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Pääkirjoitus

■ Kotikaupunkini Turku toimii tänä vuonna Euroopan 
kulttuuripääkaupunkina. Aikoinaan Turku haki tätä ha-
luttua nimitystä ja sai sen kovan kilpailun tuloksena. 
Hanketta on valmisteltu huolella vuosia ja paitsi että se 
on piristysruiske kaupungin kulttuurielämälle, se lisää 
koko Euroopan kiinnostusta kaupunkiamme kohtaan.  
Ja vihdoin kulttuuripääkaupungin avajaiset sitten järjes-
tettiin tammikuun puolivälissä. Sitä ennen paikallisissa 
lehdissä kerrottiin, että kaupunkiin on avajaisviikonlo-
puksi tulossa paljon vieraita ja mm. että majoituska-
pasiteetti on täyteen buukattu. Avajaiset keräsivätkin 
Aurajoen rantaan hyisessä pakkasessa kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. 

Muutama viikko tapahtuman jälkeen saksalainen esi-
mieheni näytti minulle Die Zeit-lehden kokosivun artik-
kelia Turun kulttuuripääkaupungin avajaisista. Artikkeli 
ei ollut meille turkulaisille mairitteleva. Yhtenä saksa-
laistoimittajan ihmettelyn kohteena oli kaupunkilaisten 
välinpitämättömyys koko tapahtumaa kohtaan - hän 
oli useampaan kertaan törmännyt ihmettelyyn, miksi 
Turussa oli niin paljon ulkomaalaisia. Täällä ei tiedetty 
tapahtumasta, eikä ainakaan tunnuttu ymmärrettävän 
tapahtuman arvoa ja ainutlaatuisuutta, eikä sen julki-
suusarvoa Turulle tai sitä tosiasiaa, että Turku tulee 
olemaan koko vuoden ajan valtavan kansainvälisen 
kiinnostuksen kohteena. Toki sen tietää kulttuuripää-
kaupunkiorganisaatio ja jokainen kaupunkilainen, joka 
on jotenkin mukana tuhansien kulttuuripääkaupunki-
vuoden tapahtumien järjestämisessä. Mutta asia on 
jäänyt tavallisille kaupunkilaisille vieraaksi. Ja miksi? 
Koska asia ei ole koskettanut, se ei ole kiinnostanut 
koska ei olla tiedetty mitä kaikkea se käytännössä 
tarkoittaa, eikä ole otettu selvää, vaikka tietoa kyllä on 
ollut saatavana.  

Väkisin tuli mieleeni vastaavuus kansainvä-
lisen liittomme kongressiimme, joka pidetään 
kesäkuussa Helsingissä. Suomen liitto voitti 
aikoinaan kilpailun tuloksena kongressin jär-
jestämisoikeuden. Ne, jotka ovat aikaisemmin 
osallistuneet kansainvälisiin kongresseihin - ja 
siis tietävät mitä odottaa - odottavat omaa 
kongressiamme innolla. Ne, jotka ovat mukana 
järjestelyissä, tietävät kuinka paljon sen eteen 

tehdään töitä ja kuinka hieno tapahtuma siitä on tulossa. 
Mutta entä ne jäsenemme, jotka eivät ole tekemisissä 
järjestelyjen kanssa – siis yli 95% jäsenistämme ? Onko 
heillä selvää kuvaa siitä, mitä tärkeitä, toimintaamme 
ohjaavia, asioita kongressissa tullaan käsittelemään ja 
päättämään, minkälaisia mielenkiintoisia esitelmiä siellä 
tullaan pitämään tai mitä ajankohtaisia asioita siellä tul-
laan käsittelemään? Millaisia omia menestystarinoitaan 
eri puolilta maailmaa tulevat BPW-yhteisöt esittelevät? 
Tai miten moneen ulkomaalaiseen BPW-sisareen kon-
gressin aikana voi tutustua ja oppia ymmärtämään 
miten erilaisissa olosuhteissa ja eri lähtökohdista eri 
maiden BPW-sisaret yhteisiä periaatteitamme toteutta-
vat.  Ja mitä yhteistä meillä kaikille kongressiin osallis-
tujilla on siitä huolimatta, että tulemme eri maanosista 
ja erilaisista olosuhteista?

BPW-jäsenet kaikissa lähes sadassa maassa, jos-
sa BPW-toimintaa on, ovat kiinnostuneita kongres-
sistamme ja tänne odotetaan saapuvan satoja naisia 
eri puolilta maailmaa. Meidän pitää pyrkiä saamaan 
Helsingin kongressista kaikki mahdollinen hyöty, niin 
järjestävän liiton saamana huomiona kuin jokaisen 
jäsenen saamana ainutlaatuisena tilaisuutena osal-
listua kansainväliseen kongressiin. Ellei sinulla vielä 
ole tarpeeksi tietoa kongressista innostuaksesi siitä, 
niin ota selvää! Meidän kongressijärjestelyistä vas-
tuussa oleva HPC eli Hostess Planning Committee on 
lähettänyt ja lähettää yhdistyksille kongressi-tiedotteita, 
asiaa löytyy omilta nettisivuiltamme ja kansainvälisen 
liiton nettisivuilta, paljon yksityiskohtaista tietoa tul-
laan jakamaan kevätkokouspäivillämme Helsingissä, 
ja aina voit olla suoraan yhteydessä oman yhdistykse-
si kongressiyhteyshenkilöön, HPC:n jäseniin tai liiton 
hallituksen jäseniin. 

Kannustan teitä kaik-
kia - olkaa kiinnostu-
neita, ottakaa selvää, 
innostukaa, lähtekää 
mukaan!

Leena Roivas, 
puheenjohtaja

Helsingin kansainvälinen kongressi  
lähestyy – olemmeko valmiita
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LEENA roiVAs, puheenjohtaja
1. Olen ollut Turun liike- ja virkanaisten yhdistyksen jäsenenä vuodesta 1984. Yhdistyk-
semme hallitukseen olen ollut valittuna ensin 1988-1991 sekä uudelleen 2002 jatkuen 
edelleen. Paitsi hallituksen rivijäsenenä olen toiminut myös yhdistyksemme sihteerinä, 
tiedottajana ja puheenjohtajana. Olen ollut kiinnostunut liiton toiminnasta ja osallistunut 
useimpiin liiton kokouksiin viimeisten 10 vuoden ajan. Liiton sihteerinä toimin vuoden 
2009 ja alkuosan vuodesta 2010. Lisäksi toimin HPC:n sihteerinä 2009 – 2010.
2. Olen koulutukseltani farmasian tohtori. Apteekissa työskentelin työurani alkuaikoina, 
mutta jatko-opintojeni jälkeen siirryin julkisen sektorin palvelukseen toimien Turussa 
sairaala-apteekkarina. Viimeiset 10 vuotta olen työskennellyt lääketeollisuudessa, tällä 
hetkellä laadunvarmistuspäällikkönä kansainvälisen lääkeyrityksen tuotekehitysorgani-
saatiossa.

3. Tärkein liiton ja sen hallituksen lähiajan konkreettinen tavoite on tukea osaltaan ensi kesän kansainvälisen 
kongressin järjestelyjä ja toteuttamista. Hallitustoiminnan toivon olevan avointa, innostunutta, vastuullista ja tule-
vaisuuteen suuntautunutta yhdessä tekemistä. Liiton toiminnan kehittämisessä näen tärkeiksi avoimuuden lisää-
misen, jäsenistön yhtenäistämisen ja verkoston vahvistamisen, liiton imagon kirkastamisen – keitä me olemme, 
tavoitteiden ja toiminnan terävöittämisen ja aktiivisemman roolin osana kansainvälistä BPW organisaatiota.

Uusi hallitus esittäytyy
Viime lokakuun syyskokouksessa valittiin liittomme hallitukseen harvinaisen paljon uusia 
jäseniä. Hallitukseen kuuluu yhteensä 11 henkeä, ja heistä 6 valittiin hallitukseen ihan uusina 
kasvoina, kahden tehtävä vaihtui ja vain kolme hallituksen jäsentä jatkaa hallituksessa 
aikaisemmassa roolissaan. Tämän uudistumisen myötä liiton johtoon voidaan odottaa tulevan 
uusia ajatuksia ja ideoita, jotka varmasti tulevat ihan konkreettisesti näkymään jollain tavalla 
myös jokaiselle jäsenellemme. Seuraavilla sivuilla hallituksen jäsenet esittäytyvät kertomalla 
hiukan taustoistaan ja odotuksistaan tulevan luottamustoimensa suhteen, eli vastaamalla alla 
oleviin kolmeen kysymykseen. 
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät tarvittaessa liiton nettisivuilta www.bpw-finland.fi.

1. Yhdistys, toiminta yhdistyksessä ja liitossa 
2. Ammatti eli mitä teet tai mitä olet aikanasi tehnyt työksesi
3. Mitä odotat hallitustoiminnalta

kAtriiNA PAjAri, varapuheenjohtaja
1. Liityin Joensuun liike- ja virkanaisiin vuonna 2005, hallitukseen minut valittiin 
vuonna 2006, minkä jälkeen olen toiminut yhdistyksemme tiedotusvastaavana, va-
rapuheenjohtajana ja vuodesta 2009 puheenjohtajana. Liiton hallituksessa olen ollut 
vuodesta 2008 lähtien.
2. Olen koulutukseltani maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Työskentelen Eu-
roopan metsäinstituutissa, EFIssä, joka on kansainvälinen tutkimusorganisaa-
tio (www.efi.int). Tehtävänäni on kehittää projektihallintoa ja sen menetelmiä. 
Vankan projekti-, koulutus-, koordinointi- ja kehittämiskokemuksen olen saanut 
työskentelemällä tutkijana Joensuun yliopistossa sekä yli 10 vuotta kehittäes-
säni konferenssien toimintamallin EFIlle ja koordinoidessani tapahtumamme.  
3. Hallitustoiminnalta odotan avoimuuden ja läpinäkyvyyden konkretisointia ja innos-
tamiskykyä. Liittomme on murroksessa, nyt on aika osoittaa, jääkö liittomme elämään 
vai onko aika ajanut meistä ohi. Minä uskon toiminnan jatkumiseen, mutta hallitus ei 

yksin riitä muutokseen. Tarvitsemme yhdistysten tukea, tarvitsemme kaikkia liike- ja virkanaisia. Kun puhallamme 
kaikki yhteen hiileen, kyllä se tuli siitä lähtee uudelleen roihuamaan. 
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TARJA HEISKANEN, hallituksen jäsen
1. Toimin hallituksen jäsenenä Kuopion Liike- ja 
Virkanaiset ry:ssä ja Suomen Liike- ja Virkanaiset      
ry:ssä. Lisäksi olen HPC työryhmän jäsen.
2. Olen matkailuyrittäjä ja aikuisopiskelija/ BPA: 
bachelor business administration, EU-koulutuspro-
jektin vetäjä, luennoitsija, opettaja, kierrätysneuvoja, 
myyjä, konsulentti...
3. Odotan naisten joukkuehengen ja yhteen hiileen 
puhaltamisen taitojen lisäämistä sekä Suomessa 
että ulkomailla. Odotan myös voimaantumista, vai-
kuttamista ja verkostoitumista paikallisesti, alueelli-
sesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Odotan 
hallitustyöskentelyn avaavan uusia väyliä ja mahdol-
lisuuksia päteville ja aikaansaaville naisille.

tuuLA WECkMAN, taloudenhoitaja
1. Olen ollut jäsenenä Turun yhdistyksessä 
vuodesta 2003, taloudenhoitajana siellä viimei-
simmät vuodet.
2. Olen koulutukseltani JHTT-tilintarkastaja, 
työskentelen tällä hetkellä kuitenkin Turun kau-
pungin sisäisen tarkastuksen toimistossa. Olen 
aina työskennellyt talousasioiden kanssa tavalla 
tai toisella.
3. Odotan hallitustyöskentelyltä jäntevyyttä 
sekä vuoden tulevien haasteiden läpiviemistä 
menestyksellä.

ArjA kiNNuNEN, sihteeri
1. Olen Arja Kinnunen Mikkelin liike- ja virkanaisista. Mikkelin yhdistyksen 
toiminnassa olen ollut mukana vuoden 2009 alusta lähtien, ensin hallituksen 
jäsenenä ja jäsenasioiden hoitajana ja vuodesta 2010 alkaen puheenjohta-
jana.
2. Ammattitaustani on kunnallishallinto eli olen toiminut erilaisissa kuntayh-
teisöissä hallinto- ja erityisesti talouden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tä-
mänhetkinen työpaikkani on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ja tehtävä laskentapäällikkö. Olen entinen ”ammattiyhdistysaktiivi”, joten 
järjestötoiminnastakin minulla on kokemusta vuosien takaa, erityisesti pu-
heenjohtajan tehtävistä.
3. Liiton hallituksen toimintaan lähdin innostunein mielin. Tunnusluvut ker-
tovat, että mikäli haluamme toimintamme jatkuvan, joudumme tekemään 
kiivaasti kehittämistyötä. Liiton tulee profiloitua, kirkastaa toiminta-ajatustaan 
ja lisätä näkyvyyttään. Jäsenyhdistykset tarvitsevat tukea ja yhteisiä linjauksia 

toiminnalleen. Miten paikallistasolla markkinoidaan jäsenyyttä – mitä lisäarvoa 
voimme tarjota? Ihmisten vapaa-ajasta käy kova kilpailu, miten erotumme ja pärjäämme? Liiton toiminnalla tulee 
olla selkeä tavoite, sujuva hallinto ja muutoskyvykkyyttä. Toimintamme perustuu aktiivisiin jäseniin, mikäli pai-
kallistason toiminta ei tarjoa mielekästä ja kiinnostavaa sosiaalista yhdessäoloa tai mitään lisäarvoa yksittäiselle 
jäsenelle, sillä ei ole jatkuvuutta. Haasteita on siis edessä. Yhdessä voimme niihin vastata.
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siNikkA MYNttiNEN, hallituksen jäsen
1. Liityin vuonna 2004 Mikkelin liike- ja virkanaisiin ja olen toi-
minut Mikkelin hallituksessa kaksi kautta ja parhaillaan liiton 
hallituksessa toista kautta. Lisäksi vastaan PR-asioista Helsin-
gin kongressia valmistelevassa HPC-työryhmässä.
2. Koulutukseltani olen metsänhoitaja ja maatalous-metsätie-
teiden tohtori (metsäekonomia). Työskentelen Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa Mikkelin yksikös-
sä vanhempana tutkijana. Aiempi työkokemukseni on projekti-
johtamisen ja opetuksen aloilta.
3. Hallitustoiminnalta odotan avoimuutta ja valmiutta uudistaa 
rohkeasti toimintatapoja jäsenten tarpeita ja toiveita kuunnel-
len. Sitä kautta uskon Suomen liike- ja virkanaisten tarjoavan 
entistä vahvemman tuen aktiivisille ja ajassa eläville jäsenil-
leen eri puolella Suomea sekä saavan näkyvyyttä uusien jä-
senten saavuttamiseksi.

RITVA LAHTI, hallituksen jäsen
1. Olen ollut Iitin liike- ja virkanaisten jäsen 70-luvun lopul-
ta, yhdistyksen hallituksen jäsen ja kaksi kautta puheen-
johtajana 80-luvulla, kansainvälisen liiton kongresseissa  
vuodesta 1980 kolmea kokousta lukuunottamatta huomi-
oitsijana ja silloin tällöin vapaaehtoisena ja myös Euroopan 
liittojen kokouksissa.
2. Peruskoulutukseltani olen teologi, nyt eläkkeellä oleva 
lukion lehtori (opetusaineita uskonto, psykologia, filosofia, 
elämänkatsomustieto ja opintojen ohjaus)
3. Odotan järjestön voimakasta uudistumista.

MAritA kAiLoVAArA, hallituksen jäsen
1. Liityin Helsingin toinen liike- ja virkanaiset ry:hyn 1986 (yhdistyi  myöhemmin 
Helsingin liike- ja virkanaiset ry:hyn). Olen toiminut yhdistyksen hallituksen 
jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.  Liiton hallituksessa olen 
ensimmäisen kerran toiminut vuosina 2002-2005, isännöitsijänä, kehittämistyö-
ryhmän ja seminaaritoimikunnan puheenjohtana.
2.  Olen koulutukselta ekonomi. Työskentelen HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä, 
joka vastaa valtionhallinnon johdon ja asiantuntijoiden koulutuksesta.  Lisäksi 
HAUS on mukana monissa kansainvälisissä kehittämis- ja koulutushankkeissa. 
Tehtäväni on koordinoida ja kehittää valtion taloushallintohenkilöstön koulutusta 
yhteistyössä sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.
3. Toivon, että hallitus yhdessä jäsenyhdistysten kanssa aktiivisesti työskentelee 
liiton tunnettuuden lisäämiseksi ja uudenlaisen imagon luomiseksi kuitenkaan 
hyviä, pitkiä perinteitä hylkäämättä.  Hallituksen tulee panostaa myös liiton stra-
tegisen suunnittelun ja toiminnan suunnitteluprosessien tehostamiseen ja jämä-
köittämiseen. Liiton sisäisten toimintatapojen osalta on  panostettava erityisesti 
sähköisten palvelujen hyödyntämiseen niin pitkälle kuin se on mahdollista.
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EEVA PELtoNEN, hallituksen jäsen
1. Olen liittynyt Tampereen liike- ja virkanaisten 
yhdistykseen 1990-luvun alussa, toiminut hal-
lituksessa ja sihteerinä ja nyt olen yhdistyksen 
puheenjohtaja.
2. Toimin Tampereen Työterveys ryn hallinto-
päällikkönä
3. Odotan että yhdessä löydämme tavan uu-
distaa liittoa, tehdä sitä tunnetuksi ja saamme 
jäsenmäärän nousuun.

HELI PAUKKUNEN, Hallituksen jäsen
1. Olen liittynyt Tampereen liike- ja virkanaisiin vuonna 2008 ja Tampereen 
hallitukseen minut valittiin vuonna 2009. Liiton hallitukseen minut valittiin 
2010.
2. Olen koulutukseltani tietojenkäsittelyn tradenomi. Olen työskennellyt 
IT -alalla vuodesta 2000 lähtien. Erinäisten ulkoistuskiemuroiden kautta 
työskentelen nykyään IT-palveluita tuottavassa Pohjoismaisessa yrityk-
sessä. Toimenkuvana tällä hetkellä lähituki, mutta olen toiminut myös 
projekti- sekä palvelukoordinaattorina.
3. Uusia tuulia ja toivon mukaan saamme lisää nuoria jäseniä mukaan!

Pirjo PArkkiNEN, hallituksen jäsen
1. Olen liittynyt Espoon liike- ja virkanaisten yhdistykseen 
1994 ja toiminut myös yhdistyksen hallituksessa mm. 
varapuheenjohtajana. Liiton hallitukseen tulin valituksi 
vuoden 2010 alusta.
2. Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti. 
Työskentelen toiminimellä terapeuttina, työnohjaajana ja 
kouluttajana.
3. Toivon, että hallituksen jäsenten kesken rakentuu toime-
lias ja avoin ilmapiiri, jossa keskustelun myötä päästään 
ymmärtämään ja kehittämään toimintamme mielekkyyttä. 
Olen innoissani myös kesän kansainvälisestä kongressis-
ta ja siellä syntyvistä kontakteista.
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Arvoisat kevätkokousvieraat

Helsingin kaupungin puolesta minulla on ilo toivottaa teidät 
tervetulleiksi Helsinkiin Suomen Liike- ja virkanaisten liiton 
kevätkokoukseen.

Helsinki perustettiin vuonna 1550 ja vuonna 1812 siitä tuli 
pääkaupunki. Helsingin kasvu muutaman tuhannen asuk-
kaan pikkukaupungista valtakunnan keskukseksi ja merkit-
täväksi kansainväliseksi kohtauspaikaksi on sekä kiehtova 
että jännittävä tarina. 

Ensi vuonna tulee kuluneeksi tasan 200 vuotta Helsingin 
pääkaupungiksi tulosta. Juhlavuotta 2012 vietämme maail-
man designpääkaupunkina. Huomion keskipisteenä ei ole 
pelkkä teollinen muotoilu. Merkittävässä asemassa on kau-
punkisuunnittelu ja se, miten julkisia palveluja voi kehittää 
paremmin vastamaan kaupunkilaisten toiveita. Erilaisissa 
kansainvälisissä vertailuissa Suomi ja Helsinki ovat viime 
aikoina yltäneet kärkisijoille. Muotoilupääkaupunkivuosi tar-

joaa meille erinomaisen tilaisuuden toimia globaalisti näyteikkunana siinä, miten designin kautta 
on mahdollista parantaa elämänlaatua. 

Helsinki elää kasvun ja muutoksen aikaa. Kantakaupungin tavarasatamatoiminnot ovat muutta-
neet Vuosaareen. Edessä on mittavin yhdyskuntarakenteellinen murros sitten pääkaupungiksi 
tulon. Yhteiseen käyttöön tulee kaiken kaikkiaan noin 20 kilometriä upeinta rantaviivaa. Aivan 
ydinkeskustan tuntumaan nousee uusia merellisiä asuinalueita ja toimitiloja liike-elämälle.

Myös kulttuuri- ja taidekentällä tapahtuu. Vuoden loppuun mennessä on määrä saada valmiiksi 
selvitys mahdollisuudesta perustaa Guggenheim-museo Suomeen. Mikäli museo toteutuisi, sillä 
olisi ainutkertaista vaikutusta suomalaisen kuvataiteen näkyvyydelle maailmalla ja Helsingin 
kansainväliselle vetovoimalle. 

Helsinki on jatkuvasti pyrkinyt vahvistamaan asemaansa matkailu- ja kongressikaupunkina pa-
nostamalla toimiviin ja monipuolisiin palveluihin. Olen iloinen siitä, että saamme tarjota puitteet 
Suomen Liike- ja virkanaisten Liiton kevätkokoukselle. Lämpimästi tervetuloa!

Jussi Pajunen 
kaupunginjohtaja

Helsinki

KAUPUNGINJOHTAJA, YLIPORMESTARI 
JUSSI PAJUSEN TERVEHDYS  

SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN 
LIITTO RY:N JÄSENILLE
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Suomen liike- ja virkanaisten liiton
kevätkokouspäivät Helsingissä 16.–17.4.2011

Kevätkokouspaikka: Hotel Scandic Continental
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki
puh. 09 473 71 fax  09 4737 2211
e-mail: continentalhelsinki@scandichotels.com

Lauantai 16.4.2010
Kokoustilan aula: 10.30 – 11.45  Ilmoittautuminen
 10.30 – 11.45  Valtakirjojen tarkistus
Ambassador II: 10.30 – 11.30  Vaalipiirien kokous
Ambassador III: 12.00 – 15.00  Kevätkokous
  Vuoden nainen 2011 julkistaminen
 n. 15.00 – 15.30 Kokouskahvit 
 15.30 – 17.30 Hallituksen kyselytunti
  Kansainvälisen liiton presidentin Liz Benhamin tervehdys
  Kongressi-info 
Kansallissali, Aleksanterinkatu 44
 19.00 - 23.00  Iltajuhla  
  Iltajuhla on samalla Helsingin yhdistyksen 80-vuotisjuhla.

Sunnuntai 17.4.2011
Ambassador III: 09.00 – 12.30 Kynttiläseremonia 
  Kongressi-info / vapaaehtoisvalmennus
 n. klo 10 Kokouskahvit
Ruokasali 12.30 Lounas

∆  Tutustumassa Fin-
landia-taloon keväällä 
2009, (vas) Tiia Toivo-
la, Liz Benham, Tanja 
Kojola, Sirpa Glad-Staf. 
Kuva: Leena Roivas
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Kongressivalmennuksen sisältö
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana kansainvälisessä kongressissa ja sen järjestelyissä. Meille 
on suuri haaste saada kongressivieraille onnistunut ja ikimuistoinen tapahtuma kaikkine oheisohjelmi-
neen. Tämä vaati runsaasti vapaaehtoistyötä ennen kongressi, sen aikana ja sen jälkeen. Paljon on jo 
tehty, mutta kongressin järjestelyihin on arvioitu tarvittavan noin 200 vapaaehtoista. Vapaaehtoisena 
ei tarvitse olla koko kongressiaikaa, vaan voi osallistua myös kongressin ohjelmaan sovitulla tavalla. 
Vapaaehtoiset maksavat alennetun kongressimaksun ja sekä liitto että yhdistykset pyrkivät avusta-
maan kustannuksissa. 
Valmennuspäivään toivotaan osallistuvan mahdollisimman monen vapaaehtoiseksi jo ilmoittautuneen 
tai aikovan henkilön.  Jos olet vielä epäröivä, nyt varmasti saat kaiken tiedon vapaaehtoisena toimi-
misesta. 
• HPC:n jäsenet esittelevät kongressin ohjelman vastuualueittain
• tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden esittely
• tarkempi tehtävien esittely osaamisvaatimuksineen ja aikatauluineen
• vapaaehtoisten yhteiset toimintaperiaatteet ja pelisäännöt
• henkilöiden ohjaaminen eri vastuualueille ja tehtäviin (niille, joille ei aikaisemmin sovittu)
• jakautuminen ryhmiin vastuualueittain
• käytännön jatkotoimenpiteistä sopiminen

kEVätkokousPäiViEN iLMoittAutuMiNEN
Ilmoittautuminen tapahtuu tällä kertaa netissä.   
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:  
https://events.confedent.fi/getdemo.ei?id=641&s=_3EC0VNGVA 
Linkki löytyy myös liiton kotisivuston Ajankohtaista-sivulta. 
Ellei sinulla ole käytettävissä Internet-yhteyttä, pyydäthän apua ystävältäsi tai liiton toimistolta. 

Nettilomakkeessa kysytään seuraavat tiedot:
Osallistujan tiedot 
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
Erikoisruokavalio tai muu toive
Yhdistys
Oletko nuori jäsen (alle 35 v)

Lisäksi pyydetään ilmoittamaan, mihin tilaisuuksiin aiot osallistua:

Osallistuminen lauantain 16.4.2011 tilaisuuksiin
Kevätkokous, osallistumismaksu  
13.3.2011 asti 44 €
14.3.2011 alkaen  49 €
Sisältää kokouksen ja kokousmateriaalin, kokouskahvit ja Tuulikki Juuselan rahaston arvan 5 €.
Arpoja on myytävänä myös kokouspaikalla.

Iltajuhla Kansallissalissa 50 € 

Osallistuminen sunnuntain 17.4.2011 tilaisuuksiin
Kansainvälisen kongressin info ja vapaaehtoisten valmennuspäivän osallistumismaksu
13.3.2011 asti 30 €
14.3.2011 alkaen 35 €
Sisältää päivän ohjelman ja materiaalin, kokouskahvit ja lounaan.
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Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen on 
hyväksynyt BPW-
International’n ja 
Suomen liike- ja 
virkanaisten liiton 
kutsun toimia 27. 
BPW-International 
Helsinki kongressin 
suojelijana. 
Kongressi järjestetään 
17.-21.6.2011 
Finlandia-talossa 
ja sinne odotetaan 
800 osanottajaa eri 
puolilta maailmaa.

Maksut 
Netti-ilmoittautumisen lopuksi voit valita maksuta-
voiksi joko luottokortin tai laskun. 
Jokaisen henkilön pitää ilmoittautua omalla lomak-
keellaan, mutta mikäli samalla laskulla halutaan 
maksaa useamman henkilön ilmoittautumismaksu, 
se on mahdollista kertomalla tästä sähköpostilla 
osoitteeseen:  BPW2011@confedent.fi

15.3.2011 jälkeen tehdyistä peruutuksista palaute-
taan osallistumismaksut vain lääkärintodistuksen 
perusteella.

MAjoitus
Hotel Scandic Continental
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki
puh. 09 473 71 fax  09 4737 2211
e-mail: continentalhelsinki@scandichotels.com

Varaustunnus SUO160411
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen.
Huoneet varataan suoraan hotellista. 
Majoituskiintiö voimassa 15.3.2011 saakka.

Majoitushinnat
 2 hh  96 €/vrk
 1 hh  86 €/vrk

Tasavallan presidentti toimii BPW-International  
Helsinki kongressin 2011 suojelijana
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BPW Finlandin, Suomen liike- ja virkanaisten liiton 
vaalitoimikunta valitaan aina kevätkokouksessa. Vaa-
litoimikunta ja sen tehtävät on mainittu liittomme sään-
nöissä. Vaalitoimikunta on siis virallinen, säännöissä 
määritelty elin, jonka ehdotuksia liiton kokous tai hallitus 
ei voi sivuuttaa. Vaikka vaalitoimikunnan ehdotukset 
erovuoroisten tilalle valittavista hallituksen jäsenistä 
ja tilintarkastajista ovat kokouksessa pääehdotuksen 
asemassa, ei liiton syyskokous ole kuitenkaan sidottu 
vaalitoimikunnan ehdotukseen, vaan syyskokouksen 
ehdotuspuheenvuoroissa voidaan ehdottaa muitakin 
henkilöitä. Tarvittaessa vaalitoimikunta tekee liiton 
syyskokoukselle myös ehdotuksen vaalipiirijaosta (nyt 
10 vaalipiiriä 5 vaalitoimikunta-alueessa), omasta aloit-
teestaan tai liiton hallituksen toimeksiannosta.

Kuinka vaalitoimikunta valitaan?
Ehdotus vaalitoimikunnan kokoonpanosta päätetään 
kevätkokouksen yhteydessä järjestettävässä vaali-
piirien kokouksessa. Vaalitoimikunnan vahvistettujen 
toimintaohjeiden mukaisesti jokaisesta yhdistyksestä 
voi osallistua yksi edustaja vaalipiirien kokoukseen. 
Vaalipiirien kokouksen puheenjohtajana toimii edelli-
sellä kerralla valittu vaalitoimikunnan puheenjohtaja. 
Jokaiselta vaalitoimikunta-alueelta (5 kpl) valitaan yksi 
varsinainen jäsen ja yksi varajäsen vaalitoimikuntaan. 
Vaalipiirien kokous ehdottaa myös vaalitoimikunnan 
puheenjohtajaa, joka on yksi varsinaisista jäsenistä. 
Vaalipiirien kokous esittää vaalitoimikunnan kokoonpa-
noehdotuksensa liiton kevätkokoukselle, joka päättää 
vaalitoimikunnan kokoonpanon. 
Liiton hallituksen jäseniä ei voi valita vaalitoimikuntaan, 
eivätkä vaalitoimikunnan jäsenet voi asettua ehdolle 
liiton hallitukseen.

Miksi vaalitoimikunta on tärkeä?
Koska vaalitoimikunta sääntömääräisenä elimenä te-
kee syyskokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä 
sekä tilintarkastajista, tekee vaalitoimikunta yhdistys-
ten ehdotuksia punnitessaan todella tärkeätä työtä. 
On tärkeätä, että liiton hallitus koostuu monipuolisesti 
ja oikeasti osaavista, aktiivisista, vastuuntuntoisista ja 
liiton ja sen jäsenistön etua ajavista naisista, jotka ovat 
valmiita antamaan vapaaehtoisen työpanoksensa ja 
jotka ymmärtävät järjestötyön ja -demokratian luonteen 
ja kykenevät rakentavaan yhteistyöhön jäsenistömme 
ja kansainvälisen BPW-yhteisön hyväksi. Tärkeätä hal-
lituksen työskentelyssä on professionaalinen, asiallinen 

ja aidosti kehityshakuinen ote. Lisäksi pyritään siihen, 
että hallituksessa olisi edustettuna koko jäsenistö myös 
maantieteellisesti.

Vaalitoimikunta hallituksesta riippumattomana eli-
menä on olemassa siksi, että istuva hallitus ei vaikuta 
uusien hallituksen jäsenten valintaan. Se on olemassa 
hallitustyöskentelyn rauhoittamiseksi tulevista hallitus-
paikoista mahdollisesti kilpailevilta hallituksen jäse-
niltä. Vaalitoimikunta valmistelee myös ehdotuksen 
tilintarkastajista, sillä hallituksen jäsenet ovat esteellisiä 
millään tavalla puuttumasta tilintarkastajien valintaan. 
Tilintarkastajathan tarkastavat juuri hallituksen toimia 
tilien ja hyvän hallinnon suhteen. Vaalitoimikunnan tulee 
aktiivisesti ja hyvissä ajoin pyytää yhdistyksiltä hyviä eh-
dotuksia hallituksen jäseniksi. Vaalitoimikunnan jäsenet 
ovat siis huikeassa avainasemassa toimintakykyisen 
ja liiton olemassaolon tarkoitusta ajavan hallituksen 
muotoutumisessa. 

Yhdistykset, aktivoitukaa vaalipiirien 
kokoukseen Helsingin kevätkokouspäivillä!
Jokaisen yhdistyksen kannattaa siis miettiä etukäteen 
ja sopia, kenet se lähettää edustajakseen vaalipiirien 
kokoukseen. Jos yhdistyksellä on mielessään hyviä, 
aikaansaavia ja liiton toimintaa tuntevia ehdokkaita vaa-
litoimikunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, tulee nämä 
ehdotukset tuoda esiin vaalipiirien kokouksessa. Itse 
en enää ole tämän kevään jälkeen käytettävissä vaa-
litoimikunnan jäseneksi tai puheenjohtajaksi. Toivon, 
että jokainen yhdistys lähettäisi edustajansa vaalipiirien 
kokoukseen tekemään ehdotusta hyvästä, työhönsä 
tunnollisesti suhtautuvasta ja toimintaohjeita noudat-
tavasta vaalitoimikunnasta. Seuraavassa vaalipiirien 
kokouksessa Helsingissä on tarkoitus myös antaa pieni 

tietoisku vaalitoimikunnan teh-
tävistä ja velvoitteista.
Siis kaikki yhdistykset, lähet-
täkää edustajanne vaalipiiri-
en kokoukseen! Lämpimästi 
tervetuloa!
     

Paula Hjelt-Putilin
Vaalitoimikunnanpuheen-

johtaja 2010 - 2011
Liiton aiempi puheenjohtaja 

2003 - 2006

VAALITOIMIKUNNAN TÄRKEÄ ROOLI
– Jokaisesta yhdistyksestä edustaja vaalipiirien kokoukseen
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Sponsoritarve
Unohtumattoman ja mieleenpainuvan kongressin rakentamiseksi tarvitsemme edelleen sponsorointitu-
kea – rahallista, tavaroita, palveluja. Sponsorointituen hankkimisessa paikallinen aktiivisuus on tärkeää 
ja pienempikin tuki merkityksellistä. Monilla meistä on sukulaisia, ystäviä, tuttuja yrityksissä, jotka mark-
kinoivat naisille suunnattuja tuotteita tai palveluja, toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat naisten 
johtamia. Erityisesti heille voi tarjota mahdollisuutta hankkia yritykselle näkyvyyttä Helsingin kongressin 
yhteydessä. Samalla tuki vaikuttaa myös toisaalla: se edesauttaa oman paikkakunnan edustajien osallis-
tumista kongressiin tai kongressijärjestelyihin. On nimittäin sovittu, että 20 % paikallisesta varainkeruusta 
tilitetään omalle yhdistykselle esim. vapaaehtoisten kongressiavustajien kustannusten kattamiseen,  
40 % BPW Suomen liitolle (HPC H’11) ja 40 % BPW Internationalille.

Yrityksille, jotka tukevat kongressia, tarjoamme näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ennen 
kongressia ja sen aikana: nimi, logo tai ilmoitus kongressin ohjelmakirjassa, banderolleissa, menukor-
teissa, juhlakutsuissa, BPW Internationalin ja Suomen liiton www-sivuilla. Yritykset voivat tarjota myös 
palvelujaan tai pieniä tuotelahjoja kongressin osallistujille. Lisäksi erilaisista näkyvyyden muodoista on 
mahdollista rakentaa yrityksille räätälöityjä ratkaisuja. Myös rahalahjoitukset ilman yhteistyösopimusta 
ovat tervetulleita. Tilinumero on Nordea 107130-117511.

Miten toimia
Paikallisyhdistysten käyttöön on lähetetty sponsoroinnin hankkimisesta kertova informaatiopaketti, jonka 
sisältämää materiaalia jokainen jäsen voi käyttää hyväksi tiedustellessaan lähipiiristään taloudellista tu-
kea kongressille. Jos et ole materiaalia saanut, kysy sitä yhdistyksestäsi. Informaatiopaketin sisältämän 
materiaalin avulla on mahdollista tehdä lahjoituksia joko omissa tai yrityksen nimissä. 

Yhdistysten vuosikokouksissa ja tapaamisissa kongressin tukimahdollisuuksista kannattaa keskustella 
ja yhdessä pohtia paikallisia yrityksiä, joilta tukea voisi tiedustella. Omista yhteydenotoistasi on hyvä 
ilmoittaa esim. yhdistyksesi puheenjohtajalle, jolla on siten mahdollisuus koordinoida tuen hankintaa.

Jäsenenä voit edelleen maksaa vapaaehtoista jäsenmaksua 20 euroa/jäsen kongressin hyväksi. 
Tilinumero on 107130-116224, nimi Kongressi 2011.

Meillä on nyt mahdollisuus olla tekemässä kaikkien aikojen BPW-kongressia - ei vain maailmanlaajuisesti, 
vaan myös paikallisesti!

Mikäli sinulla on sponsorointiin liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä Susanna Arolaan 
(gsm 050 521 6863, susanna.arola@kolumbus.fi)

ANNA VERKOSTOSI VAIKUTTAA 
- MAHDOLLISTA OSALLISTUMINEN KONGRESSIIN
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Dear Members,
The International BPW Congress in Finland has diffe-
rent meanings and there is a special one I would like 
to point. Finland is not only a beautiful and amazing 
country with its many lakes and its midnight sun. Fin-
land is a country where equality is at its heart. It was 
the first country in Europe where women was granted 
the right to vote and the first in the world where wo-
men had obtained the right to become candidates at 
an election. A country where women have played an 
active and important role in political decision making 
and in the labour market, which put Finland in the first 
places in the greatest equality between men and wo-
men according to the World Economic Forum’s Global 
Gender Gap Report.   

We, from BPW International, are very proud to say 
that we have affiliates around this country which is an 
equality reference worldwide. It is a BPW Federation af-
filiate which is composed of clubs like BPW Club Helsin-
ki, one of our oldest club in the world, BPW Club Iitti, the 

only club operating in the rural part of Finland; the BPW 
Club Kuopio,  famous for its equality in the chairpersons 
on the boards on Kuopio city; BPW Club Turku with its 
student’s scholarship for women; the multiculturalim of 
BPW Club Vantaa, the 40 years of existence of BPW 
Club Espoo, the interesting history of the charming café 
Sauhupirtti managed by BPW Club Hämeenlinna  and 
many others who are sharing with us their history in the 
session Discovery the clubs of BPW Finland we are 
pleased to promote in our international website.

This is the history of BPW Finland which also make 
the history of BPW International. 

We are honored that our XXVII International Cong-
ress will take place in a country which has the same 
equality aims of our organization.

Kind Regards, 
Elizabeth Benham 

President of BPW International

                KANSAINVÄLISEN LIITON PRESIDENTIN TERVEHDYS            SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISILLE

LIITON KONGRESSIAPURAHAT HAETTAVANA

Suomen liike- ja virkanaisten liitto julistaa haettavaksi kongressiapurahat 17.-21.6.2011 Helsingissä 
järjestettävään BPW International’n kongressiin.

APURAHOJA MYÖNNETÄÄN SEURAAVASTI:
Jäsenille
• Yksittäisen apurahan suuruus on enintään 300 €. Mahdollisesti vielä saatavat lisätulot voivat korottaa  
 jaettavan apurahan määrää.
• Hakemuksen perusteluissa on eriteltävä arvio kongressista aiheutuvista kuluista: osallistumismaksu,  
 matkakulut, majoitus
• Apurahan saajan vuoden 2011 jäsenmaksun tulee olla maksettu
• Apurahan saajan tulee olla ilmoittautunut vähintään kahtena päivänä vapaaehtoistyöhön kongressiin

Nuorille jäsenille (Nuori jäsen tarkoittaa tässä yhteydessä vuonna 1976 tai sen jälkeen syntynyttä.)
• Yksittäisen apurahan suuruus on tämän hetkisen arvion mukaan enintään 500 €. 
• Hakemuksen perusteluissa on eriteltävä arvio kongressista aiheutuvista kuluista: osallistumismaksu,  
 matkakulut, majoitus
• Ensikertalaiset ovat etusijalla
• Apurahan saajan vuoden 2011 jäsenmaksun tulee olla maksettu
• Apurahan saajan tulee olla ilmoittautunut vähintään kahtena päivänä vapaaehtoistyöhön kongressiin

Huom!  Apurahat maksetaan saajille kongressin jälkeen.
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Hyvät jäsenet,
Helsingissä järjestettävällä kansainvälisen liiton kon-
gressilla on useita eri merkityksiä ja haluan nyt korostaa 
niistä yhtä. Suomi ei ole vain uskomattoman kaunis maa 
monine järvineen ja keskiyön aurinkoineen. Suomi on 
myös tasa-arvon maa. Siellä naiset saivat äänioikeu-
den, ensimmäisinä Euroopassa ja siellä naiset saivat 
ensimmäisinä maailmassa oikeuden asettua vaaleis-
sa ehdokkaaksi. Suomessa naisilla on ollut aktiivinen 
ja tärkeä rooli niin poliittisessa päätöksenteossa kuin 
ammattiliitoissa, minkä vuoksi Suomi sijoittuu World 
Economic Forumin tasa-arvoeroja globaalisti käsitte-
levän raportin mukaan sukupuolien välisen tasa-arvon 
suhteen kärkisijoilla.

Me BPW Internationalissa olemme ylpeitä voides-
samme todeta, että meillä on jäsenyhdistyksiä ympäri 
tätä maata, joka toimii tasa-arvon mallina ja vertailu-
kohtana muille. Suomen liike- ja virkanaisten liitto on 
järjestö, johon kuuluu yhdistyksiä kuten Helsingin yh-
distys – yksi maailman vanhimpia yhdistyksiä, tai Iitin 

yhdistys joka toimii suurten kaupunkikeskusten ulko-
puolella, tai Kuopion yhdistys joka on tunnettu naisjoh-
tajistaan kaupungin päättäjäelimissä, tai Turun yhdistys 
joka jakaa vuosittain stipendin nuorille naisopiskelijoille, 
tai monikulttuurinen Vantaan yhdistys, tai jo 40 vuotta 
toiminut Espoon yhdistys, tai Hämeenlinnan yhdistys 
joka ylläpitää ihastuttavaa Sauhupirtti-kahvilaa kiinnos-
tavine historioineen, ja monia muita yhdistyksiä, jotka 
kertovat kansainvälisen liiton nettisivuilla historias-
taan ja toiminnastaan ja joita meidän on ilo mainostaa 
kongressisivuilla otsikon ’Discover the clubs of BPW 
Finland’ alla.

Tämä on Suomen liike- ja virkanaisten historiaa, joka 
on samalla myös osa kansainvälisen liiton historiaa. 

Meille on suuri kunnia saada järjestää 27. Kansain-
välinen Kongressi maassa, jolla on samat tasa-arvota-
voitteet kuin järjestöllämme.

Ystävällisin terveisin 
Liz Benham BPW International, puheenjohtaja

                KANSAINVÄLISEN LIITON PRESIDENTIN TERVEHDYS            SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISILLE

APURAHOJA VOI HAKEA KAKSIVAIHEISESTI: 

• Ensimmäinen hakuaika päättyy 31.3.2011, johon mennessä 
 tulleiden hakemusten perusteella jaetaan n. 2/3 jaettavasta 
 rahamäärästä.
•  Toinen hakuaika päättyy 30.4.2011, jonka jälkeen päätetään
 jäljellä olevan rahamäärän jakamisesta. Tässä hakemuskäsit- 
 telyssä ovat mukana kaikki apurahahakemukset.

Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä:

Apurahoista: 
Leena Roivas, BPW Finland puheenjohtaja
puh.  0400 680 547, e-mail: lee.roivas(at)gmail.com

Vapaaehtoistyöstä kongressissa:
Irma Reponen, HPC Vapaaehtoisvastaava
puh. 040 552 9772, e-mail: irma.reponen(at)saunalahti.fi

Kirsi Saari, HPC puheenjohtaja
puh. 050 324 1207

Hakulomake löytyy liiton netti-
sivuilta kohdasta ajankohtaista. 
Lomake liitteineen lähetetään 
liiton toimistoon:

BPW Finland APURAHA 
Liisankatu 27 B 2 
00170 Helsinki
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Liitto on päättänyt hankkia uudeksi myyntiartikkeliksi 
rintakorun, jossa on kaiverrettuna ensi kesän kongres-
simme logossa oleva naisen pää lehdykköineen.  Koru 
on hopeaa, kuvan ”pohja/tausta” himmennetty. Korun 
valmistaa Kultakeskus ja se saadaan myyntiin kevätko-
kouspäivillemme huhtikuun puolivälissä. 

Rintakorua myydään kevätkokouspäivillä Helsingissä 
16.-17.4.2011 hintaan 20 € / kpl. Ensisijaisesti korua 
myydään ennakkotilausten perusteella siten, että jä-
senet ja yhdistykset voivat toimittaa sitovat tilaukset 
liiton toimistolle 8.4.2011 mennessä ja samalla mak-
saa tilauksen hinta liiton tilille Nordea,101930–70756 
(viestikenttään jäsenen / yhdistyksen nimi ja mainin-
ta "Koru"). Tilatut ja maksetut rintaneulat voi lunastaa 
kevätkokouspäivillä kuittia vastaan. Miettikää, olisko 

yhdistyksellänne tarvetta hankkia koruja käytettäväksi 
esim. lahjoina tai vierailujen "kiitoskukkasina". Kannat-
taa toimia nopeasti!

Kevätkokouspäivien jälkeen korua myydään hintaan 
30 € / kpl, pääasiallisin kohderyhmä kesäkuun kongres-
siin tulevat ulkomaalaiset vieraamme – mutta toki sitä 
muutkin saavat vielä siihenkin hintaan hankkia.

Korumyynnistä saatava tuotto tullaan käyttämään 
kesän 2011 kansainväliseen kongressiin osallistuvien 
vapaaehtoisten tukemiseen sekä kongressijärjestelyis-
tä johtuvien kulujen kattamiseen. 

Lisätietoja saa tarvittaessa puheenjohtajalta.

Suomessa naiset ovat 8.3.2011 mennessä saavutta-
neet sen palkan, jonka miehet tienasivat vuoden 2010 
aikana, siis jo vuoden loppuun mennessä! Keskimää-
rin säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen 
palkka on noin 18 % miehen palkkaa pienempi  (Lähde: 
Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2009, ennakkotieto). 

Noin puolet sukupuolten palkkaerosta on selitettävissä 
sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri 
tehtävissä. Naisvaltaiset alat ovat ns. matalapalkka-alo-
ja. Kun tarkastellaan saman ikäluokan naisia ja miehiä, 
joilla on sama koulutustausta ja jotka toimivat samoilla 
toimialoilla ja tehtävissä, naisille maksettava palkka on 
noin 10 prosenttia miesten palkkaa heikompi.

Kohti oikeudenmukaista palkkaa
Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laaduk-
kaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Hallitus 
ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet edis-
tämään palkkatasa-arvoa. Tavoitteena on kaventaa 
sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 
mennessä. Siihen pyritään sopimuspolitiikalla, purka-
malla työelämän ja ammattien sukupuolittumista, ke-
hittämällä palkkausjärjestelmiä ja tukemalla naisten 
urakehitystä. 

uusi LiitoN MYYNtiArtikkELi

∆  Rintakoru Tuula 
Suojärven kanta-
mana. Tuula on 
liiton puolesta 
vamistellut ja hoi-
tanut korutilausta 
Kultakeskuksen 
kanssa.

EQUAL PAY DAY SUOMESSA 8.3.2011

Ω  Rintakoru
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Lokakuussa EU:n puheenjohtajamaa Belgia ja komissio 
kutsuivat Brysseliin koolle kaksipäiväisen kongressin 
pohtimaan, miten poistaa Euroopasta naisten ja mies-
ten välinen palkkakuilu. Sain kunnian osallistua tilai-
suuteen European Women Lobbyn yhtenä edustajana 
(FIFCJ:n varapuheenjohtajan ominaisuudessa). 

Sukupuolten välinen palkkakuilu on EU:n jäsen-
maissa alentunut keskimäärin 18 prosenttiin. Naisten 
ja miesten välinen palkkakuilu on edelleen erilaisten 
epätasa-arvoisuuksien heijastuma työmarkkinoilla. Eu-
roopan Unionille on tärkeä haaste ja poliittinen priori-
teetti tukkia tuo palkkakuilu, erityisesti Eurooppa 2020 
strategian osana. Konferenssin tarkoituksena oli etsiä 
avaintekijöitä vaikuttaviin toimintastrategioihin palkka-
kuilun poistamiseen niin Euroopan kuin kansallisilla 
tasoillakin. 

Puheenjohtajamaana Belgialla oli kunnianhimoinen 
tavoite keksiä asiassa uusia toimintatapoja Eurooppa 
2020 strategian toteuttamiseen; naisten perustuslaki 
(the Women´s Charter) ja Euroopan komission tulevai-
suuden tasa-arvostrategia (2011-2015). Konferenssiin 
osallistui 250 kansallisten hallitusten, tasa-arvoelinten, 
sosiaalijärjestöjen, Euroopan instituutioiden, siviili- ja 
akateemisen maailman edustajaa. Belgian aloitteesta 

tilaisuudessa esiteltiin EU: n 27 jäsenvaltion osalta 
palkkakuilu, joka perustui EU: n Ministerineuvoston 
vuonna 2001 vahvistamiin yhdeksään indikaattoriin. 
Määriteltiin uudet strategiat ja konkreettiset sopimukset 
palkkakuilun poistamiseksi Euroopan Unionissa. Varsi-
naisia asioita käsiteltiin kolmessa paneelissa. 

Konferenssin avasi Belgian varapääministeri, työlli-
syys-ja tasa-arvoministeri Joelle Milquet.  Pääesiintyjiä 
oli myös Euroopan komission varapuheenjohtaja, oike-
uskomissaari Viviane Reding, jolle Saksan BPW Berlii-
nin edellinen presidentti ja Saksan Equal Pay Day- vas-
taava Bettina Schleicher luovutti punaisen mukin Equal 
Pay Day teksteineen. Viviane Reding esitteli mukia 
tv- kameroiden edessä. Päätöspuheessaan hän totesi, 
että tulevaisuuden toimien heijastuma on sukupuolten 
välinen tasa-arvo osana perusoikeuksia. Koulutettuja 
naisia on ”käytettävä” yhteiskunnan hyväksi. 

Miehille ja naisille on maksettava sama palkka sa-
manarvoisesta työstä. 

Liisa Kiianlinna, BPW Kuopio 
BPWI Standing Commission Legislation

Mikä puree palkkaeroon?
  
• Tasa-arvoa edistävät palkka- ja sopimusratkaisut
•  Oikeudenmukaisten ja työn vaativuuden arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien käyttö 
•  Määrätietoinen työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu 
•  Naisten ja miesten palkkojen vertailu, työpaikan palkkakartoitukset 
•  Avoimet, syrjimättömät rekrytointikäytännöt 
•  Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen 
•  Nuorten naisten ja miesten kannustaminen perinteitä rikkoviin 
 koulutus- ja ammattivalintoihin 
•  Sukupuolten oikeudenmukaisen työnjaon edistäminen
 työpaikalla 
•  Naisalojen arvostuksen lisääminen 
•  Matalapalkka-alojen palkkauksen korjaaminen 
•  Naisten urakehityksen tukeminen 
•  Asennekasvatus ja stereotypioiden purkaminen 
•  Naisten työn sisällön kehittäminen 
•  Tasa-arvonäkökulman liittäminen organisaatioiden 
 yhteiskuntavastuuohjelmiin 
•  Isien kannustaminen perhevapaiden käyttöön ja 
 palkattoman hoiva- ja kodinhoitotyön jakaminen

EQUAL PAY DAY
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Nyt on keskustelussa Guggenheimin museon tuomi-
nen Suomeen (Helsinkiin) - meillä Espoossa oli ankara 
poliittinen vääntö (lobbaamista), että saatiin Tapiolassa 
sijaitseva teollisuusrakennus muutettua yhdeksi Suo-
men suurimmiksi näyttelykeskuksiksi. Arkkitehti pro-
fessori Aarne Ruusuvuori (1925-1992) suunnittelema 
Weilin&Göösin painotalo (rak.1964-1966) on merkittävä 
kansallinen suojelukohde - rakennuksen pienoismalli 
on New Yorkin modernin taiteen museon pysyvässä 
kokoelmassa. Näyttelykeskuksena painotalo avattiin 
yleisölle kokonaisuudessaan 2006 - ja toimii nykyään 
lukuisten koti- ja ulkomaisten näyttelyiden ohella - myös 
eri-ikäisille suunnattujen luovien tapahtumien näyttä-
mönä.

 Yhdistyksemme perustaja sosiaalineuvos Ella Hyppä-
nen (1926-2010) puhui aikoinaan paljon asian eteenpäin 

viemiseksi - jopa liittomme vuosikokouksessa Kuopios-
sa - voimme nyt todeta, että hänellä oli visioita ... kuin- 
kahan moni ymmärsi silloin projektin laajuutta ... Liittom-
me teemat olivat 1993-1996: ”Katse tulevaisuuteen” ja 
1996-1999: ”Yhteistyössä tulevaisuuteen”.

 Espoon modernin taiteen museossa EMMA, on 
pysyväluonteinen taidekokoelma (nykyään 1900 tai-
deteosta), jonka Saastamoisen säätiö on tallentanut 
Espoon kaupungille joulukuussa 1999. Alkujaan kuopio-
laisen teollisuussuvun kotikokoelma säätiöitiin vuonna 
1998, säätiön perustajina Liisa ja Osmo P Karttunen. 
Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta on EMMAssa 
pysyvästi esillä 500 teosta. ja EMMAn tehtävänä on 
myös huolehtia kokoelmasta. 

Anneli Rasi
Espoon liike- ja virkanaiset ry

Mistä meidät muistetaan 
- toiminnastamme hyvän asian puolesta

Ω  Espoon yhdistykselle historiallinen kuva: Ella Hyppäsen täytettyä 70 vuotta (1996) - hän oli saanut pre-
sidentin rouvalta lounaskutsun Mäntyniemeen. Mukaan hän kutsui tyttäriensä lisäksi muutamia aktiivisia 
espoolaisia naisia. Kuvassa keskellä Eeva Ahtisaari, joka on toiminut 1960-luvulla myös Kuopion kesäyliopis-
ton kansliapäällikkönä ja Espoon kaupungin kotiseutusihteerinä (1968-1975) - hänen vieressä kuvassa vas. 
Ella Hyppänen ja vasemmassa laidassa Liisa Karttunen (os. Saastamoinen).
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Ω  Kuva 2. Joulun jälkeen
Iitin liike- ja virkanaiset viettivät kuusenkaris-
tajaisia Nuutin päivänä 13.1.2011 Pitokarta-
no Kurjenmiekassa Kausalassa. Kuvassa on 
puheenjohtaja Marja Hannikainen menossa 
kiittämään Nuuttipukkeja. Juhlat järjestettiin 
kiitokseksi jäsenille kesän aherruksesta tori-
kahviossa ja Kirkonkylän kesäkahvilassa.

Lähes 100 naista kokoontui Marimekon Kämpin myymälään 
28.10 Marimekon ja Helsingin Liike- ja virkanaisten yhtei-
seen tilaisuuteen. Saimme nauttia emäntämme tarjoamasta 
iltapalasta ja kauniista asuista sekä asusteista, malleina 
mm. vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet (Vuoden Nainen 
2009) ja kansanedustaja Raija Vahasalo. Molemmat man-
nekiinit käyttivät myös lyhyen puheenvuoron, samoin kuin 
Marimekon edustaja. Yllätyksestä vastasivat järjestömme 
kansainväliset vieraat; presidentti Liz Benham, tiedotus- ja 
PR-vastaava Anneli Majuri sekä BPW Sveitsiä edustava Erna 
Naegeli. Heidän Suomi-tietoutensa lisääntyi huimasti ja mitä 
parhaassa ympäristössä. 

Paikalla oli myös ryhmä Haaga-Helian Ammattikorkeakou-
lun opiskelijoita, jotka 
tekevät tutkimuspro-
jektia BPW Helsingin 
brändistä. 

Monta Marime-
kon kassia joissa oli 
kauniita Marimekon 
tuotteita, keikkui kä-
sissämme, kun läh-
dimme pimenneeseen 
Helsingin iltaan. 

Kuvallisia 
kuulumisia Iitistä
Virpi Närkki
Iitin liike- ja virkanaiset ry

Muisteloita Marimekosta 

≈  Erna Naegeli, 
Eva Biaudet ja 
Liz Benham              

Ω  Kuva 1. Ennen joulua
Iitin liike-ja virkanaisten pikkujoulujuhlat Iitin 
Ehtookodissa, jossa yhdistys tarjosi perintei-
sesti Ehtookodin asukkaille pikkujouluillan 
tarjoiluineen ja arpajaisineen. Kuvassa menos-
sa arvonta, arpojina yhdistyksen jäsenet Anita 
Laitinen ja Kirsti Asikainen.

¬  Eva Biaudet ja 
Raija Vahasalo
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Eduskunnan vierailijasisäänkäynti täyttyi kuhi-
sevasta naisjoukosta hyvissä ajoin ennen sovittua 
tapaamisaikaa, ei edes vaaka-tasossa pyryttävä 
lumi olut pitänyt meitä poissa tästä tilaisuudesta. 
Kansanedustaja ja Helsingin yhdistyksen jäsen 
Raija Vahasalo oli kutsunut meidät vieraakseen 
viettämään perinteistä pääkaupunkiseudun yhdis-
tysten yhteistä Vuoden Nainen –iltaa, johon tänä 

vuonna oli ilmoittautunut (ja myös oli paikalla) 55 
naista Iittiä ja Kuopiota myöten, sekä tietysti pää-
kaupunkiseudulta. 

Raija toivotti meidät tervetulleiksi ”kansalaisten 
taloon” remontoidussa vierailija-aulassa, mistä 
siirryimme Valtiosalin kautta Valtiopäiväsalin 
lehtereille. Raija kertoi Eduskunta-työstä, talon 
hiljaisista säännöistä (mm. teitittely-kulttuurista 

sekä Valtiopäiväsalissa että myös Valiokunta-
saleissa) sekä kertoi mukavalla ja kepeälllä ta-
valla talon historiasta. 

Sivistysvaliokunnan istuntosalin kautta siir-
ryimme Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiloihin 
kahville ja ennenkaikkea tapaamaan Seija Luk-
kalaa, joka innostuneesti ja innostavasti  kertoi 
yrityksestään Globe Hopesta, sen synnystä ja 
toiminnasta, sekä haasteista ja kommelluksista, 
joita hän on kohdannut matkan varrella. Sei-
jalla oli mukanaan myös yrityksensä tuotteita, 
joita voimme ihastella ja hypistellä. Kysymyk-
siä sinkoili Seijalle laidasta laitaan ja saimme 
kuulla mm. eri tuotteiden syntyhistoriaa auton 
turvavöistä purjeisiin ja Finnairin lentoemäntien 
silkkihuiveihin.

Ilta kului nopeasti ja sää ulkona oli muuttunut 
pikkupakkaseksi – mukava ja mieliinpainuva 
ilta oli takana.

Merja Rokio-Hiltunen
Helsingin liike- ja virkanaiset ry

Vuoden Nainen –tilaisuus Eduskunnassa 

Ω  Vuoden nainen 2010, Seija Lukkala.

ONNITTELEMME! 
  
Tasavallan presidentti on myöntänyt yhdistyksemme perustajajäsenelle,                                                            
Helinä Keskiselle 6.12.2010 Suomen valkoisen ruusun ritarimerkin. 
  
Vantaan liike- ja virkanaiset ry onnittelee! 
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Postitalon nurkissa pyöriskeli jäätävä tuuli, mutta sisällä 
Postimuseon Kuvertti-salissa käytiin lämminhenkistä, 
asiallista ja monipuolista keskustelua. BPW Helsinki on 
perinteisesti järjestänyt vaalipaneelin. Nyt 9.2.2011 pa-
neelia oli seuraamassa reilut 30 aktiivista naista, jotka 
kysymyksillään ja kommenteillaan haastoivat eduskun-
tavaaliehdokkaita.

Vaalipaneeliin oli kutsuttu osallistujat viidestä eri puo-
lueesta sekä Helsingin että Uudenmaan vaalipiiristä: 
Rakel Hiltunen (sdp), Paula Lehtomäki (kesk), Janina 
Mackiewicz (rkp), Johanna Sumuvuori (vihr) ja Raija 
Vahasalo (kok). Panelisteiksi haluttiin saada paitsi eri 
puolueiden ehdokkaita, myös eri-ikäisten ja poliittiselta 
kokemukseltaan vaihteleva naisten joukko.

Vaalipaneelin alussa ehdokkaat esittelivät keskeisiä 
vaaliteemojaan. Muodossa tai toisessa kaikki panelis-
tit mainitsivat yhtenä keskeisistä teemoistaan työn ja 
perheen. Johanna Sumuvuori kiinnitti huomiota tasa-
arvoon työssä ja palkkauksessa sekä 6+6+6-malliin, 
jonka mukaan lapsen hoitamisesta vastaavat niin isä 
kuin äiti. Myös Janina Mackiewicz kannatti 6+6+6-mal-
lia. Hänen tärkeimpiä vaaliteemojaan oli nuorisotyöt-
tömyys.

Raija Vahasalo kiinnitti huomiota työssä jaksamiseen 
sekä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen uusillakin 
tavoilla. Paula Lehtomäen puheenvuorossa korostuivat 
työssä jaksaminen, perheen ja työn yhteensovittami-
nen, esim. osa-aikatyön muodossa. Rakel Hiltunen 
nosti esiin yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin puhu-
malla mm. vanhusten hoidosta, lasten huostaanotoista 
sekä alueellisesta eriarvoistumisesta.

Panelistit kävivät vilkasta keskustelua myös kou-
lutuksesta. Tähän keskusteluun heitä haastoi myös 
yleisö. Puhuttiin niin "pakkoruotsista" kuin yliopistojen 
lukukausimaksukokeilusta. Vaikka suomalaisten oppi-
mistulokset ovat kansainvä-
lisissä vertailuissa saavutta-
neet menestystä, kannettiin 
huolta mm. tyttöjen masen-
tuneisuudesta.

Reilu parituntinen pa-
neelikeskustelu osoitti, että 
ehdokkaat pyrkivät edus-
kuntaan vakavissaan tavoit-
teenaan tehdä Suomesta 
tasa-arvoinen, suvaitsevai-
nen, luontoa ja kaupunki-
ympäristöä, ihmistä hänen 
eri ikäkausinaan ja perhettä 

kunnioittava yhteiskunta. Monta kertaa paneelissa to-
dettiin, että asenteissamme saattaa olla korjaamisen 
varaa. Että varhaisen puuttumisen periaate on hyvä 
toimintamalli. Että toisesta ihmisestä tulisi välittää.

Moni asia jäi keskustelematta tai vain lyhyelle mainin-
nalle. Vahasalon ja Sumuvuoren vastakkaiset näkemyk-
set ruuhkamaksuista olisivat ansainneet argumentointia 
puolin ja toisin. Vain puheenjohtajan muistiinpanoihin 
jäivät etukäteen mietityt kysymykset esim. citykaneista 
ja susista, Hetemäen työryhmän verouudistuksista, 
kerjäläisistä ja leipäjonoista, uskonnonopetuksesta tai 
asevelvollisuudesta ja Natosta.

Hilkka Kallio
vaalipaneelin puheenjohtaja

≈  Vaalipanelistit

BPW HELSINGIN VAALIPANEELI

Ω  Vaalipaneelin puheenjohtaja Hilkka Kallio
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Suomen Standardisoimisliitto on myöntänyt Kirjapaino Uusimaalle, jossa LIVYK–lehtemmekin painetaan, poh-
joismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin osoituksena niistä konkreettista asioista joita kirjapaino tekee 
yhteisen ympäristömme hyväksi. 
 

Ympäristön hyväksi tehtäviä toimenpiteitä kirjapaino kuvaa mm seuraavasti:  

■  Noudatamme Joutsenmerkin jatkuvasti tiukentuvia kriteerejä.

■  Yrityksemme ympäristöohjelman mukaan kierrätämme materiaalit ja lajittelemme jätteet.

■  Myös toiminnalliset yhteistyökumppanimme noudattavat arvojemme mukaista toimintaa.

■  Ympäristönäkökulmaa mietitty myös tuotantoprosessissa, käytämme mm. kasviöljypohjaisia painovärejä.

VIHREÄ LIVYK

Lisäksi kirjapaino on perustanut talon si-
säisen "Vihreän liikkeen", jonka tavoittee-
na on huomioida ympäristö mahdollisim-
man hyvin kaikessa yhtiön toiminnassa. 
"Vihreän liikkeen" aikana kirjapaino suo-
jelee jokaista uutta tilausta kohti palan 
sademetsää yhteistyössä WWF:n kans-
sa. Tästä hyvästä painotalo Uusimaa –  
ja sen myötä myös oma LIVYKimme - on 
saanut WWF:n sademetsädiplomin.

Sademetsät ovat yksi tärkeimmistä 
hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaa-
sujen sitojista ilmasta. Sademetsiä suo-
jelemalla voi omalta osaltaan vaikut-
taa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Toisella puolen maapalloa tehtävä työ 
auttaa maapallomme tilaa myös Suo-
messa. 

Borneon sademetsissä on WWF 
Suomen vastuulla yli 700 000 heh-
taarin suojeltu metsäalue. WWF 
tekee myös alueella työtä ja koulut-
taa paikallisia kestävän kehityksen 
mukaisessa metsänhoidossa, kylien 
kehittämisessä sekä ympäristökas-
vatuksessa. Kirjapaino Uusimaan 
kautta mekin olemme tukemassa 
tätä työtä!
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En jaksanut niitä virallises-
ti juhlia, nuoremman poikani 
kuolemasta en ole vieläkään 
selvinnyt. Elämä on kuin Suo-
men säätilojen voimakasta 
vaihtelua: joskus menee hyvin, 
joskus ajautuu umpikujaan ja 
joskus ei tunnu miltään. Myös 
suru, murhe ja tuska liittyvät elä-
mään – sen helposti unohtaa. 
Myönteisyyttä on elämänuskon 
palautuminen vaikeiden tilantei-
den jälkeen. Tällä hetkellä esiin 
pistävä aurinko kertoo talven, 
pimeyden ja kylmyyden voitta-
misesta.   

Maapallolle mahtuu monta 
menestyjää. Kielitaidon lisäksi 
tärkeätä on kyky eläytyä muista kulttuureista tulevien 
ihmisten ajatus-, arvo- ja asennemaailmaan. Tähän 
tarjoaa oivan tilaisuuden tuleva Helsingin kongressi. 
Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenistämme 
hyödyntää tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden. 
Vain osallistumalla vaikutat – sanotaan. Osallistumalla 
kongressiin viestit omalla panoksellasi liitostamme ja 
tietenkin myös Suomesta. Olemme maana monessa 
asiassa edellä muita.

Käytän tässä mahdollisuutta onnitella ja toivottaa 

onnea sekä uudelle puheenjohtajalle että uudelle halli-
tukselle. Luotan siihen, että me kaikki jaksamme uskoa 
liittomme toimintaan muuttuvissa haasteissa.

Kiitos vielä kerran teille ystävät, että lahjoituksillanne 
Tuulikki Juusela rahastoon olette antaneet 10 YCW:lle 
mahdollisuuden osallistua kongressiimme. Toivottavasti 
he tulevat eri puolilta laajaa Suomea. 

Sisterhood is not only global – it is also local and 
national!

Tuulikki Juusela

Kiitos ystävät muistamisesta 
70-vuotispäivänäni!

EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT – ÄÄNESTÄ NAISTA
Suomen eduskuntaan valitaan 17.4.2011 pidettävissä vaaleissa 200 kansanedustajaa, jotka voivat edistää suku-
puolten tasa-arvoa. Nyt voit vaikuttaa – äänestä naista!

Neljässä vaalipiirissä on ehdokkaina on myös liike- ja virkanaisia:

Hannamari Heinonen
Pohjois-Savon vaalipiri

Kokoomus

www.hannamari.fi

Tuija Nurmi 
Hämeen vaalipiiri

Kokoomus

www.tuijanurmi.fi

Lenita Toivakka 
Etelä-Savon vaalipiiri  

Kokoomus

www.lenitatoivakka.fi

Raija Vahasalo
Uudenmaan vaalipiiri 

Kokoomus

www.vahasalo.fi
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA
Vuosi 2011
22.2. – 4.2.2 UN Commission on Status of Women
 55th Session, New York
8.3. Equal Pay Day Suomessa
8.3. - 28.8. Naisten Huoneet –näyttely, Naisjär-
 jestöjen Keskusliitto 100 vuotta, 
 Sederholmin talo, Helsinki
16. - 17.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät,  
 Helsinki
20. - 22.5. BPW European President’s Meeting, 
 Brussels
17.-21.6. BPW International Congress,
 Helsinki
28.-29.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Mikkeli

Vuosi 2012
14th BPW European Congress, Sorrento, Italia

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirillä on menos-
sa keräys, jonka tavoitteena on kerätä 12 000 paitaa 
lahjoitettavaksi apua tarvitseville, yhtä hyvin suojaksi 
auringolle kuin kylmyydelle. Keräyksen keulahahmoiksi 
on lupautunut 12 valtakunnallisesti tunnettua kulttuurin, 
urheilun, tieteen ja yhteiskunnallisten asioiden vaikut-
tajaa mm. Kiira Korpi, Eila Roine, Jonne Aaron ja Simo 
Frangén. Jokainen heistä on lahjoittanut oman paitansa, 
jotka on asetettu näytteille Museokeskus Vapriikkiin.

Olemme päättäneet olla mukana tässä tempauk-
sessa. Asetetaan me liike- ja virkanaiset omaksi ta-

voitteeksemme 1000 paitaa! Nyt vaan kaappeja pen-
komaan ;-)
Käytännössä paitojen kerääminen toteutetaan siten, 
että keräykseen osallistuva yhdistys lähettää paidat 
SPR:n toimistoon Tampereelle, osoite: 

Liisa Flinck-Vasama 
Suomen Punainen Risti, Tampereen osasto
Rongankatu 11 C 
33100 Tampere

Lähetykseen merkitään lähettävä yhdistys ja paitojen 
lukumäärä. Samalla yhdistys ilmoittaa lähettämiensä 
paitojen määrän liiton toimistolle. Voitte mielellään myös 
ottaa valokuvan paitalähetyksestänne ja toimittaa ku-
van liiton toimistolle.

Liiton toimistolla tehdään yhteenveto jäsenyhdistysten 
keräämistä paidoista. 

Virallinen luovutus tapahtuu luovutusasiakirjan muo-
dossa Liisa Flinck-Vasamalle, SPR:n edustajana, liiton 
kevätkokouksen yhteydessä 16.4.2011.

LIVYK lehti ilmestyy vielä tänä vuonna sekä 
painettuna lehtenä että nettiversiona. Painettu 
lehti lähetetään kaikille niille jäsenille, jotka ovat 
ilmoittaneet sen haluavansa. Jo nyt osa jäsenis-
tä on halukas lukemaan lehden netistä. Tämä 
vuosi toimii siirtymävaiheena siirryttäessä koko-
naan nettilehteen. Vuoden 2012 alusta lähtien 
LIVYK ilmestyy ainoastaan nettiversiona. 

LIVYKin 
ilmestyminen

12 000 paitaa! 


