uksiin – vai vaikuttaako?

 » Jos avioliittomme päättyy toisen puolison 
kuolemaan, millainen avio-oikeuden tuli-
si olla?

K ANNAT TAA MUISTAA , että avioeh-
tosopimuksen voi tehdä myös avioliiton ai-
kana aina avioeron vireille tuloon saakka.  
Avioehtosopimuksen muuttaminenkin voi ol-
la tarpeen jopa pelkkien veroseuraamusten 
minimoimiseksi omaisuutta jaettaessa puoli-
soiden välillä. 

Nyt on oikea hetki
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Länsi-Afrikkaa kolunnut ja malarian itse sai-
rastanut Leeni tietää kuinka haavoittuvassa 
asemassa ihmiset malaria-alueilla ovat. Hän 

haluaa auttaa äitejä ja raskaana olevia naisia suo-
jautumaan vaarallisilta malariaa kantavilta hyt-
tysiltä. Siksi hän asettui Ghanaan ja perusti hank-
keen, joka taistelee malariaa vastaan eettisen 
muodin keinoin.  

Paikallisesta helmitraditiosta innostuneena 
Leeni alkoi suunnitella ja tuottaa kierrätyslasista 
tehtyjä rannekoruja, joita vastaan hän jakaa elä-
mää suojaavia hyttysverkkoja paikallisille perheil-
le Ghanan maaseudulla. Hankkeen nimeksi tuli 
kuvaavasti No2Malaria. 

HELMIÄ L ASI JÄT TEESTÄ Kauniit helmet teh-
dään käsin lasijätteestä. Lasi sulatetaan ensin uu-
nissa. Sen jälkeen helmet muotoillaan, maalataan 
ja punotaan kauniiksi käsikoruiksi amulettien ke-
ra, jotka on kullattu ghanalaisella kullalla. Tulos 
on paikallisia perinteitä kunnioittava mutta tren-
dikäs ja kaunis käsikoru – tuote, joka on jotain 
paljon enemmän kuin vain käsikoru.

No2Malarialla on monta missiota. Malarian 
vastainen taistelu on ensimmäinen tehtävä. Pai-
kallisten artesaanien työllistäminen sekä kierrä-
tyksen tukeminen kulkevat vahvasti mukana. Se 
ilo, joka korujen myötä omistajalle välittyy, on 
vain kuorrutus päällä. No2Malaria –korujen tun-
nettuus on kasvussa. Koruja on esitelty jopa Bri-
tannian Vogue-lehdessä. 

No2Malaria – 
Naisten ja lasten asialla hyttysiä vastaan

Malariatietoisuuden levitys kansainvälisesti on 
tärkeää, mutta toiminnan  erityisfokus on paikallista. 

- Koska raskaana olevat naiset ja lapset ovat haa-
voittuvimmassa asemassa malarian suhteen, on mi-
nulle tärkeää, että he tiedostavat vaaran ja ymmärtä-
vät hyttysverkon alla nukkumisen tärkeyden, Leeni 
selittää. 

- No2Malaria haluaa kehittää lisää koruja, sillä 
niitä myymällä voimme lahjoittaa lisää hyttysverk-
koja tarvitseville. Työmme on tärkeää, mutta olem-
me vasta alkumetreillä ja haluamme kehittyä itse ja 
yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, Leeni 
kertoo. 

- Otamme mieluusti vastaan yhteistyötarjouksia! 
Leeni ilmoittaa ja sanoo olevansa tulevaisuuden suh-
teen positiivinen.   

Tampereelta kotoisin olevan Leeni Ojaniemen 
perustama No2Malaria -yritys on auttanut 
vähävaraisia ghanalaisia suojautumaan 
malarialta vuodesta 2015 alkaen. LEENI OJANIEMI

Koruja voi ostaa nettikaupasta osoitteessa 
www.no2malaria.com. Jokaisesta ostetusta käsikorusta 
lahjoitetaan hyttysverkko sitä tarvitsevalle ghanalaiselle 
perheelle. Nettisivuilla on lisää tietoa No2Malariasta sekä 
mielenkiintoinen lyhytvideo No2Malarian tekovaiheista.  
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TOIMINNANJOHTA JAN MIET TEITÄ

BPW Finland keskittyi vuosina 2015 ja 2016 
kotimaan toiminnan kehittämiseen monen 
hiljaisen vuoden jälkeen. Nyt tiedämme, 

että toimimalla saa aikaan tuloksia. Liitto on saa-
nut nimekkäitä puhujia seminaareihinsa, osaavia 
johtajia kirjoittamaan blogeja sekä aktiivisia toimi-
joita yhteistyöhankkeisiinsa. Olemme myös onnis-
tuneet modernisoimaan liiton tiedotusta Faceboo-
kin, Twitterin ja LinkedInin kautta. Tänä vuonna 
teemme liitolle uudet nettisivut aivan uudelle alus-
talle. Liiton uudistunut lehti on saanut paljon kii-
tosta. Vuoden naisemme Ritva-Liisa Pohjalainen 
(2015) ja Nina ”Peppi” Pelkonen (2016) saivat pal-
jon julkisuutta mediassa. Olemme näkyneet myös 
Osaava Nainen –messuilla Turussa ja WOW-fes-
tivaaleilla Tampereella.  Tiedotamme parhaillaan 
aktiivisesti eBPW Finland –verkostostamme niillä 
paikkakunnilla, joissa ei ole BPW-paikallisyhdis-
tystä. Kiinnostusta näyttää olevan.

Myös BPW-paikallisyhdistyksiä on tuettu kou-
lutuksen ja materiaalien avulla sekä jakamalla jä-
senille matkastipendejä. Liiton toimistossa on 
työntekijä viitenä päivänä viikossa, joten apua saa 
aina tarvittaessa.

Myös muut uskovat meihin. Olemme saaneet 
yli 100 000 € rahoitusta Equal pacE-hankkeel-
lemme ja 4000 euroa Helsingin kaupungilta työt-
tömien aktivoimiseen. Te-toimistot ovat tukeneet 
toimintaamme myöntämällä palkkatukea kah-
delle työntekijällemme ja antamalla meille hyviä 
harjoittelijoita. Näiden ihmisten työpanos on ol-
lut äärimmäisen tärkeää liiton kehitystyössä. 

MITÄ TARVITAAN LISÄÄ? Tarvitsemme lisää 
jäseniä paikallisyhdistyksiin. Olemassa olevis-
ta jäsenistä on pidettävä hyvää huolta, mutta on 
myös hankittava uusia jäseniä työelämästä, jotta 
sääntöjen mukainen toiminta toteutuu. 

Meidän on myös panostettava lisää siihen, et-
tä liiton ja yhdistysten toiminta kulkisi samaan 

suuntaan. Suomessa tapahtuu merkittäviä muu-
toksia parin seuraavan vuoden aikana. Meidän 
naisten on huolehdittava siitä, että naisten edut 
tulevat huomioiduiksi maakunta- ja sote-uudis-
tuksissa  ja että naiset saavat riittävästi johtajan-
paikkoja uusissa organisaatioissa. Tulevaisuus 
tehdään nyt!

ROOMA , PIETARI,  K AIRO JA TALLINNA 
Viime vuosi oli 70-vuotisjuhlavuotemme. Tä-
tä vuotta leimaa kansainvälisyys. Osa nuoris-
tamme osallistuu huhtikuussa nuorten sym-
posiumiin Roomassa, lähdemme joukolla 
Pietariin juhlimaan BPW Club Nevan 20-vuo-
tisjuhlia syyskuussa, lokakuussa on BPW Inter-
nationalin kongressi Kairossa ja marraskuussa 
meidät on kutsuttu Tallinnaan BPW Estonian 
25-vuotisjuhliin. Nyt on erinomaiset mahdolli-
suudet rakentaa verkostoja ja konkreettista yh-
teistyötä ympäri maailmaa. 

KIITOS JA HY VÄSTIT  Aloitin työni BPW-yh-
teisössä loppuvuodesta 2014 tekemällä liitolle 
kehittämissuunnitelman. Vuodet ovat menneet 
nopeasti, ja nyt onkin jo aika sanoa kiitos ja hy-
västit, sillä lähden eläkkeelle syksyn alussa. Olen 
saanut tehdä töitä hienojen naisten kans-
sa ja olla mukana edistämässä 
tasa-arvoa. Työmme on kanta-
nut hedelmää monella taval-
la. Työtä on kuitenkin vielä 
jäljellä ja mahdollisuuksia 
toiminnan kehittämiseen 
on paljon. Nuoret jäsenet 
toivovat mentorointia ja 
koulutusta. Tähän toivee-
seen liiton kannattaa vasta-
ta riittävin resurssein, jotta 
liittomme voi viettää myös 
140-vuotisjuhliaan. 

Tiedotusta, koulutusta, tukea ja verkottumista.

Missä mennään? RITVA K AT TELUS
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  PÄÄK AUPUNKISEUDULL A

ESP OON YHDIST YS
BPW Espoo on pian viisikymppinen moderni mutta perinteitä kunnioittava n. 
60 jäsenen yhdistys. Suosimme paikallisia yrityksiä ja tuemme pienyrittäjyyttä. 
Retkeilemme upeissa Espoon maisemissa ja muualla, jopa ulkomailla. Kulttuuri-
rientoihimme kuuluvat teatterit, konsertit ja lukupiiri. Yhteiset tilaisuudet pääkau-
punkiseudun sisaryhdistysten kanssa ovat suosittuja.

Kuluvana vuonna osallistumme aktiivisesti Liiton järjestämiin tasa-arvoa, 
naisjohtajuutta ja samapalkkaisuutta tukeviin tapahtumiin.  Espoossa vuoden 
teemoja ovat terveys ja hyvinvointi sekä itsensä kehittäminen. Toki on kevyem-
pää ohjelmaa kuten kauneudenhoitoa ja sisustusta. Tänä vuonna valitsemme 
jälleen Espoon Ellan, ansioituneen naisen jo 16 kertaa. Valitsemistamme Elloista 
on noussut valtakunnan vaikuttajia. Joka toinen vuosi annamme stipendin nuo-
relle espoolaisnaiselle.  Varmasti myös kohotamme maljan 100-vuotiaalle Suo-
melle. Tule tilaisuuksiimme tai laita sähköpostia espoo.bpw@gmail.com.

HY VÄÄ BP W-HENKEÄ HELSINGISTÄ
85-vuotias yhdistyksemme toimii vireästi kannustaen jäseniään erilaisiin innos-
taviin aktiviteetteihin. Viime vuonna järjestimme teatteri- ja museokäyntejä, hy-
vinvointivierailuja, retkiä ja huippupuhujia - joka kuukausi jotain kiinnostavaa. 
Jäseniä meillä on n. 70 eri aloilta, uusia jäseniä olemme saaneet iloksemme 
monia viime vuonna. Kuluvan vuoden aikana turkulaiset sisaremme tulevat ky-
lään, tutustumme Löyly -uutuuteen Hernesaaressa! Kevään retki suuntautuu 
Suomenlinnaan, mukavaa yhdessäoloa kuohuviinin ääressä. Lisäksi ohjelmas-
sa on teatteria, museokäynti ja suomalaiseen vaatemallistoon tutustumista Vog-
liassa. Jäsenemme voivat myös hyödyntää Espoon ja Vantaan monipuolista 
ohjelmatarjontaa ja tutustua laajemminkin liike- ja virkanaisiin! 

Tule mukaan toimintaamme! Kartoitamme juuri jäsenistön toiveita ja pyrimme 
ottamaan nämä toiveet huomioon toiminnassamme! Kysy lisää minulta, vt. pu-
heenjohtaja Suvi Kalela, suvi@ kalela.fi.

Helsingissä on henkeä, hyvää, pitkäikäistä BPW-henkeä!

VANTAAN LI IKE-  JA VIRK ANAISET RY -  BP W VANTAA
Yhdistyksemme viettää 40-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Toimintamme on 
kaikkina vuosina jatkunut vireänä. Järjestämme joka kuukausi jäsenistö-
ämme kiinnostavia tapahtumia: yritysvierailuja, taidenäyttely- ja museo-
käyntejä, luentoja ajankohtaisista aiheista, retkiä. Välillä kokkailemme yh-
dessä ja vähän juhlimmekin. Osallistumme erilaisiin naisten asiaa ajaviin 
tempauksiin ja tilaisuuksiin yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa. 
Myös kansainvälisen liiton seminaarit ovat meille avoimia. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita mukaan vireään toimintaamme. Liittymisasioissa ota yh-
teyttä puheenjohtaja Kukka Lehmusvirtaan, lehmusvirta@kolumbus.fi, tai 
sihteeri Lahja Laitiseen, lahja.laitinen@kolumbus.fi. Tutustu toimintaamme 
kotisivuillamme: www.bpwvantaa.fi. tai facebookissa: bpwvantaa.

BPW-PAIKALLISYHDISTYKSET TOIMIVAT

  MUUALL A SUOMESSA

BP W HÄMEENLINNA
Hämeenlinna on kaunis ja kodikas kulttuu-
rikaupunki Suomen sydämessä. Aulanko, 
kansallinen kaupunkipuisto, muut upeat ul-
koilumaastot ja runsaat vesistöt kutsuvat asuk-
kaansa nauttimaan luonnonkauneudesta ja 
rauhasta. Linna, teatterit, museot sekä lukuisat 
muut käyntikohteet ruokkivat kulttuurinnälkäi-
siä ja seutu suorastaan sykkii tapahtumista. 
Samalla tavalla sykkii pieni, mutta pippuri-
nen yhdistyksemme. Järjestämme tutustumisia, 
retkiä ja yhteisiä tapaamisia jäsenillemme 
yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa. Ak-
tiiviset naiset, nuoret ja varttuneemmat olette 
tervetulleita joukkoomme! 
Teitä tervehtien 
Hämeenlinnan liike- ja virkanaiset ry

NAISENERGIAA I IT ISTÄ
Vuosi 2017 on yhdistyksemme, BPW Iitti, juh-
lavuosi –  täytämme 65 vuotta 4.11.2017. Siis-
pä juhlimme niin yhdistystämme kuin 100-vuo-
tista Suomea tulevana syksynä asiankuuluvin 
menoin.

Kuntavaaleja aiomme vauhdittaa maa-
liskuun vaali-illalla.  Torikahvilamme toimin-
nalla turvaamme talouttamme ja elokuussa 
olemme mukana tuulettamassa kansallispuku-
ja muiden iittiläisten (nais)järjestöjen kanssa 
Saukonkalliolla.

Liiton kokouksiin osallistuminen ”täydellä 
naisituksella” on ollut yhdistyksemme tärkeää 
toimintaa kautta vuosien – niin tulevanakin.

Jäsenistömme toivomilla yhteisillä ulkoilu-, 
teatteri- ja koulutus-
tapahtumilla luom-
me virkistäviä hetkiä 
arkeemme. Tervetu-
loa aktiiviseen  jouk-
koomme. Yhtey-
denottoja odotellen   
puheenjohtaja annik-
ki.ruokonen@gmail.
com.

BP W-YHDIST YSSIVU

KUVAT JENNA LEHTONEN
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BP W-YHDIST YSSIVU

R AUTAISEN K ARKKIL AN R AU-
TAISET BP W-NAISET
BPW Karkkila on pienen kaupungin suu-
ri yhdistys. Karkkilan Liike- ja Virkanaiset 
ry on jo yli 60 vuoden ajan ollut merkittävä 
tekijä paikkakuntamme yhteisöllisyyden ja 
identiteetin rakentajana. Yhdistyksemme on 
dynaaminen, aktiivinen ja ylpeästi BPW-
arvoja edistävä. Jäseniä meillä on yli viisi-
kymmentä.

Vuosikellomme on runsas ja täynnä mo-
nipuolista hauskaa ja hyödyllistä toimintaa. 
Vuoden 2017 ohjelmassamme on useita ta-
paamisia vaikuttajanaisten kanssa. Suun-
nitteilla on muun muassa retki Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston ylijohtajan Minna 
Karhusen luokse. Alkukesästä nautimme 
Hattupäivälliset herkullisen ruoan ja hyvän 
seuran merkeissä. 

Liity jäseneksi! Pääset mukaan aktiiviseen 
toimintaan, saat uusia ystäviä ja tapaat 
mielenkiintoisia ihmisiä. Saat lisätietoja toi-
minnastamme keneltä tahansa jäsenistös-

tämme ja hallituksen jäseniltä. Löydät mei-
dät myös Facebookista: BPW Karkkilan 
Liike- ja Virkanaiset ry.

BP W KOTK A
Liity Kotkan supernaisiin – juhlitaan yhdes-
sä nuorekasta 70-vuotiasta!

Kotkan liike- ja virkanaisten yhdistys 
tarjoaa mahdollisuuden vahvojen nais-
ten paikalliseen verkostoon, jonka kaut-
ta voi vaikuttaa, saada vertaistukea ja pi-
tää hauskaa.  Yhdistyksemme täyttää tänä 
vuonna 70 vuotta, minkä kunniaksi juhlim-
me naiseuden koko elinkaarta. Päätapah-
tumamme on naisten bisnesedustamiseen 
ja hyvään oloon liittyvä tapahtuma loka-
kuussa. Lisäksi teemme yritysvierailuja, ku-
domme sukkia 100-vuotiaaseen Suomeen 
syntyville vauvoille, peilaamme liike- ja 
virkanaisten elämäntarinoita, vierailemme 
vanhusten luona ja teemme monenlaista 
muuta virkistävää ja inspiroivaa.

Nuorekkaalla 70-vuotiaalla yhdistyk-

sellämme on vahvat juuret kotkalaisnais-
ten joukossa. Supernaisiimme kuuluu eri-
ikäisiä naisia useilta eri aloilta. Kutsumme 
kaikki seudun vahvat naiset tervetulleeksi 
mukaan toimintaamme! Lisätietoja jäse-
nyydestä antaa puheenjohtajamme Kir-
si Tuomala: 040 585 0195, kirsi.tuomala@
bauermedia.fi.

BP W KOUVOL A
Kouvolan yhdistys toimii koko Pohjois-Ky-
menlaakson alueella. Teemme tutustumis-
vierailuja yrityksiin, oppilaitoksiin ja toimi-
paikkoihin. Samalla pyrimme aktivoimaan 
naisia liittymään yhdistykseemme. Panos-
tamme jäsenhankintaan ja toivomme saa-
vamme mukaan erityisesti nuoria jäseniä. 

Olemme jo 15 vuoden ajan valinneet 
Vuoden kouvolalaisen Naisen. Jaamme 
myös vuosittain stipendin  opinnoissaan 
menestyneelle naisopiskelijalle.

Suomen 100-vuotis juhlavuonna jär-
jestämme kaksi naisverkostojen yhteis-
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senistön ryhmäytymistä edistämme muka-
villa retkillä. Viime syksynä teimme muun 
muassa jäsenistön retken Valamon luos-
tariin.

Tule mukaan toimintaamme! Et varmas-
ti kadu! Pääset mukaan aktiiviseen toimin-
taan ja opit samalla uusia taitoja. Saat 
yhteyden yhdistykseemme kirjoittamalla 
sähköpostia: uma.alanne@gmail.com.

BP W L APPEENR ANTA
BPW Lappeenranta on yksi liittomme van-
himmista jäsenyhdistyksistä. Se perustettiin 
jo 1946. Toimimme Lappeenrannassa, Kau-
niin Veeran maisemissa Saimaan rannalla. 
Siksi valitsemme joka 2. vuosi paikallisen 
vaikuttajanaisen Vuoden Veeraksi.

Järjestämme mielenkiintoisia yritys- ja 
toimipaikkavierailuja sekä yhteisisiä tilai-
suuksia muiden naisjärjestöjen kanssa niin 
koti- kuin ulkomaillakin. Ensi syksynä läh-
demme Pietariin sisarjärjestömme 20-vuo-
tisjuhliin ja suunnitteilla on myös jo pe-
rinteeksi muodostunut Tallinnan matka. 
Tämän vuoden ohjelmassamme on myös 
pukeutumis- ja käyttäytymiskoulutusta, 
kulttuuritapahtumia ja harrastustoimintaa.

Yhdistyksemme jäsenet työskentelevät 
toimihenkilöinä, yrittäjinä, virkamiehinä ja 

aktiivisina senioreina.
Tule mukaan toimintaamme! Pääset 

vaikuttamaan ja saat samalla uusia tut-
tavuuksia ja kontakteja sekä kanavia 
työelämään ja harrastuksiin. Toiminnan 
kautta löydät myös uusia ystäviä.

70 VUOT TA NAISENERGIAA 
MIKKELISTÄ! 
Toiminnassa on mukana reilut 80 aktii-
vista naista. Juhlavuoden toiminta on sa-
mankaltaista, hyväksi havaittua, kuin 
aikaisempinakin vuosina. Meillä on jo-
ka kuukausi, kesäkuukaudet pois lukien, 
kuukausitapaaminen. Olemme pyrkineet 
siihen, että kaikille olisi jotain mielenkiin-
toista. Kuukausitapaamisten lisäksi meillä 
on klubi-iltoja teemalla ”Naisia työssä”. 
Olemme vuosien varrella tavanneet mel-
koisen joukon eri ammattialojen edus-
tajia ja vierailleet mielenkiintoisilla työ-
paikoilla. Yhdessä muiden mikkeliläisten 
naisjärjestöjen kanssa olemme jo yhdek-
sättä kertaa järjestämässä ”Iloisesti Yh-
dessä” -tapahtumaa. Juhlimme seitse-
mänkymppisiä syksyllä 18.-19.11. Samalla 
Mikkelissä pidetään BPW Finland ry:n 
syyskokous. Olette lämpimästi tervetul-
leita Mikkeliin ja mukaan toimintaamme. 

BP W-YHDIST YSSIVU

tä tapahtumaa. Kansainvälisenä naisten-
päivänä 8.3 nostamme esiin kuntavaalit, 
maakuntauudistuksen ja naisjärjestöjen 
verkostoitumisen. Syksyllä järjestämme kai-
kille avoimen Suomi 100 –tilaisuuden. 

Naisjärjestöjen yhteisten tapahtumien 
kautta myös meillä Kouvolan liike- ja vir-
kanaisilla on mahdollisuus tuoda omaa 
järjestöämme aktiivisesti esille.

Tervetuloa vaikuttamaan! Yhteydenottoi-
hin vastaa puheenjohtaja birgit.koskela@
kouvola.fi.

KUOPION YHDIST YS K ATSOO 
TULEVAISUUTEEN
Kuopion BPW:lle vuosi 2017 on jo 69. 
toimintavuosi.  Yhdistys on perustettu 
11.2.1948. Verkostoomme kuuluu parikym-
mentä naista monilta eri aloilta. 

Toiminnassamme painottuvat jäsenis-
tön verkostoituminen, vierailut, hyvinvoin-
ti sekä tietenkin tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden edistäminen. Kuopion BPW on 
osaltaan kannustanut yrityksiä ja kuntia 
tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmia Kuopion alueella. Tulostakin 
on syntynyt. 

Vuonna 2017 osallistumme myös liiton 
teemoihin aikaisempaa aktiivisemmin. Jä-
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Meidät tavoittaa puheenjohtajamme Katri 
Reposen sähköpostiosoitteesta katrirepo-
nen@gmail.com

P OHJOISIN YHDIST YS 
OULUSSA
BPW Oulu, Oulun seudun liike- ja virka-
naiset ry on pieni ja pirteä Oulun seudul-
la toimiva yhdistys. 

Toimintamme painottuu yritysvierailui-
hin, tuote-esittelyihin, taloutta käsitteleviin 
aihealueisiin, osallistumme erilaisiin ta-
pahtumiin ja pidämme hauskaa yhdessä.  

Tule mukaan toimintaamme!  Jäse-
nemme ovat eri toimialoilta, joten yhdes-
sä tehden naisenergia kasvaa, opimme 
uusia asioita ja voimaannumme. Lisä-
tietoja puheenjohtajalta, sähköposti: 
aa.kauppi@dnainternet.net.
      

BP W SAVONLINNA
Oopperan, teatterin ja matkailun Savon-
linnassa, Olavinlinnan kupeessa, on yh-
distyksemme varttunut aikuisen naisen 70 
vuoden upeaan ikään yhdessä 100-vuoti-
aan itsenäisen Suomen kanssa.

Toimiminen yhdessä ja auttaminen on 
meille tärkeää. Jaamme vuosittain stipen-
din hyvin menestyneelle naisopiskelijal-
le. Luotamme rakentavaan ja kehittävään 
keskusteluun. Yhdistyksemme onkin ky-
sytty kumppani alueemme naisjärjestö-
jen keskuudessa. Järjestämme yhteistyönä 
muun muassa Kansainvälisen naistenpäi-
vän, jossa julkistamme yhdistyksemme 
valitseman Vuoden Rosinan.

Toiminnallisina ja menevinä haemme li-
säosaamista liukkaankelin ajoharjoittelus-
ta ja autonhuoltamisesta. Samalla tunnet-
tuutemme lisääntyy. Tutustumme Pietariin 
yhdistyksemme oman jäsenen opastama-
na. Hyödynnämme siis toistemme osaa-
mista ja järjestämme erilaisia esittelyitä, 
muotinäytöksiä ja koulutuksia.

Olette lämpimästi tervetulleita 16.9. yh-
distyksemme 70-vuotisjuhlaan Savonlin-
naan. Tule ja tutustu meihin. Meillä on sy-
dän paikallaan!

BP W TAMPERE
Tampereen liike- ja virkanaiset on yksi 
vanhimmista liike- ja virkanaisten jäsen-
yhdistyksistä Suomessa. Yhdistyksemme 
täytti viime vuonna 70 vuotta. Juhlasemi-
naarimme Naiset ja menestys keräsi lähes 
sata kuulijaa. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edis-
tää yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja 
kansainvälisyyttä. Yhdistys luo mahdolli-
suuden tutustua ja solmia ystävyyssuhteita 
eri aloilla toimivien naisten kesken. Yhdis-
tys luo yhteyksiä muihin sellaisiin järjestöi-
hin, jotka edistävät naisten mahdollisuuk-
sia toimia tasavertaisesti kaikilla elämän 
aloilla.

Keväällä järjestämme naisjohtajata-
paamisen Speed Dating  ja maaliskuussa 
olemme mukana WOW Women of the 
World –festivaali tapahtumassa.

Tule mukaan toimintaamme!  Saat yh-
teyden puheenjohtajaan lähettämällä hä-
nelle sähköpostia liisa.flinck@gmail.com.

BP W TURKU – ÅBO RY
Yhdistyksemme tavoitteena on luoda Tu-
run ja lähiseudun naisille mahdollisuus 
verkostoitua, myös  kansallisesti ja kan-
sainvälisesti.

Tänä vuonna vietämme yhdistyksem-
me 70. toimintavuotta yhdistettynä Suomi 
100-vuotisjuhlaan. Kuukausikokouksissa 
kuulemme muun muassa naisten oma-
kohtaisia tarinoita urapoluista. Järjestäm-
me myös kaksi kaikille avointa tilaisuut-
ta. Tammikuun tilaisuuden aiheena on 
SOTE-uudistus ja maaliskuussa naiskun-
tavaaliehdokkaiden paneelikeskustelussa 
päivähoito-oikeus ja sen vaikutus nuor-
ten naisten työmahdollisuuksiin. Teemme 
myös retkiä ja yritysvierailuja. Toteutam-
me yhteistyössä paikallisten naisjärjes-
töjen kanssa maaliskuussa perinteisen 
Naistenpäivän seminaarin, johon saam-
me tällä kertaa puhujaksi Elisabeth Reh-
nin. Jaamme vuosittain myös stipendin 
ansioituneelle valmistuvalle naisopiske-
lijalle.

Tule tekemään, näkemään ja koke-
maan ihania asioita yhdessä!

Ota yhteys puheenjohtajaamme, Seija 
Tuokko, seija.tuokko(at)pp.inet.fi.

MERELLINEN TUUL AHDUS 
VAASASTA
BPW Vaasa kokoontuu kuukausittain 
hauskan yhdessäolon puitteissa. Tutus-
tumme muun muassa alueen uusiin toi-
mijoihin ja toimintaan. Kansallinen liit-
tomme, BPW Finland, on luonut monta 
kiinnostavaa teemaa, joita on mahdollista 
toteuttaa.

Vaasan yhdistys toimii mielellään myös 
kaksikielisenä, sillä suomenruotsalaiset 
vahvat naiset ovat tärkeässä osassa Vaa-
sassa. 

Tule mukaan pieneen ryhmäämme, 
jonka toivomme kasvavan. Pääset kehit-
tämään toimintaa naisille kiinnostavaan 
suuntaan. Ota yhteys puheenjohtajaan 
vaikkapa sähköpostilla: jaana.nyqvist@
pp1.inet.fi.

  RUOTSISSA , 
  TUKHOLMAN SEUDULL A

RUSUVILINA -  TEIT TENR AIVAA -
JAT JA SILTOJEN R AKENTA JAT
Rusuvilina, ruotsinsuomalaiset liike- ja vir-
kanaiset,  on toiminut 20 vuotta jäsenis-
tömme tarpeet ja toiveet johtotähtenään. 
Verkostoituminen on meille erityisen tär-
keää, sillä suurin osa jäsenistöstämme on 
ensimmäisen polven maahanmuuttajia. 
Toimintamme seuraa BPW Finlandin 
sääntöjä ja linjauksia. Järjestämme ti-
laisuuksia oppiaksemme uutta, saadak-
semme iloa ja inspiraatiota sekä tietoa 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä ky-
symyksistä. Teemme yhteistyötä BPW 
Stockholmin ja Tukholmassa toimivien 
muiden ruotsinsuomalaisten naisjärjestö-
jen kanssa. 

Suomen kielen ylläpitäminen on Rusu-
vilinalle tärkeä yhdysside. Tunnetuin ta-
varamerkkimme on Rusuvilinan vuosittain 
nimeämä  Ruotsinsuomalainen vuoden 
nainen.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Ritva Forss, 
Ritva.Forss@tallinksilja.com. 

BP W-YHDIST YSSIVU
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BP W-KOLUMNISTI

Tänä vuonna itsenäinen Suomemme viet-
tää satavuotisjuhliaan. Moni nuori suo-
malainen mieltää kuluttamisen osana 

identiteettiään. Aikoinaan velkaantuminen olisi 
koettu häpeällisenä asiana. Luottohäiriömerkin-
töjen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tä-
hän tulisi puuttua jo varhain, sillä riskiryhmiä 
ovat juuri nuoret aikuiset, pienituloisten ja työt-
tömien lisäksi.

Nykyään lapset kohtaavat jatkuvasti heihin 
kohdistuvaa mainontaa ja markkinointia. Jos 
olisin itse äiti, lapseni joutuisi varmaan kolme-
vuotiaasta 50-vuotiaaksi asti kuulemaan ojen-
nustani omista talousasioista huolehtimisesta. 
Mietin jo, minkälaisen monologin aiheesta pitäi-
sin. Minut tuntien itse kerronnassa menisi huo-
mattavasti enemmän aikaa kuin toinen osapuoli 
jaksaisi kuunnella, joten koen hyödyllisemmäksi 
kirjoittaa asiasta.

SUUNNIT TELE R AHAN K ÄY T TÖSI  Tee itsel-
lesi budjetti, jos et ole sitä jo tehnyt tai päivittä-
nyt ajan tasalle. Kannattaa laittaa konkreettisesti 
ylös, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Sääs-
tä ja opettele odottamaan hyviä asioita tapahtu-
viksi hetken mielijohteesta toimimisen sijaan.

Muista lähdekritiikki ja ajattele itsenäisesti. 
Ota selvää, mitä eroa on erilaisilla lainoilla ja ko-
roilla, ja miten ne toimivat. Rahoitusmarkkinat 
monimutkaistuvat ja tuotevalikoimat laajentuvat 
koko ajan.

KESKIT Y TEKEMÄÄN SITÄ , MISTÄ PIDÄT 
Mieti, haluatko oravanpyörän vai oman elämä-
si palvelijaksi? Työssä pitäisi voida toteuttaa it-
seään ja töissä käymisen tulisi pitää taloutesi 
kunnossa. Parhaimmillaan työssä tulisi kokea 
onnistumisen iloa ja oppimisen tunnetta, mikä 
on hyvin tärkeää jaksamisesi kannalta. Opette-
le tunnistamaan, mistä pidät eniten. Millaisten 
asioiden olisi hyvä toteutua työssäsi, jotta se olisi 

juuri sinulle miele-
kästä?

Jos haluat muut-
taa omaa työtäsi, 
voit vaihtaa työ-
paikkaa, yrittää 
muuttaa rooliasi 
työssäsi tai voit ke-
hittää osaamistasi 
ja asennettasi. Jo-
kaisen työssä tulee 
tympäiseviä hetkiä, 
eikä tyhjän pääl-

le heittäytyminen ole taloudellisesti kannattavaa. 
Miten tehokkaasti kerryttäisit eläkettäsi työttö-
mänä?

ENNAKOI JA PRIORISOI Suunnittele viikko-
ohjelmasi etukäteen. Hoida tärkeät asiat hyvin ja 
vähemmän tärkeät riittävän hyvin. Hyväksy oma 
inhimillisyytesi ja opettele kysymään apua tarvit-
taessa. Keskity kunnolla meneillään olevaan työ-
asiaan, jotta et mieti sitä vapaalla. Ole läsnä koto-
na, jotta voit keskittyä töissä työasioihin. Merkitse 
kalenteriisi palautumiseen tarkoitetut rennot het-
ket yksin sekä läheistesi kanssa, jotta jaksat työs-
säsi. Sinun täytyy voida hyvin jaksaaksesi tehdä 
rahaa.

MITEN PAR ANNAT EL ÄMÄSI  L AATUA IL -
MAN R AHAA? Päästä irti menneistä ja kiinnitä 
huomio hyvään. Tämä auttaa sinua suhtautumaan 
myönteisesti itseesi ja toisiin. Kiittää kannattaa 
silloinkin, kun kaikki ei ole mennyt täydellisesti.

Huolehdi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi. 
Ylläpidä terveyttäsi - se on mukavampaa ja edulli-
sempaa kuin sairauksien hoito. Kuuntele itseäsi ja 
mieti, mitä todella tarvitset. Muista, että jollakul-
la on aina asiat paremmin, joten opettele olemaan 
tyytyväinen niihin asioihin, jotka sinulla on hy-
vin.  SUSANNA HEIKKINEN

Kuinka paljon on tarpeeksi?
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NUORET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

BP W-YHDIST YSSIVU

Diana Ponkkala, kuka olet ja mi-
tä teet? Olen rakennusinsinööri, äiti, 
puoliso, ystävä ja nainen. Rakennus-
alan parissa olen toiminut yli 11 vuotta. 
Tällä hetkellä toimin Ramboll Finland 
Oy:ssä korjausrakennesuunnittelun 
osastopäällikkönä ja Espoon kaupun-
gin rakennuslautakunnan varajäse-
nenä. Olen myös kevään kuntavaa-
leissa ehdokkaana. Minulle tärkeitä 
asioita on rakentaminen, lasten ja 
nuorten hyvinvointi sekä ympäristö-
asiat. Luonto on minulle rakas.

Mikä sinua inspiroi? Olen saanut 
kohdata monia upeita ihmisiä. Kii-
toslistani on niin pitkä, että se ei mil-
lään mahdu tähän.

Jos saisit muuttaa yhden asian maa-
ilmassa, mitä tekisit? Haluaisin, että 
yksikään lapsi ei kokisi nälkää tai väki-
valtaa.

Mitä BPW edustaa sinulle?
Naisten yhteisvoimaa ja energiaa.

Miten neuvoisit lukijoita edistämään 
tasa-arvoa työelämässä? Kehu nai-
nen päivässä. Tue ja auta toisia. Kannus-
ta miehiä pitämään vanhempainvapaata 
ja isyyslomat. Ole esimerkkinä muille.

ANNI RI IHEL ÄINEN

Lea Silto, kuka olet ja mitä teet? 
Olen maantieteilijä ja malminetsin-
tään erikoistunut geologi. Harrastan 
jousiammuntaa ja vesijumppaa. Kirjat 
ovat minulle yhtä tärkeitä kuin hengit-
täminen ja syöminen. Luen vapaalla-
ni kaikkea sotaromaaneista scifiin. 

Mikä sinua inspiroi? Äitini on lap-
suudestani lähtien tukenut minua ja 
valanut uskoa tulevaan vaikeinakin 
hetkinä. Vuoden Nainen 2016, Nina 
”Peppi” Pelkonen on antanut minul-
le paljon neuvoja ja rohkaisua tule-
vaisuuteen, vaikka olemmekin töissä 
täysin eri aloilla. Muitakin mahtavia 
naisia on toki taustallani. 

Jos saisit muuttaa yhden asian 
maailmassa, mitä tekisit? Mah-
dollistaisin kaikille maailman tytöille 
ja naisille vapaan pääsyn heidän ha-
luamaansa ammatti- ja korkeakou-

lutukseen.  Aivan liian usein käy niin, 
että tyttö tai nuori nainen ei pysty jatka-
maan koulua perusopetuksen jälkeen 
taloudellisista tai muista syistä. Tämä 
on huutava ongelma varsinkin kehitys-
maissa. 
 
Mitä BPW edustaa sinulle? Paikkaa, 
jossa minun ei tarvitse tehdä kompro-
misseja. Voin täysin keskittyä naisten 
aseman parantamiseen. 

Miten neuvoisit lukijoita edistä-
mään tasa-arvoa työelämässä? 
Vaikka suomalaisten onkin hyvin vaikea 
puhua rahasta ja palkoista, kollegojen 
kesken kysely ja vertailu kannattavat. 
Vain näin tulee ilmi, jos samasta työstä 
ei maksetakaan samaa palkkaa. Soli-
daarisuutta myös toivon, miehet kohte-
levat naisia samoin kuin naiset kohtele-
vat toisiaan.
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Ensiksi kysyn Katriina Honka-
selta, miten hän läksi teatte-
rialalle.

- Olen teatteriperheen lapsi. 4-vuoti-
aana olin ensimmäisen kerran teat-
terin lavalla ja ilmoitin, että minusta 
tulee näyttelijä. Vielä kansakoulus-
sa olin hyvin ujo. Olisin halunnut 
esiintyä, mutta en päässyt lavalle ko-
vinkaan usein. Sitten sain olla lausu-
massa runoa ryhmässä. Jännitin niin 
paljon, että esityksen jälkeen huoma-
sin seisseeni pää vinossa koko ajan. 
Kyllä hävetti.

- Oppikoulussa olin ahkera esiin-
tyjä äidinkielen tunneilla ja sain oh-
jata näytelmiä koulun joulujuhliin. 
Aikuisena valinta tuntui liian itses-
tään selvältä ja pidin välivuoden. 
Seuraavana vuonna pyrin ja pääsin 
Teatterikorkeakouluun.

Miten musiikinteko tuli kuvioihin?
- Pienenä tyttönä halusin laulaa. Ihan 
koko ajan. Pieni mutka matkassa oli, 
että lauloin aivan pieleen. En päässyt 
kuoroon, vaikka hain useita kertoja. 
Ratkaisu oli laulaa itsekseen ja usein 
itse keksimiäni lauluja, joissa pienet 
tytöt eksyivät metsään, hukkuivat tai 
joutuivat karhun suuhun. Hyvin dra-
maattista. Myöhemmin kuvioihin 
tulivat ”oikeat” laulut ja pääsin teke-
mään levyjä, joita on jo yhdeksän.

Miten tasa-arvo toteutuu teatteri-
maailmassa?
- Teatterialalla pätee sama kuin muil-
lakin aloilla: keskimäärin naisten pal-
kat ovat huonompia. Myös johtajina 
on naisia isoissa teattereissa huomat-
tavasti vähemmän, pienissä ja keski-

suurissa jo kohtalaisen paljon.
- Rooleja on enemmän miehille. 

Vanhetessaan naisnäyttelijän työmah-
dollisuudet heikkenevät. TV-sarjat ja 
elokuvat kertovat nuorten ongelmista 
ja vanhemmille naisille on tarjolla lä-
hinnä äidin tai vaimon rooleja. Mies 
on se aktiivinen tekijä. Onneksi tästä 
on myös poikkeuksia.

Katriina Honkanen siirtyi Mikkelin 
teatterin johtajaksi vuonna 2014.
- Ennen valintaani Mikkelin teatteris-
sa on ollut nainen johtajana 50-luvun 
lopulla. En tiedä, vaikuttiko valintaani 
sukupuoli. Itse en sitä miettinyt, ilmei-
sesti ei myöskään teatterin hallitus.

- Minut on otettu hyvin vastaan. 
Kadulla ihmiset toivottivat tervetul-
leeksi. Nykyisin tullaan juttelemaan 
teatterin ohjelmistosta ja siitä, että 
teatteri koetaan nyt enemmän osaksi 
kaupunkia. 

Millainen johtaja olet? 
- Pyrin olemaan avoin ja rohkea. Maa-
ilma muuttuu. Teatterikaan ei voi jää-
dä omaan erilliseen todellisuuteensa. 
Jokainen johtotehtävässä ollut tietää, 
että jotkin asiat onnistuvat, jotkin vie-
vät aikaa ja jotkin kannattaa unohtaa. 
Kukaan ei voi miellyttää kaikkia, mut-
ta toivon kuitenkin nauttivani ihmis-
ten luottamusta.

Käynnistit Wings to Fly -projektin, 
jossa toimit vuosina 2015–2016. Mistä 
oli kysymys?
- Näin 2014 Meeri Koutaniemen re-
portaasin kahdesta kenialaisesta tytös-
tä ja heidän silpomisestaan. Se oli py-
säyttävä hetki. Toinen tytöistä katsoi 

Vuoden nainen -valinnallaan BPW Finland haluaa tuoda esiin naisten osaa-
mista sekä rohkaista tyttöjä ja naisia käyttämään kykyjään. Tänä vuonna 
Vuoden naiseksi valittiin teatterin- ja musiikintekijä Katriina Honkanen.

suoraan kameraan. Se katse jäi polt-
telemaan. Tuli ensin suru ja kauhu, 
sitten suuttumus. Samaan aikaan In-
tiassa tapahtui useita raakoja väkival-
lantekoja, joiden kohteina olivat nai-
set ja jopa aivan pienet tytöt.

- Otin yhteyttä Plan Suomeen ja 
siellä innostuttiin ideastani: projekti, 
jossa eri alojen taiteilijat ympäri Suo-
mea kertovat töillään naisiin ja tyttöi-
hin kohdistuvasta väkivallasta ja ke-
räävät varoja kehitysmaiden tyttöjen 
koulutukseen ja suojeluun. Rahaa ker-
tyi yli 50 000 euroa ja saimme uusia 
kuukausilahjoittajia ja kummeja.

Mistä saat rohkeutta tarttua uuteen?
- Minulla on aina ollut motto, että 
kannattaa hypätä pää edellä kaivoon. 
Useimmiten siellä on vettä. Pelko ei 
vie ihmistä minnekään. Minua kuljet-
taa myös intohimo. Kun sitoudun jo-
honkin, sitoudun siihen täysin. Olin 
freelancer 28 vuotta ja opin tekemään 
hyvin monenlaisia asioita. Olen kii-
tollinen siitä ajasta enkä pelkää heit-
täytyä taas vapaaseen pudotukseen.

Mitä Vuoden nainen -tunnustus si-
nulle merkitsee?
- Se merkitsee todella paljon. En ole 
urani aikana saanut montakaan huo-
mionosoitusta. Työ itsessään on ollut 
se palkinto. Työhön ja elämään yleen-
sä on liittynyt valtavia ponnisteluja, 
pettymyksiä, onnistumista ja epäon-
nistumista. Joskus myös kokemuk-
sia, jotka ovat todella kasvattaneet ja 
tehneet nöyräksi. Iloa tästä tunnus-
tuksesta lisäsi vaikuttava lista upeis-
ta naisista, jotka ovat saaneet tämän 
tunnustuksen aiemmin.
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KEVÄTKOKOUSPÄIVÄT 

TIETOISKU

KEITÄ OLEMME?

BPW Finland on vuonna 1946 perus-
tettu kansallinen liitto, joka koostuu 
paikallisyhdistyksistä ja niiden henkilö-
jäsenistä.

BPW Finland on eri alueilla vaikuttavien 
naisten verkosto, johon kuuluu satoja 
naisia.

BPW Finland on osa kansainvälistä 
järjestöä International Federation of 
Business and Professional Women, joka 
tekee tiivistä yhteistyötä YK:n ja EU:n 
organisaatioiden kanssa. Kansainvälinen 
BPW-verkosto toimii viidessä maanosas-
sa ja sadassa maassa.

Nuorilla on oma kansainvälinen 
Young BPW -verkosto.

MITÄ TEEMME?

BPW Finland edistää naisten asemaa ja 
tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämäs-
sä. 

MISTÄ SAAT LISÄTIETOA?

Saat lisätietoa toiminnastamme
 nettisivuiltamme www.bpw-finland.fi
 julkisilta FB-sivuilta osoitteesta 

 facebook.com/BPWFinland
 kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä  

 BPW Suomi Finland -lehdestä
 soittamalla liiton toimistoon. 

 Puhelinnumeromme ovat 
 050 4363 940 ja (09) 1352 483

 lähettämällä liiton toimistoon 
 sähköpostia osoitteeseen
 office@bpw-finland.fi

 oman paikallisyhdistyksesi tiedotus-
 kanavien ja kokousten kautta

Saat lisätietoa kansainvälisestä 
toiminnasta 

 Euroopan aluetoimiston nettisivuilta 
 www.bpw-europe.org

 Kansainvälisen liiton nettisivuilta 
 www.bpw-international.org

 Nuorisoverkoston toiminnasta netti-
 sivuilta youngbpw-international.org ja 
 www.facebook.com/YoungBpwFinland.

Liity jäseneksi: www.bpw-finland.fi

Tiesitkö, että meillä on myös eBPW Finland –verkosto ja maksuton kurssi 
Työttömästä Equal pacE –ammattilaiseksi? Lisätietoja www.bpw-finland.fi.
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Liity jäseneksi: www.bpw-finland.fi

Tiesitkö, että meillä on myös eBPW Finland –verkosto ja maksuton kurssi 
Työttömästä Equal pacE –ammattilaiseksi? Lisätietoja www.bpw-finland.fi.

 
HELSINKI  040 5070 101 
Liisankatu 6, 00170 Helsinki

 
MÄNTSÄLÄ  050 4000 968 
Keskuskatu 7, 04600 Mäntsälä

 
www. perhejuristit.fi  toimisto@perhejuristit.fi 

Lähdemme yhdessä Pietariin juhlimaan BPW Club 
Nevan 20-vuotissyntymäpäiviä 22.–24.9.2017. 
Matka on avec eli voit ottaa kaverin mukaasi.
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MA JOIT TUMINEN  Hotelli Oktjabrskaja

MATK AN HINTA 244 €/henkilö. Yhden hengen 
huoneen lisämaksu on 75 €. 

Pietarin matka – Neva klubin 
20. vuosipäivä 22.–24.9.2017

HINTAAN 244 €/HLÖ SISÄLT YY
 »Majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa 
 »Aamiaiset 
 » Junamatkat Allegrolla Vainikkala -Pietari -Vainikkala 2. luo-

kassa
 »Opastettu kiertoajelu Pietarin asemalta hotelli Oktjabrskajaan
 »Rekisteröintimaksu 
 »Paluumatkalla bussikuljetus hotelli-rautatieasema 

VIISUMIN HANKINTA
Ryhmäviisumin hinta on 79 €/henkilö.
Ryhmäviisumia ei tarvitse, jos on jo oma voimassa oleva viisumi

MUU OHJELMA Pietarissa lisämaksusta.
Junamatkaan tulee lisämaksu, mikäli tulee junaan ennen Vainik-
kalaa.

VAPAITA PAIKKOJA VOI T IEDUSTELL A
marjut.ropo-lyytikainen@gmail.com tai puh. 050 372 3190
Paikkoja on rajoitetusti.  



Ritva Kattelus & Tom Jokinen

Uraopas
Työelämän lyhyt oppimäärä

Tutkinto taskussa mutta työpaikka vielä kiven alla? Työnhaku 
voi aiheuttaa harmaita hiuksia varsinkin uraansa aloitteleville. 
Avuksi rientää Uraopas, joka tarjoaa pikakurssin nykypäivän työ-
markkinoille ja käytännön neuvoja työnhakuun.

Vaikka kaikkeen ei voikaan itse vaikuttaa, pystyy työnhakija  
tekemään paljon työllistyäkseen. Perinteisten työn muotojen  
rinnalle on syntynyt uusia tapoja työllistää itsensä, ja urapolut-
kin mutkittelevat yhä enemmän. Uran suunnittelu on helpom-
paa, kun tietää, millaisessa maastossa liikkuu.

Työnantajan tutkaan voi ponnahtaa ansioluettelon ja hakemuk-
sen lisäksi monilla muillakin tavoilla. Unelmatyö saattaa aueta 
vaikkapa sosiaalisen median avulla. Osaamista ja vahvuuk-
sia pitää korostaa, mutta superihmiseksi ei silti tarvitse tulla – 
työpaikkailmoitusten täydellisiä tyyppejä ei ole olemassakaan. 
Omaa uraa voi edistää parhaiten olemalla aktiivinen ja avoin 
uudelle.

Kirjoittajat
Ritva Kattelus, KM, FM, on työskennellyt 
pitkään johtotehtävissä Suomessa ja ulkomail-
la. Hän toimii tällä hetkellä Business and  
Professional Women Finland -järjestön  
toiminnanjohtajana ja lehden päätoimittajana 
sekä mentorina Suomen Mentorit ry:ssä. 
 
Tom Jokinen, VTM, on perehtynyt uraa ja rek-
rytointia käsitteleviin kysymyksiin henkilöstö- 
päällikkönä Åbo Akademissa ja Kauniaisten 
kaupungissa sekä henkilöstöjohtajana  
Porvoon kaupungissa. Tällä hetkellä hän  
toimii Suomen Mentorit ry:ssä mentorina.

Ritva Kattelus & Tom Jokinen · Uraopas.  
Työelämän lyhyt oppimäärä · Gaudeamus 2017 
· isbn 978-952-495-421-1 · Suositushinta 34 €

Tilauslomake – leikkaa irti ja laita postiin • Sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi

❏  Kyllä! Tilaan teoksen tarjoushintaan.
 Uraopas ____________kpl 
 Tarjous 30 € (norm. à 34 €), ei toimituskuluja, maksutapa lasku.
❏  Tilaan Gaudeamuksen 2 kertaa vuodessa ilmestyvän uutuusluettelon.
❏  Tilaan Gaudeamuksen sähköisen uutiskirjeen 
  
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero: ______________________________________
Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi)  
tai puhelimitse (p. 050 5401 299 / Gaudeamus).  
Merkitse sähköpostitilaukseesi kampanjatunnus BPW

Nimi, katuosoite, posti numero ja postitoimipaikka:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus:    

Gaudeamus • Kirjatilaus
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5007845
00003  
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30€
norm. 34 €
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Tilaa kirja

 ja ilman toimituskuluja

Ritva Kattelus & Tom Jokinen

Uraopas
Työelämän lyhyt oppimäärä
Tutkinto taskussa mutta työpaikka vielä kiven alla? Työn-
haku voi aiheuttaa harmaita hiuksia varsinkin uraansa aloit-
televille. Avuksi rientää Uraopas, joka tarjoaa pikakurssin 
nykypäivän työmarkkinoille ja käytännön neuvoja työnha-
kuun.

Vaikka kaikkeen ei voikaan itse vaikuttaa, pystyy työnhaki-
ja tekemään paljon työllistyäkseen. Perinteisten työn muoto-
jen rinnalle on syntynyt uusia tapoja työllistää itsensä, ja ura-
polutkin mutkittelevat yhä enemmän. Uran suunnittelu on 
helpompaa, kun tietää, millaisessa maastossa liikkuu.

Työnantajan tutkaan voi ponnahtaa ansioluettelon ja ha-
kemuksen lisäksi monilla muillakin tavoilla. Unelmatyö 
saattaa aueta vaikkapa sosiaalisen median avulla. Osaamis-
ta ja vahvuuksia pitää korostaa, mutta superihmiseksi ei sil-
ti tarvitse tulla – työpaikkailmoitusten täydellisiä tyyppejä ei 
ole olemassakaan. Omaa uraa voi edistää parhaiten olemalla 
aktiivinen ja avoin uudelle.

    Kyllä! Tilaan teoksen tarjoushintaan.
 Uraopas................kpl 
 Tarjous 30 € (norm. à 34 €), ei toimituskuluja, maksutapa lasku.
    Tilaan Gaudeamuksen 2 kertaa vuodessa ilmestyvän uutuusluettelon.
    Tilaan Gaudeamuksen sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoite tai puhelinnumero: ..........................................................................

Nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Päiväys ja allekirjoitus: ..................................................................................................

Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi) tai puhelimitse 
(p. 050 5401 299 / Gaudeamus). Merkitse sähköpostitilaukseesi kampanjatunnus BPW
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Kirjoittajat
Ritva Kattelus, KM, FM, on työskennellyt 
pitkään johtotehtävissä Suomessa ja ulkomail-
la. Hän toimii tällä hetkellä Business and  
Professional Women Finland -järjestön  
toiminnanjohtajana ja lehden päätoimittajana 
sekä mentorina Suomen Mentorit ry:ssä. 
 
Tom Jokinen, VTM, on perehtynyt uraa ja rek-
rytointia käsitteleviin kysymyksiin henkilöstö- 
päällikkönä Åbo Akademissa ja Kauniaisten 
kaupungissa sekä henkilöstöjohtajana  
Porvoon kaupungissa. Tällä hetkellä hän  
toimii Suomen Mentorit ry:ssä mentorina.
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Työelämän lyhyt oppimäärä · Gaudeamus 2017 
· isbn 978-952-495-421-1 · Suositushinta 34 €
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