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2 BPW Finland 

TEKNOLOGIAN  KEHIT YS  on megatrendi. Se muuttaa kaiken. Se vaikuttaa talou-
teen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ihmisen kehittymiseen. Yhteiskunnan pitää uu-
distua ja kehittyä. Ikääntyvä väestö aiheuttaa suuria haasteita. Työelämässä ja toimeen-
tulossa tapahtuu muutoksia, kehitys johtaa eriarvoistumiseen. Teknologian kehitys 
tarjoaa myös hienoja mahdollisuuksia hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin. 

Toinen megatrendi on kestävyyskriisi, jolla tarkoitetaan talouskasvun ja luon-
nonvarojen irtikytkentää.  Pitää löytää uusia tapoja nähdä planeetta, talous ja hy-
vinvointi.

Globalisaatio on kolmas megatrendi. Siihen sisältyy paljon jännitteitä ja ennusta-
mattomia käänteitä kuten terrorismi, Venäjän tapahtumat, öljyn hinta, Yhdysvaltain 
presidentinvaalit ja ilmastonmuutos.

NÄMÄ MUUTOKSET  aiheuttavat haasteita työelämään. Työ liikkuu globalisaation myötä, etätyön mahdolli-
suudet lisääntyvät, epätyypilliset työsuhteet ja keikkatyö moninkertaistuvat ja muutosvauhti on kova. Vuoteen 
2020 mennessä on jo noin puolet työvoimasta Y-sukupolvea, milleniaaleja. He haluavat itselleen mielekkään 
työn, eivät työtä välttämättömän pakon takia.  

Mitä nämä muutokset tarkoittavat yhdistystoiminnalle?  Muutoksen vauhti ja tietynlainen kärsimättömyys 
heijastuvat vapaa-aikaan. Omat tavoitteet ovat selkeät ja etsitään itselle sopivaa järjestöä. Puhutaan yhdistys-
surffaajista. Suomi on yhdistystoiminnan maa, rekisteröityjä yhdistyksiä on liki 150.000 ja naisyhdistyksiäkin 
lähes sata. Monet yhdistykset ovat tällä hetkellä samassa tilanteessa. Jäsenistö ikääntyy, ja uusia jäseniä on vai-
kea saada. Kilpailu jäsenistä on kovaa. Verkostoituminen muiden järjestöjen kanssa on tulevaisuudessa tärke-
ää, samoin kuin monipuoliset toimintatavat ja osallistumismahdollisuudet. Tämä edellyttää myös meiltä ja jä-
senyhdistyksiltä sitoutunutta ydinjoukkoa, valmiutta ottaa vastaan haasteita ja sietää riskejä sekä tehdä työtä 
järjestön menestymisen hyväksi.

LI IT TONA OLEMME  olleet murrosvaiheessa, nyt näyttää siltä että olemme kääntyneet kasvu-uralle.  Olem-
me panostaneet yhdistysten työkaluihin, koulutukseen ja viestintään. Kehitämme yhdessä uusia toiminta-
muotoja, jotka hyödyttävät jäsenistöä. Joudumme ottamaan riskejä ja realisoimaan liiton omaisuutta päästäk-
semme tavoitteeseemme, pienestä isoksi. Tavoitteenamme on tukea Y-sukupolvea työelämään ja ikääntyviä, 
yli viisikymppisiä naisia, jotka ovat pudonneet työelämästä ja etsivät uutta sosiaalista verkostoa työtovereiden 
tilalle.  

Hyvää juhlavuotta kaikille nykyisille ja tuleville jäsenillemme!

PUHEENJOHTA JAN TERVEHDYS

EEVA PELTONEN  puheenjohtaja, pres ident@bpw- f in land. f i

Maailmamme on melkoisessa muutoksessa. On ennustettu, 
että maailma muuttuu seuraavien 30 vuoden aikana yhtä paljon 
kuin viimeisten 300 vuoden aikana. Suurimmat muutokset koske-
vat teknologiaa, globalisaatiota ja luonnon kestävyyttä.* 

Kuka omistaa tulevaisuuden?

* Lue l i sää 
megat rendeis tä 
Si t ran 2016 
Megatrendi t 
- rapor t i s ta.
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SUURTEN  P ÖRSSIYHTIÖIDEMME  hallituksissa on naisia 30 prosenttia. Rat-
kaiseva tekijä on ollut pörssiyhtiöitä velvoittava hallinnointikoodi, joka edellyttää 
pörssiyhtiön hallituksessa olevan molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, yhtiön on 
annettava asiasta julkinen perustelu. 

Naisia on kuitenkin miehiä vähemmän pörssiyhtiöiden hallituksissa. Syy on 
yksinkertainen: naisia on erittäin vähän suurten yritysten liiketoimintajohdos-
sa. Suurin osa johtoryhmiin edenneistä naisista johtaa tukitoimintoja, kuten HR-
toimintoja tai viestintää. Kun pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä naisia on 
21,5 prosenttia, liiketoimintojen johtajista vain 11 prosenttia on naisia. Vain neljän 
pörssiyhtiön toimitusjohtaja on nainen.

TIL ANTEESEEN  EI  ole yhtä yksittäistä syytä. Taustalla vaikuttavat asenteet niin naisten kuin työnantajien ja 
koko yhteiskunnan taholla. Osa ongelmaa ovat naisten koulutusvalinnat, liiallinen itsekritiikki, varovaisuus 
haasteiden vastaanottamisessa sekä mentoreiden ja verkostojen puute. Työnantajat eivät aina rakenna urapol-
kuja lupaaville naisille samoin kuin lupaaville miehille. Yritykset kuitenkin tarvitsevat johtajikseen parhaat 
mahdolliset henkilöt, ei vain parhaita miehiä. 

KESKUSK AUPPAK AMARIN  NAISJOHTA JATEESIT  17 keinoa edistää naisjohtajuutta tarjoavat ratkaisuja 
naisten urien edistämiseen. Jos naisia ei huomioida yritysten uraputkessa, yritykset menettävät osaajia. Torju-
akseen tämän työnantajan kannattaa selvittää, onko yrityksen sisällä lasikatto eli missä vaiheessa naiset alka-
vat pudota pois johtamisuralta. Lasikaton alapuolella oleville naisille voisi suunnata kyselyn heidän kokemis-
taan haasteista. 

Naisjohtajateesit ovat osa Keskuskauppakamarin naisjohtajaohjelmaa, joka voitti kesäkuussa 2015 kauppa-
kamarien maailmanmestaruuden parhaan yhteiskuntavastuuprojektin sarjassa. Ohjelma koostuu naisjohtaja-
selvityksistä, kannanotoista, www.naisjohtajat.fi -sivustosta sekä Naisjohtajien mentorointiohjelmasta. Monet 
mentorointiohjelman käyneistä naisista ovatkin edenneet urallaan ja saaneet hallituspaikkojakin.

TULEVAISUUS  LUPAA  muutosta, sillä nuoremmissa sukupolvissa naisia nimitetään aiempaa enemmän lii-
ketoimintajohtoon. Toivottavasti lähivuosina useita naisia nousee suurten yritysten toimitusjohtajiksi ja roo-
limalleiksi. Muutos on mahdollinen. Siihen kuitenkin tarvitaan naisten roolia koskevaa asennemuutosta ko-
ko yhteiskunnalta, mutta ennen kaikkea työnantajilta ja naisilta itseltään.

NAISET JOHDOSSA

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 
on Suomessa EU:n huippulukuja ilman kiintiöitä. 

Yritykset tarvitsevat 
parhaat johtajat

LEENA LINNAINMAA Kir jo i t ta ja on Keskuskauppakamarin varatoimi tus johtaja.
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SUOMESSA T YÖSKENTELEE  suhteellisen 
paljon naisia yritysten toimitusjohtajina ja hal-
litusten jäseninä, kun määrää verrataan mui-
hin maihin. Tässä mielessä voimme olla koh-
tuullisen tyytyväisiä Suomen tilanteeseen. Kun 
naisten määrää näissä tehtävissä verrataan 
miesten määrään, on naisten osuus vielä var-
sin vaatimaton. Naisten osuus myös kasvaa 
kiusallisen hitaasti.

Yhden ajattelumallin mukaan naisten en-
tistä suurempi määrä joillakin koulutusaloilla, 
kuten diplomi-insinöörikoulutuksessa, samoin 
kuin yritysten eri tehtävissä ja etenkin liiketoi-
mintojen johdossa johtaa väistämättä naisten 
määrän kasvuun myös yritysten ylimmässä 
johdossa. Ajatuksen mukaan reitti koulutuk-
sesta yrityksen johtopaikoille on kuin suora 
putki. Jos putken toiseen päähän syötetään en-
tistä enemmän naisia, kulkeutuu myös toiseen 
päähän ennen pitkää lisää naisia. Näin tieten-
kin sillä edellytyksellä, että putki vetää tasai-
sesti eikä vuoda mistään kohtaa.

Tämä urapolkujen putkimalli pohjau-
tuu ajatukselle, jonka mukaan vain ja aino-
astaan yksilön osaaminen määrittelee hänen 
urakehityksensä. Kun usko osaamisen mer-
kitykseen on vahva, sen oletetaan riittävän 
avaamaan naisille pääsy yritysten ylimpään 
johtoon. Toki näin voi jossain määrin käy-

däkin. Silti mikään ei viittaa siihen, että naisten 
osaamisen kasvu ja osaavien naisten määrän li-
sääntyminen oleellisesti vähentäisi tai kokonaan 
poistaisi miesten määrällisen enemmistön yritys-
ten ylimmästä johdosta. Saatavilla olevan tutki-
mustiedon mukaan naisten miehiä voimakkaampi 
koulutustason nousu ei ole edistänyt naisten si-
joittumista ylimpiin johtotehtäviin.

JOHTA JIKSI  HALUAVIA  ja osaavia naisia on 
Suomessa enemmän kuin yritysten ylimmässä joh-
dossa toimivia naisia. Siksi naisten urakehityksen 
este ei voi olla yksinomaan oikeanlaisen osaami-
sen puute. Urakehityksen esteitä on samaan aikaan 
monia, ja siksi niitä on mielekästä tarkastella suku-
puolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. 

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta 
on oleellista, että siihen kiinnitetään huomiota sys-
temaattisesti johtajien uran ja rekrytoinnin kaikissa 
vaiheissa. Tasa-arvo ei toteudu itsestään 
ja automaattisesti, vaan sitä pitää ak-
tiivisesti edistää. Jos sukupuolen mer-
kitys johtajavalinnoille ja urapoluil-
le kielletään ja todetaan, että kaikki 
ovat tasa-arvoisia, ei naisten pääsy 
yritysten ylimpään johtoon ainakaan 
helpotu. Samalla saattaa jäädä hyö-
dyntämättä naisten potentiaali 
yritysjohtajina. 

NAISET JOHDOSSA

Vanhan sanonnan mukaan riippuu katsojasta, onko lasi 
puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Tämä pätee myös silloin, 
kun puhutaan naisten määrästä yritysten ylimmässä johdossa. 

Onko naisjohtajia 
paljon vai vähän?

TUIJA KOIVUNEN ,  YTT. Ki r jo i t ta ja työskente lee tu tk i jana 
Tampereen y l iopis ton Yhte iskunta -  ja ku l t tuur i t ie te iden yks ikössä.
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Englannink ie l i se t  kuvat : 
BPW Europe
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Tulevaisuudentutkimus on 
1950-luvulla käynnisty-
nyt oma tieteenalansa, jos-
sa tutkitaan systemaatti-

sesti tulevaisuuden kehityssuuntia ja 
–vaihtoehtoja. Käytössä on yli kol-
mekymmentä metodia, joista tunne-
tuimpia ovat skenaariot, tulevaisuus-
verstaat ja delfoi-analyysi. Suomessa 
voi valmistua alalta maisteriksi ja jo-
pa tohtoriksi Turun yliopistossa. Glo-
baaleista tulevaisuudentutkimuksen 
ajatushautomoista ja asiantuntijaver-
kostoista tunnetuimpia ovat Rooman 
klubi ja Millennium-hanke.

Tulevaisuudentutkimuksen käy-
tännönläheisessä, erityisesti yrityksiä 
ja organisaatioita kiinnostavassa en-
nakoinnin osa-alueessa on kyse toi-
mintaympäristön muutoksesta, sen 
havainnoinnista, vaikutusten analyy-
sistä ja tulkinnasta. Ennakoinnista on 
tulossa keskeinen osaamisalue, jota 
tarvitaan yhä enemmän työelämässä 
yleensä ja etenkin johtajuudessa.

Tulevaisuuden johtajalla tulee olla 
kyky luodata tulevaisuuteen pitkällä 
tähtäyksellä, kokonaisvaltaisesti se-
kä monitieteisesti ja –alaisesti. Paul 
Schoemaker - kollegani Pennsylva-
nian yliopistosta Wharton Colleges-
ta korostaa johtajuudessa ääreisnä-

ön merkitystä (peripheral vision). 
Tämä tarkoittaa sitä, että johtajan 
pitäisi tarkkailla muutoksen merk-
kejä – sekä megatrendejä, trendejä 
että heikkoja signaaleja eli merkke-
jä oraalla olevista ilmiöistä – laaja-
alaisesti, myös oman liiketoimintansa 
ydinalueen ulkopuolelta. Esimerkik-
si matkailualan yrityksen johtajan 
tulisi tähyillä, mitä uusia tuulia ter-
veydenhuollossa on ja rakennusalan 
firmojen tulisi katsoa myös vaikkapa 
synteettisen biologian tarjoamia ke-
hitysnäkymiä. Tällainen ääreisnäköä 
hyödyntävä ennakointi tukee oivalta-
vaa strategiatyötä ja innovaatiopro-
sessia, kun löydetään uusia mah-
dollisuuksia näennäisesti kaukana 
toisistaan sijaitsevien asioiden yhdis-
telmistä ja kohtaamisista.

STR ATEGINEN ENNAKOINTI-
JOHTA JUUS Työelämän murros 
ja muutospaineet merkitsevät pait-
si rakennemuutosta, jossa automaa-
tio, robotisaatio ja tekoäly syövät työ-
paikkoja ja kokonaisia ammatteja, 
myös toimintatapojen uusia muotoja 
ja käytänteitä. Johtajuudelta edellyte-
tään vastaavasti radikaalia muutos-
ta. Muutosjohtajuus on vanhentunut 
reaktiivinen malli, jossa muutok-

TULEVAISUUDEN TRENDIT

Elämme jatkuvan ja nopean muutoksen aikaa. Maailma on 
kompleksinen kokonaisuus, jossa asioiden keskinäiset kytkennät 
voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia vaikutuksia. 

Ennakoinnista eväitä tulevaisuuden johtajuuteen

SIRKKA HEINONEN  professor i ,  Tu levaisuuden tu tk imuskeskus, Turun y l iopis to

seen reagoidaan sopeutumalla ja lii-
an usein yksiviivaisesti leikkauksia 
tekemällä ja yt-prosesseja käynnis-
tämällä. Ehdotan tulevaisuuden joh-
tajuuden malliksi strategista enna-
kointijohtajuutta, joka proaktiivisesti 
tunnistaa muutoksen siemeniä ää-
reisnäköä käyttämällä ja heikkoja 
signaaleja luotaamalla. Hyvä johtaja 
pystyy ennakkoon uudistamaan or-
ganisaation toimintaa päivittämällä 
henkilöstön osaamista ja virittämäl-
lä   liiketoimintansa vastaamaan tu-
levaisuuden haasteisiin ja mahdolli-
suuksiin. Muutoksen tunnistaminen 
on tärkeää, mutta ei riittävää, lisäksi 
tarvitaan muutoksen vaikutusten tul-
kintaa ja ymmärtämistä. Johtaja on 
valmentaja, joka saa esiin alaistensa 
parhaan potentiaalin ja pystyy hah-
mottamaan organisaationsa uudistu-
misen menestyksekkäät askelkuviot.

EMPATIA JOHTA JUUS Radikaalein 
muutos tulevaisuuden johtajuudessa 
syntyy kuitenkin empatiajohtajuudes-
ta. Johtajuus ei tulevaisuudessa enää 
tarkoita käskyttämistä tai kontrollia. 
Se tarkoittaa kilvoittelua hyvän kier-
teessä (omalla toiminnalla ja ydinlii-
ketoiminnalla pyritään vastaamaan 
yhteiskunnan ongelmiin ja haastei-
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TULEVAISUUDEN TRENDIT

siin) ja kollektiivisuutta, jossa organi-
saation yhteisöllisyys on johtajan vaa-
lima voimavara.  Jeremy Rifkin (2009) 
on kirjoittanut aatehistoriallisen kirjan 
“Empathic Civilization - Race to Glo-
bal Consciousness in a World Crisis”. 
Hän on aiemmin kirjoittanut useita 
teoksia, muun muassa  osallisuusyh-
teiskunnasta, vetytaloudesta, työstä ja 
biotekniikasta. Rifkinin mukaan se, 
miten ihmislaji pystyy kehittämään 
empaattisuuttaan, tulee ratkaisemaan 
säilymmekö lajina. Ihmisen tarinan 
ytimessä on paradoksaalinen suh-
de empaattisuuden ja energian välillä. 
Kautta historian, aina kun on keksitty 
uusi energiamuoto, on keksitty myös 
uusi viestintämuoto. Nämä yhdessä 
ovat luoneet kompleksisen yhteiskun-
nan, joka on käyttänyt yhä enemmän 
energiaa ja raaka-aineita. Voimme-
ko tavoittaa globaalin empaattisuuden 
ajoissa ennen sivilisaatiomme romah-
tamista? Kysyntä tähän haasteeseen 
vastaavalle globaalille empatiajohta-
juudelle on olemassa. Naiset ovat vah-
voja tunteen ja myötätunnon tuomi-
sessa pelkän rationaalisuuden rinnalle. 
Voisiko naisjohtajuuden valttina olla 
juuri ennakointiosaamisen ja empati-
an yhdistäminen uuden johtamiskult-
tuurin ytimeksi?

Ennakoinnista eväitä tulevaisuuden johtajuuteen
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LISÄTIETOA PROF.  HEINOSEN
TUTKIMUSHANKKEISTA 

Neo-Carbon Energy -hanke 
www.neocarbonenergy.fi

ENCORE -kaupunkitutkimushanke
www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/
hankkeet/Sivut/encore.aspx
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-  LUOPUMINEN TEKEE  hyvää. 
Luopumalla saamme uutta tilalle, 
toteaa Liisa Välikangas haastattelun 
aluksi. Välikangas toimii Aalto-yli-
opiston ja Hankenin innovaatiojoh-
tamisen professorina. Hänellä on 
kokemusta luopumisesta, sillä hän 
on tehnyt pitkän uran ulkomailla. 
Hän on työskennellyt Sveitsissä, Ja-
panissa ja Yhdysvalloissa. Hän on 

käynyt opettamassa myös Somalimaassa, Afganistanissa ja 
Saudi-Arabiassa. Välikangas luonnehtii itseään kansainvä-
liseksi uusnomadiksi, vaeltajaksi, jonka elämä on matka ja 
matkan varrella mukaan tarttuneet tiedot ja taidot.

- Yhä useampi meistä viettää aikaa ulkomailla oppi-
massa uusista kulttuureista ja estetiikasta. Näin teki jo Ste-
ve Jobs aikoinaan Intiassa. Monen matka suuntautuu ny-
kyään Afrikkaan. Afrikan maat rikkaine perinteineen ovat 
tällä hetkellä muodin innoittajia, toteaa Välikangas ja in-
nostuu kertomaan omista kokemuksistaan Yhdysvalloissa.

- Itse opin Kaliforniassa, että työ on jotain, mihin liit-
tyy innostus ja intohimo. Työn on oltava niin merkityk-
sellistä, että siihen sitoutuu kokonaisvaltaisesti.

AUTOMATISAATIO JA ROBOTIT  Työ ja työelämä ovat 
jo pitkään olleet muutoksessa myös Suomessa. Globali-
saatio, automatisaatio ja robotisaatio ovat termejä, joil-
la muutosta kuvataan. Myös professori Välikangas haluaa 
ravistella meitä päivittämään käsityksiämme työstä ja elä-
mästä.

- Työ on muuttumassa yhä enemmän tavaksi olla mu-
kana yhteiskunnassa. Tämä merkitsee sitä, että työn ja 
muun elämän välinen raja häilyy. Meidän pitää tuoda työ-
elämään tapoja, jotka hyödyntävät laajaa osaamis- ja ko-
kemuspohjaamme, Välikangas selittää. Ajattelemme työtä 
liian kapeasti ja suorittavasti. Työ muuttuu kutsumistyök-
si, johon meidän on tuotava itsemme kokonaisvaltaises-

TULEVAISUUDEN TRENDIT

Luovu, niin saat uutta. Päivitä kulutus-
tottumuksesi, niin löydät uusia tapo-
ja elää ja toimia. Ole avoin muutokselle, 
niin selviät voittajana työelämän mur-
roksessa. Tässä muutama ohje meille, 
joita hirvittää nykyinen muutosvauhti. 

ti mukaan. Kysymys ei ole siitä, mitä teemme ja milloin, 
vaan siitä, miten tuomme oman panoksemme mukaan ta-
pahtumien kulkuun ja niiden ohjaukseen. Alustatalous 
on tästä hyvä esimerkki. Siinä tehdään osallistuminen eri-
laisiin haasteisiin ja arvonluontiin helpoksi. Kalifornias-
sa päämajaansa pitävän Kagglen nettisivut toimivat näin. 
Siellä maailman parhaat ennakoivan analytiikan ja ko-
neoppimisen tiimit kisaavat vaikeiden ongelmien ratkai-
suista.

TALOUS NOUSUUN? Suomen taloudella ei mene nyt 
hyvin. Vienti ei vedä eikä kasvua ole näköpiirissä. Mikä 
nostaa Suomen talouden uuteen nousuun?

- Se tulee meille kaikille yllätyksenä. Tällaisia nousu-
ja ei voi suunnitella, toteaa Välikangas. Talouden kasvua 
edesauttavat monet eri tekijät. Näitä voivat olla uudet yri-
tykset, toimialajättien uudet toimintatavat ja ulkomaiset 
investoinnit Suomeen. 

Professori Välikangas haluaa varoittaa ihmisiä takertu-
masta entisiin malleihin.

- On mahdollista, että sellaista talouskasvua, johon 
olemme tottuneet, ei enää tulevaisuudessa ole tai se on 
vain hyvin rajatuilla alueilla. Tällaisia voivat olla esimer-
kiksi terveystalous tai luontoretkeily. Saatamme siirtyä 
jakamistalouteen. Kulutustottumuksemme muuttuvat. 
Miksi ostaa uutta, kun olemassa olevaa voi käyttää tehok-
kaammin ja laajemmin? Uusi talous tarvitsee uuden kir-
janpitojärjestelmän, sillä jakamis- ja palvelutalous eivät 
näy kunnolla nykyisissä BKT-numeroissa.

Kysyn lopuksi professori Välikankaalta Suomen seuraa-
vasta menestystuotteesta.

- Uskon, että se liittyy terveysteknologiaan, peleihin tai 
ruokaan, hän toteaa. On muistettava, että tälläkin hetkellä 
Suomella on monia maailmanluokan vientituotteita. Näi-
tä ovat esimerkiksi Kempin hitsausautomatiikka, Ponssen 
metsäkoneet ja Supercellin videopelit. Suomalaiset kapel-
limestarit ovat jo pitkään olleet Suomen ”huipputuotteita”.

Työ muuttuu, 
muuttuvatko 
ihmiset? RITVA KATTELUS

Liisa Välikangas
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TULEVAISUUDEN TRENDIT

VUODEN 1990  alussa Suo-
messa asui hieman yli kaksi-
kymmentä tuhatta ulkomaan 
kansalaista. Suomeen muu-
ton syynä oli yleensä avio-
liitto suomalaisen kanssa tai 
työpaikka. Myös pakolaiskiin-
tiössä tuli vuosittain muutama 
sata henkilöä. Elettiin Berlii-
nin muurin kaatumisen, Neu-

vostoliiton avautumisen,  Baltian maiden itsenäisyys-
liikkeiden ja Suomen Euroopan neuvoston jäsenyyden 
ensi vuosia.  

Kesällä 1990 Suomesta tuli muutamassa viikossa vas-
taanottajamaa. Suomeen tuli lähes neljä tuhatta turva-
paikanhakijaa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 
ollut 174. Hakijoista suurin osa tuli Somaliasta. Poliitti-
set muutokset Euroopassa ja pitkittyneet ihmisoikeus-
ongelmat eri maissa alkoivat näkyä. Tulijoina oli virolai-
sia, Bulgarian turkkilaisia ja romanialaisia.

NELJÄNNESVUOSISADASSA SUOMI on muuttu-
nut maahanmuuttomaaksi. Vaikka meillä on turvapai-
kanhakijoita  eurooppalaisessa vertailussa vähän, on 
nettomaahanmuutto kasvanut noin 17 000 henkeen 
vuodessa. Yleisimmät syyt muutolle ovat opinnot, per-
hesiteet ja työ.

Kansainvälinen muuttoliike pitää sisällään yksilöiden 
elämänvalintoja ja arkea, pakkolähtöjä, rakastumisia, 
yllätyksiä ja pettymyksiä, joskus myös paluun vanhaan 
kotimaahan. Kotouttamisen avulla meidän on rakennet-
tava maahanmuuttajille mahdollisuus osallistua tähän 
yhteiskuntaan. Heidän on saatava tarvitsemansa tiedot 
ja taidot suomalaiseen arkeen ja työelämään.

Syksyllä 2015 tulimme uuteen taitekohtaan maahan-
muutossa. Suomesta haki turvapaikkaa yli 32 000 hen-
keä. Välimeren alueen ja Lähi-Idän pitkään jatkuneet 
konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset heijastuivat vii-
veellä myös Suomeen. Tulijoista 10 000 saanee myön-
teisen päätöksen ja jää Suomeen.  Se on enemmän kuin 
aikaisempina vuosina, mutta Suomi on tänään val-
miimpi kuin 25 vuotta sitten. Vuonna 2015 Suomessa 
asui 229 765 ulkomaan kansalaista ja 100 000 Suomen 
kansalaisuuden saanutta henkilöä. Nyt meillä on jo 
osaamista ja kokemusta. Moni päiväkoti, koulu ja työ-
paikka on jo varsin monikulttuurinen.

MEIDÄN ON edelleen kehitettävä maahanmuutta-
jien väyliä yhteiskuntaan ja työelämään. Ero  maahan-
muuttajanaisten ja –miesten työelämään pääsyssä on 
silmiinpistävä. Kun miehillä työllisyysaste nousee nel-
jän Suomessa eletyn vuoden jälkeen, maahanmuuttaja-
naisten työllistyminen lähtee vauhtiin vasta seitsemän 
vuoden jälkeen. Eräs työllistymisen suuria esteitä on 
kielitaidon ja verkostojen puute. Naisten kohdalla pien-
ten lasten hoitaminen kotona voi hidastaa kielikoulu-
tukseen pääsyä ja työelämäkontaktien rakentamista. 
Tämä koskee myös korkeasti koulutettuja naisia. 

Viime vuosina TE-toimistot, kunnat ja järjestöt 
ovat toteuttaneet monia rohkaisevia hankkeita ja ko-
keiluja maahanmuuttajanaisten kotoutumisen ja työl-
lisyyden vauhdittamiseksi. Järjestöjen aktiivinen rooli 
on ollut ilahduttavan suuri. Viranomaisten on kan-
nettava oma vastuunsa, jotta tasa-arvo toteutuu ko-
toutumista edistävässä työssä. Vertaistuki omasta am-
matti- ja koulutusviiteryhmästä on myös tärkeää, jotta 
ensimmäinen kontakti työelämään rakentuu. Uusille 
avauksille on tilaa! 

Neljännesvuosisata 
vuodesta nolla

KRISTINA STENMAN   Ki r jo i t ta ja työskente lee maahanmuut to johtajana työ -  ja e l inkeinominis ter iössä. 
Toukokuun alussa hän s i i r tyy P ie tarsaaren kaupunginjohtajaks i .
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KYSYMYKSET
Miten työ muuttuu seuraa-
vien kymmenen vuoden 

aikana? 
Miten näihin muutoksiin 
kannattaa varautua? 

Tu levaisuusmuotoi l i ja 
Minna Koskelo 
MK Business and 
Fu tures Design
Futures Specia -
l i s t s  Hels ink i  Ry                                                                                                                                               
                                                        

1 Työn saralla on meneillään murros, jo-
ka ei ole pelkästään teknologinen. Se 

on myös inhimillinen. Liikehdintää on pal-
jon. Digitalisaatio ja automatisaatio ravis-
televat työelämää paraikaa. Toisaalta on 
myös paljon asioita, jotka eivät muutu. Tu-
levaisuuksia tutkittaessa on syytä kiinnittää 
huomiota myös pysyvyyksiin. Ihmisen aivot 
eivät ole muuttuneet perusrakenteeltaan 
kymmeniin tuhansiin vuosiin.

Motivaatiotutkimuksen uusimmat tulokset 
puhuvat sisäsyntyisistä motivaatiotekijöis-
tä, joita voi vahvistaa neljän psykologisen 
perustarpeen kautta. Frank Martelan mu-
kaan ne ovat yhteenkuuluvuus, kyvykkyys, 
vapaaehtoisuus ja hyväntekeminen. Tutki-
jat Ryan ja Deci puhuvat itseohjautuvuus-
teoriasta. Tiedämme ihmisten motivoinnista 
ja innostamisesta tänä päivänä enemmän 
kuin koskaan. Hyvinvoiva ja innostunut 
työntekijä on tuottavampi ja innovatiivisem-
pi kuin leipääntynyt. Menestyneitä yrityk-
siä näyttää yhdistävän neljän psykologisen 
perustarpeen huomioiminen. Katse tulisikin 
kiinnittää ihmisen perustarpeisiin myös tek-
nologisessa viitekehyksessä.

Myös työn tekemisen tavat muuttuvat. 
Lyhentyneiden innovaatiosyklien myötä 
ketterät ja kokeilevat toimintamallit teke-
vät tuloaan. Palvelut ja tuotteet kehitetään 
yhdessä asiakkaiden kanssa, ei asiakkail-
le. Tulevaisuudessa menestyvät ne yrityk-
set, jotka ymmärtävät sijoittaa ihmiset kes-
kiöön, niin työntekijät kuin asiakkaat. On 
kiinnostavaa seurata teknologian luomia 
mahdollisuuksia, uusia alustoja ja niistä 
syntyviä työn tekemisen ja yrittämisen mal-
leja.

2Informaatiotulva ja muutoksen nopeus 
eivät ole ihanteellisia kivikautisille ai-

voillemme. Muuttuvan ja monimutkaisen 
maailman ymmärtämisen tarve on todelli-
nen, sillä maailma ei lakkaa muuttumasta. 
Hyvä uutinen on se, että muutoksesta voi 
tehdä ymmärrettävää. Se edellyttää hy-
viä  menetelmiä ja systemaattisuutta. Vaih-
toehtoisten tulevaisuuksien tutkiminen on 
mahdollista nykyisyydestä käsin. Jokainen 
meistä voi kasvattaa kykyään ennakoida 
ja olla tulevaisuusorientoituneempi. Yksin-
kertaisinta on asettaa ihminen keskiöön, 
sillä ihmiset tekevät tulevaisuuden. Tulevai-
suuden työelämässä tarvitaan ennakoin-
tia, merkityksellistämistä, empatiaa ja ih-
mistieteitä. 

Toimi tus johtaja 
Marja-L i isa Ni inikoski
Hels ink i  Bus iness Hub

1 Seuraavat työelämän muu-
tostrendit vahvistuvat:

-Työsuhteiden tiheä vaihtu-
vuus on uusi pysyvyys. Työ-
suhteissa tullaan näkemään 
kestoltaan aikaisempaa lyhy-
empiä jaksoja. Pitkät työurat 

saman työnantajan palveluksessa ovat 
yhä harvinaisempia. 
-Työn tekemisen hybridimallit vahvistuvat. 
Palkkatyö, yrittäjyys ja itsensä työllistämi-
sen muodot ja niiden keskinäinen sekoittu-
minen lisääntyvät. 
-Paikkaan sitoutunut työn tekeminen vähe-
nee. Työtä tehdään yhä enenevässä mää-
rin eri paikoissa, kulkuvälineissä, matkoil-
la, kahviloissa, kavereiden luona, kotona, 
yhteistyöskentelytiloissa ja ulkona. 
-Internetin ja älyratkaisujen lisääntyvä 
hyödyntäminen vähentää entisestään ru-
tiinityyppistä työtä. Uudenlaista lisäarvoa 
tuottavan työn määrä lisääntyy ja haastaa 
jatkuvaan uudistumiseen. 
-Palvelualan työpaikat lisääntyvät. Koneet 
eivät tule koskaan korvaamaan ihmisten 
kohtaamista - ainakaan täysin. 
-Siirtymät työelämässä sekoittuvat aiem-
paa enemmän. On siirtymiä perinteisessä 
urakehitysmielessä, siirtymiä samankaltai-
siin työtehtäviin (horisontaaliset siirtymät) 
ja siirtymiä työtehtävätyypistä toiseen ku-
ten johtajasta asiantuntijaksi ja asiantunti-
jasta palvelutehtäviin. 

2Työelämä on jatkuvaa uudenoppimis-
ta. Uusia asioita voi oppia tekemällä 

työtä (työssä oppiminen), lukemalla kirjal-
lisuutta, suorittamalla kursseja ja tutkinto-
ja, kirjoittamalla uusista aiheista. Mieli on 
hyvä pitää avoimena. Uusia työtilaisuuksia 
kannattaa kokeilla ja ottaa vastaan. Jos-
kus voi jopa heittäytyä tuntemattomaan. 
Taloudellisesti tuottavina työelämäjaksoi-
na kannattaa varautua niihin hetkiin, kun 
taloudellinen toimeentulo uudesta työstä 
ei ole entisenlainen.  Ylipäätään elämästä 
kannattaa olla innostunut! 

Pyysimme eri alojen asiantuntijoilta kommentteja työn tulevaisuudesta
ja keinoista vastata haasteisiin. Millaista työelämä on vuonna 2026?
Tässä heidän vastauksensa. 

MIKÄ MEITÄ ODOTTAA?

1 

2 
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Toimi tus johtaja 
Pia Santavir ta
Suomen pääoma-
s i jo i tusyhdis tys r y 

1 Digitalisaatio tuo 
suuria muutok-

sia perinteisten finanssialan yritysten toi-
mintamalleihin. Pankit ja vakuutusyhtiöt 
palkkaavat kilvan uusia osaajia. Samanai-
kaisesti osa vanhoista perinteisistä työteh-
tävistä katoaa ja myös asiakkaille tarjot-
tavat tuotteet ja tuotteiden jakelukanavat 
uudistuvat. Tuotteiden sijaan mietitään 
enemmän uusia palvelukokonaisuuksia. 
Asiakaskäyttäytymisen muutokset ohjaavat 
vahvasti yritysten liiketoimintastrategioita 
ja asiakaspalvelun kehittämistä. Muutokset 
tapahtuvat nopealiikkeisesti ja uusia inno-
vaatioita kehitetään vauhdilla. Muutos luo 
uusia yrityksiä ja uutta työtä. Osaamista 
parhaiden ratkaisujen kehittämiseen on et-
sittävä talon omista asiantuntijoista, mutta 
selvästi nykyistä enemmän myös talon ul-
kopuolelta. Uusien innovaatioiden mark-
kinat ovat globaalit, mikä tarjoaa upeita 
mahdollisuuksia taitaville tiimeille ja uusille 
startup-yrityksille. Kilpailun voittaja on se, 
joka pystyy luomaan parhaan asiakasko-
kemuksen tehokkaasti toteutettuna. 

2Innostavan yrityskulttuurin ja yhteisen 
tahtotilan vahvistaminen sekä parhai-

den tiimien muodostaminen ovat avainase-
massa suurien muutosten keskellä. Suuryri-
tyksiin on tuotava yrittäjyyshenkeä. Uusia 
ideoita on kuunneltava herkällä korvalla 
mullistavien asiakaspalvelukonseptien löy-
tämiseksi. Finanssialalla on kaikkia työnte-
kijöitä koskeva whistleblowing -järjestelmä 
sääntelyrikkomusten ilmoittamiseksi. Tä-
män rinnalla pitäisi ehdottomasti olla ide-
oiden ilmoitusjärjestelmä. Ideat eivät saa 
jäädä hautumaan ison organisaation por-
taisiin. Finanssialan kehityksen uhkana voi 
olla massiivinen pakottava sääntely. Sään-
telyn tulisi joustaa innovaatioiden ja uusi-
en palvelukonseptien toteuttamiseksi. Kun 
työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta, 
on varmistettava lisäksi, että kansallinen 
sääntely kannustaa työpaikkojen säilyttä-
miseen Suomessa.

Työelämäasiantun t i ja 
& v ies t innän tek i jä 
Maria Vesanen
Vies t in tä to imis to 
E l lun Kanat

1 Työ muuttuu verkosto-
maisemmaksi, ihmiset 

tekevät työtä useissa projekteissa ja usei-
den työnantajien palveluksessa. Digitali-
saatio ja teknologia muuttavat työtä, mutta 
ihmisiä ja ajattelua tarvitaan edelleen. Tar-
vitaan entistä enemmän myös monimuo-
toisuutta, miehiä ja naisia ja ihmisiä erilai-
sista kulttuuritaustoista ratkomaan entistä 
monitahoisemmiksi muuttuvia haasteita. 
Monimuotoisuudesta tulee perusjuttu, kun 
nuoret sukupolvet valtaavat työpaikat ja 
johtotehtävät, ja aikansa eläneet käsityk-
set vain yhdestä oikeanlaisesta (mies)joh-
tajuudesta lentävät romukoppaan.

2Organisaatioiden pitää toimia avoi-
mesti ja rakentaa sellaisia yrityskulttuu-

reita, joissa uusia innovaatioita on mah-
dollista kehittää. Norsunluutornista pitäisi 
laskeutua alas ja asioita pitäisi tehdä yh-
dessä eri sidosryhmien kanssa. Myös pe-
rinteisistä hierarkioista ja kontrollin malleis-
ta tulisi luopua, koska hyvät tyypit eivät ole 
kiinnostuneita työskentelemään pölytty-
neissä olosuhteissa. Yrityksissä kannattaisi 
rakentaa monimuotoisuutta tukevaa ja hy-
väksyvää yrityskulttuuria, sillä tutkimusten 
mukaan monimuotoiset ryhmät menestyvät 
ongelmien ratkaisussa parhaiten. 

Toiminnanjohtaja 
Leena Wahlfors
Suomen y l iopis to t 
UNIF I  r y

1 Tieto- ja palvelutyön 
osuus kasvaa länsi-

maissa teollisuustyön kustannuksella. Työ-
markkinat muodostuvat suurimmalta osin 
asiantuntijaosaajista ja vähemmässä mää-
rin palveluosaajista.  Korkeakoulutettujen 
tarve kasvaa työmarkkinoilla, mutta vas-
taavasti korkeakoulutettujen määrän kasvu 
muuttaa työmarkkinoita. 

Työsuhteissa epätyypillinen on tyypillistä 
ja tilapäisyys pysyväistä. Tämä vaatii yk-
silöiltä epävarmuuden- ja muutoksensie-
tokykyä, mutta mahdollistaa myös uuden-
laisten positiivisten yksilöllisten käytäntöjen 
ja valintojen muodostamisen. 

Työtä tehdään entistä monikulttuurisem-
missa, paikkaan ja aikaan sitoutumatto-
missa ympäristöissä.  Opiskelu ja työ kul-
kevat rinnan ja vuorottelevat työelämän 
osaamistarpeiden muuttuessa ja kehittyes-
sä nopealla tempolla.  

Muutosta määrittävät teknologinen ke-
hitys ja maailmanlaajuiset ilkeät ongelmat: 
nykyisestä huomattavasti lisääntyvä maa-
hanmuutto, ilmastonmuutos, talouden epä-
varmuus sekä terveyteen ja ikääntymiseen 
liittyvät kysymykset.

2Korkeatasoisen koulutuksen turvaami-
nen aina perusasteelta korkeimpaan 

koulutukseen on sekä yhteiskuntamme että 
yksilöiden kannalta paras tulevaisuusva-
kuutus.  Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän 
kyky tarjota sekä laajapohjaista hyvää pe-
rusosaamista että profiloitunutta huippu-
osaamista on ratkaisevaa. Myös koulutuk-
sen tuottamat geneeriset ja sivistykselliset 
valmiudet ovat avainasemassa muutoksen 
ja epävarmuuden hallinnassa.   

Globaalit ongelmat ovat uhka, mutta 
ne voidaan kääntää myös mahdollisuuk-
siksi. Suomella on hyvän koulutustason ja 
siihen perustuvan osaamisen maana edel-
lytykset osallistua suurten ongelmien rat-
kaisuun. Sama pätee teknologisen kehi-
tyksen haltuun ottoon. Osaamisen turvin 
voimme tuottaa ja hyödyntää teknologisia 
innovaatioita sen sijaan että jättäytyisimme 
sivustaseuraajan rooliin.  Molemmat kehi-
tyspolut johtavat uuden työn luomiseen ja 
hyvinvointiin.   
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BP W INTERNATIONALIN 
PUHEENJOHTA JA

International Federation of Business 
and Professional Women (BPW Inter-
national) –järjestön puheenjohtajana 

minulla on suuri ilo esittää sekä omasta puolestani että  
110 eri maassa olevien jäsentemme puolesta vilpittömät 
onnittelut BPW Finlandille ja sen jäsenille 70-vuotis-
päivän johdosta.

BPW International on jäsenvetoinen järjestö, jo-
ka on omistautunut voimaannuttamaan naisia, jotta he 
voisivat hyödyntää kaikkia kykyjään työelämässä ja voi-
sivat toimia tasaveroisina vallankäyttäjinä ja päätöksen-
tekijöinä. BPW Finland on seitsemän vuosikymmenen 
ajan puolustanut ja edistänyt naisten asemaa ja työs-
kennellyt määrätietoisesti naisten yhteiskunnallisen, ta-
loudellisen ja poliittisen tasa-arvon puolesta.

Olen ylpeä BPW Finlandin jäsenyydestä ja sen kan-
sainvälisesti tunnustetuista johtajista. Erityisesti haluan 
mainita BPW Internationalin entisen puheenjohtajan 
Tuulikki Juuselan, joka minulla oli kunnia saada en-
simmäiseksi mentorikseni. Haluan myös mainita Ket-
lin Tackmanin, joka työskentelee tällä hetkellä Young 
BPW International Representativena.

On todellakin kunnia ja ilo toivottaa onnea BPW 
Finlandille, sekä sen puheenjohtajalle Eeva Peltoselle 
että kaikille jäsenille tänä juhlavuonna, joka on myös 
BPW Internationalin 85-vuotisjuhlavuosi. Kiitän perus-
tajamme Dr. Lena Madesin Phillipsin kaukonäköisyyttä 
ja uutteruutta. Tunnistan kehittymisemme, mutta myös 

työn, mikä on vielä tehtävänä. 
Tavoitteemme on kehittää edel-
leen 85 vuotta sitten perustettua 
järjestöämme.

Parhaat onnitteluni juhlavuoden 
johdosta ja paljon 
menestystä, BPW Finland!

Lämpimin ter veis in,
Yasmin Darwich

Stort grattis!

Tack till våra grannsystrar för 
den stig som ni har trampat 
upp för att förverkliga vision 

om ett jämställd samhälle. Med mod, kraft 
och styrka har ni stått upp för era rättigheter! 
Stort grattis och varma lyckönskningar för 
ert jubileumsår och den fortsatta vägen 
framåt! 

Önskar BPW Sweden!

Erika Braun Förbundsordförande 

Kallid Soome BPW õed, õnnitleme Teid väärika 
juubeli puhul! 

Vahemaa meie riikide vahel on 
väike, seetõttu teame ja tunne-
tame, et olete oma naiseliku tu-
gevuse ja tarkusega alati meie 

lähedal, meid toetamas ja juhendamas, kui 
me seda vajame. Meil on alati olnud rõõm 
jagada teiega oma pidulikke hetki ja osa saa-
da teie pidulikest sündmustest.

Jätkuvalt sära teie silmadesse ja väge teie te-
gudesse! Jätkuvat sõprust ja koostööd Soome 
ja Eesti vahel!

Anu Viks Pres ident
Ees t i  E t tevõt l ike Nais te Assots ia ts ioon
– BPW Es tonia

SISAR JÄR JESTÖMME 
NAAPURIMAISSA
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NAISJÄR JESTÖJEN 
KESKUSLI IT TO

Naisjärjestöjen Keskusliitto onnittelee lämpimästi 70. juhla-
vuottaan viettävää Suomen liike- ja virkanaisten liittoa

Suomen liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvin-
nors förbund – Business and Professional Women Finland ry 
on 70 vuoden ajan työskennellyt naisten aseman ja tasa-ar-
voisen yhteiskunnan edistämiseksi.  Liiton toimintaa määrit-
tää aktiivisuus ja monitasoisuus; sen vaikuttamistyö saa voi-
mansa niin lukuisilta suomalaisilta paikallisyhdistyksiltä ja 
yhteistyökumppaneilta kuin Euroopan ja koko maailman kat-
tavilta kattojärjestöiltä. Jäsenjärjestönämme liitto on vahvista-
nut asiantuntijuuttamme erityisesti samapalkkaisuuden, joh-
tamisen ja edunvalvontatyön kysymyksissä.

Vuosikymmenten kiivaista ponnisteluista huolimatta yh-
teiskuntamme ei vielä ole tasa-arvoisuudessaan ”valmis”, ja 
BPW Finlandin sitoutuneelle otteelle on tilausta jatkossakin. 
Kohottakaamme siis malja paitsi menneiden vuosien ansioil-
le, myös tulevien aikojen saavutuksille!

70-vuotiasta järjestöä onnitellen ja upeasta yhteistyöstä 
kiittäen,

Eva Biaudet    Terhi  Heini lä
puheenjohtaja      pääsih teer i
Nais jär jes tö jen Keskus l i i t to

Поздравляю вас всех с 
замечательным юбилеем

Дорогие наши финские 
соседи, от имени Санкт-
Петербургского клуба 

BPW Нева поздравляю вас всех с 
замечательным юбилеем, с вашим 70- 
летием. Мне особенно приятно это 
сделать, так как я родилась в один год 
с вашей организацией и в апреле 2016 
также отмечаю своё 70-летие.

Мы вместе родились, взрослели 
и развивались. Переживали 
трудности и радовались хорошим 
моментам в нашей жизни. И вот 
теперь празднуем итог 70- летнего 
интересного и не всегда простого, 
пути. 

Хочу пожелать вам много новых 
интересных встреч и друзей, 
успешной работы по усилению роли 
женщин в жизни общества и чтобы в 
ваших семьях всегда было счастье и 
радость!

В следующем году нашему клубу 
исполняется 20 лет и мы будем рады 
видеть вас на нашем празднике! 
 
Natal iya Zelenskaya  
Pres ident  BPW CLUB NEVA, 
St .Pe tersburg 
Russ ia

SISAR JÄR JESTÖMME 
NAAPURIMAISSA
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Paikallisyhdistykset ehdottivat ky-
vykkäitä naisia monilta eri aloilta. 
Nina Pelkonen tuli valituksi ansioit-

tensa ja persoonansa perusteella”, kertoo liiton 
puheenjohtaja Eeva Peltonen. 

Kysyin haastattelun aluksi Nina Pelkoselta, 
miksi hän halusi poliisiksi.

– Minulla ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, 
milloin aloin tosissani ajatella poliisin ammat-
tia. Lapsena haaveilin lentoemännän ammatis-
ta. Se tuntui silloin valtavan eksoottiselta. Myö-
hemmin ystäväni ehdottivat minulle poliisin 
ammattia. Pidin itsekin sitä yhtenä vaihtoehto-
na. Tosin mielessä kävivät tuolloin myös soti-
laan, lentokapteenin ja meritutkijan urat kuu-
luisan meritutkijan Jasques Cousteaun mallin 
mukaan, Pelkonen toteaa.

– Teini-ikä, lukihäiriö ja levoton mieli eivät 
tuottaneet häikäiseviä päästötodistuksia, joten 
pääsy silloisiin haaveammatteihin jäi toteutu-
matta, Nina Pelkonen naurahtaa. 

Naiset eivät silloin päässeet vielä armeijaan-
kaan, joten sekin tie oli tukossa.

– Olin tosin mukana tekemässä lakialoitetta 
tämän asian muuttamiseksi, Pelkonen toteaa to-
merasti.

VUODEN NAINEN 2016

POLIISI 
VUODEN
NAISEKSI

Suurin osa poliiseista on edelleen miehiä. Nai-
sia alalla työskentelee hieman yli 20 prosenttia.

– Naissukupuolesta on poliisin työssä sekä 
haittaa että hyötyä. Sama tilanne on miehillä, 
Pelkonen kertoo. Kokemus ja uurteet naamassa 
tuovat vähän lisää katu-uskottavuutta, enemmän 
kuin sukupuoli. Naisiin on näissä hommissa jo 
totuttu. En enää haaveile Karhu-ryhmästä tai 
Jouha-joukoista, mutta sisua riittää edelleen. 

Poliisin työ on monipuolista eikä kahta sa-
manlaista työpäivää ole.

– Katson tekeväni työtä koko talolle eikä toi-
menkuvani ole kustannuspaikkaani sidoksissa. 
Työhöni kuuluu päivittäistiedotusta, sidosryh-
mä- ja viranomaisyhteistyötä, luennointia, uh-
ka-arviointia, konsultointia, radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisytyötä, turvapaikanhakijoiden ja 
vastaanottokeskusten kanssa työskentelyä, asu-
kastilaisuuksia ja yhteistyötä ulkomaalaisyk-
sikkömme kanssa, Pelkonen luettelee. Ymmär-
rät varmaan, että kahta samanlaista työpäivää ei 
voikaan olla, hän lisää.

Seuraavaksi minun on ihan pakko kysyä Ni-
nalta hänen feministisestä tervetulopuheestaan, 
joka on mainittu monessa hänestä kertovassa 
jutussa. 
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VUODEN NAINEN 2016

POLIISI 
VUODEN
NAISEKSI

MISTÄ ON KYSE? - Kun minulta kysyttiin, 
mistä puhun turvapaikanhakijoille, vasta-
sin puhuvani naisten asemasta ja tasa-arvosta 
Suomessa telaketjufeministisestä näkökulmas-
ta, Pelkonen naurahtaa. Turvapaikanhakijat-
han ovat pääsääntöisesti miehiä maista, joissa 
naisen asema on tyystin toinen kuin Suo-
messa. Ensiluento on hieman mustavalkoi-
nen, mutta tasa-arvokulttuuriin tutustumista 
ei kannata mielestäni aloittaa lasikatoista tai 
naisten ja miesten kanssakäymisen harmaan 
eri sävyistä. Asiat on alussa pidettävä simppe-
leinä. 

KYSYMYKSEEN T YÖN  haasteellisimmasta 
paikasta Nina Pelkonen vastaa napakasti:

– Ei niinkään mikään yksittäinen keikka 
vaan selkärangattomuus, vastuunväistely ja to-
siasioiden kieltäminen saavat minut näkemään 
punaista. Suomi on maailman turvallisuusha-
kuisin maa. Täällä ei millään tahdota hyväk-
syä sitä, että kaikki ei aina ole omissa käsissä, 
vaikka mitä tehtäisiin. Aina joskus paska osuu 
tuulettimeen. Pitää ennalta estää, mutta kun 
käy huonosti, niin tehdään kaikki mitä voi-
daan eikä keskitytä pelkkään jälkiviisasteluun.

Vuoden nainen -valinnallaan BPW Finland 
haluaa tuoda esiin naisten osaamista sekä roh-

kaista tyttöjä ja naisia käyttämään kykyjään. 
Tänä vuonna Vuoden naiseksi valittiin yhteis-
kunnallinen vaikuttaja. Valituksi tuli ylikons-

taapeli Nina ”Peppi” Pelkonen Länsi-
Uudenmaan poliisilaitokselta. 

Poliisin työnkuva muuttuu yhä haasteelli-
semmaksi ja monimuotoisemmaksi tulevai-
suudessa. 

– Mikäli poliisien määrä ei tästä huimas-
ti nouse, on kansalaisten hyväksyttävä se, et-
tä rikostutkintaa on pakko priorisoida. Kaik-
kia rikoksia ei kerta kaikkiaan ehditä tutkia. 
Kannatan lämpimästi sakotuksen laajenta-
mista. Kun kerroin ETYJ:n viharikoskurssilla 
Puolassa, että meillä on Suomessa hieman yli 
7000 poliisia, minulta kysyttiin, että ”tarkoi-
titko poliisien määrää pääkaupunkiseudulla?”

LOPUKSI  HALUAN  vielä kysyä Ninalta, mi-
tä Vuoden nainen –tunnustus hänelle mer-
kitsee.

– Olen täysin mykistynyt. Kerrankin Pel-
konen saatiin hiljaiseksi. Edeltäjieni lista teki 
minuun suuren vaikutuksen.  Huomasin ole-
vani ensimmäinen duunari Vuoden Nainen ja 
myös ensimmäinen ammattikuntani edusta-
ja. Olen ehkä poliisina tehnyt aina asioita pik-
kuisen omalla tavallani ja persoonallani. Tä-
mä on minulle suuri kunnianosoitus siitä, että 
poliisin ennalta estävä ja sidosryhmäyhteistyö 
koetaan tärkeänä. Suuret kiitokset siitä.
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VUODEN NAISET 1955–2015

VUODEN NAISET 1955–2015

1980-luku
1989  Pirkko Työläjärvi, maaherra
1988  Irja Lindqvist-Vaenerberg, toimitusjohtaja
1987  Sirkka Hämäläinen, johtaja
1986  Satu Huttunen, dosentti
1985  Kaari Utrio, kirjailija
1984  Lenita Airisto, dipl.ekonomi
1983  Lea Pulkkinen, apul.professori
1982  Marja-Liisa Swantz, dosentti
1981  Maija Könkkölä, arkkitehti
1980  Saimi Westerlund, toimitusjohtaja

1970-luku
1979  Terttu Arajärvi, professori
1978  Riitta Auvinen, apul.professori
1977  Marjatta Metsovaara-van Havere, 
 tekstiilitaiteilija, toimitusjohtaja
1976  Anna-Liisa Linkola, DI, kansanedustaja
1975  Marjatta Väänänen, FM, ministeri
1974  Annikki Saarela, OTK
1973  Irja Ketonen, toimitusjohtaja
1972  Sylvi Siltanen, maaherra
1971  Vivan Juthas, FM
1970  Pirkko Arola, kauppaneuvos

1960-luku
1969  Elina Haavio-Mannila, dosentti
1968  Paula Kaiser, TK
1967  Rakel Wihuri, kauppaneuvos
1966  Elna Nieminen, farmasian tohtori
1965  Helvi Sipilä, varatuomari
1964  Aino Stolt-Järvinen, kauppaneuvos
1963  Helle Kannila, kirjastoneuvos
1962  Inkeri Anttila, professori
1961  Aune Lindström, professori
1960  Maja Genetz, kauppaneuvos

1950-luku
1959  Aili Nurminen, FT
1958  Eeva Jalavisto, professori
1957  Augusta Ohlsson, kauppaneuvos
1956  Liisi Oterma, FT
1955  Inkeri Harmaja, hovioikeudenneuvos
 

2010-luku
2015  Ritva-Liisa Pohjalainen, muotoilija-taiteilija
2014 Leena Ukkonen, professori
2013  Kaija Saariaho, säveltäjä
2012  Liisa Keltikangas-Järvinen, psykologian professori
2011  Irja Askola, Helsingin piispa
2010  Seija Lukkala, Globe Hope Oy:n perustaja 
 ja toimitusjohtaja                                 

2000-luku
2009  Eva Biaudet, ETYJ:n virkamies
2008  Sirkka-Liisa Kivelä, ylilääkäri, professori
2007  Pauliine Koskelo, korkeimman oikeuden presidentti
2006  Anne Linnonmaa, suunnittelija ja toimitusjohtaja
2005  Helena Ranta, HLT, oikeushammaslääkäri
2004  Tarja Cronberg, DI, TkT, KTT, kansanedustaja
2003  Elisabeth Rehn, dipl.ekonomi
2002  Harriet Finne-Soveri, LL, geriatrian erik.lääkäri (väit.)
2001  Eppie Eloranta, DI, johtaja
2000  Virpi Raipala-Cormier, toimitusjohtaja

1990-luku
1999  Elina Lehto, TTM, johtaja
1998  Ullamaija Kivikuru, VTT, professori
1997  Mirja Pyykkö, toimittaja
1996  Marja Usvasalo, toimitusjohtaja
1995  Kaarin Taipale, virastop., arkkitehti
1994  Leena Palotie, professori
1993  Raija Sollamo, apul. professori
1992  Kirsti Paakkanen, toimitusjohtaja
1991  Johanna Suurpää, OTK
1990  Kirsti Rissanen, professori
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Strategiasta toteutukseen 

LI IT TO TOIMII

BP W F in land  juhlii merk-
kivuottaan keskittymäl-
lä ajamaan naisille tärkeitä 
asioita. Naisvaltaisilla aloilla 
on alhaiset palkat, samasta 
tehtävästä naisille voidaan 
maksaa pienempää palkkaa, 
perhevapaat ja omaishoi-
tajuus kasautuvat naisille, 

urakehitys ja johtotehtäviin hakeutuminen on nai-
silla vähäisempää kuin miehillä. Tekemistä ja ta-
voitteita riittää niin liitolle kuin paikallisyhdistyk-
sillekin.  

BPW Finlandin kehitys on viime vuosina ollut 
murroksessa niin kuin useissa muissakin yhdistyk-
sissä. Nuoret eivät ole löytäneet yhdistystoimintaa 
omakseen aikaisempien ikäluokkien tavoin. Liiton 
hallituksen keskeisiä tehtäviä onkin ollut strategis-
ten painopisteiden löytäminen ja uusien toiminta-
tapojen suunnittelu. Hallitus on ollut yksimielinen 
siitä, että liiton toiminnassa on tehtävä rohkeita 
ratkaisuja. Jos näitä siirretään eteenpäin, olemme 
pian liian myöhässä. 

Hallitus tunnistaa toiminnassamme myös hy-
viä muutoksia, voimavaroja ja osaamista. Liiton 
toimistolla työskentelee osaavia ja aktiivisia naisia. 
Hallitus on voinut keskittyä strategiseen suunnit-
teluun. Olemme saaneet uusia jäseniä aikaisem-
pia vuosia enemmän. Uusien jäsenten liittyminen 
antaa meille viestin siitä, että tavoitteemme ovat 
tärkeitä ja vetovoimaisia. Liittomme toiminta on 
valtakunnallista ja kansainvälistä mahdollistaen jä-
sentemme verkostoitumisen ympäri maailmaa ja 
tuen saannin tarvittaessa. 

K ASVUA JA TUKEA  Hallitus päätyi strategiatyös-
kentelynsä pohjalta esittämään syyskokoukselle kol-
mea painopistealuetta vuodelle 2016. Hyväksytyt 
painopistealueet ovat Pienestä isoksi, Naiset 50+ ja 
Naiset 25+.

Pienestä isoksi -tavoite tähtää liiton jäsenmäärän 
kasvattamiseen. Jäsenmäärän lisäys vahvistaa talout-
ta ja liiton painoarvoa järjestökentässä. Jäsentyö teh-
dään pääsääntöisesti yhdistyksissä. Liitto tukee yh-
distyksiä koulutuksen, tiedotuksen, markkinoinnin ja 
verkostoitumisen keinoin. 

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Rakenteet, 
työtavat, ihmisen tekemän työn tarve ja jopa koko-
naiset työidentiteetit muuttuvat rajusti. Haasteita 
kohtaavat kaikenikäiset työntekijät. 

Ikääntyvillä työntekijöillä on valtavasti potenti-
aalia ja taitoja, joita työmarkkinat eivät tällä hetkel-
lä hyödynnä. Samalla, kun puhutaan paineista nostaa 
eläkeikää, yli 50-vuotiaiden urakehitys on vähäistä, 
työsaanti vaikeutuu ja syrjäytyminen työmarkkinoilta 
on todellista. Liitto edistää yli 50-vuotiaiden naisten 
työnsaantia tiedotuksen ja hanketoiminnan avulla. 

Naiset 25+ ovat työuransa alussa ja tarvitsevat 
kontakteja tukemaan urakehitystään. Liitto  järjes-
tää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa nuorille naisil-
le tarkoitettuja naisjohtajatapaamisia, tulevaisuudessa 
myös mentorointia. 

Tasa-arvoasioihin vaikuttaminen on liiton keskei-
siä teemoja. Tämä näkyy aktiivisena osallistumisena 
erilaisiin tapahtumiin kuten Tasa-arvon teemaviikot, 
Naisten palkkapäivä ja Equal Pay Day -tempaukset. 
Tasa-arvotyön tekeminen yhteistyössä muiden nais-
järjestöjen kanssa tuo vaikuttamiseemme voimaa ja 
laajuutta. 

1980-luku
1989  Pirkko Työläjärvi, maaherra
1988  Irja Lindqvist-Vaenerberg, toimitusjohtaja
1987  Sirkka Hämäläinen, johtaja
1986  Satu Huttunen, dosentti
1985  Kaari Utrio, kirjailija
1984  Lenita Airisto, dipl.ekonomi
1983  Lea Pulkkinen, apul.professori
1982  Marja-Liisa Swantz, dosentti
1981  Maija Könkkölä, arkkitehti
1980  Saimi Westerlund, toimitusjohtaja

1970-luku
1979  Terttu Arajärvi, professori
1978  Riitta Auvinen, apul.professori
1977  Marjatta Metsovaara-van Havere, 
 tekstiilitaiteilija, toimitusjohtaja
1976  Anna-Liisa Linkola, DI, kansanedustaja
1975  Marjatta Väänänen, FM, ministeri
1974  Annikki Saarela, OTK
1973  Irja Ketonen, toimitusjohtaja
1972  Sylvi Siltanen, maaherra
1971  Vivan Juthas, FM
1970  Pirkko Arola, kauppaneuvos

1960-luku
1969  Elina Haavio-Mannila, dosentti
1968  Paula Kaiser, TK
1967  Rakel Wihuri, kauppaneuvos
1966  Elna Nieminen, farmasian tohtori
1965  Helvi Sipilä, varatuomari
1964  Aino Stolt-Järvinen, kauppaneuvos
1963  Helle Kannila, kirjastoneuvos
1962  Inkeri Anttila, professori
1961  Aune Lindström, professori
1960  Maja Genetz, kauppaneuvos

1950-luku
1959  Aili Nurminen, FT
1958  Eeva Jalavisto, professori
1957  Augusta Ohlsson, kauppaneuvos
1956  Liisi Oterma, FT
1955  Inkeri Harmaja, hovioikeudenneuvos
 

ANNELI LUOMA-KUIKKA  Ki r jo i t ta ja on BPW  F in landin varapuheenjohtaja, ter veys t ie te iden mais ter i , 
johdon työnohjaaja ja coach. Hän työskente lee Suomen Sydänl i i ton kehi t tämispääl l ikkönä. 
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BPW Finland juhlii tänä vuonna 70. toimintavuottaan. Pitkään historiaan on mahtunut mo-
nenlaista toimintaa, nousuja ja laskuja. Elämme tällä hetkellä taas nousun aikaa liitossamme. 
Vuonna 2015 alkanut ”ryhtiliike” on tuottanut tulosta, ja voimme katsoa tulevaisuuteen luot-

tavaisesti. 
Juhlimme merkkivuottamme työn merkeissä keskittymällä viestintään ja koulutukseen. Tä-

mä juhlalehti on yksi juhlatuote, tärkeä viestinvälittäjä. Toivon, että lehti antaa lukijoillemme hy-
vän kuvan ajassa liikkuvista ilmiöistä ja meidän naisten kyvystä ottaa oma paikkamme yhteiskun-
nan muutossuuntaa määrittävissä solmukohdissa. Tulevaisuus luodaan jo tänään. Suomi on täynnä 
osaavia naisia, joiden soisi nousevan tärkeisiin tehtäviin vallankamareissa. Järjestämme 19. marras-
kuuta Helsingissä Kuntatalolla Nainen ja valta –juhlaseminaarin, jossa puhujina on Suomen johta-
via naisia. Päivämäärä kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin. Samana päivänä järjestetään myös liiton 
syyskokous.

Vaikka juhlavuotemme antaa uskoa tulevaisuuteen, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi 
jo valmista ja voisimme keskittyä nauttimaan työmme tuloksista. Ei todellakaan. Meidän on väsy-
mättä kehitettävä yhteistä liittoamme, jotta myös tuleville sukupolville jäisi eväitä jatkaa toimintaa. 
Kilpailu ihmisten ajasta ja mielenkiinnosta on kovaa ja tarjonta monipuolista. Jäljelle jäävät ne, jot-
ka osaavat uudistua ja uskaltavat tehdä myös kipeitä ratkaisuja toiminnan jatkon varmistamiseksi. 
Moderni, ajassa kiinni oleva liitto ja yhdistykset houkuttelevat piiriinsä uusia jäseniä.

TOIMINNANJOHTA JAN MIET TEITÄ

Ryhtiliike tuottaa tulosta

ETSIMME VIIME vuonna liiton hallituksen ja paikallisyhdistysten kanssa toiminnan kehittä-
miskohteita. Niitä löytyikin paljon. Nyt suurin osa niistä on jo toteutettu. Tänä keväänä val-
mistui niistä viimeisin, Uuden jäsenen tervetuliaiskansio ja siihen liittyvä koulutusmateriaali. 
Liittomme visuaalinen ilme uudistuu kevään ja kesän aikana. Kesällä aloitamme ensi vuoden 
suunnittelun. Valmistamme muun muassa kuukausikohtaisen koulutuskalenterin ja toteutam-
me jäsenkyselyssämme esiin tulleita kehittämisideoita. Uskon, että näillä eväillä 
voimme suunnata luottavaisin mielin juhlimaan satavuotiasta Suomea ensi 
vuonna.

Kiitän lämpimästi kaikkia tämän lehden teossa mukana olleita ihmi-
siä. Yhdessä tekemällä saimme taas kokoon mielenkiintoisen lukupake-
tin. Seuraava lehtemme ilmestyy syksyllä ja sen teemana on Naiset ja 
teknologia.

Antoisia lukuhetkiä!

RITVA KATTELUS  to iminnanjohtaja
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IK Ä EI  ole numero vaan asenne, eikö? 
Miksi BPW Suomen alla sitten toimii erilli-
nen nuorten naisten verkosto, Young BPW 
Suomi? Siihen liittyykin monia tärkeitä syi-
tä, mutta vaikka virallinen Young BPW jä-
senyys onkin ikäkysymys, niin toimintaan 
osallistuminen ei ole. Asenne ratkaisee. 
Alle 36-vuotiaat BPW:n jäsenet kuulu-
vat automaattisesti liiton alla toimivaan 
Young BPW Finland -verkostoon. Tällä 
hetkellä nuorten verkostoon kuuluu viral-
lisesti 24 jäsentä, mutta jäsenmäärä nou-
see joka vuosi. Nuorten naisten verkosto 
on kiinteä osa liittoa ja järjestäytynyt tii-
viisti liiton toiminnan puitteissa. Tapaa-
misia järjestetään liiton vuosikokouksissa 
ja muissa tapahtumissa. Young BPW toi-
mii uransa alkutaipaleella olevien naisten 
kohtaamispaikkana ja linkkinä, sillä nuo-
ret jäsenemme ovat hajaantuneet ympäri 
suurta Suomea.  

Young BPW:n jäsenkirjeet ja tapaami-
set toimivat konkreettisina työkaluina yh-
teydenpidossa. Liiton vuosikokouksissa on 
yleensä oma Young BPW -osio ja vuosi-
kokoustapaamisten lisäksi Young BPW on 
mukana järjestämässä liiton tapahtumia, 
kuten toukokuun nuorille naisille suunnat-
tua Työelämän speed dating -tapahtu-
maa, missä nuoret pääsevät tapaamaan 
naisjohtajia ja saamaan tärkeitä vinkkejä 
ja itsevarmuutta uralleen. Young BPW ja-
kaa myös matka-apurahoja jäsenilleen, 
jotta nuoret naiset pääsisivät osallistu-
maan niin kansalliseen kuin kansainväli-
seenkin toimintaan, kouluttautumaan, ver-
kostoitumaan ja saamaan kokemuksia. 
  
SUOMEN YOUNG BP W  on osa 
kansainvälistä nuorten verkostoa, jo-
ka kokoontuu kerran vuodessa järjes-

YOUNG BP W

YOUNG BPW 
ANTAA VIRTAA &
ITSEVARMUUTTA 

tettävässä Young BPW -konferenssissa 
tai kansainvälisten seminaarien yhtey-
dessä. Tänä vuonna tapaaminen järjes-
tetään Sveitsissä, Zürichissä, Euroopan 
konferenssin yhteydessä. Kansainväli-
nen Young BPW on tiivis mutta avoin rinki 
nuoria naisia, jotka tukevat toisiaan niin 
uralla kuin yksityiselämässä. Verkosto an-
taa nuorille tärkeää kansainvälistä koke-
musta, kannustaa käyttämään kieliä ja 
opettaa erilaisia työelämän taitoja. Kan-
sainväliset tapahtumat ovat laadukkaita 
koulutustilaisuuksia ja workshopeja, jot-
ka tukevat BPW:n yhteisiä teemoja. Tällä 
hetkellä teemamme on Johtaminen ja teot 
muuttavat maailmaa. Kansainväliseen toi-
mintaan osallistuminen on erittäin kannus-
tettava asia, sillä kansainvälisyys on liit-
tomme vahvuus ja rikkaus.  
  
SUOMEN YOUNG BP W  varmis-
taa osaltaan sen, että koko BPW Suo-
mi pysyy monipuolisena naisten verkos-
tona. Nuorilla jäsenillämme on usein eri 
näkemyksiä ja mielipiteitä kuin työuransa 
loppupuolella olevilla naisilla, ja onkin 
tärkeää, että kaikki mielipiteet saadaan 
kuuluviin. Liiton hallituksessa on aina vä-
hintään yksi nuori jäsen, joka toimii sa-
malla Young BPW -vastaavana. Nuorten 
vastaavan tehtävänä on toimia linkkinä 
nuorten jäsenten ja liiton hallituksen välil-
lä, tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista, 
erityisesti nuoria kiinnostavista asioista ja 
pitää huolta siitä, että nuoret saavat lii-
tolta sen tuen, mitä he tarvitsevat uransa 
alussa.  
  
YOUNG BP W:N  rooli on erityisen 
tärkeä nuorten naisten itsevarmuuden ra-
kentamiseksi, sillä sukupuolten välisen ta-

sa-arvon eteenpäin viemiseksi on tärkeää 
kannustaa naisia ottamaan haasteita vas-
taan, sanomaan itsevarmasti ”Kyllä!” ja 
hyödyntämään kaiken potentiaalinsa. Lii-
ton tulevassa syyskokouksessa on varat-
tu erillinen Young BPW -osio, missä kaksi 
nuorta jäsentä pitävät oman esityksen-
sä. Näin nuoret saavat tärkeää esiinty-
miskokemusta. Lisäksi Young BPW näkyy 
marraskuussa järjestettävässä juhlasemi-
naarissa Nainen ja valta omalla näytteil-
leasettajapisteellään. 
  
YOUNG BP W  ei siis ole erillinen ryh-
mä, vaan toimii tiiviinä osana BPW 
Suomen liittoa. Se järjestäytyy liiton ta-
pahtumissa ja pitää huolta nuorten nä-
kyvyydestä liitossa. Silti, koska ikä ei ole 
numero vaan asenne, kuten alussa jo to-
tesimme, emme ole sulkeneet kenenkään 
osallistumista pois vaan päinvastoin toi-
vomme kaikkien jäsenten osallistumista ja 
tukea nuorille.  Lisäksi tasa-arvon toteu-
tumisen kannalta on tärkeää, että myös 
miehet saadaan mukaan tasa-arvon lä-
hettiläiksi ja sitä kautta pikkuhiljaa suku-
puoliroolit ja asenteet niiden ympärillä 
alkavat neutralisoitua. Young BPW toivot-
taa kaikki BPW Suomen jäsenet ikään ja 
sukupuoleen katsomatta tervetulleiksi mu-
kaan toimintaansa! 

ANNI RI IHELÄINEN 
Young BPW-vas taava
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  PÄÄK AUPUNKISEUDULL A

ESP OO
BPW Espoon yhdistys on perustettu vuonna 1970. Jäseniä on tällä hetkellä 61. 
Toimintamme tavoite on edistää eri-ikäisten ja eri ammateissa toimivien naisten 
verkostoitumista, tarjota mielenkiintoisia vierailukohteita, unohtamatta mukavia 
yhdessä vietettäviä hetkiä kesäretkillä ja joulujuhlissa. Järjestämme tilaisuuksia, 
joissa tuemme omaa hyvinvointiamme tai opimme jotakin aivan uutta.

Yhdistyksemme valitsee joka toinen vuosi Espoon Ellaksi espoolaisen vas-
tuunsa tuntevan aktiivisen naisen – nostaen esiin alaa, jota hän edustaa.  En-
simmäiseksi Espoon Ellaksi nimettiin vuonna 1996 perustajajäsenemme sosiaali-
neuvos Ella Hyppänen.

BPW-toiminta vähän ottaa - jäsenmaksuna, mutta paljon se myös antaa - 
ystäviä ja kokemuksia. Tule mukaan kokemaan! Saat yhteyden puheenjohta-
jaamme sähköpostitse: eija.volanen@suomi24.fi.

HULL AANNU HURMAAVASTA HELSINGIN YHDIST YKSESTÄ!
Haluatko verkostoitua ja ystävystyä monia eri ammattialoja edustavien naisten 
kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin? Kiinnostaa-
ko sinua avartaa näköaloja sekä kasvattaa tietämystäsi naisten asemasta?

Tervetuloa BPW Helsingin viehättävien naisten seuraan! Hyödyt yleissivistyk-
sellisesti, aatteellisesti ja ammatillisesti vierailuistamme yrityksiin, julkishallinnon 
yhteisöihin sekä eri alojen luento- ja esitelmätilaisuuksiin! Meillä on myös haus-
kaa - hassuttele kanssamme jokakeväisessä hattujuhlassa tai viihdy Vuoden 
nainen -juhlallisuuksissa!

Tutustu tasa-arvoasioihin ja tuo tasa-arvotietoisuutta kanssamme esiin! 
Kysy lisää toiminnastamme lähettämällä meille sähköpostia: 

helsinki.bpw@gmail.com. 

VANTAAN LI IKE-  JA VIRK ANAISET RY -  BP W VANTAA
Yhdistyksemme viettää 40-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Toimintamme on kaik-
kina vuosina jatkunut vireänä. Järjestämme kuukausittain jäsenistöämme kiin-
nostavia yritys-, taidenäyttely- ja museokäyntejä, ajankohtaisia luentoja ja ret-
kiä. Nuutin päivänä vietämme perinteistä vantaalaisten naisjärjestöjen yhteistä 
Wähäjoulua. Osallistumme naisasiaa ajaviin tilaisuuksiin BPW Espoon ja BPW 
Helsingin sekä muiden naisjärjestöjen  kanssa. Kansainvälisen liiton kokouksiin 
jäsenemme osallistuvat aktiivisesti.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme! Tilaisuuksiimme voi 
tuoda ystäviä tutustumaan meihin ja toimintaamme. Liittymisasioissa ota yhteyt-
tä puheenjohtaja Kukka Lehmusvirtaan, lehmusvirta@kolumbus.fi, tai sihtee-
ri Lahja Laitiseen, lahja.laitinen@kolumbus.fi.

BP W-YHDIST YSSIVU

BPW-PAIKALLISYHDISTYKSET 
ESITTÄYTYVÄT

  MUUALL A SUOMESSA

HÄMEENLINNA
Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa 
ammentava kaunis ja kodikas kulttuurikau-
punki Suomen sydämessä. Aulanko, kan-
sallinen kaupunkipuisto, muut upeat ul-
koilumaastot ja runsaat vesistöt kutsuvat 
asukkaansa nauttimaan luonnonkauneudes-
ta ja rauhasta. Linna, teatterit, museot sekä 
lukuisat käyntikohteet ruokkivat kulttuurin-
nälkäisiä, ja seutu suorastaan sykkii tapah-
tumista. Samalla tavalla sykkii pieni, mutta 
pippurinen yhdistyksemme. Järjestämme tu-
tustumisia, retkiä ja yhteisiä tapaamisia jäse-
nillemme. Aktiiviset naiset, nuoret ja varttu-
neemmat - olette tervetulleita joukkoomme!
Teitä tervehtien Hämeenlinnan 
liike- ja virkanaiset ry

NAISVOIMAA I IT ISTÄ
BPW Iitti vaikuttaa liittomme ainoana maa-
seutuyhdistyksenä Kymenlaaksossa tarjo-
amalla 67 jäsenellemme virkistystä niin jär-
jestötoiminnan kuin vapaa-ajan puitteissa. 
Jäsenten toiveet ja tarpeet sanelevat toimin-
tamme.

Olemme rahoittaneet toimintaamme jo 35 
vuoden ajan pitämällä torikahvilaa Kausa-
lan torilla kesälauantaisin ja markkinatiistai-
sin. Siksipä olemme voineet lähettää täyden 
miehityksen liiton kevät- ja syyskokouksiin 
sekä pitää jäsenmaksumme alhaisena.

Yhdistyksemme on ollut myös voimakkaasti 
vaikuttamassa vanhustenpalvelutalo Ehtoo-
kodin perustamisessa yli 40 vuotta sitten. Jär-
jestämme edelleen vuosittain virkistystoimin-
taa palvelutalon asukkaille.

Tervetuloa viihtymään ja vaikuttamaan 
energisten jäsentemme joukkoon! 

Yhteydenottoja odottaen puheenjohtaja 
annikki.ruokonen@pp.inet.fi.
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BP W K ARKKIL A
BPW Karkkila on pienen kaupungin suu-
ri yhdistys. Karkkilan liike- ja virkanaiset 
ry on jo yli 60 vuoden ajan ollut merkit-
tävä tekijä paikkakuntansa yhteisöllisyy-
den ja identiteetin rakentajana. Yhdis-
tyksemme on dynaaminen, aktiivinen ja 
ylpeästi BPW-arvoja edistävä. Perinteik-
käitä ja vuosittain toistuvia tapahtumiam-
me ovat Nuutinpäivä, Hattupäivälliset ja 
Pelastusarmeijan joulupata -päivystyk-
set. Noin joka toinen syksy järjestämme 
laajemmaltikin tunnetut ja legendaariset 
Kaamoskarkelot. Näiden välissä suunnil-
leen kerran kuukaudessa innovatiivinen 
jäsenistömme järjestää ajankohtaisia ti-
laisuuksia ja vierailuja. Tule mukaan! Saat 
lisätietoja toiminnastamme keneltä tahan-
sa viidestäkymmenestä jäsenestämme ja 
hallitukselta. Puheenjohtajamme sähkö-
postiosoite on heli.ryyppo@elisanet.fi.

LI IT Y KOTK AN SUPERNAISI IN!
Kotkan liike- ja virkanaisten yhdistys tar-
joaa mahdollisuuden vahvojen naisten 
paikalliseen verkostoon, jonka kautta 
voi vaikuttaa, saada vertaistukea ja pi-
tää hauskaa.  BPW Finlandin tavoittei-
den mukaisesti haluamme edistää naisten 
asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja 
työelämässä. Toimintaamme sisältyy yri-
tysvierailuja, koulutuksia, inspiroivia ta-
pahtumia sekä rentoa yhdessäoloa.

Pian 70 vuotta täyttävällä yhdistyksel-
lämme on vahvat juuret kotkalaisnais-
ten joukossa. Supernaisiimme kuuluu täl-
lä hetkellä yli 30 eri-ikäistä naista useilta 
eri aloilta. Olemme innolla kasvattamas-
sa joukkoamme ja kutsumme kaikki seu-
dun vahvat naiset tervetulleeksi mukaan 
toimintaamme! Lisätietoja jäsenyydestä 
antaa puheenjohtajamme Kirsi Tuoma-
la: 040 585 0195, kirsi.tuomala@bauer-
media.fi.
 

KOUVOL AN YHDIST YS 
70 VUOT TA!
Toimimme Pohjois-Kymenlaakson alueella. 
Toiminnassamme painottuvat kuukausittaiset 
kokoontumiset ja tutustumisvierailut erilaisiin 
yrityksiin, toimipaikkoihin ja oppilaitoksiin.
Valitsemme vuosittain kouvolalaisen naisen, 
joka on toiminut merkittävällä tavalla seu-
tumme tunnettuuden, yrittäjyyden, kulttuurin 
tai kehittämisen hyväksi. Järjestämme erilai-
sia tapahtumia ja osallistumme Wanhojen 
tavaroiden markkinoille toimintamme rahoit-
tamiseksi.

Jaamme vuosittain stipendin opinnois-
saan menestyneelle naisopiskelijalle. Olem-
me saaneet vireään joukkoomme uusia, 
nuoria jäseniä.

Jäsenenämme pääset tutustumaan hyvin 
erilaisiin ihmisiin ja mielenkiintoisiin kohtei-
siin ja pääset verkostoitumaan monitaitois-
ten ja monipuolisten ihmisten kanssa.
Puheenjohtaja: birgit.koskela@kouvola.fi

KUOPIO
Kuopion liike- ja virkanaiset ry:n kuluva 
vuosi on yhdistyksen 68. toimintavuosi. Kuo-
pion aktiiviset jäsenet ovat olleet mukana 
sekä liiton että kansainvälisen liiton toimin-
nassa. 

Kuopion yhdistyksen aloitteesta vuonna 
2015 valittu Vuoden nainen, taiteilija Ritva-
Liisa Pohjalainen on innoittanut liike- ja vir-
kanaisia Kuopiossa ja varmasti myös koko 
Suomessa. Kuopiolaisten onni on ollut viet-
tää Vuoden naisen kanssa paljon yhteistä 
aikaa kuluneen vuoden aikana. 

Kuopion yhdistys on monipuolinen. Uusia 
jäseniä on tullut joukkoomme. Monelle nai-
selle motiivina on vahvistaa verkostoja, tu-
tustua uusiin ihmisiin, vertaistuki ja tietenkin 
yhdistyksen jäsentoiminta kulttuurin ja hyvin-
voinnin parissa. 

TERVEISET MEI JÄN YHDIST YK-
SESTÄ SAIMAAN R ANNALTA
Myö ollaa vieraanvaraisia ja aktiivisia 
naisia. Kokoonnumme säännöllisen epä-
säännöllisesti hallituksen kokouksiin, mut-
ta yritysvierailut ja yhteinen tekeminen 
ovat myös meille tuttua toimintaa. Toivo-
tamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi, 
sillä Karjalasta kajahtaa, pinnalla pysy-
tään vaikka syvän märkänis. 

Valitsemme kahden vuoden välein 
Vuoden Veeran.  Vuonna 2014 hän oli 
Lappeenrannassa vaikuttava muusikko 
ja ravintoloitsija Sari Kaasinen. Olem-
me innokkaita järjestämään myös liiton 
kokouksia. Monet muistavat kevätkoko-
uksen vuonna 2013. Silloin esittelimme 
vanhaa kaupunkiamme, nyt vuonna 2016 
- liiton ja yhdistyksemme 70-vuotisjuhla-
vuonna - vuorossa on moderni kaupun-
ki. Yhteisöllisyys on voimavaramme. Sitä 
suosittelemme kaikille jäsenyhdistyksille.
BPW Lappeenranta

MIKKELI
BPW Mikkeli on liiton suurin yhdistys. 
Meillä on jäseninä 90 vahvaa ja aktii-
vista naista. Täytämme ensi vuonna 70 
vuotta. Kuukausitapaamisissa vietämme 
iltaa yhdessä erilaisten aiheiden paris-
sa. Olemme tavanneet pakolaisnaisen, 
tutustuneet Viola ry:n toimintaan ja vie-
railleet mielisairaalan museossa. Keve-
ämmin olemme viettäneet aikaa teat-
terissa, tehneet käsitöitä ja tutustuneet 
muotiin ja kauneuteen. Suosittuja ovat 
olleet jokavuotiset kirjakauppaillat kirjai-
lijavieraineen. Klubi-illoissamme punai-
sena lankana on ”naisia työssä” ja tee-
mana tasa-arvo. Meitä on emännöinyt 
kirjastotoimenjohtaja, teatterinjohtaja, 
ylipalomies sekä nuorempi ja vanhempi 
konstaapeli. Yhdessä muiden naisjärjes-
töjen kanssa olemme olleet järjestämäs-
sä Iloisesti yhdessä -tapahtumaa useana 
vuonna. Meidät tavoittaa bpw.mikkeli@
gmail.com.

BP W-YHDIST YSSIVU

BPW-PAIKALLISYHDISTYKSET 
ESITTÄYTYVÄT

KUTSU  Kuopion liike- ja virkanaiset ry 

kutsuu kaikki Suomen liike – ja virkanai-

set tulevana kesänä Kuopio Tanssii ja Soi 

-festivaalin Tuhkimo-balettiin ja yhteiseen 

kokoontumiseen Kuopioon 19.kesäkuu-

ta. Ilmoittautumiset 15.5 mennessä sähkö-

postiin uma.alanne@gmail.com.



22 BPW Finland 

P OHJOISIN YHDIST YS 
OULUSSA
Oulun seudun liike- ja virkanaiset ry on 
pieni ja pirteä Oulun seudulla toimiva yh-
distys. Toimintamme painottuu yritysvie-
railuihin, taloutta käsitteleviin aiheisiin, 
osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja pi-
dämme hauskaa yhdessä. 

Tule mukaan toimintaamme!
Jäsenemme ovat eri toimialoilta, joten 

yhdessä naisenergia kasvaa ja opimme 
uusia asioita. 

Lisätietoja puheenjohtajalta, sähköpos-
ti: aa.kauppi@dnainternet.net  
Terveisin Anja Kauppi 
puh. 040-515 1508

SAVONLINNA
Savonlinnan liike- ja virkanaiset ry on pe-
rustettu 12.11.1947. Yhdistyksemme vuosi-
juhlaa vietämme ensi vuonna. Toimimme 
ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vas-
tuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitou-
tumattomana yhdistyksenä Savonlinnan 
talousalueella.

Vireässä yhdistyksessämme on sekä 
uusia, nuoria jäseniä että pitkään toi-
mineita osaajia. Jokainen jäsen on tär-
keä ja tasavertainen. Jäsenten osaamista 
hyödynnämme osaamisen jakamisessa 
ja vertaistuessa jäsenistöllemme. Lisäksi 
työskentelemme naisten aseman ja tasa-
arvon saavuttamiseksi taloudellisissa ja 
koulutuksellisissa asioissa.

Perinteitä kunnioittaen yhdistyksem-
me hallitus valitsee vuosittain Vuoden Ro-
sinan Savonlinnan talousalueelta. Vuo-
den Rosina julkistetaan juhlavasti alueen 
naisjärjestöjen yhteisesti järjestämässä 
kansainvälisen naistenpäivän tilaisuu-
dessa.

PUMPULIPLIKOISTA
YHTEISKUNNALLISIKSI 
VAIKUT TA JIKSI
Tampereella jo 70 vuotta jatkunut BPW:n 
toiminta tarkoittaa elämänlaatua ja rai-
kasta visiota. Moni yhdistyksemme jäsen 
on kohonnut yhteiskunnan näköalapai-
koille.  Pitkäaikainen puheenjohtajamme,  
toimittaja Helkky Lahti on oiva esimerk-
ki. Hänen perintönsä lienee edelleen liit-
tomme taloudellinen tukiranka.

Tuemme tulevien naisvaikuttajien ete-
nemismahdollisuuksia ja kehitystä myön-
tämällä naisopiskelijoille stipendejä. 
Arvojamme ovat keskinäinen kannusta-
minen ja verkoston sekä henkilökohtai-
sen perspektiivin laajentaminen. Otamme 
kantaa yhteiskuntamme parantamisek-
si, tutustumme eri alojen työpaikkoihin ja 
koulutusmahdollisuuksiin. Pidämme haus-
kaa yhdessä. 

Arvoisat nykyiset ja uudet jäsenemme, 
te upeat, pätevät ja väkevät naiset, terve-
tuloa mukaan toimintaamme!  
T. Liisa

BP W TURKU – ÅBO RY, 
K ATSE TULEVAISUUTEEN 
PERINTEITÄ KUNNIOIT TAEN
Tavoitteenamme on luoda Turun seu-
dun naisille mahdollisuus verkostoitua 
eri-ikäisten ja eri aloilla toimivien naisten 
kesken. Tuemme myös jäsenten verkos-
toitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Kannustamme naisten kouluttautumista ja 
urakehitystä. Jaamme vuosittain kannus-
tusstipendin ansioituneelle valmistuvalle 
naisopiskelijalle. Järjestämme kuukausi-
kokouksia, joissa kuulemme jäsentemme 
ja asiantuntijoiden esityksiä ajankohtaisis-
ta aiheista, teemme yritysvierailuja ja ret-
kiä ja nautimme iloisesta yhdessäolosta. 
Teemme yhteistyötä myös muiden paikal-
listen naisjärjestöjen kanssa  osallistumal-
la laajan suosion saavuttaneen naisten-
päivän seminaarin järjestämiseen.

Liity jäseneksi! Ota yhteys puheenjoh-
taja Inkeri Kauppila-Nummiseen, puh. 
050 556 6523.

VAASA
Vaasan seudun yhdistys kokoontuu ker-
ran kuussa naisten yhdessäolon ja virkis-
tyksen merkeissä. Jäsenet käyvät yhdes-
sä kulttuurikohteissa ja taidenäyttelyissä, 
ulkoilevat ja tutustuvat alueen meriluon-
toon sekä kokeilevat eri liikuntalajeja, ku-
ten merimelontaa. Jäsenet tutustuvat eri 
yrityksiin, joissa nainen toimii yrittäjänä 
tai johtajana. Toiminta on rentoa ja mu-
kavaa. Jokainen voi osallistua yhteisiin 
haasteisiin omien resurssiensa mukaan. 
Yhteinen toiminta vahvistaa naisten ase-
maa kaksikielisellä alueella. Verkostom-
me toivottaa tervetulleiksi myös ruotsin-
kieliset naiset.

Haluamme mukaan uusia naisia, 
jotka tuovat uusia tuulia yhdistykseen. 
Ota vaikka heti yhteyttä: 
jaana.nyqvist@pp1.inet.fi.

  RUOTSISSA , 
  TUKHOLMAN SEUDULL A

RUSUVILINA , RUOTSINSUO-
MAL AISET L I IKE-  JA VIRK A -
NAISET,  TEIT TENR AIVAA JAT 
JA SILTOJEN R AKENTA JAT
Rusuvilina on toiminut 20 vuotta jäsenis-
tömme tarpeet ja toiveet johtotähtenään. 
Verkostoituminen on meille erityisen tär-
keää, sillä suurin osa jäsenistöstämme on 
ensimmäisen polven maahanmuuttajia. 

Noudatamme BPW Finlandin sääntö-
jä. Järjestämme tilaisuuksia oppiaksemme 
uutta, saadaksemme iloa ja inspiraatiota 
sekä tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liit-
tyvistä kysymyksistä. Teemme yhteistyötä 
BPW Stockholmin ja Tukholmassa toimivi-
en muiden ruotsinsuomalaisten naisjärjes-
töjen kanssa. 

Suomen kielen ylläpitäminen on Rusu-
vilinalle tärkeä yhdysside. Tunnetuin ”ta-
varamerkkimme” on Rusuvilinan nimeämä 
Ruotsinsuomalainen vuoden nainen.
Yhteystiedot: puheenjohtaja 
ritva.forss@hotmail.com

BP W-YHDIST YSSIVU

LISÄTIETOJA 
BPW-jäsen-
yhdistyksistä löydät 
nettisivuiltamme 
www.bpw-finland.fi.
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BP W-YHDIST YSSIVU

Eturivissä vasemmalla lii-
ton puheenjohtaja Eeva 
Peltonen ja hallituksen sih-
teeri Marjut Ropo-Lyytikäi-
nen. Takana vasemmalta 
lukien hallituksen jäsenet 
Aija Himanen, Saga Kivi-
pelto, Katriina Lahti, Lea 
Silto ja Anni Riiheläinen.

Yhdistysten puheenjohta-
jia ja aktiivijäseniä kou-
lutustilaisuudessa Helsin-
gissä maaliskuussa 2016. 
Keskellä puhumassa Van-
taan yhdistyksen Lahja 
Laitinen.
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Jo 1931 suomalaiset liike- ja virka-
naiset olivat järjestäytyneet nais-
järjestöksi, jonka tavoitteena oli 

naisten olojen parantaminen, nais-
ten kehittäminen ja tasa-arvo mies-
ten kanssa. Tämä kantajärjestö oli ni-
meltään Liike- ja Virkanaisten Liitto 
r.y – Tjänste och Affärskvinnors För-
bund r.f.

Huhtikuun 17. päivänä vuonna 
1946 perustettiin keskusjärjestö Lii-
ke- ja Virkanaisten Kansallisliitto–
Yrkeskvinnors Nationalförbund. Sa-
massa kokouksessa kantajärjestöstä 
muodostettiin Helsingin Liike- ja 
Virkanaisten yhdistys–Yrkeskvinnors 
Förening i Helsingfors. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
70 vuotta keskusjärjestön, nykyisen 
Suomen liike- ja virkanaisten liiton–
Finlands yrkeskvinnors förbund ry:n 
perustamisesta.

 TOIMINTA 1940-LUVULL A 
Liiton ensimmäisenä puheenjohtaja-
na toimii FM Anni Voipio 1946–1961. 

Liitto haluaa parantaa jäsentensä 
taloudellista turvallisuutta ja yleistä 
sosiaaliturvaa. Kiinnostus kohdistuu 
palkkaukseen, verotukseen, eläkeoi-

keuteen ja synnytyslomalakiin. Vuo-
desta 1945 lähtien liitto tekee tunne-
tuksi YK:n toimintaa.

1946 liitto ottaa omakseen Antti Sal-
menlinnan suunnitteleman jäsen-
merkin. Samana vuonna jaetaan en-
simmäinen harrastusmerkki.

Liiton jäsenet saavat apua ame-
rikkalaisilta sisarjärjestöiltään sodan 
jälkeisinä pulavuosina. Vaatetus-, 
elintarvike- ja muut avustukset ovat 
arvoltaan miljoonia markkoja. Myös 
ruotsalaiset ja norjalaiset sisarjärjes-
töt avustavat suomalaisia maksamal-
la sotavuosina Suomen jäsenmaksuja 
kansainväliselle liitolle ja lähettämäl-
lä muuta tukea.
1947 liitto palkkaa ensimmäisen 
päätoimisen toimihenkilön, Kar-
li Francken, aloittaa ohjelmapalve-

lun yhdistyksille ja hankkii huoneis-
ton osoitteesta Vuorikatu 4, Helsinki. 
Vuokrasäännöstelyn takia tiloihin 
voidaan muuttaa vasta syksyllä 1956.
1948 perustetaan liitolle jäsenlehti, 
Livyk. Liitto jakaa ensimmäisen an-
siomerkin.
1949 liitolla on ennätykselliset 2392 
jäsentä 22 yhdistyksessä. Samana 
vuonna pidetään Helsingissä kan-
sainvälisen liiton Board Meeting 
(edustajakokous).

 TOIMINTA 1950-LUVULL A 
Liiton puheenjohtajana toimii FM 
Anni Voipio.

Liitto ajaa naisten palkka- ja työ-
olojen parantamista. Naisille ja mie-
hille vaaditaan samaa palkkaa, samaa 
eläkeikää ja aviopuolisoiden erillis-
verotusta. Naisille vaaditaan pääsyä 
suuryritysten johtoon.

Puheenjohtaja Voipio vaatii yh-
teiskuntaa tarjoamaan koulutusta, 
naisia kouluttautumaan, olemaan yh-
teiskunnallisesti aktiiveja, opettele-
maan talousasioita ja ottamaan kan-
sainvälistä vastuuta. 
1951 ilmestyy Livykin juhlanumero. 
Viimeinen numero ilmestyy vuon-
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Välähdyksiä BPW Finlandin 
historiasta 

BPW Finland juhlii tänä vuonna 70-vuotissyntymäpäiviään. 
Rakkaalla ”lapsella” on nykyään monta nimeä, perinteinen Suomen 
liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvinnors förbund ry, 
Business and Professional Women Finland ja sen lyhennetty muoto 
BPW Finland. 
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na 1954. Samana vuonna käynniste-
tään IFBPW:n, kansainvälisen liiton, 
suosituksesta tutkimus keski-ikäisten 
naisten työoloista ja kokemuksista 
työmarkkinoilla. Kyselytutkimukses-
ta vastaa Madeleine Meinander.
1952 liitto järjestää ensimmäiset kak-
sipäiväiset luentopäivät, aiheina ta-
loudelliset ja kunnalliset asiat.
1953 kartoitetaan naisten työnsaanti-
vaikeuksia, myöhemmin myös nais-
ten palkka- ja juridista asemaa.
1955 Madeleine Meinander saa en-
simmäisenä suomalaisena liike- ja 
virkanaisten kansainvälisen liiton 
YK-stipendin. Samana vuonna Suo-
mesta tulee YK:n jäsen. Valitaan en-
simmäinen Vuoden nainen. Hän on 
hovioikeudenneuvos Inkeri Harmaja. 
1956 Liitto viettää 10-vuotissyntymä-
päiviään. Kaarina Ruohtulan kirjoit-
tama 25 vuotta liike- ja virkanaisten 
järjestötoimintaa Suomessa –histo-
riikki ilmestyy.
1959 solmitaan yhteyksiä naisopis-
kelijoihin tavoitteena lisätä nuorten 
osuutta liitossa.

 TOIMINTA 1960-LUVULL A 
Liiton puheenjohtajina toimivat FM 
Anni Voipio vuoteen 1961 asti, ho-
vioikeudenneuvos Inkeri Harmaja 
1961–1964 ja DI, kansanedustaja An-
na-Liisa Linkola 1964–1970.

Yhteiskunta kehittyy ja osa edun-
valvonta- ja tutkimustyöstä siirtyy 
ammattiliittoihin ja tutkimuslaitok-
siin. Tämä muutos heijastuu liittoon 
toiminnan passivoitumisena. Livyk ei 
ilmesty vuosina 1955–1968. Myös oh-
jelmapalvelu loppuu. Liiton jäsenyh-
distysten määrä vähenee kahdella.
1964 liitto järjestää seminaarin ”Nai-
nen muuttuvassa yhteiskunnassa”. Se-
minaari onnistuu yli odotusten, joten 
niitä aletaan järjestää vuosittain. 
1965–1976 liitto ja yhdistykset avus-
tavat Ramallah-koulua ja kummityt-

töjä Jordaniassa toimivassa pakolais-
keskuksessa.
1966 liitto viettää 20-vuotissyntymä-
päiviään. Liitto kouluttaa yhdistysten 
toimihenkilöitä ja myöntää stipen-
dejä naisten opintojen tukemiseksi. 
Liitto liittyy Suomen Pakolaisavun 
jäseneksi. IFBPW:n puheenjohtaja 
Barbara Littlewood vihkii käyttöön 
liiton viirin syyskokouksessa. Viirin 
on suunnitellut kuvaamataidon opet-
taja Kaarina Alava Porista. Kokouk-
sessa otetaan käyttöön myös Anja 
Vilppulan suunnittelema puhujako-
rokkeen standaari.
1968 alkaa nuorten osaston toiminta. 
Liitto järjestää ryhmämatkan liike- ja 
virkanaisten kansainväliseen kong-
ressiin Lontooseen. Matkalle osallis-
tuu 90 liiton jäsentä. Liitolla on en-
nätykselliset 36 jäsenyhdistystä. 
1969, viidentoista vuoden tauon jäl-
keen, ilmestyy lehtinen Livyk-uuti-
set-nyheter.

 TOIMINTA 1970-LUVULL A 
Liiton puheenjohtajina toimivat leh-
tori, kansanedustaja Maija Heino-Ve-
sihiisi 1970–1974, LKT Sirkka Lehto 
1974–1978 ja FM, tiedotuspäällikkö 
Annikki Mäkinen 1978–1980.

Liiton kokouksia järjestetään ta-
sapuolisesti eri paikkakunnilla. Kiin-
nostus kehitysmaita kohtaan lisään-
tyy. Liitossa esiintyy erimielisyyksiä 
toiminnan painopisteistä, osa yh-
distyksistä on passiivisia,  osa ei ole 
kiinnostunut kansainvälisestä toi-
minnasta.
1972 Marja Sissonen selvittää liiton 
toimeksiannosta naisen roolia perus-
koulun lukukirjoissa.
1973 liitto osallistuu Naisten ETYK:n 
järjestelyihin ja järjestää matkan 
Münchenin kongressiin. 
1974 liitto järjestää kirjanpito- ja ve-
roasioiden seminaarin rahastonhoi-
tajille ja muille kiinnostuneille.
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Kansainväliset teemat

1977–1980 Haaste uudelle naiselle
1980–1983 Mihin tästä eteenpäin
1983–1985 Naisen muuttuva asema –  
 onnistumisen edellytykset
1985–1987 Rakennamme parempaa   
 maailmaa täyden osallis-
 tumisen periaatteella
1987–1989 Miksipä ei nainen
1989–1991 Nainen – kehityksen 
 kipinä
1991–1993 Naiset – ympäristö 
 ja kehitys
1993–1996 Katse tulevaisuuteen
1996–1999 Yhteistyöllä tulevaisuuteen
1999–2002 2000-luvun vaikuttaja – 
 nainen politiikassa
                     2000-luvun vaikuttaja – 
 nainen liike-elämässä
                     2000-luvun vaikuttaja – 
 nainen ammatissa
2003–2005 Rauha työmaailmassa
 Rauha yhteiskunnassa
 Rauha politiikassa
2006–2008 New Dimensions of 
 Leadership
2009–2011 Valta vaikuttaa johtajuu-  
 den kautta
 Valta vaikuttaa tekojen   
 kautta
 Valta vaikuttaa 
 edunvalvonnan kautta
2012–2014 Voimaantuneet naiset 
 johtotehtävissä
2015–2017 Johtaminen ja teot 
 muuttavat maailmaa

1976 Liitto viettää 30-vuotissyntymä-
päiviään. 
1977 järjestetään Helsingissä kansain-
välisen liiton XIV kongressi. Kaupun-
kiin saapuu 1125 kokousvierasta 41 eri 
maasta.
1978 hankitaan Mikkelin yhdistyksen 
aloitteesta puheenjohtajan ketjut.
1979 valmistuu liiton rahoittama Ar-
ja Vilangon pro gradu Naisen etene-
minen uralla ja siihen vaikuttavat te-
kijät.
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 TOIMINTA 1980-LUVULL A
Liiton puheenjohtajina toimivat 
VTK, ekonomi Helena Kekäläinen 
1980–1984, VTK, toiminnanjohta-
ja Tuulikki Juusela 1984–1986 ja ta-
lousjohtaja Lea Peltomäki 1986–1990. 
Kaikki kolme puheenjohtajaa ovat 
kiinnostuneita kehitysmaihin suun-
tautuvasta työstä. 
1980 järjestetään kansainvälisen lii-
ton Golden Jubilee kongressi Gene-
vessä. Suomesta kongressiin osallis-
tuu 14 jäsentä.
1981 tulee voimaan liiton uudet sään-
nöt. Liiton tarkoituksena on toimi-
minen naisten taloudellisen ja yh-
teiskunnallisen tasa-arvoisuuden 
saavuttamiseksi. Tasa-arvolaki saa 
näkyvän sijan liiton toiminnassa. 
Naisia halutaan johtotehtäviin. Liitto 
liittyy jäseneksi Suomen UNIFEMiin 
sen perustamisvuonna. Ensimmäi-
nen Euroopan aluekonferenssi järjes-
tetään Strasbourgissa. Livykin ilme 
muuttuu. 

1982 liitto liittyy Naisjärjestöjen Kes-
kusliittoon. Samana vuonna alkaa 
Euroopan liittojen alueellinen yhteis-
työ.  
1983 valmistuu ensimmäinen uusi-
en jäsenten, yhdistyksen ja sihteerin 
tietopaketti. Liitto alkaa kerätä varoja 
Bangladeshin näkövammaisten las-
ten hyväksi.
1985 YK:n Naisten Vuosikymmenen 
konferenssiin Nairobissa osallistuu 
Suomesta viisi jäsentä. Kansainväli-
sen liiton kongressiin Uudessa See-
lannissa osallistuu 18 jäsentä. Liitto 
saa testamenttilahjoitukset Lilith Ma-
ria Liljalta ja Anna Onnea Salvente-
rältä. Livyk ilmestyy viisi kertaa vuo-
dessa 1985–1992.
1986 Liitto viettää 40-vuotissyntymä-
päiviään. 
1987 toteutuu yksi liiton tärkeistä ta-
voitteista vuodesta 1948 lähtien: nai-
set pääsevät evankelisluterilaisen kir-
kon papeiksi. Kansainvälisen liiton 
kongressiin Hollannissa osallistuu yli 
20 jäsentä Suomesta.
1987–1993 liitto avustaa kansainväli-
sen liiton yhteishanketta Five O, jol-
la rakennetaan sairaanhoitokoulu La 
Paziin Meksikoon. Projekti on edel-
leen yksi kansainvälisen liiton tär-
keistä toiminnoista.
1988 liitto osallistuu naisten Pohjois-
maiseen Forumiin Oslossa ja vastaa 
Nainen keksijänä –seminaarin järjes-
telyistä yhdessä yhteistyökumppanei-
densa kanssa.

Elokuussa 1989 vietetään tupaan-
tuliaisia uusissa tiloissa Liisankatu 27 
B. Kansainvälisen liiton kongressiin 
Bahamalla osallistuu 15 jäsentä Suo-
mesta.

Liitossa toimii tiedotus-, jäsenleh-
ti-, talous-, ohjelma-, julkilausuma-, 
kansainvälisten asioiden ja YK-toi-
mikunta.

 TOIMINTA 1990-LUVULL A
Liiton puheenjohtajina toimivat toi-
mitusjohtaja Anita Sievänen 1990–
1994, talousopettaja Eija Viitanen 
1994–1998 ja OTK Kirsi Saari 1998–
1999. Tämän vuosikymmenen paino-
pisteitä ovat pohjoismainen yhteistyö 
ja Baltia-toiminta.  
1990 perustetaan Tuulikki Juuselan 
rahasto, jonka nimi muutetaan myö-
hemmin Young BPW-rahastoksi. Sa-
mana vuonna perustetaan nuorten 
jäsenten toimikunta.
1991 järjestetään kansainvälisen lii-
ton kongressi Keniassa.
1992 Päivi Hasu tekee liiton tilaama-
na tutkimuksen Mitä nuoret naiset 
odottavat yhdistystoiminnalta. Sama-
na vuonna käynnistyy liiton Baltia-
projekti tukemaan liike- ja virkanais-
ten järjestötoiminnan käynnistymistä 
Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Liiton toimikuntia lakkautetaan. 
Vuonna 1993 toimii enää hallituksen 
työvaliokunta. Samana vuonna jär-
jestetään kansainvälisen liiton kong-
ressi Japanissa.
1994 Liiton edustajat osallistuvat Eu-
roopan alueen liike- ja virkanaisten 
kokoukseen Wienissä. Mukana koko-
uksessa on uusia järjestöjä Keski- ja 
Itä-Euroopan maista.
1996 liitto viettää 50-vuotisjuhliaan. 
Anna Perälän kirjoittama Naiset ke-
hityksen kipinä –historiikki ilmestyy. 
Jarkko Talonpojan suunnittelema lii-
ton lippu vihitään käyttöön. Kansain-
välisen liiton kongressi järjestetään 
Italiassa.
1997 liiton pääsihteeri Leena-Maija 
Palo jää eläkkeelle 17 työvuoden jäl-
keen. Uusi pääsihteeri Marketta Hyö-
tyläinen aloittaa työnsä. Liitto vas-
taanottaa Helkky Lahden perinnön.
1998 uusitaan liiton jäsenhankinta-
kilpailun säännöt. Liitto perustaa In-
ternet-sivujen suunnittelutoimikun-

LI ITON KUNNIAPUHEEN-
JOHTA JAT
2011– VTM, toimitusjohtaja Tuulik-
ki Juusela
2000–2010 VTM, ekonomi Helena 
Kekäläinen
1985–1999 kunnallisneuvos Anna-
Liisa Linkola

K ANSAINVÄLISEN LI ITON 
PUHEENJOHTA JAT
Suomen liike- ja virkanaisilla on ol-
lut näkyvä asema kansainvälisen lii-
ton johdossa. Varapuheenjohtajina 
ovat toimineet Anni Voipio, Dagny 
Peters, Anna-Liisa Linkola ja Sirkka 
Lehto. Tuulikki Juusela toimi puheen-
johtajana vuosina 1985–1989. Suo-
malaisia on ollut myös kansainväli-
sen liiton toimikunnissa.

BP W-HISTORIAA
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nan ja järjestää kesäretken Vilnaan. 
Euroopan liittojen puheenjohtajien 
kokous järjestetään Irlannissa. 
1999 järjestetään kasainvälisen liiton 
kokous Vancouverissa Kanadassa. 
Suomesta kongressiin osallistuu 14 
hengen delegaatio.
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 TOIMINTA 2000-LUVULL A 
Liiton puheenjohtajina toimivat OTK 
Kirsi Saari 2000–2002, FM, logo-
nomi, kouluttaja Paula Hjelt-Putilin 
2003–2006, toiminnanjohtaja Lii-
sa Flinck-Vasama 2007–2010, laa-
dunvarmistuspäällikkö Leena Roivas 
2011–2014 ja hallintopäällikkö Eeva 

Peltonen vuodesta 2015 alkaen.
2000 otetaan käyttöön liiton uudet 
säännöt, vuosikokous jää terminä 
historiaan ja tilalle tulee kevätkoko-
us. Liitto saa kotisivut ja internet-
osoitteen. Tallinnan 10. Euroopan 
liittojen kongressiin osallistuu Suo-
mesta 28 jäsentä. Liitolle perustetaan 
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ideologiatoimikunta miettimään toi-
minnan päivittämistä.
2002 ilmestyy uudistunut Livyk, vä-
reinä musta ja keltainen. BPW Fin-
land –nimi otetaan käyttöön ja liit-
to siirtyy käyttämään kansainvälistä 
logoa. BPW Finland Past President 
–merkki valmistuu. Kansainvälisen 
liiton XXIV kongressi järjestetään 
Australian Melbournessa.  
2003 pidetään kevätkokouspäivät 
Valamossa. Syyskokouksessa Porissa 
päätetään hakea vuoden 2011 BPW 
Internationalin kongressia Helsin-
kiin. BPW Europe –kongressi järjes-
tetään Roomassa.
2004 järjestetään kevätkokous Tu-
russa, vieraana kansainvälisen liiton 
presidentti Antoinette Rüegg. BPW 
European Regional Meeting pidetään 
Berliinissä. Syyskokouspäivät Jyväs-
kylässä. Kongressihakemus jätetään.
2005 järjestetään kevätkokous Mik-
kelissä. BPW Internationalin 25. 
kongressi pidetään Luzernissa, BPW 
Finland voittaa vuoden 2011 kong-
ressin Helsinkiin. Liiton pääsihtee-
ri sanoutuu irti. Syyskokouspäivät 
Tampereella.
2006 liitto täyttää 60 vuotta, juh-
lakokouspäivät järjestetään Hel-
singissä, Past President Antoinette 
Rüegg mukana juhlissa. BPW Euro-
pe -kongressi pidetään Tukholmas-
sa. BPWI:n Chonchanok Viravan ja 
E. Benham Helsingissä. Syyskokous 
Espoossa.
2007 toimistolla työskentelee henki-
löstövuokrauksen kautta osa-aikainen 

työntekijä. Kesän alussa puheenjoh-
taja Liisa Flinck-Vasama saa kutsun 
Chilen lähetystön lounaalle. Tilaisuu-
dessa ovat läsnä Chilen presidentti 
Michelle Bachelet ja presidentti Tarja 
Halonen.  
2008 kansainvälisen liiton 26. kong-
ressi pidetään Meksiko Cityssä. 
Kongressiin osallistuu Suomesta 
yhdeksän jäsentä. 
2009 Euroopan kongressi järjeste-
tään Münchenissä. Kongressiin osal-
listuu Suomesta kaksitoista jäsentä.  
2009 - 2011 BPW Internationalin 
presidentti Elizabeth Benham käy 
Suomessa kuusi kertaa ja kongressi-
koordinaattori Erna Naegli neljä ker-
taa. Vierailut liittyivät tulevaan kan-
sainväliseen kongressiin.
2010 BPW Euroopan aluekoordi-
naattori Amélie Leclercq vierailee 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 
2011 Finlandia-talolla järjestetään 
kesäkuussa 27. BPW Inernational 
Congress. Kongressin yhteydessä pi-
detään järjestön yleiskokous sekä 
täysistuntoja, työryhmien kokoontu-
misia ja koulutussessioita. Yleisö saa 
kuulla korkeatasoisia esitelmiä. Mu-
kana on 650 liike- ja virkanaista, 60 
eri kansallisuutta. 
2012 polkaistaan alulle uusi kehittä-
misstrategia määrittämällä liitolle vi-
sio, arvot ja toiminnan painopiste-
alueet. 14th BPW European Congress 
järjestetään Italian Sorrentossa.
2013 BPW Finland järjestää Sama-
palkkaseminaarin. Euroopan liiton 
mallin mukaiset 10 vinkkiä voimaan-

tumiseen -kortit tehdään jäsenten 
käyttöön.
2014 BPW Finland esittelee toi-
mintaansa Helsingissä pidettäväs-
sä World NGO Day - tapahtumassa. 
Toiminnanjohtajan palkkaaminen 
liitolle käynnistetään. Ketlin Tack-
man aloittaa Young BPW Internatio-
nal Representativena. Kansainvälisen 
liiton 28.kongressi pidetään Jejussa 
Korean tasavallassa. 
2015 KM, FM Ritva Kattelus aloit-
taa työnsä liiton toiminnanjohtajana. 
Liitto päivittää strategiansa ja aloittaa 
laajan kehitystyön. BPW Suomi Fin-
land -lehti ilmestyy kahdesti.
2016 BPW Finland juhlii 70-vuotis-
syntymäpäiviään kevätkokouksen 
yhteydessä Lappeenrannassa, julkai-
see juhlalehden BPW Suomi Finland 
sekä järjestää syksyllä Nainen ja val-
ta –juhlaseminaariin. 15th BPW Eu-
ropean Conference järjestetään Zü-
richissä syksyllä.

BP W-HISTORIAA
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Kokouksen jälkeen juhlittiin liiton ja Lappeenrannan 
yhdistyksen 70. syntymäpäivää.

KEVÄTKOKOUSPÄIVILLÄ 
LAPPEENRANNASSA 23.4.2016

KEVÄTKOKOUSPÄIVÄT 

1. BPW Lappeenrannan puheenjohtaja 
Marjut Ropo-Lyytikäinen.

2. Liiton puheenjohtaja Eeva Peltonen toivottaa 
juhlavieraat tervetulleiksi.
3. Vasemmalla liiton entiset puheenjohtajat Liisa 
Flinck-Vasama, Lea Peltomäki, Leena Roivas ja Pau-
la Hjelt-Putilin.

1 2

3
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HEVOSEN MALJA
 

Rakuuna kertoo 
Hevosen maljasta.

Juhlavieraat juovat Hevosen maljan.

KEVÄTKOKOUSPÄIVÄT 
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SUOSITELTAVAA LUKEMISTA

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

45 €
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SUOSITELTAVAA LUKEMISTA

Tilaa puoleen hintaan: www2.talentum.fi/atf

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

Lue lisää ja tilaa 
www.talentumshop.fi

67 €

69 € 65 € 45 €

45 €

49,50 €
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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 4637 487 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



Liity jäseneksi: www.bpw-finland.fi

Akava Asia.
Johtaminen on

BPW_Suomi_Finland -lehti 70-vuotisjuhlanumero RK.indd   1 9.5.2016   12:09:24



Olen vahvasti sitä mieltä, että sukupuoleen katsomat-
ta johtotehtäviin edenneet ihmiset ovat ihmisiä. He 
ovat pinnistelleet työnsä eteen, syöneet tonnikalaa ja 
makaronia opiskelijakämpissään, kuluttaneet puhki 
opinahjojensa kirjastoja, viettäneet pitkiä iltoja työn-
sä ääressä, saaneet toivottavasi tukea läheisiltään 
siihen, että aikaa ja vaivaa on panostettava 
työtehtävien hyvin hoitamiseksi.

Suurella todennäköisyydellä he ovat 
saaneet tuntea työssään onnistumisen 
iloa, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja 
pystyneet vaikeiden tilanteiden ja pää-
tösten jälkeen heittämään yläfemman 
myös läheisten kollegoidensa kanssa.

Mielestäni yksistään naiskiintiöt eivät edis-
tä tasa-arvoa. Kiintiöiden sijaan pätevyydellä 
on merkitystä. Tutkimusten mukaan naisten johta-
mat yritykset ovat taloudellisesti vakaampia ja niissä 
on paremmat hallinto- sekä valvontajärjestelmät, eikä 
tässä ole kyse kiintiöistä vaan johtajataidoista.

Olen itse toiminut esimiestehtävissä yli 25 vuotta. 
Tähän johtamistyön jaksoon on mahtunut valvottuja 

Ihmisjohtajuutta kaivataan lisää
öitä, itkettyjä itkuja, pidätettyä raivoa, pahuksen-
moista turhautumista ja puhdasta ketutusta. Mut-
ta se, mikä saa jaksamaan on onnistumisen tunne. 
Olen saanut olla mukana tekemässä hyvää asiakas-
palvelua, onnistunutta prosessikehitystä, tuottavia 

projekteja, hyviä sopimuksia – ja kaikkea tätä 
parhaimmillaan mielettömässä onnistumi-

sen ja tekemisen ilmapiirissä.   

Olen saanut matkan varrella toimia 
niin yli 30-päisen naisosaston pääl-
likkönä kuin myös erittäin miesval-
taisen alan yhteistyökumppanina. 
Minua ei koskaan haitannut olla neu-

votteluissa ainoana naisena paikalla – 
ei Suomessa eikä Euroopassa. Pöydässä 

istui ihmisiä ratkomassa asioita. 

Ihmisten johtamisessa tärkeintä olisi olla ihmisel-
le ihminen: niin pomona kuin alaisena. Joskus tun-
tuu unohtuvan se näkökulma, että esimiehelläkin 
on oikeus tuntea – sukupuoleen katsomatta.   

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on kotimainen vahinkovakuutusyhtiö. 
Asiakkaamme ovat pääasiassa kotitalouksia, yhteisöjä ja pk-yrityksiä.

Minna Metsälä, toimitusjohtaja 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hyvä johtaja näyttää 
esimerkkiä ja rohkaisee, 
mutta uskaltaa myös 
tuntea, sanoo Turvan 
toimitusjohtaja Minna 
Metsälä.

”Tärkeintä 
olisi olla 
ihmiselle 
ihminen”

ILMOITUS

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110             www.turva.fi
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