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PÄÄKIRJOITUS

AKTIIVISTA SYKSYÄ

Kesän alussa minulla oli mahdollisuus osallistua Chilen lähetystön lounaalle, jossa tutustuin Suomessa asuviin 
chileläisiin ja hyvään chileläiseen ruokaan.  Tilaisuudessa olivat läsnä Chilen presidentti Michelle Bachelet ja 
presidenttimme Tarja Halonen.  Päivä oli sateisen harmaa mutta tilaisuus itse oli lämminhenkinen.  Puheensorina 
ja taustalla soiva musiikki täyttivät salin.

Vastakohtien kesä on kääntynyt syksyyn.  Olemme saaneet auringonpaistetta, lämpöä on toisinaan ollut 
vähän liikaakin. Välillä olemme kaivanneet vilvoittavaa kesäsadetta mutta olemmekin saaneet vettä kaatamalla. 
On ollut tyyntä ja tuulta. Muualla maailmassa vaihtelut ovat olleet todella rajuja, tulvia, myrskyjä, helleaaltoja jne.  
Kaikkialla puhutaan ”ilmastonmuutoksesta”. 

Mitä yksi ihminen voi tehdä estääkseen muutoksen?  On monia pieniä asioita, joilla voimme kantaa kortemme 
kekoon mm. roskienlajittelu.  Me liike- ja virkanaiset ympäri maailman muodostamme vahvan verkoston.  Me 
voisimme ajatella asioita myös tulevaisuuden kannalta, pyrkiä vaikuttamaan asioihin, jokainen omalta kohdal-
tamme.  

Olemme aloittamassa taas tahoillamme aktiivista syksyä.  Nuoret jäsenemme tapaavat syyskuussa Helsin-
gissä. Heille on luvassa yritysvierailu. He pohtivat nuorten toiminnan aktivoimista sekä keinoja jäsenmäärän 
lisäämiseksi. 

Syyskuun lopussa pidetään Puheenjohtajapäivä Sanomalassa, Vantaalla.  Päivän aikana tarkastellaan ai-
kaisemmin tehdyn strategiatyön pohjalta liiton nykytilaa ja minkälaisia haasteita meillä on liiton ja yhdistysten 
toiminnan kehittämiseksi.

Lokakuussa toivottavasti tapaamme syyskokouspäivillä Kot-
kassa.  Kotkalaiset ovat varanneet meille kokoustilat Kotkan 
Höyrypanimolta.  Kotkan liike- ja virkanaiset juhlivat samalla 
60-vuotista taivaltaan.

Euroopan liike- ja virkanaisten tapaaminen järjestetään loka-
kuussa Valenciassa, Espanjassa.  

Kansainvälinen liitto BPW International on asettanut tavoit-
teekseen kasvattaa vuosittain jäsenmääräänsä 100 %:lla vuoden 
2005 lopun jäsentilanteesta ja kolminkertaistaa jäsenmäärä mai-
nitusta lähtötilanteesta vuoden 2008 loppuun mennessä.  Viime 
vuonna BPW Australia hankki eniten uusia jäseniä, yhteensä 193. 
Yritetään päästä samaan tulokseen. Siinä on meille haastetta.

Liisa Flinck-Vasama 



Hyvät lukijat,
Kotkan kaupunki toivottaa Suomen liike- ja virkanaisten liiton valtakunnallisen syyskokouksen osanot-
tajat lämpimästi tervetulleeksi! Esitän samalla onnentoivotukset 60-vuotiaalle Kotkan yhdistykselle.

Kotka on monien satamien kaupunki. Satamia edelsivät linnoitukset ja reilut 100 vuotta sitten ra-
kennetut useat sahat. Kauppatavara kuljetettiin maailmalle helpoiten laivoilla. Työtä satamassa riitti 
niin miehille kuin naisille. Samalla virtasivat vaikutteet kaikilta maailman meriltä ja kansainvälisyys 
kukoisti.

Viime vuodet Kotkassa ovat olleet suuria uudistamisen vuosia ja se näkyy kaupunkikuvassa: ydin-
keskustaan on valmistunut liikekeskus ja pysäköintitilat torin alle. Mittavin työmaa löytyy Kantasata-
masta, jossa vanhat satamakuurit ovat väistyneet uuden museokeskuksen tieltä. Suomen merimuseo 
ja Kymenlaakson maakuntamuseo avaavat näyttelynsä kesällä 2008. Tänä kesänä Kantasatama oli 
maailman merihenkisten ihmisten kohtauspaikka: suuret purjelaivat vierailivat The Tall Ships’ Races 
–tapahtuman myötä Kotkassa ja kokosivat yli 300.000 ihailijaa. 

Syksyllä viriää taas kaupungin runsas kulttuuritarjonta kaupunginteatterin ja maakuntaorkesteri 
Kymisinfoniettan johdolla. Kotkaan kannattaa tulla kaikkina vuodenaikoina.

Tämän päivän Kotka on monipuolinen satama- ja kulttuurikaupunki. Toivotan kokouspäivien osan-
ottajille hyvää tuulta Kotkassa! 

Henry Lindelöf
kaupunginjohtaja

Henry Lindelöf
kaupunginjohtaja
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Syyskokouspäivät:  
Kotkan Höyrypanimo ja  Ravintola Keisarinsatama
Metsontie 41, 48220 KOTKA. www.keisarinsatama.com 

Majoittuminen:  
Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100 KOTKA

LAUANTAI

09:30 – 17:00 Info, myyntipisteet ja tuote-esittelyt Höyrypanimolla
10:15  Kuljetus hotellilta kokouspaikalle

09:30 – 11:00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
10:15 – 10:45 Valtakirjojen tarkastus
11:00 – 13:00 Syyskokous
13:00 – 14:00 Lounas
14:00 -  14:30 Tietoisku: Kotkan Satama, markkinointipäällikkö Nanna Sirola  
14:30 – 16:00 Syyskokous jatkuu
16:00 – 16:30 Iltapäiväkahvit
17:00 – 18:30 Tauko
16:30 -  17:00 - bussikuljetus hotelliin
18:30  - bussikuljetus hotellilta Höyrypanimolle 
  - myös kokouspaikalla mahdollisuus vaatteiden vaihtamiseen. 
19:00 – 21:30 Iltajuhla Höyrypanimolla 
  - Kotkan kaupungin edustajan Ritva Kallioniemen tervehdys
  - Kotkan liike- ja virkanaiset ry:n 60-vuotisonnittelujen vastaanotto
22:00 --  Illanvietto jatkuu ravintola Kairossa 
  - bussikuljetus hotellille ja Kairoon

SUNNUNTAI

07:30 – 10:30 Aamiainen hotellivieraille
09:00 – 10:30 Kynttiläseremonia ja tutustuminen Kotkan ortodoksiseen kirkkoon 
10:30 – 11:30 Kävelykierros Sapokan puistossa (säävaraus)
11:30 – 12:30 Tutustuminen Kotkan Maretariumiin
12:30 -  Lounas Maretariumissa ja hallituksen kyselytunti

Kotkan liike- ja virkanaiset ry viettää syyskokouspäivien yhteydessä 60-vuotisjuhlaansa.
Tervehdykset ja onnittelut otetaan vastaan iltajuhlan yhteydessä.
Mahdolliset muistamiset voi osoittaa Kotkan liike- ja virkanaiset ry:n tilille 
Nordea 159830-6103998.

KUTSU SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITON 
SYYSKOKOUKSEEN KOTKAAN  

13. – 14.10.2007



Osallistujan nimi __________________________________________________________________

Ammatti/tehtävänimike ____________________________________________________________

Nuori jäsen (alle 35v.)     (   ) kyllä

Yhdistys _________________________________________________________________________

Katuosoite _______________________________________________________________________

Postinumero ___________________ paikkakunta  _____________________________________

Puhelin matkapuhelin _______________________________ työ/koti_______________________

Sähköposti _____________________________ faksi ____________________________________

Syyskokouspäivien paikka on Kotkan Höyrypanimo ja ravintola Keisarinsatama
Metsontie 41, Kotka, www.keisarinsatama.com, puh. (05) 219 0333

Lauantai 13.10.2007
Osallistumismaksu ___ 30 e, 30.9.2007 mennessä
Osallistumismaksu ___  35 e, 1.10.2007 jälkeen
Kokoustarjoilu ___  25 e, sisältää aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin
Iltajuhla ___  35 e, sisältää illallisen ja kuljetukset

Sunnuntai 14.10.2007
 Lounas ___  15 e

Majoitus  Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100  Kotka
  puh: 020 1234 666
  Huoneet varataan ja maksetaan itse. Varaustunnus: liike- ja virkanaiset

£ 45 e / hlö yö + aamiainen, kahden hengen huone
£ 88 e / hlö yö + aamiainen, yhden hengen huone

Tarvitsen kuljetuksen hotellilta kokouspaikalle lauantaina ____ lähtö klo 10:15 hotellilta
 
Erityisruokavalio tai muu erityistoive,  ________________________________________________
 
Ilmoittautumiset syyskokouspäiville: 
anne.savolainen@keisarinsatama.com tai postitse:
Anne Savonen, ravintola Keisarinsatama, Metsontie 41, 48220  KOTKA
Puh: (05) 219 0333, fax: (05) 219 0332 

MAKSU :  Kotka liike- ja virkanaiset ry:n tilille Nordea  159830-6103998, viitenumero 110

Liiton syyskokoukseen 13. – 14.10.2007
ILMOITTAUTUMINEN 

BPW Finland

LIVYK 3 • 20076
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Kotkan Höyrypanimo toivottaa teidät tervetulleiksi 
nauttimaan syyskokouspäivästä ainutlaatuisessa 
ympäristössä luonnonkauniilla niemellä; paikalla 
jossa Kymijoki ja meri kohtaavat. Merellinen ym-
päristö viehättää silmää ja mieltä, ruumiin ravintoa 
tarjoaa ravintola Keisarinsatama ja sen emäntä Anne 
Savonen, joka on laatinut meille herkullisen menun 
aamukahvista illalliseen.

Kokouksen väliajoilla on tarjolla paikallisten yrit-
täjien tuotteita ja tietysti arpajaiset loistavine pal-
kintoineen.

Kokous päättyy iltapäiväkahvien merkeissä jonka 
jälkeen on bussikuljetus hotellille. Ennen iltajuhlaa 
on hetki aikaa levähtää tai käydä kenties kaupun-
gilla.

Bussi tuo iltajuhlaan osallistujat takaisin Höyry-
panimolle jossa kuuntelemme Kotkan kaupungin 
tervehdyksen, 60 vuotta täyttävä yhdistyksemme 
esittäytyy lyhyesti, ottaa vastaan onnittelut ja sitten 
onkin illallisen aika!

Iltajuhlan jälkeen bussi vie halukkaat hotelliin ja lo-
put jatkoille maankuuluun merimieskapakka Kairoon 
jossa soitto ja laulu kaikuu aamuneljään.

Sunnuntaina syömme aamupalan hotelli Seu-
rahuoneella ja kuten sunnuntaihin kuuluu, käve-
lemme kirkkoon - tutustumme Kotkan vanhimpaan 
rakennukseen; Ortodoksiseen kirkkoon kirkkoherra 
Lisitsinin opastuksella. Kirkossa vietämme myös 
kynttiläseremonian. Seremonian jälkeen kävelemme 
tutustumaan sään salliessa Sapokan puistoon josta 
jatkamme Maretariumiin, Suomen ensimmäiseen 

kansainväliset mitat täyttävään akvaariotaloon jos-
sa teemme kierroksen oppaan johdolla, nautimme 
lounaan ja pidämme hallituksen kyselytunnin.

Lounaan ja kyselytunnin jälkeen onkin sitten ko-
tiinlähdön aika.

 Näkemisiin Kotkassa, tavataanhan joukolla!
 

Kotkan liike- ja virkanaiset ry
Marja Mäkelä Anja Klaus
puheenjohtaja tiedottaja

TERVETULOA, LIIKE- JA VIRKANAISET, 
MERIKAUPUNKI KOTKAAN!

Ajo-ohje Kotkan 
höyrypanimolle
Kouvolan tai Helsingin suunnasta tulta-
essa noustaan Kotkan kylttien mukaan 
ramppi ylös ja käännytään KOTKAAN.

Siirry oikean puoleiselle kaistalle ja 
seuraa sairaalan kylttejä, kunnes tulet 
risteykseen, jossa oikealla viitta MET-
SOLA sekä KOTKAN HÖYRYPANIMO. 
Käänny oikealle Metsolaan ja seuraa 
Höyrypanimon kylttejä.

Matka Kotkantien (josta käännyit Met-
solaan) risteyksestä perille on n. 800 m.
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Lahtelainen markkinointisihteeri Arja Käyhty on valittu 
vuoden päijäthämäläiseksi naiseksi. Valinnan on tehnyt 
Lahden liike- ja virkanaiset, joka valitsi vuoden naisen 
nyt neljättä kertaa. Aiemmin vuoden päijäthämäläinen 
nainen -kunniakirja on myönnetty asessori Sirkka Lan-
kiselle, myynti- ja markkinointipäällikkö Sinikka Kars-
tilalle sekä yrittäjä Mirjami Pohjolaiselle.

”Suomen liike- ja virkanaiset valitsee vuosittain val-
takunnallisesti vuoden naisen, mutta meidän mieles-
tämme on paljon naisia, jotka tekevät erittäin arvokasta 
työtä myös alueellisesti. Eikä näille naisille aina osoiteta 

Arja Käyhdystä vuoden 
päijäthämäläinen nainen

julkista kiitosta”, Lahden liike- ja virkanaisten puheen-
johtaja Pirjo Varumo kertoo.

”Käyhdyn Arja on tehnyt niin pitkään töitä erityises-
ti Viipurin katulapsityön eteen ja ylittänyt raja-aitoja 
ihan konkreettisestikin, ja siksi halusimme palkita tänä 
vuonna hänet.”

”On hienoa, että naisten usein näkymättömäksi 
jäävää työtäkin arvostetaan. Äijäkulttuuri on sellainen 
pysähtynyt kulttuuri ja naiset ovat aina ne, jotka vievät 
kehitystä eteenpäin. He hoitavat monta asiaa yhtä 
aikaa eikä työ tulee koskaan valmiiksi. Silti se pitää 
yhteiskunnan pyörimässä.”

Mummokasseja Viipuriin
Vuoden päijäthämäläinen nainen ja Diakonialaitos 
Lahden markkinointisihteeri Arja Käyhty järjestää niin 
sanotun mummokassikeräyksen Viipurin vanhuksille. 
Keräykseen osallistuvat Lahden liike- ja virkanaiset 
sekä Reippaan naiset, mutta lahjoituksia voi antaa 
kuka tahansa.

Köyhyydessä elävillä viipurilaisvanhuksilla on pulaa 
erityisesti saippuasta, tiskiaineista, pyyheliinoista, la-
kanoista ja teestä. Lisäksi tarvetta on muun muassa 
alusvaatteille, yöpaidoille ja aamutakeille.

”Koska rajan yli saa kuljettaa vain tietyn määrän tava-
raa, on erittäin tärkeää, että lahjoitukset ovat käyttökel-
poisia, hyväkuntoisia ja puhtaita. Esimerkiksi rikkinäisiä 
ja likaisia vaatteita ei voi käyttää kukaan. Periaatteena 
kannattaa pitää se, että jos jotain ei haluaisi itse saada, 
sitä ei voi myöskään antaa toiselle.”

Paljon yksinäisiä naisia
Venäjällä mummot elävät Käyhdyn mukaan aika paljon 
yksin, sillä toisessa maailmansodassa kaatui paljon 
miehiä ja edelleen miehet kuolevat nuorina.

Arja Käyhty on seurannut Viipurin katulapsi -projektia 
vetäessään venäläisen yhteiskunnan toimintaa läheltä 
jo kymmenen vuoden ajan.

”Venäjä on suurvalta, jonka historiasta löytyy monia 
länsimaisen kulttuurin peruselementtejä. Se on suur-
valta, jonka asukkailla on suurvaltalaisten sielu. Siellä 
vain kärjistykset ovat niin järkyttävän suuria.”

”Elämä Viipurissa on kallistunut kaikille. Siksi siellä 
on myös sellaisia ihmisiä, jotka tekevät jopa neljää 
työtä saadakseen elämänsä sujumaan taloudellisesti 
hyvin.” 

Lähde: Uusi Lahti Kuvaaja: Katikeesia Hertsi
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Olemme tempaisseet tänä kesänä oikein kunnolla! Olimme Iitin kirkonkylän kesäkahvilassa viikon verran pitämäs-
sä kahvilavuoroa. Iitin liike- ja virkanaisten kahvilavuorolla sai herkullisia lohivoileipiä, leivoksia ym. kahvin kera tai 
kotiin vietäväksi. Asiakkailta saimme runsaasti kiitosta maistuvista tuotteistamme. Arpajaisissamme perinteiseen 
tapaan oli runsaasti hyviä voittoja. 

Kesäkahvila on vanhassa kansakoulussa, joka on EU-tuen ja 
kunnan toimesta peruskorjattu viime vuonna. Kesäkahvila si-
jaitsee idyllisessä maalaismaisemassa kauniin puukirkkomme 
kupeessa. Näköala on kauniille Kirkkojärvelle. Kesäkahvilassa 
voit tutustua taidenäyttelyihin, jotka vaihtuvat parin viikon 
välein. Talvisin ao. tiloissa toimii Värikeskus, joka järjestää 
erilaisia tapahtumia, kursseja ym. Kesäkahvila on suosittu 
kohde kesäisin.

Iitin Musiikkijuhlat viikkoa ennen juhannusta ovat saaneet 
suuren suosion. Konsertteja on kirkossa, vanhassa Pappi-
lassa ja Kausalan Ravilinnassa. Piano kannetaan joka vuosi 
Hiidenvuorelle yökonserttia varten. Tunnelma ja näköala sieltä 
ovat huikeat.

Torikahvilatoimintamme kesälauantaisin ja markkinatiistai-
sin on uudistunut! Tänä kesänä emme enää ole pystyttäneet 
kahvilatelttaa, vaan käytössämme on kahvilavaunu, joka odot-
taa torilla hyväntuulisia kahvilavaunumyyjiämme maistuvine 
tuotteineen. Asiakkaamme sekä jäsenemme ovat ottaneet 
kahvilavaunun innolla vastaan. 

Tervetuloa ensi kesänäkin Kausalan lauantaitorille kahville 
ja tutustumaan toimintaamme!

Anita Laitinen ja Sinikka Kankare

Iitin liike- ja virkanaiset
kesälläkin aktiivisia

Kuva on otettu 1.8.07 Iitin kirkonkylän kesäkahvi-
lassa Iitin yhdistyksen viikolla. Kuvassa Iitin yhdis-
tyksen puheenjohtaja Anita Laitinen palvelemassa 
ja yhdistyksen kahvilavastaava Hannele Hynni-
Pirinen kassalla. Asiakkaana keramiikkataiteilija 
Marjo Nuuttila. Kuvaus Virpi Närkki.

Annikki Ruokonen selin ja Ulla Väisänen kassalla. 
Asiakkaina Annikin perhettä. Kuva Virpi Närkki.

Torikahvilamme 
Kausalan markki-
noilla 7.8.2007. 
Kuvaaja Anita 
Laitinen.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
 Jäsenien kommentteja liittymisen syistä:
• tutustuu eri ammateissa toimiviin ihmisiin – antaa virikkeitä 
• saa uusia ystäviä – rikastuttaa elämää 
• löytää uusia liiketuttavia – pontta yritystoimintaan 
• voi vaikuttaa 
Jäsenyhdistyksistä ja jäseniksi liittymisestä saa lisätietoja liiton toimistos-
ta ja nettisivuilta office@bpw-finland.fi, http://www.bpw-finland.fi/
(09) 135 2483 ma–to kello 10.00 – 14.00

BPW Finland
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TORIPARKKI
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KESKUSTASSA

Keskuskatu 10

ERIKOISLIIKKEET

KAHVILAT JA RAVINTOLAT

KAUNEUS JA TERVEYS

KOTI JA VAPAA-AIKA

MUUT YRITYKSET

PUKEUTUMINEN

PÄIVITTÄISTAVARAT
Alko
S-Market

Fennia
Kotkan SKV Oy LKV
Lakiasiantoimisto Auleja Oy
Nordea
Ponsec Finland Oy
Potti
R-Kioski
Sampo Pankki
SOL Pesulapalvelut
Yle, Kymenlaakson Radio

Hemtex
Matka-Vekka
Sokos
Sportia Ri-Pe Sport
Ympyrä Matkatoimisto

Change of Scandinavia
Donna Clara
Dressmann
Esprit
H&M
Jack&Jones
Jim&Jill
KappAhl
Lindex
Mekka
Mode S-XL
Muotitalo Lehto
PeukaloLiisa
Pukumies
Seppälä
Sokos
Vero Moda
Vila
Zatza

Anatolia Kebab
Café Serafina
Hesburger
Presso
Public Corner
Ravintola Redi
Ravintola Rosso
Piccadilly Cafe
Rosso Express
Tai Hing Ravintola

Hairlekiini Kampaamokauppa
Hairlekiini Parturi-kampaamo
Instrumentarium
Kauneuskeskus Yves Rocher
Kotkan II Uusi Apteekki
Liikekeskuksen Hammaslääkärit
Medivire Työterveyspalvelut Oy
Optigo
Roma DaySpa
Salon Silja Huhtanen
Silmäasema
Suomen Terveystalo
- Lääkäriasema
- Kotkan Röntgen

Sokos Hyvä Olo parturi-kampaamo
ZOY parfume shop/beauty cabin

Bald Fellows
BR-Lelut
DNA myymälä
Elisa Shopit
Glitter
Ihana Nainen
Kultajousi
Kuva KM Salonen
Kymen Puhelin
Lahjameri
Marimekko
Sävelaitta
Suomalainen Kirjakauppa
Timanttiset Kultakello

www.pasaati.fi

Toriparkissa
500 parkkipaikkaa!

Kaikki kauppakäytävän kauppaliikkeet avoinna vähintään

ma-to 10-19, pe 10-20, la 9-16
Kauppakäytävä ark 7-21, la 7-18

KAAKKOIS-SUOMEN SUURIN KAUPPAKESKUS
Yli 70 liikettä täynnä muotia,

merkkituotteita ja
asiantuntevaa palvelua
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KOTKAN

KESKUSTASSA

Keskuskatu 10

ERIKOISLIIKKEET

KAHVILAT JA RAVINTOLAT

KAUNEUS JA TERVEYS

KOTI JA VAPAA-AIKA

MUUT YRITYKSET

PUKEUTUMINEN

PÄIVITTÄISTAVARAT
Alko
S-Market

Fennia
Kotkan SKV Oy LKV
Lakiasiantoimisto Auleja Oy
Nordea
Ponsec Finland Oy
Potti
R-Kioski
Sampo Pankki
SOL Pesulapalvelut
Yle, Kymenlaakson Radio

Hemtex
Matka-Vekka
Sokos
Sportia Ri-Pe Sport
Ympyrä Matkatoimisto

Change of Scandinavia
Donna Clara
Dressmann
Esprit
H&M
Jack&Jones
Jim&Jill
KappAhl
Lindex
Mekka
Mode S-XL
Muotitalo Lehto
PeukaloLiisa
Pukumies
Seppälä
Sokos
Vero Moda
Vila
Zatza

Anatolia Kebab
Café Serafina
Hesburger
Presso
Public Corner
Ravintola Redi
Ravintola Rosso
Piccadilly Cafe
Rosso Express
Tai Hing Ravintola

Hairlekiini Kampaamokauppa
Hairlekiini Parturi-kampaamo
Instrumentarium
Kauneuskeskus Yves Rocher
Kotkan II Uusi Apteekki
Liikekeskuksen Hammaslääkärit
Medivire Työterveyspalvelut Oy
Optigo
Roma DaySpa
Salon Silja Huhtanen
Silmäasema
Suomen Terveystalo
- Lääkäriasema
- Kotkan Röntgen

Sokos Hyvä Olo parturi-kampaamo
ZOY parfume shop/beauty cabin

Bald Fellows
BR-Lelut
DNA myymälä
Elisa Shopit
Glitter
Ihana Nainen
Kultajousi
Kuva KM Salonen
Kymen Puhelin
Lahjameri
Marimekko
Sävelaitta
Suomalainen Kirjakauppa
Timanttiset Kultakello

www.pasaati.fi

Toriparkissa
500 parkkipaikkaa!

Kaikki kauppakäytävän kauppaliikkeet avoinna vähintään

ma-to 10-19, pe 10-20, la 9-16
Kauppakäytävä ark 7-21, la 7-18

KAAKKOIS-SUOMEN SUURIN KAUPPAKESKUS
Yli 70 liikettä täynnä muotia,

merkkituotteita ja
asiantuntevaa palvelua
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Espoolaisten erämaankutsu:

-Patikkaretkelle Nuuksion 
kansallispuistoon

Ω Kansallispuiston erikoisuutena pidetään turvelauttoja, 
jotka kelluvat vapaasti  Mustalammessa. 

Ω Kirsi hoitaa muonituksen ja lähtölasken-
nan luontopolulle: ensin noustaan portaita 
ylös kalliolle, sitten metsäpolkua pitkin, sil-
tojen ylityksiä, pitkospuita, jyrkkiä mäkiä ja 
upeaa metsää...

Ω Nahkiaisenpolun kohdetaulua tutkimassa oik. Päivi, Marjut, Mar-
jatta, Saga, Hilkka. Liito-orava on kansallispuiston tunnuseläin. 
Luontopolulla selviää myös miksi Haukkalammenpuro palaute-
taan virtaamaan omaan vanhaan uomaansa ja miksi Myllypuroon 
vieritetään kiviä hidastamaan veden virtausta – niin kuin ennen 
vanhaan.. (ks. www.luontoon.fi / Nuuksion kansallispuisto).

¬ Haukkalammen luontotuvalta lähtee eri pituisia ja 
maastoltaan vaihtelevia 2-7 km:n pituisia rengasreitte-
jä omatoimiseen patikkaretkeilyyn. Pitkospuilla Marjut 
ja Saga.
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≈ Mustalammenrannalla on avotu-
lentekopaikka ja lupa telttailla.

Ω Punarinnankierroksen (2 km) taukopaikalla on keitto-
katos ja katettu avotulentekopaikka.

≈ Pääkaupungin Hilkka nauttii tulen loimusta nuotion 
äärellä.

≈ Virkistävän iltaretken päätteeksi nautitaan 
kuumat makkarat ja sitten suunnataan kohti 
Haukkalammen luontotupaa. Ajomatka kotia 
kohti on n. 20 km.

∆ TERVEISET NUUKSIOSTA. Tääl-
lä voi poimia mustikoita, haperoi-
ta, tatteja, kantarelleja. Onkiakin 
voi, pieniä järviä ja lampia on n. 
50. Kansallispuistossa vierailee 
n. 100.000 retkeilijää vuosittain. 
Jääkauden muokkaamat rotkot ja 
laaksot kiehtovat. Nuuksion järvi-
ylänkö on pääkaupunkiseudun tär-
keimpiä luonto- ja virkistysalueita. 
Kansallispuistoa ympäröi Espoon 
ja Helsingin ulkoilualueet.  Uusi 
luontokeskus avataan yleisölle v. 
2010! (Kuvassa oik. Päivi, Hilkka, 
Marjut, Marjatta, Anneli).



Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon Ella 
2006, kutsui Espoon liike- ja virkanaiset Gumbölen kar-
tanoon. Kiinnostusta riittikin, sillä tilaisuudessa oli pe-
räti 37 jäsentä, joka taitaa olla ennätys yhdistyksemme 
omissa tapahtumissa. Aikaisemmista Elloista paikalla 
mm. Ella Hyppänen, Sonja Tuomolin, Niina Pelkonen, 
Marja Hämäläinen ja Ritva Puotila

Marketta Kokkonen kyseli, paljonko itse asiassa tie-
dämme kaupungista, jossa asumme. Montako asukasta 
Espoossa on, paljonko ulkomaalaistaustaisia…Niin sitä 
huomaa, että loppujen lopuksi ei tiedä kotikunnastaan 
paljoakaan. Kuulimme mielenkiintoisia asioita ajankoh-
taisista kaupungin kehittämiseen liittyvistä asioista ja 
kuntalaisen mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin.

Esitys kirvoitti kysymyksiä mm. Helsingin, Espoon ja 
Vantaan yhdistämisestä. Marketta Kokkonen korosti, 
että Espoon kaupunginvaltuuston selvä tahto on, että 
kunnat säilyvät itsenäisinä. Suurkunnassa kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuudet oman alueen kehittämiseen 
heikkenisivät huomattavasti. Yhdistymisen sijasta on jo 
nyt suunnitteilla seudullisesta yhteistyöstä – tavoitteena 
on palvelujen joustava käyttö pääkaupunkiseudulla 
kuntarajoista riippumatta.

Vilkasta keskustelua herätti erityisesti terveydenhoi-
topalveluihin liittyvät kysymykset.

Saimme kuulla ensi vuonna vietetään Espoon 550-
vuotisjuhlia, jossa on tarjolla koko vuoden erilaisia ta-
pahtumia – nyt jo tiedossa yli 350 tapahtumaa - jokai-
selle varmasti jotakin!

Espoon kasvu 1960-luvun alussa 60.000 asukkaan 
kauppalasta noin 235.000 asukkaan kaupungiksi on 
ollut nopeaa. Espoo kasvaa tulevaisuudessakin voi-
makkaasti ja kansainvälistyy kovaa vauhtia.

Ensimmäiset kirjalliset tiedot Gumbölen kylästä ovat 

Espoon Ellan 2006, kaupunginjohtaja Marketta 
Kokkosen vieraana Gumbölen kartanossa 30.5.2007

vuodelta 1540. Tilan kukoistuskausi alkoi 1600- lu-
vulla, jollin kolme kylän taloista yhdistettiin Gumbö-
len kartanoksi. Tilan nykyinen päärakennus valmistui 
1840-luvulla. Kartanoa ympäröivä puusto ja puutarha 
sekä suurin osa pihapiirin rakennuksista on peräisin 
1900-luvun alusta. Kartanolla on ollut useita omistajia. 
Vuodesta 1968 kartano on ollut Espoon kaupungin 
omistuksessa edustus- ja koulutustilana sekä kaupun-
ginjohtajan virka-asuntona.

Keskustelu jatkui vilkkaana välittömän ja iloisen 
emännän seurassa Gumbölen kuuluisan kotiviinin 
maistelun jälkeen maittavia ruokia nauttien. Jos pu-
heenjohtajamme Kirsi Mäkinen ei olisi muistuttanut ko-
tiinlähdöstä, olisimme ehkä istuneet aamuun asti rupa-
tellen, nauttien kauniista kartanosta, pihalla kukkivista 
sireeneistä ja ennen kaikkea emäntämme seurasta.

Jälleen kerran Espoon Ellan valinta on onnistunut, 
urallaan menestynyt, vaikutusvaltainen, pätevä nainen, 
jota kaikkien on helppo lähestyä.

Kirsi Mäkinen ja Tiina Ruohonen
Espoon liike- ja virkanaiset ry

LIVYK 3 • 200714
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Muina kohteina oli mm. J.L.Runebergin koti (ylh.)  ja ku-
vanveistäjä Walter Runebergin veistoskokoelmat (alh.) 
Kesäterveisin Virpi Närkki

Iitin liike- ja virkanaiset ystävineen tekivät 
retken Porvooseen jäsenensä Marjut 
Kalin-Eloahon lasipaja liikkeeseen.

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

Tikankatu 3, Karhula P. 05-3400 340

Suomalais-
venäläinen 
tasa-arvofoorumi  
9. - 10.11.2007 
Pietarissa 
Pietarissa järjestetään 9. - 10.11.2007 
Suomalais-venäläinen tasa-arvofooru-
mi, joka on suunnattu naisjärjestöille ja 
muille tasa-arvokysymysten parissa toi-
miville. Sinne toivotaan yhteensä noin 
120 osallistujaa Suomesta sekä Pietarista 
ja Leningradin alueelta. Foorumi on ai-
noalaatuinen mahdollisuus saada tietoa 
naapurimaan naisjärjestöjen toiminnasta, 
keskustella, luoda kontakteja ja verkottua.  
 
Foorumissa on 4 työryhmää, joissa käsi-
tellään seuraavia teemoja:
- Naiset ja johtajuus 
- Työ ja perhe 
- Tasa-arvo, kasvatus ja nuoret 
- Naisjärjestöt arjen osaajina: 
miten järjestöjen neuvonta-, palvelu- 
ja sosiaalityö laajentaa yhteiskunnan 
tarjontaa 

Lisätietoja projektin internetsivuilta 
www.venajaseura.com/tasa-arvohanke/
pietari sekä koordinaattorilta 
Päivi Kärnältä. 
paivi.karna@venajaseura.com

Ilmoita omassa jäsenlehdessä! 

LIVYKISSÄ
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K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

■ Yhdeksänhenkinen ryhmä liike- ja virkanaisia 
pietarilaisesta Club BPW Neva -yhdistykses-
tä kävi vierailulla Mikkelissä pitkäperjantaina. 
Yhdistystämme vierailussa edusti pieni ryhmä 
jäseniä puheenjohtaja Eija Peuran johdolla. Ta-
pasimme vieraat Sokos-Hotelli Vaakunassa, 
missä nautimme kevyen lounaan. Ruokailun 
lomassa keskustelimme yhteisistä asioista. 
Kommunikoinnissa suurena apuna olivat venä-
jänkielentaitoiset jäsenemme Sinikka Mynttinen 
ja Natalia Narits. Pietarilaisten toiminta kuulosti 
vilkkaalta ja he olivat hyvin kiinnostuneita saa-
maan yhteyksiä muiden maiden liike- ja virka-
naisiin. Club BPW Neva täyttää syyskuussa 10 
vuotta, ja meidät toivotettiin lämpimästi tervetul-
leiksi mukaan juhlimaan. Lounastilaisuus päättyi 
tervehdyksiin ja lahjojen vaihtoon puolin ja toisin. 
Esittelimme vieraille myös Mikkelin kaupunkia ja 
lyhyen kiertoajelun ja Kenkäverossa nautittujen 
kahvien jälkeen vieraat suuntasivat matkansa 
Imatralle majoittumista ja yöpymistä varten. 

Ω Club PBW Nevan presidentti Natalia Zelenskaia (vas.) 
ja puheenjohtaja Eija Peura.

Karjalantie 2-4
48600 Kotka
05 2270 724
nordea.fi

Tule keskustelemaan
sijoitusvaihtoehdoista!

Sijoitusneuvojamme auttaa sinua

löytämään juuri sinun tilanteeseesi

sopivimmat säästö-  ja sijoitusvaih-

toehdot. Käydään yhdessä läpi

taloudelliset suunnitelmasi ja

sijoitustarpeesi sekä tarjolla olevat

sijoituskohteet. Soita ja varaa aika

konttoristamme.

A

Karjalantie 2-4
48600 Kotka
05 2270 724
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj



LIVYK 3 • 2007 17

Turun liike- ja virkanaiset – Åbo yrkeskvinnor 
ry juhli kevään toimintakauden päätteeksi 
täyteen tulleita 60 toimintavuottaan. Paikalla 
oli hattuineen oman väen lisäksi edustajia 
liitosta, liike- ja virkanaisten sisaryhdistyk-
sistä sekä paikallisista Five-O-sisaryhdistyk-
sistä. Juhlapuheessaan hiippakuntadekaani 
Kaarlo Kalliala valotti hauskalla ja mielen-
kiintoisella tavalla meille hiukan uusiakin 
näkökulmia Raamatussa esiintyvistä nai-
sista. Joukko yhdistyksemme jäseniä ker-
toili omakohtaisia pilkahduksia ja hauskoja 
sattumuksia yhdistyksemme toiminnasta 
menneiden vuosia varrelta. Näiden ohjelmi-
en lisäksi iltaamme siivitti ruokailun lomassa 
svingahtava musiikkiesitys sekä tietysti pöy-
dissä käyty vilkas ja iloinen keskustelu. 

Yhdistyksemme jakoi myös toukokuussa 
ensimmäisen naisopiskelijoille suunnatun 
stipendinsä. Saajana oli keväällä opintonsa 
Turun ammatti-instituutin Catering-linjalla 
päättävä opiskelija Marianne Korhonen ja 
syksyllä saamme kuukausikokouksessam-
me kuulla hänen kuulumisia sekä esityksen 
hänen lopputyönsä aiheesta eli sipulista 
ruuanlaitossa.
Leena Roivas

Tervehdys Turusta
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Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys on myöntänyt 
vuoden 2007 kannustusapurahan KM Salla Simolalle, 
joka viimeistelee väitöstutkimustaan kotitaloustieteen 
alalta. Vuosittain myönnettävä apuraha haluttiin tänä 
vuonna antaa naistutkijalle, joka edustaa ns. perinteistä 
naisten alaa. Kotitalouden perinteisyydestä huolimatta 
Salla Simolan tutkimus on aiheeltaan erittäin ajankoh-
tainen, sillä se koskettelee monikulttuurisuutta kotita-
louden opetuksessa. Väitöstutkimuksen nimi on Home 
economics as an area of multiculture encountering. 
Ethnographic analysis of classroom practices. Salla 
Simolan tekee tutkimustaan Helsingin yliopiston koti-

Kannustusapuraha nuorelle tutkijanaiselle
talous- ja käsityötieteen laitokselle.

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys pyrkii ja-
kamaan kannustusapurahansa vuosittain. Apuraha 
annetaan vuorovuosin ammattiin valmistuvalle ja tut-
kimustyötä tekevälle nuorelle naiselle. Yhdistyksen hal-
litus halusi valinnallaan kiinnittää huomiota siihen, että 
tutkimuksen avulla perinteisten naisten alojen arvostus 
tasa-arvoistuu miesvaltaisiin aloihin verrattuna.

Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Kallio 
luovuttaa apurahan KM Salla Simolalle.
Hilkka Kallio

VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA • ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

JÄSENTUOTTEET

Tuliaiseksi
Lahjaksi
Kiitokseksi
Iloksi itsellesi

Huivi
Liiton huivi, (suunnittelu Marja Kurki) koko on 45 x 150 cm. 
Huivi sopii niin omaan käyttöön kuin lahjaksikin.  Huivin hinta on 30 euroa.
Avaimenperä
Tyylikkään ajaton avaimenperä, hinta 5 euroa.
Mikroliina
Silmälasien huoltoon, valkoinen, punainen, sininen ja keltainen kotelo, hinta 5 euroa.
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Liiton hallitus kutsuu kaikkien yhdistysten pu-
heenjohtajat ja heidän estyneinä ollessaan jon-
kun hallituksen jäsenen Puheenjohtajapäivään 
lauantaina 29.9.2007. Päivän aikana tarkastel-
laan aikaisemmin tehdyn strategiatyön pohjalta 
liiton nykytilaa ja minkälaisia haasteita meillä on 
liiton ja yhdistysten toiminnan kehittämiseksi. 
Tämä on ensimmäinen Puheenjohtajapäivä, 
mutta jos kokemus on hyvä, niitä on tarkoitus 
toteuttaa vuosittain.

Päivä toteutetaan Vantaalla, Martinlaaksos-
sa, Sanomapainon painotalossa Sanomalassa, 
Martinkyläntie 9. Aloitamme klo 10 aamukahvil-
la ja päivällä on mahdollisuus lounastaa oma-
kustanteisesti henkilöstöravintolassa. Tilaisuus 
päättyy klo 16. Lähetämme tarkemman ohjel-
man loppukesällä.

Sanomala sijaitsee lähellä Hämeenlinnantie-
tä ja Kehä III:a. Parkkitilaa on runsaasti. Van-
taankoski on M-junan päätepysäkki. Ilmoit-
tautumiset (nimi, toimi, yhdistys) viimeistään 
14.9.2007 mennessä Irma Reponen, irma.
erho@saunalahti.fi tai puh. 040 552 9772.

50 vuotta  
liike- ja virkanaisena
Sinikka Wento liittyi Helsingin liike- ja virkanaisten yh-
distyksen jäseneksi lokakuussa 1957 ja on siis ollut 50 
vuotta liike- ja virkanaisena. Sinikka on Helsingin yh-
distyksen kunniajäsen, joka on jäsenvuosiensa aikana 
ollut aktiivinen oman yhdistyksensä lisäksi myös liiton 
hallituksessa ja osallistunut lukuisiin kansainvälisiin 
kongresseihin.

Iloinen ja puhelias Sinikka osallistuu edelleen yhdis-
tyksen jäsentapaamisiin. Liike- ja virkanaisten toimintaa 
hän muistelee eloisasti ja mielellään, joten yhteinen 
historiamme tulee meille jäseniältä nuoremmillekin tu-
tuksi.

Kuvassa Sinikka Wento on yhdistyksen toukokuisen 
hattujuhlan juuri ”kruunattu kuningatar”.
Hilkka Kallio

Mikkelin liike- ja virkanaisia keväisessä Vilnassa 
Helsingin kauppakorkeakou-
lu Pienyrityskeskus järjesti yrit-
täjä- ja virkanaisille suunnatun 
verkottumisseminaarin Vilnassa 
18.5.-20.5.2007. Matkan aikana 
tutustuimme pk-yritysten toimin-
taympäristöön sekä naisyrittäjyy-
teen ja virkanaisten toimintaan 
Liettuassa. 

Puheenjohtajapäivä
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■ TAPAHTUMIA

Vuosi 2007

21. – 22.9. Young BPW , 
 nuorten tapaaminen Helsingissä
 Lisätietoja Reeta Ahonen 
 reeta.ahonen@elisanet.fi 

29.9. Puheenjohtajapäivä, 
 Sanomala, 
 Vantaa

13. – 14.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
Kotka. 

 www.keisarinsatama.com

18. – 19.10. BPW International Open Hearing,  
Valencia, Espanja

 http://www.bpw-europe.org/2005/
 Valencia/Valencia_INdex.html

Vuosi 2008

05. – 06.04. Naisten Laiva Tallinnaan 

19. – 20.04. BPW Finland, kevätkokouspäivät

10. – 11.10. BPW Finland, syyskokouspäivät,  
Joensuu

24. – 28.10. 26 th BPW International Congress, 
Mexico City

Vuosi 2011

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

RAVINTOLA
KEISARINSATAMA

VIIHTYISÄ RUOKA- JA
SEURUSTELURAVINTOLA

MEREN ÄÄRELLÄ

METSONTIE 41 PUH.(05) 2190 333 www.keisarinsatama.com


