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Tasa-arvo puhuttaa
TASA - ARVO PUHUT TAA  nyt monesta näkökulmasta. Halli-
tuksen suunnittelemat leikkaukset kohdistuvat pienituloisiin ja 
naisiin. Palkkatilastot osoittavat, että naisten palkat ovat edelleen 
alhaisemmat kuin miesten. Miesten keskipalkka on 3634 ja naisten 
3031 euroa kuukaudessa. Ero on siis 16,6 prosenttia ja se on kaven-
tunut viime vuodesta vain 0,3 %. Hallituksen tavoite oli pienentää 
palkkaero vuoteen 2015 mennessä 15 prosenttiin.

Paljon on keskusteltu myös naisten ja miesten eläke-eroista. 
Naisten eläke on noin 1400 ja miesten 1800 euroa kuukaudessa. 
Ero johtuu useimmiten vanhemmuuteen liittyvistä vapaista. Elä-
keturvakeskuksen tutkimusten mukaan naisten työurat ovat keski-

määrin kaksi vuotta lyhyempiä kuin miehillä. Vanhemmuudesta johtuva poissaolo voi hidas-
taa naisten palkkakehitystä ja uralla etenemistä. 

Osa-aikatyö ja määräaikaiset työsuhteet ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. Kaksisataa-
viisi naista tuhannesta (205/1000) tekee osa-aikatyötä. Miehillä vastaava luku on 101 tuhan-
nesta. Kaksisataakahdeksan naista tuhannesta (208/1000) työskentelee määräaikaisessa työ-
suhteessa, miehistä vain 147 tuhannesta. 

EUROOPAN TASA - ARVOINSTITUUT TI  on julkistanut järjestyksessä toisen sukupuolten 
tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin. Suomi on nyt EU:n toiseksi tasa-arvoisin maa pistelu-
vulla 72,7. Ruotsi on ykkönen pisteluvulla 74,2. EU-maiden keskiarvo on 52,9. Tavoitteeseen, 
100 pisteeseen, on kuitenkin vielä matkaa. 

Tasa-arvoindeksin osa-alueita ovat työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Parhaimmat pisteet 
Suomi sai taloudellisesta asemasta, työelämäosallisuudesta, terveydestä ja poliittisesta vallas-
ta. Suomen koulutustasoa ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä koskevat pisteet 
laskivat eniten verrattuna vuoteen 2013. Laskua oli myös politiikan tasa-arvossa. Lisätietoa 
STM:n tiedotteesta 120/2015.

Tasa-arvolaki edellyttää, että yli 30 hengen yritykset laativat erityisesti palkkausta ja muita 
palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman. Suunnitelma on tehtävä vähintään 
joka toinen vuosi yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 

Konsulttitoimisto Roland Berger on tehnyt EU:n rahoituksella palkkakartoitukseen verkko-
työkalun equal pacE. Sain kutsun työkalun esittely- ja koulutustilaisuuteen. Työkalun raport-
tien perusteella voi tehdä mielenkiintoisia analyysejä yrityksen tasa-arvotilanteesta. Verkko-
työkalu on ilmainen. Lisätietoa saa osoitteesta www.equal-pace.eu/suomi/. Toivoisin, että löy-
täisimme yrityksen, joka olisi halukas kokeilemaan työkalua. 

Oikein hyvää syksyä kaikille!

Toimintaa ja tuloksia 
VUOSI L ÄHENEE LOPPUAAN , joten alkaa olla aika summata 
tuloksia. Olen vuoden aikana käynyt kaikissa jäsenyhdistyksissäm-
me. Yhteistyö yhdistysten kanssa toimii hyvin. Siitä on tämä leh-
ti oiva esimerkki. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti myös isojen 
tilaisuuksien järjestämisessä. Turku vastasi kevätkokouksen hie-
noista järjestelyistä, ja Lappeenranta organisoi parhaillaan liiton 
70-vuotisjuhlaa ja kevätkokousta 2016.

Hyviä tuloksia on tullut myös Hanki yksi uusi jäsen -kilpailussa. 
Kevään kilpailu tuotti yli 40 uutta jäsentä. Odotamme nyt jänni-
tyksellä syksyn tuloksia. 

Olemme käynnistäneet yhteistyön myös muiden naisjärjestöjen 
kanssa. Ensimmäinen yhteinen tempaus oli 100 naista eduskuntaan -kampanja. Lokakuussa 
järjestimme Naisten palkkapäivä -tempauksen. Naisten palkathan laahaavat edelleen jäljes-
sä miesten palkoista. Tempauksessa olivat liiton lisäksi mukana BPW Helsinki, BPW Espoo ja 
BPW Vantaa.

LI ITOLLE ON tehty uusi esite, jota myös jäsenyhdistykset voivat hyödyntää. Yhdistyksil-
le jaettiin keväällä keltainen Työkalupakki, jossa on paljon tietoa yhdistystoiminnasta. Jäsen-
hankintamanuaali tuli painosta lokakuussa. Sen avulla yhdistykset voivat kehittää jäsentyö-
tään. Tämä sähköinen lehti valmistui marraskuussa.  

JÄR JESTÄMME VUODEN aikana kolme koulutustilaisuutta. Kevään koulutus käsitteli 
viestintää, syksyllä keskitymme jäsenhankintaan ja yhdistystoiminnan kehittämiseen.

NÄKY VYYS TARKOIT TAA  tänä vuonna tiedotuksen parantamista ja medianäkyvyyttä. 
Liiton nettisivuille on tehty ”kasvojenkohotus”. Kävijämäärä sivuillamme on lisääntynyt mel-
koisesti, mikä kertonee siitä, että kiinnostus toimintaamme kohtaan on kasvanut.  

Yhdistyksille on lähetetty jäsenkirjeitä ja ajankohtaistiedotteita tarpeen mukaan. Toivotta-
vasti nämä viestit ovat tavoittaneet myös yksittäiset jäsenet.

Medianäkyvyyttä olemme saaneet hyvin. Onnistunut kampanja Tasa-arvon teemaviikot 
maaliskuussa näkyi yleisönosastonkirjoituksena Suomen päämedioissa. Myös Vuoden naisen 
valinta näkyi hyvin perinteisessä mediassa ja somessa. Naisten palkkapäiväkin uutisoitiin mo-
nessa mediassa. 

JÄSENKYSELY Tuloksellisuutta voidaan mitata monin eri tavoin. Se on rahaa ja taloutta, 
mutta myös uusia tuotteita ja palveluita, yhteishankkeita, osaavia avustajia, uusia jäseniä ja jä-
sentyytyväisyyttä. Teemme loppuvuodesta jäsenkyselyn, johon toivomme teidän kaikkien vas-
taavan. Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta!

TOIMINNANJOHTA JAN TERVEHDYSPUHEENJOHTA JAN TERVEHDYS

EEVA PELTONEN  puheenjoh ta ja,  pres ident@bpw-f in land. f i RITVA K AT TELUS ,  to iminnanjoh ta ja .  R i t va  Kat te lus  a lo i t t i  l i i ton  to iminnanjoh ta jana tammikuussa.
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ALUEELLISUUS  Minun presidenttikaudellani 
luotiin alueellisuus ja valittiin alueelliset koordi-
naattorit. Näin toimintaa voidaan kehittää par-
haiten vastaamaan alueen tarpeita. Karin Ra-
guin on tällä hetkellä Euroopan alueen koordi-
naattori. Euroopan alueen kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.bpw-europe.org. 

”Maailmamuuttamisen” voi vaikka aloittaa 
aluekokouksesta! Seuraava aluekokous, BPW 
Europen 15. konferenssi, pidetään Sveitsissä 
syksyllä 2016. Seuraava kansainvälinen kong-
ressi pidetään Egyptissä vuonna 2017. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni Suomesta lähtee 
sekä Zürichiin että Kairoon. Delegaatiomme 
on aina ollut edustava, niin määrän kuin laa-
dunkin suhteen!

- Jokaisen pitäisi käydä ainakin yhdessä 
kongressissa. Ymmärtäisi sen jälkeen paljon 
paremmin liittomme ideologiaa, totesi eräs 
aktiivinen jäsenemme muinoin minulle. 
Sisterhood is global!

VOIMAKK AITA NAISIA  BPW:n historiassa 
on ollut monia voimakkaita naisia.  Vuodesta 
1945 lähtien kansainvälistä liittoamme YK:ssa 
edusti Esther Hymer. Hän kävi vielä 100-vuo-
tiaana YK:ssa edustamassa liittoamme yhdes-
sä toisen loistavan persoonan Claire Fulche-
rin kanssa!  Esther Hymer kutsuttiin jo vuonna 
1975 kansainvälisen liittomme kunniajäsenek-

si. Kun liittomme sai vuonna 1987 YK:n Peace 
Messenger Awardin, Esther oli puolestani vas-
taanottamassa sen. Hän totesi minulle mui-
noin, että "the status of women and peace are 
closely linked". Yhdyn hänen sanoihinsa. Est-
her sai vuonna 1989 Bahaman kongressissam-
me IFBPW:n ensimmäisen Badge of Honourin, 
liittomme korkeimman kunniamerkin. Toivon, 
että monet meistä jaksavat uskoa liittomme toi-
mintaan muuttuvissa haasteissa ja että voimme 
mainita tulevaisuudessa monta Estheriä, myös 
Suomesta!

PROJECT 5-0 BPW:n perinteisiin on aina 
kuulunut naisten ja lasten tukeminen. Yksi tär-
keimmistä saavutuksista on sairaanhoitajakou-
lun rakentaminen Meksikoon Project 5-0-puit-
teissa. Primus Motorina toimi professori Silvia 
Salazar Salazar. Olin muuraamassa koulun pe-
ruskiven vuonna 1988. Seuraajani Yvette Swan 
Bermudalta vihki koulun käyttöön, ja ensim-
mäiset oppilaat valmistuivat vuonna 1995. Suo-
men liiton jäsenyhdistysten, yksittäisten jäsen-
ten sekä Suomen valtion osuus koulun nopeas-
sa rakentamisessa ja varustamisessa oli erittäin 
huomattava. Sen muistoksi koulussa on Finnish 
Library. Suomen liiton silloinen puheenjohtaja 
Lea Peltomäki sai Satakunnan keskussairaalalta 
lahjoituksena valmistuville sairaanhoitajille pu-
kuja. Niitä oli niin paljon, että niitä voitiin lah-

joittaa myös sairaaloihin eri puolille maaseutua.
Tähän mennessä koulusta on valmistunut yli 

3000 hoitajaa. Tänä kesänä olin juhlistamassa 
Auditorion käyttöönottoa, paljon kuvia Face-
bookissa! Sen rahoittamiseksi on jäsenille myy-
ty useamman vuoden ajan ”tiiliä”. Suurimman 
lahjoituksen on tehnyt taiwanilainen säätiö. Au-
ditoriosta puuttuu vielä istuimet. Istuimia on 
tarkoitus ”myydä” halukkaille, jotka saavat ni-
mensä tuolin selkänojaan.

Myös Nepalissa on Project 5-0 puitteissa kes-
kiasteen koulu. Kävin siellä viime helmikuus-
sa. Soroptimisteilla on siitä päävastuu. Jokainen 
kiinnostunut paikallisyhdistyksemme ja yksit-
täinen jäsenemme löytää itselleen sopivan aut-
tamiskohteen. Vai, keskittyisimmekö Suomen 
liittona tukemaan yhteistä projektia? 

FRIENDS OF BP W  luotiin vuonna 1986. 
Kaikkihan me tarvitsemme ystäviä. Ohjelmaan 
voivat liittyä yksittäiset jäsenet maksamalla tie-
tyn vuosimaksun. He saavat vastalahjaksi suo-
raan tietoa kansainväliseltä liitolta. Heille myös 
järjestetään kongresseissa omaa erityisohjelmaa. 
Meitä virallisia ystäviä on Suomesta kovin vä-
hän!

TWINNING-OHJELMAN  tarkoituksena on 
lisätä vuorovaikutusta eri maiden välillä. Täl-
lä hetkellä kansainvälisellä liitolla on virallisesti 
rekisteröityneitä yhdistyspareja kolmisenkym-
mentä. Monien eri maiden yhdistykset haluaisi-
vat sisaryhdistyksen Suomesta. 

Tulen mielelläni kertomaan yhdistyksiin kan-
sainvälisestä liitostamme. •

BPW:n ”äiti” oli tri Lena Madesin Phillips. BPW perustettiin 
1930 Genevessä, jossa myös suomalaisia oli mukana. Kokouksen
innoittamana Suomeen perustettiin ensimmäinen yhdistys, 
Helsingin liike- ja virkanaiset. TUUL IKKI   JUUSELA

BPW International - virkeä 85-vuotias!

BP W INTERNATIONALBP W INTERNATIONAL

Lisätietoja löytyy kan-
sainvälisen liiton sivul-
ta www.bpw-internatio-
nal.org ja Facebookista, 
jossa on oma Twinning-
ryhmä.

TUULIKKI
JUUSEL A
BPW International 
> puheenjohtaja 1985–89
> Badge of Honour 2011
BPW Finland 
> puheenjohtaja 1983–85, 
> kunniajäsen 1986–
tuulikki.juusela@womco.fi

Tuulikki Juusela (kuvassa keskellä) vieraili Nepalissa BPW Nepalin järjestämässä aluekongressissa juuri ennen 
vakavaa maanjäristystä. Kuvassa nepalilaisia liike- ja virkanaisia. 
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M enneen vuoden aikana olen koonnut 
itselleni tiimin, johon kuuluu jokai-
sesta alueesta yksi tai useampi nuor-

ten edustaja. He raportoivat minulle oman alu-
eensa Young BPW -tapahtumista. Kansainväli-
nen  yhteistyö ja ymmärtämys siitä, että meillä 
kaikilla on sama tavoite, on tärkeää. Paljon on jo 
ehtinyt tapahtua. Tapaamisia on järjestetty, pu-
heita on pidetty sekä mietitty ja suunniteltu eri-
laisia toteuttamisen arvoisia projekteja. 

AURINKOENERGIAA Tästä eteenpäin on-
kin toiminnan aika. Young BPW International 
järjestää aurinkoenergia-projektin Afrikkaan, 
Sudaniin, Kameruniin ja Nigeriaan. Projektin 
tarkoituksena on kouluttaa paikallisia naisia ja 
heidän perheitään tuottamaan aurinkoenergiaa, 
jotta heidän lapsillaan olisi valoa opiskella ei-
kä heidän tarvitsisi istua iltaisin kynttilänvalos-
sa tai kerosiinilampun loisteessa. Haluan samal-
la innostaa heitä myös opiskelemaan ja tieteen 
pariin. Projektin teknisen puolen toteutamme 
yhteistyössä BPW Malesian kanssa. Kyseessä on 
iso kansainvälinen projekti, jonka haluan viedä 
kunnialla alusta loppuun.

ALUEKOKOUKSIA JA …NEW YORK! Jär-
jestämme lähitulevaisuudessa kolme alueellista 
Young BPW -kokousta. Ensimmäinen pidettiin 
lokakuussa Euroopassa, seuraava Pohjois-Ame-
rikka ja Karibian aluekokous pidetään marras-
kuussa, ja ensi vuoden huhtikuussa on Aasian 

Young BPW -kokous. Näiden lisäksi suunnitte-
lemme yhdessä Euroopan koordinaattorin Ka-
rin Raguinin kanssa CSW60 sivutapahtumaa 
New Yorkiin.  

KULT TUURIEROJA Tämä pesti on ollut hy-
vin mielenkiintoinen ja erittäin opettavainen. 
Suurin osa työstä on vasta edessä ja työtä on-
kin vaikka muille jakaa.  Kansainvälisellä tasol-
la työskentelyn tavallisia haasteita ovat aikaerot. 
Suurin haaste on kuitenkin kulttuurieroissa. 
Täytyy miettiä kahteen kertaan kuinka eri kult-
tuureista tulevien eri-ikäisten ihmisten kanssa 
pitää kommunikoida. Yhteistyö ei olekaan ai-
na niin yksinkertaista. Tärkeintä on kuitenkin 
muistaa, että meillä kaikilla on tässä hienossa 
85-vuotiaassa organisaatiossamme sama tavoi-
te tulemme me sitten Aasiasta tai Euroopasta ja 
olemme minkä ikäisiä 
tahansa.  •

NIIN KUIN  muissakin paikallisyhdistys-
tapaamisissa, keskustelimme rusuvilinalaisten 
kanssa liiton toimintaan liittyvistä asioista. Ker-
roin heille liitossa tapahtuneista muutoksista ja 
uusista suunnitelmista, jotka ovat toivottavas-
ti osittain jo näkyvissä myös paikallisyhdistysta-
solla.

Rusuvilinan uusi puheenjohtaja Pirjo An-
dersson kertoi Rusuvilinan kuulumisista ja niistä 
haasteista ja mahdollisuuksista, joita he kohtaa-
vat omassa toiminnassaan.

- Eräs ongelmamme on jäsenkunnan ikäraken-
ne ja nuoremman polven ruotsinsuomalaisten 
naisten kynnys innostua toiminnastamme. Meil-
le iäkkäimmille on suomen kieli, yhteiset koke-
mukset ensimmäisen polven maahanmuuttajina 
ja yhteydet Suomeen vahvoja ja tärkeitä toimin-
taamme tukevia tekijöitä. Toisen ja kolmannen 
polven ruotsinsuomalaisille voi suomen kielen 
käyttö olla este. Myös kokemusmaailma on eri-
lainen. Toimintamme periaatteet ovat luonnolli-
sesti yhä tärkeitä, ja kansainvälinen yhteys luo 
suuria mahdollisuuksia, joten olemme kuitenkin 
optimistisia nuoren polven rekrytoinnin suhteen, 
Pirjo totesi omassa alustuksessaan. 

Suomella ja Ruotsilla on pitkä yhteinen histo-
ria. Maat ovat tehneet vuosikymmeniä kahden-
välistä yhteistyötä sekä osallistuneet yhteispoh-
joismaiseen toimintaan Pohjoismaiden neuvos-
ton ja ministerineuvoston kautta. Kaikesta tästä 
yhteistyöstä huolimatta Suomella ja Ruotsilla on 
paljon eroja muun muassa politiikassa ja ruo-
honjuuritason toiminnassa.

Toiminnanjohtajan paikallisyhdistys-
kierros vei minut toukokuussa 
Tukholmaan tapaamaan ainoan 
ulkomailla toimivan jäsenyhdis-
tyksemme, ruotsinsuomalaisen 
Rusuvilinan tarmokkaita naisia.

TERVEISIÄ 
TUKHOLMASTA!
RITVA KAT TELUS kuvat  P IR JO 
ANDERSSON & R ITVA KAT TELUS

- Ihmettelimme täällä Ruotsissa, miten vähän 
Suomen eduskuntavaaleissa puhuttiin tasa-arvos-
ta, Pirjo totesi muiden osanottajien nyökytellessä 
vieressä. Ovatko Suomen naiset niin tyytyväisiä 
nykyiseen tilanteeseensa, etteivät katso tarpeelli-
seksi nostaa naisasiaa yleiseen keskusteluun?

Kerroin kokouksen osanottajille, että Naisjärjes-
töjen keskusliitto ja monet muutkin aktiiviset nais-
järjestöt, meidän liittomme mukaan luettuna, osal-
listuivat kampanjaan 100 naista eduskuntaan – 100 
kvinnor till riksdagen. Valitettavasti kampanja ei 
tuottanut haluttua lopputulosta, vaan naisten mää-
rä eduskunnassa väheni hieman ollen tällä hetkel-
lä 83. Mieskansanedustajia on 117. 

Rusuvilinalaiset tarjoutuivat toimimaan lenkkinä 
Ruotsin BPW:n ja meidän oman liittomme välillä. 
Heitä parempia välittäjiä ei varmasti löydykään, 
sillä he hallitsevat molemmat kielet ja tuntevat mo-
lemmat yhteiskunnat. Toivottavasti yhteistyö konk-
retisoituu liiton syyskokouksen aikana, jolloin osa 
liiton syyskokoukseen osallistuvista lähtee vielä yh-
teiselle risteilylle Tukholmaan. •     

Hei kaikki ja paljon terveisiä Young BPW Internationalista. Yli vuosi 
sitten, kun tulin valituksi BPW Internationaliin kansainväliseksi nuor-
ten edustajaksi, en osannut kuvitellakaan mikä minua odottaa.

Aurinkoenergiaa, alue-
kokouksia ja …New York! 

RUSUVILINAYOUNG BP W INTERNATIONAL

1 Kuvassa vasemmalla toiminnanjohtaja 
Ritva Kattelus, Ritva Forss ja Tarja Chis.

2 Kuvassa vasemmalla Rusuvilinan 
pj. Pirjo Andersson,Marja Saarisivu 
ja Ritva Nieminen-Zidén.

Lämpimin  ter ve is in
Ketl in Tackman

Young BP W 
In ternat ional

Representa t ive 
2014-2017

Young BPW Europe Symposium. Ketlin on alarivissä 
toinen oikealta. Suomen Young BPW -edustaja Anni 
Riiheläinen on ylärivissä kolmas oikealta.

1

2
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B PW Finlandin hallitus valitsi tänä 
vuonna Vuoden naiseksi taiteilija-
muotoilija Ritva-Liisa Pohjalaisen. 
Valintaan vaikuttivat Pohjalaisen mo-

nipuolinen tuotanto ja uran aikana saadut mo-
net tunnustukset. Valinta julkistettiin liiton ke-
vätkokouksessa Turussa huhtikuussa. Vuoden 
naisen valinnalla on pitkät perinteet, sillä en-
simmäinen Vuoden nainen valittiin jo vuonna 
1955. Valinnallaan BPW Finland haluaa tuoda 
esiin naisten osaamista sekä rohkaista tyttöjä ja 
naisia käyttämään kykyjään.

Ritva-Liisa Pohjalaisen tuotanto on puhdas-
linjaista ja muotokieli moderni ja omintakei-
nen.

–Kauneuden etsiminen on kiinnostanut mi-
nua lapsuudesta lähtien. Olen siksi halunnut 
oppia työstämään monia erilaisia materiaaleja, 
kertoo Pohjalainen. Selkeys ja puhtaus ovat ai-
na olleet suunnitteluni lähtökohdat. Villi luonto 
ja lapsuuteni sadut ovat minulle ehtymätön in-
spiraation lähde. 

P OHJAL AINEN ON kotoisin Raahesta mut-
ta asuu nykyään Kuopiossa. Hän on omien sa-
nojensa mukaan ”pyörinyt tilkkujen seassa lap-
suudesta lähtien, sillä hänen mumminsa oli 

Vuoden nainen 

sa Ril´sin pääsuunnittelijana, suunnitellut Finn-
airille uudet virkapuvut ja Alkon työntekijöille 
työpuvut. Hänen kädenjälkensä näkyy monessa.

–Olen nöyrä ja ahkera ja haluan tehdä työni 
hyvin. Lopputulos ratkaisee, hän kertoo omasta 
tavastaan työskennellä. 

P OHJAL AISELL A ON  ollut lukuisia näytte-
lyitä kotimaassa sekä Virossa, Ruotsissa, Saksas-
sa, Ranskassa ja Kiinassa. Hän on voittanut usei-
ta arvostettuja palkintoja uransa aikana.

–Vuodenajat vaikuttavat luovuuteeni. Syksyllä 
syntyy musta-valkoista. Käytän myös paljon voi-
makkaita värejä, hän kertoo. Materiaaleina mi-
nulla on koruissa hopea ja kulta, hän toteaa. •

Puhdaslinjaista, modernia ja omintakeista. Kolmiulotteisia 
tietokonemalleja ja vankkaa ammattitaitoa. Kaikkea tätä on 
Ritva-Liisa Pohjalaisen tuotanto.

RITVA KAT TELUS kuvat  R ITVA-L I ISA POHJALAISEN OMA ARKISTO

vaatturi”. Isä halusi Ritva-Liisasta arkkitehdin, 
mutta tyttö päätti toisin. Syntyi huikea menes-
tystarina ja monipuolinen tuotanto, joka työl-
listää monia ammattilaisia. Kaikki Ritva-Liisan 
upeat korut valmistetaan Saurum Oy:ssä Kuo-
piossa.

–Olemme onnistuneet yhdistämään aidon 
käsityön ja alan viimeisimmän teknologian, to-
teaa Ritva-Liisa. Tuotanto on siksi voitu pitää 
Suomessa, mikä on minulle tärkeää. Nykyään 
tehdään yksityiskohtaiset, kolmiulotteiset mal-
lit tietokoneella. Mallinnus on todella tarkkaa 
työtä. Alussa veistin mallit perunasta, hän nau-
rahtaa.

RITVA -LI ISA  P OHJAL AISELL A  on vankka 
pohja työhönsä. Hän on alkuperäiseltä koulu-
tukseltaan vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun 
maisteri. Hän on suorittanut myöhemmin 
myös lasi- ja keramiikkasuunnittelun kandi-
daatin tutkinnon.

–Tekstiiliosaamisesta on tullut luovuutta 
myös korusuunnitteluun, hän toteaa.  Ajatus 
menee materiaalista toiseen. 

Pohjalaisen laajaan tuotantoon kuuluu de-
signesineitä, sisustustuotteita, koruja ja vaate-
mallistoja. Hän on työskennellyt muun muas-

Ritva-Liisa Pohjalaisen 
tuotantoon voi 

tutustua osoitteessa: 
www.rlp.fi.

VUODEN NAINENVUODEN NAINEN
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1 Alkukartoitus 
Aluksi kartoitetaan tilaisuuden koko ja 
tavoite. Onko osallistujia tarkoitus saa-
da paikalle sata vai kaksikymmentä? 
Mikä on tilaisuuden tavoite? Tavoite on 
yleensä varainhankinta ja kiinnostavan 
tiedon välittäminen kuulijoille. Varain-
hankinnassa on kiinnitettävä huomio 
siihen, kuinka suuri tilaisuuden osallis-
tumismaksu on ja mitä osallistuja sillä 
hinnalla saa. Saako vain seminaarin tai 
esitelmän vai sisältyykö hintaan tarjoi-
lua? Kuinka paljon yhdistys itse saa ti-
laisuuden järjestämisestä? Jos kyseessä 
on koko päivän kestävä tapahtuma, on 
hintaan sisällytettävä lounas ja väliai-
kakahvit. 

2 Esiintyjät 
Kuka tilaisuuteen kutsutaan esiintyjäk-
si? Jos valittu henkilö on toiselta paik-
kakunnalta, on ensin selvitettävä hä-
nen aikataulunsa ja palkkio matkaku-
luineen. Yleensä tunnetut esiintyjät ovat 
kalliita. Ensin onkin syytä tutkia, saako 
omalta paikkakunnalta kiinnostavan lu-
ennoitsijan. Mitä kiinnostavampi aihe 
on, sitä enemmän on kuulijoita. Joskus 
on hyvä järjestää tilaisuus yhdessä toi-
sen paikallisen toimijan kanssa. 

3 Kokousjärjestelyt 
Seuraavaksi varataan paikka. Tilaisuuden koko ja luon-
ne vaikuttavat paikan valintaan. Tarvitaanko julkinen sa-
li vai riittääkö ravintolan tai hotellin kabinetti? Kaupunki, 
koulut ja isommat yhdistykset vuokraavat tiloja edullisesti. 
Kannattaa aina sopia paikka jollekin osallistujamääräl-
le ja vahvistaa ryhmän koko sovittuna ajankohtana en-
nen tilaisuutta, jos tarjoilusta maksetaan osallistujien lu-
kumäärän mukaan. 

Kokouksen tekniset apuvälineet pitää olla jonkun hen-
kilön hallinnassa. Kuinka usein on tekniikka pettänyt juu-
ri silloin, kun tilaisuus alkaa. Ellei joku kokouksen järjes-
täjistä hallitse tarvittavaa tekniikkaa, on sovittava etu-
käteen tilojen vuokraajan kanssa siitä, että paikalla on 
osaava henkilö auttamassa. Palvelusta saattaa joutua 
maksamaan erikseen ellei ole neuvoteltu pakettihintaa, 
johon sisältyvät tilat, tarjoilu ja tekniikka.

Miten tilaisuudesta tiedotetaan, lehti-ilmoituksella vai 
sosiaalisessa mediassa? Kutsun täytyy herättää mielen-
kiinto. Miten sitova ilmoittautuminen tapahtuu? Kutsun 
yhteydessä palautusviestillä verkossa, sähköpostilla vai 
tekstiviestillä? Tilaisuutta ei kannata järjestää samaan ai-
kaan yleisesti tiedossa olevan tapahtuman kanssa, sil-
lä se verottaa osallistujamäärää. Kartoittakaa siis lähi-
päivien muut tapahtumat. 

Mikäli kokousmateriaalia tarvitaan, se jaetaan 
osallistujille viimeistään ennen tilaisuuden alkua. 
Jos tilaisuudessa on useampi esiintyjä, 
tilaisuuden ohjelma on syytä 
jakaa etukäteen. •

MITEN JÄRJESTÄN TAPAHTUMAN?

Liiton kokousten järjestämisvastuussa on ollut viime vuosina vähän vapaa-
ehtoisia yhdistyksiä. Järjestäminen on koettu usein liian suureksi haasteeksi. 
Tähän artikkeliin on koottu ohjeita siitä, miten tilaisuus järjestetään.  

Ohjeita täydennetään yksityiskohdilla riippuen tilaisuuden luonteesta. 
Liiton kokousten järjestelyohjeet löytyvät liiton kotisivuilta: 
www.bpw-finland.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistyksille/liiton-ohjeita. 
Tiedoston nimi on Kokousjärjestelyt.

JÄR JESTETÄÄN TAPAHTUMATULE SINÄKIN MENTORIKSI!

M entorointi on hyvä tapa tukea, ohjata ja 
kannustaa. Se on myös tapa välittää ja 
näyttää välittäminen konk-

reettisilla teoilla. Mentoroinnissa koke-
nut henkilö antaa omaa kokemustaan, 
näkemystään ja osaamistaan nuorem-
man käyttöön. Roolit voivat olla myös 
päinvastoin. Tällöin nuorempi mento-
roikin vanhempaa ja kokeneempaa.  

Suomen Mentorit ry:n mentoroin-
nissa kyse on molemmista rooleista sa-
massa mentorisuhteessa. Kokeneet, työ-
elämässä kannuksensa hankkineet kon-
karit mentoroivat vastavalmistuneita 
korkeakoulutettuja nuoria pomppuisella matkalla 
työelämään. Mentori haastaa, kannustaa, rohkai-
see ja auttaa nuorta työpaikan etsimisurakassa. 
Aktori, mentoroitava, taas antaa konkarille ym-
märrystä nuorten ajatusmaailmasta, mutta myös 
paljon nykyaikaista osaamista sekä viimeisintä 
tieteellistä tietoa korkeakoulumaailmasta. 

Mentorin tehtävänä on auttaa nuorta oman 
työelämänsä tavoitteiden hahmottamisessa. Men-
toroinnissa pohditaan, määritetään ja kirjataan 
tavoitteita ja suunnitellaan, minkälaisilla askelilla 
ne voidaan saavuttaa. Tavoitteet ja niiden ilmai-
seminen on kaiken a ja o. Kuuluisaa ajattelijaa 
Andy McCoyta lainatakseni ’Sun pitää olla tark-
ka, mitä sä haluut. Sä voit, kato, vaik saada sen.’

Mentori on parhaimmillaan kriittinen ystävä. 
Kriittinen siksi, että hän pystyy sanomaan sellai-

siakin asioita, joita muut eivät voi tai halua sanoa. 
Ystävä, koska kaiken perustana on aidosti toises-

ta välittäminen ja hyvä tahto. Ei kos-
kaan loukkaaminen tai nurkkaan aja-
minen.

Mentorilla on vaarana innostua 
omista kokemuksista ja osaamises-
ta niin, että puhuukin itsestään ja tu-
puttaa valmiita vastauksia ja ratkai-
sumalleja. Vain aktiivisella kuunte-
lulla ja hyvillä kysymyksillä mento-
ri voi auttaa toista löytämään oman 
polun. Mentorin on tärkeää muistaa, 

että ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi 
suu, ja niitä olisi käytettävä samassa suhteessa.  

’Helvetissä on paikka naisille, jotka eivät ole 
valmiita tukemaan toisiaan’, sanoi USA:n entinen 
ulkoministeri Madeleine Albright osuvasti. Tä-
män tiukan kannanoton haluan laajentaa koske-
maan muitakin kuin naisia. Ehdotan, että kaikki 
me, jotka olemme saaneet elämältä paljon, laitam-
me hyvän kiertämään. En puhu nyt rahasta, vaan 
välittämisestä, ihmisten kohtaamisesta, kuulemi-
sesta ja tukemisesta. Tähän mentorointi sopii mai-
niosti, ei pelkästään nuorten mentorointi, vaan 
myös mentorointi kaikilla työpaikoilla. Olisi hie-
noa, jos mentorointi juurtuisi  osaksi suomalaista 
työkulttuuria ja lisäisi välittämistä, kannustamista 
ja toisten auttamista. 

Otetaan tavoitteeksi: Koko Suomi mentoroi. 
Tule sinäkin mentoriksi! •

Yksikään nuori ei saa pudota kyydistä, ei edes korkeakoulutettu! 
Siihen Suomella ei ole varaa. Suomi tarvitsee heistä joka ikisen ra-
kentamaan hyvää tulevaisuutta. Suomen Mentorit ry työskentelee 
vapaaehtoisvoimin tämän asian puolesta.  RAI JA KEMILÄINEN

Koko Suomi mentoroimaan

MAR JUT ROP O-LYY TIK ÄINEN  to imi i  l i i ton  hal l i tuksessa s ih teer inä.

R AI JA KEMIL ÄINEN  Johdon konsu l t t i ,  Leader  Po in t  Oy Hal l i tuksen p j ,  Suomen Mentor i t  r y.  
Ra i ja  Kemi lä inen on o l lu t  perus tamassa Suomen Mentor i t  r y : tä .  Pä ivä t yössään hän tukee ja  sparraa joh ta j ia .
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NAISTEN TEKEMISIÄ on kirjattu 
yhteiseen muistiin ällistyttävän niukasti. 
Naisten vaikutuksesta suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin tiedetään aivan 
liian vähän. Suomalaisen Naisliitto ry:n 
koordinoima, keväällä 2015 julkistettu 
Naisten ääni -hanke pyrkii tuottamaan 
ja levittämään tietoa suomalaisten nais-
ten historiasta. Mitä naiset ovat tehneet? 
Miten naiset ovat vaikuttaneet suoma-
laiseen yhteiskuntaan? Miten naiset ovat 
selviytyneet elämän haasteista?

NAISTEN ÄÄNI  -tietokanta on osa 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlin-
taa vuonna 2017. Naisten ääni -verkko-
sivusto kokoaa mittavan aineiston suo-
malaisista naisista, jotka ovat vaikut-
taneet lähi- ja laajemmassa piirissä tai 
joiden toiminnalla on ollut merkitystä it-
senäisessä Suomessa. Yksi projektin ta-
voitteista on myös saattaa kaiken ikäisiä 
lukijoita suomalaisten naisten historian 
pariin.

Hankkeessa ovat jo mukana Nais-
järjestöjen Keskusliitto, Nytkis, Naisten 
Kulttuuriyhdistys ry, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, Kalevalaisten Nais-
ten Liitto, Lottamuseo, Työväen arkisto ja 
Suomen Valkonauhaliitto. Nyt on aika 
Liike- ja virkanaistenkin tulla mukaan.

Liike- ja virkanainen, tule mukaan 
kirjaamaan naisten tekemisiä ja kertomaan 
naisten vaikutuksesta suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja kulttuuriin! Naisten ääni 
-tietokanta tuo naiset näkyviin.  
KUKK A LEHMUSVIRTA

NAISTEN 
ÄÄNI

JATKUVA KOULU-
TUS  ja elinikäinen op-
piminen ovat olleet vii-
me vuosina koulutus-
keskustelun keskeisiä 
aiheita. On alettu edis-
tää oppimista tukevaa 
kulttuuria. Kaikille on 
avautunut mahdolli-

suus elinikäiseen oppimiseen. Tulee kuitenkin 
muistaa, että oppiminen tapahtuu edelleen op-
pijassa itsessään ja vastuu opinnoista on vain 
hänellä itsellään. 

MINÄ JA AVOIN YLIOPISTO  Itse olen to-
teuttanut elämässäni elinikäisen oppimisen tee-
maa, joka jatkuu edelleen. Oma koulutuspolku-
ni on noudatellut 1950 ‒ 1960-luvuilla vallalla 
ollutta kaavaa. Kansakoulun neljännen luokan 
jälkeen minut lähetettiin oppikouluun. Keski-
koulun käytyäni pääsin kesätöihin kotipaikka-
kunnalla olevaan pankkiin. Tästä alkanut vir-
kaurani kesti yli neljäkymmentä vuotta. Vaikka 
itsenäistyminen ja oman rahan ansainta kiin-
nostivat minua, pysyi mielessäni vahvana haa-
ve itseni kehittämisestä opiskelun avulla. Työs-
sä ollessa pyrin jatkuvasti hakeutumaan alaani 
liittyvään lisäkoulutukseen. Tämä oppimisen 
jano kasvoi aina vain suuremmaksi, ja eläkkeel-
le siirryttyäni päätin ilmoittautua opiskelijaksi 
iltalukioon. Ylioppilaaksi tulon jälkeen suoritin 
kansalaisopistossa historian peruskurssin Joen-
suun avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. 
Jatkaessani opintoja avoimessa yliopistossa tie-
sin, että historia oli minun ”juttuni”. 

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa yliopistojen pe-
rusopetusta. Koulutukseen ei ole pääsyvaatimuksia. 
Tarjolla on erilaisia opiskelumuotoja ja -malleja. 
Nykyisin on mahdollista opiskella myös asuinpaik-
kakunnasta riippumattomissa verkkoperusteisissa 
opiskeluympäristöissä. Opiskelu avoimessa yliopis-
tossa on ollut minulle erityisen mieluisaa. Minua 
on siellä viehättänyt hyvin paljon opiskelun vapaus 
sekä se, että olen voinut valita opiskelumuodot kul-
loiseenkin elämäntilanteeseeni sopiviksi. 

VÄYL ÄHAKU Avoimen yliopiston opiskeli-
ja voi hakea opiskeluoikeutta yliopistoon väylä-
haun kautta. Opiskelija voi hyödyntää avoimes-
sa yliopistossa suorittamansa opinnot tulevassa 
tutkinnossaan. Vuonna 2009 minut hyväksyttiin 
opiskelemaan Joensuun, nykyisin Itä-Suomen yli-
opistoon, pääaineena yleinen ja Suomen histo-
ria. Useimmat yliopistokurssit, lukuun ottamatta 
maisteriseminaaria sekä muutamia verkkoesseinä 
kirjoittamiani yliopiston kirjatenttejä, olen suorit-
tanut avoimen yliopiston kautta. Valmistuin filo-
sofian maisteriksi toukokuussa 2015.  

Aikuisopiskelu vaatii ennen kaikkea ennakko-
luulottomuutta ja rohkeutta sekä innostusta. Mi-
nulle opiskelu aikuisena on tarjonnut elämäni 
parhaimpia kokemuksia. Opiskelun myötä olen 
saanut erittäin paljon hyviä ystäviä. Vaikka opis-
kelijoiden ikäjakautuma on ollut kaikilla kurs-
seilla laaja, olen kuitenkin kokenut sen rikkau-
tena, joka on antanut minulle uutta ulottuvuutta 
opiskeluun. Ei myöskään sovi unohtaa mainita 
kaikkea sitä arvokasta myötätuntoa ja kannustus-
ta, jota olen saanut monilta minulle tärkeiltä lä-
heisiltä ihmisiltä. •
 

Avoin oppimiselle 
– avoin elämälle HELMI  METSÄRINNE

KOLUMNI

Ju tun  k i r jo i t ta ja  Kukka Lehmusv i r ta  on BP W Vantaan puheenjoh ta ja .
Oppia ikä ka ikk i .  Helmi  Metsär inne va lmis tu i  f i losof ian mais ter iks i  toukokuussa 2015 .

Kirjoita Naisten Ääni 
-tietokantaan 
Tietokantaan toivotaan valtakunnallisia, paikallisia ja 
sukujen naisia, järjestötyössä ahertaneita, arjen sanka-
rittaria, näkyviä ja näkymättömiä, äänekkäitä ja hiljai-
sia. Vaikuttajanaisia, innovatiivisia aloitteen tekijöitä, 
uusien polkujen avaajia, vanhojen polkujen sitkeitä tal-
laajia, auttajia, perustajia, tukijoita. Tietokantaan tal-
lennetut artikkelit julkaistaan Naisten Ääni -verkkosi-
vuilla. 

Voit haastatella isoäitiäsi, tätiäsi tai järjestösi koke-
nutta vaikuttajaa ja kirjoittaa hänestä jutun. Me Liike- 
ja virkanaisten paikallisyhdistykset voimme omilla paik-
kakunnillamme haastaa mukaan lukioita ja ammatillisia 
oppilaitoksia, ideoida keruutyötä tai järjestää kursseja, 
joilla opastetaan tekemään pienoiselämäkertoja. 

Selkeät ohjeet ja runsaasti tietoa Naisten ääni -hank-
keesta löydät verkkosivuilta www.naistenaani.fi. Tu-
le mukaan kirjaamaan naisten tekemisiä ja kertomaan 
naisten vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Teh-
dään tästä suomalaisten naisten voimannäyttö!
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ANT TI  K ASVIO JA
SUSANNA LUNDELL
ULOS OR AVANPYÖ-
R ÄSTÄ -  T YÖN KOH-
TUULLISTAMISEN 
EDUT JA HAITAT 
T YÖTERVEYSLAITOS,  2015

Kun työntekijä luopuu tutusta työs-
tä, haluaa vähemmän töitä tai 
helpompia töitä, on kyse yleensä 
downshiftaamisesta eli työn koh-
tuullistamisesta. Kohtuullistamisen 
taustat ja syyt ovat moninaiset. 

Urapolulta voidaan luopua per-
heen hyvinvoinnin vuoksi, työtä ke-
ventää ikääntyessä tai työntekoa 
ja kulutusta vähentää ekologisista 
syistä.

Sosiologi Antti Kasvion ja työhy-
vinvoinnin asiantuntijan Susanna 
Lundellin uusi kirja Ulos oravan-
pyörästä auttaa lukijoita ymmärtä-
mään downshiftingiä ilmiönä. Kir-
ja toimii ennen kaikkea oppaana 
kohtuullistamista harkitsevalle työn-
tekijälle, mutta sisältää hyödyllistä 
tietoa niin esimiehille kuin työyhtei-
söillekin.

Kirja perustuu Työterveyslaitok-
sen toteuttamaan downshiftingiä 
käsittelevään tutkimukseen. Tutki-
muksen aineisto on koottu haas-
tattelemalla asiantuntijatehtävissä 
työskenteleviä henkilöitä, johdon 
edustajia sekä HR-asiantuntijoita 
suurehkoissa organisaatioissa.

Haastateltavien kokemukset vä-
littyvät aidosti, omin sanoin kerrot-
tuna.  Eniten äänessä ovat työnte-
kijät. Kärkiasiantuntija siirtyy osa-
aikaeläkkeelle. Työajan lyhentä-
minen mahdollistaa isäksi tulleen 
osallistumisen lasten hoitoon, työs-
sään turhautunut johtaja siirtyy hal-
linnon suunnittelijaksi, ja vuorotte-
luvapaalta palannut  jättäytyy pois 
johtoryhmistä ja luottamustehtävis-
tä. Yksilöllisten ratkaisujen kirjo on 
moninainen.

Kirjoittajat jäsentävät kohtuul-
listamisharkintojen taustat sekä jo 
toteutuneitten ratkaisujen edut ja 
haitat. Usein kohtuullistamisessa 
on kyse käytännön tarpeista. Toi-
silla kyseessä on elämänarvojen 
muuttuminen. Kohtuullistaminen on 
auttanut monia jaksamaan työssä 
ja ennaltaehkäissyt turhautumista 
tai loppuun palamista. Kirjoittajat 

muistuttavat kuitenkin, että down-
shiftaus on aina jonkinasteinen 
hyppy tuntemattomaan. Kaikki rat-
kaisut eivät ole menestystarinoita 
eikä työn kohtuullistaminen vält-
tämättä ole oikea ratkaisu syvem-
mällä piileviin ongelmiin. 

Millaisina työn kohtuullistamis-
tarpeet sitten näyttäytyivät joh-
don, esimiesten ja työyhteisön nä-
kökulmasta? Uudet työaika- ja 
tehtäväjärjestelyt ja sijaisten pe-
rehdyttäminen kuormittivat esi-
miehiä. Toisaalta eritysesti avain-
osaajien toiveisiin suhtauduttiin  
positiivisesti. Kohtuullistaminen 
nähtiin työntekijää ja työyhteisöä 
vireyttävänä.

Kirjoittajat toteavat, että yksilölli-
set työjärjestelyt helpottuvat mikäli 
työyhteisössä vallitsee hyvä ilma-
piiri ja luottamus, ihmiset ymmärtä-
vät toistensa pyrkimykset ja tuovat 
omat toiveensa hyvissä ajoin tois-
ten tietoisuuteen.

Kirjan lopun lyhyt opas esitte-
lee olemassa olevat kohtuullista-
mismahdollisuudet ja kymmenen 
askelta, joiden avulla kohtuullista-
mista harkitseva voi edetä analy-
soidessaan ja arvioidessaan tilan-
nettaan. •

ULLA LAHTINEN

L AUR A RÖTKIN
TERVEISIÄ P OMOLLE 
TALENTUM, 2015

Alaisten esimiestyöhön kohdista-
massa kritiikissä ja negatiivisissa 
esimieskokemuksissa ei niinkään 
ole kyse johtamistaidoista, vaan 
tavallisista ihmissuhdetaidoista. 
Tähän havaintoon perustuu myös 
Laura Rötkinin uusi kirja Terveisiä 
pomolle. Kirja on tarkoitettu esi-
miehille, erityisesti lähiesimiehille 
sekä esimiesurasta kiinnostuneille. 
Rötkin kirjoittaa käytännönlähei-
sesti, pilke silmäkulmassa ja välil-
lä kärjistäenkin.

Kirjan ydinajatus on, että esi-
mies on ennen kaikkea ihminen 
ja että esimiestyö ei ole alaisen, 
vaan ihmisen ja yksilön kohtaa-
mista. Rötkin toteaa, että esimies-
työ on pitkälti arjen läsnäoloa ei-
kä sarja velvoitteita ja tehtäviä.

Rötkin aloittaa rekrytoinnista ja 
havainnollistaa muun muassa teh-
tävälähtöisen ja tarvelähtöisen 
työpaikkailmoituksen eron. Kuu-
si vinkkiä alaiselta -osio ohjeis-

taa esimiestä parempaan rekry-
tointiin.

Suorituksen johtaminen on kir-
jan tärkeä teema. Työntekijöitä 
pitää ohjata ja tukea tekemään 
oikeita asioita oikealla tavalla. 
Esimies voi auttaa yksilöä kehit-
tymään työssä osoittamalla, mil-
lainen olisi huipputason suoritus 
eri tehtävissä.

Palaute liittyy välittömästi suo-
rituksen johtamiseen ja on sen 
tärkeä työkalu. Palautteenan-
non motiivina tulisi olla onnistu-
misen tukeminen. Hyvä palaute 
on perusteltu ja selvästi kohdis-
tettu. Rötkin toteaa, että palaute 
annetaan usein lopputuloksesta. 
Työn kannalta olisi hedelmälli-
sempää antaa palautetta tavas-
ta, jolla lopputulokseen päästiin. 

Rötkin käsittelee kirjassaan 
varsin laajasti palkitsemista ja eri 
palkitsemisjärjestelmiä. Palkitse-
minen sijoittuu henkilöstön tyyty-
väisyyskyselyissä yleensä hän-
täpäähän. Alaiselle on tärkeää 
ymmärtää mistä organisaation 
palkitseminen muodostuu. Ra-
hallisen kannustimen kytkeminen 
suorituksiin kertoo toki siitä, että 
asia on tärkeä, mutta suoritusta 
voi johtaa myös ilman siihen kyt-
kettyä palkintoa. Tukemalla alai-
sen sisäistä motivaatiota esimies 
tukee yksilön autonomiaa, mah-
dollistaa osaamisen kehittymisen 
ja kirkastaa työn merkityksen. 

Rötkin käsittelee kirjassaan 
myös alaisen roolin vaihtumis-
ta, kun hän etenee esimieheksi. 
Hän antaa ohjeita selviytyä työn 
haastavimmista kohdista, kuten 
irtisanoutumisesta, irtisanomises-
ta ja YT-neuvotteluista.

Esimiehen rooli vaatii epäit-

sekkyyttä ja vilpittömyyttä. Esimies-
työn keskiössä tulisi olla tarve saa-
da muut onnistumaan ja menesty-
mään. Rötkin muistuttaa, että yksi 
esimiehen menestyksen tärkeä mit-
tari on se, miten hänen alaisensa 
menestyvät. •

KIR JAT

Hallitus onnittelee liiton ta-
loudenhoitajaa Marika Hall-
bäckiä hänen merkkipäivän-
sä johdosta.
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Eksoottisten kasvien keidas kutsuu vierailijoita 
viherretkelle kaikkina vuodenaikoina. 
Tarjolla on silmiä hivelevää kauneutta 

ja runsaasti eri lajeja. 
KIRS I -MAR JA ISOTUPA

Virkisty 
Talvipuutarhassa 

TAIDENÄY T TELYIDEN, 
KONSERT TIEN  ja museoiden 
ohella eräs tutustumisenarvoi-
nen paikka Helsingissä on eh-
dottomasti Helsingin kaupun-
gin talvipuutarha. Syksy on siellä 
Kaktushuoneen seinustan orki-

deoiden parasta kukinta-aikaa. Myös kaktuksen kukkia voi  ihastella mar-
ras- ja joulukuussa. Joulunaikaan ovat sesongin kasvit, kuten amaryllikset, 
joulutähdet, atsaleat, hyasintit ja tulppaanit upeimmillaan.

Rahapuu kukkii loisteliaimmin keskitalvella ja lumikuningatar helmi-
kuussa. Kävijälle riittää aina jotakin uutta ja jännittävää nähtävää, vierailipa 
talvipuutarhassa mihin vuoden aikaan tahansa. 

Palmuhuoneessa piipahtaminen joko kaikessa rauhassa yksin tai ystävän 
tai kollegaporukan kanssa virkistää mukavasti arjen kiireiden keskellä ja tar-
joaa varmasti lievitystä  niin syksyn sadekauteen kuin matkahaaveiluun. 

Talvipuutarhassa on yli 200 kasvia, osa tuttuja, osa tuntemattomia. Lumi-
kuningattaren luota voi suunnata katsomaan vaikkapa kuningasmagnoliaa. 
Talvipuutarhan kulttuurihistoriallisin kasvi on Aurora Karamzinin huvilan 
kameliapuu, joka tuotiin puutarhaan vuonna 1917. Kesällä kannattaa tutus-
tua myös ulkopuutarhaan, jossa on tuhansia ruusuja ja muita kukkia.  

TALVIPUUTARHA PERUSTET TI IN  vuonna 1893. Se on Helsingin ensim-
mäisiä mannermaisia nähtävyyksiä. Gustaf Nyströmin piirtämän rakennuk-
sen esikuvana on ollut vuonna 1851 valmistunut Lontoon Kristallipalatsi. •

VAPAALL A

HUHTIKUUSSA KEVÄTKOKOUKSESSA TURUSSA
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