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P U H E E N J O H TA JA N T E R V E H DYS

Teemaviikot, tasa-arvolaki ja Equal pacE
B P W F I N L A N D 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-tapahtumia kansainvälisten sisarjärjestöjemme tavoin. Tapahtumien tunnuksena ovat
punaiset kassit.
Lähetämme jo kolmantena vuonna peräkkäin Sama palkka- postikortteja pääministerille ja kansanedustajille ja muistutamme aina vain saman kokoisena pysyvästä 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 toimielimissä. Kumpaakin sukupuolta pitää olla vähintään 40 %. Kunnanvaltuustojen jäsenten sukupuolista päätämme
me äänestäjät. Äänestetään naista seuraavissa vaaleissa!
L A I S SA SÄ Ä D E TÄ Ä N myös, että tytöillä ja pojilla pitää olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Jokaisen työnantajan pitää edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 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 samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Selvityksen pohjalta työpaikalla sovitaan toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja
palkkakartoitus tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.
PA L K K A K A RTO I T U KS E N T E K E M I S E E N liitolla on käytössään hyvä verkkotyökalu, Equal pacE. Koulu-

tamme parhaillaan ESR-hankkeessamme Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi työkalun osaajia ja kouluttajia. 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-arvoasioissa sanoista tekoihin ja pystymme auttamaan työantajia tasa-arvon edistämisessä.
Osallistumme hankkeellamme Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvaan 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen.
Hyvää tasa-arvon vuotta!
E E VA P E LTO NE N pu he en joh t aja , pre s iden t @b p w -finla nd .fi
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N A I S E T J A TA LO U S

Lisää liksaa! Vähemmän kotitöitä!
S U O M E S SA E I 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 työuran 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 vuonna 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 koulutusasteilla.
Naiset työskentelevät miehiä useammin julkisella sektorilla naisvaltaisilla aloilla. Tällä on selitetty palkkaeroja. 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 arvovalinnat. Miksi panostus hoivaan on kulu mutta teiden rakentaminen investointi tulevaisuuteen?
Palkkaerojen pieneneminen on ollut piinallisen hidasta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 ero jopa hieman suureni. On turha kuvitella, että miesten ja naisten väliset palkkaerot poistuisivat itsestään. Naisten kannattaa oppia hinnoittelemaan työnsä miesten tavoin ja lisätä seuraavaan palkkapyyntöön vähintään 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 enemmän. 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?
T I L A N N E E I M U U T U , 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 marssimalla ulos työpaikoiltaan vastalauseena miesten ja naisten palkkaeroihin.
Meidän naisten on ryhdyttävä ajamaan omia palkkojamme huomattavasti voimakkaammin kuin aikaisemmin, jotta tulosta syntyisi. Olisiko jo aika ottaa radikaalimmat keinot käyttöön? R I T VA K AT T E L U S
L Ä H T E E T: Rit va Kat telus – Tom Jokinen (2017). Uraopas – Työelämän lyhyt oppimäärä. Helsinki: Gaudeamus.
Na i se t j a mi ehe t S u o m es s a ( 2 01 6 ) . H e ls in k i: Tila st okeskus.
Suo me n vi ra l lin en t ilas t o 2 01 6 . A n s iot as o in d eksi. 3. v uosineljä nnes 2 0 1 6, L iit et a ulukko 1 1 . Pa lka nsa a jien
ke sk i a nsi o t k u u k a u d es s a t y ö n a n t aja s e k t ore it t a in ja sukup uolit t a in, euroa / kuuka usi sekö Y ksit y isen sektori n
k uuk a usi p a l k at .
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Oma talous hallintaan
T I I N A R A N K I N E N KU VA R I I K K A H U R R I

T

akuusäätiön kuluttajaekonomistin Minna Mattilan mukaan Suomessa yksityistalouksien ongelmat ovat jatkuneet
kauan samanlaisina. On paljon epävarmuutta, velkaongelmia ja huolta
suunnitelluista etuuksien kiristyksistä. Tilanteeseen ei näy pikaista kohennusta. Vuosi 2017 näyttää entistä
vaikeammalta yksityistalouksissa.
Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tarjoaa apua taloudellisiin ongelmiin. Se
myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin ja kertaluonteisia pienlainoja. Mattila tietää, että noin puolet meistä suomalaisista
elää kädestä suuhun ilman säästöjä.
Velkaantumisen uhka on todellinen,
myös naisilla.
NAISTEN VELKAANTUMISEN

taustalla ovat usein epätyypilliset
työtilanteet. Tulot ovat pienet ja lisäksi ne vaihtelevat suuresti. Näin voi
jatkua vuodesta toiseen, mikä väsyttää ja vie voimat. Nopeana ratkaisuna näyttäytyy luotto. Naiset voivat
hyvinkin vaistota, ettei tämä ole oikea ratkaisu ongelmiin, mutta kiireisen arjen keskellä se on helppo vaihtoehto.
Mattila on huomannut, että erityisesti naiset tuntevat häpeää velkaantumisestaan.
Naiset häpeävät sitä, mihin raha
on käytetty. Mielitekoihin sortumi-
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nen, lohtuostaminen ja liika ostaminen 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 itsestäänselvyyksiä, kuten matkat, harrastukset ja lemmikit, joita ei hennota
kieltää itseltä tai lapsilta. Rahankäyttö heijastelee arvoja ja elämäntapoja. Uusien maksutapojen lisääntyessä
käsitys velasta hämärtyy.
Maksamisen nopeus on joillekin
vaarallista. Konkreettinen raha selkeyttää. 10 prosenttia meistä on hahmotushäiriöisiä, joilla on esimerkiksi
vaikeaa hahmottaa numeroita. Silloin
ei aina ymmärrä minkä verran on varaa kuluttaa.
A I N A SY Y N Ä velkaantumiseen ei
ole holtiton kulutus.
Naiset käyttävät rahaa perheen arjen pyörittämiseen. Monista pienistä menoista voi kasvaa suuret velat.
Edullista pankkilainaa ei ole tarjolla. Sairastuminen voi kaataa talouden. Erotilanteet rassaavat jo asumismenojen nousun kautta. On myös
etuuksien alikäyttöä. Niiden haku
koetaan hankalaksi ja halutaan myös
pärjätä omillaan.

Keski-iässä naiset havahtuvat järjestelemään lainojaan. Kun lapset ovat isoja, löytyy aikaa keskittyä
omiin raha-asioihin. Takuusäätiön
takauksen saaneista asiakkaista suurin osa on suunnitelmallisia velkojen
hoidossa.
J O S L U OTOT ja maksamattomat
laskut alkavat kasaantua, Mattila
neuvoo tekemään ensin budjetoimalla oma kulutus näkyväksi. Varaudu
elämäntilanteen mahdollisiin muutoksiin kykysi mukaan. Ota käyttöön
talouskuuri, jolloin sinnittelet vaikkapa kuusi kuukautta ilman mitään
ylimääräistä. Opettele uudet rahankäytön ja kulutuksen tavat. Mattila
rohkaisee hakemaan nopeasti apua.
Takuusäätiö antaa neuvontaa puhelimitse ja netissä.
Aikainen reagointi paisuviin velkoihin on tärkeää. Velkojien kanssa
voi sopia maksuaikataulusta. Toisaalta voi mennä vuosikin, ennen kuin
apua saa velkajärjestelyn kautta.
Mattila iloitsee uusista trendeistä, jotka kyseenalaistavat kulutuksen
autuuden. Ekologisuus, jakamistalous, säästäväisyyden ja itsetekemisen
kasvanut arvostus hellivät kukkaroa.
Kotoilu ja elämän rauhoittaminen
ovat keinoja karsia pois turhaa. Kulutuksen haltuunotossa naiset voivat
auttaa toisiaan kyseenalaistamalla ja
keskustelemalla yhdessä.

N A I S E T J A TA LO U S

Minna Mattilan
3 vinkkiä
parempaan
talouteen
1. Laita tulot ja menot paperille
2. Mieti omaa elämääsi,
miten raha sitä heijastaa
3. Puhu raha-asioista

N A I S E T JA TA LO U S

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? A N N A E LO M Ä K I

6

BPW Finland

N A I S E T J A TA LO U S

TA SA - A R VOVA J E
- H A N K E tuo julkiseen kes-

kusteluun ja päätöksentekoon yleistajuista tutkimustietoa sukupuolesta, taloudesta
ja tasa-arvosta. Hanke toimii
välittäjänä tutkijoiden, median ja päättäjien välillä ja
rohkaisee eri alojen tutkijoita osallistumaan taloudesta
käytävään julkiseen keskusteluun.
Tasa-arvovaje tarkastelee
ajankohtaisia aiheita sukupuolinäkökulmasta sekä tuo
uusia teemoja talouskeskusteluun. Hanke edistää tutkimuksen käyttämistä päätöksenteon tukena ja parantaa
taloudesta käydyn julkisen
keskustelun laatua. Tasa-arvovaje tähtää sukupuolten
tasa-arvoa edistävään talouspolitiikkaan.
Tasa-arvovaje on Koneen
Säätiön rahoittama hanke. Sukupuolinäkökulmaisia
analyyseja ajankohtaisista
talouskysymyksistä:
www.tasaarvovaje.fi.
SEURAA MEITÄ
SOMESSA:

twitter:
@tasaarvovaje

www.facebook.com/
tasaarvovaje

M

iksi Suomessa tarvitaan feminististä talouspolitiikkaa?
Syyt alkavat Sipilän hallituksen toimista, jotka ovat heikentäneet sukupuolten tasa-arvoa ja hyvinvointia sekä lisänneet eriarvoisuutta. Päivähoidon
saatavuuden ja laadun heikennykset ovat
vierittäneet hoivavastuuta perheille – käytännössä naisille. Etuuksien leikkaukset
ja asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet taloudellista eriarvoisuutta. Hallituksen painostuksen alla syntynyt kilpailukykysopimus käy etenkin naisvaltaisen
julkisen sektorin työntekijöiden kukkarolle.
Suomessa on jo alettu nähdä, etteivät
naisia kotiin ajavat leikkaukset ole hyvää
talouspolitiikkaa. Hallitus perui suunnittelemansa päivähoitomaksujen korotuksen ymmärrettyään sen työllisyyttä
heikentäväksi “kannustinloukuksi.” Hoivavastuuta vanhempien kesken tasaava ja
naisten työllisyyttä lisäävä perhevapaauudistus on noussut politiikan, vaikkei hallituksen agendalle. Moni puolue ajaa maksutonta päivähoitoa, joka tarjoaisi kaikille
lapsille pääsyn varhaiskasvatukseen sekä
lisäisi naisten työnteon mahdollisuuksia.
Perhevapaauudistus ja maksuton päivähoito ovat tärkeitä askelia kohti feministisempää talouspolitiikkaa, mutta yksin ne
eivät riitä muutokseen.
Käsityksemme taloudesta sekä talouspolitiikkaa ohjaavat arvot perustuvat hierarkioille, jotka arvottavat mies- ja naistapaista toimintaa eri tavoin ja työntävät
tasa-arvoa sivuun. Feministinen talouspolitiikka kyseenalaistaa nämä sukupuolittuneet 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 hetkellä lasten hoitoa, iäkkäistä sukulaisista huolehtimista ja muuta enimmäkseen
naisten tekemää kotitaloustyötä ei huomioida kansantalouden tilinpidossa eikä
se näy bruttokansantuotteessa. Palkattoman työn huomioiminen päätöksenteossa
asettaisi julkisten palveluiden leikkaukset
uuteen valoon. Vaikka leikkaukset esitetään säästöinä, tosiasiassa kunnat ja valtio
siirtävät niille kuuluneen työn ja kustannukset perheille ja yksilöille.
Feministinen talouspolitiikka näkee
julkiset koulutus- ja sote-palvelut keskeisenä osana talouden toimintaa, johon
kannattaa sijoittaa. Hoivapalvelut ovat
taloutta tukevia investointeja siinä missä tiet ja laajakaistakin. Nykyään julkiset
panostukset miesvaltaisille aloille kuten
rakentamiseen ymmärretään työllisyyttä
ja kasvua luoviksi investoinneiksi, mutta
lastentarhanopettajien ja vanhusten hoitajien palkat valtion ja kuntien budjetteja
rasittavaksi kulueräksi.
Feministinen talouspolitiikka kyseenalaistaa myös talouspolitiikkaa ohjaavat
arvot ja päämäärät ja ajaa ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin asettamista keskeiseksi tavoitteeksi. Nykyään talouspolitiikka tähtää kilpailukyvyn lisäämiseen,
velkaantumisen taittamiseen ja työllisyyden nostamiseen keinoilla millä hyvänsä.
Talouspolitiikka näyttäisi erilaiselta, jos
kaikkien hyvinvointi nähtäisiin taloudellisena päämääränä ja yhtä merkityksellisenä kansantaloudelle kuin kilpailukyky.

J u t u n k ir joit t a ja Anna Elomä ki on y ksi Ta sa -a r v ov a jeen t ut kijoist a . Ty ör y hmä än ku u lu v at m yös Jo ha nna Kant o l a, Hanna Y l ö st al o ja Anu Ko i v unen. Ta sa -a r vovaj e
t u o t as a- ar v ot ie t o a t a lout een ja t a r joa a t ut kijoille t ila n t uod a feminist ist ä nä köku l m aa t alou s ke s k u s teluun.
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Naiset vierastavat sijoittamista – turhaan.
Moni pitää sitä ahneena keinotteluna – väärin.
Sijoittaminen on järkevää oman talouden hoitoa,
jota ihan jokainen voi oppia. E M I L I A KU L L A S

Sinustako sijoittaja?

”M

e naiset tarvitsemme paljon rahaa”, totesi eräs tapaamani johtajanainen
tyynesti. Hän ei suinkaan viitannut
rahantarpeella shoppailuun, vaan siihen tosiasiaan, että naiset useimmiten pitävät huolta läheisistään: lapsistaan, sisaruksistaan ja ikääntyvistä
vanhemmistaan.
Me tosiaan tarvitsemme elämämme aikana paljon rahaa. Siksi meidän
on opeteltava sijoittamaan ja opetettava tyttäremmekin hoitamaan rahaasiansa itse. Useimmille meistä pelkkä
raha ei kuitenkaan riitä sijoittamisen
motivaatioksi. Me tarvitsemme syyn
sijoittaa, ja läheisimpiemme turvaaminen on usein se painavin syy.
Sijoittaa ei kannata vain pahan
päivän varalle, vaan erityisesti hyviä
hetkiä varten!
Raha ei tee onnelliseksi, vai tekisikö sittenkin? Isoimmat asuntolainat 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 entisestään. Suomalainen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva ja suhteellisen vakaa. Nuorilla naisilla on
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yleinen harhaluulo, ettei heille kerry
”mitään eläkettä”. Työeläke karttuu
kyllä, jos nauttii palkkaa. Mutta mihin se eläke riittää, se onkin toinen
juttu. Se on varmaa, että jos eläkeiässä haluaa vaihtoehtoja esimerkiksi aikaisempaan eläkkeelle siirtymiseen,
ne vaihtoehdot pitää säästää itse.
Jos säästää, pitää sijoittaa. Pankkitilillä rahan makuuttamisessa ei ole
mitään järkeä, kun pitkäaikaiselle talletustilillekään ei saa sellaista korkoa,
että se ylittäisi inflaation ja toisi tuottoa. Jos ja kun sijoittaa, omille säästöille pitää vaatia rohkeasti tuottoa.
Kun riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä, pitää uskaltaa ottaa rohkeasti
riskiä! Tämä ei tarkoita hullunrohkeaa riskiä tai aivan päätöntä sijoittamista, vaan sellaista riskinottoa ja
säästämistapaa, jonka lähtökohta olet
sinä itse.
Miten päästä sijoittamisessa alkuun?
Ensin sinun pitää selvittää, mitä tarkoitusta varten säästät ja sijoitat. Mikä
on riskinottokykysi? Kenestä ja mistä vastaat? Ennen kuin teet mitään,
vietä laatuhetki verkkopankkisi kanssa. Tutki tiliotteesi. Useimmiten me
tiedämme tarkalleen, mistä rahamme
tulevat, mutta meillä on paljon huterampi käsitys, mihin ne menevät.
Tiukka itsetutkiskelu tiliotteiden
kanssa paljastaa rahankäyttösi. Ta-

voitteiden asettelu kertoo sinulle,
mitkä voisivat olla sijoitustapasi. Jos
tähtäimessä on lomamatka ensi kesänä, kuukausisäästö tilille voi sittenkin olla järkevä juttu. Mutta jos
tavoittelet kesämökkiä tai eläkepäivien vararahastoa, silloin on tutkittava osakkeita. Mitä kauempana tulevaisuudessa on se hetki, jolloin aiot
käyttää sijoittamiasi rahoja, sitä suurempaa tuottoa niille pitää havitella.
Osakkeita, rahasto-osuuksia vai sijoitusasunto? Sijoitustapoja on niin
monia, että jokaiselle löytyy sopiva.
Nuuka kuukausisäästäjä säästää joka kuukausi kustannustehokkaisiin
indeksirahastoihin. Jo sijoittamista
tunteva haalii osakkeita arvo-osuustililleen Helsingin pörssistä. Asuntosijoittaja hyötyy velkavivusta, kun
vuokralainen lyhentää omalla vuokrallaan asuntolainaa.
Oma raha, oma lupa. Me kaikki
naiset olemme sen arvoisia.
E M I L I A KU L L A S
Kir joit t a ja on Ta louselä mä -le hde n
p ä ä t oimit t a ja .
Hä n on kir joit t a nut y hd essä N i nni
My lly oja n ka nssa ka ksi kir ja a nai sille sijoit t a misest a : Mit ä jok ai se n
kot iä idin (ja muid enkin na ist en) tu lee t iet ä ä sijoit t a misest a (Ta le ntu m
2 0 1 0 ) sekä Na inen ja r ika st um i se n
t a it o (Ta lent um 2 0 1 5).
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TIINA RANKINEN

Vihdoinkin Suomi nousuun

S

uomen kansantalous on viime vuodet
kehittynyt vitkaan. Uutta nousukautta on luvattu moneen otteeseen, mutta
olennaista muutosta ei ole tapahtunut. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas on luottavainen. Nyt voi uskaltaa
odottaa parempaa.
Tällä hetkellä näkyy aiempaa vahvempia
merkkejä noususta. Investoinnit ovat piristymässä perinteisillä miesvaltaisilla vientialoilla
metsä- ja metalliteollisuudessa. Miesten työllisyys on sitä kautta nousussa, naisten ei niinkään. Toisaalta talouden kriisivuodet olivat
naisille parempia. Julkisen sektorin heikkous
langettaa naistyöpaikoille pitkän varjon. Ennakoitu leikkausten vaikutus tuo tiukkuutta.
Toiveissa on kuitenkin verotulojen suotuisa
kehitys, mikä turvaisi hoivatyöpaikkojen rahoitusta.

Lähteekö Suomi nousuun vanhoin konstein? 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 Ilmakunnas pitää hyvinä.
Suomalainen hyvinvointimalli on ollut
toimiva. Yhteiskunnan jakautuminen ei ole
meillä revennyt liian suureksi. Sosiaalista turvallisuutta on kyetty takaamaan. Koulutuksemme korkea taso on nyt ja jatkossa tärkeää
Suomen tulevaisuuden kannalta.
Huolenaiheena Ilmakunnas näkee populismin ja protektionismin kasvun, mikä tuo
mukanaan epävarmuutta talousnäkymiin.
Kaupan esteiden rakentaminen haittaisi vien-

nistä riippuvaista Suomea. Säätelyn purkua esitetään nyt monissa maissa talouslääkkeeksi,
vaikka USA:sta alkaneen kansainvälisen taantuman yhtenä
syynä pidetään juuri liian löysää
rahamarkkinoiden säätelyä.
Kansantaloutta pidetään usein
miehisenä alana. Miksi naisten kannattaa seurata taloutta?
Talouden kysymykset ovat liian tärkeitä jätettäviksi vain miehille. Tarvitaan tietoa, jotta voi
paremmin suhteuttaa julkisuudessa esitettyjä talousväittämiä.
Totuudenjälkeisessä maailmassa lyödään helposti luvuilla. Kysytään ”onko meillä varaa”, sanotaan ”pakko leikata”. Julkisen
talouden kehitys koskettaa naisia. On tärkeää tiedostaa, mistä näkökulmasta naisaloja tarkastellaan.

Auttaako taloustieto tulevaisuuden hahmottamiseen? Ainakin voi paremmin

suhteuttaa oman talouden riskejä. Se voi
myös lisätä motivaatiota kouluttautumiseen työelämän muutoksessa.
Naisverkostoille Ilmakunnas näkee
olevan tarvetta. Hän kannustaa naisia
osallistumaan aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun ja vaikuttamaan poliittisesti.

Seija Ilmakunnas

Kuva Maaret Kytöharju

Seija
Ilmakunnas
suosittelee
»»Työmarkkinatilastot
»»Palkkatilastot
»»Talouden makroluvut
(BKT, inflaatio, ym.)
»»Talousennusteet

J

a milloin naisen euro on yhtä kuin
miehen euro? Sitä ei Seija Ilmakunnaskaan tohtinut arvata.
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European Women on Boards
– 10 eurooppalaisen jäsenjärjestön
yhteistyöverkosto

E

uropean Women on Boards
eli EWoB perustettiin vuonna 2013. Tavoitteena oli muodostaa Eurooppa-tasoinen verkosto
edistämään monimuotoisuutta yritysten hallituksissa. Board Professionals BPF Finland ry on yksi perustajajäsenistä. Nyt jäsenyhdistyksiä
on 10, yhdeksästä Euroopan maasta. Hallituksessa meitä on 12, puhetta
johtavat Cécile Coune ja Marie-Ange Andrieux ja varapuheenjohtajina
Turid Solvang ja Iris Karjula. EWoBin tuoreimmat hankkeet ovat kykypankki, mentorointiohjelma ja tutkimustietokanta.

K Y K Y PA N K K I , M E N TO R O I N T I J A T U T K I M U S T I E TO

talent pool on online-kykypankki naisille, joiden kokemus ja
pätevyys vastaavat hallitusjäseniltä
vaadittavia kriteereitä. Hallituksiin ja
yritysten johtoon henkilöitä hakevat
löytävät tehokkaasti lahjakkaita jäseniä verkostostamme – yli maarajojen,
kansainvälisten yritysten avainpaikoille. Tämä myös lisää tietoa monimuotoisuuden hyödyistä ja tukee EU
2020 –tavoitetta: toimiva, laaja-alainen ja kestävä kasvu. Board Professionals BPF Finland ry:n jäsen Sanna
Wester toimii hankkeen puheenjohtajana kolmatta vuotta.
mentorointi on maa- ja toimialarajat ylittävä ohjelma. Mentorit ovat
hallitusjäseniä tai toimitusjohtajia,
mentoroitavat kokeneita, vaativissa tehtävissä toimivia johtajia ja asiantuntijoita merkittävän kokoisissa,
kansainvälisissä taloissa. Käytännössä EWoBin jokainen jäsenyhdistys
nimittää mentoroitavaksi kaksi naista jäsenistöstään. Yhdistykset myös
ehdottavat mentoreita. Näin syntyvät
mentorointiparit yli rajojen.

tutkimustietokanta yhdistää
osaajat, kokemukset, parhaat käytännöt ja tutkimukset. Tätä voi hyödyntää monimuotoisuuden ja johtajuuden pitkäjänteisessä kehittämisessä.
Eurooppalaiset yritykset voivat parantaa innovaatio- ja kilpailukykyään
etsimällä naisia EWoBin piiristä johtopaikoille. Tutkimukset antavat valintapäätöksille tuoretta taustatietoa
naisten määrän kasvun ja monimuotoisuuden hyödyistä hallituksissa ja
johdossa.

E

WoB on luonut vakuuttavan ja
innostavan yhteisön laajentuessaan. Jäsenet tapaavat vuosittain yhteisissä tapahtumissa. Kykypankki, mentorointi ja tutkimustieto
tukevat päämääräämme lisätä monimuotoisuutta kasvattamalla naisten
määrää hallituksissa.

I R I S K A R J U L A | Kir joit t a ja on Europ ea n Women on B oa rd s –y ht ei st yöv er kos t on ha llit uksen v a ra p uheenjoht a ja ja B oa rd P rofessiona ls B P F F i nla n d r y: n ha llit uksen p uheenjoht a ja .
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MAKSAMISEN UUDET TUULET
Maksaminen on murroksessa. Rahahuolto-osaston osastopäällikkö Päivi
Heikkinen seuraa kehitystä näköalapaikalla Suomen Pankissa. Siispä viisi kysymystä hänelle.
Miten maksaminen muuttuu tulevaisuudessa?

Maksamiseen on kehitteillä paljon uusia vaihtoehtoja.
Ostamisesta halutaan tehdä entistä vaivattomampaa.
Kun ostaminen ja palvelut siirtyvät mobiiliin, myös maksamisen on seurattava mukana, Päivi Heikkinen kertoo.
Tulossa on maksamisen automatisointi osaksi ostamista ja reaaliaikaisuus. Maksaminen katoaa kuluttajan
näköpiiristä, kun ostokset veloitetaan palveluapplikaatioon syötetyltä maksukortilta ilman erillistä vahvistusta.
Ostamisen vaivattomuutta lisää etäluettava sirukortti joko erillisenä tai älypuhelimeen liitettynä.
Koska asiakkaiden varat ovat pääasiassa pankkitileillä, internetkauppaa helpottamaan on syntynyt myös
välityspalveluita, jotka integroivat kaupan pankkien
verkkopankkisovelluksiin. Kuluttaja ei niitä välttämättä
edes huomaa, mutta ne helpottavat kaupan toimintaa.

TIINA RANKINEN

Mitä kuluttaja voi tehdä maksamisen turvallisuuden
takaamiseksi? Vanha periaate, ettei kannata käyttää pal-

veluita, joita ei ymmärrä, pitää edelleen paikkansa. Jos jokin 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 lukea – niiden näyttäminen on hyvä merkki palveluasenteesta ja ne antavat usein tuoretta tietoa palvelun sujuvuudesta.
Vuonna 2018 astuu voimaan toinen maksupalveludirektiivi (PSD2). Silloin asiakas voi valita maksupalvelunsa 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 pääoman suhteen. Euroopan pankkivalvoja on vastikään antanut tarkempia teknisiä ohjeita direktiivin soveltamisesta,
mutta käytännön ratkaisut ovat vasta suunnittelupöydillä,
kertoo Päivi Heikkinen.

Pysyvätkö lainsäädäntö ja valvonta perässä?

Maksaminen on pitkään ollut pankkien ja kansainvälisten maksukorttiyhtiöiden aluetta. Euroopassa on haluttu
avata toimintamahdollisuuksia myös uusille maksamisen kehittäjille. Finanssivalvonnalla on työkalut valvoa
maksupalveluita. Suomen Pankki seuraa kehitystä maksamisen tehokkuuden, luotettavuuden ja rahoitusvakauden näkökulmasta.
Tekniikan ja palveluiden nopea kehitys haastavat
niin lainsäädännön kuin viranomaisetkin. Eurooppalainen sääntely ei ulotu kaikkialle. Myös asiakkaiden on
hyvä arvioida kriittisesti palveluntarjoajien luotettavuutta, Heikkinen tähdentää.

Kuvassa
Päivi Heikkinen.
Ku v a: Pe t e r
M i cke l s s o n ,
S P: n v i e s t i n t äy k s i k kö .

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 talouslukutaidon opettamisen puolesta, unohtamatta palvelun
tarjoajan vastuuta, Heikkinen lisää.
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Kuvassa vasemmalta oikealle,
lakimies Katariina Kuusiluoma, varatuomari Mirja Kokko,
lakiasiantuntija
Virpi Mikkonen.

N A I S E T J A TA LO U S

M I R JA KO K KO & K ATA R I I N A KU U S I L U O M A

Milloin on oikea aika tehdä
elämämme tärkeät asiakirjat?

M

iksi meidän on niin vaikea elää NYT ajassa? Elämä alkaa SITKUN pääsemme koulusta, valmistumme ammattiin, menemme naimisiin, ostamme asunnon, saamme lainat maksettua, lapset on saatu turvallisesti omaan
pesään, jäämme eläkkeelle. Elämä valuu käsistä huomaamattamme ja yllättäen olemme isojen kysymysten äärellä ja mietimme, miksi emme ajoissa tehneet avioehtosopimusta, edunvalvontavaltakirjaa, hoitotahtoa tai testamenttia.

AV I O E H TO S O P I M U S
”Mitä sitä kaksi tyhjätaskua avioehtoa tekemään?”

J

uuri siksi! Kun omaisuutta ei vielä ole ja
tulevaisuus on täynnä toivoa ja sydän
tahtoo hyvää, aika avioehtosopimuksesta keskustelemiselle on otollinen. Kyse on
yhteisten pelisääntöjen luomisesta.
Sen sijaan, että oltaisiin avoimia ja avauduttaisiin toiselle myös raha-asioista, avioehtosopimuksesta keskusteleminen koetaan
epäluottamuksen osoitukseksi, itsensä toteuttavaksi ennustukseksi. Näin se ei ole.
Avioehdosta keskusteleminen on monissa
muissa maissa itsestään selvyys ja niin sen
tulisi olla meilläkin. Avioehtosopimuksen tekeminen ennen avioliiton solmimista on tapa
kunnioittaa puolisoa ja keino poistaa yksi
mahdollinen riidanaihe liitosta.
Avioliitto solmitaan rakkaudesta, mutta samalla se on sopimus, jonka äärelle on
pysähdyttävä jo ennen h-hetkeä. Yllättävän
moni ei tiedä, millaisia oikeudellisia vaikutuksia avioliitolla on. On pysähdyttävä ja
pohdittava:
»»Onko meillä ennen avioliiton solmimista
kertynyttä varallisuutta, johon toisella ei pitäisi olla avio-oikeutta?
»»Miten varallisuutemme tulee kertymään,
mitä tulemme omistamaan, joudummeko ottamaan velkaa?
»»Kumman työpanos tuo enemmän varoja –
ja onko sillä merkitystä?
»»Haluammeko, että avioliiton päättyessä kummallakin on yhtä paljon varallisuut-

ta, riippumatta siitä kummalla on ollut isommat tulot?
»»Olemmeko saamassa taloudellisesti merkittäviä lahjoja tai perintöjä, pitäisikö ainakin ne suojata toisen avio-oikeudelta?
»»Pitääkö yrittäjän omaisuutta suojata tai
yrittäjän puolisoa suojata yrittäjän veloilta?
»»Miten lasten syntyminen vaikuttaa vastauksiin – vai vaikuttaako?
»»Jos avioliittomme päättyy toisen puolison
kuolemaan, millainen avio-oikeuden tulisi olla?
K A N N AT TA A M U I S TA A , että avioehtosopimuksen voi tehdä myös avioliiton aikana aina avioeron vireille tuloon saakka.
Avioehtosopimuksen muuttaminenkin voi olla tarpeen jopa pelkkien veroseuraamusten
minimoimiseksi omaisuutta jaettaessa puolisoiden välillä.

EDUNVALVONTAVALTAKIR JA,
HOITOTAHTO, TESTAMENT TI
”Mutta enhän minä näitä
asiakirjoja vielä tarvitse!”

S

iinäpä se juju juuri onkin. Kun tarvitsemme edunvalvontavaltakirjaa,
hoitotahtoa ja testamenttia, on liian myöhäistä pohtia, kuinka haluamme
omaa elämäämme elää ja kuinka vahvasti haluamme määrätä omista asioistamme oman toimintakyvyn heikennyttyä
tai kuinka haluamme turvata testamentilla meille tärkeät ihmiset. Elämän ja kuoleman kysymysten äärellä ei ole aina
helppo olla, mutta rohkeutta ottaa asioista ja erilaisista vaihtoehdoista selvää
soisi olevan paljon enemmän. Väärät
käsitykset asioista pitävät sitkeästi pintansa. Yllättävän yleinen virheellinen käsitys on muun muassa se, että avioliitto
toisi automaattisen valtuutuksen hoitaa
puolison taloudellisia asioita.

Nyt on oikea hetki
N Y T O N O I K E A H E T K I pysähtyä ja tehdä nykytilan kartoitus, pohtia elämämme ja liittomme vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia, miettiä keinot selvitä eri tilanteissa. Kuten yritysmaailmassakin, näitä kartoituksia tulee tehdä
säännöllisin väliajoin, koska ympäristömme muuttuessa on muutettava kurssia ja päivitettävä asiakirjat. Mitkään sopimukset eivät ole kiveen kirjoitettuja, niiden tulee elää
meidän elämämme mukana.
K ir joit t a ja t t y öskent elev ä t P er hejur ist it Kokko & Kuusiluoma Oy :ssä.
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Tampereelta kotoisin olevan Leeni Ojaniemen
perustama No2Malaria -yritys on auttanut
vähävaraisia ghanalaisia suojautumaan
malarialta vuodesta 2015 alkaen. L E E N I O J A N I E M I

No2Malaria –
Naisten ja lasten asialla hyttysiä vastaan

L

änsi-Afrikkaa kolunnut ja malarian itse sairastanut Leeni tietää kuinka haavoittuvassa
asemassa ihmiset malaria-alueilla ovat. Hän
haluaa auttaa äitejä ja raskaana olevia naisia suojautumaan vaarallisilta malariaa kantavilta hyttysiltä. Siksi hän asettui Ghanaan ja perusti hankkeen, joka taistelee malariaa vastaan eettisen
muodin keinoin.
Paikallisesta helmitraditiosta innostuneena
Leeni alkoi suunnitella ja tuottaa kierrätyslasista
tehtyjä rannekoruja, joita vastaan hän jakaa elämää suojaavia hyttysverkkoja paikallisille perheille Ghanan maaseudulla. Hankkeen nimeksi tuli
kuvaavasti No2Malaria.

H E L M I Ä L A S I JÄT T E E S TÄ Kauniit helmet tehdään käsin lasijätteestä. Lasi sulatetaan ensin uunissa. Sen jälkeen helmet muotoillaan, maalataan
ja punotaan kauniiksi käsikoruiksi amulettien kera, jotka on kullattu ghanalaisella kullalla. Tulos
on paikallisia perinteitä kunnioittava mutta trendikäs ja kaunis käsikoru – tuote, joka on jotain
paljon enemmän kuin vain käsikoru.
No2Malarialla on monta missiota. Malarian
vastainen taistelu on ensimmäinen tehtävä. Paikallisten artesaanien työllistäminen sekä kierrätyksen tukeminen kulkevat vahvasti mukana. Se
ilo, joka korujen myötä omistajalle välittyy, on
vain kuorrutus päällä. No2Malaria –korujen tunnettuus on kasvussa. Koruja on esitelty jopa Britannian Vogue-lehdessä.
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Malariatietoisuuden levitys kansainvälisesti on
tärkeää, mutta toiminnan erityisfokus on paikallista.
- Koska raskaana olevat naiset ja lapset ovat haavoittuvimmassa asemassa malarian suhteen, on minulle tärkeää, että he tiedostavat vaaran ja ymmärtävät hyttysverkon alla nukkumisen tärkeyden, Leeni
selittää.
- No2Malaria haluaa kehittää lisää koruja, sillä
niitä myymällä voimme lahjoittaa lisää hyttysverkkoja tarvitseville. Työmme on tärkeää, mutta olemme vasta alkumetreillä ja haluamme kehittyä itse ja
yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, Leeni
kertoo.
- Otamme mieluusti vastaan yhteistyötarjouksia!
Leeni ilmoittaa ja sanoo olevansa tulevaisuuden suhteen positiivinen.

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.

TO I M I N N A N J O H TA J A N M I E T T E I TÄ

Tiedotusta, koulutusta, tukea ja verkottumista.

Missä mennään?

B

PW Finland keskittyi vuosina 2015 ja 2016
kotimaan toiminnan kehittämiseen monen
hiljaisen vuoden jälkeen. Nyt tiedämme,
että toimimalla saa aikaan tuloksia. Liitto on saanut nimekkäitä puhujia seminaareihinsa, osaavia
johtajia kirjoittamaan blogeja sekä aktiivisia toimijoita yhteistyöhankkeisiinsa. Olemme myös onnistuneet modernisoimaan liiton tiedotusta Facebookin, Twitterin ja LinkedInin kautta. Tänä vuonna
teemme liitolle uudet nettisivut aivan uudelle alustalle. Liiton uudistunut lehti on saanut paljon kiitosta. Vuoden naisemme Ritva-Liisa Pohjalainen
(2015) ja Nina ”Peppi” Pelkonen (2016) saivat paljon julkisuutta mediassa. Olemme näkyneet myös
Osaava Nainen –messuilla Turussa ja WOW-festivaaleilla Tampereella. Tiedotamme parhaillaan
aktiivisesti eBPW Finland –verkostostamme niillä
paikkakunnilla, joissa ei ole BPW-paikallisyhdistystä. Kiinnostusta näyttää olevan.
Myös BPW-paikallisyhdistyksiä on tuettu koulutuksen ja materiaalien avulla sekä jakamalla jäsenille 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-hankkeellemme ja 4000 euroa Helsingin kaupungilta työttömien aktivoimiseen. Te-toimistot ovat tukeneet
toimintaamme myöntämällä palkkatukea kahdelle työntekijällemme ja antamalla meille hyviä
harjoittelijoita. Näiden ihmisten työpanos on ollut äärimmäisen tärkeää liiton kehitystyössä.
M I TÄ TA R V I TA A N L I SÄ Ä ? Tarvitsemme lisää

jäseniä paikallisyhdistyksiin. Olemassa olevista jäsenistä on pidettävä hyvää huolta, mutta on
myös hankittava uusia jäseniä työelämästä, jotta
sääntöjen mukainen toiminta toteutuu.
Meidän on myös panostettava lisää siihen, että liiton ja yhdistysten toiminta kulkisi samaan

R I T VA K AT T E L U S

suuntaan. Suomessa tapahtuu merkittäviä muutoksia parin seuraavan vuoden aikana. Meidän
naisten on huolehdittava siitä, että naisten edut
tulevat huomioiduiksi maakunta- ja sote-uudistuksissa ja että naiset saavat riittävästi johtajanpaikkoja uusissa organisaatioissa. Tulevaisuus
tehdään nyt!
R O O M A , P I E TA R I , K A I R O J A TA L L I N N A

Viime vuosi oli 70-vuotisjuhlavuotemme. Tätä vuotta leimaa kansainvälisyys. Osa nuoristamme osallistuu huhtikuussa nuorten symposiumiin Roomassa, lähdemme joukolla
Pietariin juhlimaan BPW Club Nevan 20-vuotisjuhlia syyskuussa, lokakuussa on BPW Internationalin kongressi Kairossa ja marraskuussa
meidät on kutsuttu Tallinnaan BPW Estonian
25-vuotisjuhliin. Nyt on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa verkostoja ja konkreettista yhteistyötä ympäri maailmaa.
K I I TO S J A H Y VÄ S T I T Aloitin työni BPW-yhteisössä loppuvuodesta 2014 tekemällä liitolle
kehittämissuunnitelman. Vuodet ovat menneet
nopeasti, ja nyt onkin jo aika sanoa kiitos ja hyvästit, sillä lähden eläkkeelle syksyn alussa. Olen
saanut tehdä töitä hienojen naisten kanssa ja olla mukana edistämässä
tasa-arvoa. Työmme on kantanut hedelmää monella tavalla. Työtä on kuitenkin vielä
jäljellä ja mahdollisuuksia
toiminnan kehittämiseen
on paljon. Nuoret jäsenet
toivovat mentorointia ja
koulutusta. Tähän toiveeseen liiton kannattaa vastata riittävin resurssein, jotta
liittomme voi viettää myös
140-vuotisjuhliaan.
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BPW-PAIKALLISYHDISTYKSET TOIMIVAT
KU VAT J E N N A L E H TO N E N

PÄ Ä K AU P U N K I S E U D U L L A

E S P O O N Y H D I S T 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. Kulttuuririentoihimme kuuluvat teatterit, konsertit ja lukupiiri. Yhteiset tilaisuudet pääkaupunkiseudun 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 kevyempää 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 nuorelle espoolaisnaiselle. Varmasti myös kohotamme maljan 100-vuotiaalle Suomelle. Tule tilaisuuksiimme tai laita sähköpostia espoo.bpw@gmail.com.

H Y VÄ Ä B P W - H E N K E Ä H E L S I N G I S TÄ

85-vuotias yhdistyksemme toimii vireästi kannustaen jäseniään erilaisiin innostaviin aktiviteetteihin. Viime vuonna järjestimme teatteri- ja museokäyntejä, hyvinvointivierailuja, 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 kylään, tutustumme Löyly -uutuuteen Hernesaaressa! Kevään retki suuntautuu
Suomenlinnaan, mukavaa yhdessäoloa kuohuviinin ääressä. Lisäksi ohjelmassa on teatteria, museokäynti ja suomalaiseen vaatemallistoon tutustumista Vogliassa. 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. puheenjohtaja Suvi Kalela, suvi@ kalela.fi.
Helsingissä on henkeä, hyvää, pitkäikäistä BPW-henkeä!

VA N TA A N L I I K E - JA V I R K A N A I S E T RY - B P W VA N TA A

Yhdistyksemme viettää 40-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Toimintamme on
kaikkina vuosina jatkunut vireänä. Järjestämme joka kuukausi jäsenistöämme kiinnostavia tapahtumia: yritysvierailuja, taidenäyttely- ja museokäyntejä, luentoja ajankohtaisista aiheista, retkiä. Välillä kokkailemme yhdessä 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 yhteyttä puheenjohtaja Kukka Lehmusvirtaan, lehmusvirta@kolumbus.fi, tai
sihteeri Lahja Laitiseen, lahja.laitinen@kolumbus.fi. Tutustu toimintaamme
kotisivuillamme: www.bpwvantaa.fi. tai facebookissa: bpwvantaa.
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M U U A L L A S U O M E S SA

BPW HÄMEENLINNA

Hämeenlinna on kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä. Aulanko,
kansallinen kaupunkipuisto, muut upeat ulkoilumaastot ja runsaat vesistöt kutsuvat asukkaansa nauttimaan luonnonkauneudesta ja
rauhasta. Linna, teatterit, museot sekä lukuisat
muut käyntikohteet ruokkivat kulttuurinnälkäisiä ja seutu suorastaan sykkii tapahtumista.
Samalla tavalla sykkii pieni, mutta pippurinen yhdistyksemme. Järjestämme tutustumisia,
retkiä ja yhteisiä tapaamisia jäsenillemme
yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa. Aktiiviset naiset, nuoret ja varttuneemmat olette
tervetulleita joukkoomme!
Teitä tervehtien
Hämeenlinnan liike- ja virkanaiset ry
N A I S E N E R G I A A I I T I S TÄ

Vuosi 2017 on yhdistyksemme, BPW Iitti, juhlavuosi – täytämme 65 vuotta 4.11.2017. Siispä juhlimme niin yhdistystämme kuin 100-vuotista Suomea tulevana syksynä asiankuuluvin
menoin.
Kuntavaaleja aiomme vauhdittaa maaliskuun vaali-illalla. Torikahvilamme toiminnalla turvaamme talouttamme ja elokuussa
olemme mukana tuulettamassa kansallispukuja 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 koulutustapahtumilla luomme virkistäviä hetkiä
arkeemme. Tervetuloa aktiiviseen joukkoomme. Yhteydenottoja odotellen
puheenjohtaja annikki.ruokonen@gmail.
com.

B P W -Y H D I S T YS S I V U

R AU TA I S E N K A R K K I L A N R AU TA I S E T B P W - N A I S E T
BPW Karkkila on pienen kaupungin suu-

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

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 BPWarvoja edistävä. Jäseniä meillä on yli viisikymmentä.
Vuosikellomme on runsas ja täynnä monipuolista hauskaa ja hyödyllistä toimintaa.
Vuoden 2017 ohjelmassamme on useita tapaamisia vaikuttajanaisten kanssa. Suunnitteilla on muun muassa retki Etelä-Suomen 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 toiminnastamme keneltä tahansa jäsenistös-

Liity Kotkan supernaisiin – juhlitaan yhdessä nuorekasta 70-vuotiasta!
Kotkan liike- ja virkanaisten yhdistys
tarjoaa mahdollisuuden vahvojen naisten paikalliseen verkostoon, jonka kautta voi vaikuttaa, saada vertaistukea ja pitää hauskaa. Yhdistyksemme täyttää tänä
vuonna 70 vuotta, minkä kunniaksi juhlimme naiseuden koko elinkaarta. Päätapahtumamme on naisten bisnesedustamiseen
ja hyvään oloon liittyvä tapahtuma lokakuussa. Lisäksi teemme yritysvierailuja, kudomme 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-

B P W KOT K A

sellämme on vahvat juuret kotkalaisnaisten joukossa. Supernaisiimme kuuluu eriikäisiä naisia useilta eri aloilta. Kutsumme
kaikki seudun vahvat naiset tervetulleeksi
mukaan toimintaamme! Lisätietoja jäsenyydestä antaa puheenjohtajamme Kirsi Tuomala: 040 585 0195, kirsi.tuomala@
bauermedia.fi.
B P W KO U V O L A

Kouvolan yhdistys toimii koko Pohjois-Kymenlaakson alueella. Teemme tutustumisvierailuja yrityksiin, oppilaitoksiin ja toimipaikkoihin. Samalla pyrimme aktivoimaan
naisia liittymään yhdistykseemme. Panostamme jäsenhankintaan ja toivomme saavamme mukaan erityisesti nuoria jäseniä.
Olemme jo 15 vuoden ajan valinneet
Vuoden kouvolalaisen Naisen. Jaamme
myös vuosittain stipendin opinnoissaan
menestyneelle naisopiskelijalle.
Suomen 100-vuotis juhlavuonna järjestämme kaksi naisverkostojen yhteis-
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tä tapahtumaa. Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3 nostamme esiin kuntavaalit,
maakuntauudistuksen ja naisjärjestöjen
verkostoitumisen. Syksyllä järjestämme kaikille avoimen Suomi 100 –tilaisuuden.
Naisjärjestöjen yhteisten tapahtumien
kautta myös meillä Kouvolan liike- ja virkanaisilla on mahdollisuus tuoda omaa
järjestöämme aktiivisesti esille.
Tervetuloa vaikuttamaan! Yhteydenottoihin vastaa puheenjohtaja birgit.koskela@
kouvola.fi.
KU O P I O N Y H D I S T YS K ATS O O
T U L E VA I S U U T E E N
Kuopion BPW:lle vuosi 2017 on jo 69.

toimintavuosi. Yhdistys on perustettu
11.2.1948. Verkostoomme kuuluu parikymmentä naista monilta eri aloilta.
Toiminnassamme painottuvat jäsenistön verkostoituminen, vierailut, hyvinvointi sekä tietenkin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Kuopion BPW on
osaltaan kannustanut yrityksiä ja kuntia
tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia Kuopion alueella. Tulostakin
on syntynyt.
Vuonna 2017 osallistumme myös liiton
teemoihin aikaisempaa aktiivisemmin. Jä-
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senistön ryhmäytymistä edistämme mukavilla retkillä. Viime syksynä teimme muun
muassa jäsenistön retken Valamon luostariin.
Tule mukaan toimintaamme! Et varmasti kadu! Pääset mukaan aktiiviseen toimintaan ja opit samalla uusia taitoja. Saat
yhteyden yhdistykseemme kirjoittamalla
sähköpostia: uma.alanne@gmail.com.
B P W L A P P E E N R A N TA

BPW Lappeenranta on yksi liittomme vanhimmista jäsenyhdistyksistä. Se perustettiin
jo 1946. Toimimme Lappeenrannassa, Kauniin Veeran maisemissa Saimaan rannalla.
Siksi valitsemme joka 2. vuosi paikallisen
vaikuttajanaisen Vuoden Veeraksi.
Järjestämme mielenkiintoisia yritys- ja
toimipaikkavierailuja sekä yhteisisiä tilaisuuksia muiden naisjärjestöjen kanssa niin
koti- kuin ulkomaillakin. Ensi syksynä lähdemme Pietariin sisarjärjestömme 20-vuotisjuhliin ja suunnitteilla on myös jo perinteeksi 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 tuttavuuksia ja kontakteja sekä kanavia
työelämään ja harrastuksiin. Toiminnan
kautta löydät myös uusia ystäviä.
7 0 V U OT TA N A I S E N E R G I A A
M I K K E L I S TÄ !

Toiminnassa on mukana reilut 80 aktiivista naista. Juhlavuoden toiminta on samankaltaista, hyväksi havaittua, kuin
aikaisempinakin vuosina. Meillä on joka kuukausi, kesäkuukaudet pois lukien,
kuukausitapaaminen. Olemme pyrkineet
siihen, että kaikille olisi jotain mielenkiintoista. Kuukausitapaamisten lisäksi meillä
on klubi-iltoja teemalla ”Naisia työssä”.
Olemme vuosien varrella tavanneet melkoisen joukon eri ammattialojen edustajia ja vierailleet mielenkiintoisilla työpaikoilla. Yhdessä muiden mikkeliläisten
naisjärjestöjen kanssa olemme jo yhdeksättä kertaa järjestämässä ”Iloisesti Yhdessä” -tapahtumaa. Juhlimme seitsemänkymppisiä syksyllä 18.-19.11. Samalla
Mikkelissä pidetään BPW Finland ry:n
syyskokous. Olette lämpimästi tervetulleita Mikkeliin ja mukaan toimintaamme.

B P W -Y H D I S T YS S I V U

Meidät tavoittaa puheenjohtajamme Katri
Reposen sähköpostiosoitteesta katrireponen@gmail.com
P O H J O I S I N Y H D I S T YS
O U L U S SA
BPW Oulu, Oulun seudun liike- ja virka-

naiset ry on pieni ja pirteä Oulun seudulla toimiva yhdistys.
Toimintamme painottuu yritysvierailuihin, tuote-esittelyihin, taloutta käsitteleviin
aihealueisiin, osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja pidämme hauskaa yhdessä.
Tule mukaan toimintaamme! Jäsenemme ovat eri toimialoilta, joten yhdessä tehden naisenergia kasvaa, opimme
uusia asioita ja voimaannumme. Lisätietoja puheenjohtajalta, sähköposti:
aa.kauppi@dnainternet.net.

B P W SAVO N L I N N A

Oopperan, teatterin ja matkailun Savonlinnassa, Olavinlinnan kupeessa, on yhdistyksemme varttunut aikuisen naisen 70
vuoden upeaan ikään yhdessä 100-vuotiaan itsenäisen Suomen kanssa.
Toimiminen yhdessä ja auttaminen on
meille tärkeää. Jaamme vuosittain stipendin hyvin menestyneelle naisopiskelijalle. Luotamme rakentavaan ja kehittävään
keskusteluun. Yhdistyksemme onkin kysytty kumppani alueemme naisjärjestöjen keskuudessa. Järjestämme yhteistyönä
muun muassa Kansainvälisen naistenpäivän, jossa julkistamme yhdistyksemme
valitseman Vuoden Rosinan.
Toiminnallisina ja menevinä haemme lisäosaamista liukkaankelin ajoharjoittelusta ja autonhuoltamisesta. Samalla tunnettuutemme lisääntyy. Tutustumme Pietariin
yhdistyksemme oman jäsenen opastamana. Hyödynnämme siis toistemme osaamista ja järjestämme erilaisia esittelyitä,
muotinäytöksiä ja koulutuksia.
Olette lämpimästi tervetulleita 16.9. yhdistyksemme 70-vuotisjuhlaan Savonlinnaan. Tule ja tutustu meihin. Meillä on sydän paikallaan!

B P W TA M P E R E

Tampereen liike- ja virkanaiset on yksi
vanhimmista liike- ja virkanaisten jäsenyhdistyksistä Suomessa. Yhdistyksemme
täytti viime vuonna 70 vuotta. Juhlaseminaarimme Naiset ja menestys keräsi lähes
sata kuulijaa.
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja
kansainvälisyyttä. Yhdistys luo mahdollisuuden tutustua ja solmia ystävyyssuhteita
eri aloilla toimivien naisten kesken. Yhdistys luo yhteyksiä muihin sellaisiin järjestöihin, jotka edistävät naisten mahdollisuuksia toimia tasavertaisesti kaikilla elämän
aloilla.
Keväällä järjestämme naisjohtajatapaamisen Speed Dating ja maaliskuussa
olemme mukana WOW Women of the
World –festivaali tapahtumassa.
Tule mukaan toimintaamme! Saat yhteyden puheenjohtajaan lähettämällä hänelle sähköpostia liisa.flinck@gmail.com.

MERELLINEN TUULAHDUS
VA A SA S TA
BPW Vaasa kokoontuu kuukausittain

hauskan yhdessäolon puitteissa. Tutustumme muun muassa alueen uusiin toimijoihin ja toimintaan. Kansallinen liittomme, BPW Finland, on luonut monta
kiinnostavaa teemaa, joita on mahdollista
toteuttaa.
Vaasan yhdistys toimii mielellään myös
kaksikielisenä, sillä suomenruotsalaiset
vahvat naiset ovat tärkeässä osassa Vaasassa.
Tule mukaan pieneen ryhmäämme,
jonka toivomme kasvavan. Pääset kehittämään toimintaa naisille kiinnostavaan
suuntaan. Ota yhteys puheenjohtajaan
vaikkapa sähköpostilla: jaana.nyqvist@
pp1.inet.fi.

R U OTS I S SA ,
TUKHOLMAN SEUDULLA
B P W T U R KU – Å B O RY

Yhdistyksemme tavoitteena on luoda Turun ja lähiseudun naisille mahdollisuus
verkostoitua, myös kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tänä vuonna vietämme yhdistyksemme 70. toimintavuotta yhdistettynä Suomi
100-vuotisjuhlaan. Kuukausikokouksissa
kuulemme muun muassa naisten omakohtaisia tarinoita urapoluista. Järjestämme myös kaksi kaikille avointa tilaisuutta. Tammikuun tilaisuuden aiheena on
SOTE-uudistus ja maaliskuussa naiskuntavaaliehdokkaiden paneelikeskustelussa
päivähoito-oikeus ja sen vaikutus nuorten naisten työmahdollisuuksiin. Teemme
myös retkiä ja yritysvierailuja. Toteutamme yhteistyössä paikallisten naisjärjestöjen kanssa maaliskuussa perinteisen
Naistenpäivän seminaarin, johon saamme tällä kertaa puhujaksi Elisabeth Rehnin. Jaamme vuosittain myös stipendin
ansioituneelle valmistuvalle naisopiskelijalle.
Tule tekemään, näkemään ja kokemaan ihania asioita yhdessä!
Ota yhteys puheenjohtajaamme, Seija
Tuokko, seija.tuokko(at)pp.inet.fi.

R U S U V I L I N A - T E I T T E N R A I VA A J AT JA S I LTO J E N R A K E N TA JAT

Rusuvilina, ruotsinsuomalaiset liike- ja virkanaiset, on toiminut 20 vuotta jäsenistömme tarpeet ja toiveet johtotähtenään.
Verkostoituminen on meille erityisen tärkeää, sillä suurin osa jäsenistöstämme on
ensimmäisen polven maahanmuuttajia.
Toimintamme seuraa BPW Finlandin
sääntöjä ja linjauksia. Järjestämme tilaisuuksia oppiaksemme uutta, saadaksemme iloa ja inspiraatiota sekä tietoa
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Teemme yhteistyötä BPW
Stockholmin ja Tukholmassa toimivien
muiden ruotsinsuomalaisten naisjärjestöjen kanssa.
Suomen kielen ylläpitäminen on Rusuvilinalle tärkeä yhdysside. Tunnetuin tavaramerkkimme on Rusuvilinan vuosittain
nimeämä Ruotsinsuomalainen vuoden
nainen.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Ritva Forss,
Ritva.Forss@tallinksilja.com.
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Kuinka paljon on tarpeeksi?

T

änä vuonna itsenäinen Suomemme viettää satavuotisjuhliaan. Moni nuori suomalainen mieltää kuluttamisen osana
identiteettiään. Aikoinaan velkaantuminen olisi
koettu häpeällisenä asiana. Luottohäiriömerkintöjen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tähän tulisi puuttua jo varhain, sillä riskiryhmiä
ovat juuri nuoret aikuiset, pienituloisten ja työttömien lisäksi.
Nykyään lapset kohtaavat jatkuvasti heihin
kohdistuvaa mainontaa ja markkinointia. Jos
olisin itse äiti, lapseni joutuisi varmaan kolmevuotiaasta 50-vuotiaaksi asti kuulemaan ojennustani omista talousasioista huolehtimisesta.
Mietin jo, minkälaisen monologin aiheesta pitäisin. Minut tuntien itse kerronnassa menisi huomattavasti enemmän aikaa kuin toinen osapuoli
jaksaisi kuunnella, joten koen hyödyllisemmäksi
kirjoittaa asiasta.

S U U N N I T T E L E R A H A N K ÄY T TÖ S I Tee itsellesi budjetti, jos et ole sitä jo tehnyt tai päivittänyt ajan tasalle. Kannattaa laittaa konkreettisesti
ylös, mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Säästä ja opettele odottamaan hyviä asioita tapahtuviksi hetken mielijohteesta toimimisen sijaan.
Muista lähdekritiikki ja ajattele itsenäisesti.
Ota selvää, mitä eroa on erilaisilla lainoilla ja koroilla, ja miten ne toimivat. Rahoitusmarkkinat
monimutkaistuvat ja tuotevalikoimat laajentuvat
koko ajan.
K E S K I T Y T E K E M Ä Ä N S I TÄ , M I S TÄ P I D ÄT

Mieti, haluatko oravanpyörän vai oman elämäsi palvelijaksi? Työssä pitäisi voida toteuttaa itseään ja töissä käymisen tulisi pitää taloutesi
kunnossa. Parhaimmillaan työssä tulisi kokea
onnistumisen iloa ja oppimisen tunnetta, mikä
on hyvin tärkeää jaksamisesi kannalta. Opettele tunnistamaan, mistä pidät eniten. Millaisten
asioiden olisi hyvä toteutua työssäsi, jotta se olisi
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juuri sinulle mielekästä?
Jos haluat muuttaa omaa työtäsi,
voit vaihtaa työpaikkaa, yrittää
muuttaa rooliasi
työssäsi tai voit kehittää osaamistasi
ja asennettasi. Jokaisen työssä tulee
tympäiseviä hetkiä,
eikä tyhjän päälle heittäytyminen ole taloudellisesti kannattavaa.
Miten tehokkaasti kerryttäisit eläkettäsi työttömänä?
E N N A KO I J A P R I O R I S O I Suunnittele viikkoohjelmasi etukäteen. Hoida tärkeät asiat hyvin ja
vähemmän tärkeät riittävän hyvin. Hyväksy oma
inhimillisyytesi ja opettele kysymään apua tarvittaessa. Keskity kunnolla meneillään olevaan työasiaan, jotta et mieti sitä vapaalla. Ole läsnä kotona, jotta voit keskittyä töissä työasioihin. Merkitse
kalenteriisi palautumiseen tarkoitetut rennot hetket yksin sekä läheistesi kanssa, jotta jaksat työssäsi. Sinun täytyy voida hyvin jaksaaksesi tehdä
rahaa.
M I T E N PA R A N N AT E L Ä M Ä S I L A AT U A I L M A N R A H A A ? 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 edullisempaa kuin sairauksien hoito. Kuuntele itseäsi ja
mieti, mitä todella tarvitset. Muista, että jollakulla on aina asiat paremmin, joten opettele olemaan
tyytyväinen niihin asioihin, jotka sinulla on hyvin. S U SA N N A H E I K K I N E N

B P W -Y H D I S T YS S I V U

ANNI RIIHELÄINEN

NUORET JÄSENET ESIT TÄY TYVÄT
Diana Ponkkala, kuka olet ja mitä teet? Olen rakennusinsinööri, äiti,

Jos saisit muuttaa yhden asian maailmassa, mitä tekisit? Haluaisin, että

puoliso, ystävä ja nainen. Rakennusalan parissa olen toiminut yli 11 vuotta.
Tällä hetkellä toimin Ramboll Finland
Oy:ssä korjausrakennesuunnittelun
osastopäällikkönä ja Espoon kaupungin rakennuslautakunnan varajäsenenä. Olen myös kevään kuntavaaleissa ehdokkaana. Minulle tärkeitä
asioita on rakentaminen, lasten ja
nuorten hyvinvointi sekä ympäristöasiat. Luonto on minulle rakas.

yksikään lapsi ei kokisi nälkää tai väkivaltaa.
Mitä BPW edustaa sinulle?

Naisten yhteisvoimaa ja energiaa.
Miten neuvoisit lukijoita edistämään
tasa-arvoa työelämässä? Kehu nai-

nen päivässä. Tue ja auta toisia. Kannusta miehiä pitämään vanhempainvapaata
ja isyyslomat. Ole esimerkkinä muille.

Mikä sinua inspiroi? Olen saanut
kohdata monia upeita ihmisiä. Kiitoslistani on niin pitkä, että se ei millään mahdu tähän.

Lea Silto, kuka olet ja mitä teet?

Olen maantieteilijä ja malminetsintään erikoistunut geologi. Harrastan
jousiammuntaa ja vesijumppaa. Kirjat
ovat minulle yhtä tärkeitä kuin hengittäminen ja syöminen. Luen vapaallani 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 minulle paljon neuvoja ja rohkaisua tulevaisuuteen, 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 haluamaansa ammatti- ja korkeakou-

lutukseen. Aivan liian usein käy niin,
että tyttö tai nuori nainen ei pysty jatkamaan koulua perusopetuksen jälkeen
taloudellisista tai muista syistä. Tämä
on huutava ongelma varsinkin kehitysmaissa.
Mitä BPW edustaa sinulle? Paikkaa,
jossa minun ei tarvitse tehdä kompromisseja. Voin täysin keskittyä naisten
aseman parantamiseen.
Miten neuvoisit lukijoita edistämään 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. Solidaarisuutta myös toivon, miehet kohtelevat naisia samoin kuin naiset kohtelevat toisiaan.
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Vuoden
nainen
hyppää
pää edellä
kaivoon
TIINA RANKINEN
KU VA J E R E L AU H A
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Vuoden nainen -valinnallaan BPW Finland haluaa tuoda esiin naisten osaamista sekä rohkaista tyttöjä ja naisia käyttämään kykyjään. Tänä vuonna
Vuoden naiseksi valittiin teatterin- ja musiikintekijä Katriina Honkanen.

E

nsiksi kysyn Katriina Honkaselta, miten hän läksi teatterialalle.
- Olen teatteriperheen lapsi. 4-vuotiaana olin ensimmäisen kerran teatterin lavalla ja ilmoitin, että minusta
tulee näyttelijä. Vielä kansakoulussa olin hyvin ujo. Olisin halunnut
esiintyä, mutta en päässyt lavalle kovinkaan usein. Sitten sain olla lausumassa runoa ryhmässä. Jännitin niin
paljon, että esityksen jälkeen huomasin seisseeni pää vinossa koko ajan.
Kyllä hävetti.
- Oppikoulussa olin ahkera esiintyjä äidinkielen tunneilla ja sain ohjata näytelmiä koulun joulujuhliin.
Aikuisena valinta tuntui liian itsestään 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 dramaattista. Myöhemmin kuvioihin
tulivat ”oikeat” laulut ja pääsin tekemään levyjä, joita on jo yhdeksän.
Miten tasa-arvo toteutuu teatterimaailmassa?
- Teatterialalla pätee sama kuin muillakin aloilla: keskimäärin naisten palkat ovat huonompia. Myös johtajina
on naisia isoissa teattereissa huomattavasti vähemmän, pienissä ja keski-

suurissa jo kohtalaisen paljon.
- Rooleja on enemmän miehille.
Vanhetessaan naisnäyttelijän työmahdollisuudet heikkenevät. TV-sarjat ja
elokuvat kertovat nuorten ongelmista
ja vanhemmille naisille on tarjolla lähinnä 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 teatterissa on ollut nainen johtajana 50-luvun
lopulla. En tiedä, vaikuttiko valintaani
sukupuoli. Itse en sitä miettinyt, ilmeisesti ei myöskään teatterin hallitus.
- Minut on otettu hyvin vastaan.
Kadulla ihmiset toivottivat tervetulleeksi. Nykyisin tullaan juttelemaan
teatterin ohjelmistosta ja siitä, että
teatteri koetaan nyt enemmän osaksi
kaupunkia.
Millainen johtaja olet?
- Pyrin olemaan avoin ja rohkea. Maailma muuttuu. Teatterikaan ei voi jäädä omaan erilliseen todellisuuteensa.
Jokainen johtotehtävässä ollut tietää,
että jotkin asiat onnistuvat, jotkin vievät aikaa ja jotkin kannattaa unohtaa.
Kukaan ei voi miellyttää kaikkia, mutta toivon kuitenkin nauttivani ihmisten luottamusta.
Käynnistit Wings to Fly -projektin,
jossa toimit vuosina 2015–2016. Mistä
oli kysymys?
- Näin 2014 Meeri Koutaniemen reportaasin kahdesta kenialaisesta tytöstä ja heidän silpomisestaan. Se oli pysäyttävä hetki. Toinen tytöistä katsoi

suoraan kameraan. Se katse jäi polttelemaan. Tuli ensin suru ja kauhu,
sitten suuttumus. Samaan aikaan Intiassa tapahtui useita raakoja väkivallantekoja, joiden kohteina olivat naiset ja jopa aivan pienet tytöt.
- Otin yhteyttä Plan Suomeen ja
siellä innostuttiin ideastani: projekti,
jossa eri alojen taiteilijat ympäri Suomea kertovat töillään naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja keräävät varoja kehitysmaiden tyttöjen
koulutukseen ja suojeluun. Rahaa kertyi 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 kuljettaa myös intohimo. Kun sitoudun johonkin, sitoudun siihen täysin. Olin
freelancer 28 vuotta ja opin tekemään
hyvin monenlaisia asioita. Olen kiitollinen siitä ajasta enkä pelkää heittäytyä taas vapaaseen pudotukseen.
Mitä Vuoden nainen -tunnustus sinulle merkitsee?
- Se merkitsee todella paljon. En ole
urani aikana saanut montakaan huomionosoitusta. Työ itsessään on ollut
se palkinto. Työhön ja elämään yleensä on liittynyt valtavia ponnisteluja,
pettymyksiä, onnistumista ja epäonnistumista. Joskus myös kokemuksia, jotka ovat todella kasvattaneet ja
tehneet nöyräksi. Iloa tästä tunnustuksesta lisäsi vaikuttava lista upeista naisista, jotka ovat saaneet tämän
tunnustuksen aiemmin.
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TIETO I S KU
KEITÄ OLEMME?

MISTÄ SAAT LISÄTIETOA?

BPW Finland on vuonna 1946 perustettu kansallinen liitto, joka koostuu
paikallisyhdistyksistä ja niiden henkilöjäsenistä.

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 tiedotuskanavien ja kokousten kautta

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 maanosassa ja sadassa maassa.
Nuorilla on oma kansainvälinen
Young BPW -verkosto.

MITÄ TEEMME?
BPW Finland edistää naisten asemaa ja
tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Saat lisätietoa kansainvälisestä
toiminnasta
Euroopan aluetoimiston nettisivuilta
www.bpw-europe.org
Kansainvälisen liiton nettisivuilta
www.bpw-international.org
Nuorisoverkoston toiminnasta nettisivuilta youngbpw-international.org ja
www.facebook.com/YoungBpwFinland.

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

Liity jäseneksi: www.bpw-finland.fi
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Lähdemme yhdessä Pietariin juhlimaan BPW Club
Nevan 20-vuotissyntymäpäiviä 22.–24.9.2017.
Matka on avec eli voit ottaa kaverin mukaasi.

Pietarin matka – Neva klubin
20. vuosipäivä 22.–24.9.2017
M A J O I T T U M I N E N Hotelli Oktjabrskaja
M AT K A N H I N TA 244 €/henkilö. Yhden hengen
huoneen lisämaksu on 75 €.

H I N TA A N 24 4 €/ H LÖ S I SÄ LT Y Y

»»Majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa
»»Aamiaiset
»»Junamatkat Allegrolla Vainikkala -Pietari -Vainikkala 2. luokassa
»»Opastettu kiertoajelu Pietarin asemalta hotelli Oktjabrskajaan
»»Rekisteröintimaksu
»»Paluumatkalla bussikuljetus hotelli-rautatieasema
V I I S U M I N H A N K I N TA

Ryhmäviisumin hinta on 79 €/henkilö.
Ryhmäviisumia ei tarvitse, jos on jo oma voimassa oleva viisumi
M U U O H J E L M A Pietarissa lisämaksusta.
Junamatkaan tulee lisämaksu, mikäli tulee junaan ennen Vainikkalaa.
HELSINKI  040 5070 101
MÄNTSÄLÄ  050 4000 968
Liisankatu 6, 00170 Helsinki Keskuskatu 7, 04600 Mäntsälä
www. perhejuristit.fi

toimisto@perhejuristit.fi

VA PA I TA PA I K KO JA V O I T I E D U S T E L L A

marjut.ropo-lyytikainen@gmail.com tai puh. 050 372 3190
Paikkoja on rajoitetusti.

25

Ritva Kattelus & Tom Jokinen

Uraopas
Työelämän lyhyt oppimäärä
Tutkinto taskussa mutta työpaikka vielä kiven alla? Työnhaku
Ritva Kattelus & Tom Jokinen
voi aiheuttaa harmaita hiuksia varsinkin uraansa aloitteleville.
Avuksi rientää Uraopas, joka tarjoaa pikakurssin nykypäivän työmarkkinoille ja käytännön neuvoja työnhakuun.
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& Tom Jokinen · Uraopas. Ritva
· isbn
34toimii
T978-952-495-421-1
I L AU S LO M A K E ·–Suositushinta
L E I K K A A I RT
I€JA L A I TA P O S T I I N

Tilaa kir ja
ja
aa kirtarjoushintaan
Tilaa kir ja
Til€
30€ tarjoushintaan
30€ tarjoushintaan

30

Professional
Women
Finland
-järjestön 2017
Työelämän
lyhyt
oppimäärä
· Gaudeamus
Työelämän lyhyt oppimäärä · Gaudeamus 2017
toiminnanjohtajana
päätoimittajana
978-952-495-421-1ja· lehden
Suositushinta
34 €
· isbn 978-952-495-421-1 · Suositushinta 34 €· isbn
sekä mentorina Suomen Mentorit ry:ssä.

Kyllä! Tilaan teoksen tarjoushintaan.
Gaudeamus
• Kirjatilaus
Uraopas................kpl
Gaudeamus • Kirjatilaus
Gaudeamus
• Kirjatilaus

30€

Tom Jokinen, VTM, on perehtynyt uraa ja rekrytointia käsitteleviin kysymyksiin henkilöstöTarjous 30tarjoushintaan.
€ (norm. päällikkönä
à 34 €), ei toimituskuluja,
lasku.
Åbo Akademissamaksutapa
ja Kauniaisten
❏ Kyllä! Tilaan teoksen
❏kaupungissa
Kyllä!
Tilaan
teoksen
tarjoushintaan.
❏ Kyllä! TilaanTilaan
teoksen
tarjoushintaan. 2 kertaa
sekä
henkilöstöjohtajana
Gaudeamuksen
vuodessa
ilmestyvän
uutuusluettelon.
norm. 34 €
Uraopas
____________kplPorvoonUraopas
kaupungissa.
Tällä hetkellä hän
____________kpl
Uraopas
____________kpl
Tilaan
Gaudeamuksen
sähköisen
uutiskirjeen
Tarjous
30 € à(norm.
34 €),
ei toimituskuluja,
maksutapa
lasku.
toimii
Suomen
Mentorit
ry:ssä
Tarjous
30 € (norm.
à 34mentorina.
€), ei toimituskuluja,
maksutapa lasku.
Tarjous
30 € (norm.
34 €), eiàtoimituskuluja,
maksutapa
lasku.
Tilaan Gaudeamuksen
vuodessa ilmestyvän uutuusluettelon.
❏ Tilaan
Gaudeamuksen
2 kertaa vuodessa
uutuusluettelon.
❏ Tilaan
Gaudeamuksen
2 kertaa❏ilmestyvän
vuodessa
ilmestyvän2 kertaa
uutuusluettelon.
Sähköpostiosoite
tai puhelinnumero:
..........................................................................
❏ Tilaan
Gaudeamuksen sähköisen uutiskirjeen
❏ Tilaan
Gaudeamuksen
sähköisen
uutiskirjeen
❏ Tilaan
Gaudeamuksen
sähköisen
uutiskirjeen
Ritva Kattelus & Tom Jokinen · Uraopas.
Nimi, katuosoite, postinumeroTyöelämän
ja postitoimipaikka:
lyhyt oppimäärä · Gaudeamus 2017
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero: ______________________________________
Sähköpostiosoite tai puhelinnumero: ______________________________________
· isbn______________________________________
978-952-495-421-1 · Suositushinta 34 €
tai
puhelinnumero:
Voit tehdä
tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi)
VoitSähköpostiosoite
tehdä tilauksesi myös
sähköpostitse
(tilaukset@gaudeamus.fi)
........................................................................................................................................
Voit tehdä
tilauksesi
myös
sähköpostitse
(tilaukset@gaudeamus.fi)
tai puhelimitse
(p. 050 5401 299 / Gaudeamus).
tai puhelimitse
(p.
050 5401 299
/ Gaudeamus).
sähköpostitilaukseesi kampanjatunnus BPW
Merkitse
sähköpostitilaukseesi
kampanjatunnus
BPW
tai puhelimitse
(p. 050 5401
299 /Merkitse
Gaudeamus).

Tilaa kir ja
tarjoushintaan
ja ilman toimituskuluja

Gaudeamus
Gaudeamus
Gaudeamus
5007845
5007845
........................................................................................................................................
Gaudeamus
•
Kirjatilaus
5007845
Merkitse sähköpostitilaukseesi kampanjatunnus BPW
00003
00003
Nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka:
Nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka:
Päiväys ja allekirjoitus: ..................................................................................................
❏ Kyllä! Tilaan teoksen tarjoushintaan.
00003
Vastauslähetys
Vastauslähetys
Nimi, katuosoite, postinumero ja_________________________________________________________________________
postitoimipaikka:
Uraopas ____________kpl
_________________________________________________________________________

Vastauslähetys

Tarjous 30 € (norm. à 34 €), ei toimituskuluja, maksutapa lasku.
Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi)
tai puhelimitse
❏ Tilaan Gaudeamuksen 2 kertaa vuodessa ilmestyvän uutuusluettelon.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(p. 050 5401 299 / Gaudeamus).❏Merkitse
sähköpostitilaukseesi
kampanjatunnus
Tilaan
Gaudeamuksen sähköisen uutiskirjeen BPW
Päiväys
ja allekirjoitus:
Päiväys ja allekirjoitus:

_________________________________________________________________________
– leikkaa
ja laita postiin______________________________________
• Sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi
Tilauslomake
– leikkaa irti ja laita postiin •Tilauslomake
Sähköpostitse:
tilaukset@gaudeamus.fi
Sähköpostiosoite
tai irti
puhelinnumero:
Päiväys ja allekirjoitus:
Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi)
tai puhelimitse (p. 050 5401 299 / Gaudeamus).
Tilauslomake – leikkaa irti ja laita postiin
Sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi
Merkitse •sähköpostitilaukseesi
kampanjatunnus BPW

Gaudeamus
5007845

