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Pitkä lämmin kesä on kääntymässä syksyksi. Kaunista 
kesää varjostivat elokuiset myrskyt, ensin tuli Asta sit-
ten Veera ja Lahja.  Saimme eri puolilla Suomea kokea 
luonnonvoimien rajuuden. Itse jouduin keskelle rajua 
ukkosmyrskyä Ilveksen naisten jalkapallo-ottelussa.  
Ensin tuli hiljaisuus, pimeys, sitten tuuli yltyi niin, että 
kaikki irrallinen lenteli ilmassa. Alkoi sataa, salamat vä-
lähtelivät joka puolella ja jyrinä oli mahtava. Tätä kesti 
noin puoli tuntia, sen jälkeen taivas kirkastui, aurinko 
alkoi paistaa ja peliä voitiin jatkaa.  Lähikoulun urhei-
lusalin katto meni rullalle, kotikadulla noin kilometrin 
päässä urheilukentästä, iso puunoksa oli katkennut au-
ton päälle ja meidän kissa oli kuulemma juossut ympäri 
asuntoa, lopuksi se oli hakeutunut saunan kiukaan alle 
pienelle kerälle. Toivottavasti saitte kaikesta huolimatta 
kerättyä voimia syksyä ja tulevaa talvea varten.

Heinäkuussa minulla oli ilo tavata pitkästä aikaa agro-
nomi Virpi Raipala-Cormier Hämeenkyrössä Frantsilan 
Luomuyrttitilalla.  Siitä on kulunut 10 vuotta, kun hänet 
valittiin Vuoden naiseksi.  Kaunis kesäpäivä kului jutel-
len ja kiertelimme yrttitilalla.  Luonnonmukainen viljely 
on yleistynyt näiden vuosien aikana maassamme ja 
luomutuotteita sekä lähiruokaa kysytään nykyään en-
tistä enemmän. Tämä on hyvä, näin saamme työtä ja 
toimeentuloa pienillekin tiloille.

Elokuussa olin työmatkalla Tallinnassa, matkan ai-
kana minulla oli tilaisuus tavata myös Viron liike- ja 
virkanaisia. Keskustelimme mahdollisesta yhteistyöstä 
ja tulevasta kongressista 2011.  Samalla tapasin sikä-
läisen Vuoden naisen 1993 Daisy Järvan, hän on edel-
leen mukana liike- ja virkanaisten toiminnassa Virossa.  

Loppukesästä minulla oli mahdollisuus vierailla myös 
Oulussa ja tavata Oulun seudun liike- ja virkanaisia. 
Jokiristeily Oulujoella oli taas uudenlainen kokemus.

BPW Euroopan aluekoordinaattori Amélie Leclercq 
vieraili Suomessa sekä Tampereella että Turussa elo-
kuun lopussa. 

Liittomme syyskokouspäivät ovat Tampereella 30. 
– 31.10.2010. Lauantaina on luento ”Sosiaalisen medi-
an hyödyntäminen yhdistystoiminnan kehittämisessä”. 
Workshopeja on kaksi ”Inspiroidu 2011 kongressiin” ja 
”Sosiaalisen median hyödyntäminen”. Illalla pääsemme 
nauttimaan Musiikkiteatteri Palatsin ainutlaatuisesta 
tunnelmasta ja hyvästä ruoasta.  Illan näytöksenä on 
”Ava & Frank” – tarina Hollywoodin tähtiparin intohimoi-
sesta rakkaudesta.

Syyskokouspäivien aikana julkistetaan jäsenhankin-
takilpailun tulokset.  Henkilövalintoja on tänä syksynä 
tavallista enemmän, mm. oma puheenjohtajakauteni 
on loppumassa.

Liittomme iso haaste, 27th BPW Kansainvälinen 
kongressi on Helsingissä ensi vuoden kesäkuussa.  Lii-
ke- ja virkanaiset ympäri maailmaa ovat jo olleet yhtey-
dessä minuun ja halunneet ennakkotietoja Suomesta 
ja kongressista. Toivottavasti kaikki yhdistykset löytävät 
itselleen liiton tai yhdistyksen maailmalta, jonka kanssa 
voitte alkaa yhteistyön jo ennen kongressia.  Liiton 
toimiston tai minun kauttani voitte saada yhteystietoja.  
Olettehan muistaneet valita omalle yhdistyksellenne 
kongressiyhdyshenkilön!
Toivottavasti tapaamme liiton syyskokouspäivillä Tam-
pereella!

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Innolla työntäyteiseen syksyyn...

∆  Liiton puheenjohta-
ja Liisa Flinck-Vasama 
Jokiristeilyllä Oulun 
seudun liike- ja virka-
naisten kanssa.
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Runsaassa kahdessa vuosisadassa vaatimaton kylä 
on rakentunut yli 200 000 asukkaan kaupungiksi, joka 
nykyään on Suomen kolmanneksi suurin. Tampere on 
kokenut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
suuren rakennemuutoksen, teollisuuskaupungista mer-
kittäväksi teknologian ja it-alan keskittymäksi. 50-vuo-
tiaalla yliopistollamme, teknillisellä korkeakoululla ja 
muilla oppilaitoksilla on ollut merkittävä rooli tässä 
muutoksessa. 

Tervetuloa syyskokouk-
seen syksyiseen kaupun-
kiimme.  Kokouspaikaksi 
olemme valinneet Scandic 
Tampere Cityn, joka sijait-
see keskeisellä paikalla 
rautatieasemaa vastapää-
tä, linja-autoasemalta on 
kävelymatka.

 Lauantai-iltapäivän 
ohjelmassa on ajankohtai-
nen aihe, sosiaalisen me-
dian käyttö.  Sosiaalinen 
media on tietoverkkoja ja 
tietotekniikkaa hyödyntä-
vä viestinnän muoto, jossa 
käsitellään vuorovaikut-
teisesti ja käyttäjälähtöi-
sesti tuotettua sisältöä ja 
luodaan ja ylläpidetään 
ihmisten välisiä suhteita. 
Asiantuntija-luennon jäl-

keen tutustumme erilaisiin yhteisöpalveluihin ja poh-
dimme miten voisimme niitä hyödyntää omassa ver-
kostossamme. Lauantaina kokoontuvat myös edustajat 
eri yhdistyksistä työstämään ensi kesän kongressin 
asioita.

Lauantain juhlaillallisen syömme Palatsiteatterissa ja 
saamme nauttia Arja Korisevan ja Miro Honkasen täh-
dittämästä Ava Gardner & Frank Sinatra musikaalista. 

Palatsiteatteri on entisestä 
elokuvateatteri Kino-Palat-
sista upeaksi entisöity mu-
siikkiteatteri.

Sunnuntai-aamuna on 
perinteinen kynttiläsere-
monia ja kello 11 aloitam-
me syyskokouksen. En-
nen kokousta kuulemme  
HPC:n tilannekatsauksen. 
Syyskokoukselle olemme 
varanneet aikaa pitkälle 
iltapäivään, onhan meillä 
päätettävänä monia mer-
kittäviä asioita.

Toivomme näkevämme 
teidät täällä isolla joukolla, 
tervetuloa!

Eeva Peltonen
Puheenjohtaja
BPW Tampere

Tervetuloa Tampereelle
Kapealle kannakselle Näsijärven ja Pyhäjärven väliin, pohjoisen ja eteläisen 
vesireittien kohtauspaikkaan syntyi 600-luvulla asutusta, joka 1200-luvulta 
alkaen muodostui tärkeäksi kauppapaikaksi. 1700-luvulla havaittiin järviä 

yhdistävän Tammerkosken merkitys vesivoiman tuottajana. Kuningas Kustaa III:n 
päätöksellä Ruotsi-Suomen valtakuntaan perustettiin uusi kaupunki - Tampere - 
vuonna 1779. Sen maa-alue käsitti Tammerkoskesta Pispalan rajalle ulottuvan 

alueen (3,2 neliökilometriä), jolla asui alle 200 henkeä.
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Suomen liike- ja virkanaisten liiton 
syyskokouspäivät Tampereella 29. – 31.10.2010

Paikka: Scandic Tampere City
 Hämeenkatu 1
 33100 Tampere

Perjantai 29.10.2010
Young BPW ilta
kello 19.00 Japanilainen teehuone  
             Tutustutaan sushin äärellä – japanilaisen keittiön salaisuudet

Lauantai 30.10.2010
kello 10.00 - 11.15 Ilmoittautuminen
kello 11.15 – 12.00 Lounas
kello 12.00 – 14.00 Luento ”Sosiaalisen median hyödyntäminen yhdistystoiminnan kehittämisessä
kello 14.00 - 14.30 Iltapäiväkahvi

Iltapäiväkahvin jälkeen jakaudumme kahteen ryhmään:

Ryhmä I kello 14.30 – 16.00
HPC Workshop: ”Inspiroidu 2011 kongressista” = tietoa yhdistysten 2011 kongressin yhteyshenkilöille/vähin-
tään 1 hlö jokaisesta yhdistyksestä

Ryhmä II kello 14.30 – 16.00
Workshop: ”Sosiaalisen median hyödyntäminen” = ne osallistujat, jotka eivät osallistu kongressi-infoon

kello 16.00 Kokouspäivän virallinen osuus päättyy

kello 18.00  Lähtö kohti Musiikkiteatteri Palatsia (kävellen / kimppataksit)
kello 18.15 – 19.30 Pöytiin tarjoiltu illallinen
kello 19.30 – 22.00 “Ava & Frank” – musikaali

Sunnuntai 31.10.2010
kello 07.30 -  Aamiainen hotellissa
kello 08.00 - 8.45 Valtakirjojen tarkistus
kello 09.00 - 9.45 Kynttiläseremonia
kello 09.30 – 10.00 Valtakirjojen tarkastus jatkuu
kello 10.00 – 11.00 HPC: Kongressi 2011 järjestelyt
kello 11.00 – 12.00 Liittomme syyskokous
kello 12.00 - 12.45 Lounas
kello 12.45 - 14.45 Syyskokous jatkuu
kello 14.45 – 15.00 Iltapäiväkahvi
kello 15.00 – 16.00 Syyskokous jatkuu

Tampere 
Valoviikkojen avajaiset 29.10.2010
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osALListuMiNEN LAuANtAiN 30.10.2010 
tiLAisuuksiiN 
(rastita ruokailu/ohjelma mihin osallistut)
❑  15 € lounas = Soup&Deli -buffet
❑  20 € seminaariin osallistuminen + iltapäiväkahvi
❑  70 € pöytiin tarjoiltu illallinen + “ Ava&Frank” 
 -musikaali Musiikkiteatteri Palatsissa

osALListuMiNEN suNNuNtAiN 31.10.2010 
tiLAisuuksiiN
❑  15 € lounas ( Soup & Deli-buffet)
❑  7 € iltapäiväkahvi

osALListuMisMAksu
❑  35 € osallistumismaksu 25.9.2010 mennessä 
 ilmoittautuneille
❑  40 € osallistumismaksu 26.9.2010 jälkeen 
 ilmoittautuneille
 
** Osallistumismaksu sisältää yhden (1) arvan Tuulikki 
Juuselan rahaston arpajaisiin teemana ”Young Career 
Women”. Palkintoina arvotaan taidetta.

Osallistumismaksu kattaa kokousmateriaalin asiakirjoi-
neen ja osallistumisen syyskokoukseen.
Ilmoittautumisen 30.9 jälkeen tehdyistä peruutuksista 
palautetaan osallistumismaksu vain lääkärintodistuk-
sen perusteella.

Maksut:
Osallistumismaksut maksetaan 10.10.2010 mennes-
sä Tampereen BPW:n tilille NORDEA 143930-117146 
ja HUOM! viitteeksi 5555. Kirjoita maksulomakkeen 
viestikenttään nimesi ja erittele maksut lyhyesti.

Ilmoittautumiset:
Viimeistään to 30.9.2010 ilmoituslomakkeen mukaisesti 
eriteltynä sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: 
bpwmeeting@gmail.com

Postitse:
Heli Paukkunen
Huringinkatu 3 A 4
33800 Tampere

MAjoitus:
Scandic Tampere City
Hämeenkatu 1
33 100 Tampere
p. 03-2446 2210 / myyntipalvelu
Email: tamperecity@scandichotels.com

Varaustunnus
BPW291010

Huonehinta sisältää runsaan buffetaamiaisen, saunan 
ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet joko sähköpostil-
la tai puhelimitse Scandic Tampere Cityn myyntipalve-
lusta. Majoituskiintiö on voimassa 1.10.2010 saakka

Majoitushinnat:
79 € / standard yhden hengen huone / vuorokausi
89 € / standard kahden hengen huone / vuorokausi

Majoituksen jokainen maksaa itse suoraan hotelliin.

iLMoittAutuMisLoMAkE

Nimi

Ammatti / Tehtävänimike

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Työ-, matka- tai kotipuhelin

Sähköposti

Yhdistys 

Erikoisruokavalio / muu toive

❑  Nuori jäsen (alle 35 v)

Osallistujan tiedot 
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Aurinkoisena heinäkuun päivä minulla oli mahdollisuus 
tutustua Hämeenkyrössä Frantsilan Luomuyrttitilan tä-
män päivän toimintaan. Oppaanani oli toimitusjohta-
ja, agronomi Virpi Raipala-Cormier.  Siitä on kulunut 
kymmenen vuotta kun hänet valittiin Vuoden naiseksi 
2000.  Frantsilan Luomuyrttitilalla on useiden vuosien 
kokemus yrttituotteiden valmistuksesta. Toiminta aloi-
tettiin vuonna 1981.

Olimme sopineet tapaamisen Frantsilan Kehäkuk-
kaan. Kehäkukka on talonpoikaistyyliin kalustettu 
kahvila ja kasvisravintola sekä yrttimyymälä. Kahvilan 
terassilla nautimme teetä ihaillen samalla Pappilanjoen 
kaunista maisemaa. Kahvilarakennuksen yksi erikoi-
suus oli lasinen mehiläispesä. Kehäkukan toiminnasta 
kertoi minulle yrittäjä Tiina Ahonen. Hän esitteli myös 
yrttimyymälän tuotteita. Ryhmille järjestetään tilauk-
sesta esittelyitä ja erilaisia yrtteihin ja aromaterapiaan 
liittyviä ohjelmia. Kehäkukkaa voidaan sanoa Frantsilan 

Teksti: Liisa Flinck-Vasama   ǀ   Kuvat: Pertti Flinck

Aurinkoinen päivä 
yrttitilalla

”ikkunaksi ulospäin”.
Kehäkukan välittömässä läheisyydessä, joen rannal-

la, on opetustarha, jossa on 280 eri mauste-, lääke- ja 
luonnon rohtokasvia.

Varsinaiset yrttiviljelmät ovat n. 4 kilometrin päässä, 
lähellä Frantsilan Hyvän Olon keskusta. Pääsin käy-
mään näillä laajoilla yrttipelloilla, siellä oli mm. siankär-
sämöä, nokkosta, erilaisia minttulajeja jne. Sieltä löytyy 
myös vehmas yrttipolku, jonka varrella voi opastetusti 
tutustua yrttiviljelmiin.

Virpi Raipala-Cormierin kotipihalta on kauniit näkymät 
niittyjen yli järvelle ja sain katsella maisemia hänen 
isänsä tekemästä ”kuningatartuolista”.  Puutarhassa 
kukkien keskellä juttelimme tämän hetkisistä kuulumi-

Ω  Frantsilan opetustarha, sieltä löytyy n. 280 eri 
mauste-, lääke- ja luonnon rohtokasvia.

¬  Virpi raipala-Cormier.
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sista.  Hämeenkyrössä on nykyään paljon luomutiloja 
ja luonnosta löytyy niin sinisiipiä kuin kiiltomatojakin ja 
perhoset ovat täällä todella kauniin värisiä.

Ajatuksia vuosien takaa … ja tänä päivänä
Periaatteet sydämen ääni
Visiomme tervettä, tasapainoista ja onnellista elämää 
edistävästä kestävän kehityksen tuotannosta ja koulu-
tuksesta ovat toteutuneet.  Olen oman kokemukseni 
kautta vakuuttunut siitä, että kun yritystoiminnan perus-
taa moraalisten ja oman sydämensä tärkeiden arvojen 
pohjalle, on menestyminen taattu.

Yleiset trendit ovat pehmeitä arvoja kunnioittavia
Kaikki varmasti näkevät suuntauksen ekologiseen, 
ympäristöystävälliseen, ihmiset ja luonnon huomioon-
ottavaan sekä jälkipolviakin kunnioittavaan toimintaan 
niin yksityisellä kuin yrityssektorilla.  Ympäristöasiat ja 
henkilökunnan terveys, viihtyminen ja motivoituminen 
ovat nousseet tärkeiksi kehittämiskohteiksi.

Luonnonmukainen ja terve elämäntapa
Luonnonmukainen yrttien viljely on kasvanut ja yrttien 
sekä luontaistuotteiden käytön arvostus on lisääntynyt 
naisten lisäksi myös miesten sekä hoitoalan ammatti-
laisten keskuudessa.  Kasvisten terveysvaikutukset on 
tutkitusti havaittu ja tosiasiat ovat innostaneet ihmisiä 
syömään terveellisesti ja kasvisvoittoisesti.

Vanhat perinteet uudelleen suosiossa
Ihmisinä me saamme päättää minkälaisen elämänta-
van ja suunnan haluamme valita.  Elämä opettaa ja 
se usein myös pysäyttää ajattelemaan elämän arvoja 

uudelleen.  Monien ihmisten katseet ovat kääntyneet 
takaisin omille juurilleen ja arvostus esi-isien työhön ja 
työnjälkiin on kasvamassa. Halutaan kokeilla vanhoja, 
ikiaikaisia keinoja.

Nainen ”tuoreena, terveenä ja kauniina”
Moni nainen tarvitsee apua omaan jaksamiseensa ja 
jokaisen täytyy löytää itselleen parhaiten sopivat keinot.  
Yritit ovat yksi vaihtoehto, joita voi käyttää monella 
tavalla niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Jaksamisen kulmakivet
Sydämeni on mukana työssäni. Luonto ja puutarhanhoi-
to etenkin kesällä voimaannuttaa.  Syksyllä ja talvella 
taas jooga.

Kymmenen vuoden aikana luonnonmukaiset ja ter-
veet elämäntavat ovat monelle entistä tärkeämpiä.  Ih-
miset ovat huomanneet elämäntapojen merkityksen. 
Hyvät ja lämpimät suhteet lähimmäisiin ovat tärkeitä. 
Yrttitilalla koetaan tärkeänä työntekijöiden hyvinvointi ja 
pysyvä henkilökunta on toiminnan voimavara.

Virpi Raipala – Cormier on kirjoittanut myös mielen-
kiintoisia kirjoja mm. Luonnon kauneus ja Frantsilan 
yrttitilan kasviskeittokirja.

Tällä hetkellä yrttitilalla ajatellaan tulevaisuutta. Virpi 
Raipala – Cormierin pojat jatkavat ehkä samalla alalla 
koska ajatusmaailma pojilla ja vanhemmilla on saman-
suuntainen.

”Rakkaus on sitä, että ajatusten, sanojen ja tekojen 
kautta auttaa toista kehittymään”

Näihin sanoihin päätimme yhteisen keskustelutuo-
kiomme.

Ω  Hämeenkyröläinen maisema.

¬  vas. Tiina Ahonen, Virpi Raipala-Cormier 
ja Liisa Flinck-Vasama.
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Myymälässä sinua odottavat monenlaiset vaatteet ja laukut, ihastuttavat kodintavarat 
ja hehkuvat kankaat. Lasillisen ääressä nautitaan muotinäytöksestä, jossa malleina 
pyörähtelevät muun muassa kansanedustaja Raija Vahasalo ja vähemmistövaltuutettu 
Eva Biaudet. 

Marimekko tarjoaa illan ajan 15 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista 
tuotteista.

Myymälässä tapaat myös Marimekon design managerin Noora Niinikosken

Lämpimästi tervetuloa!         Marimekko ja Helsingin liike- ja virkanaiset ry

Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 22.10.  
Hilkka Luoma-aho-Kutin 0456778765 / hl-aho@dlc.fi tai 
Pia Paasjoki 0503096009 / pia.paasjoki@elisanet.fi 

Marimekko, Kämp Galleria, Pohjoisesplanadi 31

Lokakuisen illan hämärässä 
on mukavaa kokoontua yhteen, 
tavata tuttavia ja nauttia 
kauniista asioista.
 
Kutsumme sinut viihtymään 
kanssamme Kämp Gallerian 
Marimekkoon torstaina 28.10. 
kello 18.00 alkaen. 
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Puheenjohtajan matkapäiväkirjaa

Olin elokuussa työmatkalla Tallinnassa.  Matkan aikana 
minulla oli ilo tavata BPW Estonian presidentti Pille Ruul 
ja Viron Vuoden nainen 1993 Daisy Järva.  Tapasimme 
Meriton Grand Conference & Spa Hotellin Valkoisessa 
Piano baarissa.  Keskustelimme liittojemme mahdol-
lisesta yhteistyöstä ja kansainvälisestä kongressista 
2011.  Samalla kutsuin Pille Ruulia vierailulle Tampe-
reelle lokakuussa, liittomme syyskokouspäiville.

Elokuussa minulla oli myös mahdollisuus vierailla Ou-
lussa ja tavata Oulun seudun liike- ja virkanaisia.  Ta-

pasin puheenjohtaja Pirjo Weisellin ja Anja Kaupin ou-
lulaisessa Katri Antellin kahvilassa. Nautimme kahvia ja 
herkuttelimme Antellin Omenahyveellä. Keskustelimme 
liike- ja virkanaisten kuulumisista. Illalla Oulun seudun 
liike- ja virkanaiset olivat varanneet meille paikat Jokiris-
teilylle Oulujoelle. Oulua pidetään merenrantakaupun-
kina, mutta jokiristeily oli kokemisen arvoinen matka. 
Mukaan oli päässyt kymmenen liike- ja virkanaista. 
Laivalla saimme maistaa hyvää lohta sekä jäätelöä ja 
marjoja.  Ilta sujui hyvin hyvässä seurassa keskustel-
len. Toivottavasti tapaamme liiton syyskokouspäivillä 
Tampereella.

∆  vas. Liisa 
Flinck-Va-
sama, Pirjo 
Weisell ja 
Anja Kauppi.

¬  vas. Viron 
Vuoden nainen 
1993 Daisy Jär-
va, BPW Fin-
land puheen-
johtaja Liisa 
Flinck-Vasama 
ja BPW Viro 
puheenjohtaja 
Pille ruul.
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BPW Internationalin 27. kansainvälinen 
kongressi järjestetään ensi kesänä 
Helsingissä. Kongressiin odotetaan 
lähes 1 000 naista 60 eri maasta. He 
kokoontuvat päättämään järjestömme 
asioista, mutta myös tapaamaan vanhoja 
ja uusia tuttuja, verkostoitumaan - ja 
tietysti myös tutustumaan meihin 
suomalaisiin liike- ja virkanaisiin sekä 
maahamme ja sen elinkeinoelämään. 

Kongressi järjestetään 17.-21.6.2011 Helsingissä, jossa 
kokouspaikkana on Finlandia-talo. Lisäksi erilaisia ta-
pahtumia järjestetään ympäri pääkaupunkiseutua. Vie-
railijoille ja heidän seuralaisilleen järjestetään matkoja 
Suomessa ja lähialueilla ennen ja jälkeen kongressin.

HPC vastaa käytännön järjestelyistä
Hostess Planning Commitee (HPC) toimii kongressin 
järjestäjänä kansainväliseltä liitolta saamiensa ohjei-
den ja toivomusten mukaan yhteistyössä Suomen liiton 

BPW International kokoontuu jo toistamiseen 
Suomessa kesällä 2011

kanssa. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että 
saamme aikaan hyvin organisoidun ja mielenkiintoisen 
kongressin. HPC:n puheenjohtajana toimii Kirsi Saari. 
Jokaisella toimikunnan jäsenellä on oma vastuualu-
eensa, jonka järjestelyistä hän vastaa. Nämä HPC:n 
jäsenet on mainittu tällä Livykin aukeamalla. Lisäksi toi-
mikunnissa on jo nyt mukana monia aktiivisia liike- ja 
virkanaisia. Ohessa HPC:n puheenjohtajan terveiset.

Tehdään yhdessä kaikkien aikojen kongressi!
Totta se on - Suomi on jo toistamiseen saanut emän-
nöitäväkseen BPW Internationalin kansainvälisen  
kongressin! Vuonna 1977 BPW Finland emännöi kong-
ressia ensimmäisen kerran eikä mikään muu maa ole 
kansainvälisen liiton historiassa järjestänyt kongressia 
kahta kertaa. Se on suuri kunnia ja luottamuksen osoi-
tus, joka velvoittaa meitä hoitamaan kongressijärjeste-
lyt kunnialla ja saapumaan sankoin joukoin Helsinkiin 
kesäkuussa 2011. 

Omasta kokemuksestani tiedän, että mukana olemi-
nen avaa aivan toisenlaisia näkökulmia liike- ja virka-
naiseuteen sekä auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
millaiseen ja kuinka voimakkaaseen järjestöön kuulum-
me. Tämän kongressi-infon tarkoituksena on kertoa 
missä järjestelyjen osalta mennään jokaisessa Livykin 
numerossa ennen kongressia. Jos sinulle tulee lisäky-
symyksiä, voit toki olla yhteydessä HPC:n jäseniin.

Kongressin emännöiminen vaatii uskomattoman 
paljon työtä ja siihen tarvitsemme kaikkien jäsenten 
panostusta ja apua. Vapaaehtoisia henkilöitä erilaisiin 
tehtäviin niin ennen ja jälkeen kuin kongressin aika-
nakin tarvitaan runsaasti. Jos sinua kiinnostaa olla 

mukana, olethan yhteydessä oman yhdistyksesi 
kongressin yhteyshenkilöön tai Irma Reposeen 
(irma.reponen@saunalahti.fi tai 040-552 9772). 
Hän koordinoi vapaaehtoiset eri tehtäviin. Kerro 
myös, jos olet kiinnostunut jostain erityisestä 
tehtävästä.

Varojen kerääminen on tällä hetkellä tärkeä 
asia. Suomen liitolla ei ole taloudellista vas-
tuuta kongressin taloudesta vaan sen kantaa 

∆  Susanna Arola ja Maria Laurén tapasivat 
BPW Helsingin twinning-yhdistyksen, austra-
lialaisen BPW Kalamundan, jäseniä Melbour-
nen kongressissa.
Kuva: Maria Laurén
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kansainvälinen liitto. Silti meidän tulee kerätä varoja 
kongressia varten, koska viime kädessä mahdolliset 
tappiot koituvat kannettavaksemme jäsenmaksujen ko-
rotuksina. Pienikin taloudellinen tuki esim. yhdistyksen 
paikkakunnan yrittäjältä on tarpeen. Kannustankin teitä 
kaikkia miettimään potentiaalisia kannattajiamme ja ot-
tamaan heihin rohkeasti yhteyttä. Oma yhdistyksesikin 
saa osansa keräämistään varoista. Näissä asioissa voit 
olla yhteydessä Susanna Arolaan (susanna.arola@
kolumbus.fi tai 050-521 6863).

Olemme ottaneet suuren haasteen vastaan, mutta en 
epäile hetkeäkään ettemmekö me tehokkaat suomalai-
set liike- ja virkanaiset kykenisi järjestämään ikimuis-
toista kongressia sisarillemme ympäri maailmaa.

kirsi saari
Puheenjohtaja, HPC 

Mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa 
Kongressin virallisessa osuudessa päätetään BPW 
Internationalin organisaatiota ja toimintaa koskevista 
asioista seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Kongressi-
päiville tyypillinen ohjelma on seuraava:

8.30–12.30 Yleiskokous, työpajat
12.30-14.30 Lounas
14.30-17.30 Yleiskokous, työpajat

Virallisen osuuden lisäksi ohjelmassa on runsaasti ja 
monipuolisesti erilaista iltaohjelmaa. Tarkemmat ohjel-
mat ja aikataulut vahvistuvat myöhemmin, mutta laitat-
han alla olevat päivämäärät jo kalenteriisi!

17.6.2011 Avajaiset
18.6.2011 Young BPW -ilta
18.6.2011 Friends & Fellows -ilta 
20.6.2011 Gaalaillallinen
21.6.2011 Päätösjuhla

Puheenjohtaja Kirsi Saari, Turku
Varapuheenjohtaja Maria Laurén, Helsinki
Sihteeri Leena Roivas, Turku
Rahastonhoitaja Tuula Hirvonen, Vantaa
PR Sinikka Mynttinen, Mikkeli
Sponsorointi Susanna Arola, Helsinki
Ohjelma Tarja Heiskanen, Kuopio
Tapahtumat Hilkka Kallio, Helsinki; Kaisu Santala, Vantaa
Logistiikka Arja Hukkanen, Joensuu; Marja Salo, Helsinki
Vapaaehtoiset Irma Reponen, Espoo
Erityisneuvonantaja Paula Hjelt-Putilin, Helsinki
VIP Ambassador Tuulikki Juusela, Helsinki

Ω  Susanna Arola Sveitsin kongressissa Suomen 
delegaation emäntänä toimineen BPW Toggenburgin 
vieraana upeissa alppimaisemissa.
Kuva: Maria Laurén

HPC:n jäsenet 
ja heidän 
vastuualueensa

Unohtumaton ja mieleenpainuva kongressi 
BPW Finlandin tavoitteena on tarjota unohtumaton 
ja mieleenpainuva kongressi, jossa tuodaan esiin 
modernia Suomea ja suomalaisten monipuolista 
osaamista elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri 
aloilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvi-
taan paljon vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin en-
nen kongressia, kongressipaikalla, infopisteissä, 
hotelleilla, tapahtumapaikoilla ja monessa muussa 
tehtävässä. Tämä on meille ainutkertainen tilaisuus 
- tule mukaan!

Yhteistyöterveisin,
HPC
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BPW -yhteyksissä kansainväliset kongressikokemukse-
ni ovat liittyneet seuraaviin kongresseihin: BPW Interna-
tionalin kongressit Venetsiassa v. 1996, Melbournessa 
2002, Luzernissa 2005 ja Mexico Cityssä 2008. Lisäksi 
alueellisiin kongresseihin olen osallistunut seuraavasti: 
BPW Europe Roomassa v.2003, BPW Europen pre-
sidenttien kokous Berliinissä v. 2004, BPW Europen 
kongressi Tukholmassa v. 2006. Näissä kaikissa kong-
resseissa olen ollut oman liittomme virallisena valtuu-
tettuna ja vuosina 2003 – 2006 vielä oman liittomme 
puheenjohtajan roolissa. Kaikkiin haluamiini kongres-
seihin en ole päässyt työesteiden vuoksi.

Venetsian kongressin aikana BPW Internationalin 
presidenttinä toimi italialainen Livia Ricci, joka on 

edelleen aktiivinen BPW -leidi, kuten niin moni muu-
kin aiempi kansainvälisen liiton puheenjohtaja. Hänen 
seuraajakseen valittiin sylvia Perry Britanniasta (UK). 
Kongressipaikkana oli Lidon saarella sijaitseva, ho-
telli Excelsior. Kv. liiton presidentin vastaanotto sekä 
juhlaillallinen järjestettiin italialaisella varmalla maulla, 
tyylikkäästi, runsaasti ja nostalgisen esteettisesti sil-
mänruokaa tarjoten hotellin ylellisissä saleissa. Itse 
kokousistunnoissa ihmettelin käytäntöä, että kesken 
kaiken kokoussalissa alettiin myydä arpoja, vaikka var-
sinaisia asioita oli vaikka kuinka paljon käsittelemättä.

Melbournen kongressin aikana kv. presidenttinä oli 
Pat Harrison Australiasta ja seuraavaksi kolmivuotis-
kaudeksi valittiin Antoinette Rüegg Sveitsistä. Australi-

Teksti: Paula Hjelt-Putilin

KANSAINVÄLISIÄ 
KONGRESSIKOKEMUKSIA

Ω  Paula Hjelt-Putilin ja taiwanilainen kongressivaltuuskunta Mexico Cityssä v. 2008. 
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an kongressi tuotti tappioita kansainväliselle liitolle, mm. 
siksi että australialaiset eivät olleet riittävän ponnek-
kaasti hankkineet sponsoreita kongressille. Luzernin 
kongressissa Antoinette Rüeggin seuraajaksi valittiin 
Chonchanok Viravan Thaimaasta. Puheenjohtaja-
aikani Luzernin kongressi oli siinä mielessä merkittävä, 
että siellä BPW Finland voitti ensi vuonna Suomes-
sa järjestettävän 27. BPW Internationalin kongressin 
Helsinkiin. Luzernin kongressissa vahvistettiin myös 
oikaistu, jo Vancouverin kongressissa 1999 päätetty 
logo. Luzernin kokous päätti ja velvoitti, että kaikkien 
jäsenliittojen ja -yhdistysten tulee käyttää sitä omalla 
BPW nimellään varustettuna yhteisen, maailmankatta-
van yhteisöilmeen ja brändin rakentamiseksi. Sveitsin 
kongressiin pelkästään sveitsiläisiä jäseniä osallistui n. 
400. Mexico Cityn kongressissa BPW Internationalin 
presidentiksi valittiin Elizabeth Benham, joka hoitaa 
puheenjohtajuuttaan vielä Helsingin kongressin ajan. 
Alueellisissa Euroopan BPW -liittojen kokouksissa olen 
ollut sekä yleiskokouksissa, että muulta yleisöltä sulje-
tuissa presidenttien kokouksissa. Kaikissa puheenjoh-
tajuusaikani kongresseissa olen pyrkinyt tuomaan BPW 
Finlandia esiin näkyvällä, asiallisella ja myönteisellä 
tavalla.

Kansainvälisissä kokouksissa muodostuu pitkäai-
kaisia tuttavuuksia ja jopa ystävyyssuhteita, joita tiivis, 
ystävällinen, myönteinen sekä yhteistyöhaluinen ja 
-kykyinen kommunikaatio ylläpitää ja vahvistaa. Näin 
saa tietoa ja kokemustenvaihtoa myös epävirallisten 
kanavien kautta. Olen iloinen saatuani oppia tunte-
maan BPW Internationalin vaikuttajia ja aktiiveja joka 
puolelta maailmaa. Niinpä olen voinut pieneltä osaltani 
auttaa sekä omaa että kv. liittoamme mm. toimimalla 
useamman BPW Internationalin vaikuttajan Helsingin 
vierailujen pyydettynä eskorteeraajana, myös puheen-

Ω  BPW Finlandin viralliset valtuutetut Luzernin kon-
gressissa v. 2005, vasemmalta oikealle: Päivi Heik-
kinen, Saga Kivipelto, Marketta Hyötyläinen, Paula 
Hjelt-Putilin ja Irma Reponen.

Ω  Kutsuvieraat Meksikon parlamentin portailla v. 2008 Mexicon Cityn kon-
gressissa.

johtajakauteni jälkeen.
Kansainväliset kongressit ovat avartaneet näkemyk-

siä naisten asemasta yleismaailmallisesti. Tutustumi-
nen eri kulttuuritaustaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin on kas-
vattanut ihmisenä olemisen ymmärrystä ja ihmisarvon 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sekä käsitystä 
maailmanlaajuisen yhteisvastuun tärkeydestä. Kong-
resseihin osallistuminen on antanut rutkasti lisää tietoa 
BPW Internationalista, sen jäsenistöstä, tavoitteista ja 
säännöistä sekä kansainvälisistä kokouskäytännöistä. 
Kaikki tämä on auttanut ymmärtämään myös BPW Fin-
landin roolia ja merkitystä kv. järjestössämme. Vaikka 
virallisena kokousedustajana ei juuri ole ehtinyt olla 
turistina kokoussalissa istumisten takia, on pikkuisen 
kuitenkin päässyt aistimaan paikallista ominaislaatua. 
Toivon, että kaikki nekin liittomme ja yhdistystemme 
jäsenet osallistuessaan kansainvälisiin kongresseihin 
”vain” tarkkailijoina, seuraisivat myös päätöksi tekeviä 

Ω  Sonja Salon, Annukka 
Hakulisen ja Raija Pulkkisen 
iltaeleganssia Melbournen 
kongressin Gala Dinnerillä 
v. 2002.
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kokouksia. Se olisi tiedollisesti ja näkemyksellisesti 
rikastuttavaa, erittäin opettavaista. Ilman näitä kansain-
välisiä kongressikokemuksia liiton ja yhdistysten tasolla 
toimittaisiin varmasti paljon nurkkakuntaisemmin ja nä-
köalattomammin. Olen myös oppinut näkemään, kuinka 
uskomattoman paljon työtä, aikaa ja uhrautumista kv. 
liiton johto ja vaikuttajat järjestömme hyväksi antavat.

BPW Internationalin Helsingin kongressi ensi vuonna 
on jännittävä, sillä silloin käsitellään ja päätetään kv. 
liiton uusista, modernisoiduista säännöistä, joita on 
kokonaisuudistuksena valmisteltu vuosikausia. Lisäksi 

valitaan uusi presidentti seuraavaksi kolmivuotiskau-
deksi. Ensi kesänä kaikilla BPW Finlandin jäsenillä olisi 
mahdollisuus osallistua kansainväliseen kongressiin, 
kehittää BPW -tietämystään, päästä nauttimaan kan-
sainvälisestä tunnelmasta ja iltatilaisuuksien loistavasta 
asukirjoista sekä solmimaan maittenvälisiä ystävyys-
suhteita. Ja Helsingin kongressimme tarvitsee myös 
suuren joukon vapaaehtoisia. Toimikaamme aktiivisesti 
ja rakentavassa hengessä myös kansainvälisesti, liit-
tomme mainetta ylläpitäen ja kehittäen. 

Vastine Livyk 2/ 2010, s.11, 
liiton taloudenhoitaja Eija 
Laurilan kirjoittamaan artikkeliin, 
kohtaan Liiton hallinnoimat 
rahastot ja siinä vuoteen 2006 
”Kansainvälisen liiton kongressin 
(vuonna 2011 Helsingissä) 
aiheuttamat kulut liiton 
rahastoihin kohdistuen

Perustelu: Teksti antaa aivan 
väärän kuvan v. 2006 nimen-
omaan 2011 kongressiin liittyvistä 
kuluista. Taloudenhoitaja on las-
kenut H´11 kongressin kuluihin 
kuuluviksi kaikki kansainväliset 
kokouskulut matkoineen ja majoi-
tuksineen 4 257,32 €, pankkiku-
lut 93,66 € ja stipendikulut 200 €,  
saaden summaksi 4550,98 €. 
Yhteenlasku on matemaattisesti 
oikein, mutta asia on liitetty väärin 
perustein v. 2011 kongressiin liitty-
viin kuluihin. Kansainvälisiin koko-
uksiin ovat tavanomaisesti ennen-
kin osallistuneet puheenjohtaja ja 
pääsihteeri, täysin riippumatta siitä, 
onko kansallisella liitolla ollut kong-
ressi edessä vai ei. Kansainväliset 
kokoukset ovat myös päätöksen-
teko- ja vaikuttamisfoorumeita, 
johon on pikemminkin velvollisuus 
lähettää edustajat liiton taholta. 
Tukholman BPW Europen kon-
gressissa puheenjohtaja ja pää-
sihteeri olivat virallisia ja äänival-
taisia edustajia. Puheenjohtajan ja 
pääsihteerin kokouskulut eivät siis 

ole 2011 kongressiin kohdistuvia 
kuluja. Apurahojakin jaetaan ja on 
aina jaettu muutenkin kuin tulevia 
Suomessa pidettäviä kongresseja 
silmällä pitäen. 

Mainitut kulut ovat kyllä Helkky 
Lahden rahaston kuluja, sen sään-
töjen mukaan maksetut, mutta ne 
eivät ole v. 2011 kongressiin koh-
distuvia kuluja, vaan normaaleja 
ja tavanmukaisia kansainvälisiä 
kokouskuluja. 

Näissä kokoontumisissa jaettu, 
2011 kongressiin liittyvä materiaali 
on ollut osaltaan Finland Conven-
tion Bureaun kustantamaa ja muu 
informoiva, silloisen puheenjohta-
jan kirjoittama BPW Finlandin esit-
telymateriaali on tulostettu Paula 
Hjelt-Putilinin yrityksen, Assertumin 
väritulostimella, Assertumin tulos-
tusvärikaseteilla ja Assertumin pa-
pereilla, Assertumin kustantamina. 
Jaettavat High Tech Finland -kirjat 
Paula Hjelt-Putilin oli saanut liitolle 
lahjoituksena.

BPW Internationalin silloisen 
presidentin ja 2. varapresidentin, 
Chonchanok Viravanin ja Elizabeth 
Benhamin 3-päiväisen vierailusta 
liiton varoista maksettiin ainoas-
taan päivällinen ravintola Sipulis-
sa (osallistujina Viravan, Benham, 
FCB:n edustaja, pääsihteeri ja pu-
heenjohtaja) sekä kv. presidentille 
ja varapresidentille halpa lounas 
Fiskarsin kahvilassa. Viravanin ja 
Benhamin hotelliyöt Helsingissä 

maksoi Finland Convention Bu-
reau, samoin autokyydin kuljettaji-
neen tutustumiskohteesta toiseen 
ja autokyytejä tarjosi myös Helsin-
gin kaupungin matkailu- ja kong-
ressitoimisto, sillä poikkeuksella 
että autokyydit Fiskarsiin ja Musti-
on linnaan (mahdolliset päiväretki-
kohteet) tehtiin Paula Hjelt-Putilinin 
autolla ja kustantamana. Ensim-
mäisen vierailupäivän lounaan 
ravintola Töölönrannassa tarjosi 
Finland Convention Bureau, toise-
na vierailupäivänä lounaan tarjosi 
Finlandia-talo ravintolassaan. Päi-
vällisen Kalastajatorpalla maksoi 
Helsingin kaupungin matkailu- ja 
kongressitoimisto. Jäsenille avoin 
läksiäisillallinen ravintola Elitessä 
nautittiin omakustanteisesti.  Näis-
tä vierailuista ja kansainvälisistä 
kokouksista on kirjoitettu Livykissä 
3-4/2006.

Tässä vastineessani olen puut-
tunut ainostaan v. 2006, viimei-
sen puheenjohtajavuoteni H´11 
kongressiin kohdistuneisiin kului-
hin. En ota kantaa siihen, ovatko 
vuosien 2008 ja 2009 kongressiin 
kohdistuvat kulut laskettu oikein 
perustein.

Paula Hjelt-Putilin
BPW Finlandin puheenjohtaja 

v. 2006
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Espoon hallitus kokoontui jäsenemme Marjatta Park-
kisen kutsusta tutustumaan arkkitehtehti Reijo Perkon 
näyttelyyn "Tuulen tuomaa" nyt kierrätysmateriaaleista 
koottu - Dipolin pihalla oleva "Käpy" on myös hänen 
käsialaansa.

Kokous päättyi videoesitykseen "Myötätuulessa", 

joka sopiikin mainiosti tulevan syksyn toimintaamme. 
Kuvassa vas. Marjatta Parkkinen, Saga Kivipelto Päivi 
Attila, Reijo Perko, Eija Volanen, Leena Pekkola, (ala-
rivissa) pj. Irma Reponen, Ketlin Tackman ja vauva 
sekä  Anne Lamberg. 

Kuva ja teksti: Anneli Rasi / tiedotus

Myötätuulessa kohti syksyä

Iitin liike-ja virkanaisilla kahvitusta 
Kausalan kesätorilla 30 vuotta

¬  Maini Volotinen 
ojentaa kunnan 
puolesta kukat 
pitkäaikaisimmille 
torilla toimineille 
torikauppias Helmi 
Näriäiselle sekä jä-
senillemme Hannele 
Hynni-Piriselle ja pj. 
Marja Hannikaiselle.

¬  keskiviikkona 
14.7. kahvit 
ja pullat tarjottiin 
kaikille.
Kuvassa kahvit-
tamassa Annik-
ki Ruokonen ja 
lettuja paistamas-
sa  kantava voima 
oiva ruokonen.
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA
Vuosi 2010

26.9. yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehittämispäivä, Helsinki

9. – 10.10. 6 th BPW European Presidents´ 
 Meeting, Wien

29.10. Young BPW tapaaminen 
 Tampereella

30. – 31.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Tampere
        
Vuosi 2011

Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta

helmikuu yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehittämispäivä

8.3. – 30.9. Naisten Huoneita – näyttely, 
 Helsingissä Sederholmin talossa

16.4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki

17. – 21.6. 27 th BPW International Congress,  
 Helsinki

lokakuu BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Mikkeli
 
Vuosi 2012

14 th BPW European Congress, Sorrento

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Helsingin kansainvälinen kongressi 2011 tarvitsee sponsorointi-
tukea - rahallista, tavaroita, palveluja jne. 

Kongressi tarjoaa näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Jos sinulla tai lähipiiriisi yrityk-
sillä on kiinnostusta olla tekemässä kaikkien aikojen kongressia, otathan yhteyttä Susanna Arolaan, 
susanna.arola@kolumbus.fi tai +358 50 521 6863. 

Tämä on mahdollisuus – tämä on haaste – tartutaan siihen yhdessä!

Unohtumaton ja mieleenpainuva kongressi?

BPW Euroopan aluekoordinaattori 
Amélie Leclercq 

vieraili Tampereella elokuun lopussa

Ω  Vas. Reeta Ahonen Young BPW Finland, 
Eeva Peltonen puheenjohtaja BPW Tampere, 
Liisa Flinck-Vasama puheenjohtaja BPW Finland 
and Amélie Leclercq aluekoordinaattori BPW 
Europe.

Ω  BPW Euroopan aluekoordinaattori Amélie 
Leclercq ja Tampereen liike- ja virkanaisia.


