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PÄÄKIRJOITUS

Näkyvyyttä toimintaamme!

Liittomme kevätkokouspäivät ovat takanapäin. Ruotsinsuomalaiset virka- ja liikenaiset olivat järjestäneet meille 
lämminhenkiset kevätkokouspäivät Tukholman keskustassa.  Kaunis kevätsää oli meille suosiollinen. Laivamatkat 
Helsingistä Tukholmaan ja takaisin sujuivat kauniissa säässä ja merikin oli melkein peilityyni.  Virallisten kokousasi-
oiden lisäksi saimme tutustua Ruotsinsuomalaisiin liike- ja virkanaisiin sekä Tukholmaan Illallisen nautimme Cafe 
Operassa. Sunnuntain aloitimme perinteiseen tapaan kynttiläseremonialla Tukholman suomalaisessa kirkossa.  
Opastettu kiertoajelu vei meidät mm. Almgrenin silkkikutomoon.  Lämmin kiitos teille kaikille hyvin sujuneista 
kokouspäivistä. 

Prosessori, yleislääkäri Sirkka-Liisa Kivelä on valittu Vuoden naiseksi 2008. Valinta julkistettiin liitomme kevätko-
kouspäivillä. Vuonna 2008 oli vuorossa tiedenaisen valinta. 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.

Tänä keväänä tehty mielipidetutkimus osoitti, että Suomessa huippuvirkoihin nousseita naisia vaivaa huo-
maamattomuus.  Suomea pidetään tasa-arvon edelläkävijänä ja naisilla on teoriassa mahdollisuus nousta mihin 
tahansa korkeaan virkaan.  Eduskunnan 200 edustajasta 83 on naista.  Silti kyselyn tulos naisnäkökulmasta ei 
näyttänyt hyvältä. Listalta löytyi naisia, jotka ovat myös liittomme valitsemia Vuoden naisia: mm. Helena Ranta, 
Kirsti Paakkanen, Lenita Airisto, Tarja Cronberg, Elisabeth Rehn, Sirkka Hämäläinen.  Ykköseksi suomalaiset nos-

tivat presidentti Tarja Halosen.  Peräti 55 prosenttia 
ei osannut nimetä ketään toiseksi vaikutusvaltai-
simmaksi naiseksi ja vielä useampi, 68 prosenttia 
vastaajista mykistyi, kun piti nimetä kolmanneksi 
vaikutusvaltaisin. Tässä on meille naisille haastetta.  
Miten saamme lisää näkyvyyttä?  

Lokakuussa 2008 BPW Internationaalin 26 th 
kongressi pidetään Mexico Cityssä. Siellä meillä on 
tilaisuus esitellä maatamme ja saada mahdollisim-
man moni nainen kiinnostumaan tästä pohjoisesta 
maasta.  Mehän olemme järjestämässä seuraava 
kansainvälistä kokousta kesällä 2011. 

Jäsenhankinta on yksi yhdistystemme haasteista. 
Meistä jokaisesta on kiinni se, miten jäsenet viih-
tyvät joukossamme.  Muistakaamme luoda hyvä 
ilmapiiri niin yhdistysten tapaamisiin kuin liiton ko-
kouksiinkin.

Virkistävää kesää Teille kaikille! 

Liisa Flinck-Vasama
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Tuumasta toimeen
Päätös siitä, että Rusuvilina klubimme täällä Tukhol-
massa sai kunnian ja luottamuksen järjestää Suomen 
liike- ja virkanaisten kevätkokouksen keväällä 2008 
herätti meissä innostusta ja elimme iloisessa odotuk-
sessa, jotain haastavaa ja jännittävää oli tiedossa! Te-
kisimme totta kai parhaamme, mutta miten? Saimme 
toki hyvät ohjeet kokouksen virallisen puolen hoidosta, 
mutta sitten se paikallinen osuus? Mitähän vieraamme 
odottavat ja haluavat kokea, miten välittää tietoa ja ku-
vauksia toiminnastamme, täkäläisestä yhteiskunnasta, 
naisten asemasta, meistä henkilöinä jne. Kysymyksiä 
oli monia ja ideoita vielä runsaammin…. 

Vilinää ja vilskettä
Kansainvälisen naistenpäivän vieton tunnelmat kevään 
katveella antoivat meille puhtia, ja saimme tällöin ke-
vätkokoustoimikunnan rivit järjestykseen ja vastuu- ja 
työalueitten määrityksen selväksi. Tästä alkoi hulina ja 
huiske. Työaikataulumme oli tiukka, mutta kaikki olivat 
innolla mukana ja meillä oli koko ajan kovin hauskaa!

Tukholman suomalaisen seurakunnan tilat tuntui-

Suomen liike- ja virkanaisten kevätkokous Tukholmassa 19.- 20. toukokuuta 2008

Rusuvilinalaisten tunnelmia 
kevätkokouksen tiimoilta

Ω Rusuvilinalaisia vasemmalta oikealle; Anna-Liisa Puttonen, Pirjo Andersson, Heli Kivimäki Hedin, Piia Hei-
nonen, Rauni Kalijärvi, Mirja Huusko ja Päivi Heikkinen.

Ω Anita Rundgren, kevätkokouksen puheenjohtaja.

LIVYK 1 • 20084
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vat jo heti kättelyssä kodikkailta ja toimivilta. Olimme 
tyytyväisiä logistiikkaratkaisuihin eri kokouspisteitten 
suhteen. Kokouspaikan sijainti Tukholman vanhassa 
kaupungissa kuninkaan linnan ja Tukholman läänin 
maaherran asunnon naapurina loivat hyvän taustan 
sekä Tukholman kaupungin että Ruotsinsuomalaisten 
historian lähtökohtien kuvaamiselle suoden samalla 
mahdollisuuden aistia tämän päivän Tukholman katu-
kuvaa.  Vanhan kaupungin saari toimii yhä keskipistee-

Ω Liike- ja virkanaiset kuuntelemassa opasta Tukholman suomalaisen kirkon edessä.

nä, josta Suur-Tukholma on kasvanut ja kehittynyt sekä 
etelään, länteen, että pohjoiseen ulottuen tänä päivänä 
pitkälle Mälarin laaksoon, Roslagenin saaristoon ja 
etelässä melkeinpä Södertäljen seuduille.

Meille kevätkokoukseen osanottaville riitti kuitenkin 
pääasiallisena liikkumasäteenä Vanha kaupunki. Koko-
uspaikkamme naapuristossa sijaitsi lounasravintolam-
me Myntkrogen museoineen sekä vieraittemme hotelli 

¬ Kevätko-
kousväkeä.
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Reisen Skeppsbron varrella. Juhlail-
lallisen nautimme myös lähinurkilla, 
kuuluisassa Café Opera ravintolassa 
Kungsträdgårdenin ja Oopperatalon 
helmassa. Tätä lähilogistiikan, mie-
lestämme, täysosumaa, täydensi 
hienosti sunnuntaina tekemämme 
kiertoajelu, jolloin saimme nähdä 
ja kuulla kaiken näkemisen ja tie-
tämisen arvoisen Tukholmasta mitä 
kauneimman kevätsään vallitessa. 
Muistorikas ja aurinkoinen päivä!

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Kokouspuitteet ja järjestelyt loivat 
tarvittavat lähtökohdat tapaamisel-
lemme, mutta hyvänolon ja tyytyväi-
syyden tunteet syntyivät tietenkin 
kaikista niistä antoisista yhdessä 
koetuista hetkistä. Kokous, joka ve-
dettiin mielestämme hyvin, oli todella 

≈ Gunila Walfridsson, BPW Tuk-
holma ja Lena Hokfelt, BPW 
Tukholma.
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¬ Arja Puukko valo-
kuvaa Rauta Poikaa. 
Kuvaajana Kirsi-
Marja Myöhänen 
19.4.2008.

BPW KUOPIO kiittää 
lämpimästi RUSUVI-
LINAa lämminhenkisestä 
ja monipuolisesta kokousan-
nista Tukholman kuninkaanlin-
nan kupeessa. Tilasitte kauniin 
sään ja rakensitte hienoja sat-
tumia iloksemme. 

mielenkiintoinen meille täällä lahden tällä puolella olevil-
le jäsenille. Ohjelman tahti saattoi tuntua tiiviiltä, mutta 
tämä oli yksi esimerkki halustamme välittää teille paljon 
ja hyvää. Toivottavasti monet teistä lähtivät kotimatkalle 
hyvillä mielin ja kenties vieden mukanaan tunteen, että 
teillä on liike- ja virkanaissisaria tälläkin puolen lahtea, 
joihin voitte pitää yhtyettä ja saada apua ja tukea jos 
tarvitsette. Kiitos käynnistänne!

Monta lämmintä muistoa rikkaampana
Pirjo Andersson / Rusuvilina, johtokunnan sihteeri

∆∆ Vas. Päivi Heikki-
nen, Liisa Flinck-Va-
sama, Anita Rund-
gre ja Raija Pulkki-
nen.

∆ Arja Hukkanen ja 
Päivi Heikkinen.

Ajatukseni Tukholmassa oli tämä:
 

Kun kurottauduimme lahden yli Tukholmaan,
 toivoimme mukavaa matkaa.

 Perillä kokemamme lämpö, sydämellisyys 
ja huolenpito ylitti verrattomasti 

kaikki odotuksemme.
 

jag sträckte mig 
långt fram 

för att nå stjärnan 
som föll

 
det var ett underbart 

ögonblick 
natten var mörk 

och jag hade väntat 
redan länge

 
i min hand 

var stjärnan ännu vackrare 
än jag någonsin 
vågat tänka mig

 
Anne-Marie Heselius, kokoelmassa Nära dig

terveisin 
Pirjo Parkkinen, Espoo
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Tukholman läänin maaherra Per Unckel toivotti suo-
malaiset liike- ja virkanaiset tervetulleiksi Tukholmaan 
ja Vanhaan kaupunkiin. On erittäin sopivaa, että ke-
vätkokous sai nämä puitteet, ovathan suomalaiset ol-
leet mukana rakentamassa Vanhaa kaupunkia ja heitä 
on aina myös asunut täällä. Kevätkokous pidettiin 
Vanhassa kaupungissa Suomalaisen kirkon tiloissa 
ja maaherra on Suomalaisen kirkon naapuri! Maaher-
ran täytyy käyttää virka-asuntonaan Tessinin palatsia 
(Tessinska palatset). Sen rakensi itselleen Nicode-
mus Tessin nuorempi rakentaessaan Kuninkaanlinnaa 
1690-luvun lopussa. Hän oli saanut tehtäväkseen Kol-
men Kruunun linnan (Slottet Tre Kronor) restaurointi- ja 
uudelleenrakentamistyöt. Linna paloi kuitenkin täysin 
ja hän sai uutta työtä uuden linnan rakentamisessa. 

Tukholman läänin maaherra Per Unckelin 
tervehdys kokousväelle

Ikävä kyllä Tessin kuoli ennen kuin uusi linna valmistui. 
 
Maaherra kertoi myös hieman omasta työstään ja 
erityisesti hänelle läheisestä Itämerenyhteistyöstä, 
joka tuli hänelle tutuksi jo hänen työskennellessään 
Kööpenhaminassa ja Tukholman merkityksestä Ruot-
sin taloudellisena moottorina. Globalisaatio, maa-
palloistuminen, on ollut siunaukseksi taloudelliselle 
kehitykselle koko maailmassa, ei vähiten köyhissä ja 
alikehittyneissä maissa. Ongelmiakin tietysti syntyy 
tämän kehityksen myötä, mutta ne pitää politiikkojen 
hoitaa. Maapalloistuminen jatkuu ja siinä pitää pysyä 
mukana. Tukholma on suuri (noin 2 miljoonaa ihmis-
tä asuu Suur-Tukholmassa), mutta ei tarpeeksi suuri 
kansainvälisessä talouskilvassa.  Näin ollen suunni-
tellaan Tukholman ja Mälarinlaakson sitomista tiiviim-
mäksi talouden ja muun toiminnan yhteistyöalueeksi.  
 
– Maaherra kertoi myös aika paljon Merkkivuosi 1809-
työstä. Katsellessamme historiallisella peruutuspeilillä 
voimme tehdä sen johtopäätöksen, että Suomen eroa-
minen Ruotsista on merkinnyt positiivisempaa kehi-
tystä molemmille maille verrattuna tilanteeseen, jossa 
yhä olisimme yksi ja sama maa. Vaikka olemme poh-
joisia ja pieniä maita meillä on useita voimatekijöitä, 
joiden ansiosta sijoitumme kärkilinjalle kansainvälisis-
sä yhteyksissä, esimerkiksi informaatio- ja kommuni-
kaatiotekniikan alalla. Minulle on annettu tehtäväksi 
johtaa ryhmää, joka valmistelee merkkivuoden viet-
toa. Tämä tehtävä on haastava ja innostava. Projekti 
kasvaa koko ajan, kun havaitaan kuinka monella alu-
eella maamme ovat nivoutuneet yhteistyöhön, ei vain 
talouden ja tekniikan, vaan myös kulttuurin alueella. 
Olemme havainneet esimerkiksi, että teatterimaail-
massa monella on suomalaiset juuret. He haluavat ol-
la myös mukana tässä merkkivuositapahtumassa. 
 
– Olemme saaneet kuulla sekä Nokian että Ericsso-
nin johtohenkilöitten taholta, että molemmat yritykset 
ovat kiinnostuneita yhteistyöstä kyetäkseen luomaan 
uusia mahdollisuuksia, jotta kärkipaikat pystyttäisiin 
säilyttämään. Toivon myös, että voisimme tavalla tai 
toisella löytää yhteisiä projektimahdollisuuksia Rusu-
vilinan kanssa!
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Ylilääkäri, professori Sirkka-Liisa Kivelä  valittiin Vuo-
den naiseksi 2008. Valinta julkistettiin Suomen liike- ja 
virkanaisten liiton kevätkokouspäivillä Tukholmassa 
19. huhtikuuta.

Vuonna 2008 on vuorossa tiedenaisen valinta Vuo-
den naiseksi. Suomen liike- ja virkanaisten liitto on 
valinnut Vuoden naisen vuodesta 1955 lähtien, vuo-
rovuosina tieteen alalla, virkauralla, liike-elämässä tai 
yhteiskunnallisessa työssä erityisen merkittävällä ta-
valla ansioituneen naisen.

Sirkka-Liisa Kivelä toimii Turun yliopistossa yleis-
lääketieteen professorina ja lisäksi ylilääkärinä Turun 
yliopistollisen keskussairaalan yleislääketieteen yksi-
kössä. Sirkka-Liisa Kivelä on julkaissut yli 400 tieteel-
listä alkuperäisjulkaisua. Hän on julkaissut lukuisia 
yleistajuisia ja oppikirja-artikkeleita sekä oppikirjan. 
Hänen tieteellinen toimintansa on ollut ja on vilkas-
ta, ulottuen tutkimustyön tekemisestä, tieteellisten 
julkaisujenlaatimisesta, väitöskirjojen ohjauksesta ja 
vastaväittelijänä toimimisesta asiantuntijarooleihin mo-
nissa sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yhteyksissä. 
Sirkka-Liisa Kivelä on saanut tunnustusta tieteellisestä 
toiminnastaan erilaisin apurahoin sekä kunnia- ja tun-
nustuspalkinnoin. Sirkka-Liisa Kivelän tieteellisen työn 
aihepiirit ovat kattaneet varsin monipuolisesti vanhus-
tenhoidon ja hyvinvoinnin alueen eri näkökulmista.

Paitsi puhtaasti tieteentekijänä, Sirkka-Liisa Kive-
lä on tullut tunnetuksi erityisesti toimimisestaan asi-

antuntijana vanhustenhoidosta käydyssä julkisessa 
keskustelussa. Hän on toiminut jo pitkään Suomessa 
vanhusten laadukkaan hoidon puolestapuhujana ja 
vanhustenhoidon epäkohtien rohkeana esille tuoja-
na. Hänellä on kyky esittää asiansa ymmärrettävästi 
ja tilanteeseen sopivasti riippumatta siitä, koostuuko 
yleisö tieteellisestä yhteisöstä, poliitikoista ja päättä-
jistä, tai kansan syvistä riveistä. Viimeisimpänä suure-
na työrupeamana Sirkka-Liisa Kivelä on valmistellut 
Sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen vanhusten 
hoidon kehittämisestä Suomessa. Selvityksessä Sirk-
ka-Liisa Kivelä tuo esille rohkeasti vanhusten hoidon 
tilan ja toimeksiantonsa mukaisesti hän on kirjannut 
selvitykseen ehdotukset toimenpiteistä, joiden avulla 
vanhusten hoitotyötä ja lääketieteellistä hoitoa voidaan 
kehittää vastaamaan uusinta tutkimustietoa.  Nämä 
toimenpiteet liittyvät niin terveydenhuoltohenkilökun-
nan koulutukseen, lääkehoitojen sekä lääkkeettömien 
hoitojen mahdollisimman hyvään toteutukseen kuin 
lääkehaittojen ehkäisyyn. 

Suomen liike- ja virkanaisten liitto, BPW Finland 
katsoo, että Sirkka-Liisa Kivelä on osaltaan viemässä 
eteenpäin tärkeätä asiaa tavalla, joka saa kiitosta niin 
päättäjiltä kuin asiantuntijoiltakin, puhumattakaan kan-
salaisista, joita useimpia nämä kysymykset koskettavat 
kovasti läheltä.

Vuoden nainen 2008 
Ylilääkäri, professori Sirkka-Liisa Kivelä
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ARVOISAT LIIKE- ja VIRKANAISET

Sydämellisesti kiitän Suomen liike- ja virkanaisten liittoa tästä kunnianosoituksestanne 
työlleni.

Olen erittäin iloinen, ja arvostan Vuoden nainen – kunnianosoitusta suuresti. Tätä 
arvostustani osoittaa mm. se, että tunnen tämän liitollenne rekisteröidyn tavaramerkin. 
Olen sanomalehdistä vuosittain seurannut sitä, kenelle tämän kunnianosoituksenne 
olette osoittaneet. 

Teidän kokoontuessanne Tukholmassa olen isäni 95-vuotispäiväjuhlia viettämässä 
Temmeksellä, Oulun lähistöllä. Se, että isäni on saavuttanut niin korkean iän, on esi-
merkki väestömme ikärakenteen muutoksesta, iäkkäiden määrän lisääntymisestä ja 
mittavasta tarpeesta vanhojen ihmisten kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistämiseen. Olen 
iloinen siitä, että Suomen liike- ja virkanaisten liitto tällä Vuoden nainen – valinnallaan 
osaltaan puhuu ja tiedottaa meitä edeltäneiden sukupolvien arvostamisen puolesta. 
Iäkkäiden hyvinvoinnin puolustamisessa me naiset olemme selvästi aktiivisempia kuin 
miehet – vaikka näin ei saisi olla. Yhä useamman suomalaisen miehenkin tulisi herätä 
huomaamaan tarve kehittää vanhustyötä. 

Vanhenemiseen ja vanhustenhoitoon liittyvä eli gerontologinen tutkimustoiminta on 
kansainvälisesti tarkastellen ollut erittäin vilkasta viimeisten 30 vuoden ajan. Tähän 
toimintaan ovat osallistuneet myös suomalaiset tutkijat. Tietoja hyvän ja onnellisen 
vanhuuden edistämiseen ja saavuttamiseen – jopa fyysisen toimintakyvyn tai muistin 
heikennyttyä – on olemassa. Keskeisenä tulevaisuuden haasteena pidän sitä, että nämä 
tiedot siirtyvät käytännön toiminnaksi täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden 
avulla. Tietojen muuttuminen käytännön toiminnaksi tarvitsee myös avointa mieltä ja 
luovuutta. Vanhaan, totuttuun ja perinteiseen käytäntöön jämähtäminen ei edistä van-
husten parhaaksi toteutuvaa toimintakyvyn ylläpitämistä ja sairauksien aiheuttamasta 
toiminnanvajeesta kuntoutumista. Tässä on monilla suomalaisilla päättäjillä ja työnte-
kijöilläkin opittavaa. Toivon Vuoden nainen – valintanne vähentävän valitettavan yleistä 
vanhusten mitätöintiä maassamme. Te Liike- ja virkanaisten liiton ”järjestöaktivistit” 
olette valinnallanne osoittaneet arvostavanne vanhoja ihmisiä. 

Samalla kun sanon lämpimät kiitokseni ja tervehdykseni teille kaikille kerron, että olen 
käytettävissä Liittonne tilaisuuksiin puhujaksi ilman taloudellista korvausta. Näin haluan 
liittyä siihen arvokkaaseen työhön, jota teette. 

Ystävällisin terveisin ja kiitoksin
Turussa, huhtikuun 9. päivänä 2008 

Sirkka-Liisa Kivelä
yleislääketieteen professori ja ylilääkäri
Turun yliopisto
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BPW NETWORK LIMASSOL

Ruotsinsuomalaisten 
Vuoden nainen

Maurtitzberg Golf & Sea Resort’n omistaja ja toimitusjohtaja Liisa Lipsanen on valittu vuoden liike- ja 
virkanaiseksi Ruotsissa. Hänen liikeajatteluaan leimaavat pitkäjänteisyys ja kaukonäköisyys. Kunniamai-
ninnan antoi BPW International - liittoon (Internationa Federation of Business and Professional Women) 
kuuluva Tukholman yhdistys.
  
Esimerkillisenä naisyrittäjänä toimiva Liisa Lipsanen hankki 1500-luvulta peräisin olevan Mauritzbergin 
18 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä menestyksellisesti toimivan virkistys- ja konferenssikeskuksen. 
Liisa Lipsanen on entisöinyt ja rakentanut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan linnan ympäristöineen ark-
kitehtonisesti harmoniseksi, eläväksi kokonaisuudeksi. Sekä rakennusprojekteissa että päivittäisessä 
liiketoiminnassa ekologinen ajattelu ja korkea laatu ovat olleet tärkeitä teemoja.

Suomen Bysantti-komitean Kyproksen matkalla ta-
pasin Limassolissa Kyproksen BPW:n perustajan Va-
lentine Thomaidesin ja hänen tyttärensä Maria Nikin, 
joka on toiminut Young BPW:n Euroopan koordinaat-
torina järjestäen Kyproksen kokouksen. He johtavat 
molemmat huomattavia perheyrityksiä Limassolissa. 
Äiti Valentine Thomaides on Thomaides Group:n toi-
mitusjohtaja  ja tytär Maria Niki, Thomaides Proper-
ties :n johtaja sekä Harpers Trade and Tours LTD:n 
toimitusjohtaja.

Löytyi yhteisiä kansainvälisiä BPW -tuttavuuk- 
sia!  Huomasimme olleemme Venetsian  BPW kon-
gressissa toisistamme tietämättä.

Liisa Kiianlinna  
Kuopion Liike- ja Virkanaiset ry  

 
P.S. Kyproksen BPW:n puheenjohtajan Elena Tanoun 
kanssa olin myös yhteydessä. Hänen viestinsä odotti 
minua jo saapuessani. Kävin Nikosiassa mm. Suo-
men Suurlähetystössä sekä oikeuspalatsiin tutustu-
massa eri kerroilla, mutta molempien tiukan ohjelman 
vuoksi emme tavanneet henkilökohtaisesti.
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Kiinnostavaa toimintaa on tiedossa: 
- Espoon Ellan valinta 
- Jäsenemme kauneushoitolaan tutus-
tuminen 
- Picnic - kesäretki
- Kunnallisvaalipaneeli - espoolaisia 
naisehdokkaita tenttaamaan! 
-  Liiton syyskokous Joensuussa 
- Yritysvierailu 
- Pikkujoulu/teatteri 
 
– Toivomme aktiivista osallistumista 
- muistathan, että ystävät ovat myös 
tervetulleita mukaan - tutustumaan 
yhdistyksemme toimintaan.

 
BPW Espoon hallitus toivottaa kaunista 
ja aurinkoista kesää! 

Kuvat ja teksti : Anneli Rasi

BPW Espoon  
uusi hallitus 2008
Vas. Irma Reponen (liiton 
vpj.), Pirjo Parkkinen, Mar-
jatta Parkkinen (jäsenasiat), 
Päivi Attila (tiedotus), Saga 
Kivipelto (vpj.), Sirkka-Liisa 
Haukanhovi, Leena Pekko-
la (rahastonhoitaja), Ketlin 
Tackman (sihteeri), Kirsi 
Mäkinen (pj.), Irma Manelius 
(poissa)
 
– Yhdistyksemme vuosiko-
kouksessa Tapiolan Lämmön 
tiloissa puhetta johti Ulla Uu-
sivirta. Kunniapuheenjohta-
jamme (myös liiton kunniapu-
heenjohtaja) Helena Kekäläi-
nen ei valitettavasti päässyt 
paikalle, mutta hän lähetti lämpimät terveiset sekä kaikille kokoukseen osallistuneille että muille jäsenillemme.
 
BPW Espoon vuoden 2008 teema on: ”Espoo 550 vuotta - aktiivista osallistumista juhlavuoden tapahtumiin”. 
Espoon kaupungin motto on ”ikäisekseen nuori” ja sopii hyvin myös meihin liike- ja virkanaisiin. Hallitukselta tulee 
myös vinkkejä kiinnostavista tapahtumista. www.espoo.fi

Espoon WeeGee - talossa ”taide viettelee” näyttely
Aloitimme juhlavuoden vierailemalla modernintaiteen muse-
ossa EMMA’ssa - oppaan johdolla perehdyimme ”veden ja 
valon” tulkkiin - ranskalaisen Claude Monet´n (1840–1926) 
näyttelyyn. Näyttely on ensimmäistä kertaa Suomessa ja 12 
taideteosta on saatu lainaksi eri museoista. Tunnettujen suo-
malaisten taiteilijoiden impressionistisiä taideteoksia (80) oli 
myös nähtävänä. Esillä oli myös Maaria Wirkkalan uusin teos 
”Näennäinen/ Illusoire/ As If. 

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U
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Iitin liike- ja virkanaiset tempaisivat järjestämällä jäsenistölleen ystävien kera Roopetexin muotinäy-
töksen 6.5.2008.  Roopetexin Liisa Lehtosen suunnittelemia ja valmistamia Chanelin ja Armanin silkki-
kankaista valmistettuja vaatteita, esittelivät hänen oman mannekiininsa 
lisäksi yhdeksän omaa jäsentämme. Tunnelma oli välitön ja antoisa. 
Tilaisuudessa arvottiin jäseniemme keväällä kutomia tuotteita matto, 
poppanat ja pitsiliina. Tilaisuudessa kuultiin myös liiton Tukholman 
kevätkokouksen terveiset Helena Löfgren-Mikkolan kertomana.

Anita Laitinen
Iitin liike- ja virkanaiset

Tampereen liike- ja virkanaiset kävivät tutustumassa Tampere-talon kongressi- ja kokoustiloihin. Samalla saatiin 
tietoa Tampere-talon monipuolisesta ohjelma- ja tapahtumatarjonnasta.

Muotinäytös Iitissä
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Juhlistimme merkkipäiväämme Hotelli Scandicin viih-
tyisissä tiloissa lauantaina 9.2.2008. Yhteisen lounaan 
ja tervehdysten vastaanoton jälkeen juhlaväki siir-
tyi ravintolasta hotellin kabinettiin juhlakokoukseen. 
Aluksi kuuntelimme kansainvälisen liiton hymnin.  
Tilaisuuden avasi lehtori Annukka Airaksinen ansiok-
kaalla katsauksella liike- ja virkanaisten toimintaan 
järjestön eri tasoilla. Hän valotti Kuopion liike- ja virka-
naisten, valtakunnallisen liiton ja kansainvälisen liiton 
toimintaa ja tavoitteita.

Kuopion musiikkilukion opiskelijat esittivät viihdyttä-
vän kaunista musiikkia, joka sai hymyn kirkastamaan 
kuulijoiden kasvot. Erityisesti solistin sointuva ääni ja 
raikas esitystapa olivat poikkeuksellisen mieliin pai-
nuvia.

Juhlapuheessaan mainostoimistoyrittäjä Anna  
Leena Andersen käsitteli naisjohtajuuden uusia ulottu-
vuuksia, erityisesti verkostoitumisen ja naisrohkeuden 
näkökulmasta.

Juhlan päätteeksi kävimme läpi perinteisen Kyntti-
läseremonian sytyttämällä kynttilöitä kaikille maailman 
liike- ja virkanaisille. Kynttilöiden palaessa nautimme 
kahvia juhlavan täytekakun kanssa.

 Tiedotusvälineiden poikkeuksellisen positiivinen 
ja näyttävä uu-
tisointi liike- ja 
virkanaisten toi-
minnasta kohotti 
juhlatunnelmaa, 
ja yhdistyksem-
me uudet jäsenet 
antoivat uutta us-
koa valoisampaan 
tulevaisuuteen. 
Pienimuotoisen, 
mutta lämmin-
henkisen tilaisuu-
den jälkeen alkoi 
yhdistyksen vuo-
sikokous. 

Kirsi-Marja 
Myöhänen

BPW Kuopio 60-vuotias 11.2.2008

¬ Vasemmalta oi-
kealle: Arja Puuk-
ko, Titta Jokinen, 
Leena Holländer, 
Kirsi-Marja Myö-
hänen 

Ω Anna Leena Andersen
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Syyskokous Joensuussa  
11. – 12.10.2008

Kansainvälinen itärajan helmi Joensuu kutsuu kaik-
ki Suomen liike- ja virkanaiset Pielisjoen rantaan 
hämmästymään lokakuisen illan ja yön ihmeistä. 
Joensuun liike- ja virkanaiset juhlistavat 60-vuotis-
ta toimintaansa antamalla pirteän lähtölaukauksen 
kansainväliseen teemaan, joka huipentuu vuonna 
2011, kun kansainvälinen kattojärjestö kokoustaa 
Helsingissä. 

Tule lokakuussa Joensuuhun tuomaan tuulahdus 
kesäisiltä matkoiltasi tai talvisilta tuokioiltasi. Pu-
keudu teemaan hullutellen tai vakavoituen. Yh-
dessä olemme vahvoja ja yhdessä teemme jälleen 
onnistuneen kokouksen. Meitä kaikkia tarvitaan 
kansainväliseen teemaan. 

Tervetuloa Joen kaupunkiin!

Ω Kuvassa vas. Arja Hukkanen ja Raija Hirvonen.
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Vaalitoimikunta
Liiton kevätkokouksessa valittiin uusi vaalitoimikun-
ta.  Varsinaisiksi jäseniksi ja varalle valittiin seuraavat 
henkilöt:
Alue A Sirkka-Liisa Haukanhovi 
 Espoo, varalle Hilkka Kallio
 Helsinki
Alue B Anita Laitinen Iitti, 
 varalle Annikki Ruokonen Iitti
Alue C Sinikka Vainikka Mikkeli, 
 varalle Ulla Piipponen Mikkeli
Alue D Sirkka Saarinen Jyväskylä, 
 varalle Anna-Maija Kinnunen  
 Jyväskylä
Alue E Marita Hagelstam Turku, 
 varalle Marja-Terttu Ojala   
 Pori 

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ni-
mettiin Marita Hagelstam, Turku.

Palkittuja yhdistyksiä 
ja henkilöitä

Jäsenhankintakilpailu
Kevätkokouksessa huomioitiin ja palkittiin vuonna 2007 
parhaiten jäsenhankinnassa menestyneet yhdistykset.  
Kilpailusarjoja oli kolme.

1. Eniten uusia jäseniä olivat hankkineet Joensuun 
ja Lappeenrannan yhdistykset, kaikkiaan 7 uutta 
jäsentä.

2. Prosentuaalisesti eniten jäseniä oli hankkinut Lap-
peenrannan yhdistys.

3. Nuoria jäseniä oli hankkinut eniten Joensuun 
yhdistys.

Palkinnoiksi yhdistykset saivat sarjassa 1. osallis-
tumismaksun yhdelle jäsenelle liiton syyskokoukseen 
2008 Joensuuhun ja sarjassa 3. osallistumismaksun 
kahdelle jäsenelle liiton syyskokoukseen 2008 Joen-
suuhun.  Toisen sarjan palkinnoksi annettiin liiton vie-
raskirja.

Hyvä toimihenkilö
Hyvä toimihenkilö nimettiin ja palkittiin 16. kerran.  Tällä 
kertaa palkittiin Hilkka Kallio, Helsingistä. Palkinnoksi 
Hilkka sai liiton hopeisen jäsenriipuksen.

26 th BPW International Congress, 
Mexico City, Mexico 
24. – 28.10.2008

Kongressin teema on
 
“Power to Make a Difference”

Lisätietoa löydätte kansainvälinen liiton sivuilta.
http://www.bpw-international.org/

VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA   –   ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

■ TAPAHTUMIA

Vuosi 2008
11. – 12.10.     BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Joensuu
24. – 28.10. 26 th BPW International 
 Congress, Mexico

Vuosi 2011
16. – 21.6. 27 th BPW International 
 Congress, Helsinki, Suomi


