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PÄÄKIRJOITUS

LIIKUNNASTA ILOA JA HYÖTYÄ

Liittomme kevätkokouspäivät ovat takanapäin. Iitin liike- ja virkanaiset olivat järjestäneet meille liikunnalliset ke-
vätkokouspäivät Vierumäen Urheiluopistolle. Urheiluopisto tarjosi kokouksellemme loistavat puitteet. Sää meitä ei 
suosinut parhaalla mahdollisella tavalla mutta ilmapiiri oli hyvä. Virallisten kokousasioiden lisäksi saimme tutustua 
erilaisiin liikuntamuotoihin, joissa urheiluopiston ammattitaitoiset ohjaajat meitä opastivat. Liikuntahetken jälkeen 
meidän käyttöömme oli varattu rantasaunatilat Valkjärven rannalta.  Illallisen yhteydessä meille esiintyivät ”Iitin 
Tiltut”. Sunnuntain aloitimme perinteiseen tapaan kynttiläseremonialla.  Sunnuntain seminaarin aiheena oli ”Lii-
kunnalla terveyttä?”. Luennoitsijana oli liikuntatieteiden tohtori, dosentti, Taija Juutinen Jyväskylän yliopistosta.  
Toivottavasti kokouspäiviltä jäi kotiin vietäväksi hyvä mieli.

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on valittu Vuoden naiseksi 2007. Valinta julkistettiin liitomme 
kevätkokouspäivillä. Vuonna 2007 oli vuorossa virkanaisen valinta Vuoden naiseksi. Suomen liike- ja virkanaisten 
liitto on valinnut Vuoden naisen jo vuodesta 1955 lähtien, vuorovuosina tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä 
tai yhteiskunnallisessa työssä erityisen merkittävällä tavalla ansioituneen naisen.

Valtakunnantasolla suomalaisilla naisilla menee hyvin.  Saimme uusia naiskansanedustajia, ennen eduskunnas-
sa oli 75 naista, nyt naisia on 84.  Maamme sai hallituksen, jossa on 12 naista ja 8 miestä.  Tämä oli sellainen uu-
tinen, että se huomioitiin myös maailmalla.  Ennen kuin itse olin ehtinyt ajatella montako naista ja miestä uudessa 
hallituksessamme on, sain jo onnittelupostia Euroopan liiton presidentiltä Gabriella Canonicalta ”Hyvä suomalaiset 
naiset!”.  Tämä osoittaa meille, että maailmalla ollaan kiinnostuneita siitä mitä Suomessa tapahtuu.

Toivottavasti saavutamme muutenkin tunnettavuutta niin, että saamme vuoden 2011 kokoukseemme naisia 
ympäri maailman tutustumaan tähän pohjoiseen maahan, missä on todellista naisenergiaa.

Lokakuussa voimme tehdä maatamme tunnetuksi Valenci-
assa, Espanjassa.  Euroopan liittojen presidentit kokoontuvat 
Valenciassa 19. – 21.10.2007. Kaikille jäsenille tarkoitettu 
ohjelma alkaa jo 18.10.  Liiton hallitus on tehnyt päätöksen, 
että matkaa varten voi hakea apurahaa.  Tämän mahdollistaa 
Helkky Lahden ja Tuulikki Juuselan rahastot.

Alkuvuodesta olemme saaneet joukkoomme uusia jäseniä.  
Meistä jokaisesta on kiinni se, miten jäsenet viihtyvät joukos-
samme.  Muistakaamme luoda hyvä ilmapiiri niin yhdistysten 
tapaamisiin kuin liiton kokouksiinkin.

Hyvää ja virkistävää kesää Teille kaikille! 

Liisa Flinck-Vasama
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Mikä olisikaan ollut hienompaa yhdistää kuin kevät, 
kuntoilu ja verkostomme jäsenten tapaaminen kevät-
kokouksen merkeissä. Lähes sata naista saapui huh-
tikuisena viikonloppuna Vierumäen Urheiluopistolle 
viettämään hieman erilaista, normaaleista rutiineista 
poikkeavaa kevätkokousviikonloppua. Panostettiin 
normaalien kokousrutiinien lisäksi omaan hyvinvointiin 
liikunnan merkeissä.

Lauantaipäivän aloitimme ilmoittautumisilla ja valta-
kirjojen tarkastuksilla Country Clubin tiloissa. Iloinen, 
oransseihin asusteisiin pukeutunut emäntäyhdistyk-
sen väki toivotteli vieraat  tervetulleiksi ja selvitti ko-
kousväelle ohjelman kulkua ja kokoontumispaikkojen 
sijaintia.Lounas ennen kokousta nautittiin mahtavasta 
buffetpöydästä ja näin olimmekin valmiita siirtymään 
varsinaiseen kokoukseen urheiluhallin auditorioon.

Kokoustilaan oli pystytetty myyntipöytiä, joista ko-
kousvieraat saivat hankittua iittiläisiä käsitöitä ja tutus-
tua mm. kosmetiikkaan. Arpajaisista moni sai hienoja 
palkintoja kotiinviemisiksi.

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajana toimi 
Iitin yhdistyksestä Marja Hannikainen ja sihteerinä liiton 
hallituksen sihteeri Ulla Kaarnavaara. Kevätkokoukses-
sa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja päätettiin vahvis-
taa liiton tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus liiton 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kevätkokouksessa 
hyväksyttiin myös vaalipiirien kokouksen ehdotus vaa-
litoimikunnan kokoonpanoksi v.2007.  Hyvä toimihen-
kilö-tunnustuspalkinnon sai Marita Hagelstam Turusta 
ansiokkaasta ja pyyteettömästä työstä jäsenrekisterin 
hoidossa. Jäsenhankintakilpailussa palkittiin Helsingin, 
Järvenpään ja Rauman yhdistykset.

Vuoden naisen valinta kohdistui tällä kertaa virkanai-

seen ja vuoden naiseksi valittiin Korkeimman oikeuden 
presidentti Pauliine Koskelo.

Kevätkokouksen jälkeen nautimme Heinolan kau-
pungin tarjoamat kokouskahvit ja kuuntelimme kau-
punginjohtaja Hannu Komosen terveiset.

Vihdoin virallisten osuuksien jälkeen pääsimme 
nauttimaan liikunnallisesta iltapäivästä. Ohjelmassa 
oli Gymstick, Chi Ball sekä vesijuoksu. Taisipa eräät 
käydä sauvakävelylläkin.

Ilahduttavan moni meistä osallistui yhteisiin, rentout-
taviin liikuntatapahtumiin ammattitaitoisten ohjaajien 
opastuksella. Urheilusuoritukset kruunasi leppoisa 
yhteinen hetki rantasaunalla saunomisen, uimisen ja 
seurustelun merkeissä.

Ilta oli siinä vaiheessa jo pitkällä ja näin ollen mei-
dän oli kiirehdittävä pukeutumaan ja valmistautumaan 
iltajuhlaa varten. Iltaa vietimme Country Clubin ravinto-
lasalissa ohjelmasta ja ruoasta sekä Iitin kunnan tarjo-
amasta tervetuliaismaljasta nauttien. Illanvieton aluksi 
meitä viihdytti Iitin Tiltut ohjelmallaan ”Leidit lavalla”. 
Ohjelma oli mukaansa tempaavaa ja taisimmepa me 
innostua laulamaan yhdessäkin jossain vaiheessa. Ilta-
ruokailun jälkeen meitä viihdytti vielä trubaduuri laulaen 
vuorotellen jokaiselle pöytäkunnalle oman laulun.

Ilta oli mukava, mutta jossain vaiheessa uni kutsui 
kuitenkin juhlijoita ja hakeuduimme ansaitulle levolle, 
jotta jaksoimme sitten sunnuntaina vielä nauttia pää-
töspäivän ohjelmasta.

Aamiaisen jälkeen suunnistimme taas urheiluhal-
lin auditorioon, jossa Iitin yhdistyksen jäsenen Ritva 
Lahden johdolla vietimme kauniin ja mieleenpainuvan 
hetken kynttiläseremoniassa. Oli taas jotain uutta ja 
erilaista vaikka aihe oli perinteinen.

Kevätkokouspäivät 
Vierumäellä
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Seremonian jälkeen valmis-
tauduimme kuuntelemaan sun-
nuntaipäivän seminaariluentoa 
”Liikunnalla terveyttä?”, josta 
meille luennoi Taija Juutinen, lii-
kuntatieteiden tohtori, dosentti 
Jyväskylän yliopistosta. Aihe 
herättikin kiinnostusta ja viritti 
keskustelua.

Seminaariluennon jälkeen olimme varanneet aikaa 
kyselytunnille, jota oli kovasti toivottu. Oli mahdolli-
suus kysellä ajankohtaisista ja mieltä askarruttaneista 
asioista ja näin ei venytetty varsinaista kevätkokousta. 
Tuntui, että aiheelle oli tilaus ja tulevaisuudessa var-
masti jatketaan kyseistä tapaa.

Sunnuntain lounaan jälkeen sitten suuntasimme jo-
kainen kohti kotia.

Minulle itselleni ainakin jäi iloinen, mukava ja rentout-
tava olo viikonlopun jälkeen. Toivon, että uskaltaisimme 
muulloinkin tempaista itsemme irti kaavoistamme ja 
kehitellä jotain uutta ja erilaista.

Kiitokset kaikille mukana olleille! Tätä viikonloppua 
ei varmasti unohda kukaan, toivottavasti saitte ihania 
muistoja mukaan.    

Pirjo Hopponen
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Katsaus vuoden 2006 toimintaan
Toimintavuosi 2006 oli 60 vuotta täyttäneen liittomme 
juhlavuosi. Juhlavuotemme virallisena suojelijana oli 
tasavallan presidentti Tarja Halonen. Vuosi oli myös 
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
juhlavuosi. Suomalainen nainen sai siis täydet poliittiset 
oikeudet 100 vuotta sitten v. 1906. 

Vuoden 2011 BPW Internationalin kongressi Suo-
messa heijasti vuoden 2006 toimintaa. Kansainvälisen 
liiton edellinen puheenjohtaja Antoinette Rüegg vieraili 
Suomessa 60-vuotisjuhlakokouksemme yhteydessä, 
mm. seminaarin pitäen. Välittömästi Tukholman BPW 
Europen kongressin jälkeen 12.–14.6. kansainvälisen 
liittomme puheenjohtaja Chonchanok Viravan ja 2. 
varapuheenjohtaja Elizabeth Benham kävivät vierailulla 
Helsingissä katsastamassa v. 2011 kongressin tapah-
tumiin soveltuvia paikkoja.

Tarkasteltaessa vuoden 2006 toimintasuunnitelman 
toteutumista voidaan todeta toiminnan noudattaneen 
toimintasuunnitelmaa. Liiton kannanotto oli liiton toi-
minnan tarkoituksen mukainen ”tarkoitus on edelleen 
parantaa naisten asemaa työelämässä, koulutuksessa 
ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa”. Sekä liitto että 
jäsenyhdistykset ovat toimineet yhteistyössä muiden 
naisjärjestöjen kanssa. Jäsenillä on ollut mahdollisuus 
kasvattaa yhteistyöverkostoa liiton kevät- ja syysko-
kouspäivillä sekä lukuisissa eri naisjärjestöjen tilai-
suuksissa. 

Liittomme BPW Finland hallitus kokoontui toimin-
tavuonna 12 kertaa.  Hallituksen kokouksista 7 jär-
jestettiin sähköpostikokouksina. BPW Finland liiton 
työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. BPW Finland 
hallituksen apuna työvaliokunnan lisäksi työskentelivät 
toimikunnat ja työryhmät sekä erityis- ja luottamusteh-
tävissä useita henkilöitä.

Näyttely 100 vuotta naisten ääniä ja toimintaa
Naisten satavuotisen äänioikeuden kunniaksi järjes-
tettiin 6.9 – 15.10.2006 Helsingissä Jugend-salissa 
näyttely yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton ja 
muutamien naisjärjestöjen kanssa.  Suomen liike- ja 
virkanaisten päivä oli tiistaina 19.9.  Näyttelyyn osal-
listui seitsemän yhdistystä seuraavilta paikkakunnilta: 
Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Mikkeli, Savon-
linna ja Vantaa.

Iltapäivällä luennoivat seuraavat Vuoden naisemme: 

”Voimavaroja luonnosta”, Virpi Raipala-Cormier, ”Väki-
vallan vuodet Perussa”, Helena Ranta, ”Kalevala Korun 
ja Lapponian liitto, korujen valmistus Suomessa”, Marja 
Usvasalo.

Kevätkokous
Liiton 60 v juhlakokouspäivät olivat 21. – 23.4.2006. 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen oli juhlavuotemme 
suojelijana.  BPWI:n Immediate Past President Antoi-
nette Rüegg oli mukana juhlakokouspäivillä ja onnitteli 
60 vuotta täyttänyttä liittoamme. Kevätkokous pidettiin 
Hotelli Arthurissa, Helsingissä 22.4.2006 Kevätkokouk-
sen puheenjohtajana toimi Helsingin kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja, kansanedustaja Rakel Hiltunen ja 
sihteerinä Aulikki Häkkinen, Kotkan liike- ja virkanaiset 
ry. Liiton hallitus vastasi kokouksen järjestelyistä. Vi-
rallisia kokousedustajia oli 44, edustaen 20 jäsenyh-
distystä. 

Toimitusjohtaja Anne Linnonmaa valittiin Vuoden nai-
seksi 2006. Valinta julkistettiin liiton kevätkokouspäivillä 
Helsingissä 22. huhtikuuta, liiton juhliessa 60-vuotista 
taivaltaan. Linnonmaan yritys on tullut tunnetuksi laa-
dukkaista ekologisista puuvillaneuleistaan.

Syyskokous
Syyskokouspäivien teemana oli Naisen ääni rikastuttaa 
elämää 1906 – 2006. Syyskokous pidettiin Meripuis-
tossa, Espoossa 21.10.2006.  Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi ylikonstaapeli Nina Pelkonen ja sihteerinä 
Aulikki Häkkinen, Kotkan liike- ja virkanaiset ry. Espoon 
liike- ja virkanaiset vastasivat kokouksen järjestelyistä.  
Virallisia edustajia oli 47, edustaen 18 yhdistystä.  Syys-
kokouksen iltajuhlaa emännöi Espoon kaupunginjohta-
ja Marketta Kokkonen.  Kokouspäivien aikana saimme 
tutustua moneen Espoon Ellaan.  

Kannanotto
Syyskokous Espoo 21.10.2006

Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoinen kohtelu
Suomen liike- ja virkanaisten liiton, BPW Finlandin 

mielestä maahanmuuttajanaiset tulee ottaa mukaan 
suomalaiseen tasa-arvokeskusteluun. 

Liisa Flinck-Vasama
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PALKITTUJA YHDISTYKSIÄ JA JÄSENIÄ

Jäsenhankintakilpailu
Kevätkokouksessa huomioitiin ja palkittiin vuonna 2006 
parhaiten jäsenhankinnassa menestyneet yhdistykset.  
Kilpailusarjoja oli kolme.

1. Eniten uusia jäseniä oli hankkinut Helsingin yhdis-
tys, kaikkiaan 13 uutta jäsentä.

2. Prosentuaalisesti eniten jäseniä oli hankkinut Jär-
venpään yhdistys.

3. Nuoria jäseniä oli hankkinut eniten Rauman yh-
distys.

Palkinnoiksi yhdistykset saivat sarjoissa 1. ja 3. osal-
listumismaksun kahdelle jäsenelle liiton syyskokouk-
seen 2007 Kotkaan.  Toisen sarjan palkinnoksi annettiin 
liiton vieraskirja.

Hyvä toimihenkilö
Hyvä toimihenkilö nimettiin ja palkittiin 15. kerran.  Täl-
lä kertaa palkittiin Marita Hagelstam, Turusta.  Marita 
on antanut työpanoksensa jäsenrekisteritietojen ajan 
tasalle saattamisessa. Palkinnoksi Marita sai liiton ho-
peisen jäsenriipuksen.

Pauliine Koskelo on ajankohtainen valinta Vuoden 
naiseksi vuonna 2007. Hänet valittiin ensimmäisenä 
naisena Korkeimman oikeuden presidentiksi vuoden 
2006 alusta alkaen. Virassaan Koskelo on roolimalli-
na, rohkaisuna ja esimerkkinä nuorille tytöille: ”Halusin 
vaativia ja tärkeitä töitä, joilla on tulevaisuuden kannalta 
merkitystä.” (Unifem 1/2006)

Pauliine Koskelo on osallistunut aktiivisesti oikeuspo-
liittiseen keskusteluun Suomessa. Hän on myös esiinty-
nyt puhujana naisten asemaan liittyvissä tilaisuuksissa. 
Esimerkiksi Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestämässä 
näyttelyssä Helsingin Jugendsalissa syksyllä 2006 Kos-
kelo puhui aiheesta: ”Onko tämä mahdollinen yhtälö: 
yhdistää naisjohtajana toimiminen, työ ja perhe sekä 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen”.

Helsingin Sanomat kartoitti vuonna 2006 yli 80 jul-
kista virastoa, laitosta, liikelaitosta ja vastaavaa työyh-
teisöä. Yhteensä niiden johdosta löytyi 15 naista, joista 
yksi Pauliine Koskelo on.

Pauliine Koskelo on ollut 15 vuotta oikeusministeri-
össä lainvalmistelutehtävissä (1980–1995), valmiste-
lutehtävät koskivat etupäässä sopimus- ja kauppaoi-
keudellista lainsäädäntöä. Hän on ollut myös Suomen 
edustajana eri tavoin mukana kansainvälisessä lain-
säädäntöalan yhteistyössä pohjoismaisella tasolla sekä 
eräiden kansainvälisten järjestöjen puitteissa (UNID-
ROIT, YK:n kauppaoikeuden toimikunta UNCITRAL) 
sekä ETA-sopimuksen valmisteluun liittyvissä tehtävis-
sä ja sittemmin eräissä EU:n lainsäädäntöhankkeissa. 
Vuonna 1995 hän siirtyi toisenlaisiin kuvioihin eli Euroo-
pan Investointipankin oikeudelliselle osastolle Luxem-
burgiin, missä oli yksikönjohtajana, apulaisjohtajana 
ja johtajana. Luxemburgissa hän asui perheineen viisi 
vuotta. Sieltä hän tuli takaisin Suomeen ja korkeimpaan 
oikeuteen jäseneksi, vuoden 2006 alusta lukien Pau-
liine Koskelo on ollut KKO:n presidentin virassa.  Hän 

Vuoden nainen 2007, Pauliine Koskelo
Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine 
Koskelo valittiin Vuoden naiseksi 2007. 
Valinta julkistettiin Suomen liike- ja 
virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä 
Vierumäellä 21. huhtikuuta. 
Vuonna 2007 oli vuorossa virkanaisen 
valinta Vuoden naiseksi. Suomen liike- ja 
virkanaisten liitto on valinnut Vuoden 
naisen vuodesta 1955 lähtien, vuorovuosina 
tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä 
tai yhteiskunnallisessa työssä erityisen 
merkittävällä tavalla ansioituneen naisen.

on myös tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtaja. 
Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland kat-

soo, että edistyksellisenä ja yhteiskunnallisesti kantaa 
ottavana virkanaisena ja mielipidevaikuttajana Pauliine 
Koskelon valitseminen Vuoden naiseksi 2007 tukee 
erinomaisesti kolmivuotiskautemme teemaa Johtami-
sen uudet ulottuvuudet.
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Suomalainen Sonja 
Björklund päätti pitää 
sapattilomaa työstään 
investointipankissa Lon-
toossa ja lähti vapaaeh-
toiseksi rahoitusneu-
vojaksi Swasimaahan. 
Matkallaan hän tutustui 
Punaisen Ristin työhön 
ja päätti heittää hyvästit 
pankkimaailmalle. 

Silloin elettiin vuotta 
2002. Nyt Sonja Björk-
lund on Suomen Punai-
sen Ristin avustustyön-
tekijänä Sri Lankassa, 
jota rakennetaan tsu-
namin jäljiltä myös suo-
malaisten lahjoittamien 
varojen turvin. Tuki tsu-
namialueilla keskitetään 
terveydenhuoltoon ja katastrofivalmiuteen. Sri Lankas-
sa autetaan myös kodittomiksi jääneitä rakentamaan 
koteja.

Sonjan tehtäviin kuuluvat talous- ja hallintoasiat.
Joka vuosi Suomen Punainen Risti lähettää noin 

sata avustustyöntekijää eri puolille maailmaa. Ihmiset 
yhdistävät Punaisen Ristin lähinnä terveydenhuoltoon 
ja logistiikkaan. Yhä enemmän avustustehtävissä tar-
vitaan myös muita ammattilaisia, esimerkiksi talous-
asiantuntijoita. 

Sonja Björklund on havainnut, että kaupallisista opin-
noista ja työstä pankkiirina on ollut hyötyä seurattaessa 
avustusketjun etenemistä aina keräyksistä siihen het-
keen asti, kun apu on perillä.

Työ on varsin monitahoista. Hän esimerkiksi valvoo, 
että avustussumma käytetään oikein ja tehokkaasti, 
selvittää mitä autoja avustustyössä on käytössä, rek-
rytoi paikallisia työntekijöitä ja selvittää miten saada 
sähköt kaukaisen kylän konttoriin. Hän kirjoittaa ra-
portteja, selvittää sopimuskäytäntöjä, tarkistaa asioita 
toiseen ja kolmanteenkin kertaan.

Finanssinaisesta tuli katastrofien 
ammattilainen

- Idealisti tässä ei saa olla, sillä silloin helposti pettyy. 
Avun tarve on tavattoman suuri ja voin keskittyä vain 
omaan pieneen osuuteeni. Kaikkia ei voi auttaa, silloin 
ei auta kunnolla ketään. Kannattaa iloita siitä, mitä 
pystyy tekemään.

Ennen Sri Lankaa Sonja työskenteli useassa Afrikan 
maassa. Afrikasta hän oli haaveillut pienestä pitäen eikä 
manner osoittautunut pettymykseksi. Pohjoismaissa 
tähtäin on usein pitkällä, vaikkapa eläkevuosissa. Afri-
kassa katse on paljon lähempänä: miten maksaa puo-
len vuoden koulumaksut yhdelle kuudesta lapsesta. 

- Yritän nyt elää enemmän, ottaa enemmän irti tästä 
hetkestä sen sijaan että eläisin ajatellen tulevaisuutta, 
joka ei ole ollenkaan taattu.

Työ on stressaavaa mutta motivoivaa
Työ investointipankissa tarkoitti pitkiä työpäiviä ja stres-

Sonja Björklund Swasimaassa. Hän on ollut Suomen Pu-
naisen Ristin avustustyöntekijänä, talouden ja hallinnon 
asiantuntijana myös Keniassa, Sudanissa ja Sri Lankassa. 
Kuva Matti Remes.

Teksti: Kira Schroeder, Sirkka Tilus
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saavaa tempoa.
- Avustustyöntekijänkin päi-

vät venyvät helposti ja työtä on 
myös viikonloppuisin. Kun läh-
den viiden kuuden aikaan ko-
tiin, vaihdan usein vain konttoria. 
Laukku on täynnä papereita, joi-
ta vielä pitää käsitellä. 

- Tietysti on myös välttämä-
töntä pitää huolta itsestään ja 
jaksamisesta, levätä kunnolla. 
Muuten ei jaksa tehdä työtään.  

Työ avustustyöntekijänä ei ole 
niin hyvin palkattua kuin työ in-
vestointipankissa. 

- Kun katson elämänkoke-
musta, olen toki plussan puolel-
la. Valitsisin nyt samalla tavalla.  
Minusta on tavattoman tyydyttä-
vää nähdä omin silmin, että apu 
menee heille, jotka sitä eniten 
tarvitsevat. Avustustyöntekijänä 
minä tavallaan olen silminä ja 
korvina heidän puolestaan, jotka 
ovat antaneet varoja keräyksiin. 
Minusta on tärkeätä, että voin 
kertoa lahjoittajille, että apua on 
saavuttanut avuntarvitsijan.

Työ kentällä vaatii Sonja 
Björklundin mukaan ammatti-
taidon lisäksi kekseliäisyyttä, 
aloitekykyä ja suomalaista sisua. 
Asiat pitää osata laittaa tärkeys-
järjestykseen.

- Heikon infrastruktuurin vuoksi säällä on suuri mer-
kitys kehitysmaissa. Kaatosateen jälkeen tiet voivat 
olla kuravellinä ja kylät saavuttamattomissa, jo sovi-
tut tapaamiset kylänpäälliköiden kanssa on lykättävä. 
Sateessa avustusjauhoja ei voi jakaa 50 kilon säkeistä 
minkä akasiapuun alla tahansa. Useimmiten keinot 
kuitenkin keksitään ja työ jatkuu. Tärkeintä on, että 
apu saadaan perille.

Suomen Punainen Risti 130 vuotta
Suomen Punainen Risti täyttää tänä vuonna 130 vuot-
ta. Ensimmäisenä tehtävänä vasta perustettu yhdistys 
keräsi varoja, joilla lähetettiin kenttälasaretti Venäjän ja 
Turkin sodan rintamalle auttamaan haavoittuneita.

Yhä edelleen keräykset ja kansainvälinen apu ovat 
tärkeimpiä tehtäviä. Viime vuosien suurimpia avustus-
tehtäviä on ollut katastrofiapu ja jälleenrakentaminen 
tsunamialueilla. 

Jo alussa kuitenkin katsottiin, että yhtä tärkeätä on 

Sonja Björklund Sri Lankassa

auttaa kotimaassa. Vuonna 1877 apu suunnattiin kato-
vuosien, kulkutautien ja muiden onnettomuuksien uh-
reille. Vieläkin kotimaassa autetaan äkillisissä katastro-
feissa. Koulutetut ystävät tukevat vanhuksia, sairaita 
ja yksinäisiä. Koulutetut ensiapuryhmät päivystävät 
isoissa tilaisuuksissa ja antavat tarvittaessa apuaan. 
Henkinen tuki on käynyt yhä tärkeämmäksi.

Suomen Punainen Risti pähkinänkuoressa:
- noin 94 000 jäsentä
- noin 45 000 vapaaehtoista
- kansainvälinen apu yli 26 miljoonaa euroa vuonna 
2006 
- apu kotimaassa noin 420 000 euroa vuonna 2006 + 
kymmenien tuhansien vapaaehtoisten apu ja tuki.

Lisätietoja: www.punainenristi.fi 
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SatunNaisia

Naisjärjestöjen Keskusliiton neuvottelupäivät olivat Tu-
russa 13. – 14.4.2007. Päivät alkoivat Naisjärjestöjen 
Keskusliiton kevätkokouksella Forum Marinumissa.  
Kokouksessa liittoamme edustivat puheenjohtaja Liisa 
Flinck-Vasama ja sihteeri Ulla Kaarnavaara. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-
Liisa Anttila käsitteli puheessaan tasa-arvokysymyksiä 
ja naisten asemaa yhteiskunnassa. 

Ihmissydämen hyviä  
ominaisuuksia kysytään taas
”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on 
ihmiskunnan kysymys.  Naisen työala tulevaisuudessa 
on laaja, hänen tehtävänsä on tärkeä. Mitä vuosisadat, 
vuosituhannet ovat rikkoneet ja laiminlyöneet, se kaikki 
tulee hänen korjata ja parantaa” 

Nämä Minna Canthin sanat vuodelta 1893 ovat yle-
vät, jopa mahtipontiset, mutta eivät sisällöltään vanhen-

tuneet. Canthin 
unelmana oli-
kin, että ihmis-
sydämen hyviä 
ominaisuuksia 
kysytään taas.  

Pitkä mat-
ka on kuljettu, 
mutta tilanne ei 
ole paljonkaan 
muuttunut.

Käytännössä 
vaikkapa työn 
ja perhe-elä-
män yhteen-
sovittaminen ei 

Neuvottelupäivät Turussa
ole vieläkään riittävän sujuvaa, ja se, kenen työuraan 
suurimmat vaikutukset perheen perustamisesta aiheu-
tuvat, on useimmiten nainen.

Perhevapaiden kustannusten tasaaminen molem-
pien vanhempien työnantajien kesken tulee jatkaa ja 
yhteiskunnan vastuuta kustannuksista lisätä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseen on saa-
tava lisää resursseja ja koulutusta koko perheen ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Suomen hallitusneuvottelut olivat samaan aikaan 
käynnissä ja me saimme aina välittä uutta tietoa neu-
vottelujen kulusta.  

Neuvottelupäivien iltavastaanottoa isännöi Länsi-
Suomen maaherra Rauno Saari.

Järjestyksessään toisen jäsenjärjestöpäivän teemana 
oli ”Naisen eri roolit”. Päivä pidettiin 14.4. hotelli Radis-
son SAS Marina Palacessa.  Puheenjohtaja Sirkka-Liisa 
Anttila avasi päivän. Sampopankin edustajan aiheena 
oli ”Nainen päätä itse elintasosi”.  Päivän työryhmä 
aiheet käytiin ensin läpi yleisellä tasolla ja sen jälkeen 
eri työryhmissä perehdyttiin asioihin syvällisemmin.  
Aiheet olivat:

• perheestä voimaa työhön - työstä voimaa kotiin
• naiset ja siviilikriisinhallinta
• naisiin kohdistuva väkivalta

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuluu yli 60 naisjärjes-
töä.  Päivien aikana oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia 
eri aloilla toimivien naisten kanssa.  Päivät antoivat 
paljon ajattelemisen aihetta ja eväitä omaan elämään. 

Liisa Flinck-Vasama

* * * * * * * 

Sadepäiväkin on hyvä päivä, kun sen kääntää 
positiiviseksi. 

Vain sateella voit pukea kumisaappaat, sade-
housut, sadetakin sekä sadehatun ja suunnata ulos 
nauttimaan sateen ropinasta sadeasun pintaan. 

Eipä tämäkään onnistu poudalla.

Sinä olet ohjaksissa 
Et voi päättää elämän pituudesta, mutta voit vai-
kuttaa sen sisältöön. Et voi päättää ihosi rypyistä, 
mutta voit vaikuttaa kasvojesi ilmeisiin. Et voi 
päättää toisten mahdollisuuksista, mutta omiisi 
voit tarttua. Et voi vaikuttaa siihen, kuinka kor-
kealla pääsi keikkuu, mutta sinä päätät, mitä 
ajatuksia mukanasi kuljetat. Et voi päättää kovista 
ajoista ja sateisista päivistä, mutta voit varautua 
siihen, että tulet niistä selviämään.
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UN Commission on the Status of Woman eli UN CSW 
51st Session New York 26.2. – 9.3.2007 teemana oli 
tyttöihin kohdistuva syrjintä.

Lapsen oikeuksien sopimus (CRC) ja Naisten syrjin-
nän poistamista koskeva YK:n yleissopimus (CEDAW) 
olivat siis tärkeimmät perusteet.  Poikkeuksellisesti oli 
nuoria tyttöjä kutsuttu istuntoa seuraamaan sekä osal-
listumaan eri tapahtumiin.  Heille oli myös järjestetty 
omaa ohjelmaa.

BPW oli globaalisti edustettuna.  Järjestömme on 
vaikutusvaltaisimpia organisaatioita YK:n NGO-järjes-
töjen joukossa.  Juhlimme 60-vuotista konsultatiivista 
statustamme YK:ssa.  Iloisesti ylpeänä kv. presidenttim-
me Chonchanok Viravan leikkasi valtaisaa täytekakkua 
BPW edustajille juhlaillallisilla. Olin ainoa suomalainen. 
Nigerian suurlähetystön luksus lounaallakin (lääketeh-
das sponsoroi myös hienot esitelmät naisten vaivoista) 
huomasin istuvani BPW kollegojen pöydässä. 

Dag Hammarskjöldin kirjaston auditoriossa YK:n 
päärakennuksessa järjestettiin II Helvi Sipilä seminaa-
ri.

CSW:n pääteemasta oli järjestetty runsaasti tapahtu-
mia.  Vaikuttavinta olivat nuorten tyttöjen kokemukset 
joutumisestaan lapsisotilaiksi ja/tai ihmiskaupan uhreik-
si.  Tuntui olevan päätoiveena, että heidät hyväksyttäi-
siin yhteiskunnan jäseniksi. Esiintymien kansainvälisellä 
areenalla vahvisti selkeästi heidän itsetuntoaan.  Kuu-
lijat saattoivat myös vapaasti jutella heidän kanssaan 
esityksen päätteeksi.

San Diegon yliopiston Peace & Justice Instituutin 
seminaarin päätteeksi julkistettiin viimesyksyisen kon-
ferenssin 80 s. Women Peace Makers – raportti.  Olin 
siinä esiteltynä BPW:n edustajana – kuten puheenai-
heenikin naisten lasikatosta yhtiöissä.

YK:n korkeat virkamiehet ja – naiset samoin kuin 
ICC:n (Kv. rikostuomioistuin Haagissa) tuomarit ja ih-
misoikeusjärjestöjen vaikuttajat tulivat tutuiksi.  Eri-
laisilla ”kokkareilla” saattoi amerikkalaiseen rentoon 
tyyliin jutella kenen kanssa tahansa.  Eniten ilahdutti 
se, että niin monet tunnistivat minutkin aikaisemmista 
esiintymisistä…

Käyntini myötä tasavallan 
presidenttinne Tarja Halonen 
sai kutsun USA:n Naisjuristien 
juhlalounaalle palkittavaksi saa-
vutuksistaan.

Liisa Kiianlinna
Kuopion liike- ja virkanaiset ry

Terveisiä YK:sta!

Olen Reeta Ahonen, 31-vuotias liike- ja virka-
nainen Tampereelta. Tosin asustelen tätä ny-
kyä Kangasalan puolella, mutta tamperelainen 
aina tulen olemaan. Liike- ja virkanaisiin liityin 
jäseneksi vuoden 2005 alusta, jolloin vatsassani 
kasvoi toinen lapsemme, Johannes. Tätä nykyä 
Johannes on jo 2-vuotias miehen alku ja kotona 
leikkikaverina on myös 4-vuotias Olivia-neiti. 
Tällä hetkellä elämään ei juuri muuta mahdu-
kaan! Tosin syksy tuo muutoksia, kun lapset 
menevät päiväkotiin ja minun on aika palata 
työelämään. Koulutukseltani olen ympäristö 
insinööri ja niitä töitä olisi tarkoitus jatkossakin 
tehdä.

 
Tämän vuoden alusta olen keskittynyt hoi-

tamaan nuorten liike- ja virkanaisten asioita. 
Kaikki on vielä(kin) melko alkutekijöissään, mut-
ta eiköhän homma ala selkiytymään. Suunni-
telmissa on järjestää nuorille oma tapaaminen 
syyskuun alkupuolella Helsingissä. Tapaaminen 
tulee olemaan kaksipäiväinen ja sisältää mie-
lenkiintoista ohjelmaa, kuten yritysvierailun ja 
jonkinlaista hemmottelua on myös luvassa. 

 
Toivon, että nuoret jäsenemme ottavat mi-

nuun yhteyttä ihan minkälaisissa asioissa ta-
hansa!  Oikein aurinkoista kesää kaikille liike-  
ja virkanaisille.

 
toivoo Reeta

reeta.ahonen@elisanet.fi

Young BPW
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K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

Mikkelin liike- ja virkanaiset 60 vuotta
Mikkelin liike- ja virkanaiset vietti 60-vuotisjuhlaansa lauantaina 24.3.2007 konsertti- ja kongressi-
talo Mikaelissa. Liiton tervehdyksen tilaisuuteen toi puheenjohtaja Liisa Flinck-Vasama. Juhlapu-
huja fil.lis. Pirkko Heikkinen tutustutti kuulijat mikkeliläisiin naiskirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa. 
Yhdistyksen alkutaipaleesta kertoneen historiikin lisäksi saimme kuulla neljän edellisen puheen-
johtajan kokemuksia toiminnasta viimeisten 20 vuoden ajalta. Etelä-Savon tanssiopiston erikois-
koulutusryhmä esitti keväisen tanssin. Lämminhenkinen juhla päättyi kynttiläseremoniaan ja yh-

teislauluun. Ti-
laisuuden mu-
siikista vasta-
sivat nuoret 
soittajat Henri 
Mynttinen ja 
Olli Pokkinen.

Tarkkaavaista 
juhlayleisöä

Aikaisemmat yhdistyksen puheenjohtajat muistelemassa aikakautensa kohokohtia.
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Helsingin yhdistys elvytti muutaman vuoden tauon jälkeen perinteisen keväisen hattujuh-
lansa. Juhlaa vietettiin 10.5.2007 Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja 
ravintola Violassa. Mukaan oli myös kutsuttu Espoon ja Vantaan yhdistykset.

Keväinen hattujuhla

Hilkka Kallio

Tampereen liike- ja virkanaiset kävivät 
tutustumassa tiistaina 15.5. Tampereella 
toimivaan Kansainväliseen naisten tapaa-
mispaikkaan, Naistariin.

Toimintayksikköä johtava Kirsti Viljanen 
esitteli meille Naistarin toimintaa ja ta-
voitteita, saimme nauttia afganistanilaista 
ruokaa.

Naistarin tarkoituksena on tarjota maa-
hanmuuttajanaisille ja -lapsille tapaa-
mispaikka, missä he voivat turvallisesti 
osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Naista-
rissa maahanmuuttajanaiset voivat esim. 
opiskella suomen kieltä, harjaannuttaa kielen 
käyttöä keskusteluryhmissä, jakaa kokemuk-
siaan Suomessa elämisestä, ja saada tietoa 
suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. 
Naistarin henkilökunta auttaa myös erilaisissa 
sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja koskevis-
sa kysymyksissä. Erityisesti venäjää ja viroa 
puhuvia ikääntyviä maahanmuuttajia ja hei-
dän omaisiaan ohjaa päivittäisissä asioissa 
sekä palveluissa maahanmuuttaja-avustaja. 
Naistarilla kävijät ovat pääosin maahanmuut-
tajanaisia sellaisista kulttuureista, joissa nai-
set perinteisesti ovat kotona, ja joilta puuttuu 

ammattiopintoihin ja työelämään vaadittavat 
taidot. Maahanmuuttajanaiset ovat hyvin per-
hekeskeisiä. Toisten samanlaisessa tilanteessa 
olevien naisten tuki on erittäin tärkeätä. Henki-
lökunnan tarjoama ammattiapu on arvokasta 
ratkottaessa uudessa kulttuuriympäristössä 
kohdattavia ongelmia. Useimmat maahan-
muuttajanaiset ovat oppineet suomen kieltä 
ja saaneet rohkeutta hoitaa päivittäisiä asioita 
suomeksi. Yhdistämällä sosiaali- ja kulttuuri-
työtä monet kulttuuriristiriidat on voitu estää 
ja naisten voimaantuminen on tullut mahdol-
liseksi.

Liisa Flinck-Vasama

Afganistanilainen ilta
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VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA - ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

1. Henkilökohtaiset kontaktit sekä paikallisella että kansainvälisellä 
 tasolla

2. Mahdollisuus saada tietoa, osaamista ja taustoja asioille

3. Suorat kontaktit YK:hon ja muihin organisaatioihin, jokaisella jäsenellä  
 on mahdollisuus osallistua YK:n eri elimien istuntoihin tarkkailijana

4. Kokemukseen ja tunneälyyn perustuvien tietojen ja taitojen saaminen

5. Erilaisten oppimismahdollisuuksien saaminen mm. esimerkkien ja  
 tekemisen kautta, oikealla hetkellä ja mentoroimalla oppimisen kautta  
 sekä oppimista opettamalla

6. Johtamisosaamisen ja organisointitaitojen kehittäminen

7. Pitkäaikaiset ystävyyssuhteet

8. Yhteydet ja kokemukset yli sukupolvien

9. Monipuolinen kielitaito

10. Eri kulttuurien tuntemus 

11. Ystävyys yli rajojen

12. Energiaa, rohkeutta ja itseluottamusta

Kaksitoista hyvää ja hyödyllistä 
syytä kuulua BPW-verkostoon 
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Uusi huivi
Olemme hankkineet uuden myyntituotteen, Marja Kur-
jen huivin, niiden koko on 45 x 150 cm. Huivi sopii niin 
omaan käyttöön kuin lahjaksikin.  Huivin hinta on 30 
euroa.

Avaimenperä
Tyylikkään ajaton avaimen-
perä, hinta 5 euroa.

Mikroliina
Silmälasien huoltoon, valkoi-
nen, punainen, sininen ja kel-
tainen kotelo, hinta 5 euroa.

Uuden jäsenen paketti
Liiton toimistolta voi tilata uuden jäsenen pakettia hin-
taan 4 euroa / paketti.

Mitä verkostomme 
voi tehdä, kuinka 
käytämme verkostoa 
tehokkaasti ja 
kuinka suuntaamme 
voimavarojamme? 

• Liike- ja virkanaisen tulee keskittyä ammatilli-
seen vastuunottoon talouselämässä, politiikassa 
ja yhteiskunnassa. 
• Liike- ja virkanaisen tulee ajatella ja toimia sekä 
paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. 
• Liike- ja virkanainen on avarakatseinen ja val-
mis elinikäiseen opiskeluun. 
• Liike- ja virkanainen verkostoituu, lobbaa ja 
mentoroi, toimii YK:n ja muiden järjestöjen kanssa 
yhteistyössä ja pitää yllä ystävyyttä ja hyvää ilma-
piiriä.  
• BPW – jäsenten tulee olla pioneereja, ovien 
avaajia ja heidän tulee valaa sellaista henkeä, että 
naisella yleensä on edellytykset saavuttaa yhteis-
kunnassa korkea taso. Meidän tulee keskittyä 
naisiin, jotka ovat valmiita panostamaan nous-
takseen portaita ylöspäin, olemaan edelläkävijöitä, 
avaamaan portteja muille, olemaan kannustavina 
roolimalleina ja rohkaisijoina sekä toimimaan pro-
aktiivisesti, tulevaa ennakoiden. 
• On helpompaa tehdä hyväntekeväisyyttä kuin 
todella pysyvästi parantaa naisten asemaa ja puut-
tua naisia syrjiviin rakenteisiin. BPW tavoittelee 
nimenomaan tuota pysyvää aseman parantamista. 
BPW International ei ole ensisijaisesti hyvänte-
keväisyysjärjestö, vaan naisen aseman todellista 
parantamista edistävä järjestö.

BPW International Past President Antoinette 
Rüeggin ajatuksia

Kummiyhdistykset 

Hallitus on kokouksessaan nimennyt yhdistyksille 
kummit. Tarkoitus on, että pidätte yhteyttä puolin 
ja toisin. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydätte 
liiton nettisivuilta.

Liisa Flinck-Vasama Tampere

Irma Erho Espoo, Karkkila

Ulla Kaarnavaara Pori, Rauma, Turku

Susanna Arola Helsinki, Oulu, Vantaa

Sirpa Glad-Staf Hämeenlinna, Lahti, 
 Vaasa

Pirjo Hopponen Anjalankoski, Iitti, 

 Kouvola

Arja Hukkanen Joensuu, Äänekoski

Aulikki Häkkinen Kotka, Lappeenranta, 
 RuSuViLiNa  

Eija Laurila Järvenpää, Riihimäki, 
 Seinäjoki

Raija Pulkkinen Jyväskylä, Mikkeli, 
 Savonlinna

Pirjo Torvinen Iisalmi, Kajaani, Kuopio

■ LIITON MYYNTITUOTTEITA



■ TAPAHTUMIA

Vuosi 2007

Syyskuu 
Young BPW , nuorten tapaaminen Helsingissä
Lisätietoja Reeta Ahonen  reeta.ahonen@elisanet.fi

13. – 14.10. 
BPW Finland, syyskokouspäivät, Kotka
http://www.hoyrypanimo.fi/index_2.htm

18. – 19.10. 
BPW International Open Hearing, 
Valencia, Espanja
http://www.bpw-europe.org/2005/Valencia/Valen-
cia_INdex.html

19. – 21.10. 
5 th European Presidents Meeting

Vuosi 2008

Huhtikuu  Naisten laiva

19. – 20.04. 
BPW Finland, kevätkokouspäivät

10. – 11.10. 
BPW Finland, syyskokouspäivät, Joensuu

24. – 28.10. 
26 th BPW International Congress, 
Merida, Meksiko
http://www.bpw-international.org/congresses/
congresses-international-merida-2008.htm

Vuosi 2011

16. – 21.6. 
27 th BPW International Congress, Helsinki, Suomi

Anne Linnonmaa – tuotteista 10 %
Etu on voimassa toistaiseksi.  Alennus on saa-
tavilla normaalihintaisten tuotteiden ohjevähit-
täishinnasta seuraavista myymälöistä:
1. Anne Linnonmaa Shop, Kampin Center, 2 krs 
Urho Kekkosen katu 5, Helsinki
2. Runeberginkatu 51, Töölö, Helsinki 

Hotelli Haikko
Pysyväisetu 15 % alennus majoituslomapake-
teista
• Kartanoloma
• Hyvä Olo
• Unelmien Yö

Lisäksi vuosittain vahvistettu etu
• pe – su välisenä aikana 2-hengen huone 120 
euroa/vrk (v.2007)
sisältää majoituksen, aamiaisen ja HyväOlon 
altaiden sekä kuntosalin vapaan käytön

Hinnat saa mainitsemalla ”Vuosisopimus va-
paa-ajan eduista”!

Ikaalisten kylpylä hotelli Terme
Lomahuoneisto hemmotteluun ja hoitoon, kau-
niin Kyrösjärven rannalla, oivallinen luonto niin 
kesä- kuin talviulkoiluun.

• Hierontahoitoja
• Kylpyjä ja pakkauksia
• Kosmetologipalveluja

Varaukset ja tiedustelut: 
Kati Lindell puh. 050 545 7690 
kati.lindell@aina.net

Suomen liike- ja virkanaisille 
on tarjoutunut muutamia 
jäsenetuja. Pidä mukanasi 
kopiota jäsenmaksukuitistasi
ja näytä sitä edun saamiseksi.

■ JÄSENETUJA


