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Uusi toimintavuosi on alkanut.  Monet haasteet odottavat meitä.  Kansainvälisen liiton 26 kongressi oli viime 
vuoden lopulla.  Meksikossa oli mukana kymmenen liittomme jäsentä.  Liiton nettisivuilta olette voineet lukea mat-
kapäiväkirjaa, jonka kirjoitti jäsenemme Hilkka Kallio ja kuvituksesta vastasivat Sirpa Glad-Staf ja Arja Hukkanen.  
Tämän lehden sivuilta voitte lukea kokouksen virallista antia, kirjoittajana liittomme edellinen puheenjohtaja Paula 
Hjelt-Putilin.  Seuraava kansainvälinen kongressi onkin sitten Suomessa vuonna 2011.  Kongressilogokilpailu on 
parhaillaan käynnissä.  Lisätietoja löytyy liittomme nettisivuilta.

Liittomme HPC-työryhmä on jo kokoontunut muutaman kerran ja käynyt läpi kokoukseen liittyviä tärkeitä asioita.  
Tämän vuoden aikana useampi työryhmä alkaa valmistella omaa osuuttaan kokouksesta, jotta olemme vuonna 
2011 valmiita vastaanottamaan toivottavasti lähes 1000 liike- ja virkanaista eri puolilta maailmaa. Kongressin 
logo-kilpailu on käynnissä parhaillaan.

Liittomme internetryhmä on jo aloittanut työnsä.  Tarkoituksena on uusia sivustomme ja saada ne palvelemaan 
liike- ja virkanaisia myös maailmalla.

Liittomme kevätkokouspäivät pidetään tänä vuonna Porissa 18. – 19.4.2009. Porilaiset ovat valmistaneet meille 
omannäköisensä kokouspäivät.  Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen pääsee tulemaan. Kongressilogokil-

pailun tulokset julkaistaan Porissa. Vuoden 2008 jäsen-
hankintakilpailun tulokset julkistetaan kokouspäivien 
aikana.  Kuka on Vuoden nainen 2009, selviää myös 
Porissa.

Suomessa on jo useampana vuonna keskusteltu ai-
heesta; naisten euro on kahdeksankymmentä senttiä. 
Saksan liike- ja virkanaiset ottivat asian esille viime 
vuonna.  Heillä oli keväällä Equal Pay Day – Red Pur-
se Day.  Euroopan liitto toivoo, että tätä samaa aihetta 
tuotaisiin julki kaikkialla Euroopassa. Yhdistykset voi-
vat toteuttaa erilaisia aiheeseen liittyviä tapahtumia 
15.4.2009.

Liittomme lehden painatuskustannuksia katetaan ilmoi-
tustuloilla.  Toivonkin, että te jäsenet muistaisitte kan-
taa vastuunne ilmoitushankinnasta.  Panostakaamme 
myyntityöhön, näin turvaamme LIVYKin ilmestymisen 
kaikkien jäsentemme iloksi.

Ottakaamme monet uudet haasteet innolla vastaan. 

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Iloa haasteista
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Porin kaupunki on perustettu vuonna 1558.  Juhana Herttua olisi varmasti ylpeä Kokemäenjoen rannalle 
perustamansa kaupungin 450 vuoden aikana tapahtuneesta kehittymisestä merkittäväksi kulttuuri- ja sa-
tamakaupungiksi. Viime vuonna vietimme ikimuistettavan juhlavuoden, jonka aikana saimme itsekin kokea, 
kuinka monenlaista huippuosaamista kaupungistamme löytyy. 

Asukasluvultaan Pori on Suomen 11. suurin kaupunki ja 230 000 asukkaan Satakunnan pääkaupunki. 
Ensi vuonna saamme yli 6 000 asukasta lisää, kun Noormarkun ja Porin kuntaliitos toteutuu. Liitoksen 
jälkeen Porin asukasluku on 82 500. Pori on sopivan kokoinen suuri pieni kaupunki elää, asua, harrastaa 
ja yrittää.

Kaupunkimme toiminta-ajatuksena on: ”Pori on hyvän elinympäristön kasvukeskus, jonka monipuoli-
set palvelut mahdollistavat aktiivisen toiminnan ja hyvän elämän.” Pori kehittää itseään erityisesti lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden kaupunkina. 

Pori suuntaa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Yhdistyksenne teemavuoden aiheen mukaisesti myös 
Porissa on etsitty johtajuuden uusia ulottuvuuksia, kun omassa organisaatiossamme on tänä vuonna tehty 
kaupungin historian suurimmat rakenteelliset muutokset. Haluamme entistä paremmin palvella, paitsi omia 
kuntalaisiamme, myös Poriin saapuvia vierailijoita, matkailijoita ja opiskelijoita. Mittavin uudistus oli sosiaali- 
ja terveystoimen yhdistäminen perusturvaksi, jonka palveluksessa on 40 % kaupungin henkilöstöstä.

Olen erityisen iloinen siitä, että Pori saa isännöidä ensimmäistä kertaa Suomen liike- ja virkanaisten 
liiton kevätkokouspäiviä. Yhdistyksenne toiminta on erityisesti Vuoden naisen valinnan yhteydessä 
saanut tiedotusvälineissä laajalti ja ansaitusti myönteistä julkisuutta. Näin käy varmasti tälläkin kertaa. 
Kevätkokouspäivien järjestämisvastuu on samalla arvokas tunnustus peräti 63 vuotta toimineelle vireälle 
paikallisyhdistykselle. 

Porin kaupungin puolesta toivotan kaikki Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry:n  
kevätkokouspäivien osanottajat lämpimästi tervetulleiksi Poriin. Toivon, että 
annatte vahvan verkostonne vaikuttaa ja kaupungistamme jää Teille mieluisia 
muistoja. Tervetuloa uudelleen viimeistään kesällä, kun 44. Porin kansainvälinen 
jazzfestivaali käynnistyy ja SuomiAreenassa keskustellaan ajankohtaisista yh-
teiskunnallisista kysymyksistä. Toivotan yhdistyksellenne onnea ja menestystä 
arvokkaassa työssänne myös tulevaisuudessa.

Aino-Maija Luukkonen
Kaupunginjohtaja

ARVOISAT 
LIIKE- JA VIRKANAISET
 
- TERVETULLOO  PORRII  !
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Tervetuloa Poriin
Porin liike- ja virkanaiset toivottavat kokousväen lämpimästi tervetulleiksi kevätkokoukseen 
Sokos Hotelli Vaakunaan. Lounaan jälkeen pääsemme vaikuttamaan liittomme ja sitä kautta 
paikallisyhdistysten tulevaisuuteen liiton kevätkokouksen merkeissä. Kokouksen aikana 
julkistetaan Vuoden nainen 2009 ja 2011 BPW - kongressilogokilpailun voittaja.
Kokouksen päätteeksi nautitaan kokouskahvit kahvileivän kera.

Iltasella pääsemme, tutustumaan vasta restauroituun, kauniiseen Porin kaupungintaloon, 
siellä meitä hemmotellaan herkullisella pufeepöydän antimilla viinien kera. Ilta jatkuu So-
kos Hotelli Vaakunassa porilaisen Rakastajat -teatterin esityksellä ja kevyellä iltapalalla 
juomineen.

Sunnuntaina lähdemme linja-autolla Sokos Hotelli vaakunan edestä kohti Reposaarta. 
Vietämme kynttiläseremonian Reposaaren kirkossa ja teemme pienen kiertoajelun, jonka 
aikana opas kertoo meille Reposaaresta. Näemme mm. kelluvat mökit. Palaamme hotelille 
parhaaksi juuri lounasaikaan.

Tervetuloa meiä karhukaupunkii!
Marja-Terttu Ojala

Porin liike- ja virkanaiset

Takana vas. Lea Peltomäki, Kristiina Koskenlumi-Salen ja Marja-Terttu Ojala. 
Edessä vas. Kirsi Kulmala ja Mia Ojala.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumislomake ja ohjelma löytyy liiton nettisivuilta ja ne on lähetetty myös yhdistyksille. 
Ilmoittautumiset osallistumiskohdittain eritellysti ilmoittautumislomakkeen mukaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen kirsi.kulmala@qnet.fi tai postilla osoitteeseen Kirsi Kulmala, Kotikoivuntie 12, 28600 PORI.
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BPW INTERNATIONAL 
MEXICO CITYSSÄ

BPW Internationalin, kansainvälisen 
liittomme, 26. maailmankongressi 
oli koonnut muutaman sata 
naista Meksikon pääkaupunkiin 
Mexico Cityyn 24. – 28. lokakuuta 
2008. Kongressin teemana oli 
”Erilaisuudesta voimaa” (Power to 
Make a Difference).

BPW Finlandin valtuuskuntaan kuuluivat virallisina 
valtuutettuina hallituksen jäsen Sirpa Glad-Staf, liiton 
edellinen puheenjohtaja Paula Hjelt-Putilin, hallituksen 
jäsen Arja Hukkanen, Helsingin yhdistyksen puheen-
johtaja Hilkka Kallio ja liiton aiempi puheenjohtaja Kirsi 
Saari sekä varaedustajina Kuopion yhdistyksen jäsen 
Liisa Kiianlinna sekä Mikkelin yhdistyksen jäsen Elisa 
Partti. Oman liittomme ja kansainvälisen liiton aiempi 
puheenjohtaja Tuulikki Juusela oli asemansa ja sään-
töjen perusteella myös äänivaltaisena osallistujana. De-
legaatiomme lisäksi kongressikäytävillä vilahtivat myös 

Erilaisuudesta voimaa

Farewell Partyssa Meksikon 
kansallisbaletin tanssijat esitti-
vät värikylläisiä tansseja.

Teksti: Paula Hjelt-Putilin
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helsinkiläiset Raili ja Maria Korhonen.

Henkilövalintoja

Henkilövalinnat vaikuttavat olennaisella tavalla siihen, 
kuinka energisesti BPW International toimii. BPWI:n 
puheenjohtajaksi valittiin äänestysten perusteella Eli-
zabeth Benham New Yorkista, ensimmäiseksi varpu-
heenjohtajaksi Gabriella Canonica Sveitsistä, toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Freda Miriklis Australiasta, jär-
jestösihteeriksi Jean Murray Australiasta, talouspääl-
liköksi Sujey Albert New Yorkista, Young BPW -edus-
tajaksi Nadja Munavar Siddiqui Pakistanista. Heidän 
lisäkseen kansainvälisen liiton hallitukseen (Executive 
Board) kuuluvat alueelliset koordinaattorit Huguette 
Aurore Sena Dossa Beninistä (Afrikka), Young Hai 
Park Koreasta (Aasia - Tyyni valtameri), Amélie Leclerq 
Ranskan liitosta (Eurooppa), Yasmin Darwich Meksi-
kosta (Etelä-Amerikka ja Länsi-Intian espanjankieliset 
maat), Jill Worobec Kanadasta (Pohjois-Amerikka ja 
Länsi-Intian ei-espanjankieliset maat). Edellä mainit-

Ω  BPW Internationalin uusi johto vasemmalta oikeal-
le: talouspäällikkö Sujey Albert, järjestösihteeri Jean 
Murray, 2. varapuheenjohtaja Freda Miriklis, puheen-
johtaja Elizabeth Benham ja 1. varapuheenjohtaja 
Gabriella Canonica. Takana korokkeella vasemmalta 
oikealle Amany Asfour Egyptistä ja Thitinan Watta-
navekin Thaimaasta.
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tujen lisäksi sääntöjen perusteella itseoikeutettuna 
hallitukseen kuuluu kv. liiton edellinen puheenjohtaja 
(Immediate Past President) Chonchanok Viravan.

Pysyvien toimikuntien puheenjohtajiksi valittiin seu-
raavat henkilöt: Maatalous Beatriz Z. Fett (Brasilia); 
taide ja käsityöammatit Adelina Fabiano (Italia); liike-
elämä, kauppa ja teknologia Rooma Para (Pakistan); 
kehittäminen, koulutus ja työllisyys Marta Susana So-
limano (Argentina); ympäristö ja kestävä kehitys Lesha 
B. M. Witmer (Alankomaat); terveys Faye Gardiner 
(Uusi Seelanti); lainsäädäntö Maria Del Carmen Lam 
(Chile); projektit Naphaphen Vejjajiva (Thaimaa); suh-
detoiminta Mary Scott (New York). 

Raportteja ja päätöksiä

Kukin kansainvälisen liiton luottamus-/ toimihenkilö 
antoi oman raporttinsa menneen kolmivuotiskauden 
osalta ja kongressi hyväksyi ne, joiltakin osin vaativien 
keskustelujen jälkeen. Edellisen kolmivuotiskauden ta-

louspäällikön Thitinan Wattanavekinin raportissa kiin-
nitti huomiota se, että peräti 72 % BPW Internationalin 
jäsenmaksutuotoista tulee Euroopan jäseniltä. 

Moni sääntömuutosehdotus päätettiin lykätä Hel-
singin vuoden 2011 kongressiin, sillä ei nähty mie-
lekkääksi alkaa muuttaa yksittäisiä sääntöjä sääntö-
muutostyöryhmän työn edelleen jatkuessa. Nimittäin 
yksittäisen sääntökohdan muutos saattaa vaikuttaa 
johonkin toiseen sääntöjen kohtaan, mitä yksittäisen 
sääntökohdan muuttamisen ehdottaja ei ole aina ot-
tanut huomioon. Siksi on viisasta tarkastella sääntöjä 
kokonaisuutena. Tarkoituksena on myös modernisoida 
kansainvälisen liittomme vanhahtavia sääntöjä. BPW 
Finlandin jäsenyhdistyksineen kannattaa pitää yllä 
aktiivista jäsenhankintaa ja pitää toimintansa mielen-
kiintoisena ja vireänä, jotta nykyiset jäsenet edelleen 
pysyvät jäseninä. Jos jäsenmäärämme putoaa alle 
1001:n, saamme enää 4 äänivaltaista edustajaa BPW 
Internationalin kokouksiin, nykyisen viiden sijasta. 

Ω  BPW Finlandin kutsu Helsingin 2011 kongressiin. Puhujapöntössä Sirpa Glad-Staf. Muut vasemmalta oi-
kealle: Paula Hjelt-Putilin, Kirsi Saari, Tuulikki Juusela, Hilkka Kallio, Arja Hukkanen, Liisa Kiianlinna ja Elisa 
Partti.
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Kongressi päätti myös, että monet samaa kysymystä 
käsittelevät päätöslauselma- ja muutosehdotukset ryh-
mitetään seuraavissa kongresseissa, jotta päästäisiin 
liian kuormittavasta ja aikaa kuluttavasta päätösasia-
määrästä ja sen myötä sikiävistä lukuisista muutosten 
muutosehdotuksista niihin liittyvine äänestyksineen. 
Kongressipaikkarotaatiosta alueiden (Regions) kesken 
päätettiin siten, että vastaisuudessa BPW Internatio-
nalin kongressi pidetään vähintään neljällä alueella vii-

destä koskien 5 kongressin sykliä eli 15 vuotta. Samalla 
hyväksyttiin, että kongressia ei pidetä samalla BPW-
alueella 7 vuoden ajanjaksolla. Nämä päätökset ovat 
luonnollisesti perusteltavissa eri alueiden paremmilla 
mahdollisuuksilla saada kongressi. Toisaalta jos jäseniä 
ja jäsenmaksutuloja (72 %) on Euroopan alueella eniten, 
olisi myös tähänastinen käytäntö perusteltavissa. Jos 
Mexico Cityssä päätetty käytäntö olisi ollut voimassa 
jo v. 2005 Luzernin kongressissa, Suomi ei olisi voinut 

Ω  Fare-
well Partyn 
vauhdikasta 
meksikolais-
tanssia.
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saada v. 2011 kongressia, koska kaksi kongressia olisi 
ollut Euroopan alueella 6 vuoden ajanjaksolla.

Erittäin tärkeitä päätöksiä tehtiin myös BPWI:n ai-
neistojen, asiapapereiden ja historiallisten dokument-
tien arkistoinnista asianmukaisella ja helposti saatavilla 
olevalla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon myös jäsen-
ten yksityisyyden suoja. Virinneessä keskustelussa to-
dettiin, että pelkkä sähköinen arkistointi ilman fyysisesti 
jossakin sijaitsevaa arkistopaikkaa ei riitä. Myös talous 
puhutti kongressia, ja budjettiarvioinnin kehittämistä 
sekä tulojen kasvattamista koskevat päätöslauselmat 
tulivat hyväksytyiksi, samoin tarpeettomien pankkitilien 
karsiminen. Päätettiin myös, että kongressirahaston 
varat on pidettävä erillään muista varoista ja käytettävä 
vain kongressimaksujen alentamiseen. Hyväksytyssä 
talousarviossa kolmivuotiskaudelle 2009 – 2011 jäsen-
maksutulot arvioitiin 267.800 euroksi, mikä perustui 
arvioon 25.000 jäsenestä. Vielä tällä vuosituhannella 
BPW Internationalissa oli n. 29.000 henkilöjäsentä.

Vuoden 2014 BPW Internationalin kongressia haki-
vat Egypti, Italia ja Korea.  Italia vetäytyi äänestyksestä, 
ja Korea tuli valituksi 28. kongressin pitopaikaksi. 
Kongressi pidetään Korean niemimaan eteläpuolella 
sijaitsevalla Jejun saarella ajankohtana, joka sijoit-
tuu syys- ja lokakuun 20. päivien väliin. Kaunis Jeju 
on UNESCOn maailman luonnonperintökohde. BPW 
Korea on luvannut jokaiselle Jejun kongressiin osallis-
tujalle korealaisen kansallisasun. 

BPW Europe

Jokaisen BPW Internationalin maailmankongressin 
yhteydessä on myös viiden BPW-alueen kokoukset ja 
alueiden presidenttien eli puheenjohtajien kokoukset. 
Näissä kokouksissa kunkin maan liitolla on 2 edustajaa, 
jotka sääntöjen mukaan ovat yleensä liiton puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja (meillä aiemmin pääsihteeri) 
tai puheenjohtajan valtuuttamat henkilöt. Alueellisis-
sa kokouksissa BPW Finlandilla on jäsenmääränsä 
perusteella 4 ääntä. Ensimmäisenä kongressipäivä-
nä Sirpa Glad-Staf ja Paula Hjelt-Putilin osallistuivat 
BPW Finlandin puheenjohtajan Liisa Flinck-Vasaman 
valtuuttamina BPW Europen aluekokoukseen. Siellä 
kuultiin ja hyväksyttiin luottamus- ja toimihenkilöiden 
raportit, todettiin uudet eurooppalaiset puheenjohtajat 
ja yhdistykset, seuraavan BPW Europen kokouspaikka 
München 4. – 6.9.2009 sekä jäsenehdokkaat Euroo-
pan koordinaatiotoimikunta (European Coordination 
Committee = ECC).

Kokouksessa BPW Germanyn Bettina Schleicher 
kertoi Equal Pay Day -tapahtumasta, jonka Saksan 
liitto oli järjestänyt. Taustana on se, että naisten täy-
tyy tehdä pidemmän aikaa töitä ansaitakseen saman 
määrän rahaa kuin miehet. Saksassa oli tällainen ta-
pahtuma järjestetty. Siihen oli tullut liittovaltiolta rahaa, 
oli painatettu lehtiä ja flaiereita sekä hankittu pinssejä 
ja punaisia kasseja mustin Equal Pay Day -painatuksin. 
Tapahtumia järjestettiin, ja niihin osallistui yli 6.000 

Ω BPW Finlandin viralliset edustajat kokouksessa. Vasemmalta oikealle: Kirsi Saari, Sirpa Glad-Staf, Hilkka 
Kallio, Paula Hjelt-Putilin ja Arja Hukkanen.
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ihmistä, lehdistötiedotteita jaettiin ja tapahtuma oli 
mainittu mediassa yli 1000 kertaa. Päivää oli vietetty 20. 
maaliskuuta. Seuraava Equal Pay Day on 15.4.2009, 
ja Bettina toivoi kaikkien Euroopan BPW-maiden ja 
yhdistysten liittyvän siihen. Tulee mieleen suomalaisten 
naisjärjestöjen ”Naisen euro on 80 senttiä”. Ajatusleikki: 
Jospa tämän periaatteen mukaan pääkaupunkiseudun 
yhdistykset myisivät Equal Pay Day -päivänä Kolmen 
sepän patsaalla metrilakritsaa hintaan 1 €/ metri lakun 
pituuden ollessa 80 senttiä.  

BPW Europen puheenjohtajien suljettuun kokouk-
seen (Closed Presidents´ Meeting) edelleen Sirpa ja 
Paula osallistuivat. Koordinaatiotoimikuntaan tulivat 
valituiksi tai jatkavat seuraavat henkilöt: Uudeksi 
koordinaattoriksi Gabriella Canonican tilalle Amélie 
Leclercq (Ranska), taloudenhoitajana jatkaa Enrica 
Bellini, jäsenenä jatkaa Annegret Hastedt (Saksa) ja 
uudeksi jäseneksi valittiin Arzu Ozyol (Turkki).

Alunalkaen Islannin oli tarkoitus järjestää vuoden 
2012 BPW Europen kongressi. Islanti kuitenkin vetäytyi 

Ω Arja Hukkanen meksiko-
laisissa tunnelmissa.

¬  Vas. Tuulikki Juusela, 
Kirsi Saari, Sirpa Glad-
Staf, Hilkka Kallio, Elisa 
Partti, Paula Hjelt-Putilin, 
Liisa Kiianlinna ja Arja 
Hukkanen.
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siitä maan suunnattomien talousvaikeuksien takia. Sen 
sijaan Islanti tarjoutui järjestämään BPW Europen presi-
denttien kokouksen vuonna 2013, sillä tämä kokoontu-
minen on pienimuotoisempi kuin alueellinen kongressi. 
Vuoden 2012 BPW European Congress pidettäneen 
Italiassa Islannin vetäydyttyä. Euroopan puheenjohta-
jien kokouksessa julkaistuun jäsentilanneselvitykseen 
liittyi BPW Finlandin kannalta huolestuttava piirre: Vuo-
sien 2007 – 2008 aikana liittomme oli menettänyt 115 
jäsentä, toisiksi eniten kaikista Euroopan BPW-maista. 
Tässä asiassa sekä liitolla, yhdistyksillä että yksittäisillä 
jäsenvärväykseen kykenevillä jäsenillä on peiliin katso-
misen paikka. Jäsenmäärämme oli pudonnut tarkaste-
lukautena 1225:een.

Ennen ja jälkeen

Sirpa Glad-Staf ja Paula Hjelt-Putilin osallistuivat myös 
Board of Directors -kokouksiin (liittovaltuusto) ennen 
ja jälkeen varsinaisia kongressi-istuntoja. Lisäksi he 
osallistuivat 2011 kongressin suunnittelu- ja koke-
mustenvaihdantakokoukseen yhdessä kansainvälisen 
liiton puheenjohtajiston ja edellisen puheenjohtajan ja 
BPW Mexicon Hostess Planning Committeen (HPC) 
jäsenten kanssa. Chonchanok Viravan kertoi, että Kv. 
liiton presidentin toimistossa oli Meksikon kongressia 
varten työskennellyt neljä kokopäiväistä henkilöä. Toi-
saalta BPW Mexicolla ei ollut apunaan ammattimaista 
kongressijärjestäjää (Professional Congress Organizer 

= PCO); ja sen kyllä huomasi järjestelyjen takkuiluna. 
Helsingin kongressia varten BPW International kyllä 
palkannee kongressitoimiston, jonka Elizabeth Ben-
ham edellytti olevan Helsingin seudulta. Samoin hän 
toivoi nimenomaan pääkaupunkiseudun yhdistysten 
jäsenten osallistuvan aktiivisesti kongressijärjestelyihin. 
Onnistunut sponsoreiden hankinta on johdon mukaan 
välttämätöntä, jotta kongressimaksut eivät muodostuisi 
liian kalliiksi ja jotta kongressi ei tuottaisi tappiota. 

BPW Internationalin johto korosti erityisesti aloit-
teellisen ja aktiivisen kommunikoinnin tärkeyttä HPC:n  
ja IPC:n (International Planning Committee) välillä. 
Äärimmäisen olennaisena asiana meille suomalaisille 
johto painotti sitä, että jäsenet on saatava sitoutumaan 
kongressijärjestelyihin ja että HPC:n jäseniksi ryhtyneet 
todella tekevät paljon työtä kongressin eteen, sillä juuri 
vapaaehtoisuus velvoittaa toimimaan motivoituneesti 
ja sitoutuneesti. HPC:n työskentelyssä ensiarvoisen 
tärkeäksi todettiin kunnollisen toimintasuunnitelman 
laatiminen sekä selkeä tehtäväjako ja vastuuttami-
nen. Edelleen aktiivinen, avoin ja rohkaiseva viestintä 
kongressiasioista liitoltamme omalle jäsenistöllemme 
todettiin tärkeäksi motivaattoriksi, jotta koko jäsen-
kuntamme sitoutuisi vahvasti kongressiin, olisi val-
mis siihen sankoin joukoin osallistumaan ja antamaan 
oman panoksensa kongressin onnistumiseksi. Siitä 
olemme vastuussa kansainväliselle liitolle. Sen olemme 
velkaa omalle jäsenkunnallemme, joka v. 2003 Porin 

syyskokouksessa äänes-
ti kongressin hakemisen 
puolesta. Vuoden 2011 
onnistuneella kongres-
silla vastaamme myös 
jäsenkunnasta noussei-
siin kansainvälistymisen 
toiveisiin.

Lisää Mexico Cityn kong-
ressimatkasta Hilkka Kal- 
lion raportoimana  http://
www.bpw-finland.fi/pdf_
tiedostot/KONGRESSI-
NOVIISIN_MATKAPAIVA-
KIRJA.pdf

∆  Elisa Partti Suomen 
näyttelyosastolla.
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Moni on sen nähnyt, heinäkuusta 2008 lokakuun lop-
puun mennessä kävi 60 000 vierailijaa.  Muutamat 
meistäkin ovat siihen jo tutustuneet.  Kotkan Kantasa-
tamassa sijaitsevassa Merikeskus Vellamossa riittää 
kyllä nähtävää ja koettavaa useammaksikin kerraksi. 
Sen todisti myös jäsenistön runsaslukuisuus marras-
kuisena iltana, kun sateesta ja myrskystä sukelsimme 
sisään tuhansina valoina välkkyvään hyökyaaltoon, jota 
Vellamo muistuttaa.

Sisällä on suuri tunnelma.  Rakennuksessa on suu-
ruutta joka suuntaan.  Tilaa ei kuitenkaan hahmota 
ensimmäisellä katseella, sitä vain avautuu kaikkialle.  
Me emme lähteneet harhailemaan vaan jättäydyimme 
hyvän oppaan johdateltavaksi.

Merikeskus Vellamon on suunnitellut Arkkitehtitoi-

Kotkan liike- ja virkanaiset 
Merikeskus Vellamossa 12.11.2008

misto Mahlamäki & Lahdelma, arkkitehtina Ilmari Lah-
delma.  Vellamon huoneistopinta-ala on huikeat 14 366 
m2 ja se pitää sisällään Suomen Merimuseon, Kymen-
laakson museon, Tietokeskus Vellamon, opetus- ja 
seminaaritiloja, 200-paikkaisen auditorion, 100-paik-
kaisen ravintolan ja museokauppa Plootun.  Museon 
ulkopuolella, laiturissa, on jäänmurtaja Tarmo.

Kymenlaakson museossa on perusnäyttelyn ”Virtaa”, 
lisäksi vaihtuvia näyttelyitä.  Jukka Rintalan juhlapuvut 
olivat nähtävillä heinäkuun avajaisten jälkeen syys-
kuun loppuun.  Nyt museossa on esillä tsekkiläisiä 
teatterinukkeja.

Suomen Merimuseo on kansallinen museo, jonka 
tehtävänä on Suomen merenkulun historian tallen-
taminen ja tiedon välittäminen.  Merimuseo kerää ja 

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U
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tallentaa merenkulkuun ja veneilyyn liittyvää esineis-
töä, kuvia, arkistoaineistoa ja kirjallisuutta.  Museon 
päänäyttely on ”Pohjantähti, Etelän Risti”, joka kertoo 

merenkulun historiasta ja nykypäivästä teemoittain.  
Ensimmäinen vaihtuva näyttely Merimuseossa on 
31.5.2009 asti valokuvaaja Jacopo Brancantin näyttely 
”Jäinen matka Suomeen”.

Näyttely koostuu 60 mustavalkokuvasta, jotka ku-
vaavat suomalaisten luotsien työtä ja elämää talviolo-
suhteissa.  

Jukka Nurmisen valokuvanäyttely ”Vedenalainen 
Saaristomeri” kertoo, miltä meremme parhaimmillaan 
näyttää. Samalla se pyrkii lisäämään ympäristötietoi-
suuttamme.  Kirkkaista vesistä voimme tulevaisuudes-
sa nauttia vain, jos onnistumme taistelussa rehevöity-
mistä vastaan.

Tietokeskus Vellamo on kaikille avoin oppimis- ja 
tutkimuskeskus.  Se tarjoaa tieteellisiä arkisto- ja kirjas-
topalveluja.  Kirjastopalvelut avattiin syyskuussa 2008 
ja arkistopalvelut avataan keväällä 2009.

Opastettu kierroksemme päättyi iltakahvitteluun.  
Kaikki totesimme, että olimme nähneet mielenkiintoi-
sen läpileikkauksen Merikeskus Vellamosta.  Paljon jäi 
näkemättä tai liian vähälle, tiedonjano heräsi ja siksipä; 
tänne pitää tulla monta kertaa. 

Lisää infoa löytyy Merikeskus Vellamon sivuilta ne-
tistä ja Merikeskus Vellamo löytyy Kotkasta.  Käykää 
katsomassa.

Anja Klaus
tiedottaja

Kotkan liike- ja virkanaiset

PORIN 
VANHUSTENKOTI-

YHDISTYS
RY



LIVYK 1 • 2009 15

Lokakuun 2.päivänä 2008 eli eräänä viime syksyn sa-
teisena torstaina Kulttuurikeskus Vernissan kahvila 
oli vuodenajan mukaisesti somistettu pihlajanoksin ja  
-marjoin Vantaan liike- ja virkanaisten 30-vuotisjuhliin. 
Vantaankosken kuohuessa ikkunoiden takana toivo-
timme kuohuvaa lasissa juhlaväen - lähes 30 henkeä 
tervetulleiksi. Puheenjohtajan tervehdyssanojen jälkeen 
istuuduimme pitkän pöydän ääreen illallista ja ohjelmaa 
varten.

Vantaalainen sellisti Teppo Tuominen lapsisolistei-
neen esitti klassista musiikkia. Yhdistyksen historiikin 
eli muistipaloja 30 vuoden taipaleelta kertoi puh.joht. 
Tuula Hirvonen. Kanteletta soitti kauniisti jäsenemme 
Eila Kervisen 13-vuotias tyttärentytär.

Juhlapuhujaksi kutsuttu toimittaja Mirja Pyykkö piti 
mielenkiintoisen ja vaikuttavan juhlapuheen aiheenaan 
omat lähtökohtansa ja toimittajan työnsä huomioiden 
erityisesti naisnäkökulman.  Suomen liike- ja virkanais-
ten liiton puh.joht. Liisa Flinck-Vasama kunnioitti läsnä-

Vantaan liike- ja virkanaiset 30 vuotta
olollaan juhlaamme. Hänen tervehdyksensä oli mieltä 
liikuttava, sillä hän oli juuri ollut Kauhajoella auttamassa 
kouluampumisen uhrien omaisia. Pöytäkynttilämme 
paloivat myös uhrien muistoksi.

Tunnelma oli tiivis. Puheita pidettiin. Niissä korostui 
verkostoitumisen tärkeys ja yhteistyö varsinkin naapu-
rikuntien Espoon, Helsingin ja Vantaan välillä. Saimme 
tervehdyksiä sekä lahjoituksia mm.  Tuulikki Juuselan 
stipendin ylä-asteen maahanmuuttajatytölle. Se innoitti 
hallituksemme päättämään, että stipendi tullaan jaka-
maan vuosittain aktiiviselle peruskoulun päättävälle 
maahanmuuttajatytölle. Vantaalla on tunnetusti run-
saasti maahanmuuttajia.

Ansiomerkkejä jaoimme kuudelle kunnostautuneelle 
ja aktiiviselle jäsenelle. Kiitospuheessaan pitkäaikainen 
sihteerimme Lahja Laitinen totesi jääneensä ”kouk-
kuun” Vantaan liike- ja virkanaisiin. Arpajaisvoittoja 
hakiessaan vieraat saattoivat ihailla seinille ripustettua 
Vantaan kuvataidekoulun käyneen 22-vuotiaan opis-

Ω  Vas. Lahja Laitinen, Kaisu Santala ja Tuula Hirvonen.

Kuvat:  Pirkko Andrejeff
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PK-LASKENTA OY
Hallituskatu 2
28100 PORI

kelijan Tuuli Aaltion maalauksia ja ostaakin niitä – kan-
natukseksemme.

Juhla oli rento, iloinen ja tunnelmallinen. Ranskankie-
linen menu oli herkullinen. Vantaankoski kuohui valais-
tuna. Sadekin lakkasi, kun vieraat poistuivat pimeään 
iltaan.

Yhdistyksemme on vielä nuori, kolmekymppinen. Se 
ottaa rohkeasti vastaan tulevaisuuden haasteet kuten 
kolmekymppinen. 

 Kaisu Santala vp.
 Juhlan juontaja

Ω  Vas. Tuula Hirvonen, Mirja Pyykkö ja Liisa Flinck-
Vasama.

Ravintoloista voi tiedustella lisää 
Sokos Hotels Porin Vaakunan myyntipalvelusta, 

numero on 020 1234 625.
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Tavattoman paljon tuttuja... UN CSW on laajentanut 
BPW-piiriä useiden kansainvälisten kokouksien myötä: 
Yasmin Darwich oli Meksikon BPW:n pr-johtaja, San-
dra Vélez vastasi näyttelytoiminnasta ja Semiramis Ca-
sas kongressin audiovisuaalisista laitteista. Meksikon 
BPW-presidentti Fabiola Kun jakeli kutsuja VIP-tilai-
suuksiin ja vastasi ihmettelyyni, että olinhan meikäläi-
sistä ainoa, joka puhui espanjaa. Hämmästyttävintä oli, 
että eräs meksikolainen nuori BPW oli tavannut ja oli 
kirjeenvaihdossa kuopiolaisnaisen kanssa, jolle tietysti 
soitin terveiset.

Asuin Bermudan BPW:n Yvette Swanin kanssa svii-
tissä. Yvette muisti minut 1988 Bahaman Nassaun 
kongressista kansainväliseltä presidenttiajaltaan. Paras 
sattuma oli kuitenkin workshop-esitelmäni. Ensimmäi-
senä neljästä puhui kansanedustaja Martha Angelica 
Tagle Martinez, joka oli emännöinyt parlamenttivisiit-
tiämme. Uuden kv.presidentin Liz Benhamin puoliso 
oli ainoa miespuhuja. Esitykseni jälkeen läsnäolijat il-
moittivat kotiin palattuaan tutkivansa Suomen historian 
uudelleen, niin innoissaan he olivat Suomen naisten 
täysistä poliittisista oikeuksista (Venäjän Suuriruhti-
naskunnan aikaan) ensimmäisenä maailmassa. Uus-
seelantilaiset olivat tyytyväisiä, kun mainitsin heidätkin 
(tosin he saattoivat äänestää vain miehiä...). Virallisen 
ohjelman lisäksi oli yli 40 työryhmää ja yli 100 puhujaa 
yli 25 maasta. Ammanin BPW:n arkkitehtipuheenjohta-
jan Meisa Batayneh Maanin loistava esitys oli ehdoton 
ykkönen. Jordaniasta pitäisi ottaa mallia!

Unohtumattomia elämyksiä: parlamentin täysis-
tunto + lounas, kaupunginjohtajan kokkarit, avajaiset 
Tlalelolcon yliopistolla poliisior-
kestereineen ja azteekki-tanssi-
joineen, Gala Dinner entisessä 
San Hipoliton luostarissa. Ma-
riachis- soittajia jäähyväisjuh-
lassa, jossa vauhdikas musiikki 
tanssitutti naisia yli puolenyön - 
Guillermina Basso intoutui tans-
simaan meksikolaisella vauhdilla 
ja minä sain jopa pakistanilaiset 
naiset mukaan framille! Kong-
resseista kilpailevien edustajien 
loisteliaita tanssiesityksiä, Kore-
an suurlähettilään kokkarit. Hän 
jopa tunsi Kuopion tanssiviikolla 
1989 Suomessa Korean suurlä-
hettiläänä olleen Chang Ching 
Choin. BPW:n Ystävien illallinen 
nautittiin San Andel Inn 1692 

rakennetussa (Hacienda de los Goicochea) entisessä 
karmeliittaluostarissa, joka on nyt Meksikon ykköspai-
ka. Kävijöistä mainittakoon Englannin prinssi Philip, 
Hollannin kuningatar Beatrice häämatkallaan, Henry 
Kissinger.  Frida Kahlon ja Diego Riveran Sininen talo 
puutarhoineen oli käynnin väärtti. Ostin katukauppiail-
ta upeita mustavalkoisia valokuvia heistä. Todellinen 
löytö, sanoivat sikäläiset. Arkeologisessa museossa 
olisin voinut viipyä viikon! Kaupungintalon ulkoseinillä 
oli upeita Diegon muralla-maalauksia, samoin kaupun-
gin varsinaisessa taidemuseossa. Siellä oli loppunut 
juuri  Diego Riveran näyttely, jonka olisimme kerinneet 
katsastaa, jos olisimme vain tienneet! Museo Franz 
Meyerin pation näyttelyseinustoilta löysin suomalaisia 
huippujulisteita...enkä tietysti voinut olla kertomatta, 
mistä itse olin...

Lähiseudun pyramidit piti tietysti katsastaa, samoin 
Guadalupen Neitsyen, Meksikon suojelupyhimyksen  
sekä vanha että uusi kirkko. Dia de los Muertos eli 
Vainajien päivä oli tulossa 2.11. Värillisin silkkipaperi-
koristuksin ja erilaisin pääkallokoristein oli rakennettu 
alttareita joka puolelle.

Tuliaislahjoja ystäviltä kassikaupalla, pinssejä riittää. 
Puheluja ja sähköpostiviestejä Meksikosta ja eri puolilta 
maailmaa.  Monta sivua käyntikortteja on kopioituna 
yhteydenpitoon. Matkailu avartaa...

Liisa Kiianlinna
Kuopion Liike- ja virkanaiset

≈  Kuvassa: Liz Benhamin ja Liisa Kiianlinna.

Muisteloa Meksikosta
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Vuoden
Veera 2008, 
Maija 
Oikarinen

Lappeenrannan liike- ja 
virkanaiset ry valitsee joka 
toinen vuosi VuodenVee-
ran, naisen joka on saanut 
aikaan jotain merkittävää 
omassa kaupungissamme. 
Tänä vuonna valitsimme 
kaupungin puutarhuri Maija 
Oikarisen VuodenVeeraksi. 
Vuosi oli vihervuosi, joten 
valintamme oli sopivasti 
tältä alalta. Maija on en-
simmäinen nais-puutarhuri 

kaupungissamme ja saanut paljon kiitos-
ta kaupungin kaunistamisesta kukkalait-
teilla.

Hän on rohkeasti uudistanut kaupun-
gin kukkaloistoa suurilla komeilla kukka-
pylväillä liikenneympyrässä sekä muilla 
näkyvillä paikoilla. Värimaailma on myös 
muuttunut rohkeammaksi. Maija Oikari-
nen on iloinen valinnastaan VuodenVee-
raksi ja antoi kiitosta myös työryhmälleen, 
nuorille alan opiskelijoille puistojen uudis-
tuksen tekemisessä. 

Vuoden Veera on luvannut esitellä työ-
tään yhdistyksen jäsenille istutuksien ol-
lessa kauneimmillaan kesäkuussa.

Ilmoita 
omassa jäsenlehdessä 

LIVYKISSÄ!
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Turun yhdistyksen jäsenistä

- Maija Perho tuli valituksi Turun kaupunginvaltuustoon 2009-
- Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmajohtaja, sai itsenäisyyspäivänä sosiaalineuvoksen  
   arvonimen
- Seija Tuokko, entinen koulutuspäällikkö, lehtori, sai itsenäisyyspäivänä opetusneuvoksen arvonimen

Iitin yhdistyksen jäsen

- Raakel Hyyrynen sai Suomen valkoisen ruusun I luokan mitalin kultaristein

Uusia puheenjohtajia yhdistyksiin

Eila Styf, Järvenpää
Seija Tuokko, Turku
Ulla Ritola-Pesonen, Savonlinnan

Yhdistysten jäsenten huomionosoituksia

KAARI-MATKAT OY
www.kaari-matkat.com

NURMEN KUKKA
Pori, Puistojenristeys

Sinua palveleva

Tyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421

Av. ma-to 10-17, pe 10-17.30, la 10-14
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Juhlat tulossa?

Hämeenkatu 24-26, Riihimäki. p. 019 732 233

Kata kauniisti - yksilöllisyyttä juhlapöytään!
Käsinpainetut lautasliinat 
kaikkiin perhe- ja yritysjuhliin kauttamme. 
Kuvalla, nimellä, logolla, riimillä  
– juuri se määrä jonka haluatte.

Palvelemme 
ark. 9-18   la 9-15
Tervetuloa!Palvelemme myös verkkokaupassa www.riihi-kimara.fi

Hintaesimerkkimme:
100 kpl Kahviliinoja ylioppilaan omilla tiedoilla 
(nimi+yo-hattu tai lyyra+päiväys)  
55 € + postintaksan mukainen postikulu.

Mia & Matti Annabella

Helga Uusimäki
s. 16.11.1916
Turun liike- ja virkanaiset 
– Åbo yrkeskvinnor ry

Helga Uusimäki oli yksi Turun yhdistyksen pe-
rustajajäsenistä, liike- ja virkanainen vuodesta 
1947 alkaen. Hän toimi vielä 1970-luvulla yh-
distyksen hallituksessa varapuheenjohtajana, 
ja osallistui vielä 1997 omalla muistelma-kirjoi-
tuksellaan yhdistyksemme 50-vuotis historiikin 
kirjoittamiseen. Helga Uusimäki oli vuodesta 
2000 alkaen Turun liike- ja virkanaiset - Åbo 
yrkeskvinnor ry:n kunniajäsen. 

IN MEMORIAM

VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA   –   ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

■ TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosi 2009

18. – 19.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät, Pori
24. – 25.4. Naisjärjestöjen järjestöpäivät, Tampere
4. – 6.9. 13 th European Congress, München
10. – 11.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, Lahti

Vuosi 2010

6 th BPW European Presidents´ Meeting, Wien
 
Vuosi 2011

17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
Helsinki

Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Italia


