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PÄÄKIrJOITUS

Yhdessä työntäyteiseen syksyyn
Kaunis kesä on kääntymässä syksyksi.  Toivottavasti saitte kerättyä voimavaroja syksyä ja tulevaa talvea var-
ten.

Syyskuun alussa on Münchenissä Euroopan liittojen kokous.  Kokoukseen osallistuu yhdeksän liittomme jäsen-
tä.  Liittomme kehittämispäivä järjestetään syyskuussa Hämeenlinnassa. Päivän aikana meillä on mahdollisuus 
tutustua myös Suomen Tykistömuseoon.  Liittomme syyskokousjärjestelyistä vastaa tänä vuonna Lahden liike- ja 
virkanaiset.  Syyskokouspäivillä esiintyvät mm. liittomme Vuoden nainen 2009, ETYJ:n virkamies Eva Biaudet ja 
kaikille tutuksi tullut juoksija, kirjailija sekä sadunkertoja Wilson Kirwa.  

Liitollamme on isoja haasteita, 27th BPW Kansainvälinen kongressi järjestetään Helsingissä 17. – 21.6.2011. 
Liittomme kongressivalmistelut ovat käynnissä. Kongressin esittelyvideo kuvattiin kesäkuussa Helsingissä. 
Finlandia-talo on painattanut meille esitettä. Neuvottelut mahdollisten sponsoreiden kanssa ovat käynnistyneet.  
Münchenin kokousta varten on teetetty ”Tervetuloa Suomeen” – postikortteja. Parhaillaan käydään läpi tarjouk-
sia erilaisista tapahtumapaikoista. Lyhyille ”lounasretkille” etsitään kohteita ja workshopeille etsitään aiheita ja 
esiintyjiä.  Edellisen kerran Suomi oli järjestelyvastuussa vuonna 1977.  Silloin mukana oli 1125 liike- ja virkanaista 

41 eri maasta.  Liittomme tarvitsee vapaaehtoisia toimijoita 
mitä erilaisimpiin tehtäviin ennen kokousta ja kokouksen 
aikana.

Liittomme jäsenmäärän kasvattaminen on toinen iso haas-
te.  Syyskokouspäivillä on tarkoitus julkistaa uusi jäsen-
hankintakilpailu. 

Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen pääsee mukaan 
syksyn tapaamisiin.

Tapaamisia odottaen

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja

Ajattele, mitä sinulla on, mieluummin kuin sitä, mitä sinulta 
puuttuu. Seulo omistamistasi asioista parhaat ja punnitse 
miten hanakasti olisit etsinyt niitä, elleivät ne jo olisi sinulla.

– Marcus Aurelius
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Lahden liike- ja virkanaiset toivottavat sisaryhdistys-
ten osallistujat sekä muun kokousväen lämpimästi 
tervetulleiksi Lahteen BPW Finland syyskokouspäiville 
10.-11.10.2009 Next Hotel Salpaukseen.

Heti ensimmäisenä päivänä saamme nauttia valta-
kunnallisesti tunnettujen henkilöiden luennoista. Tilai-
suuden aluksi kuulemme Vuoden Nainen 2009, ETYJ:n 
virkamies Eva Biaudet´n luennon ja hänen jälkeensä 
juoksee tai tanssii lavalle satuilemaan kaikille tutuksi 
tullut juoksija, kirjailija sekä sadunkertoja Wilson Kirwa. 
Lisäksi kuulemme naisellista runonlausuntaa.

Luentojen loputtua käymme läpi kansainvälisen ko-
kouksen ohjelmaa ja sen jälkeen lähdemme Lahden 
kaupungin vastaanotolle. Illalla nautimme Lahden liike- 
ja virkanaisten 30-vuotisjuhlaillallisen.  Taustamusiikki-
na saamme nauttia Otto Berger Band´in soitannosta.

Sunnuntaina järjestämme perinteisen kynttiläsere-
monian ja sen jälkeen alamme käsitellä syyskokous-
asioita.

Tällaista on siis tiedossa meillä Lahessa, joten ter-
vetuloa viihtymään!

Eija Pensasmaa
Lahden liike- ja virkanaiset 

HUOM!

Mikäli teillä on mahdollisuus saapua jo perjantaina 
Lahteen, olemme varanneet rajoitetun määrän lippuja 
Lahden kaupunginteatterin Oliver -musikaaliin. Oliver 
on Charles Dickensin kirjaan perustuva, rakastettu 
klassikkomusikaali. Tarina kertoo orvosta pojasta, 
joka pakenee kovaa kohtaloaan ja ajautuu suur-
kaupungissa varkaiden värikkääseen maailmaan.

Musikaalissa vuorottelevat mm. näyttelijät Kristina 
Elstelä / Sinikka Sokka sekä Ismo Kallio/Erkki Saa-
rela. Lipun hinta on 38,- ja esitys on siis perjantaina 
9.10.2009 klo 19.00. Lippuvaraukset mahdollisim-
man pian puheenjohtajaltamme Pirjo Varumolta puh. 
050 357 8353.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumislomake ja ohjelma löytyvät liiton net-
tisivuilta ja ne on lähetetty myös yhdistyksille. Il-
moittautumiset osallistumiskohdittain ja eritellysti 
ilmoittautumislomakkeen mukaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen eija.pensasmaa@phnet.fi tai postitse 
osoitteeseen Eija Pensasmaa, Niemenkatu 4 B 25, 
15140  LAHTI.

Tervetuloa Lahteen!

Ω  Lahden liike- ja virkanaisten iloinen joukko odottaa teitä kaikkia syksyllä Lahteen: Eija Pensasmaa (vas.), 
Pirjo Varumo, Soile Lintunen, Sirpa Glad-Staf ja Merja Saasmo.
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Jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, niin-
hän sanonta kuuluu. Nyt Lahteen saapuu suuri määrä 
menestyneitä naisia, kun Suomen Liike- ja virkanaiset 
ry pitää syyskokouksensa kaupungissamme. 

Kolmekymmentä vuotta Lahden yritysmaailmassa 
naisten asiaa ajanut paikallisjärjestö Lahden Liike- ja 
virkanaiset ry on innostava esimerkki naisten toimin-
nasta aikanaan miehiseksi mielletyllä alalla. Kuten 
toiminta-ajatus jo kertoo, on Liike- ja virkanaiset ry:n 
tehtävänä edistävää naisten mahdollisuuksia toimia 
tasavertaisesti yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
koulutuksellisissa asioissa. Tehtävää näissä asioissa 
vielä riittää, käytännössä naisten mahdollisuudet edetä 
liike- tai virkauralla ovat edelleen usein miehiä heikommat. On Lahdenkin etu, että meillä on oma naisten 
oikeuksista huolehtiva järjestö, joka myös rikastuttaa ja sulostuttaa Lahden seudun liike-elämää.

Tapahtumarikas ja suloinen on myös itse Lahti syksyn hohtavina päivinä ja samettisina iltoina. Ruska-
aikaan voisi kuvitella olevansa korkeammallakin Suomessa, ja yhtä kullankeltaisena ruskalehtien kanssa 
loistaa Vesijärven rannalla sijaitseva Sibeliustalo, joka taas kesälomien jälkeen on täynnä soittoa, laulua 
ja elämyksiä. Samoin kesähorroksesta on havahtunut kaupunginteatteri, joka esittää maailmanluokan 
klassikoita lähellä kaupunkilaisia.

Vaikka Lahtea ympäröivä luonto alkaa jo vaipua talven odotukseen, ovat oivat lenkkipolkumme harjujen 
muokkaamassa maastossa täydessä terässä vuoden ympäri ja jos kokouskiireet alkavat painaa hartioilla, 
suosittelen happihyppelyä. 

Lahden yritysmaailma on painottunut jo historiansakin puolesta puuteollisuuteen ja sitä kautta muotoi-
luun. Lahti haluaakin painottaa osaamistaan myös muotoilun puolella, onhan meillä maailmallakin kehuja 
saanut Muotoiluinstituutti, sekä pitkät perinteet huonekalumuotoilussa aina ensimmäisistä vuodesohvista 
Tuplakuplaan asti. Kannattaakin ehdottomasti käydä tutustumassa lahtelaiseen muotoiluperinteeseen, 
osaamista on esillä kaupungin eri museoissa ja näyttelyissä ympäri kaupunkia.

Mutta ennen kaikkea Lahti on ympäristökaupunki. Kesän alussa valmistunut kaupungin uusi strategia 
kertoo, että Lahti suuntaa Suomen johtavaksi ympäristökaupungiksi. Tähän tavoitteeseen meillä on kaikki 
edellytykset, onhan meillä esimerkiksi tiivis ja hyvä kaupunkirakenne, ympäristötehokas kaukolämpö ja 
hyvät olosuhteet kevyelle ja joukkoliikenteelle. Sekä korkeakouluyksiköissä että yritystoiminnassa meillä 
on vahva ympäristöosaaminen. Strategiassamme on tavoite kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisessa 
seuraavan 15 vuoden aikana. Kaiken tämän takana on Lahden kaupungin huoli yhteisestä tulevaisuudes-
tamme ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittäminen perinteisten rinnalle.

Suomen Liike- ja virkanaiset ry, tervetuloa Lahteen, ja onnea 30-vuotiaalle Lahden paikallisjärjestölle!

Jyrki Myllyvirta
Lahden kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan 
tervehdys
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Syyskokouspaikka: Next Hotel Salpaus

Osoite: Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 

puh 03 339 39 11, fax 03 339 39 399  

salpaus@nexthotels.fi  www.nexthotels.fi/hotellimme/salpaus/

Lauantai 10.10.2009

Luentotilaisuus

kello 10:00 – 12:30 Ilmoittautuminen / Valtakirjojen tarkistus
kello 12:00 – 13:00 Lounas
kello 13:00 Tervetuloa Lahteen, pj Pirjo Varumo, Lahden liike- ja virkanaiset; 
 runonlausuntaa, Tuija Kanerva
 Luentotilaisuus alkaa:
kello 13:15 – 14:30 Eva Biaudet
kello 14:30 – 15:30 Wilson Kirwa
kello 15:30 – 16.00 Kahvitauko
kello 16:00 – 17:00 Kv. kongressin tilannekatsaus
kello 18:00 – 19:30 Lahden kaupungin vastaanotto

Iltajuhla

kello 20:00 -  30-vuotisjuhlaillallinen Otto Berger Bandin tahdissa
 nautinnollista illanviettoa ja vapaata verkostoitumista

Sunnuntai 11.10.2009

Syyskokous

kello 7:30 - Aamiainen hotellissa
kello 8:30 – 9:00 Valtakirjojen tarkistus
kello 9:00 – 10:00 Kynttiläseremonia
kello 10:00 – 13:00 Syyskokous
kello 13:00 – 14:00 Lounas

Suomen liike- ja virkanaisten liiton 
syyskokouspäivät Lahdessa 10. – 11.10.2009

Lahti ja humisevat 

harjut kutsuvat!
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Osallistuminen lauantain 10.10.2009 tilaisuuksiin

❑ 35 € osallistumismaksu  11.9.2009 mennessä

❑ 40 € osallistumismaksu 12.9.2009 jälkeen

Huom:  osallistumismaksut sisältävät 1 arvan Tuulikki 
Juuselan rahaston arpajaisiin teemana Young Career 
Women - palkintoina arvokkaita taideteoksia!  
Arvat à 5 € / kpl – lisää arpoja myynnissä myös  
kokouspaikalla.

❑ 13 € lounas

❑ 15 € luentotilaisuus sis. kahvibuffet

Osallistuminen lauantain 10.10.2009 iltajuhlaan

❑ 54 € juhlaillallinen ”Sophia Loren buffet” 
 (sis. lasi kuohuviiniä + lasi ruokaviiniä)

Osallistuminen sunnuntain 11.10.2009 
syyskokoukseen

❑ 13 € lounas

Huom: teatterilippujen varaus

Perjantaina 9.10. klo 19 musikaali Oliver, 
Lahden kaupunginteatteri; liput à 38 euroa

❑  varaan____kpl 

Majoitus

Next Hotel Salpaus
Osoite: Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 
puh 03 339 39 11, fax 03 339 39 399  
salpaus@nexthotels.fi
www.nexthotels.fi/hotellimme/salpaus/

Varaustunnus: 
Lahden liike- ja virkanaiset - BPW-Lahti
Majoitushintaan sisältyy aamiainen noutopöydästä.  
Huoneet varataan suoraan hotellista.  Majoituskiintiö 
on voimassa 11.9.2009 asti.

Majoitushinnat: 1-hh 78 euroa
   2-hh 78 euroa = 39 €/hlö

Osallistuminen

Osallistumismaksu kattaa kokousmateriaalit asiakir-
joineen, nimilapun ja osallistumisen syyskokoukseen.  
Jäseneltä, joka osallistuu vain kokoukseen, peritään 
vain kokoustilamaksu 30 € + arpa 5 € ilmoittautu-
essa ennen 11.9.2009 ja sen jälkeen 35 € + arpa 
5 €.  Ilmoittautumisen 11.9.2009 jälkeen tehdyistä 
peruutuksista palautetaan osallistumismaksu vain 
lääkärintodistuksen perusteella.

Maksut

Osallistumismaksut maksetaan 2.10.2009 mennessä 
Lahden liike- ja virkanaisten tilille: 
Sampo-pankki 800013-78957790.  
Mainitse maksulomakkeen viestikentässä nimesi ja 
erittele maksun aiheet lyhyesti.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset osallistumiskohdittain eritellysti 
ilmoituslomakkeen mukaisesti sähköpostilla 
osoitteeseen: 
Eija Pensasmaa, Niemenkatu 4 B 25, 15140 LAHTI 
Puh. (03) 7515 338 tai 044 580 3957; 
eipenposti@gmail.com. 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Osallistujan tiedot 

Osallistujan nimi

Ammatti/tehtävänimike

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Työ-, matka- tai kotipuhelin

Sähköposti

Erikoisruokavalio tai muu toive

Yhdistys

❑  Nuorijäsen (alle 35 v)
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Liittyessäni liike- ja virkanaisten toimintaan mukaan 
huomasin siellä olevan monia toisen polven liike- ja 
virkanaisia. Äidit olivat saaneet tyttärensä mukaan. Se 
mielestäni kertoi toimintamme laadusta ja liittomme 
vahvuudesta. Itse olin nuori, työuraa tekevä kahden 
lapsen äiti. Minut otettiin hienosti vastaan yhdistyk-
seemme, mitään puolin ja toisin ikärasismia ei ilmennyt. 
Ja hetimiten alkoi tulla myös luottamustoimia. Koska 
mm. työtehtävieni kautta olin matkustellut ja opiskel-
lut ulkomailla, kiinnostus kansainvälisyyteen vahveni 
ja osallistuin Liiton edustajana moneen kokoukseen. 
Hieno kokemus oli vuoden 1977 kansainvälinen kong-
ressi täällä Suomessa. Siellä olin keltaisen merkkini 
kanssa monen muun tavoin congress assistant. Ja 
vanhemmat liike- ja virkanaiset ehkä muistavat urani 
huipentuman, ensin valinnan Suomen liiton ja sitten 
kansainväliseksi puheenjohtajaksi Uudessa Seelan-
nissa 1985. Meitä oli siellä iso joukko kannustamassa. 
Kongressin teema oli kansainvälisen nuorisovuoden 
kunniaksi  – nuori tänään, johtaja huomenna Youth to-
day – leaders tomorrow. Olin nuorin siihen mennessä 
valittu puheenjohtaja. Kansallisia liittoja oli kehoitettu 
liittämään delegaatioonsa nuoria edustajia. Lisäksi oli 
perustettu YCW Fund, josta rahoitettiin 12 nuorta kon-
gressiin eri puolilta maailmaa.

Frances Hallett, Young Career Woman Englannista 
kirjoitti minulle kongressin jälkeen: ”I am very proud to 
belong to an organization whose aims can surmount all 
national barriers. I had not realized how many projects 
IFBPW was involved in, not just in using its voice to 
influence legislation but also in giving practical help 

in the field. I had not realized how dedicated IFBPW 
was to improving conditions for women both in the 
workplace and in their general living conditions.”

Vuoden 1987 kongressiin YCW Fund rahoitti 15 
nuorta osanottajaa, lisäksi kansalliset liitot monia. Seu-
raavassa kongressissa 1989 Bahamalla heitä oli jo 45! 
Silloin perustettiin myös oma erillinen YCW ryhmä, 
jonka toiminta on muotoutunut vähitellen nykyisen 
kaltaiseksi. 

Olin yllättynyt ja erittäin iloinen, kun Suomen Liitto 
50-vuotispäiväni huomioiden 1990 perusti nimeäni 
kantavan rahaston, jonka tarkoitus on antaa apurahoja 
YCW toimintaan. Rahastoa kartutettiin jälleen 60-vuo-
tispäiväni tiimoilta. Ehkäpä 2010 kohdennetaan onnen-
toivotukset sinne? Mikä estää myös muita liittomme 
jäseniä ohjaamaan heille kohdennetut onnittelut tähän 
rahastoon? Ehkäpä sen voisi joskus muuttaa vaikka-
pa YCW rahastoksi! Vuoden 2011 kongressi tulossa 
ja hienoa olisi saada niin Suomesta kuin muualtakin 
paljon nuoria naisia mukaan. Vain kongressiin osallis-
tumalla voi aistia Liittomme kansainvälisen rikkauden, 
internetit ja sähköpostit jäävät toiseksi.

Tuulikki Juusela
entinen puheenjohtaja yhdistys-, liitto- ja kv.liitto-
tasolta 

YOUNG BPW 
– Liiton tulevaisuus

Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos
www.phpela.fi
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Sirkka Lankinen (s. 1916 Ilomantsissa, os. Tukiainen) 
muutti Lahteen v. 1923, valmistui ylioppilaaksi v. 1935 
Lahden yhteiskoulusta ja suoritti lääketieteen kandi-
daatin tutkinnon Helsingin yliopistossa v. 1938.  Sirkka 
avioitui v. 1940 kollegansa Sakari Lankisen kanssa ja he 
saivat seuraavien 10 vuoden aikana yhteensä 5 lasta.  
Siinä lastenhoidon ohella Sirkka palveli mm. sotasai-

Teksti ja kuvat, Sirpa Glad-Staf

Asessori Sirkka Lankisella ei ole ollut 
naishuolia, vaan huoli lahtelaisista naisista

Ω  Sirkka Lankinen kauniissa kodissaan rakkaiden taide-esineidensä ympäröimänä.

Lahden liike- ja virkanaisten 
30-vuotisjuhlan kynnyksellä on paikallaan 
kunnioittaa perustajajäsenemme Sirkka 
Lankisen esimerkillistä elämäntyötä, 
joka kelpaa esikuvaksi myös tämän 
ajan ja tulevaisuuden naisille missä 
tahansa. Kiitos Sirkka Lankisen periksi 
antamattoman sitkeyden, uutteruuden, 
taidon ja tahdonvoiman ovat Lahden 
alueen naiset ja lapset saaneet 
tarvittavaa hoitoa vuosikymmenien ajan. 

raaloissa aina Lappia myöten, imettäen vastaanoton 
takahuoneessa kulloinkin nuorimmaistaan tauoilla.  

Sirkka Lankinen oli aikoinaan Pohjoismaiden 
ainoa naispuolinen korva-, nenä- ja 
kurkkutautien lääkäri

Jo opiskeluaikoinaan Sirkka kiinnostui korva-, nenä- ja 
kurkkutaudeista.  Lääkäriksi valmistuttuaan hän jatkoi 
opintojaan.  Erikoistumisjakson aikana hän mm. julkaisi 
Lääketieteenkandidaattiseuran pyynnöstä monistesar-
jan professori Yrjö Meurmanin luennoista ja sai sen an-
siosta v. 1946 stipendin Ruotsiin tehtävää opintomat-
kaa varten.   Tuo julkaisu toimi aikoinaan ainoana alan 
suomenkielisenä oppimateriaalina.  Sen seurauksena 
Sirkka viettikin seuraavat 3 vuotta viransijaisena 3 ruot-
salaisessa ja yhdessä sveitsiläisessä sairaalassa sekä 
useammassa kotimaisessa sairaalassa korva-, nenä- 
ja kurkkutautien osastoilla.   Erikoislääkärin oikeudet 
Sirkka Lankinen sai v. 1951 toimiessaan Helsingin ylei-
sen sairaalan apulaislääkärinä, vaikkakin Meurmanin 
mukaan naisilla ei ollut pääsyä korvaklinikalle, mutta 
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Sirkan sosiaaliset kyvyt ja näkemys auttoivat paikan 
saannissa.  Tämä elämänjakso loikin perustan Sirkka 
Lankisen elämänuralle ja kiinnostukselle myös kansain-
välisiä asioita kohtaan.

Sirkka ja Sakari Lankinen asettuivat jälleen asumaan 
Lahteen 5-lapsisen perheensä kanssa. Sakari toimi 
apulaislääkärinä Lahden Naistensairaalassa ja Sirkka 
yksityislääkärinä sekä myöhemmin Lääkintälaboratorio 
Hoito Oy:n toimitusjohtajana ja vastaavana lääkärinä.  
1950-luvun lopulla Sirkka ja Sakari Lankinen hoitivat 
potilaitaan Lahden Yksityissairaalassa, joka heidän 
aloitteestaan siirtyi uusiin tiloihin keskelle kaupunkia, 
missä sairaalan palveluita ajanmukaistettiin ja toiminta 
jatkui seuraavat 20 vuotta. Yhdessä perustivat Lan-
kiset v. 1964 rakentamansa uuden kodin yhteyteen 
Kommandiittiyhtiö Lääkärikolmion, jossa Sirkkakin otti 
vastaan potilaita vielä muutama vuosi sitten. Työnsä 
puolesta Sirkka Lankinen toimi aktiivisesti miehensä 
rinnalla Kyminlaakson Lääkäriseurassa. Hän on osal-
listunut lukuisiin kansainvälisiin lääketieteellisiin kong-
resseihin.

Kunnalliset luottamustoimet ja Lahden 
kaupunginsairaalan "synnyttäminen" 
Sirkan harteilla

Normaalin lääkärintyön ja perhe-elämän ohella Sirk-
ka Lankinen toimi vv. 1965-1988 Lahden kaupungin-
valtuutettuna Kokoomuksen riveissä mm. sosiaali- ja 
lastensuojelulautakunnan, teknillisen lautakunnan, 
terveyslautakunnan ja  musiikkilautakunnan jäsenenä,  
museo- ja taidelautakunnan puheenjohtajana, kulttuu-
ritoimikunnan ja kulttuurilautakunnan, taideinstituutin 
johtokunnan jäsenenä, taiderahaston ja musiikkiopis-
ton omakotisäätiön hallituksessa sekä Reumasäätiön 
isännistössä.

Sirkka Lankisen ansiosta saatiin Lahteen rakennettua 
uusi kaupunginsairaala asianmukaisine synnytysosas-

toineen v. 1967 vuosien sitkeän "sairaalasodan" jälkeen. 
Sirkka mobilisoi "Naiset yli puoluerajojen" –ryhmän, 
joka keräsi yli 21.000 nimen adressin kaupunginsai-
raalan rakentamisen puolesta ja toimitti delegaationsa 
kanssa sen sisäasianministerille.

Kansanedustajana ja Euroopan Naisten Liiton 
Suomen edustajiston jäsenenä

Lahden seudun puuhanaisena tunnettu Sirkka Lan-
kinen keräsi toiminnallaan laajan kannatuksen asuk-
kaiden keskuudessa.  Hänet valittiin presidentin va-
litsijamieheksi  v. 1968 ja Kansallisen Kokoomuksen 
kansanedustajaksi Hämeen eteläisestä vaalipiiristä vv. 
1970-71 ja 1972-75.  Eduskunnassa hän kuului suureen 
valiokuntaan, II lakivaliokuntaan ja sosiaalivaliokuntaan.  
Suurimpina saavutuksinaan kansanedustajana Sirkka 
Lankinen pitää rintamasotilaseläkelain ja kansanter-
veyslain säätämistä hänen eduskuntakautenaan.  Li-
säksi Sirkka toimi myös esim. Pohjoismaiden neuvos-
ton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsenenä. 

Kokoomuksen järjestötoiminnassa Sirkka Lankinen 
on ollut myös aktiivinen ja luotettu jäsen.  Hän toimi 
Kokoomuksen Naisten liiton liittovaltuuston ja liittohal-
lituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana sekä varainval-
vojana.  Kokoomuksen Naisten liitto oli 1950-luvulla 
perustamassa Euroopan Naisten liittoa, jonka Suomen 
osaston edustajiston jäsenenä Sirkka Lankinen toimi 
1980-luvulla monien muiden puoluepoliittisten luotta-
mustehtävien ohella.

Taideharrastukset ja kansalaistoiminta  
lähellä Sirkan sydäntä

Monialaiset taideharrastukset saivat alkunsa jo nuo-
ruusvuosina posliininmaalauksella.  Sirkka Lankinen on 
kaiken yllä kerrotun lisäksi ennättänyt toimia aktiivisesti 
myös taiteiden alalla ja yhdistystoiminnassa, mm. Suo-
men taideyhdistys, Lahden taiteet, Lahden Nykytaiteet, 
Lahden Taidemuseoyhdistys, Lahden julistebiennale, 
Wäinö Aaltonen seura, Lahden Oopperayhdistys , Lah-
den Akateemiset naiset, Lahden Yhteiskoulun seniorit 
sekä Lahden Purjehdusseura. Sirkka Lankinen on ollut 
perustamassa mm. Lahden Soroptimistiklubia, Suo-
men Soroptimistiklubien Unionia sekä toiminut aktii-
visesti Lahden Liikenaisissa ja ollut perustamassa sen 
toiminnan jatkajaa Lahden liike- ja virkanaiset ry:tä.

Sirkka Lankiselle on myönnetty lukematon määrä valtakun-
nallisia ja paikallisia ansiomerkkejä ja huomionosoituksia 
sekä Asessorin arvonimi.
Lähteet:  Sirkka Lankisen haastattelu 1.8.2009
Arno Forsius: Sirkka Lankinen – lahtelainen korvalääkäri, 
kansanedustaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, 2008

Ω  Vielä 93-vuotiaanakin on Sirkka ehtymätön tiedon-
lähde ja energinen tarinoiden kertoja ja aina innokas 
ottamaan vastaan ystäviä kotiinsa, jonka terassilta 
avautuu Lahden kaupunkikuva panoraamana silmien 
eteen.
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Kaija Wardin mielestä häntä auttaa paljon se, että hä-
nen miehensä Calle on mukana yrityksessä toimitus-
johtajana. Insinöörinä Calle joutuu tekemään ne tylsät 
asiat ja Kaija saa keskittyä luoviin päätöksiin. Ja Kaijan 
äänensävystä jo kuulee, kuinka hyvin yhteistyö sujuu.

”Hyvä tuote on kaiken perusta. Ihania kankaita tar-
vitaan aina ja kaikkialla. Meillä on hyvät ostokanavat 
ympäri maailmaa ja pystymme tarjoamaan kankaita 
kaikenlaisiin tarpeisiin palakankaista muodinluojien 
upeisiin juhlakankaisiin.”

Kaija Ward haluaa edelleen pysyä selvillä siitä, millai-
sia kankaita yritykseen ostetaan ja siksi ostosmatkat ja 
messut ovat nykyäänkin hänen arkipäiväänsä. 

Kaija Ward on osallistuva 
ja tunteellinen johtaja

Henkilökunnan kanssa Kaija Ward tulee hyvin toimeen. 
Hän on osallistuva johtaja ja luottaa väkeensä sekä 
heidän osaamiseensa. Tarpeen vaatiessa on Kaijakin 
työn touhussa mukana, käärii hihansa ja tarttuu arkisiin 
hommiin. Päinvastoin kuin luulisi, kangaspakkojen jär-
jestely varastolla ja käytännön työssä mukana oleminen 
on hänellä lähinnä sydäntä. Hänestä on usein viikon-
loppuisin ihanaa purkaa lähetyksiä ja lajitella kankaita. 
Voi olla aivan rennosti vanhat verkkarit ja lenkkitossut 
jaloissa, eikä sitten tarvitse enää muita harrastuksia 
miettiäkään. Kyllä kangaspakkojen nostelu käy ihan 
punttisali-treeneistä.

Kaijan mielestä johtamisessa kaikki perustuu ihmi-
siin, tunteisiin ja omaan esimerkkiin. Hän haluaa olla 
läsnä ja tunteensa näyttävä johtaja, johon on helppo 
samaistua. Kun johtaja kertoo rehellisesti aidolla ää-
nenpainolla, miksi asioita tehdään niin kuin tehdään, 
on henkilöstön helppo pysyä hengessä mukana ja 
motivaatio työhön pysyy korkeana.

Eurokangas on Kaijalle kuin suuri perhe ja hän on 
sitä kaitseva äitihahmo. Hänen mielestään naisval-
taisella alalla kuunteleminen ja keskusteleminen on 
hyvin tärkeää. Koska Kaija on tunneihminen ja näyttää 
herkästi tunteensa, hän myös johtaa tunteella.  Tie-
tysti tarvitsee syntyä myös tulosta, mutta täytyy myös 
huomioida, että kukaan meistä ei ole samanlainen 
kuin toinen. Kuten hyvä äiti toimii, täytyy myös hyvän 
johtajan ymmärtää ja vaatia eri ihmisiltä erilaisia asioita 
ja ominaisuuksia.

Eurokankaan alkuvuosina Kaija Ward tunsi henki-
lökohtaisesti jokaisen alaisensa, mutta nyt ovat ajat 

Yritys on minulle kuin perhe
toiset. Yrityksessä on yli 500 työntekijää, joten henkilö-
kohtaisen kontaktin luominen on mahdotonta. Kaikesta 
huolimatta Kaija pyrkii edelleen tekemään henkilöstön 
palkkauspäätökset, sillä hän haluaa varmistaa, että 
palkattava henkilö ajattelee positiivisesti. Asiakaspalve-
lussa positiivisuus on valttia ja valittaminen pannassa, 
jos ei samalla esitä ratkaisua ongelmaan. Eurokankaan 
myymälöissä kiukkuisetkin asiakkaat on saatava hy-
myilemään ja hyvälle mielelle.

Omaan asiaan pitää uskoa

Kaija Ward ei pelkää riskejä, sillä hänen mielestään 
liiketoiminnan johtamisessa on aina otettava riskejä 
ja etenkin yrittäjän roolissa. Päätöksiin täytyy tarttua 
rohkeasti ja kannustaa myös vaikeissa tilanteissa hen-
kilöstöä sekä luoda positiivista tekemisen henkeä.

”Mietin aina ennakolta päässäni mahdolliset ikävät-
kin mahdollisuudet ja näin turvaan selustani. Omaan 
asiaan pitää uskoa ja sen eteen pitää tehdä pitkäjän-
teistä työtä.” Ward sanoo. Kauppaneuvos Kaija Ward 
painottaa, että yritysjohtajan tärkeä tehtävä on var-
mistaa yrityksen vahva brändi. Se mahdollistaa hyvän 
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Savonlinnalaiset naisjärjestöt ovat perinteisesti järjes-
täneet yhdessä kansainvälisen naistenpäivän juhlan 
maaliskuun kahdeksantena päivänä. Tänä keväänä oli 

henkilöstön saamisen ja houkuttelevuuden asiakkaiden 
silmissä.

Noin kolme vuotta sitten yritys päätti lähteä satsaa-
maan määrätietoisesti myös yritys- ja projektimyyntiin. 
Eurokangas erottuu edukseen, kun myymälät ovat 
suuria ja sijaitsevat hyvillä paikoilla. Heillä on myös 
laajat valikoimat kankaita sekä osaava ja palveleva 
henkilökunta. Jokainen myyjä tietää ja osaa perusasiat 
niin kankaista kuin ompelemisesta. Muoti- ja sisustus-
kankaiden lisäksi yritys tarjoaa kokonaisia suunnittelu-, 
toteutus- ja projektipalveluita.

Eurokangas on saanut tulosta vuosi vuoden jälkeen, 
vaikkakin yritys aloitettiin juuri pahimpien lamavuosien 
aikaan eli 1991. Nykyään yritys on kasvanut tasaiseen 
tahtiin ja kahden vähittäiskaupan sijasta on toiminta   
laajentunut maanlaajuisesti 28  myymäläksi. Eurokan-

gas -myymälät muodostavat nykyisin jo kankaiden 
asiantuntijaketjun Suomessa.

Eurokangas onkin saanut monia tunnustuksia ja 
palkintoja, samoin kuin Kaija Ward henkilökohtaisesti. 
Kaikkein arvokkaimpana tunnustuksena Kaija Ward 
pitää Menestyneimmän naisyrittäjän sijoitusta Euroo-
pan 500 kasvuvoimaisimman yrityksen listalla. Muista 
tunnustuksista mainittakoon mm. Vuoden Yrittäjä sekä 
ensimmäinen nainen, joka sai Päijät-Häme -mitalin, 
Kauppaneuvoksen arvonimi vuonna 2006 sekä viime 
vuonna Lahti - Seura valitsi Kaija Wardin Vuoden lah-
telaiseksi 2008.

Eija Pensasmaa

Savonlinnan liike- ja virkanaisten vuoro toimi koordi-
naattorina. Järjestelyihin osallistui yhdeksän yhdistys-
tä. Juhlapuheen piti Savonlinnan Innovaatiokeskuk-
sen johtaja Sari Nyrhinen aiheena voimaantuminen. 
Juhlapaikkana oli arkkitehti Wivi Lönnin suunnittele-
ma Savonlinnan Puistokadun kansakoulu. Wivi Lönn 
teki merkittävän elämäntyön ja oli yksi ensimmäisistä 
naisarkkitehdeistämme. Wivi Lönn –sali täyttyi ääriään 
myöten juhlaväestä ja Mirja Nylanderin esittämä Wivi 
Lönn itse oli myös paikalla,  vaihtamassa kokemuksia 
Sari Nyrhisen kanssa siitä, mistä ja miten  löytää voi-
man kulkea elämässään omaa tietään. Moneen kertaan 
korostui vanhempien kannustus ja luottamus lapsen 
kykyyn löytää oma tiensä.

Savonlinnassa kansainvälisen naistenpäivän juhlan 
kohokohta on aina ehdottomasti Savonlinnan liike– ja 
virkanaisten vuoden Rosinan julkistaminen. Tänä vuon-
na Rosinan arvonimen sai kannettavakseen laulunopet-
tajan, kuoronjohtaja Leena Astikainen. Nuorisokuoro 

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

Savonlinnan Liike- ja virkanaiset:

Vuoden 2009 Rosina 
ja kansainvälisen naistenpäivän juhla

Ω  Leena Astikainen iloitsee Rosina –nimityksestä. 
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Linnanneidot ja Iloinen lapsikuoro ovat 
kasvattaneet suuren joukon musiikin 
harrastajia ja innostaneet nuoria myös 
musiikin ammattilaisiksi, ja tietysti 
tuoneet savonlinnalaisille iloa konser-
teillaan.  Leena perusti ensimmäisen 
kuoronsa Savonlinnaan jo 1985. Tä-
näkin kesänä hän valmensi lapsisolistit 
ja –kuorot Savonlinnan Oopperajuhlien 
esityksiin. 

Joel Lehtosen Putkinotko –kirjassa 
Rosina ei ole suinkaan hiljainen hahmo. 
Leena Astikaisen viesti naistenpäivän 
juhlassa oli, että jokaisella lapsella tu-
lisi olla mahdollisuus saada osallistua 
kulttuurikasvatukseen, löytää oma ää-
nensä.  Vanhempien tuki ja kannustus 
ei aina ole mahdollista. Siksi ohjattu 
kulttuurin harrastustoiminta tulisi olla 
lapsille ilmaista, se on siinä määrin 
oleellinen osa ihmisen kasvua ja kehi-
tystä ja tulokset rikastuttavat myöhem-
min yhteiskuntaa monin eri tavoin.

Ulla ritola-Pesonen

¬  Marttojen kahvi maistui, arpajais-
korien ja kahvien tuotoilla katettiin 
juhlan kustannukset.

Toimitusjohtaja Sari Nyrhisen sanat voimaantumi-
sesta veivät ajatukset oman elämän tavoitteisiin, 
Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy 
(http://www.innovaatiokeskus.com)
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Savonlinnan Taidelukion Irkkubändi 
toi juhlaan iloa ja menoa.
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Hienoa, kun pääsimme tutustumaan kansanedustaji-
en työhön Markku Rossin esitellessä taloa ja lehterillä 
ollessamme pääsimme seuraamaan edustajien äänes-
tyksiä yms. Saimme hienon kohtelun tervetuliaiskuohu-
viineineen, joita harvoille vierailijoille tarjotaan. Turvatar-
kastukset kuuluvat asiaan, mutta muutoin Markku ja 
muut turvamiehet pitivät meistä todella hyvää huolta. 
Todella antoisa kokemus.

Kunnioitettavaa oli Markun vastaus meille naisille:
”Kiitos kiitoksista ja mukavaa kun viihdyitte: spesiaali-
ryhmä ansaitsee aina erityisen kohtelun! 
Kiitos myös kuvista - ne päätyvät arkistooni muistoksi 
vierailustanne.
Työn- ja toiminnan iloa Teille kaikille liike- ja virkanaisille 
ja nyt mukavan aurinkoista kesää!

Markku Rossi”

Viisi suomalaista taiteilijaa valittiin 
Euroopan akvarellitaiteen sympo-
siumin kansainväliseen näyttelyyn, 
joka avattiin 10.6. Espanjan Se-
goviassa. ECWS (European Con-
federation of Watercolour Society) 
jakoi näyttelyn yhteydessä diplomit 
osanottajille, jotka ovat: Ari Laitinen, 
Kirsi-Marja Myöhänen, Tapani Kiip-
pa, Taru Tomperi ja Anja Karkku-
Hohti.  

Kuopion liike- ja virkanaiset vierailulla 
eduskunnassa kansanedustaja Markku Rossin 

vieraana 5.6.2009

International exhibition of the European Confederation  
of Watercolour Societies and symposium

 - Ilon leikki
- Play of Joy 
- Juego de la Alegria
Kirsi-Marja Myöhänen

ECWS:n Segovian Sym-
posium oli kiinnostava ko- 
kemus kolmensadan eu-
rooppalaisen akvarellis-
tin kohtaamisfoorumina. 
Kaupungin kaduilla voitiin 
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Kesäinen hellepäivä antoi oivalliset puitteet Kuopion 
ja Joensuun liike- ja virkanaisten yhteiselle laivaret-
kelle. Risteilimme auringonkimalteisella Kallavedellä 
kohti Alahovin viinitilaa lippu liehuen. Perillä nautimme 
lounaasta ja taidenäyttelystä, kuten arvata saattaa, 
viinin kera. Keskustelu oli vilkasta ja retkeläiset viihtyi-
vät, joten yhteistuumin päätimme jatkaa näitä kesäisiä 
tapaamisia uusissa kohteissa. Joensuulaiset jatkoivat 
juhlintaansa vielä Kuopion viinijuhlien aitauksen sisä-
puolella, koska olivat suunnitelleet huvimatkansa pitkän 
kaavan mukaan; pikkubussilla ja kuljettajalla.

Suviterveisin Kirsi-Marja Myöhänen

nähdä viikon ajan taiteilijoita työssään, ja iltaisin päivän 
aikana syntyneet maalaukset ripustettiin pariksi tun-
niksi esille kaupungin keskusaukiolle, Plaza Majorille. 
Maalasimme myös Segovian kaupungille yhteismaala-
uksia, jotka asetettiin yhteisiin kaupunkikehyksiin, Plaza 
Acueductolle, roomalaisen vesijohdon alapuolelle ylei-
sön katsottavaksi. Näyttely kiertää Espanjassa vuoden 
loppuun asti.

1. - 26.7. Burgo de Osma (Soria) Ayuntamiento  
5. - 23.8. Burgos Museo 
26.8. - 20.9. León Delegación  Territorial 
23.9. - 31.10. Palencia Biblioteca Pública 
4. - 28.11. Salamanca Museo 
2. - 29.12. Ávila Delegación Territorial

Olen mukana myös Suomen Akvarellitaiteen yhdis-
tyksen ensimmäisessä kutsunäyttelyssä, joka avat-
tiin 4.8.2009 Raaseporissa Tammisaaren kirjastossa. 
Näyttely järjestetään taiteilija Helene Schjerfbeckin, 
Tammisaaressa vietettyjen vuosien muistoksi, rinnan 
Tammisaaren museokeskuksen Schjerfbeck-näyttelyn 
kanssa. Näyttelyn nimi on Sommarlandskap – Suvi-
maisemia ja näyttelyyn on kutsuttu 13 
naistaiteilijaa. 

Ystävällisin terveisin 
Kirsi-Marja Myöhänen
kirsi-marja.myohanen@iwn.fi
www.iwn.fi/~kmmyohan
+358 40 559 7200  

Laivaretki Kallavedellä
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BPW International Kongressi 2011 
Aika:   17.-21.6.2011 
Paikka:   Finlandiatalo, Helsinki 

Alustava päiväohjelma: 
8.30 – 12.30 Yleiskokous, työpajat 
12.30-14.30 Lounas 
Päiväretket, yritysvierailut 
14.30-17.30 Yleiskokous, työpajat 
19.00-  Iltaohjelma 
Iltaohjelmina: 
17.6.2011  Avajaiset 
18.6.2011 Friends & Fellows -ilta,
 Nuorten ilta 
19.6.2011 Gaalaillallinen 
21.6.2011 Päätösjuhla 

Oheisohjelmat: 
Kongressin aikana: 
Päivä-, iltapäivä- ja iltaretket Helsingin seudulla 
Ennen kongressia ja sen jälkeen: 
Retket lähialueille, mm. Tallinnaan, Pietariin, Tukholmaan, Lappiin 
 
Tavoitteemme on, että vieraamme muistavat  kongressista ainakin 
suomalaisen osaamisen monimuotoisuuden: 
 - muotia ja muotoilua 
 - taitoa ja teknologiaa 
 - ideoita ja ihanuuksia… 
 
Etsimme partnereita ja tukijoita  
kongressipaikalle: kongressimateriaali, -laukut,  matkamuistot, virvokkeet, 
kahvit, lounaat 
iltaohjelmiin: kuljetukset, tarjoilut, ohjelmat 
päiväretkille: kuljetukset, yritysvierailut 
Tarjoamme kansainvälistä näkyvyyttä 
ennen kongressia: internetissä, sähköpostimainonnassa, BPW -tilaisuuksissa 
kongressin aikana Finlandiatalolla: retkillä, iltaohjelmissa 
kongressin jälkeen: internetissä, sähköpostimainonnassa, BPW -tilaisuuksissa 
sekä unohtumattomina muistoina osallistujien mielissä ja  viestinnässä
 

VAHVA VErKOSTO VAIKUTTAA   –   ETT STArKT NÄTVErK FÖr ATT PÅVErKA

■ TULEVIA TAPAHTUMIANimitys
Liisa Kiianlinna, BPW Kuopio
on nimitetty jäseneksi BPW Inter-
nationalin lainsäädäntö komiteaan, 
Standing Legislation Committee.

BPW International 
The International Federation of Business and Profes-
sional Women on perustettu vuonna 1930 ja se on yksi 
vaikutusvaltaisimpia naisjärjestöjä maailmassa. Sillä 
on jäsenjärjestöjä joka maanosassa, lähes sadassa 
eri maassa, ja sen tavoitteena on luoda kaikkien mai-
den naisille tasa-arvoiset mahdollisuudet  tehdä työtä 
maansa talouselämässä, yhteiskunnallisilla aloilla ja 
politiikassa sekä poistaa kaikenlainen syrjintä.  

Epäpoliittisena järjestönä liitolla on edustaja Yhdis-
tyneissä Kansakunnissa sekä YK:n erikoisjärjestöissä 
mm. UNESCOssa, UNICEFssa, ILOssa ja UNIDOssa 
sekä European Women’s Lobby'ssa. 

Kansainvälisen liiton kongressi kokoaa jäsenet yh-
teen 3 vuoden välein päättämään liiton organisatorisista 
ja hallinnollisista asioista. Seuraava kongressi pidetään 
kesäkuussa 2011 Helsingissä ja kongressin käytännön 
järjestelyistä vastaa Suomen liike- ja virkanaisten liitto, 
BPW Finland. 

BPW Finland on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti 

vastuunsa tuntevien naisten, puolueisiin sitoutumaton, 
valtakunnallinen keskusjärjestö. Osallistumme aktiivi-
sesti kansainväliseen toimintaan ja teemme yhteistyötä 
muiden  toimivien naisten kesken.   

Vuonna 1946 perustettu liittomme toimii tällä hetkellä 
27 liike- ja virkanaisten yhdistyksen verkostona kautta 
Suomen. 

 
Yhteystiedot: 
BPW Finland                                                          
Liisankatu 27 B 2, FI-00170 HELSINKI 
E-mail: office@bpw-finland.fi 
[ http://www.bpw-finland.fi ] www.bpw-finland.fi

Vuosi 2009
4. – 6.9. 13 th European Congress, München
19.9. Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehitys- 
 päivä, Hämeenlinna
10. – 11.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, Lahti

Vuosi 2010
1. – 12.3. UN Commission on the Status of Women 
 54th Session, New York 
17. – 18.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät, Kuopio
6th BPW European Presidents´ Meeting, Wien
BPW Finland, syyskokous

Vuosi 2011
Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta
16.4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki
17. – 21.6. 27th BPW International Congress, Helsinki


